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SABÍEU QUE...
NOU CLUB DE LA FEINA VIRTUAL
L’Ajuntament posa
a la disposició de
les persones que
busquen feina o bé
que volen millorar
el seu lloc de treball
un nou recurs. Es
tracta del Club de
la Feina Virtual que
ha engegat el Centre
Tecnològic Comunitari per ajudar-los a
accedir, de manera online, a les ofertes
laborals i a diversos serveis i materials
d’ajut en el procés de recerca de feina i en
la preparació dels candidats. Amb aquesta
plataforma –a la qual s’accedeix des de
la pàgina www.ctc.masquefa.net, en la
pestanya ‘Servei d’Ocupació’- els usuaris
no s’han de desplaçar al centre tecnològic, i
tenen garantit el servei els 365 dies de l’any
les 24 hores del dia.
Des del Club de la Feina Virtual es poden
consultar les xarxes de recerca activa de

feina Xaloc (de la Diputació) i Feina Activa
(de la Generalitat), així com altres canals
com ara borses de treball a Internet, borses
de treball per buscar feina a l’estranger,
empreses de treball temporal a Barcelona i
empreses catalanes de selecció de personal.
També s’hi pot trobar material d’orientació i
tècniques de recerca de feina, per exemple
sobre el currículum i l’entrevista, o un
diccionari de competències, entre altres.
La plataforma virtual se suma al Club de
la Feina presencial del CTC (avinguda
Catalunya, 60), que ha canviat d’horari: obre
els dilluns de les 10 del matí a la 1 del migdia.
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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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ACTUALITAT

MASQUEFA SENSE FILS TAMBE
OFERIRÀ SERVEI DE TELEFONIA
La xarxa wifi municipal incorporarà un sistema de veu IP (telefonia per internet) amb tarifes econòmiques
A partir del març la xarxa wifi municipal Masquefa Sense Fils, que
actualment ofereix accés a Internet, oferirà també la possibilitat de
contractar servei de telefonia. Es tractarà d’un sistema de veu IP
(telefonia per Internet) que comportarà importants avantatges per
als contractants.
D’aquesta manera els usuaris tindran integrats en un sol operador
(Masquefa Sense Fils) el sistema de dades (Internet) i el de veu
(telefonia), i ja no caldrà tenir un contracte amb la xarxa wifi de
l’Ajuntament per l’accés a Internet i un segon contracte amb una
companyia telefònica per al servei de telefonia, com passava fins
ara. Això també permetrà estalviar-se la quota fixa de manteniment
que cobren les companyies de telefonia. A més es podrà conservar
el número de telèfon actual (93 772 XX YY) i no s’haurà de pagar
la portabilitat, tràmit que Masquefa Sense Fils oferirà gratuïtament.
Per a utilitzar el nou servei de telefonia per Internet de Masquefa
Sense Fils, els usuaris hauran d’adquirir l’adaptador que se’ls
proporcionarà, que té un preu de 49 euros. Aquest aparell s’instal·la
fàcilment, connectant-se al router, i d’aquesta manera, és suficient
amb un únic adaptador per convertir tots els terminals de telèfon
que es tinguin a casa o a l’oficina, ja siguin fixes o inalàmbrics, al
sistema de veu IP. Masquefa Sense Fils lliurarà un kit amb l’adaptador
i un manual per a la seva instal·lació.
Una altra opció és adquirir un telèfon inalàmbric (wifi) preparat per la
veu IP que proporcionarà Masquefa Sense Fils, a un preu de 99 euros.
Tarifes
Masquefa Sense Fils ofereix la possibilitat de contractar dues tarifes
planes de telefonia a preus assequibles: una per a trucades només a
fixes i una altra per a trucades tant a fixes com a mòbils.
• Tarifa plana a fixes
• Quota de 7,5 euros més IVA al mes
• Inclou 300 minuts de trucades a fixes
•Tarifa plana combinada
• Quota de 12,5 euros més IVA al mes
• Inclou 300 minuts de trucades a fixes i 60 minuts de trucades
a mòbils

Superat el límit de temps inclòs en la tarifa, el preu de la trucada
per cada minut addicional és només de 0,027 euros si es truca a
fixes i de 0,12 euros a mòbils.
Les quotes del servei de telefonia se sumaran a la quota pel
servei d’accés a Internet de Masquefa Sense Fils i s’integraran en
una factura única. Per disposar del servei de telefonia cal també
contractar o ja tenir contractat el servei d'Internet.
Actualment s’està fent una prova pilot del servei amb usuaris
que ja s’han mostrat interessats en el servei, i posteriorment
s’obrirà a tothom. Per donar-se d’alta al servei cal adreçar-se al
Centre Tecnològic Comunitari, a l’avinguda Catalunya, 60.
Amb la incorporació del sistema de telefonia per Internet
l’Ajuntament incrementa les prestacions de Masquefa Sense Fils,
la xarxa wifi municipal que va posar en marxa ja l’any 2009 per
incentivar l’ús de les noves tecnologies i facilitar a tothom l’accés
a Internet, trencant així el que es coneix com la ‘fractura digital’.

Principals avantatges
•

Integració en un únic operador dels serveis d’Internet
i telefonia

•

Tarifes econòmiques: 7,5€ més IVA al mes o 12,5€
més IVA al mes

•

Baix cost dels minuts addicionals

•

Establiment de trucada gratuït (tant a telèfons fixes
com mòbils)

•

Trucades gratuïtes entre tots els usuaris del servei de
veu IP de Masquefa Sense Fils.

•

No es paga cap quota de manteniment

•

Possibilitat de conservar el número de telèfon actual,
amb cost zero per la portabilitat

•

Altres prestacions: redirecció de trucades, servei de
contestador i identificador de trucades
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COCODRILS A MASQUEFA
El CRARC de Masquefa és l’únic centre de recuperació de fauna salvatge de tot Catalunya.
Per això acull els rèptils i amfibis exòtics comprats com a mascota que els propietaris ja no
volen, i rep els que comissen Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, agents rurals o policies locals.
Fa una impor tant funció social per al conjunt del país que cap altre centre no ofereix.

Un cocodril que va arribar a Catalunya
quan només feia 30 centímetres amagat
dins la maleta d’uns turistes que havien
anat a Egipte i que se’n van desfer quan
va començar a créixer. Una boa que un
nen va comprar sense permís dels pares
i se li va escapar a l’escola. Desenes de
tortugues originàries del sud dels Estats
Units trobades pels agents rurals a diversos
espais aquàtics de la geografia catalana.
Tortugues gegants africanes comprades
il·legalment i comissades pels Mossos. O
tortugues morisques intervingudes al port
de Barcelona per la Guàrdia Civil a famílies
magrebines que tornen de vacances.

Per sorprenent que sembli tota aquesta
fauna salvatge en perill d’extinció viu avui
a Masquefa, al Centre de Recuperació
d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC).
Aquest equipament de l’Ajuntament és
únic a tot el país i l’estat, i un dels dos que
hi ha a Europa. La llista d’animals exòtics
és molt més llarga. De fet, dels 1.769
exemplars que a data d’avui hi ha al centre,
439 són rèptils i amfibis autòctons (propis
dels ecosistemes mediterranis) i la gran
majoria, 1.329 (el 75%) és fauna exòtica.
Al CRARC l’herpetofauna autòctona és
rehabilitada, per tal de ser alliberada al seus
hàbitats naturals. Algunes de les espècies

es gestionen en col·laboració amb la
Generalitat, en el marc de projectes de
conservació. Però la fauna exòtica com les
tortugues de Florida, tortugues gegants,
tortugues morisques, iguanes, boes, serps
pitons, caimans, cocodrils, i un reguitzell
d’altres espècies originàries de zones del
planeta molt diverses, s’han de quedar de
per vida al centre. No es poden alliberar
perquè suposarien una amenaça per als
nostres ecosistemes i les espècies que
hi viuen. A aquests animals exòtics –cap
d’ells verinós- el CRARC els proporciona
les condicions idònies per viure en
captivitat: cures veterinàries, alimentació,
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i la recreació de les condicions del seu
hàbitat originari, amb terraris que s’han de
mantenir a una temperatura entre 25 i 30º
(tot depenent de l’espècie) o grans basses
d’aigua.
Alguns d’aquests exemplars estan al nostre
país a conseqüència del comerç il·legal,
però molts altres poden comprar-se
legalment en una botiga de mascotes, com
les populars tortugues de Florida. Molts
d’ells són cedits al CRARC per propietaris
que es penedeixen de la compra. Per això,
el director del centre, Quim Soler, demana
que abans de comprar un animal, sigui el
que sigui, la gent s’informi molt bé i es
responsabilitzi de la mascota de per vida:
“quan s’adquireix un d’aquests animals –
explica- no sempre s’és conscient que es
farà gran, que viurà molts anys, que potser

es tornarà agressiu i que necessitarà
unes atencions especials, com ara una
temperatura adequada o una neteja
constant del seu terrari o peixera; per
això molts se’n cansen i porten la mascota
aquí”. Això en els millors del casos, perquè
hi ha la possibilitat que “l’abandonin
en algun estany o rierol, causant així
problemes ecològics”.
Per tallar el problema d’arrel, una de les
principals funcions del CRARC és educar
i conscienciar. Uns 6.000 escolars visiten
anualment les instal·lacions masquefines,
on participen en tallers i activitats
didàctiques. Aquest treball sensibilitzador
es fa també en les visites que el centre
rep el cap de setmana, uns 8.000 usuaris
més a l’any.
A més d’aquesta labor educativa i de la

Un projecte de país que, per fi, comença a
rebre subvencions d’altres administracions
Des de fa temps l’Ajuntament
treballa per aconseguir una major
implicació econòmica de la resta
d’administracions amb el CRARC,
atesa la funció social que desenvolupa
i de la qual se’n beneficia no només el
municipi sinó tot el país. El Consistori
assumeix les despeses per l’acolliment
d’aquests animals: el manteniment
de les instal·lacions, l’alimentació,
les cures, i els subministraments
d’electricitat i aigua necessaris per
a reproduir les condicions del seu
hàbitat originari. Fruit de les gestions
efectuades, per fi el 2012 es va
aconseguir un ajut de 21.000 euros
de la Generalitat i un altre de 15.000
euros de la Diputació. Ambdues
subvencions arriben malgrat el
context de fortes retallades i ajustos,

i són per tant un reconeixement a la
necessitat de la tasca que fa el CRARC
i també a l’eficàcia en la seva gestió. El
Consistori continua les gestions per
sumar altres administracions, com el
govern central, al projecte.
Més enllà del manteniment, el centre
funciona gràcies a un projecte
d’autoempresa que no comporta
cap cost a l’Ajuntament. Els sous
dels quatre treballadors (el director
tècnic, Quim Soler, el responsable de
la direcció científica, Albert Martínez,
i les monitores d’educació ambiental i
manteniment dels animals Isabel Olga
i Paqui Claravalls) surten de cursos
que imparteixen, de les ponències
que ofereixen arreu, dels projectes
de conservació i dels ingressos de tot
tipus de visites.

tasca de rehabilitació de la fauna autòctona
per retornar-la al seu hàbitat, un tercer
pilar del CRARC és la investigació: ha fet
nombrosos treballs de recerca que han
generat ponències en congressos i articles
en prestigioses revistes científiques.

CANALS DE RECERCA DE FEINA
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ELS CAMINS PER ARRIBAR
A UN LLOC DE TREBALL
La recerca de feina s’ha d’entendre com una feina en sí, ja que requereix temps, dedicació i esforç. Hem de
tenir una actitud activa per assolir el procés de forma positiva, així com unes certes aptituds o mètodes per
desenvolupar accions pertinents, fent ús de les eines necessàries segons cada cas.
Existeixen molts tipus de canals per a la recerca de feina. Cal
conèixer-los i saber utilitzar-los de forma eficaç. Els mètodes
emprats en la recerca de feina poden ser convencionals -fer recerca
d’anuncis, diaris, ofertes, buscar empreses i fer autocandidatura,
deixar currículums en les empreses, penjar anuncis en taulells,
anar a inscriure’ns a empreses de treball temporal, mitjançant
familiars, amics i coneguts-, o bé mitjançant les xarxes socials, fent
ús d’Internet i les noves tecnologies.
Els canals de recerca de feina
on es poden trobar ofertes
laborals poden ser borses de
treball (online o presencials),
la
premsa,
convocatòries
públiques, intermediaris d’oferta
i demanda, autocandidatura i
networking.
Servei Local d’Ocupació
Un canal per accedir a
les ofertes de feina és el
Servei Local d’Ocupació de
l’Ajuntament de Masquefa. Per
donar-vos d’alta d’aquest servei
cal demanar cita prèvia al CTC.
Cada dilluns disposeu d’un Club
de la Feina on us atendrem
individualment per resoldre
les vostres consultes. Aquest
servei, mitjançant la pàgina web
XALOC
(www.diba.cat/slo),
fa difusió de les ofertes que
gestionen els diferents serveis
d’ocupació de tota la província.
També organitza tallers pràctics sobre tècniques de recerca de
feina, i disposa d’informació sobre formació i sobre autoocupació.
Borses de treball
A internet en trobareu algunes com ara infojobs (generalista),
jobtransport (específica per al sector de la logística),
primerempleo.com (per a persones sense experiència i/o joves
i estudiants), fundacioadecco.es, portalento.es (per a persones
amb discapacitat). Pel que fa a les borses de treball presencials cal
destacar les de les associacions i col·legis professionals, els gremis,
les universitats i els centres de formació professional o els sindicats.
Premsa
En trobareu de generalistes, com ara La Vanguardia o, en l’àmbit

local, La Veu de l’Anoia, les quals publiquen un apartat setmanal
d’ofertes de feina. I també d’especialitzades sobre el mercat laboral
o determinats sectors, com per exemple Biomedia, específica de
biomedicina
Consultories
Uns altres intermediaris entre el demandant i l’oferent de feina
són les empreses de selecció de personal o consultories de
Recursos Humans, com per
exemple IOR Consulting o
Montaner y Asociados, així
com les empreses de treball
temporal, les ETT, com ara
Adecco o Randstad.
Autocandidatura
i
networking
L’autocandidatura
i
el
networking són dues eines
i canals de recerca igual
d’importants. L’autocandidatura
consisteix a fer arribar la vostra
candidatura (currículum i carta
de presentació) a l’empresa que
us interessa. Ho podeu fer per
diferents vies, personalment a
l’empresa o per e-mail.
El networking és una altra eina
potent per difondre la nostra
candidatura. Consisteix a fer
servir la nostra xarxa personal
de contactes per arribar a les
ofertes de feina o empreses
que ens interessen. També podem utilitzar xarxes socials online
(Linkedin, Facebook, Twitter), en les quals podem ‘connectar’,
conèixer i interactuar amb persones que comparteixen les nostres
inquietuds, objectius o perfil professional. Podeu seguir el Twitter
del Club de la Feina (@clubfeinamasquefa) i el Facebook del CTC.
Tots els canals al nou Club de la Feina Virtual
Podeu accedir a tots aquests canals de recerca mitjançant el Club
de la Feina virtual del CTC, en funcionament des del gener al
web www.ctc.masquefa.net/serveiocupació. Hi trobareu un ampli
llistat de borses de treball online, ETTs, i consultories de selecció,
a més de les ofertes de les xarxes XALOC i Feina Activa, així com
material divers per a millorar el vostre currículum i redactar una
carta de presentació, entre altres.
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TORNA FIRA FUTUR, el
gran aparador d’ofertes
formatives i professionals
de l’Anoia Sud
I ara, què més puc estudiar? Si ho faig, quines sortides
professionals m’esperen? En què puc formar-me per
tenir més opcions de trobar feina? Quins estudis
m’ajudaran a aconseguir una feina millor? Les respostes
a aquestes i altres preguntes les trobareu en la setena
edició de Fira Futur, que tindrà lloc el dijous 21 de
març a la Sala Polivalent del Recinte Rogelio Rojo.
Fira Futur és un gran aparador de les diferents sor tides
formatives i professionals que hi ha a Masquefa i el seu àmbit
d’influència. S’adreça als joves, als quals vol donar un cop de
mà a l’hora de prendre una decisió impor tant com el seu
futur acadèmic o professional, mostrant-los les opcions que
tenen per continuar els seus estudis o bé per iniciar el camí
en el món laboral, i també a totes aquelles persones que,
indiferentment de la seva edat, i de si estan en actiu o es
troben en situació d’atur, aposten per formar-se de manera
continuada per ampliar el seu currículum i així tenir més
possibilitats d’incorporar-se al mercat laboral o de millorar el
seu lloc de treball actual.
Tots ells trobaran a la fira una vintena de centres –entres
instituts, universitats, acadèmies, serveis d’ocupació i també
cossos de seguretat- que instal·laran estands on mostraran
les seves ofer tes acadèmiques o professionals i atendran les
seves consultes.
Vull crear el meu propi negoci: per on començo?
A més aquest any Fira Futur amplia horitzons i també donarà
respostes a les preguntes de totes aquelles persones que
volen fer-se emprenedors i autoocupar-se, una fórmula cada
vegada més estesa en l’actual context de crisi. Els centres de
serveis a les empreses dels Ajuntaments de Masquefa, Igualada,
Piera i Vilanova del Camí instal·laran un estand conjunt amb

informació sobre l’emprenedoria i l’autoocupació i explicaran
els passos a seguir per fer realitat un nou negoci.
Fira Futur tornarà a concentrar-se en una única jornada,
després dels bons resultats de l’any passat. El 21 de març la
Polivalent obrirà por tes de les 10 del matí a la 1 del migdia i
de les 5 a les 7 de la tarda per rebre les visites concer tades de
diversos centres escolars i de tothom que s’hi vulgui apropar.
Fira Futur l’organitza l’Ajuntament amb el supor t de la Xarxa
TET Anoia Sud -integrada per tots els agents que intervenen en
el procés de transició de l’escola al treball de Piera, Capellades,
els Hostalets, Cabrera, la Pobla, Vallbona, la Torre i Masquefa.
També té la col·laboració de la Diputació i la Generalitat.

NOTÍCIES
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Punts de recollida de les restes de la poda
Coincidint amb l’inici de la temporada de poda, l’Ajuntament ha
tornat a habilitar dues zones perquè s’hi puguin dipositar les restes vegetals i de jardineria: una esplanada situada al Maset i una
altra que es troba davant del Turó del Met, entre el nucli urbà de
Masquefa i Can Parellada. El Consistori recorda que només s’hi
poden dipositar restes de la poda i no cap altre tipus de deixalles.
Una empresa especialitzada s’encarrega periòdicament de retirar
i triturar les restes vegetals i de jardineria que hi deixen els veïns per portar-les a la planta de compostatge de Jorba. Allà són
transformades en compost, un adob orgànic que s’utilitza per a
l’agricultura i la jardineria.
Aquest sistema de recollida de la poda ja es va posar en marxa
l’any passat per substituir l’anterior sistema de contenidors, ja que
algunes persones en feien un mal ús i hi dipositaven runes, matalassos o mobles i electrodomèstics vells. La presència de residus
impropis comportava un greu impacte per al medi ambient, ja
que aleshores els contenidors no es podien dur a la planta de
compostatge i fer-ne compost, sinó que s’havien de portar a l’abocador. Això significava també un greu perjudici econòmic per a
l’Ajuntament i, en definitiva, per a les butxaques de tots els vilatans.
Bonificacions en el rebut de les escombraries
per usar la deixalleria
Les quantitats grans de restes de la poda també es poden portar
a la deixalleria municipal, situada al polígon (C/ La Pedrosa, 30). Les
persones que utilitzin la deixalleria tant per a la poda com per a

la resta de residus que s’hi accepten tenen dret a bonificacions en
el rebut de les escombraries. Les qui l’usin entre 8 i 14 vegades
l’any pagaran un 5% menys d’escombraries l'any següent, i les que
l’usin 15 vegades o més gaudiran d’una rebaixa del 10%. La mateixa deixalleria facilita als usuaris un carnet i comptabilitza els usos.
Per poder beneficiar-se d’aquestes bonificacions
aquest any 2013 cal entrar a l’Ajuntament (C/
Major, 93) una instància amb còpia del carnet de la
deixalleria del 2012. El tràmit pot fer-se fins al 28
de febrer.

Servei gratuït de mediació
amb bancs i caixes per evitar
desnonaments
Els masquefins poden utilitzar el nou servei d’intermediació
amb bancs i caixes que han posat en marxa el Consell Comarcal
i l’Ajuntament d’Igualada, amb el suport de la Diputació,
per a les famílies que tinguin la necessitat de renegociar les
condicions de la seva hipoteca. Aquest servei, gratuït i pioner
a Catalunya, s’adreça a famílies que es trobin en risc de perdre
el seu habitatge habitual per no poder pagar les quotes o per
haver estat avaladors d’habitatges que es troben en situació
d’impagament. L’objectiu és evitar la pèrdua de l’habitatge en
la mesura del possible.

S’hi pot trobar informació sobre diferents opcions per redreçar
la situació, en funció de la situació de la persona o unitat
familiar, proposta de mesures alternatives entre el propietari
de l’habitatge i l’entitat bancària per arribar a solucions viables,
intermediació per derivar les propostes a Ofideute i assistència
jurídica gratuïta en cas de procés judicial obert.
Els interessats poden adreçar-se a l’Oficina Local d’Habitatge
del Consell Comarcal de l’Anoia (plaça Sant Miquel, número 5,
d’Igualada). Es pot demanar més informació al 93 805 15 85 o
a borsalloguerhabitatge@anoia.cat.

Tràmit de sol·licituds
d’arbitratge de les preferents
de Catalunya Caixa
L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Consell
Comarcal tramita les sol·licituds d’arbitratges dels afectats
d’arreu de la comarca per les participacions preferents i deute
subordinat perpetu amb Catalunya Caixa.

Ja ha tramitat gairebé 300 sol·licituds i la junta arbitral ja ha
dictat els primers casos favorables als afectats, als quals Cx està
obligada a retornar-los el 100% del capital invertit. Els interessats
poden adreçar-se al Consell Comarcal (plaça Sant Miquel 5
d’Igualada) trucar al 938051585 o escriure a consum@anoia.cat.
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Mercadona ja construeix el supermercat de Masquefa
Mercadona va iniciar al gener
les obres de construcció d’un
nou supermercat a Masquefa.
La previsió és que el centre
comercial,
resultat
d’una
inversió de 3,5 milions d’euros,
obri portes el segon semestre
d’aquest 2013. El supermercat
comptarà amb 1.600 metres
quadrats de sala de vendes i un
aparcament de 180 places. Tindrà totes les
característiques de la ‘botiga per ambients’
de Mercadona, un nou format comercial
que permet optimitzar al màxim l’acte de
compra.
El centre comercial es construeix en un
terreny que era municipal. Davant l’interès
de diverses firmes que buscaven finques
a Masquefa per fer-hi un supermercat,
l’Ajuntament va posar a la venda mitjançant
una subhasta pública una finca que era
de la seva propietat per adjudicar-la a la
millor oferta econòmica. Mercadona va

guanyar la subhasta i va adquirir el terreny.
La subhasta també va incloure el lloguer
d’un segon terreny municipal adjacent –on
es farà l’aparcament- per un mínim de 30
anys. Amb aquesta operació, l’Ajuntament
s’ha pogut assegurar un ingrés inicial per la
venda (quasi 1.800.000 euros), a més d’uns
ingressos recurrents pel lloguer (108.000
euros anuals més IPC), que li permetran
afrontar el futur amb més estabilitat i
mantenir els serveis als vilatans.
A més del supermercat, la companyia
també construirà, a càrrec seu, una rotonda

d’accés al centre comercial per
regular el trànsit a la zona, tal i
com establia el plec de clàusules.
L’Ajuntament espera que la
implantació del supermercat
esdevingui un pol d’atracció per
a ciutadans d’altres localitats de
l’entorn, que, atrets per aquesta
superfície comercial, es desplacin
a Masquefa i això sigui també una
oportunitat per al comerç local.
El procés de selecció del personal per a
cobrir els llocs de treball que generarà
el nou supermercat anirà a càrrec de
la mateixa Mercadona. L’Ajuntament
informarà els veïns quan comenci el
procés. El Consistori ha posat a disposició
de l’empresa la borsa de treball municipal
i vetllarà perquè els masquefins en situació
d’atur tinguin prioritat. Per donar-se d’alta
a la borsa de treball municipal s’han
d’adreçar al CTC (Avinguda Catalunya, 60)
i demanar cita prèvia.

La quota territorial de l’Ecoparc també arriba a Masquefa
Fins ara només els Hostalets es beneficiava de les apor tacions de l’Ecoparc, tot i que Masquefa
també en supor ta els efectes
A partir d’aquest 2013 l’Ecoparc també
pagarà a Masquefa per les molèsties que
genera la seva activitat, concretament
0,3234 euros (revisables cada any amb l’IPC)
per cada tona que s’hi tracti Aquest acord
és un reconeixement al greuge que fins ara
patia Masquefa, que veia com, tot i suportar
els efectes d’aquesta instal·lació, només
l’Ajuntament dels Hostalets es beneficiava
d’una quota per la repercussió en el
territori i rebia aportacions econòmiques.
L’Ecoparc se suma a l’acord que l’Ajuntament

de Masquefa ja tenia amb el dipòsit de Can
Mata, que des de l’any 2008 aporta aquesta
mateixa quantitat per cada tona de deixalles
que hi entra. Les empreses Cespa i Ecoparc
de Can Mata i l’Ajuntament han formalitzat
un nou conveni que substitueix el del 2008
–al seu dia aprovat pel ple per unanimitat de
tots els grups municipals- i l’adapta a la nova
realitat, incloent-hi l’Ecoparc. El nou conveni
es va aprovar amb els vots a favor de tots
els partits (CiU, PP, FM i ERC) excepte PM
(PSC-APM), amb una abstenció i un vot

contrari.
Els ingressos que s’obtenen del dipòsit de
residus i ara també de l’Ecoparc es destinaran
a diversos projectes mediambientals. A més,
CESPA s’obliga a mantenir una barrera
verda que minimitzi l’impacte de l’abocador,
així com a replantar els arbres de la zona
enjardinada del CTC. Com ja ha fet fins ara,
l’Ajuntament continuarà la seva tasca de
vigilància i control per al bon funcionament
de les dues instal·lacions i en denunciarà les
anomalies si es produeixen.

EL PRESSUPOST MUNICIPAL PER AL 2013

MASQUEFA

batega

10

PRESSUPOST 2013:

APOSTA SOCIAL I PEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
CONTENCIÓ DE LA DESPESA
I REDUCCIÓ DEL DEUTE
El pressupost de l’Ajuntament per a aquest 2013 –aprovat amb els vots a favor de CiU i les
abstencions de PM (PSC-APM), PP i ERC- pivota sobre quatre eixos: l’aposta social i per al
desenvolupament econòmic, l’austeritat i la contenció de la despesa, l’amor tització de deute
i un esforç inversor notable.
El pressupost global és de 10.666.607,38
euros, dels quals 2.004.000 euros es
dediquen a inversions. L’aposta social es
visualitza, per exemple, amb els recursos
que es destinen a les escoles bressol
(l’Ajuntament assumeix el 50% de la despesa
total), la formació del professorat, la posada
en marxa de programes d’acompanyament
a l’escolaritat (aula estudi), les activitats per
als joves, el Centre de Dia i el suport al Casal
de la Gent Gran, la col·laboració amb el
Grup de Voluntaris en l’atenció a les famílies
amb majors dificultats, o la incorporació
d’una segona treballadora social i l’ampliació
a jornada completa de l’educador social,
entre altres.
En
l’àmbit
del
desenvolupament
econòmic destaca la partida destinada al
desenvolupament del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM), una eina
que permetrà generar nou sòl industrial
per a seduir altres empreses, com ja ha
passat per exemple amb Aldi i Mercadona.
Això s’acompanyarà de la reivindicació
de les infraestructures necessàries com el
Quart Cinturó. El capítol de la promoció
econòmica també inclou actuacions com una
àmplia agenda de cursos de formació per a

l’ocupació i altres adreçats a emprenedors
i comerciants, o els recursos destinats a
l’acompanyament en el procés de recerca de
feina i l’assessorament a les empreses.
L’estabilitat financera fa possible
garantir els serveis a les persones
El manteniment d’aquests i la resta de
serveis als vilatans és possible gràcies a la
situació d’estabilitat financera que viuen les
arques municipals, la qual permet no fer
cap pas enrere en l’atenció als masquefins,
sense haver d’apujar els impostos més enllà
de l’IPC, i també complir els terminis de
pagament als proveïdors.
El govern ha arribat a aquest equilibri

financer amb una gestió basada, d’una banda,
en la reducció i la contenció de la despesa i,
d’altra banda, en la consecució d’importants
ingressos addicionals recurrents que
permeten evitar les retallades. En aquest
darrer cas s’han pogut completar
operacions com la de Mercadona, posant
en valor el patrimoni municipal, o Anaigua.
L’Ajuntament es va assegurar un ingrés de
quasi 1.800.000 euros amb la venda d’un
terreny que era municipal a Mercadona
mitjançant subhasta pública, i uns altres
108.000 euros cada any, més l’IPC, amb el
lloguer d’un segon terreny municipal per
un mínim de 30 anys. També es va garantir
un ingrés d’1.570.000 euros en concepte

MASQUEFA

batega

11

de cànon avançat allargant fins als 25 anys
la concessió del servei d’aigua a l’empresa
Anaigua, i 122.550 euros més cada any pels
cànons anual i de clavegueram. El govern
socialista ja havia privatitzat aquest servei.
Pel que fa a la despesa, el pressupost del
2013 continua contenint-la malgrat trobarnos en un context poc favorable, amb
l’encariment de la vida un 3% i l’augment de
l’IVA del 18 al 21%. El govern ho farà amb
l’aplicació de noves mesures d’eficiència i
estalvi i la negociació d’alguns contractes de
proveïdors.
També preveu continuar l’esforç per reduir
el deute. L’any 2012 l’Ajuntament ja va
amortitzar crèdit per import d’1.204.815
euros, 452.000 més dels previstos
inicialment. I aquest 2013 preveu amortitzarne encara més i arribar al 1.539.000 euros
si Hisenda retorna els 790.000 euros que la
societat Masquefa Impulsa li té reclamats en
concepte d’IVA.

IMPORTANT ESFORÇ INVERSOR
AMB CARÀCTER SOCIAL
Tot i ser auster i realista, el pressupost
del 2013 contempla inversions per
un import total de 2.004.000 euros.
L’Ajuntament no demanarà cap crèdit
per fer-les i totes vindran finançades
amb recursos externs. Ja es compta
amb subvencions per valor de 634.552
euros del PUOSC de la Generalitat, i
359.000 euros de la Diputació. També
es preveu obtenir ingressos amb la
venda de terrenys municipals. Entre les
inversions destaca la primera fase del
parc urbà de la Font del Roure, obra
licitada per 618.443, 66 euros, IVA
inclòs. També la climatització del Casal
de la Gent Gran, les millores per a

una major eficiència energètica en els
edificis municipals o una nova plantada
al Bosc dels infants. A més aquest 2013
es farà realitat una inversió prioritària
dels darrers anys amb clar accent social:
el nou Centre d’Atenció Primària. La
previsió és que les obres acabin aquest
primer trimestre del 2013. El nou CAP
és resultat de l’esforç econòmic que
ha fet l’Ajuntament, que tot i no tenir
competències en sanitat, ha avançat
els diners (1.889.915,28 euros més
IVA). La Generalitat els retorna en tres
anys: 2011, 2012 i 2013. L’Ajuntament
també ha invertit 315.756 euros en
l’aparcament semisoterrat del CAP.
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XARXA MUNICIPAL D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA,
Sumant esforços per protegir els nens i els joves
La Xarxa d’Infància i Adolescència de Masquefa és una iniciativa
vinculada al Projecte Educatiu de Vila (PEV), que va donar els
primers passos al març de 2011, a partir de la demanda d’alguns
agents que intervenen amb infants i adolescents en el municipi.
La creació de la xarxa es deu a dos motius principals. D’una
banda, la preocupació de diferents professionals vinculats a la
salut i a l’educació respecte a temes essencials que afecten al
desenvolupament com a persones dels infants i els adolescents.
I, d’altra banda, la necessitat de coordinar les actuacions que es
duen a terme a Masquefa en relació a aquests temes.
En aquest temps de funcionament, la Xarxa Municipal d’Infància
i Adolescència ha servit per a establir relació entre els agents
de la vila que, de forma professional, tenen contacte amb els
infants i els joves: centres docents, serveis educatius, serveis
públics de l’àmbit de la salut i serveis municipals. Per consolidar
definitivament la xarxa està previst que més endavant s’hi
incorporin entitats, ja que la seva tasca educativa i social és de
gran importància.
L’objectiu principal de la xarxa és sensibilitzar tothom que
intervé amb infants i adolescents des de qualsevol àmbit:
l’escola, la salut, els serveis municipals, el lleure i l’esport; i també
la població en general, sobre la responsabilitat col·lectiva que
tots tenim respecte la prevenció i la protecció dels infants
i adolescents. És a partir d’aquest objectiu que la Xarxa
Municipal d’Infància i Adolescència, ha establert conjuntament
amb el departament de Benestar Social del Consell Comarcal
i l’Equip d’ Atenció a la Infància i l’Adolescència de l’Anoia, el
Circuit de detecció i intervenció de maltractaments infantils de la
població de Masquefa.
A més d’aquesta actuació, considerada urgent, també s’han anat
articulant altres accions relacionades amb l’acompanyament a
l’escolaritat, la salut i l’alimentació dels infants, la prevenció de
conductes de risc, i el suport a les famílies en la tasca d’educar
els fills i filles, entre altres.

L’objectiu de la xarxa és
sensibilitzar tothom que inter vé
amb infants i adolescents; i també
la població en general, sobre la
responsabilitat col·lectiva que tots
tenim en la seva protecció

Formant els formadors
Aquest curs la regidoria d’Educació de l’Ajuntament està
fent diverses accions de suport a la tasca que el professorat
dels centres educatius desenvolupa al municipi. A l’inici del
curs es va organitzar una visita dels mestres i professors per
Masquefa amb l’objectiu que coneguessin la vila i la seva
història, i també se’ls van presentar els diversos recursos i
serveis amb què compta el municipi.
A més s’han organitzat dues sessions formatives per als
mestres i professors de tots els centres educatius: les escoles
bressol, les escoles i l’institut. En els centres de primària, a
les escoles bressol i a l’institut s’ha fet una sessió per a cada
claustre a càrrec de Carles Parellada, professor de l’ICE de la

Universitat Autònoma de Barcelona i diplomat en Pedagogia
Sistèmica a l’Institut Gestalt. La xerrada va portar per títol ‘La
millora de les relacions família-escola i professorat-alumnes.
També s’han fet unes altres dues sessions: una a l’institut,
amb el títol ‘Llegir per aprendre, la lectura d’estudi’, i una altra
per a tots els mestres dels centres de primària: ‘Millorar la
lectura: per què? És possible? Com?’, ambdues a càrrec d’Enric
Queralt i Catà, mestre i inspector d’Ensenyament.
La voluntat de l’Ajuntament és continuar donant suport a la
important tasca que mestres i professors fan cada dia amb
els nostres nens i nenes i joves, en un context especialment
complex com l’actual.
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El futur centre que explicarà la història
de l’emblemàtica fàbrica Rogelio Rojo fa
els primers passos

L’Ajuntament ha rehabilitat una antiga
nau de la Rogelio Rojo que acollirà
en el futur un espai per a la memòria
on es reproduirà la història d’aquesta
emblemàtica fàbrica, la qual va acollir
generacions i generacions de treballadors
masquefins. Els treballs han anat a càrrec
de la Brigada Municipal, que ha reformat
l’exterior de la nau i n’està reformant
l’interior, on es manté l’antic motor
de vaixell que va servir per a generar
electricitat per a la fàbrica i en ocasions
també per a l’enllumenat públic de la
vila. Aquest motor feia funcionar l’equip
generador de corrent que es va posar en
marxa a la fàbrica acabada la guerra civil,
l’any 1939.
A més de rehabilitar la nau –que
durant els darrers anys d’activitat de la

fàbrica va acollir el taller de la secció
de manteniment- també s’ha instal·lat a
l’entrada de l’edifici antiga maquinària que
ha estat restaurada, concretament tres
premses. L’objectiu és que pugui acollir
en el futur un espai per a la memòria
que doni a conèixer, mitjançant diversos
materials, la història de la fàbrica, que
durant més de 70 anys va marcar el dia a
dia de la vila. Avui la Rojo s’ha reconvertit
en un important complex d’equipaments
municipals que acull la Sala Polivalent, el
Centre Tecnològic Comunitari, la nova
Biblioteca i el Casal de Joves.

L’Ajuntament ha rehabilitat una
antiga nau on es vol fer aquest
espai per a la memòria

Premi a l’Alzinar
pel seu innovador
sistema de
comunicació

L’Ajuntament felicita l’Alzinar Societat
Recreativa i Cultural pel reconeixement
que va obtenir en els Premis Ateneus
2012 que organitza la Federació
d’Ateneus de Catalunya. L’entitat va
ser guardonada amb el segon premi en
l’àmbit de la innovació en els mitjans de
comunicació.
Els organitzadors van premiar els seus
esforços per disposar d’un innovador i
creatiu sistema de comunicació cap als socis
i el conjunt dels vilatans. L’Alzinar utilitza
una gran varietat de canals, convencionals
i digitals, per informar els associats i la
població i apropar-los les seves activitats.
Una de les eines és la revista trimestral
‘Nosaltres’, que amb una tirada de 400
exemplars ofereix informació puntual
sobre els esdeveniments realitzats, les
propostes d’activitats futures, els cursos
i festes, i també ofereix reflexions al
voltant d’aspectes relacionats amb la vida
social, cultural i política de Masquefa. En
l’àmbit de les eines digitals i 2.0, disposa
de pàgina web, perfil de Facebook, Twitter
i un repositori d’imatges a Flickr.
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1.455,77 euros per a la Marató de TV3

Els masquefins es van tornar a abocar
en la Marató de TV3, que va recollir
fons per a la investigació del càncer.
Entre les apor tacions en les guardioles
instal·lades a les dependències
municipals i als establiments, i els
diners recaptats en diverses activitats,
Masquefa va recaptar un total de
1.455,77 euros.
El Club Slot va recollir fons en una
prova de resistència XSlot, i l’escuderia
A Fondu Competició va destinar a la
marató l’impor t de les inscripcions
a la ralliexperiència que va disputar

a Manresa. A més, l’AMPA de l’escola
Font del Roure va vendre ar ticles de
Nadal en el mercat de Santa Llúcia.
També es va disputar un par tit de
futbol sala benjamí entre l’Alzinar i Can
Quiseró, i vam gaudir dels balls dels
Gegants i els Gegantons de Catalunya,
a càrrec de la Colla de Geganters i
Grallers, i de l’actuació de la Colla de
Ball de Bastons, que va mostrar-nos
balls històrics.
Altres activitats van ser una exhibició
de hip-hop de l’Associació Dansa
Urbana Juvenil, l’actuació de la Coral

l’Alzinar i una audició de l’Aula de
Música de l’Alzinar. També els Teatrerus
van recollir diners, ja al gener, en dues
representacions a la Capella del Roser.
Encara es poden fer donatius
Fins al 31 de març encara es poden
fer donatius, ja sigui online, des de
www.tv3.cat/marato, o bé mitjançant
transferència bancària a La Caixa (2100
0555 31 0201001500)
La marató benèfica de la televisió
catalana va batre rècords de
recaptació, amb un marcador històric
de 10.113.152 euros.

Festa solidària per a la Masquefa també es
L’esplai Giravolt
família a qui un incendi mobilitza en favor del
celebra 17 anys amb
va destruir la casa
model d’escola catalana una intensa jornada

La festa que va organitzar l’Escola de
Dansa Noemí Rubira, amb diversos veïns
i amics, per a recollir fons per ajudar la
família a qui un incendi va destruir casa
seva va ser un èxit. Molts infants van
passar per la Polivalent per participar en
els tallers que es van preparar. També es
van vendre pastissos i bijuteria i es van fer
donatius. A més es van destinar a la família
els ingressos del bar. Els organitzadors han
obert un compte per recollir donacions
(2100-2952-89-0200120833).

Masquefa va ser un dels 65 municipis que
es va mobilitzar en defensa del model
d’escola catalana i de la immersió lingüística.
Els masquefins es van concentrar davant
de l’Ajuntament en senyal de rebuig a la
proposta de llei d’educació del ministre
Wert. A la concentració, convocada
per la plataforma d’entitats Somescola.
cat, també hi van assistir els regidors
de CiU i ERC a l’Ajuntament. A més el
ple municipal va aprovar una moció de
rebuig.

El Centre d’Esplai Giravolt va celebrar el
dissetè aniversari amb una jornada molt
especial. Familiars i monitors, separats per
grups, van recórrer el poble per superar
les proves d’una original gimcana, entre
aquestes fer una cançó amb coreografia,
llançar una sabata per sobre del cap, o
aixecar un castell humà. També es va fer un
dinar i es van presentar les noves tortugues
del CRARC que ha apadrinat l’esplai. La
festa es va tancar amb un espectacle infantil
amb la música de Noé Rivas.
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NOTÍCIES

8 de març, Dia Internacional de la Dona
Masquefa se sumarà
el 8 de març al Dia
de la Dona. Ho
farà amb una
àmplia agenda
d’activitats
organitzada
p
e
r
l’Ajuntament,
amb
la
col·laboració
de
la
Diputació, i
l’Associació
de Dones de
Masquefa,
una
entitat
s e n s e
ànim de lucre
que
vetlla
perquè les dones
del pobles i
rodalies disposin
d’un espai on
compartir i gaudir
d’exper iències
i
activitats
proposades
entre
totes.
L’associació, que
té la seu a l’antiga Fàbrica
del Cartró (C/ Sant
Antoni, s/n), disposa d’un
bloc a Internet (http://
adomaassociacidedonesdemasquefa.blogspot.com.es/).
També
està present a Facebook.

PROGRAMA
Del 25 de febrer a l’11 de març a la Biblioteca
‘Amor?’, una exposició sobre la violència de
gènere
Del 4 al 8 de març
Portes obertes a les activitats de l’Associació
de Dones de Masquefa
Del 8 al 15 de març al vestíbul del CTC
Exposició dels treballs fets pel grup de gent
gran del curs d’informàtica
8 de març, a les 18h, a la Biblioteca
Cafès amb Història: Dones a la Fàbrica
Dissabte 9 de març, a les 21h, a la Sala Polivalent
Sopar i ball

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

La palmera de Cal Vicenç Sià (1917-2012)
Explica la llegenda familiar que, pels
voltants de 1917, quan es construïa la
fàbrica de Masquefa, el senyor Rogelio
Rojo, que a vegades es quedava a dinar a
Cal Vicenç Sià amb els que haurien estat
els meus besavis (el Narcís i l’Engràcia, o
iaia Gracieta), por tava dàtils per menjar.
Aleshores, al mig de l’eixida (o sigui, la part
de la casa per on ‘s’eixia’) hi havia el femer,
i allí és on van anar a parar els pinyols de
dàtil. Hi van començar a créixer algunes
palmeres, i la del mig és la que van mantenir.
I així és com la palmera va arrelar i va
començar a ser testimoni de gairebé cinc
generacions diferents, començant pels anys
de la guerra i, un cop acabada, el casament
de l’avi Pepet amb la Teresa de ‘ca l’Enterramorts’. Després
va veure créixer la tieta Montserrat i el meu pare, el Josep,
també acompanyats de la tieta Maria (germana de l’avi Pepet).
La casa es va reformar als anys 70, i des de la meva infantesa,
als anys 80, amb els cosins i la meva germana, la recordem que
ja arribava al segon pis de la casa. Els avis van anar envellint i
van morir el 1998 i el 2005. Des d’aleshores el Josep i la meva
mare, la Mª Elena, sempre van tenir cura de la casa, i des de l’any

2003 em van donar l’oportunitat de poderhi viure i formar-hi la meva família. Així, la
palmera també surt a les fotos del meu
casament el 2007, i a les del naixement del
nostre fill, el 2010. És quan vam començar
a pensar que l’any 2017 hauríem de fer una
‘festassa’ per celebrar els 100 anys de la
palmera.
Però cap a Tots Sants de 2011 un dia la
palmera es va despertar amb totes les fulles
mirant cap avall. La plaga del morrut vermell
la va atacar i després de fer-li un tractament
va decidir no tornar a brotar. Aquesta tardor,
en un matí la van tallar, en el que no va deixar
de ser un espectacle de destresa i enginy.
Ara a la casa li falta alguna cosa, l’eixida es
veu despullada i com va dir un amic, “se n’ha anat un record
més de la Masquefa de sempre”. Però en comptes de mirar
als vells temps amb nostàlgia, vull pensar que sí, que se’n va
una peça emblemàtica de la nostra casa, però m’agradaria,
junt amb la meva família, saber impregnar ‘Cal Vicenç Sià’ de
moltes vivències i que es converteixin en nous records per
a les generacions que esperem que ens vinguin al darrera.

Anna Martí Castells
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NADAL DE TRADICIONS

Masquefa va viure un Nadal més
tradicional que mai. La programació
organitzada per l’Ajuntament i les
entitats va tenir com a fil conductor la
mateixa essència d’aquestes dates: els
costums, els personatges i, en definitiva,
la màgia que fan que l’esperit nadalenc
ens envaeixi a tots i ens ajudi a aparcar
els maldecaps uns dies.
L’agenda es va estrenar el 20 de
desembre amb un original taller, a
càrrec de la companyia Ai Carai, en
què vam poder aprendre a fer figuretes
de Nadal amb imans, i vam conèixer
alguns consells per a guarnir l’arbre.
Dos dies després els infants gaudien
d’una de les grans tradicions d’aquestes
dates i omplien la Polivalent per picar
el gran cagatió de l’Associació de
Comerciants i Ser veis.
L’endemà, 23 de desembre, dues
representacions del grup local Teatrerus
ens descobrien algunes diver tides

històries i anècdotes de l’emblemàtica
Capella del Roser. En aquesta activitat
encara es van recollir donacions per a
la Marató de TV3.
La programació es va reprendre
la Nit de Nadal, el 24, amb una
multitudinària festa a la Polivalent en
què els més nocturns van allargar la
gresca. Organitzada pel Club Bàsquet
Masquefa i la Colla de Diables Pixafocs
i Gagaspurnes, la celebració ens va fer
passar una bona estona i va permetre
a aquestes dues entitats sense ànim de
lucre recaptar alguns diners per a les
seves activitats, igual que van fer per
Cap d’Any.
Després del parèntesi del dia 25 –ja
sabeu què diu la dita “Per Nadal cada
ovella al seu corral”- l’acció va tornar
per Sant Esteve amb al tradicional
concer t de la Coral l’Alzinar i aquest
any també l’Aula de Música l’Alzinar,
que va omplir l’església.

Ja el 30 de desembre la màgia dels Reis
d’Orient va començar a escalfar motors
amb la visita del seu emissari, el Patge
Viu-Viu, que va ser a la Biblioteca per
a recollir les car tes dels infants. A pocs
metres d’allà, a la Polivalent, de nou la
companyia Ai Carai posava un altre
granet de tradició amb l’espectacle
infantil ‘L’home dels nassos’. Després
un bon got de xocolata calenta acabava
d’endolcir la tarda. Aquell mateix dia el
Patge Viu-Viu va ser a La Beguda, on
va recollir les car tes després que el
grup de teatre local representés tot un
clàssic, ‘La caputxeta vermella’.
També la Polivalent va ser l’escenari
escollit per acomiadar el 2012 i donar
la benvinguda a un 2013 que tothom
pinta difícil. Potser per evadir-se dels
mals presagis la festa de Cap d’Any es
va allargar i per això l’agenda va decidir
reposar i donar-nos dos dies de treva,
fins al 3 de gener, quan grans i petits
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vam conèixer la llegenda del caganer
en un conte d’Ai Carai a la Biblioteca.
La programació la va tancar la nit més
màgica de l’any, la de Reis. Melcior,
Gaspar i Baltasar -que aquesta vegada
van arribar a l’escola Font del Roure
enfilats damunt d’un carruatge- van
tornar a dibuixar la il·lusió en els ulls
dels infants. Després de recollir la Clau

de la Vila de mans de l’alcalde, van
recórrer els carrers escor tats per una
quarantena de patges i els tambors i
les cornetes de Can Parellada. Van fer
parada a l’Església per adorar el Nen
Jesús i al CTC per recollir les últimes
car tes.
Quan tothom dormia, van entrar a les
cases per a deixar-hi els regals. Els Reis

també van ser a La Beguda per complir
els somnis de tots els nens. Uns dies
abans ja havien pensat en els avis, i per
això van demanar al Patge Viu-Viu que
els visités al Centre de Dia.
També la Biblioteca va celebrar de
manera especial el Nadal: es va decorar
com si fos Nova York, i va exposar tot
el seu material sobre la ciutat.

DARRER NAIXEMENT DEL 2012 I PRIMER DEL 2013

Martí Satorre Ollé va ser el darrer nadó que va néixer a Masquefa l’any 2012 i va ser inscrit al registre de
l’Ajuntament. El Martí va néixer el dia 29 de desembre a
les 20.15h i va pesar 3 quilos i 200 grams. És fill de l’Oriol
Satorre Bern i la Sandra Ollé Villalba.

Joel Giménez Generelo va ser el primer nadó que va
néixer a Masquefa l’any 2013 i va ser inscrit al registre de
l’Ajuntament. El Joel va néixer el primer dia de l’any, 1 de
gener, a les 07.26h i va pesar 3 quilos i 400 grams. És fill del
Joan Ramon Giménez Lardín i la Sònia Generelo Rovira.
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ESPERA UN ALTRE

BANY DE MASSES
L’amo i senyor de la disbauxa
i la transgressió tornarà a ser
a Masquefa el dissabte 16 de
febrer per posar la vila cap per
avall i ajudar-nos a oblidar els
disgustos que ens dóna la crisi.
El Rei Carnestoltes vol tornar
a ser el protagonista d’una de
les festes més multitudinàries. I
és que cada any són molts els
masquefins de totes les edats –
petits, joves i no tan joves- que
durant unes hores camuflen
la seva identitat sota originals
disfresses per participar en
l’espectacular rua que recorre
els carrers, lluint irònics i
viperins missatges.
Per fomentar la participació
en la rua els organitzadors
-la regidoria de Joventut- han
establert dues categories:
comparses de més de 20
integrants i comparses de
menys de 20 integrants. En
cada categoria hi haurà dos
premis: un primer de 150 euros
i un segon de 100 euros. Els
guanyadors els elegirà un jurat
integrat per un representant
de cada comparsa participant.
Cada membre del jurat
avaluarà totes les comparses, a
excepció de la que representa.
La rua sortirà de l’avinguda de la
Línia a les 6 de la tarda i acabarà
el seu recorregut a la Sala
Polivalent. La Fàbrica acollirà
aleshores una festa de tarda en

què s’anunciaran les comparses
guanyadores i es lliuraran els
premis. Però Carnestoltes mai
no en té prou. I per això ens
ha preparat una segona festa
de disfresses, també a la Rojo,
que començarà al punt de la
mitjanit. L’Ajuntament anima els
comerços a decorar els seus
aparadors i establiments.

Dissabte 16
de febrer
• 17.00h:
recollida
de
números dels dorsals de
les comparses al punt
d’informació de l’avinguda de
la Línia
• 17.30h: concentració de
comparses i carrosses a
l’avinguda de la Línia
• 18.00h: sortida de la rua
de Carnaval. Recorregut:
avinguda de la Línia –
Carrer Sant Antoni fins a
l’Ajuntament – Carrer Major
– Carrer Sant Pere – Carrer
Crehueta – Carrer Santa
Clara fins al Recinte Rogelio
Rojo
• 19.30h: festa de tarda a
la Sala Polivalent (Recinte
Rogelio Rojo)
• 24.00h: festa de disfresses
a la Sala Polivalent (Recinte
Rogelio Rojo)
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CAFÈS AMB HISTÒRIA

MASQUEFA ACULL EL REI
CARNESTOLTES DE PER VIDA

Ja arriba el febrer, i amb ell la litúrgia
del carnaval. Novament l’esbojarrat
rei Carnestoltes arribarà amb la
seva comitiva i durant el seu regnat
proposarà fer aquelles coses que
han estan mal vistes durant tot
l’any. Tothom es disfressarà, ballarà,
menjarà gras i farà broma ... fins que
Carnestoltes es posi malalt i mori tres
dies després, el dimarts. L’endemà,
‘dimecres de cendra’, se’l cremarà
en el popular enterrament de la
sardina, amb el qual s’acabarà la festa
i començarà la Quaresma.
Aquesta es la tradició carnavalesca
arreu, excepte a Masquefa, segons
un inèdit article del nostre veí Esteve
Miralles, publicat el gener de 1985 a
la revista informativa de Masquefa
‘Tothom’. Un tal Rafel Morega, “natural
de casa lo Planti de Llavanera (El
Ripollès). Soldat del Regiment Bacanalla
y ara assistent Flatern de es descalces”,
va escriure el 1768 un poema de 460
versos en to humorístic, en els quals
apareix el poble de Mesquefa, que tot
i tenir una grafia diferent a l’actual de
Masquefa, podria ser ben bé el nostre
poble, encara que tampoc es pot

descartar que es tractés d’alguna zona
de València, on també apareix el nom
de Masquefa en diverses localitats.
Aquest poema en to humorístic
presenta una solució ben curiosa
per desfer-se del rei Carnestoltes:
...desterrar-lo de per vida a Masquefa.
En la segona meitat del text,
l’autor recorda el testament del
rei Carnestoltes, que deixa “ganes
moltes, menjar poch”. Fet que causarà
malalties a tothom:
“Amb tan gran desmenjament,
com ho escrigué clarament, en coma,
trasllat i xifa,
lo usufructuari Gallifa
als ciutadans de Mesquefa
conforme cofú s’espressa
en capítols reprobats” (vv.231-7)
L’autor segueix preguntant on va
Carnestoltes en arribar la Quaresma
després d’un llarg i detingut relat de
les desgràcies que ens durà el seu
traspàs, “perquè el menjar poch farà
guerra a nostros cossos” i “lo ventre
tindrem felló un mes i mitx”. Tot seguit
planteja una alternativa per desfer-se

definitivament del rei Carnestoltes:
“així, oyents, casa a l’encesa
nostra patró Carnestoltes
y si ara li buydessim a patacades,
no tornaria altres vegades a fer tal befa;
y luego desterrar-lo a Mesquefa
per tota la vida” (vv.358-70)
El poema es digne d’un estudi més
profund, per veure quina relació
tenia l’autor amb Masquefa o bé
simplement si era la millor opció
per la rima amb “befa”. En tot cas,
no deixa de ser curiós que per a
l’autor de Llavanera des de 1768 la
solució definitiva per lliurar-se del rei
de la disbauxa sigui que Carnestoltes
visqui desterrat per vida a la nostra
vila. Potser per això podem explicar
que a Masquefa el carnaval comença
una setmana més tard, ja que el rei
Carnestoltes no és mort, sinó que viu
eternament desterrat entre nosaltres.
Xavier Perez Fornés
Text actualitzat de la publicació del butlletí
‘Un Tomb’ de febrer de 2003.
Font: Miralles, E:‘Masquefa i el Carnestoltes’:
Revista Informativa ‘Tothom’, N.os 15-16.
gener-febrer 1985
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NOM: Club Bàsquet Masquefa
ANY DE CREACIÓ: 2011
SOCIS: 100
CATEGORIA: esports
ACTIVITAT: fomentar l’afició pel bàsquet i formar esportistes amb
valors
adreça: C/ Rogelio Rojo s/n (poliesportiu municipal)
tel.: 615 98 10 89 (David Villagrasa)
web: https://sites.google.com/site/cbmasquefa/
e-mail: clubasquetmasquefa@gmail.com

Club Bàsquet Masquefa:
recuperant la passió per la cistella

La ‘bàsquetmania’ ha tornat. El pavelló poliesportiu vibra cada cap de setmana amb els taps i els triples.
I això és ‘culpa’ del CB Masquefa, una entitat que va néixer encara no fa dos anys recollint el testimoni
de l’antiga escola esportiva municipal i que està aconseguint que es recuperi la passió que l’esport dels
germans Gasol i companyia havia despertat al poble. L’entitat la van impulsar els integrants més joves de
la mateixa escola, que van voler donar continuïtat al projecte i al mateix temps van veure l’oportunitat de
potenciar-lo. Es van constituir com a club i es van federar. I això va permetre que s’hi poguessin apuntar
els nens i nenes més grans de 12 anys.
Avui el Club Bàsquet Masquefa aglutina més de 80 esportistes, amb edats que van des del cincs anys fins
a la cinquantena, i disposa de vuit equips: l’equip escola, el pre-mini mixt, el mini mixt, el preinfantil femení,
l’infantil masculí, el sub 25 masculí, el sènior femení i l’equip de veterans, format íntegrament per jugadors
del poble, fet que no es recorda des de fa anys.
Tots ells entrenen dues vegades a la setmana i fan un tercer entrenament de tecnificació els divendres, a
més de disputar un partit oficial el cap de setmana. L’objectiu, però, “no és competir, sinó formar-los com
esportistes i també com a persones”, explica Nerea Sánchez, coordinadora de les categories inferiors.
Per això la filosofia del club posa l’accent en valors com “l’esforç personal, el companyerisme, la igualtat, el
compromís, el treball en equip, l’amistat, el respecte, la solidaritat o la competitivitat ben entesa”.
Per aconseguir-ho el club compta amb un ampli equip d’entrenadors, format per David Collado, Adrià
García, Aihona López, Dani Melero, Marta Sánchez, Cristian Santiago, Juan Díaz, Cristian Lavado i Ricard
Tomàs. La junta la integren la presidenta Marisa Compán, el vicepresident David Villagrasa, el secretari
Fernando Rendón, el tresorer Marc Güell i el director tècnic Josep Siles. L’estructura es completa amb tres
coordinadors esportius: el coordinador superior, Carlos Iglesias, responsable dels dos equips sèniors, i els
coordinadors de les categories inferiors Nerea Sánchez i Ricard Tomàs.
La tasca formativa del CB Masquefa ja ha donat els seus fruits: aquest any tots els equips de base han pujat
de nivell. També la seva labor per apropar el bàsquet a la gent. La millor mostra en són l’èxit del primer
‘stage’ que van organitzar l’estiu passat, o el 3x3 de bàsquet al carrer de la Festa Major, tots dos amb una
gran participació. L’entitat també s’implica en altres esdeveniment a la vila: juntament amb la colla de
diables, va organitzar la festa de la Nit de Nadal i la de Cap d’Any.

El club fa una crida a tothom que vulgui descobrir
aquest esport, especialment les nenes: “volem promocionar
el bàsquet femení”, afirmen.

