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L’entitat Dones amb Empenta i 
l’Ajuntament han renovat el conveni 
de col·laboració per continuar oferint 
a Masquefa els serveis de l’Equip 
d’Atenció a la Dona (EAD).  Aquest 
programa posa a la disposició de les 
dones que ho sol·liciten un triple 
servei: d’informació i acollida, d’atenció 
psicològica i d’assessorament jurídic. 
L’EAD atén totes les 
dones per a qualsevol 
problemàtica, però 
incideix de forma 
e s p e c i a l i t z a d a 
en les situacions 
de discriminació, 
desigualtat i violència 
de gènere. Es tracta 
d’un servei de 
suport, informació 
i orientació a les 
dones per qüestions 
personals, emocionals 
o familiars.
Les tècniques de l’Equip d’Atenció a la 
Dona –una informadora, una advocada 
i una psicòloga- atenen personalment 
les usuàries un dimecres al mes al 
Centre Tecnològic Comunitari (avinguda 

Catalunya, 60), de les 3 a les 6 de la tarda.
 A més, l’EAD disposa d’un telèfon 
d’atenció (63 63 65 63 1), on podeu 
trucar de dilluns a divendres , de les 10 
del matí a les 12 del migdia, i de dilluns a 
dijous també a la tarda, de les 4 a 6. 
Les professionals de l’EAD treballen 
coordinadament amb els tècnics 
municipals i les institucions i les entitats 

del municipi, i en cas 
que sigui necessari 
deriven les usuàries 
als diferents recursos 
especialitzats que 
poden donar 
resposta a les seves 
necessitats.
L ’ A j u n t a m e n t 
cedeix a Dones 
amb Empenta les 
instal·lacions del CTC 
per a la prestació del 
servei i també fa una 

aportació econòmica 
anual, que aquest 2014 s’incrementa 
de 4.600 fins a 7.147,80 euros. Això 
contribuirà a mantenir el servei tot i que 
l’entitat no compta aquest any amb cap 
subvenció de l’Estat.
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SABÍEU QUE...

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 d’Avis 93 772 50 07
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 (Martorell)       93 775 51 03
AMBULÀNCIA 061 / 112
ANAIGUA                            93 772 75 32
BOMBERS                                         112
BUTANO (Martorell)             93 775 18 87
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 
A LA DONA 636 365 631
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 
CATALANS 93 205 15 15

GAS NATURAL. Distribució. 902 200 850
GUARDIA CIVIL 062
HISENDA (Igualada) 93 804 65 61
HISPANO IGUALADINA             93 804 44 51
HOSPITAL (Martorell) 93 774 20 20
INEM (Martorell) 93 775 10 62
INFORMACIÓ GENERAL  012
INSTITUT DE MASQUEFA 93 772 77 22
JEFATURA TRÀNSIT (BCN)        93 298 65 00
JUTJAT DE PAU 93 772 57 57
LLAR INFANTS MUNICIPAL 
FRANCESC MATA I SANGHÉS93 772 50 24

MOSSOS D'ESQUADRA 112
ORGT (Masquefa)                    93 775 92 55
ORGT (Piera)            93 472 92 23
PARRÒQUIA SANT PERE 93 772 52 26
POLIESPORTIU                         93 772 63 92
REGISTRE PROPIETAT 93 803 11 18
RENFE                                      902 24 02 02
SANITAT RESPON 902 11 14 44
SEGURETAT SOCIAL (Igualada) 93 804 62 62
TAXI 93 771 60 12                            
TAXI                                    600 542 614
TAXI 8 places i adaptat 648 659 009

EAD: un servei d’informació, atenció psicològica i 
assessorament jurídic a les dones

El sol és indispensable per a la vida. 
Si es pren amb mesura, provoca 

efectes beneficiosos: activa la síntesi de la 

vitamina D i té un efecte antidepressiu, ja 

que augmenta la vitalitat i el bon humor. 

A més, té efectes terapèutics en malalties 

de la pell com ara la psoriasi o l’acné. 

Però també suposa exposar la pell a uns 

efectes perjudicials que es manifesten 

amb l’aparició de taques, arrugues i la 

possibilitat de patir càncer de pell. Per 

això hem de protegir la pell del sol amb 

roba,  barrets i crema de protecció solar, 

la qual disminueix la quantitat de rajos 

que penetren en la pell. A més, cal seguir 

diversos consells:
• Evitar l’exposició solar de les 11 del 

matí a les 4 de la tarda.
• Posar-nos sempre protecció solar, 

inclús en dies ennuvolats.
• Escollir el factor de protecció solar 

adient per al nostre tipus de pell.

• Aplicar una quantitat generosa de 
crema solar 30 minuts abans de 
l’exposició, i repetir l’aplicació cada 
2 hores i després de cada bany.

• Protegir-nos amb ulleres de sol amb 
un 100% de protecció davant dels 
rajos ultraviolats.

• Beure aigua i líquids sense alcohol 
per evitar la deshidratació, sobretot 
els nens i la gent gran.

• No exposar al sol nens menors de 
3 anys.

• Cada dia, després  de prendre el sol 
és important hidratar la pell amb 
locions hidratants i regeneradores.

Silvia Jiménez Tort
Farmacèutica Titular
Farmàcia Masquefa

Gaudeix del sol amb protecció
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FESTA MAJOR PETITA DE SANT ISIDRE

El programa començarà a escalfar motors 
dimecres i dijous –diada del patró-, amb 
els primers actes. L’endemà, divendres, 
la sorollosa sirena de La Fàbrica Rogelio 
Rojo anunciarà l’inici de l’autèntica traca 
d’activitats que la celebració ens reserva 
per a tot el cap de setmana, entre 
aquestes alguns dels plats forts.
En el Sant Isidre 2014 hi tornaran a 
conviure els actes tradicionals i algunes 
novetats destacades que hi aportaran 
aire fresc. Entre els primers, destaquen 
el doble ofici de missa en honor a 
Sant Isidre –dijous i diumenge-, el Ball 
de la Garlanda, el Sopar de Faves, i el 
lliurament de les Faves d’Argent, els 

guardons amb què Masquefa reconeix 
cada any la tasca de dos masquefins 
que han dedicat altruistament temps i 
esforç a millorar la qualitat cultural, social, 
esportiva i associativa de la vila. Igual 
que l’any passat, els guardonats seran 
elegits per una comissió integrada per 
representants de l’Ajuntament, l’Alzinar i 
dos exguardonats. 
Tampoc no hi faltaran altres clàssics com 
la cercavila, amb la Colla de Geganters 
i Grallers, la Colla de Ball de Bastons 
i els diables i tabals dels Pixafocs i 
Cagaspurnes, acompanyats de colles 
convidades-, i el correfoc, que tornarà a 
ser doble –el de la colla infantil, divendres, 

SANT ISIDRE 2014:
HISTÒRIA, TRADICIÓ, 
CULTURA POPULAR 
I MOLTES NOVETATS
Masquefa ja té a punt una Festa Major Petita que, de petita, 
només en tindrà el nom. Durant cinc dies –del dimecres 14 al 
diumenge 18 de maig- l’agenda organitzada per la regidoria 
de Cultura, amb el suport del teixit associatiu, ens arrancarà 
del sofà i ens convidarà a sortir al carrer per a honorar el 
nostre patró, Sant Isidre. Gaudirem de la cultura popular tant 
lligada a la nostra particular manera de ser i de fer. I diverses 
novetats aportaran aire nou a una festa que també serveix 
per donar la benvinguda al bon temps, després del llarg hivern
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i el de la colla d’adults, dissabte. 
En l’apartat de novetats destaquen el 
trenet que tot dissabte passejarà petits 
i grans pel centre urbà de la vila, i les 
portes obertes que es faran diumenge 
al Centre d’Interpretació de La Fàbrica 
Rogelio Rojo perquè tothom qui vulgui 
pugui descobrir o recordar la trajectòria 
d’aquesta fàbrica on van treballar 
diverses generacions de masquefins. El 
centre també obrirà les portes en altres 
celebracions assenyalades, com ara la 
Festa Major de Santa Magdalena, la Festa 
del Raïm i la Festa de Sant Eloi. 

El programa inclou actes 
tradicionals com les 

misses en honor al patró, 
el Sopar de Faves, les 

Faves d’Argent i el Ball 
de la Garlanda, a més de 

clàssics com la cercavila o 
el correfoc 

(Continua a la pàgina següent)
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FESTA MAJOR PETITA DE SANT ISIDRE

Altres novetats del Sant Isidre 2014 seran 
el concert que Amazing Gospel oferirà el 
diumenge -el qual s’emmarca en el cicle 
estable de música de qualitat ‘Masquefa 
sona bé’-; la xerrada sobre el Castell de 
Masquefa a la Biblioteca -una activitat 
que forma part de la programació dels 
Cafès amb Història-, i l’exposició de les 
fotografies que es van presentar al concurs 
‘Fotoflash’ que el Club Excursionista Anoia 
va organitzar durant el cinquè Duatló 
Vila de Masquefa, així com el lliurament 
dels premis. A més, el Sopar de Faves 
s’amenitzarà aquest any, per primera 
vegada, amb un espectacle que combinarà 
la màgia i l’humor, i la Coral l’Alzinar 
protagonitzarà la tradicional cantada de 
caramelles, ajornada per Pasqua a causa 
del canvi de director.

La Festa Major Petita ens portarà activitats 
per a totes les edats i tots els gustos. Els 
més menuts xalaran amb dos espectacles 
d’animació, el correfoc infantil, el trenet, 
i el parc lúdic amb inflables. I els joves 
gaudiran aquest any d’un dels autèntics 
plats forts de la festa. El Concert Jove de 

la nit de divendres, que es traslladarà a 
la Sala Polivalent, comptarà amb l’actuació 
de la mítica Orquestra Mitjanit, exponent 
d’un nou concepte de grup de versions 
i orquestres de ball que entusiasma allà 
on va i que s’ha convertit en un referent 

Dimecres, 14 de maig
18.00 h – Biblioteca 
XERRADA “EL CASTELL DE 
MASQUEFA” a càrrec d’Andrea Velázquez. 
Graduada en Història per la UB

Dijous, 15 de maig
19.00 h – Parròquia de Sant Pere
MISSA en HONOR a SANT ISIDRE

19.00 h – Biblioteca
CLUB de LECTURA amb el llibre 
“Mara i Dann” de Doris Lessing

Divendres, 16 de maig
18.00 h 
La SIRENA de la FÀBRICA 
ROGELIO ROJO dóna la benvinguda a la 
festa

18.00 h – Pati del recinte La Fàbrica Rogelio 
Rojo
ESPECTACLE D’ANIMACIÓ “La 
Festa del més Tumàcat” a càrrec de 

Més Tumàcat

20.30 h – sortida C/ Crehueta, davant la Torre 
dels Lleons
CORREFOC INFANTIL a càrrec de 
Pixafocs i Cagaspurnes, Colla Infantil de 
Diables
Recorregut: C/ Crehueta, C/ Sant Pere, C/ 
Major fins a l’Ajuntament, on es farà la traca 
final del correfoc.

20.30 h – Camp de futbol
TRIANGULAR FUTBOL 7
21.00 h 
3r i 4t lloc LLIGA D’HIVERN 
FUTBOL 7
22.00 h
GRAN FINAL LLIGA D’HIVERN 
FUTBOL 7
Organitza: Futbol Sala l’Espardenya

21.30 h – Plaça de l’Estació
SOPAR de FAVES i lliurament de 
les “FAVES D’ARGENT 2014”

A càrrec de L’Alzinar, Societat Recreativa i 
Cultural

22.30 h – Plaça de l’Estació
HUMOR I MÀGIA amb Fèlix Brunet

23.00h - 03.30h – Sala Polivalent de La 
Fàbrica Rogelio Rojo
CONCERT JOVE amb Mamá Patxanga i 
l’Orquestra Mitjanit

Dissabte, 17 de maig
D’11.00 h a 15.00 h i de 16.00 h a 18.00 h
TRENET per passejar per Masquefa

12.00 h – Camp de Tir
CAMPIONAT de TIR al PLAT a 
càrrec de Club de Tir Masquefa

De 10.00 h a 13.30 h i de 16.00 h a 18.00 
h – L’Alzinar
EXPOSICIÓ DE LES 30 
FOTOGRAFIES FINALISTES del 
CONCURS DE FOTOGRAFIA 

En l’apartat de novetats 
destaquen el trenet que 
recorrerà el poble, les 

portes obertes al Centre 
d’Interpretació de La 

Fàbrica Rogelio Rojo, o un 
concert de gospel

PROGRAMA D’ACTES
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de les festes majors que aposten per un 
programa modern, popular i de qualitat. 
El grup Mamá Patxanga, amb lletres 
punyents i un directe contundent, serà el 
teloner i obrirà una nit que promet, i molt.
Els esports tampoc no faltaran a la cita 

amb Sant Isidre. Gaudirem dels partits 
decisius de la Lliga d’Hivern de Futbol 7,  i 
els campionats de petanca i tir al plat. 
La Biblioteca també se suma a la celebració 
amb una sessió del Club de Lectura.
Per afavorir la participació, totes les 
activitats seran gratuïtes, excepte el sopar 
de faves.
En cas de pluja, les activitats programades 
a l’aire lliure es farien a la Sala Polivalent 
de La Fàbrica Rogelio Rojo. El Sopar de 
Faves es traslladaria a la Sala l’Aglà de 
l’Alzinar.
L’Ajuntament agraeix la implicació de 
les entitats, les quals s’han tornar a 
implicar activament en la festa. Sense la 
seva col·laboració la celebració no seria 
possible. També anima tothom, grans i 
petits, a sortir al carrer per gaudir de 

la Festa de Sant Isidre acompanyats de 
familiars i amics, i convida els vilatans 
a crear un ambient festiu al poble 
engalanant els balcons i les finestres amb 
els domassos que l’Ajuntament ha fet per 
a les nostres celebracions populars.
Bona Festa Major!

Sant Isidre no oblida 
els nens, que gaudiran 

d’espectacles d’animació, 
d’inflables i del correfoc 

infantil, ni tampoc els joves, 
que podran ballar amb la 
mítica Orquestra Mitjanit

“FOTO FLASH” celebrat durant el 
DUATLÓ VILA DE MASQUEFA 2014, 
organitzat pel Club Excursionista Anoia
18.00 h – L’Alzinar
ELECCIÓ DELS GUANYADORS
 A càrrec del jurat format per membres de 
l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada i lliurament 
de premis

18.00 h - sortida C/ Serralet 
CERCAVILA amb la Colla de Gegants 
i Grallers de Masquefa, Colla de Ball de 
Bastons de Masquefa i Pixafocs i Cagaspurnes, 
Colla Infantil de Diables, i el Drac Bufut
Recorregut: C/ Serralet, C/ Crehueta, C/ Sant 
Pere, C/ Major, C/ Xic de l’Anyé, C/ Doctor 
Jover, C/ Sant Antoni, Ajuntament, C/ Major, 
C/Escoles, Plaça de l’Estació.

22.00 h – sortida de La Fàbrica Rogelio Rojo 
CORREFOC a càrrec de Pixafocs i 
Cagaspurnes, Colla de Diables de Masquefa. 
Recorregut: La Fàbrica Rogelio Rojo (amb 
un espectacle d’inici del correfoc), C/ Santa 

Clara, C/ Serralet, C/ Salvador Dalí, C/ Dídac 
Toldrà, C/ Santa Clara, C/ Creuheta, C/ Sant 
Pere, C/ Major fins l’Ajuntament, i traca final 
del correfoc.

De 22.30 h a 01.30 h – Sala Polivalent de La 
Fàbrica Rogelio Rojo
BALL amb el Grup Choffers i el tradicional 
BALL de la GARLANDA

Diumenge, 18 de maig
08.30h – Instal·lacions de la petanca
CAMPIONAT DE PETANCA DE 
SANT ISIDRE a càrrec del Club Petanca 
Masquefa

10.00 h – Davant de l’Ajuntament
CANTADA de CARAMELLES per la 
Coral l’Alzinar acompanyats per La Colla de 
Ball de Bastons

12.00 h – Parròquia de Sant Pere
SOLEMNE EUCARISTIA en honor a 
SANT ISIDRE

La Coraleta acompanyarà els cants. Ofrena 
floral a Sant Isidre a càrrec de la Colla de 
Gegants i Grallers de Masquefa i la Colla de 
Ball de Bastons 

D’11.00 h a 14.00 h  – Jardins del CTC
PARC INFANTIL amb INFLABLES

De 12.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 19.00 h – 
Centre d’Interpretació de La Fàbrica Rogelio 
Rojo
PORTES OBERTES DEL CENTRE 
D’INTERPRETACIÓ LA FÀBRICA 
ROGELIO ROJO

17.30 h – Pati del Recinte La Fàbrica Rogelio 
Rojo
ESPECTACLE INFANTIL “Pugeu al 
furgó” amb Vatua d’Olla 

19.00 h – Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo
CONCERT DE GOSPEL amb Amazing 
Gospel
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NOTÍCIES

Com ha canviat Internet la 
recerca de feina?
Actualment ningú pot deixar d’utilitzar Internet en el seu 
procés de recerca de feina. Internet té moltes utilitats 
i aplicacions: webs corporatives, portals d’ocupació   
(www.feinactiva.gencat.cat; www.diba.cat/slo,  www.infojobs.
net, www.monster.es,  www.currantes.com, www.portalento.es,  
www.tecnoempleo.com ...), xarxes socials (Facebook, Twitter, 
Linked-in...), aplicacions per al mòbil (www.jobeeper.com…) 
... i altres coses que ara potser no existeixen i en un futur no 
gaire llunyà canviaran un cop més l’estratègia a utilitzar. 
De totes maneres Internet ha canviat més la forma que no 
pas el fons. El que abans enviàvem per correu postal ara es fa 
per correu electrònic, la informació sobre les empreses que 
podríem trobar en anuaris d’empresa, ara està a les webs 
corporatives; la nostra xarxa de relacions és real i també 
virtual; els grans suplements dominicals de la premsa diària 
han estat substituïts per portals d’ocupació.
Tot i així, hi ha coses que ens ofereix Internet que abans no 
existien. Tenim la possibilitat de compartir la nostra situació i 
intercanviar informació amb d’altres persones que estan en 
un procés similar al nostre en fòrums especialitzats (http://
www.portalparados.es/foro.); podem tenir mostres del nostre 
treball, o podem escriure articles sobre temes interessants 
de la nostra professió en 
blogs. També podem fer 
un videocurrículum, penjar 
el nostre perfil en xarxes 
socials professionals, i 
comença a haver-hi 
aplicacions per a mòbil que 
ens faciliten trobar ofertes 
adients al nostre perfil.
Cal pujar al tren de les 
noves tecnologies per a la 
recerca de feina. L’oferta 
és molt gran, però no 
cal començar per l’alta 
velocitat, podem començar 
pujant al rodalies.

Mora Tradició Fornera des 
de 1884 rep el Premi als 
Establiments Comercials 
Centenaris

L’obrador i forn de Masquefa Mora Tradició Fornera des de 
1884 ha estat distingit per la Generalitat de Catalunya amb el 
Premi als Establiments Comercials Centenaris. Aquest guardó, 
que arriba precisament l’any en què aquest comerç celebra 
el seu 130è aniversari, és un reconeixement als establiments 
catalans que han destacat per la seva trajectòria ininterrompuda, 
durant més d’un segle, de servei de qualitat i personalitzat als 
clients, així com també per la seva capacitat d’adaptació als 
canvis i a les necessitats de compra dels ciutadans.
En total la Generalitat de Catalunya ha distingit, aquest 2014, 
cinquanta establiments centenaris. L’acte de lliurament dels 
premis va tenir lloc el 28 d’abril al Palau de la Generalitat, i va 
ser presidit pel President del Govern, Artur Mas, i el conseller 
d’Empresa i Ocupació, Felip Puig.
Enric Mora, de Mora Tradició Fornera des de 1884, agraeix la 
distinció atorgada per la Generalitat, la qual considera, a més 
d’un reconeixement a la trajectòria, “un estímul per continuar 
treballant i millorant, sempre al servei del client”.
Fundada el 1884,  Mora Tradició Fornera des de 1884 destaca 
per la qualitat dels pans sans, naturals i ar tesans que elabora 
en el seu obrador de Masquefa amb la selecció de les millors 
farines i ferment salvatge, així com per les seves delicioses 
pastes i pastissos. 
Més informació: www.pamora.net
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L’Ajuntament intensifica els esforços per potenciar el turisme. 
L’equip de govern està treballant en un projecte, batejat amb el 
nom de ‘TourTuga’, que preveu remodelar i ampliar el Centre 
de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya i consolidar-
lo també com un autèntic reclam turístic. El CRARC, l’únic 
equipament dedicat als amfibis i rèptils de l’Estat i un dels pocs 
que hi ha a Europa, ja rep actualment més de 15.000 visites 
anuals, entre escolars i famílies. Ara l’objectiu és potenciar-lo 
i consolidar-lo com la pedra angular d’un projecte que també 
inclourà altres actuacions per tal que els turistes que arribin 
a Masquefa atrets pel CRARC, passegin per la vila, coneguin 
altres indrets i equipaments d’interès, facin compres en els 
establiments i gaudeixin a més de la nostra gastronomia, 
contribuint així a revitalitzar el comerç local.
El diputat delegat de Turisme de la Diputació, Ramon Riera, ja 
va ser el 30 d’abril a Masquefa per visitar el CRARC i conèixer 
aquest pla de promoció turística i dinamització comercial. Riera 
va elogiar la tasca d’investigació, divulgació i conscienciació 
que duu a terme el CRARC i de la qual es beneficia tot el 
país, al mateix temps que va mostrar el seu suport al projecte 
‘TourTuga’. L’Ajuntament té previst sol·licitar suport econòmic 
de diverses administracions perquè contribueixin a fer possible 
el projecte.
També en l’àmbit de la promoció turística i cultural, el cap 
del Servei de Museus i de Protecció de Béns Mobles de la 
Generalitat, Jusèp Maria Boya, es va desplaçar fa unes setmanes 
a Masquefa per visitar el complex d’equipaments municipals 
de La Fàbrica Rogelio Rojo. Boya va veure la Sala Polivalent, 
la Biblioteca Municipal, el Centre Tecnològic Comunitari i, 
especialment, el centre d’interpretació que l’Ajuntament va 
inaugurar a finals de novembre –coincidint amb la Festa de 
Sant Eloi- i que és un testimoni viu de la història d’aquesta 
emblemàtica fàbrica, a més del CRARC. L’objectiu de la visita 
era estudiar fórmules i possibles col·laboracions per potenciar 
l’atractiu museístic i turístic de la vila. 
D’altra banda, el mes d’abril Masquefa va promocionar, per 
primera vegada, els seus atractius al Saló Internacional del 
Turisme de Catalunya (SITC), la fira més important d’aquest 
sector que se celebra al nostre país, i que té lloc a Barcelona. 
L’Ajuntament, que va compartir estand amb el Consell Comarcal 
i altres ajuntaments, va exposar-hi material promocional i 
divulgatiu sobre el nou Centre d’Interpretació de la Fàbrica 
Rogelio Rojo i el CRARC. També es va lliurar díptics sobre la 
història de la vila, els seus equipaments i elements d’interès, i 
l’ofer ta de restauració i allotjament. 

NOTÍCIES

El diputat de Comerç de la Diputació, Jordi 
Subirana, va reunir-se a Masquefa amb l’alcalde, 
Xavier Boquete, per avaluar les accions de suport 
al comerç local i de proximitat que l’Ajuntament 
està duent a terme amb la col·laboració de la 
Diputació. També van estudiar noves aliances entre 
ambdues administracions per ajudar a revitalitzar 
el teixit comercial. Masquefa ha estat inclosa en un 
pla de la Diputació per promoure el comerç urbà 
i de proximitat. En el marc d’aquest pla, els tècnics 
de la Diputació van elaborar un cens de comerços 
en planta baixa. Aquest treball de camp ha permès 
obtenir un llistat actualitzat de tots els locals 
comercials en funcionament, així com dels que es 
troben en venta o lloguer. Aquesta base de dades és 
especialment útil per al Departament de Promoció 
Econòmica a l’hora d’orientar els emprenedors 
que volen obrir nous negocis, podent-los informar 
amb detall de l’ofer ta comercial existent i de les 
necessitats detectades. A més, properament es 
farà a Masquefa una campanya de comunicació per 
potenciar els eixos comercials.

Ajuntament i Diputació 
estudien noves accions per 
revitalitzar el comerç

Pla per potenciar el turisme i el comerç

A par tir del curs 2014-2015 els joves de Masquefa podran 
fer el nou Cicle Formatiu de Grau Mig en Sistemes 
microinformàtics i xarxes que s’impar tirà a l’institut 
Guinovarda de Piera. Les preinscripcions al curs, que compta 
amb 30 places, es poden fer fins al 23 de maig. Aquests 
estudis post-obligatoris capaciten els alumnes per a instal·lar 
i mantenir serveis de xarxes fixes i mòbils, serveis d’Internet 

i sistemes informàtics i també per prestar supor t als usuaris. 
Les sor tides que ofereix aquesta titulació permeten accedir 
al batxillerat, a un cicle de grau superior (superant la prova 
d’accés) o incorporar-se al món laboral en diversos perfils 
professionals. El cicle tindrà una durada de 2.000 hores 
(1.650 en el centre educatiu i 350 en un centre de treball) 
distribuïdes en dos cursos.

Cicle Formatiu de Grau Mig en Sistemes microinformàtics i xarxes
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El diputat d’Infraestructures, Urbanisme i 
Habitatge de la Diputació de Barcelona, 
Marc Castells, i l’alcalde de Masquefa, 
Xavier Boquete, van inaugurar el 
diumenge 13 d’abril el nou parc urbà 
que l’Ajuntament ha fet al costat del 
Centre d’Assistència Primària (CAP), en 
ple centre de la vila. Aquesta nova zona 
lúdica i d’esbarjo forma part d’un pla que 
esta executant el Consistori per fer nous 
parcs al centre urbà i les urbanitzacions i 
arranjar i renovar altres espais recreatius 
ja existents. Totes les actuacions del pla es 
financen amb una subvenció de 160.000 
euros de la Diputació, de manera que no 
comporten cap despesa per a les arques 
municipals.
El nou parc del costat del CAP amplia i 
complementa el Parc del Patufet que ja 
es va estrenar l’Onze de Setembre i que 
està especialment pensat per al lleure dels 
infants més petits. El parc del CAP inclou 
equipaments i espais adreçats als infants 
més grans, als joves i també a la gent gran, 
de manera que el municipi ha guanyat una 
nova zona lúdica i esportiva on hi poden 
fer activitats persones de totes les edats.

Aquest nou espai consta d’una moderna 
pista multiesportiva –feta amb materials 
especialment resistents i dissenyada per 
evitar-hi actes vandàlics que en facin 
malbé les instal·lacions-, una àrea de 
jocs i una zona d’aigües per als infants. 
La zona d’aigües, que ja va ser un dels 
atractius de la inauguració, es posarà 
en marxa per la Festa de Sant Isidre i 
estarà en funcionament durant tot l’estiu. 
El parc també inclou un espai lúdic i de 
salut per a la gent gran. Es tracta d’un 
circuit a l’aire lliure on poden practicar-
hi diversos exercicis senzills de gimnàstica 
suau que els ajuden a mantenir-se en 
forma. Es completa amb diverses zones 
enjardinades, amb vegetació, arbres i 
palmeres.
En la inauguració, l’alcalde, Xavier 
Boquete, va voler agrair la col·laboració 
de la Diputació i especialment “l’esforç 
i la implicació” dels treballadors de la 
Brigada Municipal d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament, els quals han realitzat els 
treballs. Per la seva banda, el diputat 
Marc Castells va posar aquest nou parc 
d’exemple de la col·laboració entre les 
administracions, i va afirmar que aquesta 
cooperació “és el futur per poder garantir 
més i millors equipaments i serveis als 
ciutadans”.
També en el marc d’aquest pla subvencionat 
íntegrament per la Diputació, Masquefa 
va estrenar per Sant Jordi el parc que 
s’ha fet al davant del CTC inspirat en els 
dibuixos de la Caputxeta Vermella de la 

ninotaire Pilarín Bayés (vegeu la pàgina 
17). També s’ha fet una nova zona lúdica 
per als infants a Can Parellada, al costat 
de la pista poliesportiva. I properament 
es faran dos parcs més, al Maset i a La 
Beguda Alta. 
Altres actuacions que s’emmarquen en 
aquest pla, i que ja s’han dut a terme, 
són la instal·lació de nous gronxadors a 
l’escola El Turó, i la remodelació del parc 
de davant de l’escola Font del Roure. En 
les setmanes vinents l’Ajuntament també 
adequarà i millorarà altres zones lúdiques 
del municipi.

NOTÍCIES

Servei gratuït de bus per a les Eleccions al Parlament Europeu

El diumenge 25 de maig se celebren 
Eleccions al Parlament Europeu. Els 
veïns del centre urbà de Masquefa, 
Can Parellada, Can Valls, El Maset i 
Can Quiseró podran votar al col·legi 
electoral habilitat a l’escola El Turó (C/ 
Santa Clara, 28). Els veïns de La Beguda 
Alta empadronats a Masquefa podran 
votar al col·legi electoral situat a la 
Llar d’Infants Municipal Francesc Mata 
i Sanghés. 
Durant tota la jornada l’Ajuntament 
posarà en marxa un servei gratuït 
d’autobús per desplaçar-se al col·legi 
electoral del Turó, amb els horaris 
següents: 

MATÍ
Sortides
10.00 h – 12.00 h
Can Quiseró            Parada bus

10.15 h -  12.15 h
El Maset                         Parada bus

10.30 h – 12.30 h
Can Parellada            Parada bus

Tornades
11.00 h: Tornada del col·legi electoral 
El Turó
13.00 h: Tornada del col·legi electoral 
El Turó

TARDA
Sortides
16.00 h – 18.00 h
Can Quiseró           Parada bus

16.15 h – 18.15 h
El Maset                        Parada bus

16.30 h – 18.30 h
Can Parellada           Parada bus

Tornades
17.00 h: tornada del col·legi electoral 
El Turó
19.00 h: tornada del col·legi electoral 
El Turó

Més i millors parcs
L’Ajuntament engega un pla 
per fer noves zones de jocs i 
esbarjo al municipi i renovar-
ne altres d’existents
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NOTÍCIES

El nou CAP entra en funcionament
El nou Centre d’Assistència Primària de Masquefa ja està en 
funcionament des del dilluns 14 d’abril. L’equipament ha iniciat 
l’activitat amb total normalitat. Abans de la seva posada en 
marxa, el diumenge 13, s’hi va fer una multitudinària jornada de 
portes obertes, durant les quals van visitar-lo més d’un miler de 
persones, segons fonts de l’Institut Català de la Salut.
Les dimensions del centre –amb espais amplis, diàfans 
i lluminosos- i la seva funcionalitat són algunes de les 
característiques més ben valorades pels usuaris. També el fet 
que tots els serveis assistencials es trobin en la planta baixa, a 
peu de carrer –facilitant l’accés a la gent gran i les persones amb 
mobilitat reduïda-, i que disposi d’un nou servei d’odontologia. 
Fins ara els masquefins havien d’anar al CAP de Martorell 
per ser visitats pel dentista. A més del servei d’odontologia, 
la car tera assistencial la completen el servei de medicina de 
família, el servei de pediatria, el servei d’infermeria d’adults, 
el servei d’infermeria pediàtrica i el servei d’atenció a la dona 
(llevadora).
Entre les noves instal·lacions hi destaquen un gran espai 
específic per a emergències mèdiques, un altre per a les 
extraccions de laboratori, i una sala polivalent per a acollir 
activitats comunitàries com ara classes de pre-part i xerrades 
de promoció de la salut.
L’entrada en funcionament del CAP significa un gran salt 
qualitatiu en l’atenció sanitària de proximitat als masquefins, al 
mateix temps que dota els professionals d’unes instal·lacions 
òptimes i un aparatge d’última generació. L’equipament ha 
estat dissenyat per poder donar resposta a un increment de la 
demanda en el futur. El seu disseny manté un diàleg harmònic 
amb l’entorn, on hi ha l’emblemàtica Fàbrica Rogelio Rojo.
El de Masquefa esdevé el CAP de capçalera de la zona 
Martorell Rural, que inclou Sant Esteve Sesrovires, Sant Llorenç 
d’Hortons, Gelida, Castellví de Rosanes i Masquefa. La direcció 
de l’Equip d’Atenció Primària d’aquesta zona s’ha instal·lat a la 
primera planta del CAP.
El CAP és resultat d’una inversió d’1.889.915,28 euros (IVA no 
inclòs), i de l’esforç econòmic que ha fet l’Ajuntament, el qual, 
tot i no tenir les competències en sanitat, ha avançat aquests 
diners a la Generalitat. 

Bonificacions en la tarifa de 
l’aigua i el clavegueram a les 
famílies amb menys recursos
La situació de crisi provoca que algunes famílies no puguin 
fer front al pagament dels subministraments bàsics de la llar, 
entre aquests el de l’aigua. Per donar resposta a aquesta 
problemàtica, l’Ajuntament ha establert bonificacions en la 
factura del consum d’aigua i la taxa de clavegueram per a 
les famílies amb menys recursos. Poden acollir-se a aquestes 
ajudes –sempre prèvia valoració per part dels Serveis Socials 
de l’Ajuntament- les persones empadronades al municipi que 
acreditin trobar-se en situació de vulnerabilitat social i amb 
manca de recursos econòmics. L’import de la bonificació serà 
l’equivalent al consum del bloc 1 de la tarifa de l’aigua i la taxa 

de clavegueram. Els beneficiaris hauran de pagar la part no 
bonificada de la factura.
Les persones sol·licitants d’aquestes prestacions han de 
reunir els requisits següents: estar empadronat a l’adreça 
del contracte de subministrament d’aigua a Masquefa, ser el 
titular del contracte de subministrament d’aigua, i que la suma 
dels ingressos anuals de tots els integrants de la unitat de 
convivència sigui inferior a l’Indicador de Renda de Suficiència 
de Catalunya, que aquest any és de 7.967,73 euros anuals / 
569,12 euros mensuals, en els 6 mesos anteriors a la sol·licitud.
Els interessats han d’adreçar la corresponent sol·licitud a 
Serveis Socials, mitjançant registre d’entrada, acreditant els 
requisits. L’ajut tindrà una durada de 6 mesos, que caldrà 
renovar en els períodes corresponents. El termini per sol·licitar 
els ajuts serà de l’1 al 15 de desembre per al primer semestre, 
i de l’1 al 15 de maig per al segon. Com a excepció, en aquesta 
primera convocatòria s’allarga fins al 30 de juny.

Horaris
El nou CAP (93 772 64 34) es troba a l’avinguda 
Catalunya 3-5 i el seu horari és de dilluns a divendres, 
de les 8 del matí a les 8 de la tarda. Fora d’aquest horari, 
per a urgències cal adreçar-se al CAP de Martorell fins 
a les 9 del vespre. A partir de les 9 del vespre i fins 
a les 8 del matí les urgències s’atenen a l’Hospital de 
Martorell. Si l’estat de salut no permet desplaçar-se, 
o per a altres informacions, cal trucar al 061. Per a la 
programació de visites podeu trucar al 93 326 89 01 
i 902 111 444 (les 24 hores del dia, els 365 dies de 
l’any), o bé concertar-les al portal gencat.cat/ics
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A PUNT LES GRAN FESTES D’ANIVERSARI 
D'EL TURÓ I LA FONT DEL ROURE
Les escoles El Turó i Font del Roure continuen immerses de ple en la celebració dels seus 
aniversaris: 25 anys de l’estrena del nou edifici, en el primer cas, i els deu primers anys 
d’activitat en el segon. Aquests dies les activitats no han parat. Totes dues celebracions 
acabaran amb una gran festa oberta als vilatans per poder compartir amb tothom aquestes 
assenyalades efemèrides

Coincidint amb la celebració del desè aniversari de la nostra 
escola, enguany estem treballant l’eix de la festa major. Com sabeu, 
aquest curs les classes tenen noms relacionats amb els diferents 
elements de les festes majors, i aquesta setmana literària de Sant 
Jordi l’hem dedicada a un element molt important: els àpats de la 
festa major. Per això hem treballat obres literàries relacionades 
amb aliments, i, a més, els Jocs Florals els hem dedicat a poemes de 
Miquel Martí i Pol, del seu llibre ‘Bon profit’. També hem treballat 
el llibre ‘Tots a taula’, del Marc Parrot i l’Eva Armisén. Hem gaudit 
de la participació de familiars, artistes convidats (Marc Parrot, Eva 
Armisén, Santi Rovira), mestres i infants.
També amb motiu del desè aniversari, hem aprofitat la diada de 
Sant Jordi per donar a conèixer el logotip de la nostra escola. El 
concurs per a escollir el nou logo es va iniciar el gener i fa pocs 
dies el jurat va emetre el seu veredicte. La tarda del 23 d’abril va 
ser realment emocionant: vam lliurar els premis literaris de les 
diferents categories, els premis als pares i mares que van participar 
en el concurs de fotos il·lustrant poemes, el premi al més lector 
del Bibliopati, i el premi al guanyador del concurs del logotip.
Estem contents perquè ara que hem fet 10 anys tenim un logo 
que ens identificarà com a escola i que, amb pocs traços, recull 

i mostra l’essència del nostre nom: aigua, roure i muntanyes de 
Montserrat.
I ara continuem preparant la resta d’activitats de l’aniversari: hem 
de plasmar el logo a la paret del pati, hem de preparar un ‘lipdub’, 
i el 13 de juny a la tarda celebrarem la nostra festa major. En 
aquesta festa hi participaran diverses entitats i veïns de la vila i 
un grup musical per amenitzar la vetllada. També organitzarem un 
sopar per acomiadar-nos d’aquest curs ple d’esdeveniments, al 
qual  convidarem totes les persones que han passat per la nostra 
escola (alumnes, famílies, mestres). Esperem comptar també amb 
tots els vilatans que vulguin venir per compartir-ho amb nosaltres.

En tornar de les vacances de Setmana Santa, els més petits de l’escola 
han tingut una grata sorpresa en trobar nous elements de joc al pati 
del parvulari. Ha estat un regal de l’Ajuntament pel 25è aniversari 
d'El Turó i els nens i nenes ja l’han estrenat amb entusiasme.
A més, el dia de Sant Jordi es van lliurar els premis dels IX Jocs 
Florals de l'escola, que enguany han tingut com a temàtica ‘La nostra 
escola’, precisament amb motiu del 25è aniversari. Tots els nens i 
nenes han fet treballs de diferents tipus, en funció de la seva edat. 
Els petits hi han participat amb dibuixos, i els alumnes més grans 
han explicat anècdotes i records escolars, o han creat auques molt 
originals. El centre ha publicat una revista amb el recull dels treballs 
guardonats, que hem fet arribar a totes les famílies. Tots els treballs 
participants estan exposats al centre. La revista també la trobareu a 
la nostra web: http://blocs.xtec.cat/escolaelturomasquefa/
Com a cloenda del 25è aniversari, el dia 30 de maig, a la tarda, se 

celebrarà una festa a l’escola, amb la participació d’exalumnes del 
centre, de l’AMPA, i de l’Ajuntament, on hi haurà activitats per a 
petits i grans. 

Activitats del 25è aniversari d'El Turó

Activitats del 10è aniversari de la Font del Roure
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NOTÍCIES

L’Ajuntament de Masquefa té a la venda cinc parcel·les de 
la seva propietat a Can Valls, d’entre 450 i 650 m2, per a 
habitatges unifamiliars:

•	 Preus	 rebaixats!:	 77,36	 €/m2	 (costos	
d’urbanització	inclosos)

•	 Situades	 en	 una	 zona	 recentment	 urbanitzada	 i	
amb	tots	els	serveis

•	 Entorn	tranquil	i	envoltat	de	naturalesa
•	 A	3	minuts	del	casc	urbà	de	Masquefa,	les	escoles,	

el	CAP	i	la	zona	comercial	
•	 A	només	25	minuts	de	Barcelona	

Interessats truqueu al 93 772 50 30 (ext. 2) o adreceu-vos a 
Serveis Territorials de l’Ajuntament de Masquefa (C/ Doctor 
Jover, 4).

Parcel·les	residencials	a	Can	Valls	per	només	77,36€/m2
Viu	envoltat	de	natura	i	amb	totes	les	comoditats

El Casal d’Estiu i el Juliol Actiu ja truquen a la porta
El Centre d’Esplai Giravolt s’encarregarà de l’organització i la gestió d’ambdues propostes, 
les quals compartiran un mateix projecte, objectius i valors
Un any més els infants i els joves podran aprendre moltes coses 
noves i divertir-se d’allò més amb el Casal d’Estiu i el Juliol 
Actiu. Aquestes dues propostes, que combinen l’aprenentatge 
en valors i la diversió, els permetran gaudir del temps de lleure 
de les vacances escolars en companyia d’altres infants i joves, 
descobrir Masquefa i el seu entorn, i entrar en contacte amb 
la natura. Ho faran mitjançant les nombroses activitats, tallers i 
jocs que els prepararan els monitors i monitores.
Aquest any el Casal d’Estiu i el Juliol Actiu presenten una novetat 
destacada. I és que l’Ajuntament, amb la voluntat de reforçar 
la tasca social i educativa que fan les entitats de la vila, cedeix 
l’organització i la gestió de tots dos projectes al Centre d’Esplai 
Giravolt, amb el qual ha signat un conveni. L’Ajuntament aporta 
suport econòmic i logístic per fer possible les dues iniciatives.
Giravolt té una gran experiència en aquest tipus d’activitats 
–com ja va demostrar l’any passat, quan es va fer càrrec del 
Casal d’Estiu- i compta amb un equip de persones formades 
i titulades. Aquest canvi en el model de gestió també farà 

possible que el Casal d’Estiu i el Juliol Actiu comparteixin 
un mateix projecte i que els infants i els joves treballin uns 
mateixos objectius i valors.
El Casal s’adreça a infants de 3 a 12 anys (de P3 a 6è de 
primària). Es farà del 25 de juny a l’1 d’agost, durant sis setmanes. 
Els infants poden apuntar-se a totes les setmanes o a algunes 
de manera independent.  Les famílies podran optar a serveis 
complementaris l’acollida de matí, que aquest any incrementa 
l’horari (de 7.30h a 9h o de 8h a 9h), el menjador (de 13.30h 
a 15.30h) i l’acollida de tarda (de 15.30h a 17h). 
El Juliol Actiu, adreçat a joves de 12 a 17 anys, es durà a terme 
del 30 de juny al 25 de juliol, durant quatre setmanes, de dilluns 
a divendres, de 10h a 14h.
Les inscripcions al Casal d’Estiu i el Juliol Actiu es faran durant 
la segona quinzena de maig. Trobareu tota la informació 
sobre el funcionament, la documentació que cal aportar per 
a la inscripció, el preu i les bonificacions a www.masquefa.cat. 
També es repartiran díptics als centres educatius.

L’Associació de Propietaris de Can Quiseró bufa 40 espelmes
L’Associació de Propietaris de Can Quiseró va viure el 27 
d’abril una emotiva i multitudinària celebració del seu 40è 
aniversari. La festa, que coincidia amb el Dia del Soci, va 
començar amb una exposició amb diaris de ‘La Vanguardia’ 
dels anys 70, la qual va atreure un bon nombre de curiosos 
que van poder recordar com era el món en l’època en què 
va néixer l’associació. Després es va fer una paellada, que 
va comptar amb 260 comensals. La celebració es va tancar 
amb el reconeixement als 9 expresidents de l’associació – 
Luis Alber to Vicenç, Domingo Mínguez, Evaristo Castelo, 
Ricardo Pérez, Jesús Posada, Antonio Montalbán, Antonio Gil, 
Juan Cayero i Enrique Gómez-, així com a 8 socis honorífics 
vinculats a l’entitat des de la seva fundació: Josep Mar tí, Maria 
Pérez, Jaume Serra, Josefa Mir, Tomàs Díez, Urgana Gil, José 
Cuadrado i Dolores Mar tínez. L’alcalde, Xavier Boquete, els 
va lliurar una placa commemorativa, en nom de l’associació i 
en agraïment a la seva tasca.

En aquestes quatre dècades d’existència, l’Associació de 
Propietaris de Can Quiseró, actualment presidida per 
Sebastián Paniagua, ha tingut un paper cabdal en la millora de 
la urbanització. La seva principal missió és mantenir i millorar 
els serveis i la qualitat de vida de Can Quiseró.
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CINQUENA LLAVOR AL 
BOSC DELS INFANTS

Laia Sàlvia Salvador Mark García Giménez Roc Sáez Pérez

El diumenge 6 d’abril es va fer, al Bosc dels 
Infants, la cinquena plantada col·lectiva de 
les alzines que l’Ajuntament ha regalat a tots 
els nadons nascuts l’any 2013 a la vila, 84 en 
total. La Brigada hi va plantar els arbres de les 
famílies que no hi van poder assistir per tal 
que aquests nens i nenes hi tinguin també la 
seva alzina. L’Ajuntament va posar en marxa 
aquesta iniciativa l’any 2009, amb l’objectiu 
que els infants aprenguin a estimar i respectar 
la natura, i per simbolitzar el seu arrelament 
a la vila. 

Som 8.385 masquefins

El 2013 es van registrar a la vila 
84 naixements, 2 menys que 
l’any anterior, 16 menys que el 
2011 i 36 menys que el 2008
Segons les dades del padró municipal 
a 30 d’abril de 2014 –pendents 
d’aprovació per part de l’Ajuntament i 
el Ministeri d’Hisenda- Masquefa té una 

població de 8.385 persones, de les quals 
4.230 (el 50,45%) són homes i 4.155 (el 
49,55%) dones. Aquests tres primers 
mesos i mig de l’any 2014 la població 
ha disminuït en 22 persones, ja que a 
31 de desembre de 2013 el nombre 
d’habitants era de 8.407. També el 2013 
la població va disminuir respecte l’any 
anterior, encara que lleugerament, per 
primera vegada en molt temps: el  2012 
hi havia empadronats 8.429 habitants a 
Masquefa.
Encara que el creixement vegetatiu 

(la diferència entre naixements i 
defuncions) continua sent positiu, l’any 
passat la natalitat va continuar la mateixa 
tònica de davallada registrada els darrers 
exercicis. El 2013 hi va haver a Masquefa 
84 naixements i 53 defuncions, mentre 
que el 2012 van ser 86 naixements i 53 
defuncions; el 2011, 100 naixements i 58 
defuncions,  el 2010, 106 naixements i 
45 defuncions; el 2009, 109 naixements i 
35 defuncions; el 2008, 120 naixements i 
44 defuncions, i el 2007, 116 naixements 
i 44 defuncions. 

EL BOSC DELS INFANTS
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Daniella Amaya Cuesta Carla Sánchez Aixalà Thiago García Sánchez

Aleix Orno Bertolone Christian Marcos González Lucía Sabir Sáez

Àlex Sánchez Debón Abel Perpiña Bautista Laia Gutiérrez Montoya

Max Segura Segurana Erika Blaya Andrés Laura Asensio Triviño

Guifré Beltran Torres Laia Castellví Pérez Arlet Batet Domènech

Marina Enríquez Terré Laia Ariza Terré Mireia García Girbau
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EL BOSC DELS INFANTS

Aina López Díaz Martina Cantero Mas Alba Rovira Matas

David Villar Peña Eric López Olivares Erik Merino Pérez

Marc Llorens Figueres Pau Limeres Romero Paula Alfonso Avilés

Brigitte Armando Aguilar Clara González Climent Carlos Armando Sánchez

Naia López Crespillo Juan Salvador Oliva Marino Daniel Hidalgo Liu

Héctor Lara García Adriana Tortola Montes David Acevedo Agramunt
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Martina Pons Llorens Roger Vilches Robirosa Laia Cano Escalera

Aleix Pérez Martí Marc Babiano Sánchez Ferran García Cusiné

Natàlia López Miralles Joan Pérez Yurush David Ferrandiz Ortiz

Júlia Latorre Sánchez Neil Merchan Alcaraz Clàudia Rufete Alcaraz

Joel Giménez Generelo Gael Merchán Playán Queralt Pérez Bonet

Daniel Santiño Cotado

Fins al dia 16 de maig, inclòs, es poden fer les preinscripcions per al curs 2014-2015 al 
primer cicle d’Educació Infantil (llars d’infants).
•	 A l’Escola Bressol Municipal La Baldufa de Masquefa (C/ Rogelio Rojo, 

30 – 93 772 50 11) les preinscripcions es poden fer de dilluns a divendres, de 10 h 
a 13 h i de 15 h a 16.30 h.

•	 A la Llar d’Infants Municipal Francesc Mata i Sanghés de La 
Beguda Alta (C/ dels Horts, 50 – 93 772 50 24) les preinscripcions es poden fer 
els dilluns, dimarts i dimecres de 10 h a 13h, i els dijous i divendres de 15 h a 16.30h.

Preinscripcions a les llars d’infants
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NOTÍCIES

Concert de la 
Jove Orquestra 
d’Universitaris

Després del concert inaugural de la 
Banda Simfònica de Roquetes, al març, i 
l’actuació d’Amazing Gospel, prevista per 
a aquest mes de maig, el cicle estable de 
música en directe ‘Masquefa sona bé’ es 
reprendrà el diumenge 8 de juny. Ho farà 
amb un concert de la Jove Orquestra 
d’Universitaris (JOU), que a partir de les 
6 de la tarda interpretarà el seu ampli 
i variat repertori a la Sala Polivalent de 
La Fàbrica Rogelio Rojo. Com la resta 
de concerts del programa, l’entrada és 
gratuïta. La JOU agrupa estudiants de tot 
Catalunya per difondre la música sota 
l’aixopluc de l’Escola de Música de Gràcia. 
També dóna l’oportunitat de continuar 
el seu camí als músics universitaris 
que assoleixen el Grau Professional al 
conservatori o que volen seguir amb la 
seva formació. El cicle ‘Masquefa sona bé’ 
l’organitza la regidoria de Cultura amb 
la coordinació i la producció musical de 
Jordi Tomàs.

El CEA tornarà a 
portar la Flama del 
Canigó
El Club Excursionista Anoia tornarà 
a pujar, el diumenge 22 de juny, al 
Cim del Canigó per assistir a l’acte 

de regeneració de la Flama i por tar-
la l’endemà, dilluns 23, fins a Masquefa 
perquè les fogueres de Sant Joan siguin 
enceses amb aquest foc. 
L’expedició farà entrada a la vila, des 
de La Beguda, acompanyada de la 
Penya Ciclista de Masquefa. Un cop a 
Masquefa, es repar tirà la Flama entre els 
responsables de les diferents fogueres 
que s’organitzin a la vila. Les persones 
interessades poden contactar amb el 
club a ceanoia@hotmail.com. 
Aquest any els organitzadors volen 
preparar algunes activitats especials. 
Trobareu tota la informació a  
www.masquefa.cat i al programa de 
Sant Joan.

Els mítics Los 
Chunguitos tocaran a 
Masquefa 

Los Chunguitos, un dels grups històrics 
i mítics del panorama de la música 
espanyola, actuarà el dissabte 31 de 
maig a La Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo, en un concert organitzat 
per la Cofradía del Cristo Crucificado 
y Nuestra Señora de los Dolores 
amb la col·laboració de l’Ajuntament.  
La formació ‘rumbera’ interpretarà noves 
peces i alguns dels èxits més sonats 
d’una dilatada carrera musical amb més 
de trenta anys damunt dels escenaris. El 
concert també inclourà les actuacions 
de Coco Loco, El Biles i Ira Flamenca. 
La Polivalent obrirà portes a les 8 de la 
tarda. El preu de l’entrada és de 10 euros 
i inclou una consumició. Hi haurà servei 
de bar i entrepans.

Vols cantar amb la 
Coral l’Alzinar?
T’agrada cantar? La Coral l’Alzinar fa una 
crida a totes les persones que en vulguin 
formar part. Els assajos es fan els dilluns, 
de 2/4 de 10 del vespre a les 11 de la 
nit. Apunta-t’hi i t’ho passaràs d’allò més 
bé. Per a més informació podeu adreçar-
vos a les oficines de l’Alzinar (plaça de 
l’Estació) o trucar al 609 30 89 58.

Inspeccions tècniques 
de vehicles agrícoles i 
ciclomotors
Una unitat mòbil de la ITV es desplaçarà 
a Masquefa els dies 27 i 28 de maig, i 3 
de juny, per fer les inspeccions tècniques 
de tractors agrícoles, remolcs agrícoles 
i ciclomotors. Les revisions es faran a 
l’esplanada de la zona del Bosc dels 
Infants, de 9 del matí a 1 del migdia.

Aquest juny, tres dies 
de Festa del Rocío

El cap de setmana del 20, 21 i 22 de juny 
la Cofradía tornarà a organitzar la Festa 
del Rocío. Començarà divendres , a les 
8 de la tarda, amb una terrassa d’estiu 
i música a l’aire lliure, al pati de la Rojo. 
Dissabte a la tarda, a partir de 2/4 de 8, 
es farà un festival de sevillanes i flamenc 
amb les exhibicions de l’Escola de Ball de 
la Cofradía i grups convidats. La Festa del 
Rocío continuarà a la nit amb un festival 
d’actuacions a la Polivalent. La celebració 
es tancarà diumenge, a les 12 del migdia, 
a l’Església de Sant Pere, amb una missa 
‘rociera’ cantada pel cor de la Cofradía. Tots 
els espectacles seran d’entrada gratuïta i 
comptaran amb servei de bar i entrepans.



MASQUEFA batega     17

NOTÍCIES

L’estrena del Parc de la Caputxeta i les portes obertes a la 
ràdio arrodoneixen un Sant Jordi especial

Un bon nombre d’infants i els seus familiars van assistir el 23 
d’abril, Diada de Sant Jordi, a la inauguració del parc sobre 
el conte de la Caputxeta Vermella que l’Ajuntament ha fet al 
davant del CTC, tot just el segon que s’implanta a Catalunya. 
Aquest nou espai infantil compta amb mobiliari lúdic il·lustrat 
amb els dibuixos de la ninotaire Pilarín Bayés i se suma al 
Parc del Patufet estrenat l’Onze de Setembre. A més del 
protocol·lari tall de cinta, els assistents van gaudir de la lectura 
teatralitzada del conte de la Caputxeta, a càrrec del director de 
Ràdio Masquefa, Dario Muhi, i la col·laboradora Pilar Irigaray. 
Finançat per la Diputació, el parc l’ha creat l’empresa Entorn 
Urbà. L’Ajuntament va obsequiar els infants amb una original 
titella de dit de la Caputxeta.
També per Sant Jordi, els masquefins van poder visitar les noves 
instal·lacions de la ràdio, situades a l’antiga Biblioteca, que ha 
estat remodelada per l’Ajuntament amb el finançament de la 
Diputació. El director de l’emissora, Dario Muhi, va destacar 
“l’aposta de l’equip de govern per la ràdio pública en uns 
temps complicats en què tanquen fins i tot grans mitjans de 
comunicació”. També va definir Ràdio Masquefa com “l’emissora 
de tothom” i va subratllar la “llibertat i independència” amb què 
aquest mitjà municipal treballa. El director va agrair el suport 
rebut dels regidors de Comunicació amb els quals ha treballat: 
Jordi Gonzàlez, Àngels Font i actualment Joan Carles Pérez.

El regidor de Comunicacions va recordar “la llarga tradició” 
que la ràdio té a la vila, i va fer especial èmfasi en els seus 
orígens, als anys 60, quan va esdevenir “una de les primeres 
emissores que emetien en llengua catalana durant la dictadura”. 
Pérez va afegir que els nous estudis, “cèntrics i a peu de carrer”, 
“acostaran la informació local a tots els vilatans i consolidaran 
l’emissora com un lloc de trobada”.
El regidor i el director de l’emissora, així com l’alcalde, Xavier 
Boquete, van posar en valor el paper de tots els col·laboradors 
que han passat per Ràdio Masquefa. Boquete va afirmar que 
l’acte “no pretenia ser cap inauguració, sinó un reconeixement 
a totes les persones que al llarg d’aquests anys han fet possible 
la ràdio, de manera altruista, estant al peu del canó”. A més, va 
agrair la implicació del director de l’emissora, “el puntal de tots 
aquests col·laboradors”. També va explicar que el trasllat de 
l’emissora ha permès habilitar als antics estudis un segon pis 
per a famílies en situacions d’emergència social.
Durant tota la Diada de Sant Jordi les llibreries, les floristeries i 
les entitats van instal·lar al carrer les habituals parades de llibres, 
roses i manualitats. A més, Protecció Civil va recollir donatius 
per la lluita contra el càncer infantil. La celebració del Patró 
de Catalunya també va incloure, el dilluns 28, un contacontes 
sobre cançons populars a la Biblioteca, que durant tot l’abril va 
acollir l’exposició ‘Els dracs: història, llegenda i curiositats’.

Intens Cap de Setmana Cultural de la mà de l’Alzinar
Un any més l’Alzinar Societat Recreativa 
i Cultural va presentar el seu Cap de 
Setmana Cultural, #MasquefaCultura2014. 
El programa va començar el dissabte 5 
d’abril amb la visita al Campament de 
l’Exèrcit Republicà de Pujalt, mitjançant 
‘La Volta’, l’espai de cultura, debat, visites 
guiades i història de l’Alzinar. Durant més 
de tres hores la vintena d’assistents van 
recordar la nostra història amb una visita 
al Centre d’Interpretació del Memorial 
de l’Exèrcit Popular de la República i un 
recorregut pel campament militar, els 

barracots, el niu de metralladores i el 
refugi antiaeri. Ja al vespre es va celebrar 
la II Mostra de Combos Musicals amb 

l’Aula Musical de l’Alzinar, l’Escola de Blues 
de Barcelona, el CEM Cal Maristany dels 
Hostalets de Pierola i l’Escola de Música 
de Sant Esteve Sesrovires, que van omplir 
la sala de l’Aglà. En finalitzar, el concert 
de Mick & Keith (Smoking Stones) va 
fer vibrar el públic amb l’espectacle ‘Una 
història no autoritzada dels Rolling Stones’. 
L’endemà, les activitats van continuar amb 
la celebració de l’Hanami, lectura de poesia 
sota els cirerers florits, amb la col·laboració 
de l’Associació Amics Arbres, Arbres Amics. 
Hi van assistir més de 50 persones.
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Voluntaris i atletes fan que el 
Duatló Vila de Masquefa torni 
a ser un èxit

El cinquè Duatló Vila de Masquefa, organitzat pel Club 
Excursionista Anoia i disputat el 13 d’abril, va tornar a brillar 
per la seva qualitat organitzativa, gràcies al fantàstic nombre de 
voluntaris que van vetllar perquè tot funcionés a la perfecció. 
També va ser un nou èxit de participació: aquesta original 
prova que combina la carrera i la bicicleta de muntanya va 
obtenir una gran acollida, amb 82 atletes participants. En total, 
10 membres de la Comissió Organitzadora, 42 voluntaris, 4 
agents de la Policia Local, 10 del cos de Protecció Civil i 2 
membres de Creu Roja van donar cobertura als atletes inscrits.
La prova va començar amb una puntualitat britànica, a 1/4 d’11 
del matí. Els atletes van recórrer 29.000 metres en total: 2.000 
de carrera i circuit urbà, 22.000 en bicicleta, i 5.000 més a 
carrera. Aquests dos darrers trams van transcórrer per rieres, 
pistes i corriols, amb l’agraït al·licient de passar per la Font del 
Violí. Els participants van meravellar-se amb l’atractiu paisatge 
que oferia la primavera en aquesta part de la comarca on el 
massís de Montserrat feia de guardià.
El primer en creuar la meta va ser Lluís Fígols (Avià), qui va 
completar la prova en només 1:22:27h. Darrere seu va arribar 
el masquefí José Martín (1:27:32h). El tercer lloc, amb una 
marca d’1:28:05h, va ser per a Juan Hernández (L’Hospitalet). En 
categoria femenina es va imposar Eva González (El Bruc), amb 
un registre d’1:55:35h. En segon lloc va acabar Xènia Espiña 
(Calafell) -amb un temps d’1:57:53h-, i en tercer Sílvia Giner 
(Barcelona), qui va completar el circuit en 2:12:52h. El primer 
classificat local no situat entre els tres primers masculins va ser 
Raúl Sanz (1:38:03h). El regidor d’Esports, Enrique Gómez, va 
lliurar els trofeus als guanyadors, així com una ampolla de cava 
a cada atleta premiat.
En acabar, tots els atletes van poder comprovar si havien resultat 
guanyadors dels sortejos celebrats amb múltiples premis 
aportats per empreses i establiments. Els voluntaris també van 
participar d’un sorteig igual. El club agraeix la generositat de les 
persones, empreses i ens que van fer possible l’esdeveniment.

El FC Masquefa triomfa al Trofeu 
de Setmana Santa

L’Alzinar estrena les pistes de pàdel

El segon Trofeu de Setmana Santa organitzat pel Futbol Club 
Masquefa, amb la col·laboració de l’Ajuntament, va tornar a omplir 
el terreny de joc i les graderies del camp municipal durant tot el cap 
de setmana del 19 i 20 d’abril. Fins a 380 futbolistes de base, amb 
edats compreses entre els 4 i els 18 anys, van disputar un total de 
28 partits. A més dels amfitrions, en el torneig hi van prendre part 
el Capellades, el Sant Andreu de la Barca, l’Anoia, el Sant Sadurní 
d’Anoia, el Gavà Mar, La Guàrdia, l’Atlètic Vilafranca i El Prat. Tant 
dissabte com diumenge els nombrosos aficionats que s’hi van donar 
cita van poder observar les evolucions d’aquests joves futbolistes. 
Els bons resultats que va obtenir el FC Masquefa van tornar a 
evidenciar l’excel·lent tasca que està fent l’entitat. Fins a sis equips 
masquefins es van proclamar campions en les seves categories: el 
prebenjamí B, el prebenjamí A, el benjamí B, el benjamí A, l’aleví A i 
el cadet. A més, els equips prebenjamí C, fèmines futbol 7 aleví, aleví 
B, i promeses, van ser subcampions.

La Societat Recreativa i Cultural de l’Alzinar va inaugurar aquest 
abril les noves pistes de pàdel amb un torneig popular que va 
comptar amb la presència de 16 parelles, 12 masculines i 4 
femenines. Durant tot el cap de setmana Masquefa va poder 
gaudir per primera vegada d’un esport cada vegada més popular. 
Les millors raquetes de la comarca van posar a prova les noves 
instal·lacions i van fer honor a les seves habilitats. Els guanyadors 
en categoria femenina van ser Judith Gustems i Ariadna Gil, i 
en categoria masculina John López i Nacho Pérez. L’Alzinar vol 
fer públic el seu agraïment a totes les persones, socis, amics, i 
empreses que els han donat suport per fer realitat aquest 
projecte que combina esport, cultura i esperit social. També als 
participants, per la seva confiança, i als patrocinadors del torneig, 
per la seva col·laboració: Caldos Aneto, Centre Visió Focus Piera, 
Tallers Marino Servi Bosch, i la marca de roba esportiva Reves.
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Tornen les clàssiques 24 
Hores de Futbol Sala

El Futbol Sala Espardenya, amb el suport de 
l’Ajuntament, ja ultima els preparatius d’una 
nova edició de les 24 Hores de Futbol Sala, 
que es diputaran el divendres i dissabte 13 
i 14 de juny. El torneig tornarà a oferir als 
espectadors que es reuneixin al pavelló 
tota una maratoniana jornada d’aquesta 
modalitat esportiva. S’obrirà divendres a 
les 7 de la tarda i acabarà dissabte a les 8 
de la tarda, amb la disputa de la gran final 
que decidirà el campió. Hi participaran 16 
equips de Masquefa i altres localitats, que 
jugaran dividits en quatre grups de quatre. 
Els dos primers de cada grup passaran a 
la fase d’eliminatòries, que inclouran els 
quarts de final, les semifinals i la final. Com 
a novetat hi haurà un partit d’exhibició 
de nens de 4 a 6 anys. Els organitzadors 
lliuraran trofeus a tots els participants, i hi 
haurà un regal sorpresa per al campió. Les 
inscripcions tenen un preu de 190 euros 
per equip, amb una bonificació de 20 euros 
si es porta un altre equip al torneig. Es 
poden fer al carrer Major, 41, de Masquefa. 
Per a més informació: 615 433 323.

El 14 i 15 de juny, 
cinquè Trofeu Vila de 
Masquefa de futbol
El cap de setmana del 14 i 15 de juny 
Masquefa tornarà a viure una gran festa 
del futbol base. El cinquè Trofeu Vila de 
Masquefa portarà fins al camp de futbol una 
dotzena de clubs catalans, alguns d’aquests 
de gran renom. També hi prendran part els 
equips locals. Els aficionats podran veure 
partits de totes les categories de base: 
promeses, prebenjamins, benjamins, alevins, 
infantils, futbol 7 fèmines aleví infantil, i 

cadets. També jugaran equips amateurs i 
veterans. El torneig, que cada any omple les 
graderies, l’organitza el FC Masquefa amb 
la col·laboració de l’Ajuntament.

El 22 de juny es 
disputarà el primer 
Open de Twirling
El Club Twirling Can Parellada ja té a punt el 
primer Open de Twirling Vila de Masquefa, 
que se celebrarà el diumenge 22 de juny 
al pavelló poliesportiu. Hi prendran part 
l’entitat local i altres destacats clubs catalans 
d’aquesta disciplina esportiva i artística, 
els quals competiran individualment, per 
parelles i per equips.

L’1 de juny, IV Trofeu 
Vila de Masquefa de 
Patinatge Artístic

El diumenge 1 de juny es disputarà 
al poliesportiu el quart Trofeu Vila de 
Masquefa de Patinatge Artístic, amb la 
participació de diversos clubs catalans, 
entre aquests l’amfitrió, el Club Patinatge 
Artístic (CPA) Masquefa. Al llarg de tot 
el dia més d’un centenar de patinadores 
competiran individualment per categories. 
Hi haurà servei de bar.

Doble cursa popular 
per celebrar la Festa 
de l’Esport
Masquefa celebrarà el diumenge 1 de juny 
la Festa de l’Esport amb l’organització, un 
any més, d’una doble cursa popular : la 

setena que organitza l’Ajuntament (de 2,2 
quilòmetres) i la quinzena Cursa Popular 
de Can Parellada (de 5,6 quilòmetres), 
que es correran simultàniament. Ambdues 
sortiran a les 10 del matí i començaran i 
acabaran al poliesportiu. Les inscripcions 
anticipades (1€) es podran fer del 19 al 29 
de maig a l’Ajuntament (C/ Major, 93). Per 
a la cursa de Can Parellada també es pot 
trucar al 629 33 77 03. Fins als 6 anys la 
inscripció és gratuïta. També us hi podreu 
inscriure el mateix dia de la cursa, de 9h a 
9.45h, al poliesportiu.

El 28 de juny se 
celebrarà una Nit de 
l’Esport amb novetats 
El dissabte 28 de juny tindrà lloc una nova 
edició de la Nit de l’Esport, el certamen 
amb què es posa el punt final a la 
temporada i en què l’Ajuntament reconeix 
la tasca feta pels esportistes i els clubs. A 
més del canvi de data –de divendres a 
dissabte- i d’escenari –aquest any es farà 
al Recinte de La Fàbrica Rogelio Rojo-, la 
Nit de l’Esport 2014 inclourà també altres 
novetats. L’Ajuntament està treballant en el 
programa amb la col·laboració dels clubs i 
les entitats esportives de la vila. Trobareu 
tota la informació a www.masquefa.cat.

NOTÍCIES
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Després de l’èxit 
de les activitats del primer trimestre, 
seguim amb més propostes formatives 
i de lleure al Casal. En aquest segon 
trimestre hi destaquen les activitats 
relacionades amb la cultura urbana. 
Després de l’exitosa masterclass de 
dancehall -un ball típic de Jamaica i de 
la cultura rastafari-, ara, els dies 23 i 30 
de maig, els companys de l’Associació 
L’Hurbart ens portaran un taller de 
graffiti. L’ar t urbà traspassa fronteres i 
es converteix en mitjà d’expressió i eina 
d’acció comunitària. Hi aprendreu com 
podeu expressar-vos amb els colors i les 
llaunes d’esprai.
A més, el 20 i 27 de juny, i el 4 de 
juliol, la mateixa Associació L’Hurbart 
ens proposarà un taller de rima i rap: 
tècniques de composició per millorar 
les lletres i rimes i fer que les vostres 
cançons tinguin encara més flow.

Però no tot és cultura urbana. El Casal 
també us oferirà un curs de primers 
auxilis, a càrrec de Creu Roja Anoia, amb 
certificat d’assistència que podreu afegir 
al vostre currículum. Es farà els dies 13 i 
14 de juny.
Des del Casal de Joves apostem per la 
cultura, la formació i el lleure de qualitat, 

i  
seguim treballant per oferir-vos allò 

que necessiteu per continuar creixent 
com a persona, d’acord amb les vostres 
inquietuds.
Recordeu que per assistir als tallers 
cal fer inscripció prèvia, personant-vos 
al Casal o enviant un missatge privat 
al nostre facebook (Facebook.com/
rojopuntjove)

Segon trimestre ple 
d’activitats al Casal de Joves

El KSJ (Kap de Setmana Jove) és un 
espai jove creat i organitzat de manera 
participativa i assembleària pels joves de la 
vila. Són un munt d’activitats pensades pels 
i per als joves. Un espai on la participació 
ciutadana es porta al seu major exponent. 

Des de la regidoria de Joventut s’aposta 
perquè siguin els mateixos joves els que 
construeixin les seves propostes d’oci. 
Perquè les activitats siguin realment 
participatives han de sorgir dels propis 
joves i aquests han d’involucrar-se 

activament en la seva creació, organització 
i valoració. Si esteu interessats en formar 
part del grup de treball del KSJ, podeu 
posar-vos-hi en contacte escrivint a  
ksjmasquefa@gmail.com o passant pel 
Casal.

Des de fa uns anys, la regidoria de Joventut 
organitza, per la Festa de Sant Isidre, el 
Concert Jove la nit de divendres, per tal 
d’oferir-vos propostes musicals de qualitat 
que aposten per la música en directe, el 
civisme i els joves creadors. 
Aquest any us proposem una altra nit 
plena de color, festa i molta música. Per 
primera vegada el concert de Sant Isidre 
es farà a la Sala Polivalent de La Fàbrica 

Rogelio Rojo. L’obriran els Mamá Patxanga, 
un grup del Baix Llobregat que acaba de 
publicar el seu primer disc, una fusió de 
ritmes ‘rumberos’, africans, jamaicans i 
world music, amb lletres punyents i un 
directe contundent.  Després, i com 
a plat fort, comptarem amb la mítica 
Orquestra Mitjanit, una formació que ha 
anat guanyant adeptes allà on mostra el 
seu espectacle. Pel seu so, el seu repertori, 

la seva posada en escena i l’actitud davant 
del públic, alguns s’atreveixen a definir-
la com un nou concepte en grups de 
versions i orquestres de ball. De fet, en els 
últims anys s’ha convertit en un referent 
de les festes majors que aposten per 
una programació moderna, participativa, 
popular, intel·ligent i catalana. No et 
quedis a casa, i vine a ballar i a gaudir de 
la festa!

El KSJ 2014 ja escalfa motors 

Un any més, Sant Isidre és jove!
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AGATHA CHRISTIE:
MISTERI I ARQUEOLOGIA AL PRÒXIM ORIENT

‘Assassinat a l’Orient Express’, ‘Mort al Nil’, 
‘Assassinat a Mesopotàmia’… són alguns 
dels llibres més coneguts de l’Agatha 
Christie. Però, com és que aquesta 
escriptora de l’Anglaterra victoriana del 
segle passat va situar aquestes trames a 
Síria, Jordània, Iraq, Turquia o Egipte? La 
raó va ser l’amor, l’amor i el matrimoni 
que va contraure amb l’arqueòleg 
britànic Max Mallowan, 14 anys més jove 
que ella. Mallowan excavava a la bíblica 
ciutat d’Ur, a l’Iraq. Tant bon punt es van 
conèixer, la parella Mallowan-Christie es 
va convertir en un tàndem perfecte: ell va 
trobar en ella una companya d’aventures 
a les seves expedicions arqueològiques, i 
ella una font d’inspiració per a les seves 
novel·les. De fet, tots dos es dedicaven 
al mateix: un excavava morts i l’altre 
escrivia sobre morts! A més, tal i com 
deia ella, el millor de casar-se amb un 
arqueòleg era que quan més gran es feia, 
més interessant la trobava! 
La seva vida es repartia entre Anglaterra 
i Orient.  De l’hivern fins a final d’estiu 
treballaven a Anglaterra, i a la tardor feien 
les maletes i es desplaçaven fins a Síria o 
l’Iraq per realitzar les excavacions. Després 
de prendre l’Orient Express, arribaven a 
Beirut, i d’aquí anaven fins Alep, una de les 
seves ciutats preferides, o com s’hi referia 
ella, l’Agatha, “l’últim vestigi de civilització 
abans del desert”,  on podia trobar 
botigues i fer-se un bany calent. Aquí s’hi 
allotjaven uns dies per organitzar la llarga 
estada a la missió i comprar el necessari 
per a l’excavació. A l’Aghata li encantava 

passejar pels basars de les dues ciutats, 
on comprava de tot per decorar la casa 
de la missió, la qual va guarnir amb tot 
tipus de mobles, catifes, llums i objectes 
comprats al basar d’Alep o Damasc 
fins a crear una llar molt agradable. Tot 
i estar a l’Orient, però, hi havia coses de 
la seva victoriana Anglaterra a les quals 
no volia renunciar. Per això portava amb 
ella tota la coberteria, copes, plats, jocs 
de te, motlles per a pastissos, estovalles... 
i intentava, sense èxit, instruir els nois que 
l’ajudaven a casa a fer tasques tan simples 
com parar taula correctament, rentar bé 
els plats, o cuinar plats típics anglesos. 
Després de diversos intents, va optar per 
abandonar. 
La vida a les excavacions, on era 
coneguda entre els àrabs com Al-Jantum, 
‘La Mare’, li encantava. També la tasca dels 
arqueòlegs, en la qual col·laborava cada 
vegada més activament, fent fotografies, 

catàlegs o restauracions: “Era romàntic 
veure com apareixia, lentament entre la 
sorra, un punyal amb reflexos daurats. La 
cura amb què els arqueòlegs aixecaven del 
terra els atuells i altres objectes m’incitava 
a ser arqueòloga”.
En Max va acabar rebent el títol de Sir, 
i l’Àgatha, de Dama de l’Imperi Britànic, 
assolint tots dos el més alt nivell de les 
seves professions; professions que, com 
el seu amor, van estar sempre lligades a 
l’arqueologia i a l’Orient. Així ho recorda 
durant un matí a les excavacions de Síria: 
“L’aire és deliciosament fresc; es tracta 
d’un d’aquests moments en què dóna gust 
estar viu. Els capatassos somriuen contents; 
s’acosten uns nens que condueixen vaques 
i ens observen tímidament. Van vestits amb 
parracs insospitats i mostren les seves 
brillants dents blanques en somriure. Penso 
com de feliços semblen, i com d’agradable 
és la vida”.

CAFÈS AMB HISTÒRIA
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PASSEM COMPTES, FEM MÉS

Encarem el darrer any del mandat i és hora 
de tornar a passar comptes. En un context 
excepcionalment dur per aquesta crisi sense 
precedents, i malgrat la retallada de recursos 

d’altres administracions i la manca d’un coixí que l’anterior govern 
municipal tripartit no va saber deixar en plena època de vaques 
grasses, hem portat les arques municipals a l’estabilitat financera, 
a les antípodes de la delicada situació que travessen altres 
Ajuntaments.
Aquesta era una obsessió. Perquè, sense diners a la caixa, no hi pot 
haver serveis a les persones. Mentre les tisores s’imposen arreu, 
a Masquefa no hem fet cap pas enrere. Tot al contrari. Acabem 
d’estrenar un nou CAP que garanteix una sanitat propera i de 
qualitat. Avui és una realitat perquè l’Ajuntament ha pogut avançar 
els diners a la Generalitat. Però hi ha molts més exemples que 
evidencien la nostra prioritat per atendre els col·lectius més 
vulnerables. Hem fet un pis per a famílies en situacions d’emergència 
social, i ara en farem un altre; hem incrementat l’equip de Benestar 
Social, les aportacions al Banc d’Aliments, i les beques menjador. 
Hem augmentat la dotació per a l’Equip d’Atenció a la Dona. I 
hem posat en marxa un servei d’intermediació davant els bancs 
per a evitar desnonaments. 

Aquesta situació econòmica sanejada ens ha permès garantir la 
cobertura als infants –per exemple, incrementant l’aportació a les 
escoles bressol-, i als joves, potenciant el Casal. Ara el repte és 
consolidar l’atenció a la gent gran. S’acaben d’iniciar els treballs per 
fer un nou Casal a l’antic ambulatori. I aviat engegarem les obres 
del nou Centre de Dia i els pisos amb serveis, a l’antic cinema.
En l’àmbit de la promoció econòmica, la futura instal·lació de 
l’empresa Auto-Grues Sant Jordi es traduirà en la creació de nous 
llocs de treball. Hem apostat per la formació de les persones en atur, 
i hem impulsat un pla formatiu gratuït per ajudar els emprenedors, 
les empreses i els comerços a ser més competitius. Hem fet del 
carrer Major un vial agradable on passejar i fer compres. Ens hem 
aliat amb altres ajuntaments i el Consell Comarcal per oferir més i 
millors serveis als emprenedors i les persones que busquen feina. 
I treballem en un projecte per promoure el turisme i dinamitzar el 
comerç aprofitant el reclam que suposa el CRARC. Ara, aquesta 
estabilitat econòmica també ens permetrà impulsar, destinant-hi 
una petita part del romanent, un nou Pla d’Ocupació que donarà 
feina a 11 persones més en situació d’atur, les quals se sumen a les 
7 que ja es van incorporar a la Brigada.
Sabem que hi ha molta feina a fer encara. I continuarem 
arremangant-nos.
Convergència i Unió

DAVANT DE LA 
IMPROVISACIÓ ... 
PLANIFICACIÓ, INNOVACIÓ 
I REGENERACIÓ

El govern de l’Ajuntament de Masquefa cada dia dóna signes 
d’aturament, de desgovern, de falta de projecte i sobretot, 
d’improvisació. Ho podem veure en tots els àmbits:
-Economia: Entre els anys 2007 i 2013 han augmentat els impostos, la 
despesa i el deute. En canvi la inversió ha disminuït. Els veïns no són ni 
han estat el centre de l’acció política.
-Molts projectes que ha inaugurat el Sr. Boquete són fruit del treball 
d’altres governs. Un dels pocs projectes reals d’aquest govern ha estat 
el recentment inaugurat CAP i ho ha fet amb 5 anys de retard i sense 
nous serveis als veïns. I tot pels interessos particulars de l’alcaldia.
-Projecte de poble: Van prometre un complex per la gent gran, un 
complex esportiu amb spa i piscina coberta o un parc urbà. Res de 
tot això s’ha complert. I aquests projectes han estat substituïts per 
tres parcs infantils en el mateix punt del municipi, dos pipican i tres 
barbacoes. No són de fiar...
-Teixit comercial: Anuncien un pla estratègic i el primer que fa el 
Sr. Alcalde es comprar obsequis “protocol·laris” a les pastisseries 
d’Igualada. O no pensen les seves accions o bé no se les creuen...
-Teixit cultural i associatiu: El govern competeix contra les entitats i 
no les recolza. Això només indica desconeixement, falta de projecte 
i improvisació.

Davant d’un govern desfasat on el totxo i els moviments de terres 
són la seva acció i opció, els socialistes de Masquefa som l’alternativa. 
Perquè som planificadors, i ho fem posant als veïns al centre de l’acció 
política. Perquè la innovació parteix de la nostra radicalitat democràtica. 
Perquè som gent nova i proposem foc nou. No podem continuar 
amb persones que fan política del segle XX, Tot ha canviat. L’aposta és 
per un futur on la participació, la col·laboració i la transparència siguin 
els eixos de la governança local. Som-hi! Uns exemples:
-Ciutadania: Obrir mecanismes de participació i decisió directa i posar 
en marxa regidories i oficines d’atenció ciutadana de barris (Can 
Parellada, El Maset, Can Valls i Can Quiseró). 
-Cohesió social i desenvolupament local: Posant als veïns com a eix 
central de les accions (els projectes no sempre han de començar pel 
totxo), foment de l’emprenedoria i recolzament al teixit comercial i 
empresarial amb projectes reals i sostenibles.
-Cultura: Tenir entitats fortes, independents i creatives és garantia 
d’una societat en lliure evolució. Confiança i cooperació per facilitar 
que el teixit social faci realitat els seus projectes. D’aquesta manera 
construïm societat, comunitat i identitat col·lectiva.
-Sostenibilitat econòmica: Fer un ús racional, transparent i planificat 
dels recursos econòmics. Així la inversió promourà la reactivació 
econòmica real i garantirà cobertures bàsiques a tots els veïns.
Desitgem que gaudiu de la Festa Major Petita de Sant Isidre i de tots 
els actes que les entitats i associacions de Masquefa organitzen amb 
molt d’esforç! 
Progrés Municipal (PSC - APM)

Sr. Alcalde:
En el Nº 58 del mes de abril de nuestra revista 
‘Batega’, y en las páginas 14 y 15, se informa de 
algunos acuerdos del Pleno del Ayuntamiento. 
Nos parecería bien si se hiciera siempre, pero no 
es de recibo que algunos acuerdos muy delicados, 

teniendo en cuenta la época y circunstancias que estamos viviendo, se 
publiquen dando justificación de lo aprobado y silenciando lo dicho por 
la oposición.
Nos estamos refiriendo a lo que denominan “Contra la reforma del 
món municipal del PP”, y que no es del PP, es de las cortes de España 

y se refiere a la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local. 
Invitamos a nuestros ciudadanos a que entren en internet con los datos 
de referencia de la Ley para que vean que lo legislado no es el “coco”, si 
no algo, como dice la ley, “racional”.
Para los que no quieren usar internet les ponemos aquí un resumen de 
cuatro líneas que harán despertar a más de uno.
Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local.  Objetivos de la ley:
1.-Clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con 
otras administraciones, evitando solapamientos con competencias 

Catalunya

L’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS



MASQUEFA batega     23

La revista ‘Masquefa Batega’ no es fa responsable ni necessàriament comparteix les opinions 
expressades en aquesta secció pels diferents grups municipals de l’Ajuntament

S’APROPEN LES ELECCIONS

Sembla mentida com de ràpid passa el temps. 
Ja fa tres anys d’aquesta legislatura. Tres anys 
de gestió d’aquest equip de govern.

La sensació que tenim és que en aquest temps no han fet res, 
no han tingut cap projecte, ni social, ni econòmic, ni cultural, ni 
esportiu, que s’acostés a la realitat actual que ens toca viure. La 
seva manera de fer és anar ‘xutant la pilota’, ‘resolent’ les coses que 
planteja el dia a dia, sobre la marxa, improvisant, vaja.
Això sí, aprovant projectes que ens seguiran generant més deutes. 
Però hem d’estar tranquils, segons vostès, la situació d’estabilitat 
financera del poble és òptima, no arribem al 75% d’endeutament. 
Li sembla poc estar al voltant del 50%?
És necessari gastar més diners en parcs allà on no fan falta? No 
creiem que la qüestió sigui fer tres parcs, un al costat de l’altre, i 
seguir tenint descuidats els que tenim en altres indrets de la vila. 
No cal gastar més diners en coses que ja tenim.
Van errats vostès. Sembla que tenen moltes ganes de seguir 
‘facturant’, i això és d´una irresponsabilitat absoluta.
Però no acabem aquí, tenen molta infraestructura engegada per 
inaugurar abans de les eleccions. Però vostès no fan la reflexió que 

encara tenim una gran taxa d’atur i no incentivem a les empreses 
locals perquè puguin contractar gent del poble. Creiem que és una 
prioritat i que vostès ni tan sols li presten la més mínima atenció.
Mentre vostès inauguren, nosaltres, els vilatans, esperarem 
que almenys sigui veritat que la nova empresa que s’instal·larà 
a Masquefa pròximament, aporti a la vila aquests 35 llocs de 
treball que vostès publiciten, tot i veient que altres vegades no 
s’ha complert, i per tant l’experiència ja ens diu que simplement 
menteixen. I a sobre encara es posen medalles de la seva ‘gran’ 
gestió en matèria de promoció econòmica.
Bé, sí que volem aprofitar aquestes ratlles per a desitjar una molt 
bona Festa de Sant Isidre a tos els masquefins i masquefines.
Salut i República.

Esquerra-AM

Me han pedido que escriba sobre cosas de 
nuestro querido pueblo.
Bien, Masquefa en el 1890 tenía más de 2.000 
habitantes pero vino la filoxera a las viñas y el 
pueblo se quedó con menos de 800 habitantes. 
Esta cifra fue superada 80 años después, en 
el 1970, que se superó los 2.000 habitantes. 
¿Qué ha pasado en Masquefa durante este 

tiempo, desde el 1890 al 1970? Que la gente trabajadora vivía 
de la agricultura y las viñas y unos espabilados llamados Rogelio 
Rojo pusieron una fábrica en el corazón del pueblo, siendo un 
paraíso para los propietarios y la clase dirigente y un campo de 
esclavitud para todas las personas que trabajan. Mientras que una 
clase tenía niñera, cocinera, planchadora y jardinero a su servicio 
la otra parte, casi la totalidad del pueblo, vivía de sus migajas y 
muchísimas madres (hoy abuelas) tenían que ir a misa el domingo, 
y a la salida de misa mirar de hablar con algún dirigente de estos y 
pedirle por favor una máquina para poder trabajar en casa. Como 
el pueblo estaba cubierto en la miseria estos privilegiados tenían 
más demanda que máquinas y era una suerte que te dieran una 
máquina. Esta máquina, cuando llegaba a una casa, la familia sabía 
que para ganar un jornal tenía que trabajar la máquina casi las 24 
horas, la madre, el padre cuando venía de trabajar, los abuelos que 
entonces siempre estaban en casa y los niños cuando salían del 
colegio. Todos pendientes de la máquina para un mísero jornal.
Hay que tener en cuenta que estos sufridos dirigentes fueron 
republicanos, franquistas hasta la médula y ahora casi todos 

separatistas. Vivir para ver.
Por lo que me han contado los ancianos del pueblo y lo que yo 
he visto, mezclaban el cianuro a pala sin protección alguna en la 
cara y manos.
Yo particularmente hubiese deseado que este campo de esclavitud 
hubiese sido destruido totalmente y haber creado una gran zona 
verde, en vez de gastarse sobre este horror de fábrica más de 
3.000 millones de pesetas.

Força Masquefa

estatales y autonómicas.
2.-Racionalizar la estructura organizativa de la administración local por el 
principio de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, entre otras 
cosas se establece la obligación de determinar el coste efectivo de los 
servicios que prestan y su remisión al Ministerio de Hacienda.
3.-Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y por 
primera vez se establece ese control con participación de la Intervención 

General de la Administración del Estado.
4.-Favorecer la iniciativa económica privada evitando las intervenciones 
administrativas desproporcionadas y limitando el uso de la autorización 
administrativa, entre otros motivos.
No creo que esta ley nos deje desamparados y a merced de los caballos.
Un saludo y a votar en las “europeas”, que es nuestro deber cívico.
Partit Popular
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NOM: Associació Cultural Xaranga Drac
ANY DE CREACIÓ: 2014
INTEGRANTS: 7
CATEGORIA: Cultura
ACTIVITAT: Fomentar i promocionar la cultura popular i 
fer la gent partícip de la xaranga
tel.: 651 00 94 87
e-mail: xaranga_drac@hotmail.com

L’Associació Cultural Xaranga Drac és una entitat molt jove: s’acaba de crear aquest mateix 2014. Ja 
feia temps, però, que al seu president, Manuel Roldán, li ballava pel cap la idea de formar aquest grup de 
músics que vol tocar al carrer, en festes populars i cercaviles, mogut per la seva admiració per la xaranga, 
un estil “que és amè i divertit, i que té un fort component popular, ja que vol fer participar la gent de les 
actuacions i involucrar-la en la festa, cantant, ballant i divertint-se amb nosaltres”.
A Roldán, la passió per la música li ve de ben jovenet. Quan vivia a Astúries es va formar a la Agrupación 
Artística Gijonesa, un conservatori on s’ensenyava cant, piano, música i guitarra, i on va coincidir amb futurs 
grans artistes com Luz Casal o Víctor Manuel. Després d’actuar en universitats, instituts, col·legis, teatres i 
sales de festes, va arribar a Catalunya, on va fer la seva primera actuació com a solista a Ràdio Barcelona, 
va quedar finalista en el popular programa de televisió Gente Joven i va formar, a Molins de Rei, el grup 
Esencia. A Masquefa també va integrar-se en la Banda de Músics de Can Parellada.
Fa un temps va començar a contactar amb altres musics aficionats locals per posar fil a l’agulla i formar 
aquest grup de xaranga. I uns en van portar d’altres. Avui Xaranga Drac l’integren set masquefins que no 
es dediquen professionalment a la música però que tenen experiència en formacions musicals: Alberto 
Latorre (‘bombardino’), Joan Mateu (saxo), Míriam Miró (bombo), Marlon Daniel Valerio (platerets), Toney 
Gavín O’Neal (percussió) i Montse Subirats (percussió), a més del mateix Roldán (trompeta). L’entitat 
obre les portes a tothom qui s’hi vulgui sumar i tingui l’afició de tocar instruments de vent-metall i de 
percussió. 
Xaranga Drac no té altre objectiu que “promocionar la xaranga i la cultura popular, passar tots plegats 
molt bones estones i fer que la gent gaudeixi també amb nosaltres”. Dedicar-s’hi professionalment no en-
tra en els plans: “viure de la música és molt difícil, hi ha músics molt bons als quals no arriba cap contracte, 
i a més l’exigència del públic és molt gran: els joves escolten molta música, són autèntics professionals, i 
exigeixen molt”. El grup es reuneix un cop a la setmana, cada divendres, de les 7 de la tarda a 2/4 de 9 del 
vespre, a la Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo per assajar. La seva recent creació fa que es trobin en 
ple procés d’acoblament. Això sí, aquest mateix 2014 faran la seva primera actuació, i volen que el debut 
sigui a Masquefa, amenitzant alguna de les seves festes populars.

Xaranga Drac: quan la música surt al carrer 
per fer-nos gaudir de la festa 

‘En ple procés d’acoblament, aquesta nova formació musical 
espera poder fer la seva primera actuació aquest 2014, en 

alguna de les festes populars de Masquefa”


