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SABÍEU QUE...
SUBSCRIU-TE AL NEWSLETTER
DE L’AJUNTAMENT

Vols estar puntualment informat del
que es fa i el que passa a Masquefa?
Vols estar al corrent de les notícies més
destacades? I de les activitats que es
fan al municipi? T’interessa conèixer els
cursos que s’hi organitzen? Doncs dóna’t
d’alta al butlletí electrònic (newsletter)
de l’Ajuntament i podràs estar al dia.
Si et subscrius a aquest servei gratuït

cada setmana rebràs al teu correu
electrònic un newsletter que podràs
consultar des de l’ordinador o el telèfon
mòbil. Amb el butlletí electrònic podràs
rebre les notícies, l’agenda d’activitats
per a la setmana, els avisos del taulell
d’anuncis de l’Ajuntament o informació
sobre cursos, d’acord amb les teves
preferències. En el moment de donar-te
d’alta tu mateix pots seleccionar quins
tipus d’informació desitges que et fem
arribar.
Per a donar-te d’alta només cal que et
registris prèviament a la pàgina web
de l’Ajuntament (www.masquefa.cat).
Has de facilitar una adreça de correu
electrònic i posteriorment seguir les
instruccions del missatge que rebràs a la
teva bústia per a confirmar la subscripció.
També pots adreçar-te a la recepció de
l’Ajuntament (C/ Major, 93) on t’ajudaran
en el procés de l’alta.
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telèfons d’interès
AJUNTAMENT
93 772 50 30
Àrea Serveis Personals
93 772 50 30
Atenció al consumidor
93 772 50 30
Biblioteca
93 772 78 73
Buidatge fosses sèptiques 93 771 73 42
Casal de Joves
93 772 85 21
Centre de Dia
93 772 79 90
CTC
93 772 78 28
Deixalleria/Recollida voluminosos 93 708 60 96
Masquef@ula
93 772 58 23
Policia Local
93 772 60 25
Protecció Civil
670 06 07 18
Ràdio Masquefa
93 772 67 94
ALZINAR
93 772 68 61
AMBULATORI (Masquefa) 93 772 64 34
AMBULATORI (La Beguda) 93 772 52 62
AMBULATORI (Mar torell) 93 775 51 03
AMBULÀNCIA
061 / 112
ANAIGUA
93 772 75 32
BOMBERS
112
BUTANO (Mar torell)
93 775 18 87
CASAL D’AVIS
93 772 50 07
CDIAP APINAS
93 772 54 54
CONSELL COMARCAL 93 805 15 85
CORREUS
93 775 92 67
CRARC
93 772 63 96
ENDESA avaries i incidències:800 760 706
EQUIP D'ATENCIÓ
636 365 631
A LA DONA
ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL LA BALDUFA 93 772 50 11
ESCOLA EL TURÓ
93 772 51 75
ESCOLA FONT DEL ROURE 93 772 74 32
ESCOLA MASQUEFA II
93 772 66 48
ESCOLA VINYES VERDES 93 772 76 27
FARMÀCIA
93 772 53 01
FERROCARRILS
93 205 15 15
CATALANS
GAS NATURAL. Distribució. 902 200 850
GUARDIA CIVIL
062
HISENDA (Igualada)
93 804 65 61
HISPANO IGUALADINA 93 804 44 51
HOSPITAL (Mar torell)
93 774 20 20
INEM (Mar torell)
93 775 10 62
INFORMACIÓ GENERAL
012
JEFATURA TRÀNSIT (BCN) 93 298 65 00
JUTJAT DE PAU
93 772 57 57

LLAR INFANTS MUNICIPAL
93 772 50 24
FRANCESC MATA I SANGHÉS

MOSSOS D'ESQUADRA
ORGT (Masquefa)
ORGT (Piera)
PARRÒQUIA SANT PERE
POLIESPORTIU
REGISTRE PROPIETAT
RENFE
SANITAT RESPON
SEGURETAT SOCIAL (Igualada)

112
93 775 92 55
93 472 92 23
93 772 52 26
93 772 63 92
93 803 11 18
902 24 02 02
902 11 14 44
93 804 62 62
SECCIÓ D'INSTITUT DE MASQUEFA 93 772 77 22
TAXI
93 771 60 12
600 542 614
TAXI
TAXI 8 places i adaptat
648 659 009
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L’AGENDA NADALENCA

NADAL A MASQUEFA
Masquefa viurà aquest any un Nadal més tradicional que mai.
L’Ajuntament, amb la col·laboració de diverses entitats, ha tornat
a organitzar una agenda nadalenca temàtica. En aquesta ocasió,
el fil argumental de les activitats serà el mateix Nadal, és a dir, els
costums, els personatges, la il·lusió i, en definitiva, la màgia, que
envolta unes festes que són molt especials per a tots, petits i grans
Per a impregnar-nos d’aquest esperit
nadalenc, la programació inclou algunes
novetats destacades. Així, per exemple,
el dia 20 de desembre un original taller
ens ensenyarà a fer figuretes de Nadal
amb imans i ens proporcionarà altres
imaginatives idees per a decorar l’arbre.
El dia 23 el grup local Teatrerus també
ens farà capbussar de ple en les festes
nadalenques amb diverses representacions
a la Capella del Roser. Altres novetats que
ens ajudaran a mantenir l’esperit nadalenc
serà l’espectacle infantil ‘L’home dels
nassos’, previst per al 30 de desembre, i el
conte ‘La llegenda del caganer’, que es farà
el dia 3 de gener. En el capítol de novetats
també destaca el ‘Nadal arreu del món’,

que organitza la Biblioteca. Durant totes
les festes la biblioteca es decorarà com si
fos la ciutat de Nova York i exposarà tots
els seus fons sobre aquesta temàtica.
A aquestes activitats s’hi sumaran tots
aquells actes tradicionals que any rere any
formen part del Nadal a Masquefa. És el cas
del gran caga tió que organitza l’Associació
de Comerciants i Serveis, la Festa de la Nit
de Nadal a la Sala Polivalent, el concert de
Sant Esteve amb la Coral l’Alzinar, i aquest
any també l’Aula de Música, i la visita del
Patge Viu-Viu als infants de Masquefa i als
de La Beguda per a recollir les seves cartes
per als Reis Mags d’Orient.
L’agenda de Nadal també inclourà una
xocolatada, la representació a La Beguda

de l’obra ‘La Caputxeta Vermella’, i la
Festa de Cap d’Any a la Polivalent, en què
podrem acomiadar plegats el 2012 i donar
la benvinguda al 2013. Com no podia
ser d’altra manera, la màgica nit del 5 de
gener rebrem la visita de Melcior, Gaspar i
Baltasar, que tornaran a desfilar pels carrers
de Masquefa i de la Beguda i portaran la
il·lusió a totes les cases.

AGENDA DE NADAL
Durant totes les festes de
Nadal
Un Nadal arreu del món.
Nova York visita la Biblioteca
de Masquefa

A les 12h i a les 17h

A les 17.30h a la Sala Polivalent

Dilluns 24 de desembre
Festa de la Nit de Nadal
A la Sala Polivalent

Xocolata desfeta
A les 18.30h a la Sala Polivalent

Dijous 20 de desembre
Tallers: figuretes de Nadal amb
imans i decoració de l’arbre de
Nadal
A càrrec d’Ai Carai.
A les 17h a la Biblioteca

Dimecres 26 de desembre
Concert de Sant Esteve
Amb La Coral i l’Aula de Música
de l’Alzinar
A les 19h a la parròquia de Sant
Pere
Organitza: Coral i l’Aula de
Música de l’Alzinar.

Dissabte 22 de desembre
Caga Tió
Sala Polivalent a les 17.30h
Organitza: Associació de
Comerciants i Serveis
Diumenge 23 de desembre
Teatrerus
Capella del Roser
'Històries i anècdotes de la
Capella del Roser'

Organitza: Comissió de la
Cavalcada de Reis
I a La Beguda
Representació de l’obra de
teatre ‘La caputxeta vermella’
A càrrec del Grup de Teatre de
La Beguda
A les 18h a l’Envelat

Diumenge 30 de desembre
Recollida de les cartes als Reis
per part del Patge Viu-Viu
De les 17 a les 20h a la
Biblioteca.

En acabar arribarà el Patge
Viu-Viu per a recollir les cartes
dels infants als Reis d’Orient.
Organitza: Societat Recreativa
Unió Begudenca

Espectacle infantil ‘L’home dels
nassos’
A càrrec d’Ai Carai

Dilluns 31 de desembre
Festa de Cap d’Any
A la Sala Polivalent

Dijous 3 de gener
Conte ‘La llegenda del caganer’
A càrrec d’Ai Carai
A les 17h a la Biblioteca
Dissabte 5 de gener
Majestuosa Cavalcada dels Reis
Mags d’Orient pels carrers de
Masquefa, acompanyats del
Grup de cornetes i tambors de
Can Parellada
Arribada: a les17.30 h a l’escola
Font del Roure
Organitza: Comissió Cavalcada
de Reis i Ajuntament
I a La Beguda
Majestuosa Cavalcada dels Reis
Mags d’Orient a La Beguda
Arribada: a les 18h al C/ Estació
Organitza: Societat Recreativa
Unió Begudenca

Trobareu més informació sobre l’agenda de Nadal al programa i a www.masquefa.cat

MASQUEFA
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El CV 2.0 i EL VIDEOCURRÍCULUM
Actualment les empreses
reben molts currículums
de possibles candidats que
opten a un lloc de treball.
Moltes vegades, i més en
aquests moments, la clau
de l’èxit és destacar sobre
la resta. Fer ús de les noves
tecnologies pot ajudarnos a accedir a les ofertes
de feina. El currículum
vitae 2.0 (o CV digital) i el
vídeocurrículum (VCV) són
noves eines per presentarse com a candidat en què
la creativitat i l’enginy
poden captar l’atenció del
seleccionador i tenir més
possibilitats que ens truquin
per a una entrevista.
El CV 2.0 ens permet
dissenyar un currículum
virtual
on
podem
incloure gràfics, imatges,
presentacions multimèdia
i altres recursos per
il·lustrar
la
nostra
experiència, competències
i coneixements de forma
dinàmica
i
resumida.
Ara bé: com fer-ho i
per què és important?
Mitjançant programes com
www.visualcv.com,
www.re.vu o www.visualize.
me podem crear el nostre
CV digital (CV 2.0) i fer una
major difusió de la nostra
candidatura a cost zero.
La immediatesa i l’estalvi
econòmic que comporten
són alguns dels avantatges
de fer ús de les Tecnologies
de la Informació i la
Comunicació en el procés de recerca de feina.
A més, moltes empreses fan servir les TIC per fer una bona
recerca de personal.També les ajuden a descobrir i valorar noves
formes de comunicació que posen de manifest les aptituds i les
competències dels candidats. Un exemple n’és l’empresa SEAT,
que fa servir diferents xarxes socials per buscar i seleccionar
candidats. Mitjançant Linkedin, Twitter, Infojobs i altres xarxes
difonen les seves ofertes, a la vegada que accedeixen a dades
i informació de les persones que poden encaixar en els perfils
professionals que sol·liciten.
Segons un estudi d’UNIQUE fet l’any 2010, més del 50% dels
reclutadors s’informa dels candidats mitjançant internet, i el 32%

busca activament perfils
que puguin encaixar en
els processos de selecció.
Adecco també va fer una
enquesta a professionals
dels Recursos Humans.
El resultat és que el 46%
afirmaven
que
usaven
plataformes de networking
per a la recerca de candidats,
i un 70% es mostrava satisfet
per l’ús d’aquestes xarxes
professionals, destacant-ne
la seva efectivitat.
A l’hora de cercar feina
ens serà de gran ajut
utilitzar totes les eines i
recursos que ens ofereix
internet. A més del CV
2.0, una altra possibilitat
és
el
videocurrículum.
Es tracta d’una altra
forma
de
presentació
que ens proporciona un
o dos minuts de ‘glòria’
per
a
promocionar
la
nostra
candidatura
com a treballadors. El
videocurrículum és una
breu gravació audiovisual
en què presentem el nostre
perfil professional; un vídeo
promocional de nosaltres
com a treballadors.
A l’hora de fer-lo hem de
tenir en compte allò que
volem destacar de nosaltres,
definir els objectius que
volem aconseguir, i pensar
en qui el rebrà. Cal que
tinguem en compte tres
aspectes
fonamentals.
D’una banda, preparar un
bon guió amb allò que
volem transmetre. D’altra banda, escollir molt bé el lloc on
farem la gravació i tenir cura de l’aspecte personal, la durada del
videocurrículum, el missatge i el llenguatge no verbal. I, en tercer
lloc, estudiar la millor manera de difondre’l.
Al Servei d'Ocupació de Masquefa, conscients de la importància
de les noves tecnologies en la recerca de feina, vam organitzar
un primer taller sobre el CV 2.0 i el vídeocurrículum el mes
d’octubre. Si esteu interessats en el tema o voleu aprofundir-hi,
el febrer vinent es farà un segon taller en què s’explicarà com
elaborar el nostre propi CV 2.0 i el videocurrículum. Al març
també es farà un taller sobre xarxes socials (Linkedin i Twitter)
enfocat a la recerca de feina.

L’ús de les noves tecnologies pot ajudarnos a destacar sobre la resta de persones
que opten a un lloc de treball; més del 50%
dels reclutadors s’informa dels candidats
mitjançant internet, i el 32% busca
activament perfils que puguin encaixar en
els processos de selecció
L’Ajuntament organitzarà al febrer
un segon taller per aprendre a fer
el C.V 2.0 i el videocurrículum
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ACTUALITAT

MASQUEFA, PIERA, IGUALADA I VILANOVA S’ALIEN PER
OFERIR MÉS I MILLORS SERVEIS ALS EMPRENEDORS
Davant l’actual context de crisi, els centres de serveis a les empreses i emprenedors d’aquests
quatre municipis de la comarca han decidit sumar esforços i optimitzar recursos per poder
potenciar els seus serveis

L’objectiu d’aquesta aliança liderada pel Centre Tecnològic i
Comunitari (CTC) de Masquefa és evitar duplicitats en els
serveis, compartir infraestructures, i treure el màxim profit a
la complementarietat dels quatre centres. Tot plegat amb la
finalitat de poder atendre més emprenedors i petites i mitjanes
empreses, i també d’estimular que es creïn noves empreses i
negocis i, en conseqüència, més llocs de treball.
Així ho van explicar en la presentació de l’acord els alcaldes
de Masquefa i Vilanova, Xavier Boquete i Joan Vich, i els segons
tinents d’alcalde de Piera i Igualada, Josep Llopart i Àngels
Chacón, que també van coincidir a remarcar la importància
d’una col·laboració “en un àmbit tan sensible com la promoció
econòmica” i en uns “temps tan difícils com els actuals”. Tots
quatre van mostrar la seva voluntat d’obrir la iniciativa a altres
ajuntaments de la comarca que s’hi poden sumar.
L’acord ja ha cristal·litzat en un pla de treball conjunt dels quatre
centres de serveis a les empreses per al que resta d’aquest 2012
i tot l’any 2013. Aquest pla de treball en xarxa de Masquefa, Piera,
Igualada i Vilanova permetrà
unificar l’oferta formativa dels
quatre centres en un programa
conjunt, eliminant algunes
duplicitats que es produïen fins
ara i incorporant nous cursos
que permetran als assistents
formar-se en matèries a les que
fins ara no tenien accés.
El pla també assegurarà la
continuïtat en el seguiment dels
usuaris. Per exemple en el cas

d’aquells emprenedors que inicien els tràmits per crear la seva
empresa en un centre i són derivats a un altre centre amb unes
altres especialitats.
A més, garantirà que els emprenedors i les empreses de tots
els municipis rebin els mateixos serveis i tinguin les mateixes
oportunitats, tant pel que fa a la formació com a la creació de
nous negocis o la seva consolidació. Així mateix, cada centre
aportarà la seva pròpia especialització per enriquir el treball
conjunt.
Altres accions previstes en el pla de treball per al 2012 i el 2013
són implantar en els quatre municipis els tallers de sensibilització
envers l’emprenedoria que Igualada i Vilanova ja estan duent
a terme amb èxit en els centres educatius del seus municipis,
així com ampliar el servei del Racó de l’Emprenedor a totes
quatre poblacions, impulsar sessions de networking empresarial
i professional, o organitzar jornades de bones pràctiques i
d’intercanvi d’experiències entre el personal tècnic, entre altres.
L’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, destaca que amb aquest
acord “s’aconsegueix coordinar
dos territoris amb realitats i
sensibilitats diferents, com són
la Conca d’Òdena i l’Anoia
Sud, trencant barreres que a
vegades s’aixequen per inèrcia
i que no tenen cap sentit”.
També remarca la necessitat
“de no fer noves apostes i
inversions, sinó d’optimitzar i
millorar les apostes que ja estan
consolidades i funcionen”.

“El pla de treball conjunt permet
eliminar duplicitats, unificar i ampliar
l’oferta formativa, fer un seguiment
complet dels usuaris i garantir els
mateixos serveis i les mateixes
oportunitats a tots els emprenedors
del territori”.

MASQUEFA
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El CTC es guanya més suport de la Diputació
La Diputació de Barcelona incrementarà la
seva col·laboració amb el CentreTecnològic
Comunitari (CTC). Així ho va confirmar el
vicepresident primer i president delegat
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
i Ocupació, Alberto Fernández Díaz, en
una visita a les instal·lacions a l’octubre.
Fernández Díaz va destacar que el CTC
encaixa de ple en l’aposta de la Diputació
pel seu doble vessant. D’una banda,
per la seva “excel·lència, especialització
i professionalitat”. I, d’altra banda, per
“la seva vocació supramunicipal i el seu

valor estratègic”. El centre tecnològic de
Masquefa rep usuaris no només d’arreu de
l’Anoia sinó també de comarques com el
Baix Llobregat i l’Alt Penedès. Precisament
per això l’Ajuntament i la Diputació estan
estudiant la posada en marxa de nous
projectes.
La visita d’Alberto Fernández Diaz
s’emmarca en el treball que està fent
l’Ajuntament per teixir aliances amb
altres administracions i impulsar projectes
comuns que ajudin a consolidar el CTC
com un autèntic pol de dinamització de

l’activitat empresarial i econòmica a l’Anoia
Sud i tot el seu territori d’influència.

L’Ajuntament sol·licita dos nous cursos del SOC:
anglès d’atenció al públic i gestió administrativa
L’Ajuntament ha sol·licitat al Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) de la Generalitat dos cursos de formació ocupacional
adreçats preferentment a persones en situació d’atur. També
es tindrà en compte que no percebin cap tipus de prestació,
que es tracti de persones en atur de llarga durada, majors de
45 anys, menors de 30 anys amb baixa qualificació, o persones
amb discapacitat. Aquesta formació permetrà als alumnes
ampliar el seu nivell acadèmic i incrementar les oportunitats
de trobar feina. Els cursos, que actualment estan pendents
d’aprovació per part de la Generalitat, són els següents:
•

•

Anglès d’atenció al públic. 220 hores lectives.
Del 21 de desembre al 22 de març, en horari de matí.
Matèries: anglès, prevenció de riscos i tècniques de
recerca de feina. S’adreça a persones amb formació
professional de l’àmbit administratiu, batxillerat o similar.
Activitats de gestió administrativa. 390

hores lectives. Del 22 de febrer al 21 de juny de 2013,
en horari de matí. Matèries: atenció al client, tècniques
de comerç, informàtica, administració de personal,
comptabilitat, prevenció de riscos i tècniques de recerca
de feina. S’adreça preferentment a persones amb un
nivell acadèmic mínim de graduat escolar i experiència
en l’àmbit administratiu, telefonista o recepcionista.
Preinscripcions en espera de l’aprovació
En espera que la Generalitat aprovi la concessió d’aquests dos
cursos, les persones interessades poden fer les preinscripcions
al CTC (avinguda Catalunya, 60). Totes les persones
preinscrites que tinguin el perfil adequat seran convocades a
una sessió informativa.També es farà una entrevista individual.
En el cas del curs d’activitats administratives es farà una prova
de nivell d’informàtica i català. I per al curs d’anglès una prova
de nivell.
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MERCAT + BOTIGUES = ÈXIT

El comerç va ser el cap de setmana del 10 i 11 de novembre
l’autèntic protagonista a Masquefa. Per primera vegada l’Ajuntament
va fer coincidir la celebració del Mercat Medieval, una iniciativa capaç
d’atraure visitants de dins i fora del municipi, amb Les Botigues al
Carrer, la proposta que permet als comerciants i les empreses
masquefines treure la paradeta a l’exterior per captar clients. I
la suma va ser un èxit: hi van passar més persones que en anys
anteriors, i el poder d’atracció del Mercat Medieval va beneficiar les
Botigues al Carrer.
Tant dissabte com diumenge el jardí del CTC –on es concentraven
les 22 parades dels artesans del mercat- i l’avinguda Catalunya –
que reunia els 12 comerços locals- van ser un no parar de gent.
Hi van passar visitants de Masquefa però també de Piera, Sant
Esteve Sesrovires, Sant Sadurní d’Anoia o Martorell. Molts d’ells
no es van poder resistir a les temptadores ofertes d’uns i altres. I
es què en les parades hi van trobar de tot. Al Mercat Medieval hi
van poder comprar tot tipus de productes artesanals d’alimentació,

així com dolces llaminadures, articles de perfumeria i bijuteria,
roba i complements i antiguitats. Per la seva banda, els comerços
participants a les Botigues al Carrer -6 dissabte i 12 diumenge- van
oferir-los atractius articles i serveis del sector de l’estètica, la imatge
personal, la mecànica, la bijuteria, la moda, la restauració, la roba
esportiva, la salut i l'alimentació.
L’èxit d’aquesta fórmula comercial no podria explicar-se sense uns
altres dos ingredients: els espectacles que van recrear el context
històric medieval, i les activitats que es van organitzar per als més
petits. I és que les princeses i els cavallers van tornar a la vila per
protagonitzar dos contacontes per als més menuts. Els infants també
van aprendre, en dos ecotallers, a construir inofensives espases
i escuts o a fer-se les pilotes de malabars dels saltimbanquis, tot
amb material sostenible. A més, la música en directe, els joglars, els
malabaristes i un geperut van animar el Mercat Medieval, que també
va acollir una animació itinerant de globoflèxia i una demostració de
balls orientals i tribals.
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L'Ajuntament treu a concurs la primera fase del projecte
per fer un gran parc urbà a la Font del Roure
L’Ajuntament ha tret a concurs la primera
fase del projecte per fer un gran parc urbà
i zona verda de 10.500 metres quadrats a
la zona de la Font del Roure amb zones
d’esbarjo i passeig a l’aire lliure. Al mateix
temps que permetrà guanyar un nou
pulmó verd, l’actuació també solucionarà
el problema de les esquerdes que havien
aparegut al carrer de la Font del Roure,
sense afectar els habitatges ni la plaça dels
Jocs. L’aparició de les esquerdes es deu a un
cúmul de factors que ve de lluny. Als anys
70 els terrenys on avui hi ha el carrer de la
Font del Roure eren un abocador de runes
i terres no compactades. A més, les inusuals
pluges caigudes en diverses ocasions van
originar filtracions a la zona, on des de
sempre hi ha passat una veta d’aigua del
torrent.
Precisament aquesta primera fase que ara
surt a licitació preveu, a més dels moviments
de terra, habilitar-hi un sistema de drenatge
per evacuar l’aigua que s’acumulava al subsòl
del carrer. També s’estabilitzarà el talús del
frontal d’aquest carrer amb sistemes de
contenció.
A més es començaran a fer les dues
plataformes de les quals constarà el parc
urbà. La primera, on hi ha l’actual font, tindrà
una dimensió de 7.400 metres quadrats i
s’hi farà un estany i una àrea de jocs infantils.
Un camí la connectarà amb la segona
plataforma, situada per sota. En aquest
segon àmbit, de 3.100 metres quadrats,
hi haurà una àrea de pícnic i un camí per
accedir a la llera del torrent.
L’actuació s’enllestirà en una segona fase. La
primera surt a concurs amb un pressupost
de 511.523,67 euros. El Consistori disposa

d’una subvenció de 371.000 del PUOSC de
la Generalitat. Paral·lelament aquests dies ja
han començat els treballs previs a la primera
fase, amb el desbrossament dels terrenys i
l’habilitació dels accessos perquè hi puguin
entrar les màquines a treballar.

L’actuació també permetrà
estabilitzar els terrenys i acabar
amb l’aparició d’esquerdes al
carrer de la Font del Roure

Nou parc infantil a l’avinguda Maresme
L’Ajuntament ha condicionat un nou parc
lúdic per als infants a l’avinguda Maresme,
en l’espai que ocupava l’antiga pista de
‘half ’, la qual es trobava en mal estat i
havia quedat en desús des de l’entrada
en funcionament del Skate Parc. La nova
zona d’esbarjo infantil consta de tobogans, gronxadors i altre mobiliari lúdic. La
seva proximitat a les escoles Masquefa II
i Font del Roure fa que diàriament sigui
usada per molts nens i nenes.
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ACTUALITAT

Masquefa reclama el Quart Cinturó per a descongestionar
la perillosa carretera B-224 i poder portar grans empreses
L’Ajuntament de Masquefa
continua la seva ofensiva
perquè el Quart Cinturó
sigui una realitat com
abans millor. En el
darrer ple municipal tots
els grups polítics van
aprovar per unanimitat
una moció conjunta que
insta el Govern de l’Estat
“a reactivar el projecte”
i “a fer-ne públic el
calendari amb la màxima
celeritat”. En concret es
demana que es prioritzi la
construcció del tram que
ha de connectar Masquefa
i Abrera, de només 7
quilòmetres.
La
moció
recorda
que el Quart Cinturó
“consolidaria el municipi
com un pol d’atracció d’importants
implantacions
empresarials
i
de
creació d’ocupació”, ja que diverses
multinacionals i grans empreses ja han
mostrat el seu interès a instal·lar-se a
Masquefa però han condicionat la seva
arribada a la realització d’aquest tram.
El Consistori fins i tot ha traslladat als
representants de l’Estat la predisposició
d’aquestes empreses a col·laborar en el
finançament de l’actuació.
Al mateix temps,
la construcció
del
Quart
Cinturó
permetria
“descongestionar la carretera B-224 i
reduir-ne la seva perillositat”, segons que
afirma la moció. Aquesta carretera, que
els darrers anys ha vist com hi creixia

Paral·lelament demana el
desdoblament de l’actual
carretera fins a Martorell,
un autèntic punt negre de la
xarxa viària on s’han registrat
diversos accidents mortals
el trànsit espectacularment, pateix
col·lapses diaris i ha estat l’escenari de
diversos accidents, “alguns dels quals
s’han saldat amb víctimes mortals i
persones ferides de gravetat”. Per això
l’Ajuntament insta paral·lelament la

Generalitat de Catalunya “a
fer realitat com abans millor
el desdoblament de la B-224
i eliminar així un autèntic
punt negre de la xarxa viària
catalana”.
La construcció del Quart
Cinturó i el desdoblament
de la B-224 fins a Martorell
són
reivindicacions
històriques encara sense
resposta de Masquefa, però
també d’altres municipis
de la zona com Piera,
Sant Esteve Sesrovires i
Sant Llorenç d’Hortons.
Aquestes quatre localitats
han
experimentat
els
darrers anys un creixement
exponencial de la seva
població, que segons les
darreres dades de l’Institut
d’Estadística de Catalunya (Idescat) era
l’any 2011 de 33.108 habitants (8.310
habitants Masquefa, 14.867 Piera,
7.439 Sant Esteve Sesrovires i 2.492
Sant Llorenç d’Hortons). Això, sumat
a l’increment de l’activitat econòmica,
explica el col·lapse d’una carretera
on la Generalitat s’ha limitat només
a fer tasques de manteniment. El
desdoblament continua congelat tot i
que ja s’ha completat l’estudi informatiu i
ja ha passat l’exposició pública.
La moció aprovada a Masquefa es
traslladarà també als Ajuntaments de
Piera, Sant Esteve Sesrovires i Sant
Llorenç d’Hortons perquè li donin
suport.
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PER UN COMERÇ SEGUR
Davant la proximitat de les dates nadalenques la Policia Local de
Masquefa, conjuntament amb els Mossos d’Esquadra i Protecció
Civil, ha posat en marxa l’Operació Grèvol, un dispositiu especial
per reforçar la seguretat dels comerciants i prevenir furts, robatoris
i estafes. Aquests dies els agents intensifiquen el patrullatge en
les zones comercials, tant a peu com en bicicleta, i visiten els
botiguers per donar-los consells per a evitar possibles actes
delictius i informació sobre com actuar en cas de ser-ne víctima.
Consells per extremar la seguretat
•
•
•
•

Els treballadors han de saber que els desconeguts no han de
conèixer les mesures de protecció i seguretat instal·lades.
En els moments d’obertura i tancament cal fixar-se si hi ha gent
que vigila.
Desconfieu de l’entrada a l’establiment de grups nombrosos;
actuen de forma coordinada per furtar, utilitzant mètodes de
distracció.
Durant el dia és convenient efectuar ingressos a les entitats

i

bancàries per evitar por tar al damunt una suma quantiosa de
diners al final de la jornada. En el seu defecte es pot instal·lar una
caixa for ta de bitllets en un lloc amagat.
Si disposeu de càmeres de seguretat, assegureu-vos que el
gravador incorpora marca d’aigua i que el teniu activat.
Si teniu un servei d’alarma connectada a CRA, instal·leu car tells
visibles que ho indiquin.

•
•

Com actuar davant fets delictius
•

Si tot i les precaucions, sou víctimes d’un fet delictiu, és
necessari denunciar-ho. Podeu fer-ho a la Policia Local o als
Mossos d’Esquadra. Per posar la denúncia és aconsellable dur un
document d’identificació personal o facilitar sempre el número
de DNI.
Si heu patit un robatori, por teu una llista dels efectes sostrets.
Si sou víctimes d’un delicte, no toqueu res i aviseu a la policia.
Si teniu coneixement d’un fet delictiu o en sou testimoni, aviseu
la policia. La col·laboració ciutadana és imprescindible.
Presentar una denúncia falsa està penat.

•
•
•
•

Davant qualsevol problema podeu trucar al 93 772 60 25 (Policia Local)
o al 112 (Centre d’emergències de Catalunya)

Atenció als elements de pagament
Targetes de crèdit

-Les targetes de crèdits són personals i intransferibles, sol·liciteu
sempre el DNI del titular de la targeta, encara que aquesta
incorpori el sistema XIP. Si detecteu alguna irregularitat amb
la targeta, aviseu amb discreció a la policia. Eviteu qualsevol
confrontació i no us deixeu intimidar per les presses del client.

•
•

Fil de seguretat: observable a contrallum i al tacte.
Marca d’aigua: observable a contrallum la imatge d’una
finestra i el valor del bitllet.

Bitllets falsos

Elements específics dels bitllets de 5 a 20 euros
•
Banda hologràfica: s’observa el símbol de l’euro i el valor.
•
Banda iridiscent: s’observa en moure el bitllet la banda
daurada.

Elements comuns presents en tots els bitllets
•
Impressió calcogràfica: anvers del bitllet. Abreviacions: BCE,
ECB, EZB, EKT, EKP 2002.

Elements específics dels bitllets de 50 a 500 euros
•
Holograma: s’observa una imatge i el valor del bitllet quan
aquest s’inclina.
•
Tinta de color variable: al revers inferior dret hi ha el valor
del bitllet, que canvia de morat a verd oliva o marró.

•

És imprescindible observar prèviament les mesures de
seguretat i les particularitats dels bitllets d’euro.
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Supersolidaris
La festa del Dia Universal dels
Drets de l’Infant recapta aliments
per a les famílies amb menys
recursos i se solidaritza amb la
donació de sang
Masquefa es va sumar un any més a la
commemoració del Dia Universal dels Drets
de l’Infant. En el marc del Projecte Educatiu
de Vila, el 20 de novembre l’Ajuntament va
organitzar, amb la col·laboració de l’Alzinar,
la Fundació la Roda i les AMPA dels centres
educatius, una festa lúdica i al mateix temps
reivindicativa a la Sala Polivalent de la Rojo.
Els infants, acompanyats de les seves famílies,
van gaudir d’un berenar de pa i xocolata
(amb productes de Comerç Just) i van
participar en diversos jocs i tallers, que tenien
com a fil argumental els Drets de l’Infant.
L’objectiu, doncs, no era només passar una
bona estona sinó també conèixer quins són
els drets universals que tenen els més petits
(també els deures), i prendre consciència de
la necessitat que tots, les administracions i
la societat, treballem plegats per garantir
aquests drets als nens i nenes d’arreu del
món, també als de casa nostra. En aquesta
mateixa línia es va projectar un original
manifest audiovisual. A més, petits i grans
van participar activament en un divertit
espectacle de màgia.
Però aquest any la commemoració del
Dia Universal dels Drets de l’Infant va ser
encara més solidària. I és que també va
recaptar aliments per a les famílies amb més
necessitats de Masquefa. Per entrar a la festa
els assistents van haver d’abonar una entrada

simbòlica: un aliment pensat especialment
per als nens. Es van recollir galetes, xocolata,
sucre, llet, sucs, cereals ... i molts altres
productes que s’han fet arribar a l’Associació
del Grup de Voluntaris perquè els reparteixi
entre les famílies amb menys recursos. A
canvi, cada donant va rebre una original
enganxina amb la inscripció ‘Supersolidari/a’
i l’escut d’un conegut superheroi de ficció.
Cal tenir en compte que, a Catalunya, 1 de

cada 4 infants viu sota el llindar de la pobresa
i les seves famílies no els poden garantir una
alimentació adequada.
La generositat no es va acabar aquí. Els nens
i nenes també es van solidaritzar amb la
marató de donació de sang que es faria uns
dies després. Van elaborar les seves pròpies
xapes i també missatges d’agraïment en
forma de cor per a les persones que van
anar a donar sang.

LA MASQUEFA MÉS SOLIDÀRIA
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TOTS AMB LA MARATÓ DE TV3!
Que la solidaritat forma part de l’ADN masquefí és indiscutible. La vila s’ha abocat aquestes darreres
setmanes en diverses experiències d’ajut a les persones i els col·lectius amb dificultats. El cap de setmana
del 15 i 16 de desembre en tindrem una nova oportunitat: Masquefa se sumarà a la Marató de TV3, que
recollirà fons per a la lluita contra el càncer
L’adhesió a la marató benèfica de la
televisió catalana torna a ser possible
gràcies al batec de les entitats, que s’han
arremangat de nou i han organitzat per al
dissabte 15 i el diumenge 16 de desembre
diverses activitats per a mobilitzar la
societat i recaptar diners. La programació
ja es va estrenar amb el Campionat de
Catalunya del Masquefa Slot, en què es
van recollir els primers donatius.
A més, el dissabte 15 de desembre la
mateixa Masquefa Slot celebrarà una
cursa de resistència d’aquesta especialitat,
i el Masquefa Tennis Taula destinarà a
la Marató els diners que recapti amb el
seu tradicional sorteig de la panera de
Nadal. Per la seva banda, l’escuderia A
Fondu Competició participarà en una
‘rallyexperiència’ a Manresa i destinarà a
aquesta causa els diners de les inscripcions.
Finalment, l’AMPA de l’escola Font del
Roure posarà la tradicional parada de
Santa Llúcia davant de l’Església, on vendrà
articles nadalencs.
El diumenge 16 gaudirem d’una original
gimcana de Gas a Fons, un partit de
futbol sala entre els equips de Can
Quiseró i l’Alzinar, i del ball dels Gegants
de Catalunya a càrrec de la Colla de
Geganters i Grallers de Masquefa. També
hi ha prevista una exhibició de hip-hop
de l’Associació Dansa Urbana Juvenil,
una audició de l’Aula de Música l’Alzinar,
una actuació de la Coral l’Alzinar, i una
espectacular actuació de la Colla de
Ball de Bastons. Els masquefins també
podrem fer donatius en les guardioles
que s’han repartit entre els comerços i les
dependències municipals.
L’Ajuntament agraeix a les entitats la seva
implicació amb la Marató. També demana
a tots els masquefins que, una vegada més,
facin gala del seu ADN solidari i aportin
el seu granet de sorra a la investigació
contra el càncer, la causa principal de
mortalitat de persones entre els 35 i els
70 anys. Des de la darrera Marató sobre
el càncer (2004), la investigació ha avançat
considerablement i ens trobem en un

moment decisiu per poder convertir el
càncer en una malaltia curable o crònica.
Però és una lluita de tots. Encara hi ha
molt per fer en el camp de la prevenció,
de la cirurgia, dels tractaments, i fins i tot
de l’acompanyament psicològic de les

persones que lluiten contra la malaltia. Per
això, amb La Marató de TV3, tots tenim
l’oportunitat de plantar cara al càncer.
Per a més informació podeu accedir
a:
http://www.tv3.cat/videos/4334890/
Espot-de-La-Marato-2012

La mort
hauria de ser
el final
de la vida.
El càncer, no.
Diu molt de tu.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS DE LA MARATÓ DE TV3 A MASQUEFA
HORA

ACTIVITAT

QUI HO FA

LLOC

15 de desembre

10h

Cursa de resistència XSlot

Masquefa Slot

Recinte Rogelio Rojo

15 de desembre

Tot el dia

Rallyexperiència

A Fondu Competició

Manresa (pistes)

15 de desembre

Tot el dia

Mercat de Santa Llúcia

AMPA de l’escola Font del
Roure

Plaça de l’Església

16 de desembre

Tot el dia

Primera Gimcana Solidària

Gas a Fons

Avinguda Catalunya

16 de desembre

12.30h

Partit de futbol sala benjamí

Ass.Veïns Can Quiseról’Alzinar

Pista de l’Alzinar

16 de desembre

13h

Ball dels gegants i gegantons de
Catalunya, amb les gralles de La
Llacuna

Colla de Geganters i
Grallers de Masquefa

Plaça de l’Església

16 de desembre

17h

Ball de bastons històrics de Masquefa
i el Penedès. Cantada del poema ‘La
reina de Catalunya’

Colla de Ball de Bastons de
Masquefa

Plaça de l’Estació

16 de desembre

18h

Exhibició de hip-hop

Ass. Dansa Urbana Juvenil

Plaça de l’Estació

16 de desembre

18.30h

Cants Corals de l’Alzinar

Coral de l’Alzinar

Sala l’Aglà de l’Alzinar

16 de desembre

19.45h

Audició musical

Aula de música de l’Alzinar

Sala l’Aglà de l’Alzinar

Tenim sang!
La jornada de donació de sang organitzada el 24 de
novembre per l’Ajuntament i el Banc de Sang i Teixits va
despertar una solidària resposta dels vilatans. Al llarg del
matí i la tarda, fins a 132 persones van passar per la Sala
Polivalent per fer un petit i necessari gest com donar sang.
Finalment en van poder donar 124 persones, algunes d’elles
per primera vegada. Ja que de cada donació s’obtenen tres
components sanguinis amb aplicacions pròpies, es pot dir
que cada donant ajuda tres persones malaltes. Així, doncs,
l’altruisme dels donants masquefins permetrà ajudar fins a
372 malalts.
El degoteig de donants va ser constant al llarg de les
nou hores que es va allargar la jornada. Bona part de
l’èxit d’afluència es va deure a la difusió que van dur a
terme tots els centres educatius. A més, els alumnes de
l’escola Font del Roure van elaborar unes polseres per
a obsequiar els donants, i van fer un mural per guarnir la
sala. Per la seva banda, els estudiants de l’escola Masquefa
II van confeccionar uns cors de cartolina que els donants
van poder penjar amb el seu nom en un gran mural fet

pels nens i nenes que havien gaudit de la festa del Dia
Universal dels Drets de l’Infant. La jornada solidària de
donació de sang també va comptar amb la col·laboració
de les entitats, que van mobilitzar els seus integrants
perquè anessin a donar sang en grup.

LA MASQUEFA MÉS SOLIDÀRIA
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Protecció Civil, doblement solidària
Protecció Civil ha dut a terme una campanya doblement solidària:
a l’habitual recollida de joguines s’hi ha sumat també aquest any
una recollida d’aliments. Durant sis dissabtes els voluntaris han
instal·lat la seva caravana a l’entrada de Can Parellada per a recollir
les joguines noves i de segona mà, així com els aliments, que els han
donat els masquefins. La caravana també la van instal·lar a l’avinguda
Catalunya coincidint amb el Mercat Medieval i Les Botigues al Carrer.
Aquell mateix dia van organitzar una tómbola solidària per vendre
les joguines de segona mà i obtenir diners per a comprar joguets
nous. El resultat de la campanya ha estat un munt de joguines que
farà que aquest Nadal cap infant no es quedi sense regal. I una bona
quantitat d’aliments per a les famílies amb més necessitats.

4.465 euros per ajudar l’Ian

La marató que va organitzar l’empresa Acemar -amb el suport de
comerços, empreses, entitats i l’Ajuntament- per recaptar fons per
al tractament de l’Ian, un nen de 5 anys de Sant Sadurní afectat
d’un càncer, va ser un èxit. La Sala Polivalent es va convertir en un
bullici de gent que no es va voler perdre un autèntic bombardeig
d’activitats: els inflables d’Euroatracciones, el taller de maquillatge
de L & Dansy Make UP, un taller de xanques de l’esplai Giravolt,
un contacontes dels Teatrerus o el concert de Painomi. També
van xalar amb l’espectacle de circ d’Escarabellos, el conte de
Montserrat Rabat, l’aeròbic del Bonavista Gym, i la màgia de Pep
Maria. A més, a l’escenari s’hi van enfilar l’Escola de Dansa Noemí
Rubira, el grup Brincadeira, els nens i nenes del Bonavista Gym, el
grup de ball del Rocío i Vintage Band. També el FC Masquefa va
disputar un partit contra els veterans de l’ Espanyol. En la marató

es van recaptar 4.465 euros per al tractament mèdic que l’Ian ha
de fer a Nova York. Encara es poden fer aportacions al compte de
la família. Més informació a: ayudaaian.com

Generositat masquefina per a ‘Qui té a qui?
Masquefa va posar el seu gra de sorra al festival anual de
l’Associació Qui té a qui?, una entitat amb seu a Sant Sadurní
que treballa per al benestar de joves amb discapacitat
i les seves famílies. El festival, que va tenir lloc a l’Ateneu
sadurninenc, va comptar amb les actuacions dels músics
masquefins Dani i Carles Pérez, l’Associació Dansa Urbana
Juvenil de Masquefa, dirigit per Priscila, i el director de Ràdio
Masquefa, Darío Muhi, que va cantar versions dels 80 i 90. El
festival, completat amb altres actuacions, se celebra cada any
per a recollir fons per a l’entitat.


 





                           

MASQUEFA

batega

15

NOTÍCIES

L’Ajuntament no cobrarà la plusvàlua a
les persones sense recursos que perdin
l’habitatge per execució hipotecària o
dació en pagament
A partir del 2013 les persones sense
recursos que perdin el seu habitatge per
la incapacitat de poder-lo pagar, ja sigui
per execució hipotecària o perquè facin
la dació en pagament, no hauran de pagar
a l’Ajuntament l’impost municipal sobre
l’increment dels valors dels terrenys de
naturalesa urbana. Amb el no cobrament
d’aquesta plusvàlua als deutors hipotecaris
sense recursos l’Ajuntament vol contribuir
a pal·liar els efectes dels desnonaments i
eliminar una càrrega que considera del tot
injusta.
Aquesta mesura és una de les principals
novetats de les ordenances fiscals per al 2013.
Conscient de la difícil situació econòmica que
vivim, l’Ajuntament apujarà els impostos i les
taxes municipals per a l’any que ve –com ara
l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), l’Impost

sobre Vehicles de Tracció Mecànica o l’Impost
sobre Activitats Econòmiques (IAE)- només
en el mateix percentatge que ha augmentat
el cost de la vida, un 3,1%. Aquesta xifra es
correspon a la variació interanual de l’IPC
d’agost a agost. Amb aquest increment
l’Ajuntament vol neutralitzar el 3,1% més
de cost que haurà de pagar per oferir els
serveis a causa de l’encariment de la vida.

setembre, l’Ajuntament se n’ha fet càrrec fins
a final d’any per no haver-lo de repercutir als
veïns. A més es mantenen les bonificacions als
usuaris de la deixalleria municipal, que veuran
rebaixada la factura de les escombraries. Les
persones que facin ús de la deixalleria entre
8 i 14 vegades l’any pagaran un 5% menys en
la factura d’escombraries de l’any següent, i
les que l’utilitzin 15 vegades o més tindran
una rebaixa del 10%.
Les ordenances per al 2013 també
mantenen les bonificacions del 75% de la
quota de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica als propietaris de vehicles elèctrics,
ja que ocasionen un menor impacte en el
medi ambient, i del 100% als vehicles amb
una antiguitat de més de 25 anys i els vehicles
històrics.

Augment menor en la factura de
les escombraires
L’ordenança de la recollida d’escombraries
experimentarà un increment encara
menor, només del 2%, per poder fer front
a l’augment de dos punts de l’IVA (del 8 al
10%) decretat pel govern de l’Estat i que
ha de pagar l’Ajuntament pel servei. Tot i
que aquest increment ja es va produir al

Els impostos i taxes municipals
per al 2013 augmenten només
un 3,1%, l’increment del cost
de la vida; la factura de les
escombraries experimenta un
augment menor (el 2%)

25 persones obtenen el carnet de conductor de carretons
elevadors en un nou curs organitzat pel Consistori
Un total de 25 persones es van poder
treure el carnet de conductor de carretons
elevadors en el darrer curs d’aquesta
especialitat organitzat per l’Ajuntament de
Masquefa. El curs, de sis hores, va combinar
l’aprenentatge de coneixements teòrics
amb la realització de pràctiques al pati del
Recinte Rogelio Rojo.
La formació va anar a càrrec dels
professionals de l’empresa Mobanel
Servicios Integrales.També va comptar amb



la col·laboració de l’empresa masquefina
Acemar, que va cedir el carretó i altres
materials per a les sessions pràctiques.
L’Ajuntament ha organitzat ja diverses
edicions del curs de conducció de
carretons elevadors, ja que es tracta d’una
formació cada vegada més requerida per
les empreses. Amb aquests cursos es vol
contribuir a formar els masquefins en
perfils professionals que tenen sortida al
mercat laboral.
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Es renova tota
l’estesa elèctrica a
Can Quiseró

Protecció Civil
adquireix un tot
terreny de segona mà
L’Ajuntament ha comprat un cotxe
4X4 de segona mà per a Protecció
Civil, un Land Rover Discover y TD5.
Aquest vehicle substituirà el Nissan
Patrol de 15 anys d’antiguitat que fins
ara utilitzava aquesta agrupació de
voluntaris, el qual s’ha hagut de por tar
al desguàs per les contínues avaries que
ha patit fins al punt de quedar inutilitzat.
El Land Rover s’ha equipat amb el
material necessari per a la inter venció
en emergències. Entre altres dispositius,
incorpora un ordinador de bord, una
taula de treball i un sistema generador
de corrent elèctric de 220 volts,
emissora, punt de llums o extintors,

batega

així com l’anclatge per a carregar la
caravana del centre de coordinació
d’emergències. L’equipament l’ha fet
gratuïtament un membre de Protecció
Civil.
Amb l’adquisició d’aquest vehicle, més
segur i menys contaminant, l’Ajuntament
vol dotar Protecció Civil dels recursos
necessaris per a la seva tasca, en què
destaca especialment la prevenció i
seguretat en esdeveniments públics i la
inter venció en emergències.

Nou mirador a l’entrada de Can Valls

L’Ajuntament ha habilitat un nou mirador
a l’entrada de Can Valls. Es tracta d’un
petit parc amb arbres, vegetació i un
banc per al repòs, des del qual s’observen
unes esplèndides vistes del casc urbà de

Masquefa. Els treballs han anat a càrrec
de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis.
Aquest mirador se suma al que ja hi ha
en aquesta mateixa entrada, i completa
així la seva millora.

     

Després de les gestions fetes per
l’Ajuntament, la companyia FecsaEndesa està renovant tota l’estesa
elèctrica de baixa tensió a la urbanització
de Can Quiseró. Els operaris estan
substituint l’antic cablejat per nou
cable trenat, el qual garanteix un millor
subministrament elèctric i una major
seguretat en el ser vei. L’actuació, amb
un pressupost de 78.000 euros, no
compor tarà cap cost econòmic per als
veïns, ja que l’ha finançat íntegrament
la mateixa companyia. La renovació de
l’estesa elèctrica s’inclou en les accions
que duu a terme l’Ajuntament per a
millorar i dignificar les urbanitzacions.
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Els regidors renuncien a les retribucions dels dos darrers
plens i les destinen a les famílies amb menys recursos
L’única regidora amb dedicació exclusiva i sou també renuncia a la paga de Nadal
L’alcalde i tots els regidors de l’Ajuntament de Masquefa han
acordat renunciar a les indemnitzacions que els corresponien
per l’assistència al ple ordinari i el ple extraordinari que es
van celebrar al novembre. Aquests diners els destinaran a
l’Associació del Grup de Voluntaris de Masquefa perquè
pugui comprar aliments i productes de primera necessitat

per a les famílies amb menys recursos del municipi, les quals
els són derivades des del departament de Benestar Social de
l’Ajuntament. També l’única regidora amb dedicació exclusiva i
sou a l’Ajuntament, Elena Fernández, ha renunciat a cobrar la
paga extraordinària de Nadal. L’import el destinarà igualment
al Grup de Voluntaris.

Horaris de les dependències municipals per les festes
El dimarts 25 de desembre i el dimecres 26 totes les
dependències municipals romandran tancades per les
festivitats de Nadal i Sant Esteve. També el dimarts 1 de
gener per la festivitat de Cap d’Any. Els dies 24 i 31 de
desembre els serveis municipals també estaran tancats,
amb l’excepció de l’Ajuntament (C/ Major, 93) on hi haurà
serveis mínims. La resta de dies de les festes de Nadal els
horaris dels diversos serveis municipals seran els següents:
Ajuntament
• Tancat els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener
• Els dies 24 i 31 de desembre hi haurà serveis mínims,
de 9h a 13h

Centre Tecnològic Comunitari
• Tancat els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre, i 1 de
gener.
• El 27 de desembre i el 2 de gener l’horari serà de 10h
a 13h i de 17h a 20h
• El 28 de desembre i el 3 i 4 de gener l’horari serà de
10 h a 13h
Casal de Joves
• Tancat del 24 de desembre a l’1 de gener, i el 5 de
gener.
Biblioteca Municipal
• Tancada els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1 i 5
de gener.

CiU guanya les eleccions catalanes a Masquefa
Convergència i Unió també va ser a Masquefa la
guanyadora de les Eleccions al Parlament de Catalunya
celebrades el 25 de novembre.
CiU va obtenir 1.036 vots (el 25,49% del total). El PSC
va tenir 577 supor ts (el 14,20%), ERC 561 (el 13,80%),
el PP 543 (13,36%), ICV-EUiA 430 (10,58%), Ciutadans
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355 (8,74%) i la CUP 100 (2,46%). Com en el conjunt del
país la par ticipació en els comicis va ser molt elevada, fins
al 67,54%, tot i que va quedar dos punts per sota de la
mitjana catalana.
A Masquefa, amb 6.079 electors censats, van passar per
les urnes un total de 4.106 persones.
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Tot Sants: record als difunts i festa de la castanyada
Nombrosos masquefins van visitar el dia 1 de novembre, diada
de Tots Sants, el cementiri per recordar els seus difunts. També
els representants del Consistori van fer la tradicional ofrena floral
davant la tomba que acull les restes dels soldats desconeguts de
tots dos bàndols que van morir a la guerra civil entre els dies 22
i 23 de gener de 1939, quan les tropes franquistes van ocupar
definitivament la vila. Van llegir un emotiu fragment del poema
‘Haikús en temps de guerra’ de Miquel Martí i Pol. Per Tots Sants
tampoc no van faltar a les cases de Masquefa els tradicionals
panellets, les castanyes i els moniatos.
La Biblioteca es va sumar a la celebració de la castanyada amb
un contacontes que va fer molta por als 82 participants. Durant
tota la setmana el vestíbul va acollir una creativa exposició que va
fusionar la tradicional castanyada amb el Halloween.
Per la seva banda, la Penya Blanc-i-blava i el Col·lectiu Desfesta,
amb el suport de la regidoria de Joventut, van organitzar un any
més ‘La rumba de la castanya’, que va incloure una competició de
videoconsola, una ‘batalla de galls’ (un concurs de cantants de rap),
i un concert, a més d’un torneig de pòquer.

També el Club Excursionista Anoia va fer la seva caminada
nocturna, en què van prendre part 54 persones. Unes castanyes i
moniatos ben calents –que els grans van acompanyar amb mistela
i els infants i joves amb cacau- van ajudar els caminants a combatre
el fred i el vent en el seu recorregut per Masquefa i el seu entorn.

La Beguda homenatja la gent gran en agraïment a la seva tasca
La Beguda va viure el 12 d’octubre una de les seves celebracions més
antigues i emblemàtiques. La Festa de la Vellesa va retre un any més
un merescut i càlid homenatge als begudencs i begudenques majors
de 70 anys, en un gest que vol ser un reconeixement i un agraïment
a tots ells.
La celebració va començar amb l’ofici de missa, on els avis i àvies, tal i
com dicta la tradició, van arribar de la mà d’un acompanyant que duia
un ram de flors. En aquesta ocasió hi van participar més d’una vintena
d’avis. Després la comitiva va desfilar, en companyia dels grallers i
geganters, fins a l’Envelat, on tothom va gaudir d’un concert de música
tradicional i popular amb acordió.També s’hi va fer un vermut popular,
que va servir per a obrir boca de cara a l’esperat dinar de germanor,
en què els comensals es van llepar els dits amb una deliciosa paella de
peix. La Festa de la Vellesa es va tancar amb un concert d’havaneres
amb el grup Morralla, en què no va faltar el tradicional rom cremat.

Missatgers converteix la Capella del Roser en una sala d’exposicions
La Capella del Roser va acollir per primera vegada l’exposició que
cada any organitza l’Associació Artística Missatgers. El nou escenari
va afavorir que s’incrementés el nombre de visitants durant els tres
dies de l’exposició (divendres, dissabte i diumenge) malgrat que
el temps no va acompanyar. Els visitants hi van poder veure 52
quadres i 2 dibuixos, fets per la cinquantena d’alumnes del curs de
dibuix i pintura 2011-2012, d’entre 3 i 70 anys.
L’exposició es va inaugurar amb una breu representació teatral.
L’Associació Artística Missatgers obre cada any la mostra amb algun
acte relacionat amb les disciplines artístiques, el qual vincula amb
el món del dibuix i la pintura. En aquesta ocasió va ser el torn del
teatre. Els alumnes més grans de l’entitat van representar l’obra
‘Colours’, escrita per ells mateixos. Els més petits es van encarregar
de confeccionar els decorats. També hi va col·laborar l’escola de
música de l’Alzinar, amb l’actuació de Marc Ferrer, que va tocar amb
la guitarra acústica la cançó final de l’obra de teatre.
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Subvencions per a la
Ciutat Gegantera

Ajut de l’Institut Català
de les Dones

La festa de la Ciutat Gegantera ja compta amb diverses
subvencions. El Consell Comarcal ha concedit a la Colla de
Geganters i Grallers un ajut de 2.000 euros. I uns altres tres
organismes han confirmat que aportaran subvencions. Es tracta
de La Fundació la Caixa (28.000 euros), la Generalitat (17.732
euros) i la Diputació (3.696 euros). Amb les gestions que ha fet
l’Ajuntament s’han aconseguit subvencions per un import total
de 51.428 euros per finançar aquest esdeveniment geganter, que
va tenir el seu acte central el cap de setmana del 9 i 10 de juny
i que s’allarga durant tot un any amb les sortides que la colla fa
arreu. L’Ajuntament també hi ha aportat suport logístic i tècnic.

L’Institut Català de les Dones ha concedit a l’Ajuntament
una subvenció de 1.971 euros per al programa ‘Dona’t una
opor tunitat’, que té com a objectiu formar el col·lectiu
femení, un dels que topa amb més dificultats a l’hora de
trobar feina.
El programa inclou cursos trimestrals d’ofimàtica adreçats
a dones en situació d’atur. Mitjançant la formació que
reben les par ticipants es familiaritzen amb l’entorn Office i
adquireixen uns coneixements cada vegada més demandats
per les empreses. També fan pràctiques per completar la
formació.

Multitudinari festival de patinatge artístic

El pavelló es va omplir de gom a gom per acollir els nombrosos
afeccionats que van assistir al festival anual del Club Patinatge
Artístic Masquefa, que va comptar amb la participació de les
setanta patinadores locals i d’una cinquantena de patinadores
del Club Patinatge Artístic Santa Perpetua, l’entitat convidada.
Amb el lema ‘La dècada de la teva vida’, el certamen va tenir com
a fil argumental la música dels 70, 80, 90 i 2000. Les nenes i noies
de tots dos clubs van fer diverses coreografies. Especialment
emotiva va ser la d’obertura: al ritme de l’Himne de l’Alegria

totes les patinadores van fer un ball conjunt que va posar la pell
de gallina. També van destacar les actuacions de la patinadora
en línia Verònica Lladonosa i dels professors i monitors del CPA
Masquefa. A més, els assistents van quedar bocabadats amb
l’exhibició del segon entrenador del CPA Masquefa, Jordi Castillo,
subcampió d’Espanya de patinatge artístic el 2010. Castillo també
va protagonitzar, amb la patinadora Edurne Navarro, professora
de dansa del CPA Santa Perpètua, l’espectacular coreografia ‘El
soldadet de plom i la ballarina’.






   
   

  
   
  
       
   

    
      
  
 

DIA MUNDIAL DE LA
LLUITA CONTRA LA SIDA
Un any més des de la regidoria
de Joventut s’ha commemorat el
Dia Mundial de la Lluita contra
la SIDA amb diverses activitats
lúdiques i sensibilitzadores. La
primera de les accions, el 7 de
novembre, ha estat una obra de
teatre adreçada als alumnes de
tercer curs d’ESO de la Secció
d’Institut. Titulada ‘Què sí, vida’,
la representació és una eina
educativa molt eficaç per treballar
la prevenció del VIH/SIDA i les
infeccions de transmissió sexual.
A més, en l’espectacle els joves
veuen reflectits temes que els són
molt propers, com ara la sexualitat i
la negociació afectiva, així com la prevenció
d’embarassos no desitjats.
D’altra banda, el dissabte 1 de desembre
es va celebrar el ja tradicional concert
‘Música contra la SIDA’, una bona manera
de fer sentir la nostra veu per tal de lluitar
contra una de les malalties més perilloses,
i a la vegada més desconeguda, del segle

XXI. Res millor que la música per donar
a conèixer la SIDA, per donar suport als
portadors del virus i per difondre alguns
consells per a la prevenció d’aquesta i
altres malalties de transmissió sexual.
Aquest concert és un concert doblement
solidari: no només amb la lluita contra la
SIDA, sinó també amb les persones i les
famílies amb menys recursos. Per això, per

tal de poder entrar al concert, els
assistents van pagar una entrada
simbòlica: un aliment. Una entrada
solidària per col·laborar amb el
Grup de Voluntaris de Masquefa,
que recull les donacions dels
masquefins i masquefines i
reparteix aliments a la gent que
més ho necessita.
Aquest any com a novetat, hi va
haver dos concerts, un de tarda
i un de nit. A la tarda van actuar
diversos joves artistes locals:
Cabrerizo, l’Obi C, els Lizzard,
The Kid, i a la nit els Cloverace,
els Afrochi Guawa, i els Timbales
de Masquefa, el grup de tabalers de la colla
de diables.
Conjuntament amb la regidoria de
Joventut, el concert ‘Musica contra la SIDA’
el van organitzar la Comissió Jove U18 i les
entitats juvenils Centre d’Esplai Giravolt i
DesFesta. L’esplai va gestionar el servei de
bar a la tarda, i el col·lectiu juvenil Desfesta
a la nit.

Un Nadal sense consumisme
Ja tornem a tenir aquí el Nadal, i, per tant, les compres, els
regals, els dinar familiars… Des del Casal de Joves et donem
consells per evitar el consumisme desmesurat:
• El més important del Nadal és passar-lo amb la gent que
t’estimes. Importa molt més la companyia que els regals.
No t’has de sentir obligat a regalar res pel simple fet
que sigui Nadal. Qualsevol època de l’any es bona per
demostrar als teus que els estimes.
• Si decideixes regalar, pots provar de fer tu mateix els
presents. A internet trobaràs pàgines web amb moltes
idees de regals fets a mà.
• Si no ets gaire manetes, pots comprar els teus regals a
botigues de comerç just. Així aportaràs el teu granet de
sorra a projectes solidaris.
• Fuig de les grans superfícies. Opta pel comerç de proximitat.

•

•
•

A les botigues del poble pots trobar de tot, amb un tracte
personal de tu a tu. També pots comprar el teu regal a
artesans que fan de cada peça una obra única i especial.
Si fas dinars o sopars, no compris més del que podeu
menjar. Feu les compres amb antelació. Els comerços
moltes vegades tripliquen el preu dels menjars típics de
Nadal quan s’acosten aquestes dates.
Potencia les nostres tradicions, com ara el caga tió, davant
altres tradicions que ens volen vendre a la tele com el
Pare Noel.
I recorda: que l’esperit nadalenc de pau i bon rotllo perduri
al món la resta de l’any.

El Casal de Joves us desitja un Bon Nadal!
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CAFÈS AMB HISTÒRIA

MASQUEFA EN LES CRÒNIQUES
VALENCIANES
El nom de Masquefa no és exclusiu
de la nostra vila, tot i que sí que és
l’original. Si fem una passejada pel
País Valencià ens sorprendrem de la
quantitat de poblacions que tenen
rieres, carrers, places, sendes i hostals
amb el mateix topònim. Des de
Castelló fins a Alacant, en poblacions
com La Barona, Vilafamés, Alboraia,
Bigastro, Crevillent i sobretot a Oriola,
en aquesta localitat del Baix Segura,
va arribar població de Masquefa amb
el Rei Jaume I al segle XIII, durant
les campanyes de reconquesta
i repoblament del nou territori
arrabassat als musulmans.
La proximitat amb la vila de Piera, sota
jurisdicció del Rei Jaume I, propicià la
participació de veïns de Masquefa
en les expedicions a València per
reconquerir espais sota domini dels
àrabs. Aquestes expedicions donen
noves perspectives a la noblesa,
l’oportunitat d’aconseguir noves
terres en propietat, a la vegada
que acontenten els interessos dels
comerciants i s’incrementen les bases

del poder reial.
En el llibre de repartiment de terres
d’Oriola apareixen els primers
Masquefa al País Valencià. A l’Edat
Mitjana era bastant comú portar el
nom de la població d’origen com
a cognom. Així, doncs, trobarem
repobladors
anomenats
Johan
Masquefa, Bertrolí Masquefa, Jaume

L’exèrcit del Rei Jaume I

de Masquefa, Arnau de Masquefa,
Guiamó
Masquefa,
Berenguer
Mazqueffa ... Igual que d’altres amb
cognom Piera, Montcada o Massanet.

Els Masquefa comencen a tenir
una notable importància entre els
catalans establerts en les noves
terres conquerides. Es convertiran
a partir del segle XIII en un noble
llinatge i ocuparan els càrrecs de
govern de més alta distinció. Era de
les primeres famílies, sinó la primera,
en el protagonisme històric dels fets
d’armes i de l’administració d’Oriola
durant els segles XIII, XIV, XV i XVI.
Els Masquefa s’entroncaren amb
il·lustres famílies com els Fajardo de
Mendoza, Heredia, Despuig, Togores,
Fonte, Puigmarín, Rocamora, Llansol
de Romaní i Rocafull. El seu escut
d’armes era un castell de plata sobre
un fons blau. Apareix en el llibre
de repartiments d’Oriola durant la
reconquesta.
La influència dels Masquefa en la vida
política, econòmica i social del regne
de València serà tal que el topònim de
Masquefa es va escampar per tot el
País Valencià.
Xavier Pérez Fornés

LES VOSTRES OPINIONS
La revista Masquefa Batega posa a disposició dels lectors i lectores una secció on podeu publicar les vostres opinions sobre temes
de la vila o d’interès general, així com idees i suggeriments. Ens podeu fer arribar els comentaris personalment a la recepció de
l’Ajuntament (C/ Major, 93) o al correu electrònic masquefabatega@masquefa.net
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LES OPINIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
PER UN 2013 MILLOR
Tanquem el 2012 i ho fem amb un regust
agredolç.
En aquests 365 dies l’equip de govern de
Convergència i Unió ha estat capaç de
redreçar la situació financera de l’Ajuntament en un context
ple com mai d’entrebancs. Avui l’Ajuntament està al corrent
de pagament, no té cap deute amb cap proveïdor, i paga en els
terminis establer ts per la llei. També la relació amb les entitats
financeres s’ha capgirat com un mitjó: aquest 2013 l’Ajuntament
ingressarà 40.000 euros en concepte dels interessos que li hauran
d’abonar els bancs.
Aquest gir copernicà de la situació de les arques municipals l’hem
assolit incorporant noves fórmules que han generat uns ingressos
addicionals en uns temps on això és francament complicat, i aplicant
també obligades polítiques de control exhaustiu de la despesa per
fer més eficients els serveis. Però el que ens fa sentir satisfets, més
enllà de l’estabilitat de les finances, és que no hem fet ni un sol
pas enrere. Malgrat els ajustos forçats hem mantingut els serveis
als masquefins, incrementant fins i tot les polítiques d’estímul a la
promoció econòmica i l’atenció als col·lectius amb més dificultats.
I aquesta estabilitat financera és la que ens permetrà continuar
garantint-los en el futur.
NOVES PRIORITATS PER AL
2013: AJUDEM LES PERSONES!
En primer lloc voldríem aprofitar aquest
número de la revista Batega per tenir
un record per al nostre amic i company Alfons Amorós, que ens ha
deixat fa tot just unes setmanes, i fer extens el nostre sentiment a la
seva família.
Ja ha passat un any i mig des que vam reclamar l’auditoria per primer
cop i, després que al darrer ple hi tornéssim a insistir, l’equip de govern
ens va informar que l’auditoria està feta des de juliol i que la tenen
arxivada en un calaix. Una mostra més de falta de transparència per
part de CiU, que resulta encara més inadmissible en aquests temps
de crisi, mentre se’ns exigeix “apretar-nos” el cinturó. Ara més que
mai els comptes de l’Ajuntament haurien d’estar a l’abast del vilatà i
a Masquefa no és així.
A banda de les retallades, ara també ens apugen els impostos i estaria
bé que l’equip de govern tingués en compte els greus moments
que estem vivint i reflexionés, ja que no es pot maltractar i escanyar
d’aquesta manera al vilatà. Creiem que no són conscients dels

Catalunya

Ahora que el Sr. Mas pudo comprobar que los
catalanes son más listos de lo que se creía y
que los cantos de sirena, de sus medios afines,
sólo han hipnotizado a algunos que no han
despertado, que siguen creyendo sus engaños

D’altra banda, no podem estar satisfets de cap de les maneres
d’un 2012 en què, malauradament, la taxa d’atur ha crescut a casa
nostra. Estem per sota de la mitjana de la comarca, però això no
és cap consol. Des de l’Ajuntament, amb tota la nostra modèstia i
malgrat totes les adversitats, continuarem treballant per contribuir
a rebaixar una xifra de desocupació que no podem tolerar. Sabem
que no és cap solució definitiva, però almenys podem fer una passa
endavant i anunciar que el 14 de gener Mercadona començarà les
obres per fer una superfície comercial al nostre municipi. Aquesta
implantació empresarial es traduirà en la creació de llocs de treball,
per als quals tindran prioritat els veïns de Masquefa. I, això sí que
us ho podem garantir, continuarem removent cel i terra perquè
Mercadona no sigui un cas aïllat i altres importants empreses
desembarquin a casa nostra com abans millor.
El grup municipal de Convergència i Unió us desitja un Bon Nadal
i un Feliç any 2013, amb l’esperança que entre tots serem capaços
de construir un futur millor.
Convergència i Unió

problemes que hi ha a peu de carrer i tenen altres prioritats, ignorant
la taxa d’atur de Masquefa, que a dia d’avui és de 776 persones, i
ignorant també tots aquells vilatans que dia a dia són atesos pel banc
dels aliments.
És ara més que mai quan s’han de guardar les tisores al calaix, on
tenen l’auditoria, i treballar per ajudar el ciutadà a sortir de la crisi.
A més a més, hem estat analitzant el pressupost per al 2013 i hi
observem moltes partides classificades com “altres”, amb imports
molt elevats i sense detallar. Aquests “altres” són pagats amb els
nostres impostos i sabem que amb la forma de governar de CiU no
ens consultaran a què volem destinar els diners, però almenys exigim
que els comptes siguin clars!
I com que estem aquí per ajudar, us proposem que aquestes festes
feu les vostres compres als comerços del poble, una forma fàcil de
dinamitzar el comerç local i ajudar a millorar la situació econòmica
dels que tenim a prop.
Us volem desitjar unes bones festes i que l’any que comença sigui
millor que aquest.
Progrés Municipal (PSC - APM)
sobre el futuro, ha llegado la hora de volver a ‘casa’: Sr. Alcalde
¿dónde están las auditorías?; ¿Qué hacemos con nuestro municipio
“moralmente independiente” sin el dinero del Estado para pagar
atrasos?
El pavimento de las calles es un asco; las rompen para hacer obras
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y luego tardan en repararlas y no tardan en aparecer los socavones.
El servicio de aguas ha subido casi un 100% en un año y cada dos por
tres tenemos averías.
Los robos en viviendas están a la orden del día.
El tráfico rodado es caótico y sin control, la velocidad no tiene tope y
el ruido de las motos y quads es demencial.
Las urbanizaciones son ‘territorio comanche’. Se aparca en cualquier
sitio, se tira la basura sin control, las aceras están mal y otras no
existen a pesar de estar construido el solar.
Los solares vacíos no se limpian y proliferan los gatos y ellos conviven
con las ratas.
Esto podría continuar con un largo etc., pero ya tienen, los habitantes

de nuestro querido pueblo, suficiente calvario con la lucha diaria por
sacar adelante a sus familias; así que desde nuestro partido le pedimos
a Ud. Sr. Alcalde que en lugar de colaborar en la ‘construcción nacional’
dedique todos sus esfuerzos en hacer de nuestro municipio algo más
habitable a pesar de las penurias presupuestarias, dejando fuera los
gastos innecesarios y aprovechar con beneficio lo poco que tenemos,
igual que hacen nuestras madres o esposas, padres de familia, que con
poco salen adelante.
Un afectuoso saludo a todos lo masquefinos y una esperanza cierta
de que mejoraremos pronto todos juntos y ‘remando para el mismo
lado’.
Partit Popular

Des del grup d’Esquerra volem agrair tot
el suport donat el passat diumenge 25 de
novembre. Davant les dades obtingudes
hem hagut de modificar el nostre escrit.
No radicalment, perquè la situació del ‘país’
miraculosament no ha millorat ni millorarà a curt termini, però amb
molt més optimisme donat que sembla que s’obre un camí per almenys
intentar-ho.
Dels resultats podem extreure que molta gent està pitjor del que
semblava. L’11 de setembre no va ser un fet aïllat. Han estat les
eleccions amb més participació; ha fet bo, sí, i venia de gust sortir,
però malauradament no ha estat per això. Potser sí que ha influït
una independència sí, independència no, però desenganyem-nos, les
eleccions eren per a elegir el Parlament que ens haurà de governar des
de ja, la setmana, el mes o l’any vinent, i els resultats ens mostren que
més d’un 50% de la població ja no podia aguantar més.
Per aquest motiu hem afrontat aquestes eleccions amb molta
esperança. La que dóna l’haver trobat una via d’escapatòria a aquesta
situació prefabricada des de no se sap on i per no se sap què, una via
on poder començar de nou sense els lligams imposats per no sabem

qui i amb la certesa que qualsevol cosa serà millor que aquest calvari
que ens estan fent passar.
A Esquerra, per molt que alguns ens vegin només com uns
independentistes, ens preocupa tota aquesta majoria de gent que cada
cop està més allunyada del llindar del benestar, tan allunyada que alguns
mesos potser no saben ni què és, que quan han de pagar una quota
han de mirar que han de deixar de consumir, que quasi no surten de
casa per no gastar el que no tenen (si no és que els fan sortir a la força);
sembla irreal? Dons no, desgraciadament aquestes situacions són molt
més properes del que alguns es pensen, encara que han après a mirarho de lluny, com a les malalties, amb la falsa certesa que a mi no em
tocarà. Aprofitem per fer una crida als qui vulguin aportar aliments per
al Grup de Voluntaris, que està cada dilluns al local de l’Estació.
Ara a Esquerra ens toca treballar dur, i tingueu per segur que, donats
els resultats, ho farem.
Gràcies de nou i endavant, que la llum al final del túnel existeix!
Felicitem la nostra nova diputada anoienca, l’Alba Vergés, ànims!
Que tingueu unes Bones Festes i els millors desitjos per als anys vinents.
Un nou poble per a tothom és possible!
Esquerra-AM

La revista ‘Masquefa Batega’ no es fa responsable ni necessàriament comparteix les opinions
expressades en aquesta secció pels diferents grups municipals de l’Ajuntament
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NOM: Gegants de La Beguda
ANY DE CREACIÓ: 1986
INTEGRANTS: la colla compta amb uns 20 geganters i uns 25 grallers.
Amb acompanyants mobilitza una norantena de persones
CATEGORIA: Cultura
ACTIVITAT: promoció del fet geganter, com a element de la cultura
popular catalana, amb la participació en cercaviles arreu de Catalunya, així
com la participació en les celebracions culturals i recreatives de la Societat
Recreativa Unió Begudenca.
adreça: C/ Mossèn Cinto Verdaguer, s/n (La Beguda Alta)
tel.: 93 772 77 01
e-mail: gegantsdelabeguda@gmail.com

Gegants de La Beguda:
promocionant una tradició d’alçada

Els Gegants de La Beguda van néixer l’any 1986 com a secció de la històrica Societat Recreativa Unió
Begudenca, que s’havia fundat el 1922 i que disposava d’un grup de teatre, un esbart dansaire i un grup de
bastoners. Un grup de joves de La Beguda, capitanejats per Joaquim Casadevall, i agafant com a model els
Gegants de Martorell, va passar-se hores i hores treballant per enllestir una parella de gegants que traurien
al carrer el dia de la Festa Major d’aquell 1986. Un any després se celebrava a La Beguda la primera
trobada de gegants i la parella rebia, en una singular festa de bateig, el nom de Quimet (en homenatge a
qui va engrescar tothom a construir-los) i Roser (en honor a la Festa Major Petita).
Més endavant, l’any 1994, i un altre cop amb l’esforç de molta gent, es van construir els gegants actuals: el
Sisco el Carreter i la Maria l’Hostalera. Aquesta vegada les figures es van encarregar al Taller d’escultura
Toni Mujal, de Cardona. Els nous gegants es van fer amb la idea de simbolitzar un fet singular que defineix
La Beguda. El Sisco el Carreter representa els carreters que, en el seu camí d’Igualada a Barcelona,
s’aturaven a La Beguda perquè el passatge pogués beure per alleugerir la duresa del viatge i perquè els
cavalls reposessin. I la Maria l’Hostalera representa una de les dones que regentava un dels hostals que hi
havia al nucli de La Beguda on paraven aquests viatgers. L’estrena de la nova parella de gegants va coincidir
amb l’inici del grup de grallers de La Beguda.
Ara, 26 anys després de la seva creació, la colla de gegants de La Beguda continua plenament activa. Durant
l’any fa sortides i intercanvis arreu de Catalunya per participar en les cercaviles a les quals se’ls convida.
També és protagonista en les celebracions que organitza la Societat Recreativa Unió Begudenca, com ara
la Festa Major i la Festa de la Vellesa. A més, aquest 2012 ha pres part en la festa de la Ciutat Gegantera
que va celebrar-se a Masquefa. La colla té força feina, però la fa a gust: “L’objectiu és passar-nos-ho bé: amb
un bon esmorzar i una cercavila ben lluïda ens donem per satisfets”, explica el cap de colla, en Lluís Carles.
D’aquestes dues dècades i mitja en funcionament, la colla recorda amb especial il·lusió la celebració del
25è aniversari, l’any 2011, la menció honorífica que van obtenir als Premis de Reconeixement Cultural del
Baix Llobregat, i l’agermanament amb el grup musical l’Harmonie des Hauts de Gironde, de la localitat
francesa de Saint Christoly. De cara al futur, el repte és “continuar amb les activitats habituals”. De mans
no en falten: darrerament diverses persones s’han sumat a la colla.

“Nascuda el 1986 com una secció de la històrica Unió
Begudenca, la colla promou arreu el fet geganter com a
símbol de la cultura popular catalana”

