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L’Ajuntament de Masquefa ha activat un 
perfil institucional a Twitter (@AjMasquefa) 
com a nou canal de comunicació i contacte 
directe amb els vilatans. Mitjançant aquest 
compte es difondran notícies, activitats, 
informacions dels serveis municipals i 
comunicacions  d’incidències, entre altres 
continguts d’interès, aprofitant la gran 
implantació i popularitat que Twitter té 
entre la ciutadania.
Amb l’entrada en funcionament del perfil 
@AjMasquefa, l’Ajuntament augmenta 
la seva presència a les xarxes socials, 
ja que el nou canal se suma als perfils 
de Twitter -i també de Facebook- que 

des de fa temps disposen altres serveis 
municipals com l’emissora Ràdio Masquefa  
(@RadioMasquefa), el Centre Tecnològic 
Comunitari (@CTCMasquefa), el Club 
de la Feina (@ClubFeinaMasque), el Casal 
de Joves (@RojoPuntJove) i la Biblioteca  
(@biblioMasquefa).
Aquestes xarxes socials potencien i 
complementen els altres canals de 
comunicació que té en funcionament el 
Consistori: Ràdio Masquefa, les pàgines 
web www.masquefa.cat i www.ctc.
masquefa.net, el butlletí digital i la revista 
d’informació municipal i vilatana ‘Masquefa 
Batega’.
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SABÍEU QUE...

telèfons d’interès

AJUNTAMENT 93 772 50 30
Aula de Música 93 131 83 11
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
Camp de futbol 93 772 66 71
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 88 23
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

@AjMasquefa: 
el nou perfil de l’Ajuntament a Twitter

Per aconseguir un bon control 
de les malalties i augmentar 

l’eficàcia dels medicaments és 

necessari seguir el tractament 

prescrit correctament. És molt 

important conèixer quin fàrmac es 

pren, per a què serveix, la manera 

com s’ha de prendre, i la dosi diària. 

Cal, doncs, seguir les recomanacions 

següents:
• Prendre els fàrmacs tal i com 

han estat pautats -amb els àpats, 
fora dels àpats ...- i fer-ho a les 
hores indicades.

• Procurar no oblidar-se cap dosi 
de medicament. Pot ser molt útil 
l’ús de pastillers o d’un sistema 
personalitzat de dosificació, 
el qual pot adquirir-se a la 
farmàcia. També es pot deixar 
els medicaments en llocs visibles 
o posar-se alarmes.

• No suspendre el tractament per 
iniciativa pròpia, pensant que 
ja ens trobem bé. Els fàrmacs 

requereixen un temps per 
formar part del nostre cos i fer 
l’efecte desitjat.

• En cas de dubte, pors o 
problemes, cal tornar a consultar 
al metge prescriptor.

Un mal ús dels medicaments pot:
• Generar complicacions en 

el seguiment i control de les 
malalties.

• Produir un malbaratament dels 
recursos.

• Ocasionar empitjorament i/o 
recaigudes en la malaltia.

La importància de fer un bon ús dels 

medicaments
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Masquefa va viure el 7 i 8 de març una 
multitudinària Festa de Sant Eloi. El bon 
temps va acompanyar la celebració –
ajornada al novembre per la pluja- i 
va animar molts masquefins a sor tir al 
carrer per gaudir de les propostes que 
els esperaven a La Fàbrica Rogelio Rojo 
i el seu entorn: el pati, el jardí del CTC  
i l’avinguda Catalunya. La programació 
també va por tar visitants de localitats 
veïnes.
Els assistents van combinar les passejades 
i les compres, amb un viatge al passat 
per rememorar els orígens industrials 
de Masquefa, tot plegat amenitzat, a 
més, amb tallers, espectacles i activitats. 
Tant dissabte com diumenge van gaudir 
d’un Mercat de Sant Eloi que ens oferia 
una triple proposta: les parades d’una 
cinquantena d’ar tesans, les atractives 
ofer tes de la fira del comerç local i, com 
a novetat, un mercat de proximitat.
També el viatge per rememorar el passat 
industrial es va fer a cop de novetat. 
Les gran banderoles col·locades en 
diversos punts del recinte, amb imatges 
antigues, van permetre recordar com 

era, i com s’ha transformat, La Fàbrica 
Rogelio Rojo.  També incloïen els codis 
QR per descarregar-se -mitjançant la 
nova aplicació per a telèfons mòbils 
i tauletes digitals que ha posat en 
marxa l’Ajuntament, Masquefa.Mobi- sis 
vídeos sobre la història de la fàbrica.  
Per acabar de refrescar la memòria, 
es van fer por tes ober tes al Centre 
d’Interpretació, ampliat amb noves 
peces instal·lades a la Biblioteca, el CTC 
i la Polivalent. A més, un ceramista i un 
cisteller van ajudar-nos en aquest viatge 
en el túnel del temps.
Entre passejades, compres i història, 
diversos espectacles van animar la 
festa: l’actuació musical ‘La rondalla 
montserratina’, l’espectacle de falcons 
i altres ocells salvatges ‘Acaronant el 
vent’, els balls de Dansa Urbana i de 
Ruth Casanovas, i el xou infantil de 
Jordi Tonietti.  Els més petits també van 
xalar donant de menjar a les gallines 
d’un corral habilitat al pati de la fàbrica, 
munyint una original reproducció d’una 
vaca, passejant en la caravana de ruquets, 
saltant en un inflable, fent quadres de 

sorra en un taller d’Ar tifils i aprenent 
els secrets de les llavors en un taller de 
Nendo Dango.
En el vessant solidari, vam poder donar 
supor t a l’associació FibroMasquefa 
i vam veure el nou comandament 
avançat inflable per a emergències del 
qual disposa Protecció Civil. A més, la 
Festa de Sant Eloi va rebre un visitant 
molt especial: el gegantó Willy, que 
estrenava nou ‘look’: se li han restaurat 
la cara i els cabells, i por ta un nou vestit 
confeccionat per quatre voluntàries 
masquefines. Després la cercavila i el 
seguici van anar a l’antiga Fàbrica del 
Car tró per reinaugurar, amb coca i cava, 
el local de la colla, que ha estat arranjat 
i on s’hi exposa material sobre els 27 
anys d’història del grup.
El brillant colofó a la festa el va posar 
el concer t de l’Orquestra de Cambra 
d’Acordions de Barcelona. Les seves 
interpretacions de bandes sonores de 
pel·lícules van entusiasmar el públic. 

ACTUALITAT

FESTA DE SANT ELOI:
Un viatge al passat 
entre passejades, compres i espectacles
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EL REPORTATGE

NOU CENTRE DE DIA AMB PISOS AMB SERVEIS

L’Ajuntament ha posat fil a l’agulla al 
projecte per fer un Centre de Dia 
per a persones dependents i 6 pisos 
amb serveis per  a la gent gran a 
l’emblemàtic edifici de l’antic cinema. 
Aquest equipament  ha de permetre fer 
un salt quantitatiu i qualitatiu respecte 
al Centre de Dia actual, que ja frega la 
plena ocupació. El nou centre disposarà 
de 30 places, el doble que ara, i d’unes 
funcionals i modernes instal·lacions que 
garantiran que professionals i usuaris 
gaudeixin d’unes condicions òptimes 
de treball i estada.  Gràcies als 6 pisos, 
l’equipament també donarà resposta a 
una necessitat avui no atesa: la de la gent 

gran que encara es val per sí mateixa 
però que requereix d’uns serveis, i del 
suport d’uns professionals, per al seu dia 
a dia. A més, el nou Centre de Dia amb 
6 pisos amb serveis destacarà per altres 
importants valors afegits:

UN EDIFICI SINGULAR I QUE 
TÉ MEMÒRIA
Amb la seva rehabilitació integral, 
mantenint-ne l’essència i determinats 
espais, Masquefa recuperarà i tornarà a 
omplir d’activitat un edifici estretament 
vinculat a la seva memòria col·lectiva i 
al seu patrimoni històric. L’edifici va tenir 
un paper cabdal en la vida social i cultural 

del municipi des de principi del S. XX, 
inicialment com a sala de ball i teatre de 
la seu del Casino Popular Recreativo, i 
posteriorment com a sala d’actes de la 
vila, que va servir tant de teatre, com de 
cinema, com per a altres activitats.

REVITALITZAR EL COR DE LA 
VILA
L’edifici de l’antic cinema gaudeix, a 
més, d’una situació privilegiada, al cor 
del municipi, a la Plaça de la Vila, i està 
connectat al carrer Major i, des d’aquest, 
a la Plaça de l’Estació. Tornar-lo a posar 
en funcionament i donar-li un ús públic, 
amb la possibilitat d’acollir, a més, algunes 

Un equipament singular i amb valor afegit
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activitats populars puntuals, vol dir 
també dotar de vida i d’activitat social i 
econòmica el nucli històric de Masquefa.

UN ESPAI OPTIMISTA I AMB 
MÀGIA 
La rehabilitació preveu mantenir i 
aprofitar la potent estructura espaial de 
l’antic cinema. L’edifici té una volumetria 
extraordinàriament generosa, amb 
sostres de gran alçada, tindrà molta 
lluminositat i claror, i un jardí a l’exterior. 
Tot això el converteix en un espai 
especial, amb molta màgia, i que traspua 
optimisme. Un espai, doncs, ideal on 
poder passar els anys de la vellesa.

SOSTENIBLITAT I EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA
Les característiques de l’edifici –com 
ara la seva lluminositat- i les solucions 
constructives que s’empraran faran que 
el Centre de Dia amb pisos amb serveis 
sigui un equipament energèticament 
molt eficient i amb un baix cost en 
manteniment. Per a la climatització es 
recorrerà a la ventilació natural creuada 
de tots els espais, i  s’utilitzarà un sistema 
de geotèrmia –una energia renovable 
i inesgotable obtinguda de la calor 
emmagatzemada a l’interior del subsòl- 
per alimentar els terres radiants de 
l’edifici amb tubs d’aigua calenta i freda, 
que permetran escalfar l’espai a l’hivern, 
i refredar-lo a l’estiu. Amb aquest sistema 

s’escalfarà també l’aigua sanitària. 
A més, en l’interior de l’edifici hi 
predominarà l’ús d’estructures lleugeres 
de fusta contralaminada, un material 
renovable amb un impacte ambiental 
que tendeix a zero. Redueix al mínim les 
fugues tèrmiques i actua com a amortidor 
climàtic, regulant la humitat interior. Es 
tracta d’un material prefabricat que 
permetrà reduir en un 30% el temps de 
l’obra i en un 19% els costos. 

Per a reduir al màxim la despesa 
energètica i econòmica en il·luminació, 
es crearan obertures que aprofitaran al 
màxim la llum natural. 
Amb tots aquests sistemes, s’aconseguirà 
una reducció del 75% de la despesa 
energètica respecte a edificis de 
característiques similars.

EQUIPAMENT DE FUTUR 
D’altra banda, tots els espais de l’edifici 
destacaran pel seu caràcter versàtil i 
multifuncional, de manera que podran 
acollir múltiples usos relacionats amb 
l’activitat de l’equipament, i fins tot, de 
manera puntual, altres activitats socials. 
Aquesta flexibilitat farà del centre un 
equipament de futur que podrà anar 
adaptant el seu programa assistencial a 
les noves necessitats que vagin sorgint.

“El projecte preveu 
rehabilitar integralment 

l’edifici de l’antic cinema 
per fer un Centre de Dia 

a la planta baixa, i sis 
habitatges amb serveis a 

la primera planta”

 (Continua a la pàgina següent)
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EL REPORTATGE

ANNA SURROCA
 
Professional del CSSV
 
“Els ajudem a mantenir les seves 
capacitats el màxim temps possible”

L’Anna Surroca és treballadora social del Consorci i la directora 
tècnica i treballadora social del Centre de Dia de Masquefa. Explica 
que “mitjançant les activitats que realitzen, els usuaris treballen per 
mantenir el màxim temps possible les capacitats tant físiques com 
mentals”. Es tracta majoritàriament de persones grans “amb pèrdua 
d’autonomia personal i que necessiten una atenció integral, unes 
hores al dia, per mantenir les seves condicions de vida de forma 
satisfactòria”.  Aquesta atenció els l’ofereix “un equip format per 
professionals de gerontologia, d’infermeria, de teràpia ocupacional, 
de fisioteràpia, d’animació sociocultural, d'auxiliar de neteja i de 

Els beneficis d’un Centre de Dia

ESPAIS I SERVEIS

Centre de Dia

• Recepció (comuna amb els pisos)
• Sala polivalent
• Sala de fisioteràpia
• Despatx
• Despatx de reunions per a les famílies
• Banys
• Vestidors

• Sala de cures
• Sala de medicació
• Dutxa geriàtrica
• Cuina
• Bugaderia
• Magatzem
• Pati

 Habitatges amb serveis (40 m2)

• Sala d’estar, menjador i cuina
• Habitació doble
• Bany adaptat
• Sistema d’alarma centralitzat per 

donar avís d’incidències
• Personal de suport

Gairebé 900 m2 al servei de la gent gran
El projecte preveu rehabilitar totalment l’edifici de l’antic 
cinema per fer un Centre de Dia a la planta baixa i els sis 
habitatges amb serveis a la primera planta, un equipament 
amb una superfície total de gairebé 900 metres quadrats. 
A més, els pisos amb serveis es connectaran, mitjançant 

un passadís, a peu pla i accessible, amb els dos habitatges 
per a emergències socials que l’Ajuntament té en la finca 
contigua. També compartiran ascensor.

CONTINUÏTAT ASSISTENCIAL
Finalment, la singularitat que els pisos i el Centre de Dia estiguin 
integrats en un mateix equipament garanteix la continuïtat en 

l’atenció al col·lectiu de les persones grans, que poden viure 
en els habitatges mentre es valen per si mateixos, i rebre 
l’assistència dels professionals del Centre de Dia quan van 
perdent autonomia personal.

L’actual Centre de Dia es troba al Passatge 
Montserrat, 1 (davant de l’Estació dels 
Ferrocarrils). Amb capacitat per a 15 places, 
frega la plena ocupació.  L’equipament –que 
obre de dilluns a divendres, de les 8 del matí a 
les 8 de la tarda- és de titularitat municipal i 
està gestionat pel Consorci Sociosanitari de 
Vilafranca. Els seus professionals ofereixen a les 

persones amb dependència una atenció integral 
que els ajuda a mantenir, i en ocasions, fins i tot 
a guanyar, autonomia personal per desenvolupar 
les tasques de la vida diària. Això facilita que 
puguin continuar vivint a casa seva, en el seu 
entorn familiar i social. Però, quins altres 
beneficis aporta als usuaris?  I a les famílies? Ens 
ho expliquen els seus protagonistes.

(Ve de la pàgina anterior)
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ISABEL PIMIENTA
 
Familiar d’una usuària
 
“El Centre de Dia fa un bé a la meva 
mare, i també a mi”

Durant molts anys la Isabel Pimienta va cuidar la seva mare, la 
Isabel Estruch, a casa, on es feia càrrec també de la seva sogra 
i una tieta, ambdues ja desaparegudes. Ara fa quasi dos anys va 
decidir portar la mare, de 89 anys, al Centre de Dia. “Va patir una 
caiguda i va perdre molt físicament i de cap”, explica. “Havia de 
fer uns exercicis d’estimulació a casa, però jo ja no podia ajudar-
la”. La Isabel filla, amb problemes d’ossos, es veia “cada vegada 
amb més limitacions”.
En aquests dos anys, ha vist com la mare experimentava una 
“important millora, tant física com mental”.  Ara “camina molt 
més eixerida, i col·labora a l’hora de vestir-se”. A més, li ha 
millorat l’autoestima. “S’arregla cada dia per venir aquí”. La rutina 
d’anar cada dia al centre, i els tallers d’estimulació cognitiva 
que hi fa, “també li han anat molt bé per als seus problemes de 
memòria”. A casa els darrers temps “es passava el dia al sofà, 
mirant la tele”.
La Isabel Pimienta patia el que es coneix com la síndrome de 
la sobrecàrrega del cuidador. “Estava pendent de la mare les 

24 hores del dia; no podia sortir tranquil·la ni cinc minuts per 
anar a comprar. Em reclamava molta atenció. I es va començar a 
ressentir la meva salut: patia nervis, estava malhumorada ... vaig 
perdre deu quilos!”. Ara està “tranquil·la i confiada”. Sap que el 
Centre de Dia “li fa un bé a ella, perquè hi ha uns professionals 
que l’atenen millor del que podria fer jo a casa, i em fa també un 
bé a mi”. Li agradaria que es pogués fer una residència per donar 
continuïtat al Centre de Dia.

treball social”. Un altre dels valors afegits del centre és que els 
usuaris “es relacionen amb altres persones de la seva edat”. 
També destaca el suport que suposa per a les famílies. “N’hi 
ha moltes que, per motius laborals, o altres, no poden atendre 
aquestes persones durant totes les hores del dia, i quan són al 

centre, se senten tranquil·les perquè saben que estan en mans 
d’uns professionals que poden atendre les seves necessitats”. 
Per a l’Anna, el projecte del nou Centre de Dia, “en un espai tan 
emblemàtic, aportarà un nou valor al servei”, a la vegada que serà 
“una important millora de les instal·lacions i els espais actuals”.

QUITERIA SALAZAR
 
Usuària del Centre de Dia
 
“Aquí em sento alegre, cuidada i 
tranquil·la”

La Quiteria Salazar té 81 anys i és usuària del Centre de Dia des 
de en fa tres. Hi va començar a anar després de patir un infart que 
la va tenir ingressada a l’Hospital tres mesos. El seu marit va morir 
fa anys. I a casa només hi té el fill petit. Des de l’Ajuntament els van 
informar d’aquest servei. 
“A casa m’ofegava, era com una mòmia, no podia fer res” –diu- “ni 
tan sols cuinar, perquè tenia els braços paralitzats, i em canso de 
seguida si estic dreta”, s’exclama. En canvi, al Centre de Dia “em 
torno a sentir viva; aquesta és la meva segona casa”.  Assegura que 
se sent “alegre, perquè estic  en contacte amb altres persones” i 
també “cuidada, perquè aquí hi ha infermeres que saben quins 
medicaments haig de prendre cada dia, i quan ... i que poden avisar 
al metge si tinc algun problema”. La Quiteria es desfà en elogis 
cap al personal: “m’atenen i em tracten molt bé”. “És una feina 
molt dura, i t’ha d’agradar molt per fer-la”.  Al centre la Quiteria fa 
fisioteràpia, manualitats, gimnàstica, estimulació cognitiva ... “També 
he après a llegir i escriure correctament”. 
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NOTÍCIES

ACTIVITATS I SERVEIS FIXES
Punt de mitja : els dilluns de 16h a 20h
Tarda d’escriptura: els dimecres de 
17h 19h
Cinema: els dimecres de 17h a 20h
Puntes de coixí: els dijous de 09h a 
12h
Joc del bingo: els diumenges de 16.30h 
a 20
Servei de callista: els dimecres de 16h 
a 20h

CURSOS I ACTIVITATS 
PERIÒDIQUES
Gym Dolça
Activitat física per a persones a 
partir de 55 anys
Fins al 30 de juliol
Dimarts i dijous a la Sala Polivalent de La 
Fàbrica Rogelio Rojo
De 17h a 18h: nivell bàsic
De 18h a 19h: nivell intermig
De 19h a 20h: nivell avançat
Preu: 15 €/trimestre
Més informació a l’Ajuntament

Taller de memòria
Activitat mental per a persones a 
partir de 55 anys
Del 20 de març al 17 de juliol
Els divendres al Casal d’Avis
Dos grups: d’11.30h a 12.30 h i de 15.15h 
a 16.15h
Preu: 20 €/tot el taller (4 mesos)

Més informació al CTC

Informàtica per a gent gran 
Del 13 d’abril al 22 de juny
Dilluns i dimecres de 15.30h a 17h al CTC
Més informació al CTC

Tardes de sardanes
Cada primer divendres de mes
De 19.30h a 20.30h a la Sala Petita de La 
Fàbrica Rogelio Rojo
A càrrec d’Amics de la Sardana de 
Masquefa

Balls populars
Diumenges, a les 18h, a la Sala Polivalent de 
La Fàbrica Rogelio Rojo
29 de març: Duet Adagio
19 d’abril: Grup Choffers
26 d’abril: Duet Adagio
10 de maig: Duo Amor
31 de maig: Grup Choffers

ALTRES TALLERS I XERRADES

ABRIL
Taller d’estimulació cognitiva
Jocs per millorar les habilitats
Dilluns 13 a les 17h al Casal d’Avis
A càrrec de Lu2 Experts en jocs de taula
Gratuït
Inscripcions al Casal d’Avis del 7 a l’11 
d’abril

Taller sobre els beneficis de les 
tècniques de relaxació
Dimecres 22 a les 17h al Casal d’Avis
A càrrec de Ruth Casanovas
Gratuït
Inscripcions al Casal d’Avis del 13 al 20 
d’abril.

MAIG
Taller d’estimulació cognitiva
Jocs per millorar les habilitats
Dilluns 11 a les 17h al Casal d’Avis
A càrrec de Lu2 Experts en jocs de taula
Gratuït
Inscripcions al Casal d’Avis del 4 al 9 de 
maig

Taller de flors de feltre
Dimecres 20 i dijous 21
De 15h a 16.30 h al Casal d’Avis
A càrrec d’Artifils
Gratuït
Inscripcions al Casal d’Avis de l’11 al 18 de 
maig.

JUNY
Taller d’estimulació cognitiva
Jocs per millorar les habilitats
Dilluns 22 a les 17h al Casal d’Avis
A càrrec de Lu2 Experts en jocs de taula
Gratuït
Inscripcions al Casal d’Avis del 15 al 20 de 
juny

Càlid homenatge als matrimonis que fa 
cinquanta anys o més que estan casats

La Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio 
Rojo es va vestir de gala, el diumenge 22 
de març, per acollir el càlid homenatge 
que l’Ajuntament va retre als matrimonis 
de Masquefa que fa cinquanta anys o 
més que estan casats o bé que celebren 
les noces d’or aquest any 2015, en total 
63 parelles. 
Els assistents van gaudir d’un dinar de 
celebració i posteriorment van poder 
allargar la festa ballant al ritme del Grup 
Choffers. A més, al vestíbul de la sala, 
van emocionar-se amb l’exposició que 
recollia fotografies antigues del dia 
del seu casament, acompanyades de 

fotografies recents de cada parella. 
L’alcalde, Xavier Boquete, i la regidora 
de Gent Gran, Laia Albiol, van felicitar 
els matrimonis per tots aquests anys 
de llarga i satisfactòria convivència, i 
van lliurar-los un record en senyal de 
reconeixement.
Després de Setmana Santa, a par tir 
del dia 7 d’abril, els matrimonis podran 
recollir, a l’Ajuntament, la fotografia 
de parella que se’ls va fer durant 
l’homenatge, així com les fotografies 
que van cedir per a l’exposició.

La gent gran s'activa amb una nova programació estable
La regidoria de la Gent Gran de 
l’Ajuntament, amb la col·laboració del 

Casal d’Avis, ha posat en marxa un nou 
programa d’activitats adreçat i dissenyat 

específicament per a les persones de la 
tercera edat. 
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Unes altres 8 persones comencen 
a treballar per l’Ajuntament amb 
un pla d’ocupació

El 3 de març van començar a treballar per l’Ajuntament unes 
altres 8 persones que es trobaven a l’atur i a les quals el 
Consistori ha pogut donar feina temporalment mitjançant un 
pla d’ocupació finançat per la Diputació de Barcelona.
En concret, en aquesta convocatòria, s’han contractat 1 paleta 
oficial de segona, 1 instal·lador oficial de segona i 4 operaris de 
manteniment  –els quals s’han incorporat a la Brigada Municipal 
d’Obres i Serveis–, així com 2 agents cívics que desenvolupen 
tasques d’atenció i informació a la ciutadania, donant suport a 
la Policia Local. A totes 8 persones se’ls ha fet un contracte de 
6 mesos de durada, a jornada complerta.
Aquestes 8 contractacions s’afegeixen a les altres 9 persones en 
situació d’atur (17 en total) que l’Ajuntament ja va contractar 
al gener, també per a 6 mesos i a jornada complerta, amb 
aquest mateix pla d’ocupació. Es tracta d’un pla impulsat amb 
una subvenció de 166.289,17 euros de la Diputació, en el marc 
del Programa complementari de foment de l’ocupació local.
En els darrers quatre anys l’Ajuntament ha pogut crear fins 
a 63 llocs de treball temporals mitjançant diferents plans 
d’ocupació impulsats amb recursos propis o subvencionats per 
la Diputació i la Generalitat. Amb aquests plans es vol fomentar 
l’ocupació i pal·liar la taxa d’atur derivada de la crisi.

“En els darrers quatre anys s’han pogut crear 
63 llocs de treball amb plans d’ocupació”

c/ Doctor Jover, 12 baixos
08783 Masquefa (Barcelona)

Tel. 93 506 66 57 · Mòbil 666 299 706
calcuiner@gmail.com · www.calcuiner.com

288 cursos de formació amb 
gairebé 5.000 inscrits
Formar-se és clau per incrementar les opcions de trobar 
feina o de millorar l’actual lloc de treball. Amb aquest 
objectiu, l’Ajuntament ha organitzat, entre el 2011 i el 
2014, un total de 288 cursos formatius en competències 
diverses, especialment aquelles que cada vegada són més 
demanades per les empreses. En total aquests cursos han 
registrat 4.991 inscripcions, algunes de les quals de persones 
que han fet diverses formacions. També els emprenedors, 
les empreses i els comerços poden formar-se amb un pla 
formatiu gratuït que inclou un taller gratuït cada mes.

El Servei d’Ocupació ha ajudat  
a fer 607 contractacions
Fins a 607 usuaris han trobat feina, des del 2011, després 
d’haver passat pel Servei d’Ocupació de Masquefa (SOM), 
alguns gràcies a ofertes laborals gestionades directament 
per la borsa de treball municipal (118 contractes) i 
d’altres (489) mitjançant altres vies després de rebre 
l’assessorament i l’orientació d’aquest servei. El SOM és un 
recurs gratuït de l’Ajuntament que ajuda les persones sense 
feina a afrontar la recerca d’un lloc de treball o la formació. 
També fa d’intermediació entre els demandants i els 
sol·licitants d’ocupació. Ofereix sessions d’orientació laboral 
personalitzada o en grup, el Club de la Feina i tallers per a 
millorar les tècniques de recerca de feina i el coneixement 
del món laboral.

Suport en la creació de 30 
nous negocis a Masquefa
El Servei de creació i consolidació d’empreses ha atès, en 
els darrers quatre anys, 116 persones que tenien en ment 
crear la seva pròpia empresa. Finalment, 30 d’elles han 
acabat posant en marxa el seu projecte empresarial. A més, 
mitjançant les visites i prospeccions empresarials, també s’ha 
donat suport a 25 empreses masquefines per a ajudar-les en 
la consolidació de la seva activitat econòmica. 
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La novena edició de Fira Futur, celebrada 
el 12 de març, va rebre la visita de més de 
500 persones, majoritàriament joves, però 
també adults, que hi van poder descobrir 
les diferents opcions que existeixen a 
l’Anoia Sud i el seu territori d’influència 
per continuar estudiant, o per incorporar-
se al món laboral.  Ho van fer de la mà 
de 28 centres -entre universitats, instituts, 
acadèmies, serveis d’ocupació, institucions 
i cossos de seguretat i emergències- que 
els van atendre de manera personalitzada.
Hi van instal·lar estands la UOC, l’Escola 
Universitària de Turisme, el Consell 
Comarcal de l’Anoia i la seva Oficina Jove, 
i diversos centres d’Igualada: l’Escola Pia, els 
instituts Joan Mercader i Milà i Fontanals, 
l’Escola Municipal d’Art, la CEPEQ, 
l’Acadèmia Igualada i l’Escola d’Enginyeria. 
També hi van ser l’Escola Joviat de Manresa, 
i, de Martorell, Olga Difusió Academy, CFA 
Martorell, l’Institut Joan Oró i el centre 
Bioressonància. A més, hi va haver una 
àmplia representació masquefina: el Casal 
de Joves, el departament d’Ocupació i 
Emprenedoria, l’Aula de Música i MM 
Escola d’Idiomes. El saló també va comptar 
amb la presència de PFI-PTT Igualada i 
Anoia Sud, l’Institut Guinovarda de Piera, 
l’Institut Milà i Fontanals de Vilafranca i 
Balmes Innova, de Sant Esteve Sesrovires. 
Com a novetat, les forces de seguretat i 
d’emergències van instal·lar-se al pati de 
La Fàbrica. Hi vam poder veure la Policia 
Local, Protecció Civil i l’ADF de Masquefa, 
el Ministeri de Defensa i els Mossos 
d’Esquadra.

Ràdio Masquefa va amenitzar la fira amb 
una programació especial en directe. En 
la fira –organitzada per l’Ajuntament, amb 
el suport de la Generalitat i la Diputació-, 
també hi van col·laborar els alumnes dels 
cursos de PFI. Els del curs de jardineria van 
organitzar un taller d’ornamentació. I els 
de gestió administrativa van participar en 
la recepció als assistents a la inauguració.
Entre els visitants s’hi va comptar la 
presència de fins a 400 alumnes, dels 
instituts Guinovarda i Salvador Claramunt, 
de Piera, Pla de les Moreres, de Vilanova 
del Camí, l’Institut de Vallbona, el Mare 
del Diví Pastor de Capellades i l’institut 
de Masquefa. Per tal que poguessin palpar 
com són els estudis i les professions 
que proposen, alguns centres van fer 
demostracions pràctiques de perruqueria, 
estètica, restauració i dibuix i pintura. 
També es va habilitar un punt d’orientació, 
on diversos tècnics dels ajuntaments de la 
Xarxa TET Anoia Sud, del Consell Comarcal 
i de la Diputació els van assessorar.
Fira Futur va ser, a més, un gran aparador 
dels estudis i professions tecnològiques 
i científiques. D’una banda, es va fer, al 
CTC, un taller de robòtica impartit per la 
UPC de Manresa. Hi van assistir alumnes 
de 4t d’ESO de l’institut de Masquefa 
interessats en els estudis de batxillerat i 
cicles formatius d'aquesta temàtica. D’altra 
banda, va tenir lloc, a la Polivalent, l’activitat 
‘Descobrim la ciència’. Dos científics 
i investigadors de Masquefa –Marco 
Milan i Eva Gorrochategui- van explicar 
com són les seves professions. El Marco 

treballa a l’Institut de Recerca Biomèdica 
de Barcelona, i l’Eva al Consell Superior 
d’Investigacions Científiques, a l'Institut de 
Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua.
En la inauguració, l’alcalde de Masquefa, 
Xavier Boquete, va destacar els esforços 
que fa el municipi perquè els alumnes amb 
necessitats educatives especials puguin 
formar-se en igualtat d’oportunitats, i 
va posar d’exemple les dues Unitats de 
Suport a l’Educació Especial que hi ha a 
l’escola Font del Roure i l’institut. També va 
anunciar la voluntat de continuar treballant 
per donar-hi continuïtat amb la posada en 
marxa d’un recurs de Transició a la Vida 
Adulta, que permetria preparar aquests 
joves, una vegada acaben els estudis,  
per a la seva posterior entrada al món 
laboral. L’inspector dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament de la Generalitat, Albert 
Ramírez, i el cap de la Secció de Programes 
Educatius de la Diputació, Josep Nieto, 
van subratllar la capacitat de la fira per 
adaptar-se a les noves necessitats. A 
més, l’economista i emprenedora Marta 
Zaragoza va fer la conferència ‘Joves 
liderant el canvi en clau de competències’.
Els dies previs a la fira es van fer diverses 
xerrades. N’hi va haver d’específiques per 
als estudiants (‘Tens clar què vols estudiar 
o de què vols treballar?’, i ‘El repte de 
definir el projecte empresarial’). I també 
d’obertes al públic (Com ens preparem 
per a les professions del futur?’ i ‘Quina 
influència tenen les famílies sobre els fills  
a l’hora de prendre decisions sobre el seu 
futur acadèmic i professional?’).

500 VISITANTS I 28 EXPOSITORS A FIRA FUTUR
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Masquefa.mobi: una nova app per promocionar 
els atractius turístics de la vila
En el marc del seu pla per fomentar el turisme, atraure nous 
visitants a Masquefa i revitalitzar el comerç, l’Ajuntament ha 
creat una aplicació per a telèfons mòbils i tauletes digitals 
(Masquefa.mobi) que proporciona informació sobre punts 
d’interès del municipi.  L’app es va posar en marxa coincidint 
amb la Festa de Sant Eloi, amb els primers continguts, relacionats 
amb l’emblemàtica Fàbrica Rogelio Rojo. En concret, l’aplicació 
permet veure sis vídeos que repassen diferents aspectes de 
la història de la fàbrica, mitjançant els 10 codis QR impresos 
en les banderoles que s’han instal·lat en el recinte de la Rojo. 
La mateixa app conté la funció de càmera per reconèixer els 
codis QR.
L’aplicació –que és gratuïta i inicialment està disponible per a 
sistemes Android, i també des de la pàgina web http://masquefa.
mobi- s’anirà ampliant amb la introducció de nous continguts sobre 
altres equipaments municipals, punts d’interès turístic, l’oferta de 

restauració i atractius històrics i culturals de Masquefa. Tots ells 
estaran identificats amb codis QR. La informació és presenta 
sobre un mapa i estarà categoritzada, per poder escollir els punts 
d’interès segons criteris culturals, turístics, històrics o d’oci, entre 
d’altres. L’app Masquefa.mobi també incorpora un sistema de 
geolocalització que permet orientar a l’usuari i l’indica la distància 
a la qual es troba dels punts d’interès, segons la seva posició.

El CRARC s’anuncia a la Plaça Catalunya de Barcelona 
i als trens de FGC per captar més visitants
Dos grans plafons publicitaris a la 
concorreguda estació de tren de la Plaça 
de Catalunya de Barcelona  promocionaran 
el CRARC de Masquefa a partir de final 
d’aquest mes, amb l’objectiu d’atraure 
nous visitants al centre, l’únic de tot l’Estat 
dedicat a la rehabilitació d’amfibis i rèptils 
i un dels pocs que hi ha a Europa. També 
es col·locarà publicitat del CRARC en 
l’interior dels trens dels Ferrocarrils de 
la Generalitat de la línia Llobregat-Anoia, 
que fa el trajecte de Barcelona a Igualada, 
passant per Masquefa.
Aquestes noves accions promocionals 
s’emmarquen en el conveni de 
col·laboració que, ara fa uns mesos, 
van signar l’Ajuntament de Masquefa, el 
CRARC i els Ferrocarrils de la Generalitat. 

En virtut d’aquest acord, Ferrocarrils ja 
comercialitza, des del mes de juliol, un 
bitllet combinat –amb el nom ‘Combinat 
CRARC Rèptils Masquefa-, que inclou 
un bitllet d’anada i tornada a l’estació de 
Masquefa des de qualsevol punt de la 
línia Llobregat-Anoia i un tiquet d’accés 
al CRARC. El Centre de Recuperació 
d’Amfibis i Rèptils de Catalunya és un 
dels gran potencials turístics del municipi. 
Actualment atrau ja 15.000 visitants anuals, 
entre escolars i famílies. L’Ajuntament 
treballa en un pla per explotar la seva 
singularitat, aconseguir incrementar les 
visites i fer que les famílies que venen a 
Masquefa a veure el CRARC visitin també 
altres atractius turístics i gaudeixin de 
l’oferta comercial i gastronòmica. 
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Tret de sortida a les obres per fer un itinerari 
de vianants fins a Can Parellada
Ja han començat les obres per fer el passeig de vianants 
que unirà Can Parellada i el centre urbà de Masquefa. 
Els treballs consisteixen a adequar el marge dret de la 
carretera B-224z -des de Can Parellada i el polígon de 
La Pedrosa fins a la rotonda on la carretera enllaça amb 
els carrers Serralet i Joan Miró- per fer-lo transitable i 
accessible per a les persones que van a peu, un tram 
de 760 metres. A més dels rebler ts de terra per fer-lo 
practicable, també s’hi instal·larà la xarxa de recollida 
d’aigües pluvials, les senyalitzacions viàries, les proteccions 

i l’enllumenat públic. 
Amb aquesta actuació es garantirà la seguretat dels veïns 
de Can Parellada que actualment transiten pel marge de 
la carretera per arribar als comerços i les activitats del 
centre urbà. Els treballs tenen un cost de 290.279 euros 
(IVA inclòs) i van a càrrec de Construccions Roig. Des de 
Can Parellada, el nou passeig empalmarà amb l’itinerari 
per a vianants que ja existeix entre el polígon i La Beguda 
Alta. D’aquesta manera, es podrà anar a peu del centre 
urbà fins a La Beguda.

Nou gimnàs 
a l'aire lliure

L’Ajuntament ha instal·lat, al parc del 
CAP, una nova zona de gimnàs amb 
cinc aparells per poder fer exercici a 
l’aire lliure, promovent, així, el saludable 
hàbit de fer esport. Aquests aparells 
complementen els altres espais i 
equipaments lúdics i esportius que ja 
hi ha en aquest mateix parc, on poden 
practicar diverses activitats les persones 
de totes les edats: infants, joves, adults i 
gent gran.

Enllumenat públic en 
l’accés a Can Valls

L’Ajuntament ha instal·lat enllumenat 
públic en el tram entre Can Torres i Can 
Valls. D’aquesta manera, completa les 
millores en l’accés des de Masquefa a 
Can Valls.

Projecte per 
ampliar l’skate parc

Atenent la demanda dels usuaris, 
l’Ajuntament ha començat a posar fil 
a l’agulla al projecte per ampliar l’skate 
parc del Turó del Met. Ho ha fet de la 
mà dels joves que l’utilitzen -els quals 
estan fent les seves aportacions al 
projecte- i de California Skateparks, 
una de les empreses més reconegudes 
en el disseny i construcció d’aquests 
equipaments. California Skateparks ha 
construït, per exemple, els skate parcs 
dels X-Games i l’Street League. L’objectiu 
és ampliar el propi skate parc del Turó 
del Met i instal·lar-hi nous elements 
per incrementar el ventall d’exercicis i 
acrobàcies que podran fer els usuaris.
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Les obres de la piscina avancen a bon ritme
Després de finalitzar l’excavació, les obres 
de la primera fase de la piscina coberta 
se centren ara en la construcció dels 
vasos. A més, en breu es començarà a 
treballar en els acabats i en la instal·lació 
de la maquinària. La previsió és que 
aquesta primera fase, la de la piscina en 
format d’estiu, estarà enllestida i a punt 
d’entrar en funcionament a l’inici de la 
temporada estival. En una segona fase, 
es farà el cobriment de les instal·lacions 
amb una coberta retràctil.
La nova piscina s’està fent a l’antic camp 
de futbol, al costat de les pistes de 
pàdel. Es tractarà d’un complex esportiu 
amb una piscina per a adults, una altra 
piscina per a infants, una zona d’spa, 
vestidors i una zona de gimnàs. A més, en 
l’entorn de les instal·lacions ja s’hi està 
condicionant una gran àrea enjardinada 
de 1.500 metres quadrats.
Amb aquest projecte es dotarà el 
municipi d’un equipament que acabarà 
donant servei tant a l’estiu com a l’hivern 

i, així, es podrà donar resposta a la 
demanda de molts veïns que actualment 

marxen a d’altres localitats per gaudir del 
servei de piscina tot l’any. 

Gas Natural continua la canalització del Maset

Des de l’abril de 2013 l’Ajuntament 
ofereix als vilatans un servei 
d’assessorament en deutes de 
l’habitatge i d’intermediació davant 
de les entitats financeres. Es tracta 
d’un servei gratuït i confidencial, que 
poden utilitzar les persones i famílies 
que tinguin dificultats per fer front al 
pagament de les quotes hipotecàries o 
del lloguer, per tal d’arribar a solucions 
i prevenir desnonaments. Un advocat 
especialitzat els ofereix suport jurídic, 
proporcionant-los informació sobre 
els seus drets i intercedint davant les 
entitats bancàries i les administracions. 

Es cerquen solucions diferents segons 
les especifitats de cada cas. 
Entre altres tasques, aquest servei 
ofereix informació als usuaris sobre 
els préstecs que tenen contractats, 

prèvia aportació de la documentació, 
i també suport per negociar amb les 
entitats financeres la modificació de les 
clàusules túnel de l’hipoteca, l’ampliació 
dels terminis de devolució del préstec, 
o quites del deute bancari. A més, dóna 
suport per a obtenir habitatges en règim 
de protecció oficial davant l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya. La gran 
majoria dels casos que s’han atès s’han 
acabat resolent de forma satisfactòria, 
evitant cap desnonament. Per fer ús del 
servei només cal demanar cita prèvia al 
departament de Serveis Territorials de 
l’Ajuntament (93 772 50 30).

Servei gratuït d’assessorament en deutes de l’habitatge i 
intermediació davant dels bancs

La companyia Gas Natural continua 
els treballs de canalització per portar 
el gas a tota la urbanització del Maset. 
Actualment ja hi ha 60 habitatges que 

han contractat el servei. Una vegada 
l’empresa finalitzi les obres d’estesa de 
les canonades, l’Ajuntament procedirà 
a reasfaltar els carrers del Maset que es 

trobin en més mal estat, com a mesura 
provisional fins que s’hi executin les 
obres definitives d’urbanització. 

L’Ajuntament reasfaltarà els carrers en pitjor estat una vegada acabades les obres
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MASQUEFA PLANTA 
LA SISENA LLAVOR
AL BOSC DELS INFANTS

Júlia Cabeza Fernández Anna Beltran Núñez Marcel Bellon Fernández

El diumenge 22 de març va tenir lloc 
la sisena plantada d’alzines al Bosc dels 
Infants de Masquefa. Les famílies amb 
nadons nascuts durant l’any passat, el 
2014, van poder plantar-hi les alzines 
que els va regalar l’Ajuntament. El 
Consistori també hi ha plantat les alzines 
de les famílies que no van poder anar 
a la plantada. En total, aquest any s’han 
plantat al Bosc dels Infants 74 alzines, una 
per cada nen nascut l’any passat.
L’Ajuntament va engegar aquesta iniciativa 
l’any 2010, i des d’aleshores cada any ha 
regalat alzines als nadons nascuts l’any 
anterior perquè les plantin en aquesta 
nova zona verda. Amb aquesta iniciativa, 
Masquefa guanya un nou pulmó verd, al 
mateix temps que sensibilitza els infants 
perquè aprenguin a respectar i estimar la 
natura. La plantada és també un símbol 
de l’arrelament dels infants i les seves 
famílies a la vila.

Del 4 al 15 de maig s’han de fer 
les preinscripcions al primer cicle 
d’Educació Infantil (llar d’infants) 
per al curs 2015-2016. Les 
preinscripcions s’han de fer al mateix 
centre, en el cas de Masquefa a 
l’Escola Bressol Municipal La Baldufa 

(C/ Rogelio Rojo, 30 – 93 772 50 
11) i a la Llar d’Infants Municipal 
Francesc Mata i Sanghés de La 
Beguda Alta ( C/ dels Hor ts, 50 – 
93 772 50 24).
Amb motiu de les preinscripcions, 
tots dos centres faran una jornada 

de por tes ober tes per donar a 
conèixer les seves instal·lacions 
i serveis a les famílies. Es farà el 
dimecres 29 d’abril, d’1/4 de 6 a les 
7 de la tarda.

EL BOSC DELS INFANTS

Preinscripcions a les llars d’infants
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Aina Ramírez Borràs Eric Jiménez Arnaiz Adán Bustos Betancourt

Pol García Puertolas Emily Aragall Butyreva Liam Ait Gallofré

Aroa Blasco Moya Nil Oller Sánchez Marc Mozo Reyes

Lucía Llopart Carceller Nico Castro Sánchez Joan Alonso Giribet

Guillermo i Mia Sánchez Acosta Noa Megía Baró Evan López Acosta

Jan Astorch Cárdenas Rayyan Rafiq Khawaja Sara Buffett Martí
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EL BOSC DELS INFANTS

Thiago Fraile Abreu Ferran Hueso Bayod Gerard Generelo Isar t

Tània Vílches Lumeras Arnau Bonastre López Mia Caballero Salinas

Érik Carballido Castro Daniela San Nicolás Soler Martí Rovira Pascual

Eloi Chopo Vila Joel Barrera González Alma Gómez Arnal

Iraida Ramírez Ferrero Leo Ortega Rosado Miquel Moreno Roldán

Xavier Copado Navarro Toni Ledesma Palomo Sara González Ropero
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Des de fa aproximadament tres anys, 
l’Ajuntament de Masquefa està treballant 
per adquirir les finques conegudes com ‘Ca 
l’Adroguer’. Aquestes finques, propietat 
d’un veí de Masquefa malauradament 
desaparegut, Jordi Bonastre i Martínez, estan 
ubicades al carrer Montserrat números 4 i 
6, i al Passeig de la Via 4-8. Formen part de 
l’herència intestada del finat i, d’acord amb 
la normativa, la Generalitat n’és actualment 
la successora.
Per això l’Ajuntament ha sol·licitat 
l’adquisició onerosa -és a dir, la compra- 
de les finques a la Junta Distribuidora 
d’Herències de la Generalitat. Al mateix 
temps, el Consistori demana que les 
quanties que s’acabin abonant a la 
Generalitat per l’adquisició de les finques 
de ‘Ca l’Adroguer’ reverteixin en el municipi 
i es destinin a les polítiques d’habitatge 
protegit que impulsa l’Ajuntament, en 
concret a la construcció de 6 pisos socials 
en l’edifici on es farà el nou Centre de Dia, 

a l’antic cinema. 
D’altra banda, a les finques de ‘Ca 
l’Adroguer’ l’Ajuntament vol fer-hi diferents 
equipaments culturals, com ara un hotel 
d’entitats, respectant els drets reconeguts 
que una propietària té sobre part d’alguna 
de les finques. Després de les gestions 
fetes, la petició de l’Ajuntament està 
sent analitzada actualment per la Junta 

Distribuidora d’Herències, que s’espera 
que respondrà en breu. Un dels requisits en 
els tràmits per a l’adquisició de les finques 
és donar a conèixer aquesta voluntat a 
totes les entitats de caràcter assistencial o 
cultural del municipi, cosa que l’Ajuntament 
ja està fent personalitzadament, i a la vegada 
també en aquesta revista per informar-ne a 
tots els vilatans. 

NOTÍCIES

L’Ajuntament vol adquirir les finques de ‘Ca l’Adroguer’ 
per fer-hi un hotel d’entitats i altres equipaments culturals

L’Ajuntament incrementa els serveis 
de neteja i manteniment dels carrers
Amb l’objectiu de mantenir la xarxa 
viària neta i en les millors condicions, 
l’Ajuntament ha incrementat els serveis 
de neteja i manteniment dels carrers del 
municipi, especialment a les urbanitzacions. 
A més de destinar un equip de la Brigada 
exclusivament a les tasques de reparació 
i manteniment de la via pública a les 
urbanitzacions, l’Ajuntament també disposa 
ara de dues màquines ‘bobcat’ que netegen 
periòdicament el Maset i Can Quiseró, una, 

i Can Parellada, l’altra. A més, compta amb 
una segona màquina escombradora que 

reforça la que ja tenia per fer la neteja 
viària del nucli urbà i Can Valls.

La botiga La Pera, al diari 
nacional ecològic BioEco
El diari ecològic d’àmbit nacional BioEco 
es fa ressò, en l’edició d’aquest mes 
de març, de l’establiment La Pera de 
Masquefa, especialitzat en la venda de 
fruita i verdura ecològica certificada. 
El diari fa referència a la botiga dels 
masquefins Salvador Santacana i Sílvia 
Creixen en la seva secció ‘La selecció del 
mes; els imprescindibles’, i destaca la seva 
oferta de productes de qualitat i serveis.
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L’Escola El Turó estrenarà cuina pròpia el curs vinent
D’aquesta manera, en cap dels centres educatius de Masquefa se servirà menjar de càtering
Important salt qualitatiu en l’escola pública de Masquefa. A partir 
del curs vinent, l’Escola El Turó disposarà de cuina pròpia i tots 
els alumnes que s’hi queden a dinar menjaran àpats elaborats en 
el mateix centre. A més, la nova cuina que es construirà a l’Escola 
El Turó donarà també servei a l’Escola Masquefa II. D’aquesta 
manera, a partir del setembre no se servirà menjar de càtering 
en cap centre educatiu de la vila, ja que tots els àpats de tots els 
centres educatius hauran estat elaborats en la cuina del propi 
centre o d’un altre centre del municipi. 
Actualment les escoles Font del Roure i  Vinyes Verdes ja 
disposen de la seves pròpies cuines. També en té l’Escola Bressol 

Municipal La Baldufa, que, a més de cuinar el dinar dels seus 
nens, cuina també el dels nens de  la Llar d’Infants Francesc 
Mata i Sanghés de La Beguda. L’institut no té servei de menjador 
perquè s’hi fa jornada intensiva.
La construcció de la nova cuina a l’Escola El Turó és una de les 
millores que ha comportat l’adjudicació, per part del Consell 
Comarcal de l’Anoia, del servei de menjador escolar a la 
comarca, a partir del curs vinent, a l’empresa Eurest, guanyadora 
del concurs públic. Una altra millora és que els alumes que es 
quedin a dinar de manera fixa a les escoles pagaran menys que 
ara: 5,84 euros per àpat.

La 9a Fira de la Infància i la Joventut ja escalfa motors
Entitats, comerços, empreses, voluntaris i l’Ajuntament ja treballen 
per fer possible, el dissabte 6 de juny, la novena Fira de la Infància i 
la Joventut. Des dels seus inicis, la fira ha estat un espai de trobada 
entre totes les entitats. Aquest dia es comparteix una activitat 
com a poble, i es gaudeix d’una jornada lúdica i festiva per a 
infants i joves. La fira també serveix per sensibilitzar sobre els 
Drets dels Infants. Aquest any, el Dret al Joc serà el fil conductor 
de les activitats. El dissabte 6 de juny, d’11 del matí a 2 del migdia, 
i de 5 a 8 de la tarda, l’avinguda de La Línia, el carrer Rogelio Rojo, 

l’avinguda Maresme i les instal·lacions de l’entorn s’ompliran de 
tallers, jocs i activitats, actuacions d’entitats, i moltes sorpreses. La 
fira tornarà a reservar un espai (Zona Jove +12) per als nois i 
noies a partir de 12 anys, amb diferents activitats. Els organitzadors 
animen les empreses i comerços a col·laborar en la fira com a 
patrocinadors. Poden contactar amb la regidoria d’Educació a 
educacio@masquefa.net o al  93 772 50 30. També seran una peça 
clau els voluntaris. Si ets major de 16 anys i vols ser voluntari, truca 
al 93 772 50 30 i demana per la regidoria d’Educació.

Alumnes de l’Escola El Turó coneixen el CAP de Masquefa
Una quarantena d’alumnes de P5 de l’Escola El Turó van visitar 
el Centre d’Atenció Primària de Masquefa. Els infants van veure 
una projecció que explica, en format conte, la història d’una 
nena que va a visitar-se al pediatra perquè li posi una vacuna. 
Hi entra amb molta por però acaba sortint molt contenta. 
Després, van recórrer les instal·lacions de pediatria, odontologia 
i urgències, el laboratori d’extraccions i l’àrea d’admissions. En 
cadascun d’aquests serveis van ser atesos per un professional 
del centre, que els va explicar les funcions que s’hi duen a 
terme. L’objectiu era que els nens es familiaritzessin amb el 
centre mèdic i, de la mateixa manera que la protagonista del 
conte, perdessin la por a anar al metge. 
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Masquefa reivindica el paper de les dones
Molt bona acceptació a la programació organitzada pel Dia de la Dona

Els masquefins van gaudir d’una àmplia agenda d’activitats que 
van reivindicar el rol protagonista de les dones. El dilluns  2 de 
març la Biblioteca va acollir una xerrada de Marc Guarro sobre 
l’escriptora Montserrat Roig. A partir del seu darrer llibre –‘Digues 
que m’estimes encara que sigui mentida’, un recull d’articles de 
l’autora-, el conferenciant va anar desgranant les reflexions de 
Roig sobre el seu ofici i la seva condició femenina. 
Dimarts la Sala d’Actes de la Biblioteca es va omplir en la xerrada 
‘Com aprendre a estimar-se’. En una sessió molt interactiva, la 
masquefina Ruth Casanovas va explicar com les emocions poden 
afectar el nostre cos i la nostra salut, i va donar consells per 
afrontar la vida amb una mentalitat positiva.
Dimecres l’escriptora marroquina Jamila Al Hassani també va 
omplir la sala en la presentació del seu llibre ‘La lluita de la dona 
bereber’. L’obra narra la història de la Sàmia, una noia bereber 
que viu al Marroc i que és presonera de l’educació humiliant i 
masclista del seu pare. Per por de caure en un matrimoni forçat, 
fuig a Espanya, on continua la seva lluita per sobreviure en un país 
desconegut, regularitzar la seva situació, patir explotació laboral. 
També coneix dones que pateixen violència de gènere. 
Dijous el protagonisme va ser per al cinema. La Biblioteca va acollir 
un cinefòrum amb la projecció de tot un clàssic, ‘Criadas y señoras’, 
i el posterior debat moderat per Joan Millaret. Ambientada a la 
Mississippi dels 60, ‘Criadas y señoras’ explica la història d’una 
jove del sud que torna de la universitat decidida a convertir-se 
en escriptora i que s’ha proposat denunciar la discriminació racial 
i entrevistar dones negres que s’han passat tota la seva vida al 
servei de les grans famílies.
Les activitats es van tancar divendres amb la xerrada ‘Masquefines 

en temps de guerra: 1936-1939’. Juli Molano va encuriosir els 
assistents amb un recull de fets i anècdotes relacionats amb les 
dones de l’època, que va motivar que algunes de les presents 
expliquessin també les seves vivències.
De la seva banda, Ràdio Masquefa va emetre de dilluns a divendres 
un cicle d’entrevistes a diferents dones. Ana Fernández i Pilar 
Irigarai, dues col·laboradores habituals, van parlar de les dones en 
l’àmbit familiar. La perruquera Hortènsia i les esteticistes Mariana 
i Melani van tractar el tema ‘Dones i l’esclavitud estètica’. I les 
regidores Rosa Hernàndez i Laia Albiol van debatre sobre el paper 
de la dona en la política. A més, l’Erika, professora de zumba i de 
futbol femení, va reflexionar sobre el rol de la dona en el món de 
l’esport. I les emprenedores Marta Vizcaíno (coach), Laia Pascual 
(psicòloga), Marta Isart (fisioterapeuta), i la Laura (barbera) i la 
Marta (cambrera i sòcia d’un negoci de restauració) van abordar 
el paper de la dona en l’àmbit professional.

L’OCAB entusiasma en el debut 
de ‘Masquefa sona bé’
L’Orquestra de Cambra d’Acordions de Barcelona va omplir la Sala 
Polivalent en l’estrena, el 8 de març, de la segona temporada del 
cicle de concerts ‘Masquefa sona bé’ (Msbe15).  El públic va acabar 
lliurat als músics i va acomiadar-los amb una autèntica ovació. 
L’orquestra va sorprendre amb les seves fines interpretacions 
de fragments de conegudes bandes sonores de pel·lícules com 
‘L’últim Mohicà’, ‘Candilejas’, ‘Esmorzar amb diamants’, ‘Memòries 
d’Àfrica’ o ‘Moulin Rouge’. El proper concert tindrà lloc el 12 d’abril, 
a les 6 de la tarda, amb Marc Ferrer Trio. Després de molts anys 

formant part de diferents bandes, el pianista masquefí encapçala 
un projecte en solitari, interpretant amb el seu trio composicions 
pròpies i temes clàssics del jazz i del blues. 

La Festa d’Andalusia repeteix èxit
Més de 300 persones van omplir la Sala Polivalent per gaudir de 
la Festa del Dia d’Andalusia, organitzada per La Cofradía. Molts 
veïns de Masquefa, però també d’altres localitats veïnes, van gaudir 
de les diferents actuacions. A l’escenari de la Polivalent s’hi van 
enfilar el grup de ball de la Cofradía, la reconeguda formació Son 
de Tacón, que va protagonitzar un aplaudit concert de flamenc, i 
el grup masquefí Malaora, que es presentava en societat. El poeta 
Manuel Cerro va recitar algunes de les seves poesies.
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Excursió conjunta de 
les urbanitzacions
Una vuitantena de veïns va participar, el 15 de març, en la primera 
sortida conjunta organitzada per les associacions de propietaris 
de les urbanitzacions, amb la col·laboració de l’Ajuntament. Al 
matí van visitar el Museu del Torró i la Xocolata d’Agramunt i 
unes bodegues. Després de dinar, van fer una visita al Castell de 
Montsonís. Els organitzadors ja es plantegen repetir la iniciativa.

Els gegants marxen 
a Cardona ... per 
tornar nous

Els gegants de Masquefa, l’Isidre i la 
Magdalena, ja tenen les maletes a punt. 
A mitjans d’aquest mes d’abril marxaran 
cap a Cardona, on s’estaran unes 
setmanes perquè el reconegut mestre 
geganter Toni Mujal els prengui mides i 
en pugui fer dues noves reproduccions. 
Després, l’Isidre i la Magdalena tornaran 
a Masquefa per continuar fent-nos gaudir 
de la tradició gegantera, mentre arriben 
els nous gegants.  Està previst que les 
noves reproduccions, finançades per 
l’Ajuntament, amb una aportació de 
10.890 euros, s’estrenaran al juliol, per 
la Festa Major de Santa Magdalena, la 
patrona de Masquefa.

Divendres 3 d’abril 
(Divendres Sant )
10h: viacrucis
18h: ofici de Divendres Sant
20h: processó de Setmana Santa 
(Amb la Cofradía del Cristo Crucificado y 
Nuestra Señora de los Dolores i la Banda de 
Tambors i Cornetes de Can Parellada)

Diumenge 5 d’abril
(Diumenge de Pasqua)
D’11h a 12.30h: Cantada infantil de 
caramelles
(Pels carrers Serralet, Crehueta, Sant Pere i 
Major, i fins a l’Ajuntament)

20h: Sopar sota les estrelles 
Sopar de carmanyola i observació del cel 
de nit
(Al Cementiri Vell)
A càrrec del científic Dr. Grant George Buffett
(La beguda i les postres van a càrrec de 
l’Ajuntament)

Dilluns 6 d’abril (Dilluns de 
Pasqua)
Aplec al Cementiri Vell
10h: esmorzar popular
11h: celebració de la missa
12h: ballada de sardanes
(Amb la Cobla Sant Jordi – Ciutat de 
Barcelona)

Activitats per 
Sant Jordi
Els llibres i les roses seran també 
protagonistes a Masquefa per Sant Jordi, 
el dijous 23 d’abril, amb les parades 
que s’instal·laran al carrer. Les llibreries, 
floristeries i entitats interessades a 
muntar una parada tenen fins al 2 d’abril, 
inclòs, per fer la sol·licitud a l’Ajuntament 
i al CTC. A www.masquefa.cat trobareu 
la normativa, i la documentació que 
cal presentar. Per Sant Jordi també la 
Biblioteca organitzarà activitats.

Dimarts 21 d’abril
17.30: Hora del Conte
‘És petit o gran?’
A càrrec de Sandra Rossi
(A la Biblioteca)

Dijous 23 d’abril
Matí i tarda: parades de llibres i 
roses al carrer

Divendres 24 d’abril
Sortida al Teatre Lliure de Gràcia 
per veure l’obra ‘El curiós incident 
del gos a mitjanit’
Places limitades
Preu: 9€ (inclou l’entrada i el transport)
Inscripcions a la Biblioteca

Setmana Santa 
amb novetats
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L’Ajuntament tanca el 2014 amb números positius
L’Ajuntament de Masquefa ha tancat 
el pressupost municipal del 2014 
amb números positius i complint tots 
els paràmetres de la Llei d’Estabilitat 
Pressupostària i Financera del govern de 
l’Estat. L’exercici del 2014 es va saldar amb 
un superàvit (capacitat de finançament), 
de 510.563,29 euros, un resultat 
pressupostari (diferència entre ingressos i 
despeses) positiu de 394.561,31 euros, i 
un romanent de tresoreria d’1.861.096,41 
euros. El romanent de tresoreria és el fons 
líquid que l’Ajuntament tindria acumulat 
en les arques municipals si hagués ingressat 
tots els diners que té pendents de cobrar, 
per exemple d’altres administracions 
que han compromès partides però que 
encara no les han fet efectives.
L’Ajuntament aconsegueix tornar a tancar 

un altre exercici amb números positius des 
del 2006. Aquell any, l’anterior equip de 
govern tripartit, en un context econòmic 
favorable, va liquidar el pressupost 
municipal amb un romanent de tresoreria 
de només 891,63 euros. No va deixar 
cap provisió per a insolvències, és a dir, 
cap partida de diners reservats per 
poder fer front a possibles eventualitats 
com, per exemple, impagaments d’altres 
administracions o dels vilatans, les qual 
restarien del romanent de tresoreria. 
En canvi, el 2014 es va tancar amb una 
provisió d’insolvències de 739.140,88 
euros. 
D’altra banda, durant el 2014, a més de 
fer front a les amortitzacions ordinàries 
de crèdits, l’Ajuntament també n’ha 
amortitzat de manera anticipada per un 

import de gairebé 200.000 euros. Això 
ha permès tornar a reduir l’endeutament, 
situant-lo en un percentatge del 64,59%, 
una xifra clarament inferior al límit del 75% 
que permet a la Corporació concertar 
nous préstecs si fos necessari sense 
haver de demanar cap autorització a la 
Generalitat, i molt lluny de la ràtio màxima 
d’endeutament legalment permesa a les 
administracions (110%).
Una altra dada que evidencia la situació 
d’estabilitat financera en què es troben 
les arques municipals és que l’Ajuntament 
està al corrent de pagament amb els seus 
proveïdors, als quals paga en un termini 
de 21,65 dies, inferior als 30 dies que 
estableix la llei. El pressupost ordinari, és 
a dir, sense inversions, del 2014, va ser de 
8.318.385,68 euros.

La Policia Local renova un cotxe amb un rènting
La Policia Local ha renovat un cotxe de 
la seva flota mitjançant el sistema de 
rènting. El nou vehicle, totalment equipat 
per a les tasques policials, és un Seat Al-
tea més modern i eficient que el cotxe 
que substitueix, amb un consum inferior 
de carburant i en conseqüència amb me-
nor impacte ambiental. Disposa d’equips 
de noves tecnologies com ara una tau-
leta digital per consultar informació i 
normativa, un quadre de comandament 
amb opcions com el bloqueig automàtic 
dels cinturons de seguretat i les portes 

del vehicle, i un sistema de bluetooth per 
a la recepció de trucades. També té un 
sistema de megafonia oberta. A més, ha 
estat equipat amb eines de treball com 
un martell amb punta de diamant per 
trencar els vidres de cotxes accidentats, 
el qual incorpora, a més, un dispositiu 
per tallar els cinturons de seguretat i so-
córrer les víctimes. També disposa d’un 
desfibril·lador, llanternes de leds de càr-
rega immediata, trípodes de senyalització, 
un alcoholímetre, una taula extraible de 
treball, un carregador de bateries i un 

transformador de toma de corrent amb 
connexions USB.

Espectacular eclipsi de sol per 
rebre la primavera
Masquefa tampoc no es va voler perdre 
l’espectacular eclipsi solar que va tenir lloc 
el divendres 20 de març al matí. El feno-
men va reunir al pati de La Fàbrica Rogelio 
Rojo una bona munió de curiosos, en una 
observació que va anar a càrrec del cientí-
fic Dr. Grant George Buffett, de l’Institut de 

Ciències de la Terra – Jaume Almera, CSIC. 
Van poder observar l’eclipsi pel telescopi 
filtrat i amb ulleres solars. Ja el dia abans, 
la Biblioteca va acollir una xerrada sobre 
el fenomen dels eclipsis i una posterior 
observació del cel nocturn amb telescopi, 
també a càrrec del mateix científic.

FOTO: Grant George Buffett

EVOLUCIÓ DE LA SITUACIÓ FINANCERA DE L’AJUNTAMENT (2006-2014)

ROMANENT DE TRESORERIA PROVISIÓ D’INSOLVÈNCIES RÀTIO D’ENDEUTAMENT

ANY 2006 891,63 € 0 € 66,68%

ANY 2014 1.861.096,41 € 739.140,88 € 64,59%

Termini mitjà de pagament a proveïdors durant el 2014: 21,65 dies

Tot i l’elevada inversió efectuada entre el 2007 i el 2014, l’evolució de la situació financera de l’Ajuntament ha estat positiva, reduint 
l’endeutament i augmentant exponenciament els seus fons líquids
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Les retribucions que van percebre, l’any 
passat, els 13 regidors de l’Ajuntament -8 al 
govern i 5 a l’oposició- van ser, en total, de 
133.862,52 euros bruts. Aquesta xifra va 
representar l’1,6% del pressupost ordinari 
del Consistori per al 2014, que va ser de 
8.318.385,68 euros.
Aquests 133.862,52 euros inclouen, d’una 
banda, el sou de l’única regidora amb 
dedicació exclusiva, Elena Fernández, qui 
va percebre 27.000 euros bruts anuals. 
El cost per a l’Ajuntament va ser inferior 

(de 18.812,52 euros), ja que la regidora va 
tenir 16 setmanes de permís de maternitat, 
i la diferència li va abonar directament la 
Seguretat Social. D’altra banda, també 
inclouen els 115.050 euros bruts anuals 
que sumen el total d’indemnitzacions que 
van rebre entre tots els altres 12 regidors 
del Consistori per l’assistència als òrgans 
col·legiats.
Pel que fa als regidors amb responsabilitat 
de govern, l’alcalde, Xavier Boquete, va 
percebre 36.300 euros bruts anuals, 

Enrique Gómez 12.350, Carles Mernissi 
11.000, Carles Ventura 10.300, Brigit 
Blàzquez 10.200, Joan Carles Pérez 9.750, 
i Laia Albiol 8.200. Pel que fa als regidors 
a l’oposició, David Minoves va percebre 
3.500 euros, Isis Abad 3.450, Juan José 
García Mora 3.450, Rosa Hernàndez 3.300, 
i Elio Rodríguez, 3.250. El càrrec electe que 
va percebre una major retribució, l’alcalde, 
ocupa el 32è lloc en la relació dels costos 
de tot el personal de l’Ajuntament, més de 
cent treballadors el 2014.

NOTÍCIES

Front comú per reclamar millores urgents a la B-224 
i l’execució del Quart Cinturó
El Ple de l’Ajuntament va aprovar per 
unanimitat, en la sessió celebrada al febrer, 
una moció conjunta de tots els grups 
municipals que reclama millores urgents 
a la congestionada i perillosa carretera 
B-224, on es registren prop de 20.000 
vehicles diaris i on malauradament ja 
han mort dues persones en accident 
de trànsit aquests primers mesos de 
l’any. Per desgràcia, plou sobre mullat. El 
Consistori ve denunciant en reiterades 
ocasions, des de fa temps, la perillositat 
d’aquesta carretera, i reivindicant que 
s’hi posi solució d’una vegada per totes.
La moció subscrita per Progrés Municipal 
(PSC-APM), Convergència i Unió, Partit 
Popular, Força Masquefa, Esquerra i 
el regidor no adscrit David Minoves 
lamenta la vintena de sinistres que es 
van registrar a la B-224 el 2012, i els 
35 del 2013, a més de les dues víctimes 
mortals d’aquest 2015. Per això, insta 
la Generalitat a fer el desdoblament 
de la carretera en el tram entre Piera i 
Martorell, i a millorar les condicions de 
les interseccions de forma immediata. 
També demana que es realitzin 
immediatament les variants de la B-224 
al seu pas per Piera i Vallbona d’Anoia.
En la moció, tots els grups municipals 
reivindiquen que, mentre no es portin 
a terme aquestes obres, la Generalitat 
faci “una auditoria de seguretat de la 
B-224 i apliqui mesures temporals per 

millorar-ne la seguretat, sobretot en les 
interseccions”. Finalment, sol·liciten que 
es constitueixi una taula de diàleg entre 

els Ajuntaments i el Govern català per 
consensuar i compartir els projectes i 
actuacions a dur a terme.
El text també manifesta que una altra 
infraestructura fonamental per resoldre 
definitivament la problemàtica de la 
congestió i la conseqüent perillositat 
de la B-224 és el Quart Cinturó. 
L’Ajuntament ve reclamant insistentment 
al Ministeri l’execució del tram que ha 
d’unir Masquefa i Abrera, on hi ha l’accés 
a l’A2 i l’AP7. Es tracta d’un tram de 
només 6,5 quilòmetres i que, amb una 
inversió de menys de 50 milions d’euros, 
permetria reduir de 20 minuts a només 
5 l’accés fins a Abrera, que ara s’ha de 
fer per una B-224 ja col·lapsada. Però el 
Ministeri manté el projecte congelat i ni 
tan sols ha sortit a exposició pública. 
La moció reclama al Govern de l’Estat 
que “atengui d’una vegada per totes les 
reiterades peticions formulades des de 
l’Ajuntament i es comprometi a fer públic 
el calendari per a la realització del Quart 
Cinturó”, així com a “executar, de forma 
prioritària i amb la màxima celeritat, el 
tram entre Masquefa i Abrera”. 
Finalment, el text, que també ha 
rebut el suport d’altres ajuntaments i 
administracions del territori, recorda 
que tant la millora de la B-224 com 
l’execució del Quart Cinturó són 
bàsiques per al creixement econòmic de 
l’Anoia Sud. 

Tots els grups municipals 
subscriuen una moció 

que sol·licita l’immediat 
desdoblament de la 

B-224 en el tram entre 
Piera i Martorell, així 
com la realització de 
les variants de Piera i 

Vallbona d’Anoia

Els 13 regidors de l’Ajuntament van 
percebre en total 133.862,52 euros el 2014
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ESPECIAL: LA HISTÒRIA DE LA NOSTRA ESCOLA

Al llarg de la història els joves de Masquefa i La Beguda Alta que han 
volgut continuar els estudis, després de l’EGB, quan tenien 14 anys, 
havien de desplaçar-se a altres municipis veïns, com Igualada, Sant 
Sadurní d’Anoia o Martorell. La reforma educativa i la implantació de la 
primària (de 6 a 12 anys) i la secundària obligatòria (de 12 a 16 anys) 
va comportar que els nois i noies a partir dels 12 anys ja no poguessin 
realitzar els estudis al municipi, i haguessin d’anar a Piera, que era el 
centre adscrit, o a d’altres instituts de les rodalies.
Tota la comunitat educativa i l’Ajuntament van fer pinya per reivindicar 
al Departament d’Ensenyament de la Generalitat la creació d’un institut 
a Masquefa. Aquesta assignatura pendent es va començar a resoldre el 
curs 2002-2003, amb l’obertura d’una secció d’institut, SES Masquefa, 
a l’avinguda de La Línia, 16. El centre es va obrir provisionalment amb 

mòduls prefabricats i es va anar ampliant a causa del creixement 
demogràfic i d’alumnat.
L’objectiu, però, era poder disposar d’un centre de secundària de nova 
construcció, per finalitzar amb la provisionalitat dels mòduls. Professors, 
famílies, alumnes, i Ajuntament van treballar conjuntament per fer-ho 

realitat, però va costar gairebé 10 anys. Finalment, el curs 2011-2012 
els alumnes de secundària de Masquefa i La Beguda estrenaven el nou 
edifici de secundària, situat a l’avinguda Maresme, 47-87, inicialment 
amb 4 línies d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i capacitat per 
a 480 alumnes de 12 a 16 anys. L’edifici ja es va construir preveient 
la posterior implantació dels estudis de batxillerat per a estudiants de 
16 a 18 anys. Es tracta d’un gran edifici de 4.400 metres quadrats, en 
forma d’U i de tres plantes. Disposa de 16 aules, 3 aules temàtiques i 2 
aules de suport. També hi ha 2 laboratoris, 2 tallers, biblioteca, la zona 
d’administració i professorat, office i menjador, a més d’un gimnàs de 
grans dimensions, una pista poliesportiva exterior, una zona de pati i un 
aparcament per a motocicletes i bicicletes.
La consolidació del centre ha arribat amb la resolució d’una segona 

assignatura que estava pendent: tenir estudis de batxillerat a Masquefa. 
Aquests estudis post-obligatoris es van implantar el curs 2013-2014.
La direcció de l’institut la va emprendre el curs 2002-2003 en Toni Merí 
fins al curs 2007-2008, i des del curs 2008-2009 fins a l’actual recau en 
Ruth Montserrat.

L’ENSENYAMENT A MASQUEFA I LA BEGUDA
Història dels darrers 40 anys (III)
La revista ‘Masquefa Batega’ reprèn el recull d’ar ticles sobre la història de l’ensenyament 
a Masquefa i La Beguda Alta, amb aquest tercer capítol dedicat a l’educació secundària 
obligatòria i a les Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE)

Els mòduls prefabricats de l’antic institut L’edifici del nou institut de Masquefa

L’institut: una assignatura pendent finalment aprovada

A Masquefa, igualtat de condicions i oportunitats
Tant l’institut com l’escola Font del Roure comptem amb una 
Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE). Aquesta unitat 
es va crear el curs 2010-2011 a l’escola Font del Roure, i 
posteriorment, el curs 2011-2012,  a l’institut. Els professionals de 
la USEE ofereixen als infants i joves amb necessitats educatives 
especials un acompanyament personalitzat perquè puguin 
participar de les activitats que es desenvolupen al centre de 

manera que s’avanci cap a una escola inclusiva. Aquest recurs 
permet afavorir la plena integració en la societat, en igualtat de 
condicions i oportunitats, d’aquests alumnes. Així, es garanteix que 
puguin aprendre, desenvolupar-se i, en definitiva, créixer, al costat 
dels seus companys. El fet de poder disposar d’una USEE tant a 
primària com a secundària possibilita la continuïtat en l’atenció a 
aquests alumnes.
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NOTÍCIES

Torna el concurs FotoFlash 
del CEA, amb grans i 
atractives novetats
El concurs de fotografia FotoFlash, organitzat pel Club 
Excursionista Anoia, torna amb grans i divertides novetats. La 
convocatòria no ha deixat de guanyar adeptes i en la darrera 
edició van presentar-s’hi fins a 3.500 fotografies. Per seguir 
creixent, el concurs incorpora aquest any novetats, com la 
possibilitat de presentar fotos retocades en la nova convocatòria 
FotoFlashRETARD, a més d’activitats que ens permetran gaudir 
de la fotografia en família.
El FotoFlash seguirà emmarcat dins d’una activitat organitzada 
pel Club Excursionista Anoia. L’entitat vol que el concurs segueixi 
marcat per la sorpresa. Per això, no hi ha tema preestablert, i les 
fotografies es presenten just acabada l’activitat. 
El nou concurs FotoFlashRETARD vol complementar l’anterior. 
Així, permetrà als mateixos participants disposar d’uns dies 
per triar tres fotografies 
com a màxim i fer-hi tots 
els retocs que desitgin. En 
aquesta edició no es donarà 
a conèixer el lloc on es farà 
la sortida fins el dia abans. 
El Club Excursionista 
Anoia ha preparat diverses 
activitats per gaudir en família 
de les dues convocatòries 
fotogràfiques: el FotoFlash i el FotoFlashRETARD.
Tots dos concursos es presentaran el dissabte 18 d’abril, a les 
6 de la tarda, en un acte a la Biblioteca de Masquefa. També 
es farà  una sessió pràctica a càrrec de l’Agrupació Fotogràfica 
d’Igualada, amb el títol ‘Com treure més profit de la nostra 
càmera fotogràfica’. L’endemà, el diumenge 19 d’abril, a les 8 del 
matí, els participants sortiran cap a la matinal FotoFlash des de 
la seu del Club Excursionista Anoia. Es farà una petita excursió, 
amb visita guiada a un castell i a unes caves de gran renom , i 
també hi haurà un tast de caves. 
Podeu consultar les bases, el programa, i més informació sobre 
el FotoFlash i el FotoFlashRETARD a la pàgina web del club  
(www.amasquefa.com/clubexcursionistaanoia)

El Club Patinatge Artístic 
Masquefa triomfa 
a Matadepera
Les noies del Club Patinatge Artístic Masquefa van firmar una gran 
actuació al darrer Trofeu de Matadepera, on van aconseguir un total 
de 7 podis. La competició, disputada el 21 de febrer, va comptar amb 
una vintena de patinadores del club masquefí, que van exhibir-se al 
costat de les 180 patinadores que en total van prendre part en el 
campionat.
Les masquefines pràcticament van fer podis en totes les categories. 
En iniciació C menors, Eneritz Pérez va quedar tercera. També Aina 
Codina va ser tercera en categoria iniciació C majors. En iniciació B 
1, Aina Vivaracho va aconseguir la primera posició, i Claudia Páez va 
fer el mateix, pujar al primer lloc del podi, en iniciació B menors. En 
aquesta mateixa categoria, Laia Ibáñez va ser segona. Claudia Iglesias i 
Natàlia Torres van rebre respectivament plata i bronze en la categoria 
iniciació A. Les patinadores masquefines van rebre les felicitacions tant 
de l’organització com dels jutges, ja que van demostrar que tenen una 
excel·lent base, gràcies al seu esforç constant i al treball que fa l’equip 
tècnic, integrat per la primera entrenadora, Anna Baeza, la segona 
entrenadora, Veronica Trani, i les monitores Natàlia Rodríguez, Paula 
Icart i Andrea Nieto.



CARNESTOLTES 
TORNA A SER EL REI

Masquefa va tornar a lliurar-se en cos i 
ànima al Rei Carnestoltes i el Carnaval el 
21 de febrer. Una multitud de masquefins 
de totes les edats van participar en la 
gran rua que va serpentejar els carrers. 
Hi vam poder veure un autèntic univers 
de personatges, alguns de ficció i altres 
que en parodiaven de bens reals. I també 
10 espectaculars comparses, 9 d’elles a 
concurs. Després d’una difícil deliberació, 
en la festa de disfresses de la tarda, a la 
Polivalent, es van donar a  conèixer els 
guanyadors del concurs de comparses, 
que aquest any s’ampliava amb dos 
tercers premis. 
En la categoria de comparses de menys de 
20 integrants, el primer premi (200 euros) 
va ser per a les originals magdalenes de 
‘Up cake’, mentre que el segon (150 
euros) se’l va emportar la paròdia 
masquefina de ‘Los village people’ i el 
tercer (100 euros) unes sensuals ‘Mamàs 
Marines’. En la categoria de comparses 
de més de 20 integrants, el primer premi 
(200 euros) va recaure en les bombetes i 
adaptadors humans de ‘Love connection’. 
‘Masquencantat’ i la seva defensa dels 
arbres va aconseguir el segon (150 euros), 
i una altra paròdia musical, ‘Maskekiss’, va 
obtenir el tercer (100 euros). 
Pel que fa al concurs d’establiments, 
que aquest any estrenava premis en 
metàl·lic, el guanyador va ser L’Anoia 

Ben aviat tindrem aquí el bon temps, 
i amb ell, arribarà també el KSJ 2015. 
Un any més el jovent de Masquefa està 
preparant un munt de propostes per 
al cap de setmana més jove de l’any. El 
Kap de Setmana Jove d’aquest 2015 ve 
carregat d’un munt d’activitats diverses 
i per a tots els públics, centrant-se 

especialment, però, en el col·lectiu juvenil.  
El grup de treball del KSJ ja està perfilant 
la programació.  Xerrades, tallers, música 
en directe, cultura popular i un munt de 
propostes més que en breu començarem 
a desvetllar-vos en les nostres xarxes 
socials.
El grup de treball del KSJ és un grup obert 

a tothom.  Si voleu participar activament 
i fer un cop de mà en l’organització del 
Kap de Setmana Jove 2015 podeu posar-
vos en contacte amb el grup mitjançant la 
seva pàgina de Facebook (Facebook.com/
KSJmasquefa) o venint al Casal de Joves, 
a La Fàbrica Rogelio Rojo, de dimarts a 
dissabte, entre les 5 i les 8 de la tarda.

El KSJ 2015 ja escalfa motors: vols sumar-te al grup de treball?

Sweet. En segon lloc 
va quedar Artifils, i en tercer Igual Roba 
i Complements. El primer premiat va 
ser recompensat amb 200 euros i la 
possibilitat d’anunciar-se amb una falca 
diària a Ràdio Masquefa durant tres 
mesos. El segon va obtenir 150 euros i 

falques a la ràdio durant dos mesos. I el 
tercer 100 euros i falques durant un mes. 
El Carnaval es va tancar amb una festa 
de disfresses nocturna que va tornar a 
omplir la Polivalent. La van organitzar els 
voluntaris del Kap de Setmana Jove i la 
recaptació es destinarà íntegrament al KSJ.



MASQUEFA batega     26

Persones, persones, persones
Enfilem el final del mandat, el segon consecutiu 
en què CiU hem tingut la responsabilitat de 
governar. Han estat 8 anys en què el país ha 
patit un dels seus pitjors escenaris econòmics. 
I, malgrat això, Masquefa ha viscut una profunda 

transformació. S’han fet equipaments que feia massa que estaven 
pendents. I tots, del primer a l’últim, han perseguit una única finalitat: 
donar servei als masquefins, i atendre les seves necessitats, des d’un 
punt de vista integral. Al costat de cada equipament, hi ha l’atenció a 
les persones. 
Hem consolidat una sanitat de proximitat i qualitat amb el nou CAP. 
En l’àmbit educatiu, hem estrenat l’escola Font del Roure, la nova Llar 
d’Infants de La Beguda i el nou institut, s’han implantat -per primer cop 
a la història- els estudis de batxillerat, hem incrementat el finançament 
de les escoles bressol, i tenim uns ensenyaments musicals de qualitat 
a la nova Aula de Música. I en el cultural, hem fet realitat la nova 
Biblioteca, el Centre d’Interpretació sobre la Història de La Fàbrica, i 
hem potenciat les nostres festes. El col·lectiu juvenil gaudeix de serveis 
i activitats al Casal de Joves. La gent gran disposa d’un nou Casal d’Avis. 
I les persones amb dependència són ateses al Centre de Dia, mentre 
ja es treballa per fer-ne un de nou a l’antic cinema amb pisos amb 
serveis. També l’activitat esportiva ha fet un salt endavant amb el nou 
camp de futbol, les pistes de pàdel, i la piscina que estrenarem a l’estiu.

La cobertura social a les famílies que ho passen pitjor ha centrat l’acció 
de govern. Hem incrementat els recursos per als Serveis Socials, el 
banc d’aliments, la suficiència alimentària, les beques, i hem obert el 
servei d’intermediació davant dels bancs per evitar desnonaments. I 
en promoció econòmica, hem contribuït a generar ocupació: creant 
-i omplint- el nou polígon del Clot del Xarel·lo, redefinint el de La 
Pedrosa per afavorir la implantació de petites i mitjanes empreses, 
contractant persones en atur amb plans d’ocupació, i recolzant els 
emprenedors, empreses i comerços amb un equipament com el CTC 
i un pla de formació continuat i gratuït. El mateix CTC, i altres serveis 
com les USSE, i el CDIAP, garanteixen una Masquefa inclusiva, on les 
persones amb discapacitat o necessitats especials poden formar-se en 
igualtat de condicions.
Alhora, hem treballat per fer una Masquefa accessible, agradable 
i amable. Prioritzant l’equilibri territorial. S’ha posat al dia el sector 
Nord, amb la urbanització de carrers, el nou Parc de la Font del 
Roure, i la millora de la plaça, i el carrer Major. I s’ha actuat en totes les 
urbanitzacions i a La Beguda per dignificar-les, completant, a més, les 
obres de Can Valls.
Tot plegat, malgrat la crisi, i aconseguint, a més, portar l’Ajuntament 
a una situació d’estabilitat econòmica, millorant notablement la seva 
solvència, i reduint el deute que ens vam trobar, tot i haver fet totes 
aquestes inversions. Molt fet, i molt per fer!
Convergència i Unió

El canvi és possible... Som-hi! 
#HiHaAlternativa

Masquefa necessita un canvi i una 
aposta total per la regeneració política, 

l’aprofundiment democràtic i una millor planificació en els aspectes 
estratègics del nostre municipi. I el canvi arriba de la mà de veïns 
amb compromís, innovadors i creatius que tenen molt clar que 
els ciutadans han d’estar sempre al centre de l’acció de govern. 
Un canvi que significa escollir entre fatiga o energia, entre passat 
i futur, entre la desconfiança o la proximitat, entre l’opacitat o 
la transparència i per suposat entre l’immobilisme o les ganes 
d’avançar.
A Masquefa som actius i dinàmics, innovadors i creatius... i sobretot, 
sentim passió pel nostre municipi. Tenim un gran poble que els 
masquefins i masquefines construïm dia a dia amb molt d’esforç 
i treball. Uns estudiant, altres treballant, uns quants dissenyant 
projectes professionals o empresarials de futur i alguns altres 
proposant noves idees de canvi per Masquefa. En definitiva tots 
buscant un futur millor per a tots!
Però tota aquesta força està en perill a causa d’un govern 
municipal més preocupat per les polítiques d’aparador, els titulars 
i el facebook que pels problemes reals dels seus veïns i veïnes. Les 
seves actuacions improvisades, deslleials amb el futur de Masquefa 
i massa sovint irregulars s’estan convertint en un problema pel 
futur de Masquefa, pel futur de tots i totes.  

No podem perdre més el temps. Un alcalde que competeix contra 
el teixit econòmic local organitzant festes que buiden els comerços 
és indigne. Uns regidors que competeixen contra els veïns dels 
barris de Can Parellada o el Maset afavorint la desigualtat entre 
masquefins són innecessaris. Un govern que competeix contra 
tots amb actuacions que hipotequen el futur físic i econòmic del 
municipi no és bo i necessita el recanvi.
A Masquefa tenim molt potencial. Podríem ser capdavanters 
en polítiques de recolzament a les famílies; pioners en les 
noves polítiques integrals per a la gent gran; o destacar per un 
desenvolupament local basat en l’eficiència i la sostenibilitat 
com a base per facilitar la instal·lació i/o creació d’empreses 
d’alt valor afegit i augmentar l’ocupació en el nostre municipi. Hi 
ha alternatives, i per això tenim l’obligació de plantejar-nos una 
Masquefa millor on el govern estigui a l’alçada dels veïns i les seves 
necessitats reals.
Hi ha alternativa, el canvi és possible! 
Progrés Municipal (PSC - APM)

El número 63 de nuestra revista “Batega” de 
febrero del 2015 nos deja unas conclusiones 
preocupantes. El título en portada es 
“Carnaval Masquefa”. Solamente en la página 
23 encontramos referencias a la portada. 
¿Qué tiene de contenido el resto de la 

revista?
Propaganda electoral encubierta.
Se nos presenta un futuro de grandes actuaciones que harán de 
Masquefa un municipio envidiable.                                                                                                                   
Atrás han quedado 4 años de los que todos nos acordamos.

Han ido pasando sin pena ni gloria, pleno tras pleno, para ir 
forjando una administración municipal que no ha dado satisfacción 
al ciudadano.
Eso sí: hemos aprobado en Pleno el hermanamiento con los 
municipios para la independencia. ¿Habían prometido que si 
ganaban las elecciones, harían eso?
Se  ha aprobado una moción de apoyo al juez “padre” de la 
“constitución catalana” que acaba de ser suspendido por el CGPJ.
No se ha dado cumplimiento a la ley de banderas, permitiendo 
que la ilegal “estelada” ondee sin problemas en mástiles y farolas.
Han permitido la pega de carteles de ideología política, sin que les 

Catalunya

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

Aquesta serà l’última vegada que podrem 
escriure en aquest mitja, això es degut a que 
sols poden fer-ho els partits o formacions 
reconegudes.  En el proper Ple es farà pública 
la situació en la que acabarà ERC Masquefa 

i volem des d’aquí fer-vos coneixedors de la decisió que hem 
hagut de prendre, després de la demostració d’autoritat i no 
assemblearisme, que ha demostrat el partit al que he representat 
des de maig del  2011, aquí a Masquefa i altres indrets de la 
comarca.
Jo i tota l’executiva local de Masquefa, ens veiem amb el dret moral 
i ètic de desvincular-nos de les sigles que fins el dia d’avui havíem 
defensat. No podem permetre que un partit que té els seus pilars 
en la democràcia i en les idees d’esquerres; a nivell comarcal utilitzi 
el nomenament a dit, i de preferències clarament oportunistes, a 
favor de gent que mai ha defensat la nostra ideologia.
No podem permetre que se’ns etiqueti amb unes sigles que a 
partir d’ara no tindran cap sentit per la gent que les representarà. 
ERC Masquefa estava composada per gent que durant molts anys 
ha treballat a l’ombra i en moments que el partit no era una bona 
carta de presentació,
Ara, per tota aquesta “nova gent” que defensaran les sigles d’ERC 

en els bons moments de partit, dir-vos que el camí es fa caminant, 
que les coses  s’han de treballar i que a la vida no es troba sempre 
tot fet. Els oportunistes són per  al moment, però a la vida s’ha de 
lluitar per unes idees, i això és el que hem fet durant tots aquests 
anys.
És per tot això que, des d’aquest moment, no puc seguir defensant 
les sigles que m’han representat fins al dia d’avui, encara que seguiré 
amb els meus ideals independentistes i d’esquerres, que em van 
moure a presentar-me en el seu moment com a cap de llista, i 
per aquesta raó passo al grup de regidors no adscrits, per seguir 
treballant pel poble des de l’honestedat i la justícia; i seguirem al 
costat de tots aquells vilatans que vulguin que gestionem la vila, 
tal i com nosaltres estem acostumats, amb transparència i eficàcia.
Ara, per acabar, voldríem acomiadar-nos  d’un gran company, 
una gran persona, que ha lluitat i defensat les nostres idees, una 
persona íntegra i amb uns grans valors, que ens ha deixat un gran 
buit en els nostres cors. Emili de la Torre i Barberà ens ha deixat 
avui 09/03/2015.
El nostre condol a la família.
Esquerra-AM

Srs. masquefinos y masquefinas, en esta vida 
existen dos clases de personas, unas buenas y 
otras malas. Resulta que la inmensa mayoría son 
personas buenas, sean del partido que sean, la 
religión a la que pertenezcan o sean laicos, la 
raza… Y esto no sólo pasa en Masquefa sino 
en el mundo entero.
El director de un colegio público, concertado o 

privado si le gusta la enseñanza y es honrado tendrá un magnífico 
colegio y querrá lo mejor para sus alumnos y para el colegio. En 
cambio, si el director es un señor o señora que sólo le gusta que 
le aplaudan, le jaleen… el colegio será un aparcamiento de niños 
durante unas horas diarias. Es una vergüenza que lleguen los niños 
al instituto por primera vez y el profesor le pregunte que levanten 
la mano aquellos que no sepan sumar y haya chicos que levanten la 
mano. Son profesores y directores que están en la enseñanza sólo 
porque tienen un sueldo asegurado, que ni sienten la enseñanza 
ni les gustan los niños. Srs. masquefinos y masquefinas, he aquí la 
cuestión, qué nivel de enseñanza tenemos y cuando se le critica 
algo nos dicen que es por culpa de los recortes.
El Sr. alcalde no para de presumir de todo lo que ha hecho durante 
estos 8 años en todos los medios de comunicación suyos pero 
pagados por nosotros. Lo que no cuenta el Sr. alcalde es que se ha 
gastado más de 112 millones de euros, y sin contar las cantidades 
del instituto nuevo, el consultorio y las contribuciones especiales 
de Can Valls, La Pedrosa y el sector norte.
No cuenta, el Sr. alcalde, que mucha de toda esa fortuna de 8 años 

la tiene que pagar el pueblo de Masquefa; y las personas que han 
comido de esta gran pasta, se han inflado y no tienen que dar 
cuentas a nadie.
Con unos dirigentes que fueran honrados y amantes de su pueblo, 
con esa cantidad de millones los 17,2 km2 que tiene Masquefa 
sería un jardín botánico, tendríamos depósito regulador de agua 
de 5 millones de litros de Can Parellada, otro en Can Quiseró de 1 
millón de litros, una piscina cubierta y un gran complejo deportivo 
que sería la envidia de la comarca. Con la misma cantidad de 
dinero pero sin que se alguien le aplauda.
Vaya escribiendo que guapo es usted Sr. alcalde. He aquí la 
diferencia, ser o no ser.
Força Masquefa

pase nada a los autores.
Hagamos de los plenos algo más serio que todo esto y demos más 
información al ciudadano de lo que se cocina en ellos.
No pintemos las líneas de las calles y tapemos algunos baches 
solamente cuando estamos en período preelectoral.
Hagamos acto de contrición y pensemos en hacer las cosas mejor 
en un futuro próximo.

Partit Popular
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NOM: Associació Gimnàstica Masquefa
ANY DE CREACIÓ: agost de 2014
SOCIS: 59
CATEGORIA: esports
ACTIVITAT: l’Associació Gimnàstica Artística Masquefa és una entitat sense ànim de lucre que 
promociona la gimnàstica esportiva/artística organitzant classes per a infants i adolescents, contribuint 
alhora en la seva formació com a persones amb valors 
tel.: 670 90 32 22 (Esther)  e-mail: gimnasticamasquefa@gmail.com

Des de fa tot just mig any els infants i joves de Masquefa tenen l’oportunitat de practicar regularment un 
nou esport: la gimnàstica artística mixta. Ho fan de la mà d’una entitat sense ànim de lucre, l’Associació 
Gimnàstica Masquefa, que des de l’octubre imparteix classes d’aquesta disciplina esportiva i artística al 
gimnàs de l’institut, que els ha estat cedit pel centre. 
Les classes es fan els dimarts i divendres i s’hi treballen tres dels quatre aparells de la gimnàstica 
esportiva/artística: el terra (exercicis sobre matalassos), la barra d’equilibris, i els salts i acrobàcies. Es 
tracta d’un esport que es pot practicar ja des de ben petit i fins entrada l’adolescència: des de P3 i fins 
a secundària.  Per això, les classes es divideixen en tres grups d’edat - de 4 a 7 anys, de 8 a 10, i d’11 a 
17- i s’adapten a les capacitats de cada grup . Mitjançant diferents exercicis –salts, girs, acrobàcies, sèries 
amb i sense música ...- els alumnes treballen la coordinació, la força, l’equilibri i la flexibilitat, a la vegada 
que gaudeixen d’una bona estona i reforcen els llaços d’amistat. 
Però més enllà de formar esportistes, l’entitat vol contribuir a formar-los com a persones: “volem 
participar de l’educació d’aquests infants i adolescents, motivant-los, ajudant-los a incrementar la seva 
autoestima i confiança, i inculcant-los valors que després els seran útils en tots els altres aspectes de la 
vida, com ara el respecte, el lideratge, el treball en grup, la constància, la disciplina, l’esperit de superació 
o la capacitat d’aportar idees”, explica l’Esther Esteller, una de les entrenadores. L’Esther també va 
ser gimnasta i té una gran experiència com a entrenadora en diversos centres, entre aquests  alguns 
Centres d’Alt Rendiment de l’Uruguai, país on va viure durant catorze anys i on va entrenar esportistes 
d’elit. En les classes l’acompanya una altra exgimnasta i entrenadora, Mari Carmen Escobar.
Tot i ser una activitat tan recent a Masquefa, en les classes hi participen ja fins a 55 alumnes. La gran 
majoria són noies. L’Esther vol trencar aquest clixé social: “als nois els recomano que ho provin, perquè 
és un esport que els agradarà i en què treballaran la potencia i la força”. De fet, el seu practicant més 
conegut és un home: Gervasi Defer. 
De cara al curs vinent, l’entitat es planteja  prendre part en competicions, concretament en els jocs 
escolars. Seria la primera vegada que l’Anoia tindria equips d’aquesta modalitat. Abans, el 20 de juny, 
celebrarà el seu primer festival de fi de curs al poliesportiu. També al juny participarà en la Fira de 
la Infància i la Joventut organitzant portes obertes per veure les seves classes al gimnàs de l’institut. 
L’entitat vol fer un agraïment a totes les persones que els han ajudat. 

Gimnàstica Masquefa: ensenyant acrobàcies
al gimnàs, i valors per a la vida

“Tots els qui vulguin descobrir la gimnàstica artística poden contactar 
amb l’entitat; és un esport que es pot practicar ja des de ben petit i 

fins entrada l’adolescència: des de P3 i fins a secundària”


