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SABÍEU QUE...
Avís: els propietaris de parcel·les tenen l’obligació
legal de mantenir-les netes
L’Ajuntament recorda que els propietaris
de finques i parcel·les, segons el Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, tenen
l’obligació legal de mantenir-les netes i
en condicions de seguretat, salubritat i
decòrum, tancant els terrenys i retirantne els matolls, les males herbes i les
escombraries. Amb aquesta mesura
s’evita el risc d’incendis i també altres
problemes de salubritat i higiene, com
ara l’aparició de rates, mosquits tigre i
altres insectes.
En cas que els propietaris no les
mantinguin en les degudes condicions,

l’Ajuntament pot obrir expedients
d’ordre d’execució i ordenar-los que
netegin les parcel·les. Si els propietaris
no ho fan s’exposen a importants
sancions econòmiques: fins a 1.000 euros
quan es tracta del primer incompliment,
de 1.001 a 2.000 euros quan és el
segon incompliment, i de 2.001 fins a
3.000 euros en el cas que sigui el tercer
o successius incompliments. A més,
l’Ajuntament pot encarregar-se de fer
la neteja subsidiària de les parcel·les,
repercutint-ne el cost econòmic als
propietaris de les finques.
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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 (Mar torell) 93 775 51 03
AMBULÀNCIA
061 / 112
ANAIGUA
93 772 75 32
BOMBERS
112
BUTANO (Mar torell)
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
636 365 631
A LA DONA
ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL LA BALDUFA 93 772 50 11
ESCOLA EL TURÓ
93 772 51 75
ESCOLA FONT DEL ROURE 93 772 74 32
ESCOLA MASQUEFA II
93 772 66 48
ESCOLA VINYES VERDES 93 772 76 27
FARMÀCIA
93 772 88 23
FERROCARRILS
93 205 15 15
CATALANS
GAS NATURAL. Distribució. 902 200 850
GUARDIA CIVIL
062
HISENDA (Igualada)
93 804 65 61
HISPANO IGUALADINA 93 804 44 51
HOSPITAL (Mar torell)
93 774 20 20
INEM (Mar torell)
93 775 10 62
INFORMACIÓ GENERAL
012
INSTITUT DE MASQUEFA 93 772 77 22
JEFATURA TRÀNSIT (BCN) 93 298 65 00
JUTJAT DE PAU
93 772 57 57

LLAR INFANTS MUNICIPAL
93 772 50 24
FRANCESC MATA I SANGHÉS

Nota informativa

Els continguts d’aquesta edició de la revista municipal i vilatana ‘Masquefa
Batega’ han estat elaborats en compliment de les disposicions de la Llei
Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) en relació a les campanyes
institucionals en període electoral.

Edita: Masquefa Impulsa. Fotografies: Arxiu Municipal. Impressió: VOLPRINT BCN, S.L.
Tiratge: 3.500 exemplars. Imprès en paper ecològic. Dipòsit legal: B-1994-2008

MOSSOS D'ESQUADRA
ORGT (Masquefa)
ORGT (Piera)
PARRÒQUIA SANT PERE
POLIESPORTIU
REGISTRE PROPIETAT
RENFE
SANITAT RESPON
SEGURETAT SOCIAL (Igualada)
TAXI
TAXI
TAXI 8 places i adaptat

112
93 775 92 55
93 472 92 23
93 772 52 26
93 772 63 92
93 803 11 18
902 24 02 02
902 11 14 44
93 804 62 62
93 771 60 12
600 542 614
648 659 009
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FESTA DE SANT ISIDRE 2015

SANT ISIDRE OBRE LA
PORTA AL BON TEMPS
El bon temps ja truca a la por ta. I, un any més, els masquefins li donarem la benvinguda amb la
Festa de Sant Isidre, la celebració amb què retem el nostre par ticular homenatge al patró de la vila
i rememorem també els nostres orígens vinculats a la pagesia

Des del divendres 15 de maig i fins
al diumenge 17 la Festa Major Petita
conver tirà els carrers de la vila, la
renovada Plaça de l’Estació i la Sala
Polivalent en un gran escenari on se
succeiran tota mena d’activitats per a
totes les edats. L’Ajuntament i diverses
entitats han organitzat una programació
que ens farà aixecar del sofà amb actes
de gran tradició, algunes novetats i
propostes per a tots els públics.
En l’agenda tradicional hi destaquen
especialment el Sopar de Faves i el
lliurament de les Faves d’Argent, els
guardons amb què cada any es reconeix
la tasca de dos masquefins que han
treballat desinteressadament per millorar
la qualitat social, cultural, espor tiva i
associativa de la vila. També els dos

correfocs –l’infantil i l’adult-, la cercavila,
el tradicional ball de la garlanda i la missa
en honor a Sant Isidre.
L’aire fresc l’apor taran novetats com
l’exposició a la Biblioteca de Contxi
Rubio ‘Handbags’ -on la bossa de mà es
conver teix en obra d’art- i el concer t
d’inauguració del grup de rock Metzina,
les havaneres amb els Pescadors de
l’Escala –el grup més antic de l’havanera
i cançó de taverna, distingit el 2014 amb
la Creu de Sant Jordi-, la ballada de
sardanes -que torna després d’alguns
anys d’absència- i el concer t de les noies
del Cor Geriona, que posarà la traca final
a la festa.
Sant Isidre no s’oblida tampoc dels
més petits, que podran xalar amb dos
espectacles infantils, un d’ells itinerant,

un parc d’inflables, i un trenet que, per
segon any, els passejarà pel poble. També
per segona vegada els joves gaudiran
d’una Nit de Versions, divendres, i els qui
encara conservin forces podran allargar
la gresca amb una empalmada.
També els espor ts seran protagonistes
del Sant Isidre 2015 amb la festa de fi
de temporada de la lliga d’hivern i els
campionats de petanca i de tir al plat.
Totes les activitats són gratuïtes a
excepció del Sopar de Faves. Els tiquets
tenen un preu de 7 euros i es poden
comprar fins al 14 de maig a les oficines
de l’Alzinar, a l’Estanc i a la Llibreria
Moral. En cas de pluja el Sopar de Faves
es farà a la Sala l’Aglà de l’Alzinar i els
espectacles infantils es traslladaran a la
Sala Polivalent.
(Continua a la pàgina següent)
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FESTA DE SANT ISIDRE 2015

PROGRAMA D’ACTES
SANT ISIDRE 2015
Divendres 15 de maig

18h
La SIRENA de la FÀBRICA
ROGELIO ROJO dóna la
BENVINGUDA A LA FESTA
18h – Plaça de l’Estació
ESPECTACLE INFANTIL ‘Campi
qui pugui’
A càrrec d’AMBAUKA TUNABIA
19.30 h – Biblioteca
INAUGURACIÓ de L’EXPOSICIÓ
‘HANDBAGS’, de CONTXI RUBIO,
converteix la bossa de mà en obra d’art
CONCERT del GRUP DE ROCK
METZINA
(L’exposició es podrà veure fins al 29 de maig)
20.45 h – sortida del pati de La
Fàbrica Rogelio Rojo
CORREFOC INFANTIL

A càrrec de PIXAFOCS I GAGASPURNES,
COLLA INFANTIL DE DIABLES DE MASQUEFA
(Recorregut: C/ Santa Clara - C/ Crehueta - C/
Sant Pere - C/Major fins l'Ajuntament)
20.45 h – Camp de futbol municipal
FESTA FI DE TEMPORADA de la
LLIGA HIVERN 2014/2015
20.45h camp 1
Partit 3r i 4t lloc fase final Lliga Hivern

batega

A càrrec de L’ALZINAR, SOCIETAT
RECREATIVA I CULTURAL
LLIURAMENT DE LES FAVES
D’ARGENT 2015
A càrrec de L’ALZINAR I L’AJUNTAMENT
23h – Plaça de l’Estació
HAVANERES
Amb ELS PESCADORS DE L’ESCALA

20.45h camp 2
Partit 3r i 4t lloc Copa Masquefa

00.30 h – Sala Polivalent de La
Fàbrica Rogelio Rojo
NIT DE VERSIONS
A càrrec de MUNT BAND

21.30h camp 1
Final Copa Masquefa

I després
EMPALMADA

22.15h camp 1
Final fase Lliga Hivern 2014/2015

Dissabte 16 de maig

23h
Lliurament de premis
Organitza el Futbol Sala l’Espardenya
21.45h – Plaça de l’Estació
SOPAR de FAVES

Les havaneres dels Pescadors de l’Escala
-distingits el 2014 amb la Creu de Sant Jordiamenitzaran aquest any la sobretaula del
Sopar de Faves
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09h – Instal·lacions de la Petanca
CAMPIONAT de PETANCA DE
SANT ISIDRE
A càrrec del CLUB PETANCA MASQUEFA
11h – Parc del CAP
OBERTURA DELS JOCS D’AIGUA

La Biblioteca s’apunta a la festa amb novetats com
una exposició i un concert, que conviuran amb actes
tant tradicionals com els correfocs, la cercavila, la
missa, el Ball de la Garlanda i el Sopar de Faves

MASQUEFA

batega

5

AL PARC INFANTIL DEL COSTAT
DEL CAP
D’11h a 15h i de 16h a 18h – pels
carrers de la Vila
TRENET PER PASSEJAR PER
MASQUEFA
(Inici i final del recorregut davant dels jardins
del CTC)
12h – Camp de Tir de Masquefa
CAMPIONAT de TIR al PLAT
A càrrec del CLUB DE TIR DE MASQUEFA
18h – Sortida del pati de La Fàbrica
Rogelio Rojo
CERCAVILA
Amb la COLLA DE GEGANTS I GRALLERS
DE MASQUEFA, COLLA DE BALL DE
BASTONS DE MASQUEFA, EL DRAC
BUFUT I ELS TABALS DE PIXAFOCS I
CAGASPURNES, COLLA DE DIABLES DE
MASQUEFA
(Recorregut: C/ Santa Clara - 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)

COLLA DE GEGANTERS I GRALLERS

22h - sortida Fàbrica Rogelio Rojo
CORREFOC
A càrrec de PIXAFOCS I CAGASPURNES,
COLLA DE DIABLES DE MASQUEFA
A la Fàbrica Rogelio Rojo hi haurà un
espectacle d’inici del correfoc i a l’Ajuntament
es farà petar la traca final
(C/ Santa Clara - C/ Serralet (fins Catalunya
Caixa, canvi de sentit) - C/ Serralet - C/
Crehueta - C/ Sant Pere - C/ Major fins
l’Ajuntament i final del correfoc)

D’11h a 14h – jardins del CTC
PARC INFANTIL amb INFLABLES

22.30h – Sala Polivalent de La
Fàbrica Rogelio Rojo
BALL amb l’ORQUESTRA MONTECARLO
I TRADICIONAL BALL DE LA
GARLANDA

Seguidament
L’espectacle continuarà amb una
CERCAVILA
(Recorregut: Plaça de l’Estació - C/ Escoles - C/
Major - C/ Sant Pere - C/ Crehueta - C/ Santa
Clara fins a La Fàbrica Rogelio Rojo)

Diumenge 17 de maig

12h – 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

Els més petits gaudiran d’espectacles infantils,
inflables i un trenet, i els joves podran allargar
la gresca amb la Nit de Versions i una
empalmada

13h – Plaça de l’Estació
SARDANES
Amb la COBLA RESSÒ
16.30h – Plaça de l’Estació
ESPECTACLE INFANTIL
ITINERANT ‘Cercata de Nassos’
Amb PEP CALLAU I PEPSICOLEN

18h – Sala Polivalent de La Fàbrica
Rogelio Rojo
CONCERT ‘L’emoció de la veu’, del
CICLE ‘MASQUEFA SONA BÉ’
Amb el COR GERIONA

També els esports seran protagonistes
amb la festa de fi de temporada
de la Lliga d’Hivern, la petanca
i el tir al plat
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EN CAP CAP CAP EL QUE CAP
Masquefa viurà el 6 i 7 de juny un intens cap de setmana. La Fira de la Infància i la Joventut,
la Setmana de l’Energia i la Festa de l’Espor t ompliran els carrers d’activitats

Dissabte 6 de juny

Fira de la Infància i la
Joventut: el gran aparador de
les entitats
La Fira de la Infància i la Joventut, de caràcter bianual, ja
és tot un clàssic a casa nostra. El dissabte 6 de juny en
celebrarem la novena edició. Una vegada més, entitats,
comerços, empreses, voluntaris i l’Ajuntament treballen de
bracet per oferir una jornada molt especial als infants i joves.
La fira és un gran aparador de les associacions masquefines,
ja que hi donen a conèixer les propostes educatives i
lúdiques que organitzen al llarg de tot l’any. Així, de les 11
del matí a les 2 del migdia, i de 2/4 de 5 de la tarda a les
8 del vespre, les entitats ompliran l’avinguda de La Línia, el
carrer Rogelio Rojo, l’avinguda Maresme i les instal·lacions
de l’entorn amb els seus estands i organitzaran un munt de
tallers, jocs, activitats i actuacions per als infants, els joves
i les seves famílies, a més d’altres sorpreses. La cloenda la
posarà una espectacular cremada de petards i un correfoc

infantil. Però a més del seu vessant lúdic, la fira té també un
vessant reivindicatiu, sensibilitzant tothom sobre els Drets
dels Infants. Aquest 2015 el Dret al joc i el lleure serà el
protagonista.
Espai Jove
D’altra banda, la fira tornarà a oferir propostes adreçades
específicament a nois i noies a par tir de 12 anys. Durant
tot el dia s’habilitaran quatre espais temàtics diferenciats:
X-Treme Zone (amb activitats relacionades amb l’skate, el
graffiti i la cultura urbana), Zona Espor t, Menja’t l’escenari
(música i ball) i K-Sal de Joves (Casal de Joves).
Vols ser voluntari?
La Fira de la Infància i la Joventut ha estat, des dels seus orígens,
un espai de trobada i col·laboració. I és que, aquest dia,
Masquefa compar teix una activitat com a poble. Les entitats
organitzen tallers i activitats, i les empreses i comerços
apor ten el seu patrocini. Però també és possible gràcies al
compromís de persones que s’hi impliquen voluntàriament.
Si tens 14 anys o més i vols ser voluntari, no t’ho pensis més:
truca al 93 772 50 30 (regidoria d’Educació).

Del 4 al 15 de maig, preinscripcions a les llars d’infants
El període per fer les preinscripcions al primer cicle
d’Educació Infantil (les llars d’infants) per al curs 2015-2016
és del 4 al 15 de maig. Les preinscripcions s’han de fer en
el mateix centre.
• Escola Bressol Municipal La Baldufa
(C/ Rogelio Rojo, 30 – 93 772 50 11). Les preinscripcions
es poden fer els dilluns, dimecres, dijous i divendres, de
2/4 de 10 del matí a les 12 del migdia i de les 3 a les
5 de la tarda. També els dimarts de 3 a 5 de la tarda.

•

Llar d’Infants Municipal Francesc Mata i
Sanghés de La Beguda Alta (C/ dels Hor ts, 50
– 93 772 50 24). Les preinscripcions es poden fer els
dimar ts i dijous de 2/4 de 10 del matí a 2/4 d’1 del
migdia, i els dijous i divendres de les 3 a 2/4 de 5 de
la tarda.

Amb motiu de les preinscripcions, tots dos centres tenien
previst fer una jornada de por tes obertes per donar a
conèixer les seves instal·lacions i serveis a les famílies el 29
d’abril, un cop tancada aquesta revista.

MASQUEFA
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EN AQUEST CAP DE SETMANA

Diumenge 7 de juny

Festa de l’Esport:
calça’t les esportives
El diumenge 7 de juny els masquefins ens sumarem a la Festa
de l’Espor t amb una doble cursa ober ta a tothom: la VIII Cursa
Popular de Masquefa (de 2,2 quilòmetres) i la XVI Cursa de
Can Parellada (de 5,6 quilòmetres), les quals es disputaran
simultàniament. Totes dues sortiran a les 10 del matí del
poliesportiu i estan obertes a la participació de corredors de
totes les edats.
Les inscripcions anticipades tenen un preu d’1€ i es podran fer
del 25 de maig al 4 de juny a l’Ajuntament. Fins als 6 anys la
inscripció és gratuïta. Hi haurà trofeus per als tres primers de
cada categoria. Tots els corredors que creuin la meta i por tin el
dorsal seran obsequiats amb una samarreta.
De l’1 al 7 de juny

Setmana de l’Energia:
amb el medi ambient

una iniciativa impulsada per diferents institucions que vol
conscienciar la ciutadania de la necessitat de canviar els
hàbits de consum energètic i fer-los respectuosos amb el
medi ambient.
Amb la col·laboració de la Diputació, a Masquefa
s’organitzaran diverses activitats. La programació s’encetarà
el dilluns 1 de juny amb una exposició a la Biblioteca, ‘Tu tens
la paraula’ que es podrà visitar tota la setmana. L’exposició
mostrarà diferents elements quotidians com la cuina, el bany,
el transpor t, l’oficina o els espais comuns, identificant-hi els
llocs on es pot ocasionar un malbaratament d’energia i, per
tant, els punts també de potencial estalvi.
També la Biblioteca acollirà el dimar ts, dia 2 de juny, a la tarda,
una xerrada sobre els subministraments a la llar. Dos dies
després, el dijous 4 de juny, a la tarda, la mateixa Biblioteca
serà l’escenari d’un taller sobre contractació elèctrica.
L’agenda es reprendrà el dissabte, dia 6, al matí, coincidint
amb la Fira de la Infància i la Joventut, amb un taller de
construcció de ginys elèctrics, en què els nens entre
6 i 12 anys podran jugar amb piles, fils elèctrics, plaques
solars, voltímetres i motors per acabar construint sistemes
simples de cinètiques complexes, com per exemple un llapis
tremolador.

Masquefa també s’adherirà a la Setmana de l’Energia,

Preinscripcions a estudis postobligatoris
També el mes de maig vinent s’obre el període de
preinscripció a diversos estudis postobligatoris per al curs
2015-2016.
• Estudis de batxillerat
• Cicles formatius de grau mitjà de formació professional
• Cicles formatius de grau superior de formació
professional
• Programes de formació i inserció (PFI)
• Cicles de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny
• Cicles de grau superior d’arts plàstiques i disseny
• Ensenyaments espor tius

Podeu consultar els terminis i més informació a la pàgina
web de la Generalitat, a l’enllaç http://queestudiar.gencat.
cat/ca/preinscripcio/
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Connecta’t! Utilitza internet per buscar feina
Aquest mes de maig comença al CTC el curs ‘Connecta’t a la feina’

Internet ha canviat l’estratègia per buscar feina, ha fet que en
menys temps puguem distribuir molts més currículums que
portant-los en persona, i ha fet més fàcil aconseguir informació
de les empreses que ens interessen. Per internet podem fer
tant autocandidatura com contestar ofertes o treballar la
nostra xarxa de contactes.

•
•

Què necessitem per començar?
• Coneixements d’ofimàtica: saber navegar per internet,
saber gestionar un correu electrònic i saber adjuntar-hi
documents, i saber redactar el CV.
• Ordinador connectat a internet.

•

Com continuem?
El següent és un llistat d’usos d’internet per buscar feina,
ordenat del més bàsic al més complex:
• Fem autocandidatura omplint sol·licituds on line.
• Fem autocandidatura enviant el nostre CV com un
document adjunt (en word o pdf) en un correu electrònic
• Inscripció a portals d’ocupació públics: Xaloc, Feina Activa
• Inscripció a portals d’ocupació privats: Infojobs,
infoempleo.com, infofeina, empreses de treball temporal...

•

•
•

Creació de blogs, pàgines webs pròpies, canal de vídeos...
Inscripció a fòrums per a compartir experiències amb
persones que poden estar en situacions semblants a la
nostra per recolzament, intercanvi d’informació ...
Creació de perfils a les xarxes socials generalistes que
poden servir per assabentar-nos d’oportunitats laborals:
Facebook, Twitter...
Creació de perfils a les xarxes socials especialitzades
que poden servir per mostrar el nostre treball: Pinterest,
Instagram, Flickr...
Creació de perfils a les xarxes socials professionals:
Linked-in.
Utilització d’apps que ens poden ajudar a gestionar la
nostra inscripció a portals d’ocupació: Jobbeeper...

No has començat encara?
Vine al Centre Tecnològic Comunitari, el CTC (avinguda
Catalunya, 60) i fes el curs ‘Connecta’t a la feina’, una formació
teòrica i pràctica en què aprendràs les nocions més bàsiques
d’internet per a la recerca de feina. Les sessions es faran del 5
de maig al 5 de juny, els dimarts i divendres, de 12h a 14h. El
curs és gratuït. Les inscripcions continuen obertes.
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ELECCIONS MUNICIPALS 2015

El diumenge 24 de maig,
eleccions municipals
El diumenge 24 de
maig se celebraran les
eleccions municipals.
A Masquefa estan
convocats a les urnes
un total de 6.175
masquefins
(segons
el
cens
electoral
provisional tancat a 30
de desembre de 2014),
que podran exercir el
seu dret a vot en dos
col·legis electorals.
D’una banda, s’habilitarà un col·legi electoral a l’Escola El
Turó (al carrer Santa Clara, 30, de Masquefa). D’altra banda,
els veïns de La Beguda Alta empadronats a Masquefa podran
exercir el dret a vot en el col·legi electoral que s’habilitarà a
la Llar d’Infants Municipal Francesc Mata i Sanghés (al carrer
dels Hor ts, 50, de La Beguda Alta). El 24 de maig els col·legis
electorals estaran ober ts de les 9 del matí a les 8 de la tarda
ininterrompudament.
El Departament de Governació i Relacions Institucionals
de la Generalitat ha habilitat un enllaç a la seva pàgina web
(http://www.locals2015.cat/ca/index.html)
amb
tota
la
informació sobre les eleccions municipals d’aquest 2015.

Llistat provisional de
candidatures
A Masquefa són sis les candidatures presentades per
concórrer als comicis municipals del 24 de maig vinent,
segons la publicació al BOP del 22 d’abril.
• Masquefa Regeneració – Esquerra Republicana de
Catalunya –Acord Municipal (MR-ERC-AM), amb
Xavier Pérez i Fornés com a cap de llista.
• Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu (CUPPA), encapçalada per Sílvia Rotger Gomila.
• Independents d’Esquerres Masquefa (IEM), amb Rosa
Hernàndez Valls com a cap de llista.
• Partit Popular (PP), encapçalada per Manuel Navas
Hernández.
• Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de
Progrés (PSC-CP), amb Daniel Gutiérrez Espartero
liderant la llista.
• Convergència i Unió (CiU), amb Xavier Boquete i
Saiz al capdavant de la candidatura.
Estava previst que el BOP publiqués les candidatures
proclamades el 28 d’abril, una vegada tancada aquesta
revista. Podreu consultar tots els noms que integren les
diferents candidatures a la pàgina web de l’Ajuntament
(www.masquefa.cat).

Servei gratuït d’autobús per
a les eleccions municipals
Amb motiu de les eleccions municipals del 24 de maig,
l’Ajuntament oferirà un servei gratuït d’autobús per
desplaçar-se fins al col·legi electoral de l’Escola El Turó:
MATÍ
SORTIDES
10.00h – 12.00h CAN QUISERÓ

PARADA BUS

10.15h - 12.15h EL MASET

PARADA BUS

10.30h – 12.30h CAN PARELLADA

PARADA BUS

TORNADES
11.00h

TORNADA DEL COL.LEGI
ELECTORAL EL TURÓ

13.00h

TORNADA DEL COL.LEGI
ELECTORAL EL TURÓ

TARDA
SORTIDES
16.00h – 18.00h CAN QUISERÓ

PARADA BUS

16.15h – 18.15h EL MASET

PARADA BUS

16.30h – 18.30h CAN PARELLADA

PARADA BUS

TORNADES
17.00h

TORNADA DEL COL.LEGI
ELECTORAL EL TURÓ

19.00h

TORNADA DEL COL.LEGI
ELECTORAL EL TURÓ

Entrevistes a la ràdio als
candidats i debat a l’Alzinar
L’Alzinar Societat Recreativa i Cultural organitzarà un debat
polític amb la par ticipació dels candidats de les diverses
forces polítiques que es presenten a les eleccions municipals a
Masquefa. Es farà a la Sala l’Aglà de l’Alzinar i estarà moderat
per Carme Junyent. Properament es donarà a conèixer la data.
El debat també serà retransmès per Ràdio Masquefa (91.6
FM). L’emissora municipal ja ha iniciat una primera ronda
d’entrevistes a tots els candidats, i durant el període de la
campanya electoral farà una segona ronda d’entrevistes. El dia
24 de maig emetrà un programa especial sobre les eleccions
municipals.
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L’esport, tema del Concurs de Fotografia Vila de Masquefa 2015
La regidoria de Cultura torna a organitzar el Concurs de Fotografia Vila de Masquefa, que en aquesta ocasió té com a temàtica la
pràctica de l’esport al municipi. El concurs està ober t a tots els afeccionats amateurs a la fotografia i la inscripció és gratuïta. Entre
tots els treballs que s’hi presentin el jurat elegirà 13 fotografies per a il·lustrar el calendari del 2016 que editarà l’Ajuntament.
El concurs està dotat amb tres premis: un primer de 200 euros, un segon de 100 i un tercer de 50. El termini per presentar els
treballs és del 13 al 23 d’octubre.

BASES DEL CONCURS
•

PARTICIPANTS: el concurs està obert a tots els
afeccionats amateurs a la fotografia. La inscripció
és gratuïta.

•

TEMA: les fotografies han de ser exclusivament
sobre l’esport a Masquefa. S’ha de tenir en
compte que no es pot identificar la pròpia imatge
de les persones (dret d’imatge). No es publicaran
ni s’acceptaran arxius amb continguts contraris al
dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a
la pròpia imatge de les persones, ni cap altre amb
continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.

•

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES
FOTOGRAFIES: del 13 al 23 d’octubre de 2015.
No s’admetran fotografies passat aquest termini.

•

VEREDICTE: es portarà a terme durant el mes de
novembre de 2015. Es farà difusió del dia, el lloc i
l’hora on es realitzarà el veredicte dels guanyadors.

•

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES: les fotografies seran exposades durant les festes de Nadal i Reis. Es farà difusió dels
dies i lloc on es realitzarà l’exposició.

•

FORMAT: el format de les fotografies ha de ser digital amb arxiu JPG, amb una resolució suficient perquè puguin ser
reproduïdes en paper, amb format horitzontal, fins a la grandària màxima de 20x30.

•

OBRES: cada autor podrà presentar fins a 3 fotografies i és condició indispensable que estiguin fetes durant aquest 2015
i no hagin estat premiades en cap altre concurs. No s’acceptaran ni fotografies manipulades digitalment ni fotomuntatges.

•

INSCRIPCIÓ I IDENTIFICACIÓ: cal omplir i lliurar un imprès que es trobarà a la web www.masquefa.cat o a la recepció
de l’Ajuntament (C/ Major, 93). Junt amb l’imprès s’hi han d’adjuntar les fotografies, que han de portar el títol i el
pseudònim. En cas de presentar més d’una imatge cada fotografia portarà un pseudònim diferent.

•

TRAMESA: l’imprès i les fotografies es poden fer arribar, o bé en mà, en un CD, a la recepció de l’Ajuntament de
Masquefa (C/ Major, 93 08783 Masquefa), o bé, per correu electrònic a l’adreça amillfi@diba.cat . Les fotografies enviades
per e-mail rebran una justificació de rebuda.

•

PREMIS: el concurs està dotat amb un primer premi de 200 euros, un segon premi de 100 euros, i un tercer premi de 50
euros. De totes les fotografies presentades se n’escolliran 13 que apareixeran en el calendari del 2016.

•

JURAT: junt amb la informació del veredicte es faran públics els membres del jurat.

•

NOTES: totes les fotografies presentades a concurs, premiades o no, restaran en propietat de l’Ajuntament i els autors
no en podran demanar cap dret. Formaran part d’un arxiu fotogràfic del qual hom podrà fer l’ús i la difusió que es
consideri adient sempre, però, fent esment del nom de l’autor. La presentació de fotografies aspirants al premi pressuposa
l’acceptació d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n derivin. Qualsevol aspecte no previst en les bases serà
resolt per l’organització i el jurat. Per a més informació podeu trucar al 93 7725030 (Cultura).
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Masquefa viu un Sant Jordi entre llibres, roses, presentacions
literàries, contacontes i teatre
Els llibres i les roses també van ser els grans protagonistes a
Masquefa i La Beguda per la Diada de Sant Jordi. Al llarg de tot el
dia els masquefins i els begudencs van poder complir la tradició
de comprar, en les parades que les llibreries i les floristeries
van instal·lar al carrer, les darreres novetats editorials, els grans
clàssics literaris, i tot tipus de roses. A Masquefa també les
entitats van treure la parada i van vendre material promocional.
Durant el matí els paradistes van rebre la visita dels escolars.
A més, la Biblioteca es va voler sumar a la Diada del Patró
de Catalunya amb diverses activitats. El dissabte 18 d’abril
va acollir la presentació de la novel·la del masquefí Daniel
Santiño ‘Los crímenes del opio’, que va resultar guanyadora del
Concurs internacional de novel·la negra L’H Confidencial entre
els 73 originals d’arreu del món que s’hi van presentar. L’acte
va comptar amb la presència de l’autor, que va signar molts
exemplars del seu llibre, i va ser un èxit de par ticipació, amb
una setantena d’assistents.
Santiño va explicar que la novel·la –tot just la seva ‘opera
prima’- és resultat de la unió de la seva feina com a policia
dels Mossos i la seva passió per la lectura. A més de l’escriptor,
‘Los crímenes del opio’ té altres vincles amb Masquefa. El
seu protagonista principal és masquefí: un imaginari sergent
de la divisió d’investigació criminal dels Mossos d’Esquadra,
Víctor Santino, que haurà d’encarregar-se de resoldre un cas
absolutament surrealista, lluitant contra la ment privilegiada d’un
criminal, i sota una gran pressió mediàtica. A més, Masquefa és
l’escenari d’uns fets determinants per a la trama.

L’agenda de Sant Jordi va continuar, el dimarts 21, amb la sessió
de l’Hora del Conte ‘És petit o gran?’, a la Biblioteca. Sandra
Rossi va captivar el públic amb una diver tida narració que té
com a protagonista un petit peix de color de plata anomenat
Caspion. A més, el divendres 24, un grup de masquefins van
gaudir d’una sor tida al Teatre Lliure de Gràcia, organitzada per
la Xarxa de Biblioteques, per veure l’obra ‘El curiós incident del
gos a mitjanit’.

Dia del Soci a Can Quiseró
El bon temps va acompanyar, el 12 d’abril, la celebració del Dia
del Soci organitzada per l’Associació de Propietaris de Can
Quiseró. Al voltant de 250 persones van gaudir d’un dinar de
germanor i es van reunir a la pista per compar tir una paella.
També hi va haver un inflable per als menuts. Amb aquesta
iniciativa, que se celebra cada any, l’entitat dedica una jornada
als seus socis i els agraeix la seva implicació, tant pel que fa al
supor t econòmic que apor ten amb les quotes com, sobretot,
la seva col·laboració organitzant i par ticipant en les diferents
activitats. L’entitat també agraeix el suport de Gas Natural en
la celebració del Dia del Soci.

Del 19 al 21 de juny, Festa del Rocío

El 10 de maig, Festa del Roser a La Beguda

La Cofradía organitzarà el cap de setmana del 19 al 21 de
juny una nova edició de la Festa del Rocío. La celebració
començarà el divendres 19, a la tarda, amb una terrassa
d’estiu i música a l’aire lliure al pati de La Fàbrica Rogelio
Rojo. L’endemà, dissabte 20, també a la tarda, es farà un
festival de sevillanes i flamenc en què actuaran l’Escola de
Ball de la Cofradía i grups convidats, el qual donarà pas, ja
a la nit, a un festival d’actuacions a la Polivalent. La festa
arribarà al punt final el diumenge 21, amb la missa rociera
cantada pel cor de la Cofradía.

La Beguda Alta celebrarà, el diumenge 10 de maig, la Festa del Roser. A
les 10 del matí es farà una missa a l’Església de la Immaculada Concepció,
amb la tradicional benedicció dels tortells. A 2/4 de 12 del migdia hi
haurà una ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa, i a 2/4
de 3 de la tarda un dinar de germanor amb paella. La festa es tancarà
amb el concert de cobla que la Cobla Ciutat de Terrassa oferirà a partir
de 2/4 de 5. El preu de l’entrada per al dinar i el concert és de 12 euros
per als socis, 17 euros per als no socis, i 7 euros per als nens fins a 14
anys. El preu només del concert és de 5 euros per als socis i 7 per als
no socis. Les entrades es poden adquirir a l’Envelat fins al 5 de maig.
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El 17 de maig, concert del televisiu Cor Geriona
al cicle musical ‘Masquefa sona bé
El Cor Geriona, molt popular des de la seva par ticipació
en el programa de TV3 ‘Oh happy day!’ protagonitzarà el
diumenge 17 de maig el tercer concer t del cicle musical
‘Masquefa sona bé’. Actuarà a la Sala Polivalent de La Fàbrica
Rogelio Rojo a par tir de les 6 de la tarda. L’entrada és
gratuïta. Nascut l’any 2001 a l’Escola Municipal de Música
de Girona, el Cor Geriona és una formació musical formada
per noies. Sota la direcció d’Imma Pascual ha aconseguit
alts nivells de musicalitat. Han editat discs i no han parat
d’explorar diversos estils musicals, malgrat que mantenen
les seves arrels al reper tori clàssic. La seva prioritat és oferir
cant coral de qualitat. El treball, l’expressió i la passió pel
que fan permeten que l’emoció brolli de les seves veus amb
aparent facilitat.
Marc Ferrer triomfa a casa
El del Cor Geriona serà el tercer concert d’aquesta segona
temporada del cicle ‘Masquefa sona bé’. En el segon, que va tenir
lloc el 12 d’abril, el pianista masquefí Marc Ferrer va presentar a
Masquefa el seu nou projecte musical, Marc Ferrer Trio. Després
d’anys formant part de diferents bandes i acompanyant diversos
artistes, el músic encapçala ara una nova aventura en solitari. El
trio va interpretar, davant gairebé 300 persones, algunes de les
seves composicions pròpies, i també temes clàssics del jazz i
del blues. El concert va tenir un final apoteòsic, amb la pujada a
l’escenari del reconegut saxofonista masquefí Dani Pérez, que va
acompanyar la formació en les dues darreres peces.

El Cor Geriona gaudeix d’una gran popularitat des que
va participar en el programa ‘Oh happy day!’

El pianista masquefí Marc Ferrer va presentar a la
Polivalent el seu nou projecte musical

Tradició i religió a la Setmana Santa masquefina

El popular aplec al Cementiri Vell va posar, el Dilluns de
Pasqua, el punt final als actes de la Setmana Santa a Masquefa.
Diversos veïns van pujar fins al Cementiri Vell ja a primera
hora del matí per gaudir d’un esmorzar popular amb coca i
xocolata. Després, l’església de Sant Pere i la Santa Creu es va
omplir en la missa, que va donar pas a una ballada de sardanes
amb la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona. Alguns dels
assistents van aprofitar per quedar-se al Cementiri Vell a fer
la tradicional costellada, i a menjar mona, en companyia de
familiars i amics.
L’agenda de Setmana Santa s’havia estrenat el darrer diumenge
de març amb la benedicció de rams i la missa, i va continuar el
divendres 3 d’abril, Divendres Sant, amb una jornada dedicada

als actes religiosos. Al matí es va fer el viacrucis i, ja a la
tarda, l’ofici de missa i la processó de la Cofradía del Cristo
Crucificado y Nuestra Señora de los Dolores. Els ‘costaleros’ i
els ‘nazarenos’ van tornar a carregar sobre les seves espatlles
les imatges del Crist i de la Verge per passejar-les pels carrers,
acompanyats de molts fidels que van voler renovar la seva fe.
Dos dies després, Diumenge de Pasqua, els masquefins van
tornar a sentir una cantada infantil de caramelles pels carrers,
una tradició que feia anys que s’havia perdut i que aquest
2015 es va recuperar gràcies a la col·laboració de dues
masquefines, amb el supor t de l’Aula de Música de l’Alzinar
i l’Ajuntament. Els petits cantaires van recórrer els carrers
Serralet, Crehueta, Sant Pere i Major a l’Ajuntament.
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Disset masquefins gaudeixen d’una matinal diferent amb la sortida i
els concursos fotogràfics organitzats pel Club Excursionista Anoia
Un matí de diumenge diferent i en
família. Visitant un castell i unes bodegues.
Degustant dos caves de renom. I, a més,
amb la possibilitat d’agafar la càmera
de fer fotos i immor talitzar la jornada.
Aquesta va ser l’atractiva proposta que
el Club Excursionista Anoia va organitzar
el diumenge 19 d’abril. Disset masquefins
de totes les edats van gaudir d’aquesta
matinal. Vuit d’ells, a més, van par ticipar
en una nova edició del concurs fotogràfic
FotoFlash, que l’entitat va fer coincidir
aquest any amb aquesta sor tida.
Tot i la pluja que havia caigut a la
matinada, el grup va gaudir d’un
diumenge radiant. Els participants van
sor tir de Masquefa ben d’hora, a les 8 del
matí, en cotxes par ticulars per desplaçarse fins a Sant Martí Sarroca. Allà, van fer
una visita guiada al castell, on van veure

un audiovisual i van recórrer les diferents
estances de la for tificació. Després, van
visitar l’església i van passejar pel tros del
Camí de les Valls que encinta el turó on
hi ha el castell. Però encara hi va haver
temps per anar fins a les Caves Rovellats
i fer una visita guiada a les instal·lacions,
que va acabar amb un tastet de dos dels

seus caves. Allà mateix, els organitzadors
van recollir totes les fotografies
presentades al concurs FotoFlash, fins a
1.100 imatges. Ara, els par ticipants que
ho desitgin podran tractar i retocar les
fotografies i presentar-les al concurs
FotoFlash RETARD, una de les novetats
de la convocatòria d’aquest 2015. Les
imatges s’han de portar al local del CEA
(C/ Crehueta, 33), en el termini màxim de
quinze dies des de la data de l’excursió.
Els participants en la matinal no van
conèixer el lloc de la sor tida fins el
dia abans, el dissabte 18, quan se’n van
presentar els detalls i els dos concursos
fotogràfics –el FotoFlash i el FotoFlash
RETARD- en un acte a la Biblioteca.
A més, Manel Caballé, de l’Agrupació
Fotogràfica d’Igualada, va impar tir una
sessió pràctica sobre fotografia.

La ballarina masquefina Ruth Casanovas, amb l’agenda plena
per formar part, per segon any, del
Festival Internacional de Tribal Fusió
‘TribalArt’, a Barcelona. Va assistir-hi com
a membre de la companyia internacional
que encapçala la reconeguda coreògrafa
nordamericana Olivia Kissel i va rebre
una formació intensiva de 8 hores diàries,
juntament amb les altres vuit integrants
de grup. El grup tindrà l’opor tunitat de
fer una gira europea, amb la possibilitat,
fins i tot, de creuar l’Atlàntic. Es tractarà
d’actuacions d’alguns caps de setmana,
de manera que la Ruth podrà continuar
compaginant la dansa amb la seva altra
gran passió, la feina de psicòloga. La Ruth
també ha par ticipat en diverses activitats
a Masquefa, on va protagonitzar un taller
pel Dia de la Dona i un espectacle per la
Festa de Sant Eloi.

La ballarina masquefina de Tribal Fusió
Ruth Casanovas continua amb una
activitat frenètica. Després d’estar uns
mesos convalescent a causa d’una lesió,
la Ruth no ha parat des que va començar
l’any. Al gener va par ticipar, a Cervera,
en un emotiu espectacle dedicat a
l’embaràs. L’obra -‘Tao, el miracle de
la Vida’- estava formada per diverses
actuacions sobre les diferents par ts
del procés de gestació. Casanovas va
interpretar la preconcepció, jugant amb
elements com el microcosmos i l’úter. Els
beneficis anaven destinats a l’assistència a
un par t natural.
També va prendre par t en el ‘TribalLeon
Fest’, a la ciutat de León, com a ar tista
convidada i professora de Tribal Fusió. I
per Setmana Santa va ser seleccionada

La Flama del Canigó tornarà a Masquefa per Sant Joan
També es repetirà el sopar popular obert a tothom, amb coca i cava
Com cada any la Flama del Canigó
arribarà a Masquefa el 23 de juny per
encendre les fogueres de Sant Joan.
Una vegada més, el Club Excursionista
Anoia pujarà el dia abans, el 22 de
juny, al Cim del Canigó per par ticipar
en l’acte de renovació del Foc que
simbolitza l’esperit de tots els pobles

de parla catalana. L’endemà baixarà la
Flama i la portarà fins a Masquefa, on
entrarà custodiada per la penya ciclista.
La Flama es por tarà fins al solar situat
a la cruïlla entre l’avinguda Catalunya i
el carrer Santa Clara, on tindran lloc la
lectura del manifest, l’encesa del pebeter
i el lliurament del Foc als responsables

de les fogueres. Després de la bona
acollida de l’any passat, aquest Sant Joan
també es farà, en aquest mateix solar, un
sopar de carmanyola ober t a tothom,
on no faltarà la tradicional coca i cava,
ni tampoc una foguera. Els organitzadors
estan treballant en més activitats. Podreu
consultar-les a www.masquefa.cat.
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El CRARC, pioner en
un programa de cria del
llangardaix comú
El CRARC ha posat en marxa una instal·lació destinada a la cria
del llangardaix comú (Timon lepidus), una de les espècies més
emblemàtiques de l’ecosistema mediterrani. En les darreres
dècades, aquest gran llangardaix ha anat desapareixent de molts
espais mediterranis, a causa de l’alteració de l’hàbitat (augment
de les zones boscoses), la destrucció dels boscos (incendis
forestals), la contaminació per pesticides (eliminació de les preses
i intoxicació), els atropellaments (alta incidència en certes vies de
comunicació), i fins i tot la captura per a ser destinat a la terrariofília
i el col·leccionisme.
El CRARC explorarà la capacitat reproductora d’aquest rèptil en
captivitat, amb la finalitat de destinar els exemplars que es puguin
obtenir a reforçar i restablir l’espècie en espais on hagi minvat o
desaparegut. El llangardaix comú és un dels insecticides naturals
més potents de la conca mediterrània. Més del 75% de la seva

dieta la composen insectes i altres invertebrats. La seva presència
en els hàbitats agraris suposa gaudir d’un aliat contra les plagues
d’insectes i, per tant, un estalvi de la despesa en la lluita química
contra aquests invertebrats.
En aquest pla de cria, el CRARC aplicarà les tècniques científiques
portades a terme amb els projectes de cria en captivitat del
Lagarto Gigante del Hierro, La Gomera i Tenerife, en els quals el
CRARC col·labora des de l’any 2000.

Reunió de treball, a Masquefa, de l’equip redactor
del Pla Territorial Parcial del Penedès
El dimar ts 21 d’abril va tenir lloc a
Can Bonastre, a Masquefa, una reunió
de treball de l’equip redactor del
Pla Territorial Parcial del Penedès.
Aquest document ha de desenvolupar
el planejament de l’àmbit funcional
de planificació del Penedès -format
per les comarques del Garraf, l’Alt

Penedès, el Baix Penedès i bona par t
de l’Anoia- establint el seu model
territorial per a un horitzó d’entre
quinze i vint anys. Els plans territorials
fixen determinacions per al sistema
d’espais ober ts, d’assentaments i
d’infraestructures de mobilitat. En la
reunió que es va fer a Masquefa es va

abordar com serà aquest planejament
pel que fa al paisatge. L’equip redactor
duu a terme periòdicament reunions
de treball en les diferents comarques
incloses en l’àmbit funcional de
planificació del Penedès, amb la
presència de representants d’aquestes
comarques.

El diumenge 3 de maig, cantada de caramelles de la Coral l’Alzinar
El diumenge 3 de maig tindrà lloc
una cantada de caramelles a càrrec
de la Coral l’Alzinar. Començarà a les
11 del migdia a l’Ajuntament i a 2/4
de 12 a la plaça de l’Església, i farà
un recorregut pels carrers Sant Pere,

Crehueta i Serralet (fins davant del
Mora) per tornar pel carrer Crehueta,
Sant Pere, Major, Sant Antoni, Camí Can
Valls (correló antic cinema) i Bonavista,
finalitzant davant de Can Massana.
Aquesta cantada se sumarà a la que ja

va tenir lloc el Diumenge de Pasqua.
Aquell dia Masquefa va recuperar,
després del parèntesi d’uns anys, les
caramelles infantils i va tornar a sentir
les veus del petits cantaires entonant
caramelles pels carrers de la vila.

A punt el ‘Montserrat a
Peu 2015’
L’Alzinar ha organitzat per a la matinada
del diumenge 10 de maig una nova edició
de la Caminada Popular Montserrat a
Peu. Tothom qui hi vulgui participar està
convocat a les 5 de la matinada a la Plaça
de l’Estació. Els qui no vulguin matinar
tenen l’opció de marxar en autocar, a les
8 del matí de davant de l’Ajuntament. Les
inscripcions tenen un preu de 12 euros per
als socis i de 15 euros per als no socis, i
s’han de fer a les oficines de l’Alzinar.
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NOTÍCIES

Tarifes de la piscina municipal i els cursets de natació
per a aquest estiu
EL Consell d’Administració de la societat municipal Masquefa
Impulsa ha aprovat els preus dels abonaments i les entrades

puntuals a la nova piscina municipal per a aquest estiu, així com
els preus dels cursets de natació.

ABONAMENTS

ENTRADES PUNTUALS

Temporada d’estiu

Preu

Laborables

Preu

Infantil (5 a 14 anys)

28€

Infantil (5 a 14 anys)

Joves (15 a 24 anys)

33€

Joves (15 a 24 anys)

3,50€

Adults (25 a 64 anys)

40€

Adults (25 a 64 anys)

5€

Gent gran (a partir de 65 anys)

28€

Gent gran (a partir de 65 anys)

2,50 €

Família de dos membres (*)

66€

Família de tres membres o més (*)

84€

2,50€

Cap de setmana

Preu

Infantil (5 a 14 anys)

CURSETS DE NATACIÓ
Intensius juliol

Preu

Petits (4 a 5 anys)

55€

Mitjans (6 a 9 anys)

55€

Grans (10 a 12 anys)

55€

3,50€

Joves (15 a 24 anys)

4,50€

Adults (25 a 64 anys)

6€

Gent gran (a partir de 65 anys)

3,50€

Altres

Preu

Pack 10 banys

27€

Col·lectius (centres escolars)

2€

(*): Per acollir-se als abonaments de família, caldrà justificar l’empadronament en el municipi de Masquefa, així com un certificat de convivència en
el mateix habitatge. Aquest document es pot sol·licitar gratuïtament a l’Ajuntament.

El 30 de maig, V Trofeu Vila de Masquefa de Patinatge Artístic
El pavelló poliespor tiu de Masquefa
acollirà el dissabte 30 de maig el
cinquè Trofeu Vila de Masquefa de
Patinatge Ar tístic, que comptarà amb la
par ticipació de diversos clubs catalans,
entre aquests l’amfitrió i organitzador, el
Club Patinatge Ar tístic Masquefa (CPA).
Durant tot el dia més d’un centenar de
patinadores competiran individualment
per categories. Hi haurà servei de bar.
El CPA fa 8 podis a Polinyà
El Club Patinatge Artístic Masquefa
continua recollint èxits allà on va. Aquest
mes d’abril va par ticipar en el trofeu
de Polinyà i les seves patinadores van
brillar entre les més de 300 par ticipants,
aconseguint endur-se a casa 8 trofeus.

Nerea Medina va aconseguir la plata en
Iniciació B i Sara Ruiz es va endur l’or en
Iniciació D grans. En Iniciació petits, les
masquefines van col·leccionar pòdiums.
En el grup D1, Clàudia Cristobal va ser
primera, i Daniela García, segona. I en
el grup D2 van fer el ple Naiara Lara
(primera) Lara Suárez (segona) i Júlia
Quesada (tercera). Finalment, en Iniciació

El 26 de juny, nova edició de la Nit de l’Esport
El divendres 26 de juny tindrà lloc una
nova edició de la Nit de l’Espor t. Es
tracta de la celebració que posa el punt
final a la temporada espor tiva i en què

es fa també un reconeixement a la tasca
feta pels clubs i els espor tistes. La Nit de
l’Espor t tornarà a tenir com a escenari el
pati de La Fàbrica Rogelio Rojo.

E, Sayxenka Ortega va aconseguir el
bronze.
El club continua acumulant bons resultats
gràcies a l’esforç i la constància de les
patinadores i a la tasca de l’equip tècnic,
format per la primera entrenadora, Anna
Baeza, la segona entrenadora, Verónica
Trani, i les monitores Natàlia Rodríguez,
Paula Icar t i Andrea Nieto.
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El masquefí Iker Valderrama guanya
un campionat europeu de muay thai
El lluitador masquefí Iker Valderrama Palma, de només
13 anys, continua la seva brillant trajectòria en el món
de les arts marcials. Després de guanyar l’any passat un
títol mundial, aquest mes d’abril es va proclamar campió
d’un altre torneig internacional, en concret el Campionat
Europeu Dues Nacions Danger Kids Challenge. L’Iker va
aconseguir el cinturó en la modalitat de muay thai, en la
categoria de lluitadors de 42 quilos de pes.
L’europeu es va disputar els dies 11 i 12 d’abril a la localitat
andalusa de Corio del Rio, i va enfrontar sis espor tistes de
la selecció espanyola amb uns altres sis lluitadors anglesos.
L’Iker va derrotar el seu rival en un igualat combat de cinc
assalts d’un minut cadascun, que es va acabar decidint als
punts.
Confessa que va ser un combat “molt dur”. “El meu
contrincant era molt bo i a mi em faltava fons, perquè
no estic acostumat a fer assalts d’un sol minut, que són
molt intensos perquè tens poc temps per guanyar el rival”,
explica. Habitualment el masquefí disputa combats de tres
assalts de dos minuts cadascun.
Ara, l’Iker - que quan puja al ring es transforma i abandona
la timidesa que l’acostuma a acompanyar- té davant seu un
altre repte. Els dies 29 i 30 d’abril, i 1 i 2 de maig, haurà de
defensar el títol de vigent campió del món en la modalitat

K1 de kick-boxing
de
la
Federació
Iska
aconseguit
l’any passat en un
nou torneig que es
disputarà a Portugal.
Afronta el repte
“tranquil
i
amb
moltes ganes”.
El desembre passat
l’Iker
també
va
aconseguir la medalla
d’or en la Kyhsenko
Cup, celebrada a
Canovelles.
Bona
par t de l’èxit d’aquest
masquefí que cursa
segon
d’ESO
a
l’institut es deu al seu
mestre Óscar Simon, amb qui entrena entre quatre i sis
hores a la setmana. L’Iker també és el por ter de l’infantil A
del Futbol Club Masquefa, equip que està protagonitzant
una excel·lent temporada i encapçala la classificació sense
haver perdut cap par tit.

“Va proclamar-se campió del torneig Dues
Nacions Danger Kids Challenge després de
guanyar als punts un combat molt dur i igualat”

“El jove lluitador ja es va proclamar,
l’any passat, campió del món en la
modalitat K1 de kick-boxing”

A punt les 24 Hores de Futbol Sala

Sisè Trofeu Vila de Masquefa de futbol

L’espectacle de les 24 Hores del Futbol Sala tornarà a Masquefa
aquest juny. El divendres 12 i el divendres 13 el poliesportiu acollirà
una nova edició d’aquest maratonià torneig, organitzat pel Futbol
Sala Espardenya, que és tot un clàssic de l’agenda esportiva. La
competició 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. 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. 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 telèfon 615 433 323.

El cap de setmana del 13 i 14 de juny Masquefa tornarà a viure
una gran festa del futbol base. El sisè Trofeu Vila de Masquefa,
organitzat pel Futbol Club Masquefa, portarà fins a la vila
diversos clubs catalans, entre aquests alguns de gran renom
com l’Hospitalet, el Cornellà, el Sant Boi i el Santa Eulàlia de
Barcelona, entre altres. En el torneig també hi par ticiparan els
quinze equips del club amfitrió, el FC Masquefa. Els aficionats
que s’apleguin al camp de futbol podran veure par tits de totes
les categories base: promeses, prebenjamins, benjamins, infantil,
futbol 7 fèmines aleví infantil i cadets. També jugaran equips
amateurs i veterans.

EMPRÈN:
FES DE LA TEVA AFICIÓ
UNA PROFESSIÓ
Hi ha persones que veuen el seu treball com un hobby; els
agrada i gaudeixen d’ell. Però també n’hi ha que conver teixen
els seus hobbies en treball. De vegades, una cosa que
comença com una afició, una activitat de cap de setmana
o de temps lliure, desper ta tant interès que pot por tar la
persona a especialitzar-se en aquesta matèria i a dedicar-s’hi
professionalment.
És el cas de molts espor tistes, fotògrafs, músics, ar tistes en
general, i moltes altres professions. Molts d’ells comencen
tocant algun instrument de petits, o pintant de joves. Altres
porten tota la vida amb alguna afició i no és fins ben entrada la
maduresa que decideixen donar un tomb a la seva trajectòria
vital i canviar de professió.
Sigui aquest el teu cas, o no, l’ofer ta formativa respecte a
activitats més lúdiques és molt àmplia. Pot ser una experiència
molt interessant i profitosa fer un curs sobre alguna cosa a la
qual t’hi dediques per afició. Aprendràs coses noves sobre el
teu hobby, veuràs un altre enfoc diferent al que tu li dones i,
qui sap, potser tu també pensis en replantejar-te el teu futur
professional.
Et donem algunes idees.
• Les activitats creatives com ara la pintura, la il·lustració o
el graffiti poden convertir-se en professions. Cada vegada
son més els locals comercials que opten per decorar les
seves parets o persianes amb un graffiti... i els murals a les
habitacions infantils, per exemple, també estan molt de
moda. D’altra banda, a les escoles, centres cívics o casals
de joves, s’imparteixen tallers de graffiti o mural amb
infants i adolescents. Forma’t en disseny i/o il·lustració
per fer del dibuix una professió.
• T’agrada ballar? Potser la dansa és el teu futur. Ballarí o
ballarina professional en alguna companyia o professor/a
de ball en alguna escola. O fins i tot potser acabes
muntant la teva pròpia acadèmia.
• Músic, actor o actriu, esportista, fotògraf... Són moltes
les aficions que poden conver tir-se en professions si curses
algun estudi relacionat amb elles.
En aquest sentit, la Formació Professional és una via molt
apropiada que poden seguir les persones que tenen un hobby i
volen dedicar-s’hi. Ofereix formació teòrica i, sobretot pràctica,
per a la realització de diferents treballs.
Si vols més informació pots venir al Punt d’Informació Juvenil
del Casal de Joves (carrer Santa Clara, 16- 22, recinte de

La Fàbrica Rogelio Rojo). Allà, l’informador podrà donar-te tota
la informació que necessitis per tal d’orientar-te, aconsellar-te
o informar-te dels diferents estudis i sor tides professionals que
tens al teu abast, així com dels tràmits que cal fer.
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ESPECIAL: LA HISTÒRIA DE LA NOSTRA ESCOLA
HISTÒRIA DE L’ESCOLA DE MINYONS A MASQUEFA (1713 - 1857)
Aquest estudi de l’ensenyament de primeres lletres al nostre
poble està basat en la recerca de la documentació dels segles
XVIII i XIX conservada a l’Arxiu de la Parròquia de Sant Pere de
Masquefa (APSM) i en la consulta del fons de la Reial Audiència
de l’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA) de Barcelona. El marc
cronològic escollit comença el 1713 amb la primera referència
que hem trobat de l’existència de la figura d’un docent a la vila i
finalitza el 1857 amb la promulgació de la llei Moyano, que establia
l’ensenyament obligatori pels nens i nenes entre sis i nou anys de
l’Estat espanyol.
El mestre de minyons més antic del qual sabem que ensenyava les
primeres lletres, és a dir, l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura
mitjançant la cartilla de beceroles, era Francisco Ferrer i Pi. El seu
nom ens ha arribat de la veu del llavors cirurgià-barber del poble,
un tal Jacint Aguilera, qui especificava el 13 d’abril del 1713 en
el seu testament que llegava “lo recapte d’afaitar, ço és, estoig ab
navalles, mirall i bacina” al seu amic “per lo bons serveis prestats en
la seva malaltia”.
En aquelles dates aquests mestres havien de tenir el títol
professional, que era expedit per la Hermandad de San Casiano.
Els requisits per a obtenir-lo eren els següents: ser major de 25
anys; tenir un certificat de bona conducta i de suficiència en la
doctrina cristiana; un informe de neteja de sang; un informe d’un
mestre en què s’afirmés que el candidat havia exercit durant
un any, com a mínim, aprenent l’art de l’ensenyança i, finalment,
havia de superar un examen públic davant els examinadors de la
Hermandad.

En general era un ofici poc atractiu, mal pagat i sense gaire prestigi.
Els nombrosos conflictes sociolaborals dels mestres, com mostra
la documentació estudiada a l’ACA, posen de manifest la realitat
miserable que patien i la manca d’interès i d’una veritable política
educativa per part de l’Estat. Les causes d’aquesta conflictivitat eren
els salaris baixos i el retard en què els rebien, el no acompliment
dels acords per part dels comuns (ajuntaments), etcètera.
Els acomiadaments de mestres es produïen sovint, per motius com
l’absentisme o la manca de responsabilitat, i també per favoritismes
de les autoritats però, tot i la renovació constant dels docents en
general, a Masquefa no trobarem cap altra referència fins el 1771.
El 13 de maig d’aquell any Ciprià Catllar i Forner, natural de Sant
Salvador de Vedella (Alt Urgell), mestre i hospitaler de Masquefa,
“detingut de disposició corporal, de la qual jaç en lo llit, i de la qual
tem morir” fa testament. La referència a l’hospital és quelcom que
s’anirà repetint en la documentació a partir de llavors. Això ens fa
pensar que les lletres es devien ensenyar en aquest establiment
que estava ubicat al carrer Major, en l’espai que avui ocupa la casa
coneguda com a cal Laiano.
El finançament de l’escola era responsabilitat municipal i el comú
i les famílies dels nens pagaven al mestre. Durant la dècada
de 1750-1760 el marquès de Mina autoritzà que es fessin
repartiments entre els veïns de cada vila o ciutat, proporcionals
a la seva contribució cadastral, per a poder mantenir els mestres.
En el cas de Masquefa sabem pel cadastre del 1723 que l’hospital
es finançava amb els impostos resultants del lloguer d’una fleca,
una carnisseria, una ‘tenda’ i una taverna que llavors hi havia al

Testament de Jacint Aguilera (detall) redactat el 13 d’abril del 1713 on figura la primera referència a un mestre de minyons a Masquefa. Font: APSM.
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poble. Finançar l’hospital era, doncs, la manera de pagar l’escola i
el mestre.
El que ensenyaven aquests docents estava basat en un programa
bastant senzill: doctrina cristiana (i moral), lectura, escriptura, càlcul
o aritmètica, ortografia i gramàtica. Cal dir que entre el 1768 i el
1771 el rei Carles III mana en diversos decrets que l’ensenyança
“se haga en lengua castellana, en general, allí donde no se practique”.
El següent dels noms que ens proporciona la documentació és el
de Jaume Ferrer Marquès, natural de Sant Joan de Conilles (avui
de Mediona), que va contraure matrimoni amb la masquefina
Catherina Sabater Raspall el 3 de febrer del 1796. Aquest mestre
el trobarem en actiu en diversos documents fins el 1842 (gairebé
cinquanta anys!), quan va morir. Aquesta estabilitat fou donada
sens dubte pel fet que l’home havia format una família a Masquefa.
L’educació a l’escola estava dirigida exclusivament als nens. Les
nenes romandrien al marge del procés d’escolarització, puig hom
entenia per a la futura esposa i mare, reina de l’àmbit domèstic,
una cosa superficial i prescindible, reduïda als rudiments de la
doctrina cristiana i a les tasques de la llar, ja que estava socialment
instituït que eren els homes els que necessitaven formar-se en
coneixements específics per al dia de demà. Això no treu que hi
hagués el cas de nenes que sabessin llegir i escriure (en famílies
benestants com la de can Massana o can Bonastre de Santa
Magdalena) tal i com ho demostren diversos testaments redactats
a partir del 1755, any quan s’estableix a Catalunya el requisit

notarial obligatori de la signatura en els documents per part dels
que testaven i feien de testimoni.
La darrera referència que trobem al nostre tema abans de tancar
el marc temporal que ens hem fixat ens la dóna el Diccionario
geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de
Ultramar, Madoz. Aquesta fou una obra magna publicada per
Pascual Madoz entre el 1846 i 1850 que recollia una descripció
bastant acurada de les ciutats i pobles de l’època. En el cas de
Masquefa trobem que el 1848 “Tiene 140 casas, incluída la
Consistorial, una escuela de instrucción primaria dotada con 5.500
reales de vellón, concurrida por 46 alumnos (…)”.
Amb la llum d’aquesta nova informació, cal suposar que per
aquestes dates el mestre i l’hospitaler de Masquefa eren ja dues
persones diferents, probablement ja des de la mort del vell docent
Jaume Ferrer el 1842.
Sigui com sigui, la dècada del 1850 aportaria canvis importants
en el sistema educatiu a tot l’Estat, i la llei Moyano promulgada el
1857 acabaria d’ajudar a entrar el país, ni que fos tímidament, per
la porta de la modernitat.
La documentació que trobarem a partir de llavors sobre el
tema és més abundant, rica i sorprenent. Però això, com deia en
Rudyard Kipling al seu LLibre de la Selva, això, amics meus, ja és
una altra història.
Juli Molano Royo

Alumnes de l’escola de La Pobla visiten el CRARC i descobreixen la història de Masquefa
Una cinquantena d’alumnes de 3r i 5è
de primària de l’escola Maria Borés de
la Pobla de Claramunt van ser, aquest
abril, a Masquefa, on van visitar el Centre
de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de
Catalunya, el CRARC, i posteriorment
van fer un recorregut per la vila per
conèixer el seu entorn i la seva història.
Al CRARC els escolars poblatans van
veure la tasca que realitza aquest centre
únic a tot l’Estat i un dels pocs que hi
ha a Europa. El CRARC es dedica a la
rehabilitació de fauna silvestre autòctona
que hi arriba ferida per retornar-la al

seu hàbitat natural, i també duu a terme
una impor tant labor educativa, amb les
visites d’escoles i famílies, i investigadora,
amb la publicació de treballs de recerca.
A més, els alumnes van poder prendre
consciència de les conseqüències que
compor ta la compra de fauna exòtica
com a mascotes. Molts d’aquest animals
acaben abandonats i han d’estar-se de
per vida al CRARC en captivitat.
Després de dinar al parc del CAP, la
cinquantena d’alumnes de l’escola Maria
Borés, van fer una visita guiada per
Masquefa. Van veure La Fàbrica Rogelio

Rojo -on van treballar generacions
i generacions de masquefins abans
que es conver tís en l’actual complex
d’equipaments municipals-, el carrer
Major, l’Església i l’estació. També van
anar al parc de la Font del Roure, on van
poder dibuixar les espectaculars vistes
al Cementiri Vell i a les muntanyes de
Montserrat.
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Com afecta la reforma fiscal a les entitats
sense ànim de lucre
Durant l’any 2014 es van aprovar diverses lleis que afecten les entitats sense ànim de lucre. Els canvis més
substancials han estat a nivell fiscal, encara que també n’hi ha hagut de relacionats amb la gestió ordinària
de les associacions. El mes de març es va fer una xerrada al CTC per informar d’aquestes qüestions a les
entitats de Masquefa.
La variació més important ha estat la reforma fiscal, que inclou tres lleis. La que té més incidència per a les
entitats és la Llei 27/2014 (Llei de l’Impost de Societats). L’Impost de Societats és l’equivalent a l’Impost
de la Renda de les Persones Físiques però per a les persones jurídiques, és a dir les entitats i les empreses.
Inicialment la llei preveia que totes les entitats sense finalitats lucratives, sense excepció, i independentment
del seu nivell d’ingressos, haurien de presentar l’Impost de Societats, que grava el benefici de les activitats
econòmiques fetes per l’associació. Finalment, la pressió efectuada pel teixit associatiu contra aquesta
mesura ha provocat una rectificació del govern estatal, que ha introduït un supòsit d’excepció, a l’hora
de presentar l’Impost de Societats, per a totes aquelles entitats que compleixin els tres requisits següents:
• Que els seus ingressos totals anuals no superin els 50.000 euros.
• Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin els 2.000 euros anuals.
• Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.
La llei manté l’obligatorietat de presentar l’Impost de Societats per a les entitats que obtenen ingressos
provinents de la venda d’algun bé o de la prestació d’algun servei, independentment de la quantitat
obtinguda, tal i com ja passava amb l’anterior llei de l’any 2004.
D’altra banda, una altra novetat de la reforma fiscal és l’obligatorietat de presentar a l’Agència Tributària
el model 347, la declaració anual d’operacions amb terceres persones. Totes les entitats sense ànim de
lucre resten obligades a presentar aquesta declaració informativa, sempre i quan tinguin factures d’un
mateix proveïdor o client que superin en total els 3.005,06 euros anuals (IVA inclòs) o que hagin rebut
subvencions que, en total, superin també aquest import anual.
La presentació d’aquesta declaració s’ha de fer mitjançant un certificat digital de la pròpia entitat. Davant la
impossibilitat que les entitats poguessin tramitar aquest certificat digital, aquest any, de manera excepcional,
l’Ajuntament va oferir el suport dels professionals de les gestories del municipi per tramitar el model de
formulari 347. Es recorda a les entitats que, l’any vinent, hauran de tramitar l’esmentat certificat per poder
fer elles mateixes el tràmit davant d’Hisenda.
Pel que fa als canvis legislatius que afecten la gestió ordinària de les entitats, cal destacar que ha entrat en
vigor la Llei 19/2013 (Llei de Transparència estatal) i s’han aprovat la Llei 19/2014 (Llei de Transparència
catalana) i el RD 304/2014 (Reglament de la Llei 10/2010, de Blanqueig de Capitals). Aquestes novetats
legislatives obliguen a establir uns protocols per prevenir el blanqueig de capitals i per publicar certa
informació per garantir el bon ús del diner públic.

“Finalment, les entitats amb ingressos anuals inferiors a 50.000 euros i
que no realitzin cap activitat econòmica no hauran de declarar l’Impost
de Societats del 2015”

