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SABÍEU QUE...

AJUTS ECONÒMICS PEL PAGAMENT DE L’IBI 2016
El Ple de l’Ajuntament del mes de
desembre aprova les bases que
regularan l’atorgament d’un ajut
econòmic sobre l’IBI corresponent
al seu habitatge habitual, a persones
majors de 65 anys, pensionistes,
famílies monoparentals i aturats de
llarga durada que reuneixin els requisits
establer ts a les bases.
Aquestes bases es publicaran a la pàgina
web de l’Ajuntament de Masquefa
i al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB).
El termini de presentació de sol·licituds
per par ticipar en aquesta convocatòria
serà del 15 al 31 de gener de 2016.
Per a més informació us podeu adreçar

Foto: 2happy www.stockvault.net

a les Oficines d’Atenció al Vilatà de
l’Ajuntament de Masquefa (C/ Major 93),
en horari d’oficina, al telèfon 937725030
o al correu electrònic: masquefa@diba.cat
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telèfons d’interès
AJUNTAMENT
Àrea Serveis Personals
Atenció al consumidor
Aula de Música
Biblioteca
Buidatge fosses sèptiques
Camp de futbol
Casal d’Avis
Casal de Joves
Centre de Dia
CTC
Deixalleria/
Recollida voluminosos
Masquef@ula
Policia Local
Protecció Civil
Ràdio Masquefa
ALZINAR
AMBULATORI (Masquefa)
AMBULATORI (La Beguda)
AMBULATORI (Mar torell)
AMBULÀNCIA
ANAIGUA
BOMBERS
BUTANO (Mar torell)
CDIAP APINAS
CONSELL COMARCAL
CORREUS
CRARC
ENDESA
avaries i incidències:
EQUIP D'ATENCIÓ
A LA DONA
ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL LA BALDUFA
ESCOLA EL TURÓ
ESCOLA FONT DEL ROURE
ESCOLA MASQUEFA II
ESCOLA VINYES VERDES
FARMÀCIA
FERROCARRILS
CATALANS
GAS NATURAL. Distribució.
GUARDIA CIVIL
HISENDA (Igualada)
HISPANO IGUALADINA
HOSPITAL (Mar torell)
INEM (Mar torell)
INFORMACIÓ GENERAL
INSTITUT DE MASQUEFA
JEFATURA TRÀNSIT (BCN)
JUTJAT DE PAU
LLAR INFANTS MUNICIPAL
FRANCESC MATA I
SANGHÉS
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
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ACTUALITAT

Arriba el Nadal

S’aproximen les dates nadalenques i, com cada any, Masquefa prepara un
munt d’actes perquè els masquefins els gaudiu acompanyats dels vostres
éssers estimats. A l’agenda de Nadal trobareu tot allò que no us podeu
perdre durant aquestes dies, a Masquefa i a La Beguda.

Bones Festes i Feliç Any 2016!
NADAL A MASQUEFA
2015-2016

Música de Masquefa - AMACAT
Organitza: La Coral l’Alzinar Col·labora: Aula
de Música de Masquefa - AMACAT

Divendres, 18 de desembre
Taller de postals de Nadal (Casal de
Joves)
17.30 h
Organitza: Ajuntament de Masquefa

Diumenge, 27 de desembre i 2 i
3 de gener
Exposició d’Artistes Locals (Capella del
Roser) D’11 h a 13 h i de 17 h a 19 h

Dissabte, 19 de desembre
Concert de Nadal (Sala Polivalent)
18 h
Organitza: Aula de Música de Masquefa AMACAT
Diumenge, 20 de desembre
Caga tió, penjada de boles a l’Arbre de
Nadal i inflable (Plaça de l’Estació)
D’11 h a les 13 h
A continuació, sorteig de
Nadal de 3 caps de setmana en hotels de
Catalunya per a dues persones.
Organitza: Associació de Comerciants i
Serveis de Masquefa
Dissabte, 26 de desembre
Concert de Sant Esteve
(Parròquia de Sant Pere)
19h
A càrrec de la Coral l’Alzinar i Aula de

Diumenge, 27 de desembre
El Patge Viu – Viu recollirà les cartes per
als reis Mags d’Orient (La Biblioteca)
De 17 h a 20 h
Espectacle infantil ‘Balambabú’ a càrrec de
la Cia. Pentina El gat (Sala Polivalent)
De 17.30 h a 18.30 h

NADAL A LA BEGUDA
2015-2016

Xocolata desfeta
Organitza: Comissió Cavalcada de Reis i
Ajuntament de Masquefa

Els actes són organitzats per: Societat
Recreativa Unió Begudenca.

Dimecres, 30 de desembre
Espectacle de màgia amb el Mag Dodo
(La Biblioteca)
17 h
Organitza: Ajuntament de Masquefa
Dimarts, 5 de gener de 2016
Arribada amb tren de SS.MM Melcior,
Gaspar i Baltasar a la Plaça de l'Estació

Menú de dimarts a divendres migdies
11,40€

Dimarts, 5 de gener de 2016
Cavalcada de Reis (C/Estació)
18 h
En acabar, SSMM aniran a portar els regals
a totes les cases.

c/ Dídac Toldrà, 31 · 08783 MASQUEFA
serralleriajmg@hotmail.com
Tel.: 678 609 348 · Fax: 93 772 61 15

Dissabtes i diumenges
carta i menú de 26,50€
tot inclòs

c/ Doctor Jover, 12 baixos
08783 Masquefa (Barcelona)
Tel. 93 506 66 57 · Mòbil 666 299 706
calcuiner@gmail.com · www.calcuiner.com

Divendres 25 i dissabte 26 de
desembre
Joc del Quinto
De 22 h a 24 h

Jonatan Merchán

Pa, aigua, vi o refresc i café inclós

Menjar per emportar

18.30 h
Organitza: Comissió Cavalcada de Reis i
Ajuntament de Masquefa

Personalitza els
els teus
teus
Personalitza
calendari s 22
calendaris
00
11
66

Especialistas en todo tipo de:
Motorización de puertas · Barandillas · Trabajos
inoxidable · Estructuras metálicas Cerramientos
Puertas · Rejas ·
Escaleras metálicas
Motorización de puertas · Barandillas · Trabajos
inoxidable · Estructuras metálicas · Puertas
Cerramientos· Rejas · Escaleras metálicas
Decoració nadalanca designed by Freepik
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Consulta a El Maset: 17 de gener de 2016
El Maset té els carrers en molt mal estat des de fa temps i
no disposa de clavegueram. En els últims anys, el consistori
ha inver tit més de 600.000 € en els treballs previs, que eren
necessaris per poder iniciar les obres de millora, i s’han
aconseguit subvencions que permetran rebaixar el seu cost
final. L’objectiu és solucionar les impor tants mancances que té
actualment El Maset i millorar la qualitat de vida dels seus veïns.
La proposta de l’Ajuntament és començar el procés
d’urbanització l’any que ve, però atès el context econòmic
que vivim i el cost de l’actuació, l’alcalde, tal i com es va
comprometre, ha decidit fer una consulta, el pròxim 17 de
gener de 2016, per decidir si es tira endavant el projecte.
A continuació us donem tota la informació necessària perquè
pugueu exercir el vostre dret a vot: us detallem la proposta, en
quin termini es farà, el cost que tindrà i qui podrà exercir el
vot, quan i a on.

La proposta

La consulta

Les obres a El Maset consisteixen en la construcció
d’una xarxa de sanejament a tota la urbanització. Seran
23.700 metres de canalitzacions. Una par t es farà amb
un sistema separatiu per aigües residuals i pluvials i l’altre
amb un sistema unitari. La decisió d’instal·lar un sistema
o l’altre anirà en funció de la longitud i la pendent
dels carrers. La nova xarxa s’ha dissenyat buscant, en
tot moment, l’equilibri entre els costos de l’actuació
i el bon funcionament del sistema de clavegueram,
que no dificulti el tractament de les aigües a l’estació
depuradora i que eviti el vessament d’aigües residuals
a les rieres.
També es renovarà la xarxa d’aigua potable de la
urbanització, que actualment es troba en un estat
precari degut a la seva antiguitat.
Les voreres dels carrers s’ampliaran, ja que les actuals són
clarament insuficients. En total es renovaran 40.300m2.
A més, per facilitar la circulació de les persones amb
mobilitat reduïda els passos de vianants es faran a nivell
de les voreres, fet que compor tarà la disminució de la
velocitat dels vehicles que hi circulin i s’asfaltaran tots
els carrers (67.650 m2).

La consulta es farà el diumenge 17 de gener de 2016
al local social d'El Maset. L’horari de la votació serà de
10 del matí a 6 de la tarda.
La setmana posterior, és a dir, del 18 al 24 de gener, es
podrà votar a les dependències municipals d’urbanisme
en horari d’oficina.
La consulta no té caràcter vinculant, tot i que l’equip
de govern de Masquefa es compromet a acceptar
el resultat que se’n desprengui, sempre i quan la
par ticipació superi el 50%, entenent que els propietaris
que no par ticipin a la consulta estan d’acord amb la
proposta municipal.

Realització de les obres

Cost de les obres

Amb l’objectiu de disminuir al màxim les molèsties als
veïns durant l’execució de les obres, s’ha dividit en 8
sectors que s’aniran executant de forma consecutiva i
es preveu que les obres estiguin acabades en 6 anys.

La pregunta que es realitzarà és:
“EL MASET és un sector pendent
d’urbanitzar. Un cop finalitzat el procés
de reparcel·lació urbanística, manca
només acordar l’inici de les obres. Sóc
partidari d'iniciar el procés urbanitzador
al 2016?
(SÍ-NO)

El cost de les obres és de 19 € el m2 aproximadament
+ IVA (el corresponent en cada moment).
El pagament el faran els propietaris de les parcel·les en
quotes semestrals durant el període d’obres.
L’Ajuntament de Masquefa tractarà individualment els
casos de persones amb greus dificultats per poder
pagar el cost de les obres.

MASQUEFA
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Els propietaris de solars de la urbanització El Maset, siguin
residents o no de Masquefa i que hagin de contribuir en el
finançament de les obres.
Cada solar tindrà dret a un vot, indistintament de la
seva grandària. En cas de cotitularitat del solar, caldrà la
compareixença dels dos copropietaris o bé la delegació d’un
a favor de l’altre.
No es permetrà delegar el vot, excepte en el cas que la persona
acrediti una relació familiar de primer grau o de convivència

NOTÍCIES

amb la persona que no pot exercir el vot. En aquest cas,
s’haurà d’acreditar la delegació expressa amb un document.
Per acreditar la relació familiar de primer grau, caldrà aportar el
llibre de família i per acreditar la convivència, s’haurà d’aportar
un volant d’empadronament, que emet el propi Ajuntament.
Per poder votar caldrà el DNI, el passaport o el carnet de
conduir.
Per qualsevol dubte sobre el procés, us podeu dirigir al
departament d’Urbanisme en horari d’oficina o trucar al
regidor d’Urbanisme, Enrique Gómez, al telèfon 635707901.

MASQUEFA
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L’Internet més econòmic, al teu poble

L’Ajuntament de Masquefa ha acabat
els treballs de desplegament de fibra
òptica per connectar el CTC –on hi ha el
centre operatiu de la xarxa wifi municipal
Masquefa Sense Fils- amb els diferents
nodes de la xarxa des d’on s’emet

el senyal wifi. La finalització d’aquests
treballs permet que, a par tir d’ara,
tots els usuaris de Masquefa Sense Fils
gaudeixen de més velocitat de navegació
i de descàrrega de dades a Internet,
millorant notablement així el servei.

Perfil d’usuari de Masquefa Sense Fils
El servei de Masquefa Sense Fils és idoni per a un usuari que utilitza Internet a casa per a la navegació, la consulta de
correus electrònics, l’ús de xarxes socials i busca un preu molt més econòmic.
Avantatges Maquefa Sense Fils
Sense quota de línia
Quotes més econòmiques (estalvi mitjà anual de 170 €)
Velocitat simètrica (mateixa pujada i baixada)
Atenció al client des de Masquefa
Permet contractar Internet sense telèfon fix
Preus definitius
Factura única i simple
Sense permanència

La història de Masquefa Sense Fils
La xarxa wifi municipal Masquefa Sense Fils es va posar
en funcionament l’any 2009 com a servei al vilatà.
Actualment, proporciona accés a Internet i servei de
telefonia IP amb importants avantatges pels usuaris,
com ara uns preus competitius i un servei de proximitat.
Ofereix diferents productes adaptats a les necessitats de
particulars, comunitats de veïns, empreses i emprenedors.
Mitjançant aquesta xarxa wifi municipal, l’Ajuntament vol
fomentar l’ús de les noves tecnologies i posar Internet
a l’abast de tothom, contribuint així a eliminar el que es
coneix com la fractura digital.

Vs.

Inconvenients Altres Companyies
Quota manteniment mínima de 18 €
Quotes més cares
Velocitat asimètrica
Atenció al client des de fora de Masquefa
Vinculen Internet i fix
Ofer tes puntuals
Diverses factures
Permanència mínima de 18 mesos

MASQUEFA
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TARIFES
Internet MSF i Trucades
(Velocitat de pujada i baixada 5Mb)
27,23 € IVA Inclòs*

Internet MSF
(Velocitat de pujada i baixada 5Mb)
18,15 € IVA Inclòs*

Internet MSF Professional
(Velocitat de pujada i baixada 10Mb)
30,25 € IVA Inclòs*

Per a poder disposar de Masquefa Sense Fils és necessari
comprar una antena receptora i un router al CTC
que tenen un cost de 49.55 € (IVA Inclòs). Els clients
poden decidir entre fer-se una autoinstal·lació amb el
suport d’un manual o contractar els serveis d’un tècnic
especialista per 80 € IVA Inclòs.
* Els clients amb dos anys d'antiguitat al servei tenen un descompte per
fidelitat d'un euro sobre aquests preus.

Servei d’Atenció a Usuaris
CTC (Masquef@ula) Avinguda Catalunya, 62
Horari d’atenció de dilluns a divendres, de 9 h a 13 h
i de 16.30 h a 19 h
Nou telèfon: 93 131 63 63
Nova web: masquefasensefils.cat

EXCAVACIONS, PISCINES
I CONSTRUCCIONS

IÑAKI PEREA
Excavacions i
Miniexcavacions
Piscines de fibra
Neteja de parcel.les
Construccions i
reformes en general
c/Abrera, 3 Bústia 157 · 08783 Masquefa
Tel. 93 778 83 94 · Mòbil 610 205 798
i.perea.exca@hotmail.com

ENTREVISTES
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Èxit esportiu dels joves masquefins

Eric Vega: “M’agradaria arribar al
primer equip i guanyar la Champions”

Iker Valderrama: “Vull ser professional
del Muay Thai”

Eric Vega Clemente és un jove de Masquefa que va començar a
jugar a futbol al Virolai Masquefa en la categoria de prebenjamins.
Actualment, amb només 12 anys, juga ja al Barça.

Iker Valderrama és un jove masquefí que estudia 3r d’ESO a
l’Institut de la Vila. Acaba de fer 14 anys i s’ha convertit, en els
últims anys, en un dels referents mundials del Muay Thai (boxa
tailandesa).

Com va començar la teva afició al futbol? Veient els
partits per la tele.
En quina posició t’agrada més jugar? Central esquerre.
Quants dies a la setmana entrenes i on? Entreno tres
dies a la setmana a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Com compagines el futbol i l’escola? Abans d’anar a
l’entrenament sempre faig els deures dels dies següents.
Quins són els teus objectius, fins on t’agradaria
arribar? Arribar al primer equip i guanyar una Champions.
Què li diries a un noi de la teva edat que s’hi vol
dedicar? Què li recomanaries? Que s’ho passi bé fent el
que li agrada.
Quin és el partit que més recordes? La final de la ‘Liga
Promises’ a Barranquilla, Colòmbia, on vam remuntar a la final
contra el Sevilla. Era un torneig que el feien per televisió i va ser
molt especial.
Trajectòria Eric Vega
2009: Amb només 6 anys comença a jugar al Virolai
Masquefa.
2011: El fitxa l’Igualada, on juga durant dues temporades.
2013: El F.C.Barcelona es fixa amb ell i el fitxa. Allà
comença a la categoria Aleví D, després passa a Aleví C.
Temporada 2014-2015: Categoria Aleví A. Guanya
les competicions oficials de Lliga, Copa Catalunya i el
prestigiós torneig internacional disputat a Colòmbia de la
fundació ‘El Larguero’ i La Sexta ‘Liga Promises’, en el qual
participaven els 8 millors classificats del torneig estatal
(Sevilla, Atlètic de Madrid, Vila-real, València,...) i equips
internacionals.
Temporada 2015-2016: Dóna el salt a Futbol 11,
jugant de lateral esquerra i central. Aquesta temporada
ha pogut disputar tornejos com el de Tòquio, al Japó, que
ha estat tot una experiència per ell i els seus companys.
Altres tornejos jugats i guanyats: Torneig de Peralada
(amb rivals com el reial Madrid, el València, el Vila-real...);
Torneig de Terrassa (Categoria Aleví A), Danauen Cup
(Àustria), Powerade Cup, Premier League Cup, etc.

Iker, abans de tot, explica’ns què és la boxa
tailandesa i com es diferencia de la tradicional?
La boxa tailandesa més coneguda com Muay Thai és un art
marcial, en el qual es pot colpejar al rival amb totes les parts del
cos excepte amb el cap. Com diu el seu nom aquest esport té el
seu origen a Tailàndia.
Com va començar la teva afició pel món de la boxa
tailandesa?
Fa tres anys jo jugava a futbol. Un dia vaig anar amb un amic que
feia Muay Thai al gimnàs. Vaig veure la classe, em va agradar i vaig
començar-lo a practicar.
Quantes jornades dediques a l’entrenament i on?
Ara mateix faig entre 12-15 hores a la setmana a Piera, ja que el meu
entrenador, Oscar Simón, va obrir fa poc el seu propi gimnàs allà.
Com compagines els estudis i la boxa?
Abans de començar els entrenaments faig els deures i estudio, en
el cas de que no acabi la feina no vaig al gimnàs o vaig més tard.
Quins són els teus objectius, fins on t’agradaria
arribar?
M’agradaria arribar a ser professional i al final de la meva carrera
montar el meu propi gimnàs.
Què li diries a un noi de la teva edat que s’hi vol
dedicar? Què li recomanaries?
Que s’esforci, ja que sense sacrifici no hi ha recompensa i que tot
arriba quan ha d’arribar.
Trajectòria d’Iker Valderrama Palma
2013: Campió del món ISKA en modalitat K1.
2014: Campió del món ISKA en modalitat Muay Thai.
Campió del torneig europeu Kysencko 2014.
Campió del torneig Danger King Challenge Dues Nacions
(Espanya – Anglaterra) en modalitat Muay Thai.
2015: Campió del món WKA en modalitat K1.
Subcampió del món WKA en modalitat Muay Thai.
2015: Els dies 5, 6 i 7 de desembre Campionat de
Manchester.
2016: Mundials Stuttgart (Alemanya) abril-maig.
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ESPORTS

Arnau Media i Claudia
Páez, medalla de plata a la
Copa Catalana

Pòdium dels pilots
masquefins en MotoCross

La parella de patinadors de Masquefa, formada per Arnau
Medina i Claudia Páez, van guanyar la medalla de plata a la Copa
Catalana celebrada el dissabte 14 de novembre a Cerdanyola
del Vallès, en el nivell d’Iniciació B.
La competició, organitzada per la Federació Catalana de
Patinatge i el Club Patinatge Ar tístic Cerdanyola, va acollir
totes les territorials: Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.
L’èxit de la parella de patinadors de Masquefa es deu, en
bona part, gràcies a la tasca que ha dut a terme el cos tècnic
format per la primera entrenadora., Anna Baeza, la segona
entrenadora, Verònica Trani (entrenadora de la parella), i les
monitores Mireia Folch, Paula Icar t i Andrea Nieto.

La competició del MotoCross Català està sent bona, aquesta
temporada, pels dos pilots masquefins que hi par ticipen,
Joan Rosell Usó i Josep Carné Rodríguez.
A falta de l'última prova, que es farà al circuit d’Amposta,
tots dos estan molt ben classificats. Cal remarcar el pòdium
de Joan Rosell, en la categoria de 85 cc, i del podi de Josep
Carné Rodríguez en la categoria de 65 cc, en l’emblemàtic
circuit de Montgai de Lleida. Tots dos van aconseguir la
tercera posició.
L’objectiu per a la temporada vinent és aconseguir millors
posicions a la classificació general i fer un salt a la competició
estatal.
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I Cursa de Muntanya
'Trail Les Tres Fonts'

Més de 250 corredors i prop de 90
voluntaris van participar el diumenge
18 d’octubre, en la primera cursa de
muntanya ‘Trail Les Tres Fonts’, que es va
fer a Masquefa. La cursa, organitzada per
Masquefa Trail, amb la col·laboració de
l’Ajuntament i diversos establiments locals,
va estar oberta a corredors locals i d’arreu.
A més, va fer sortir al carrer nombrosos
vilatans que van voler gaudir de la jornada
veient els atletes en acció i participant en
les diverses activitats populars que es van
fer.
Durant el recorregut, de 12 quilòmetres
i 300 metres de desnivell, els esportistes
van rebre els ànims, no només del públic
assistent, sino també dels 24 cartells que
es van repartir en diferents trams amb
missatges d’ànim. El ‘Trail Les Tres Fonts’ va
transcórrer pel terme de Masquefa, passant
pels indrets rurals més característics. Els
participants, de totes les edats, van poder
gaudir d’un entorn de terres envoltades
de vinyes i dominades per la muntanya de
Montserrat, trepitjant corriols, rieres i pistes.
Tres fonts van ser testimonis del pas dels
corredors: la Font del Cementiri Vell, la Font
del Violí, a la riera de Masquefa, i la Font del

Roure, just a l’arribada a la meta. La cursa
va tenir la sortida i l’arribada a la Plaça dels
Jocs. Els corredors, a més, van tenir servei
de cafè gratuït, avituallament il·limitat, tant
de beure com de menjar, i animació a la
sortida i arribada amb un speaker.
Cal destacar també la gran participació del
Club Excursionista de Sords de Catalunya. El
club va gestionar un intèrpret del llenguatge
de signes perquè poguessin gaudir de tot el
programa com la resta de corredors.
La cursa tenia tres categories, cadascuna
d’elles amb modalitat masculina i femenina:
categoria absoluta, categoria veterans
(corredors de 45 anys o més) i categoria
local, en què van participar els corredors
empadronats a Masquefa. Una altra
singularitat destacable va ser el lliurament
de premis, que no es va fer fins que no va
arribar l’últim participant a la línia de meta
i que va ser el primer en pujar a l’escenari i
rebre el primer guardó.
Cursa solidària. Un euro de cada inscripció
s’ha destinat a l’Associació Alma de
Masquefa, una entitat sense ànim de lucre,
que vetlla per la protecció i el respecte per
a les persones amb discapacitat intel·lectual,
evitant situacions de desemparament i
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ELS GUANYADORS
•

Categoria general masculina:
Francisco Javier Munuera,
Oliver Galindo i Antonio
Rodríguez.
• Categoria general femenina:
Yolanda Civit, Montserrat
Parera i Veronica Jimeno.
• Veterans masculins: Francisco
Javier Navarro, Miguel Luque i
José Mª Griñon.
• Veteranes femenines: Nuria
Magdalena, Marta Vasques i
Conchi García.
• El 1r màster home: Pascual
Vicente.
• La 1a màster dona: Creu
Palacín.
• L’atleta més veterà: Miguel Ruíz.
• L’atleta més jove: Pol Martínez.
• L’Atleta amb més compromís:
Pina Pintado.
• El Club més participatiu: Club
Excursionista de Sords de
Catalunya.
Tots els participants que van
completar la prova van ser
obsequiats amb una bossa del
corredor, amb una samarreta
tècnica i articles cedits per marques
comercials.
aïllament i sensibilitzant a la societat.
Botifarrada popular. Un cop acabat el trail,
es va fer una botifarrada popular gratuïta
per a tots els assistents i els tabalers dels
Pixafocs i Cagaspurnes van preparar
algunes sorpreses.

Gran participació a la XI Festa de la Moto de Masquefa
Més d’un centenar de motos vingudes
d’arreu de Catalunya van par ticipar en
l’espectacular desfilada pels carrers de
Masquefa durant l’onzena edició de
la Festa de la Moto, que va tenir lloc
dissabte 7 de novembre, a La Fàbrica
Rogelio Rojo. ‘Motards’ de diversos clubs,
així com aficionats par ticulars a aquests
vehicles de dues rodes, no es van voler
perdre aquesta convocatòria que, de
nou, va tornar a ser un èxit.
Organitzada per l’Associació Motorista
4133 amb la col·laboració de

l’Ajuntament, la festa va omplir el recinte
de La Fàbrica Rogelio Rojo, per on van
passar més de 600 persones. Molts d’ells
es van quedar sorpresos amb els gaiters
de The City of Barcelona Pipe Band, que
els rebien a l’entrada i molta gent es va
voler fer fotos amb ells. A més, el pati
de la Rojo també va ser l’escenari dels
concer ts dels grups Mr. Wildfred i Fe
Ciega, d’una barbacoa ‘biker’ i d’un show
‘burlesque’ de ‘pinups’. Tampoc no hi van
faltar els estands de roba ‘biker’, bijuteria
i complements.

Els organitzadors consideren un èxit
l’edició d’enguany i fan una valoració
positiva de la festa i les activitats que hi
va haver durant la jornada.
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Temps assolellat a la Festa de Sant Eloi 2015

A diferència de l’any passat, en què
el temps no va acompanyar, la Festa
de Sant Eloi d’aquest 2015, que es
va celebrar el cap de setmana del 28
i 29 de novembre, va ser una jornada
plenament assolellada. El bon temps
va animar molta gent a gaudir de la
festivitat i dels diferents actes que es van
celebrar. Entre les principals atraccions
hi havia el Mercat de Sant Eloi, format
per un conjunt de comerços locals i
ar tesans que van oferir el millor dels
seus productes.
Activitats per a tots els gustos
Tant dissabte com diumenge, els
visitants es va poder visitar el Centre
d’Interpretació de La Fàbrica Rogelio
Rojo.
A la Sala Petita es va fer una exposició
de pintures a càrrec d’Isabel Fuentes
que utilitza la tècnica d’olis i pastel en
els seus quadres.
Dissabte a la tarda, a l’exterior de La
Fàbrica, es va veure l’actuació de la
Dansa Urbana Associació Juvenil i a la
nit, els més joves van gaudir del concer t
‘Música contra la SIDA’ a càrrec dels
grups Komba’t i Trast.
Diumenge es va celebrar el concurs
d’arrossegament de cavalls. I al vespre
l’espectacle d’en Ber to Romero ‘Sigue
con nosotros’, a la Sala Polivalent, va
posar el punt final a la Festa de Sant Eloi
d’enguany.
Actes pels més petits
Entre els visitants, en diverses ocasions,

Concurs de Fotografia Vila de
Masquefa 2015
A banda del curs de fotografia Photowalk
Masquefa que dissabte al matí va impartir
el fotògraf Joan Vendrell, dissabte al migdia
es van donar a conèixer els guanyadors del
Concurs de Fotografia Vila de Masquefa 2015.
La guanyadora va ser Esther Esteller Goyret
amb la fotografia que porta per títol ‘Barra
d’Equilibri’ i amb la qual es va endur 200 € de
premi. El segon premi el va aconseguir Arnau
Mata Aguilar amb una foto que va titular
‘Sunset Flip’ i amb la qual va obtenir 100€.
El tercer premi, dotat amb 50 €, va ser per
Juan José Cumplido Castillo amb ‘En busca
del jugador perdido’.
Totes tres fotografies sortiran publicades
en el calendari 2016 de l’Ajuntament
de Masquefa, juntament amb altres 10
fotografies que no van aconseguir entrar
al podi de premiats, però que el consistori
considera que es mereixen un mes en el
calendari.

apareixia l’espectacle itinerant ‘El
Pianoman i les aventures de Pete i Pat’.
Els més petits també van gaudir d’un
inflable que hi havia a tocar del mercat.
Van tenir l’opor tunitat de pujar en un
carro estirat pels cavalls d’Antonio
Malet. També van par ticipar en un taller
d’arbres i boles de Nadal, d’encunyació
de monedes i van poder veure una
demostració d’oficis com la de ferrer o
de persones que antigament treballaven
en la fossa de metalls.
Per altra banda, Protecció Civil va fer una
recollida de joguines noves que aniran
destinades a les famílies amb menys
recursos econòmics de Masquefa.

NOTÍCIES
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Jornada solidària de donació de sang
La Sala Polivalent va acullir els donants de sang el divendres 27 de novembre. Un total de 145 persones van
aproximar-se, en algun moment, al llarg de la jornada.
Es va aconseguir un total de 120
donacions, ja que 25 no van poder donar.
També cal destacar que 20 són nous
donants.
A banda dels donants també van visitar
el recinte alumnes de diferents escoles.
No van poder donar sang, perquè l’edat
mínima són 18 anys, però sí van poder
conscienciar-se de la importància de
donar-ne. També van poder divertir-se
amb un inflable que es va instal· lar al pati
del recinte La Fàbrica Rogelio Rojo.
Els organitzadors agraeixen la generositat
dels donants, també de les empreses, els
comerços, els voluntaris i el personal de
l’ajuntament que hi va col· laborar.
Perquè és necessària la sang?
Cada dia es necessiten a Catalunya un

mínim de 1.000 donacions de sang pels
malalts que s’han sotmès a una operació o

per a les persones que s’han de sotmetre
a transfusions.

Alta participació en la commemoració
del Dia Mundial contra la SIDA
L’1 de desembre es va commemorar el
Dia Mundial de la Lluita contra la Sida.
Masquefa va aprofitar la proximitat de la
data i el cap de setmana del 27 i 28 de
novembre va organitzar diversos actes
amb l’objectiu de donar informació i
al mateix temps ser solidaris amb els
afectats per la malaltia.
Divendres, 27 de novembre, el Casal de
Joves va organitzar una xerrada sobre
sexualitat segura que va comptar amb
la presència d’una quinzena de joves,
d’edats compreses entre els 12 i els 14
anys. La xerrada, que va durar un parell
d’hores, va tractar temes com els canvis
que es produeixen en l’adolescència,

l’inici a la sexualitat i la prevenció de
malalties de transmissió sexual.
Un dia després, dissabte 28 de novembre,
el Casal de Joves va acollir el concer t
‘Música contra la SIDA’ amb l’actuació de
Komba’t (un grup musical de Molins de
Rei que fa poc s’ha iniciat i barreja estils
de rock, ska i reggae) i Trast (un grup de
mestissatge format al Baix Llobregat).
Al concer t, la majoria joves entre els
16 i els 30 anys, van poder accedir
gratuïtament. Només havien de por tar
material escolar, joguines o productes
d’higiene personal que es faran arribar
a les famílies que actualment tenen més
necessitats. Les persones que no van

El Gran Recapte: 9.000 quilos recollits
Més de 9.000 quilos d’aliments de primera
necessitat es van recollir a Masquefa, el
divendres 27 i dissabte 28 de novembre
en el Gran Recapte 2015 que el Banc
d’Aliments porta a terme anualment a tot
Catalunya.
Durant els dos dies es van habilitar a
Masquefa diferents punts de recollida, entre
els quals hi havia dos supermercats Condis

(el del carrer Sant Pere i el de l’Avinguda
Línia), el Mercadona i el Punt Taronja.
El Gran Recapte de Masquefa va ser
possible gràcies a una quarantena de
voluntaris que van ser a les portes dels
diferents establiments per informar als
vilatans i lliurar-los les bosses amb les quals
van poder comprar els aliments pel Gran
Recapte.

por tar res, van fer un petit donatiu que
es destinarà a adquirir productes de
primera necessitat.
Cal destacar la feina que van dur a
terme els voluntaris de la comissió KSJ,
que van ajudar amb el muntatge i el
desenvolupament de l’acte. També es
van fer càrrec de la barra de la festa.
Els beneficis que van aconseguir es
destinaran al Cap de Setmana Jove 2016.

Gaudim
del Nadal!

Ja tornem a tenir aquí el Nadal, i amb ell, les compres,
els regals, els dinars familiars….
Des del Casal de Joves et volem donar uns quants
consells per tal d’evitar el consumisme desmesurat
i gaudir al màxim d’aquestes festes.
Tingues en compte que el més impor tant del
Nadal és passar-ho bé amb la gent que t’estimes.
No t’has de sentir obligat a fer regals pel fet que
sigui Nadal; qualsevol època de l’any és bona per
demostrar als teus que els estimes. Si decideixes
fer regals, pots provar

companyia, no el que mengeu. Feu les vostres
compres amb antelació. Els comerços moltes
vegades encareixen el preu del menjar quan
s’acosten aquestes dates.
En qüestió de tradicions, per a gustos, colors.
Però hi ha tradicions molt arrelades a casa
nostra, com és el Caga Tió. Potència i gaudeix
d’aquestes tradicions tant nostres.
I recorda: que l’esperit nadalenc de pau i bon
rotllo perduri en el món la resta de l’any.
de fer-los tu mateix. A internet pots trobar
moltes pàgines web amb idees de regals fets a mà. Si no
se’t donen massa bé les manualitats, pots realitzar les teves
compres a botigues de comerç just on també col·laboraràs
en projectes solidaris. Opta pel comerç de proximitat; a les
botigues del poble hi pots trobar molts productes, i rebràs un
tracte personal i proper. També pots comprar els teus regals a
artesans que fan de cada peça, una obra única i especial.
Si feu dinars o sopars de Nadal, no compreu més del
que podeu menjar. Recorda que el més impor tant és la

EL CASAL DE JOVES US DESITJA
BON NADAL!
Des del Casal de Joves volem col·laborar en fer possibles els
consells que us hem donat. Per això, les setmanes prèvies a
Nadal realitzarem les següents activitats:
• Divendres 11 de desembre a les 17.30 h: Taller de
decoració nadalenca amb material reciclat.
• Divendres 18 de desembre a les 17.30 h: Taller de postals
de Nadal.

MASQUEFA
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Els infants surten a jugar al carrer
El 20 de novembre se celebra el Dia
Universal dels Drets de l’Infant. Aquesta
data commemora l’aprovació del Tractat
Internacional, que a l’any 1989 va establir
els drets fonamentals de tots els infants.
Masquefa es va sumar, dissabte 21 de
novembre, a la commemoració. L’edició
d’enguany reivindicava el ‘Dret al lleure’ i
per aquest motiu es van organitzar jocs
i tallers, a peu del carrer Crehueta, des
de 2/4 de 5 de la tarda fins a les 7 del
vespre.
La
convocatòria,
va
aconseguir
la par ticipació de molts infants
acompanyats de les seves famílies. S’hi
van fer jocs tradicionals i de carrer, tallers
de manualitats, gimnàstica, música i un
espai de dibuix, entre d’altres activitats.
Per berenar es van repar tir creps i pa

amb xocolata.
Durant la celebració, organitzada pel
Centre d’Esplai Giravolt i amb el supor t

Nova cuina a l’escola El Turó
Una de les novetats destacades d’aquest
curs 2015-2016 és que l’escola El Turó ha
estrenat cuina pròpia i tots els alumnes que
es queden a dinar mengen àpats elaborats
en el mateix centre. La nova cuina dóna
també servei a l’escola Masquefa II.
Les obres es van fer durant l’estiu i la
cuina es va posar en marxa a l’inici del
curs escolar. L’Ajuntament es va fer càrrec
de les obres mentre que de l’equipament
de la cuina se’n va encarregar l’empresa
concessionària Escolarest.
A l’escola El Turó hi mengen cada dia una
mitjana de 125 nens i a l’escola Masquefa
II, una trentena. Es serveixen productes
de proximitat i ecològics. També es fan
menjars especials per altres tipus de
dieta (celíacs, al·lèrgics,...). El menú del
tot el mes es penja a la web del centre.

SERRALLERIA
CONSTRUCCIONS METÀL.LIQUES
TREBALLS AMB ACER INOXIDABLE
Pol. Ind. La Pedrosa
Carretera de Masquefa a La Beguda - Nau 33,
baixos 08783 Masquefa - Barcelona
jcmuntatges@hotmail.com
Telf 93 772 51 31 - 670 02 32 34
Fax 93 772 56 79

ABRIMOS LOS SÁBADOS

Tel. 93 772 55 75 · Fax 93 772 68 77
totauto@hotmail.com
c/ Didac Toldrà, 33 · 08783 MASQUEFA (Barcelona)

de l’Ajuntament i entitats de Masquefa,
els infants de l’esplai van llegir el manifest
pel Dret dels Infants.
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Des d’aquest curs ja no se serveix menjar
de càtering en cap escola del municipi, ja
que tots els àpats s’elaboren en la cuina
del propi centre o bé en un altre de la
població.
Actualment, les escoles Font del Roure
i Vinyes Verdes ja disposen de les seves

pròpies cuines. També en té l’Escola
Bressol Municipal La Baldufa, que a més
de cuinar el dinar dels seus escolars, cuina
també el dels nens de la Llar d’Infants
Francesc Mata i Sanghés de La Beguda.
L’institut no té servei de menjador, ja que
s’hi fa jornada intensiva.

NOTÍCIES

A MALLORCA DURANT
LA GUERRA CIVIL

Masquefa celebra la Castanyada i
recorda els difunts
El cap de setmana de Tots Sants, els
panellets, les castanyes i els moniatos van
ser els postres protagonistes a les cases
de Masquefa. També és tradicional visitar
el cementiri. Van ser molts els masquefins
que van voler recordar els seus difunts
en aquesta jornada. Els representants del
consistori també van anar-hi per fer la
tradicional ofrena floral davant la tomba
que acull els soldats desconeguts de tots
dos bàndols que van morir a la guerra
civil, entre el 22 i el 23 de gener de 1939,
quan les tropes del general Franco van
ocupar definitivament Masquefa. Els
representants municipals van llegir el
poema ‘A Mallorca durant la Guerra
Civil’ de Bartomeu Rosselló-Porcel.
L’acte també va incloure una emotiva
actuació musical a càrrec de l’Aura
Porta, professora de l’Aula de Música.
Caminada nocturna
El Club Excursionista Anoia es va sumar
a la Castanyada amb una nova edició de
la tradicional caminada nocturna, que
va tenir lloc dissabte 31 d’octubre. Hi
van par ticipar prop de 200 persones,
que no van conèixer el trajecte fins al
mateix moment de la sor tida. El destí
va ser la font del torrent de Can Bosc,

un recorregut de prop de tres hores de
durada entre l’anada i la tornada. Entre
els participants hi havia gent d’edats
compreses entre els 4 i els 70 anys.
Tots ells van poder admirar l’entorn de
Masquefa sota la llum de la lluna. Tots
ells van poder recuperar forces amb
castanyes calentes i mistela que van
oferir els organitzadors.

Verdegen encara aquells camps
i duren aquelles arbredes
i damunt del mateix atzur
es retallen les meves muntanyes.
Allí les pedres invoquen sempre
la pluja difícil, la pluja blava
que ve de tu, cadena clara,
serra, plaer, claror meva!
Sóc avar de la llum que em resta
dins els ulls
i que em fa tremolar quan et
recordo!
Ara els jardins hi són com músiques
i em torben, em fatiguen com en un
tedi lent.
El cor de la tardor ja s’hi marceix,
concertat amb fumeres delicades.
I les herbes es cremen a turons
de cacera, entre somnis de
setembre
i boires entintades de capvespre.
Tota la meva vida es lliga a tu,
com en la nit les flames a la fosca.
Autor: Bartomeu Roselló-Porcel
POEMA 2015

CAFÈS AMB HISTÒRIA
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L’IGNOT I SINGULAR TOPÒNIM
DE MASQUEFA

Pels masquefins, el terme “Masquefa”
és tant comú com el paisatge a què fa
referència. Però el cer t és que aquest
vocable és únic en la toponímia
catalana. El primer estudi que va
realitzar-se per desxifrar el seu origen
fou de Josep Maria Solà i Solé, qui
l’any 1949 publicà un ar ticle titulat
“Etimologia árabe de Masquefa”. Solà
assegurava l’ascendència semítica de
la paraula pel prefix mu-, característic
en l’estructura dels noms àrabs. Solà
teoritzà que l’arrel etimològica del
mot hauria estat mẹskẹfẹ, amb un
significat de “país o regió fèr til”. Una
segona menció al nom arribà l’any
1965 de la mà de Joan Coromines,
qui avalà l’aposta de Solà per l’origen
sarraí. Més tard, però, l’any 1983,
Nigel Groom proposà la derivació
del terme del radical s.q.f, saqïfa,
“refugi o lloc cober t”, en comptes
del radical j.s.b, mẹskẹfẹ, inicialment
proposat.
A l’herència manuscrita es troben
molts i diversos testimonis de la
plasmació del topònim “Masquefa”.
Fins ara, hom ha observat vint-iuna maneres diferents d’escriure el
nom en la documentació medieval,
agrupades per Solà i Solé segons
la seva forma fonètica. El primer
manuscrit on es conserva una
referència al “castell de Masquefa”,
datat l’any 963, és una venda que
el comte Miró de Barcelona fa
a Ènnec Bonfill, futur senyor de

Masquefa, del castell, el seu terme
i les seves possessions pel preu de
mil sous. En aquest document el
topònim apareix com a Magzepha i
Machizepha. Entre els anys del 971 i
992 hom troba els mots Machizeufa,
Maschizeufa, Maccefa, Machchefa
i Mazechefa. Ja al llarg del segle XI
el vocable és escrit de les següents
formes: Mahcefa, Mahzefa, Maccefa,
Macceffa,
Maccepha,
Maczefa,
Machcefa, Machzefa, Machecefa,
Mazchefa, Mazechefa, Macichefa,
Machefa i Macceza. La fisonomia
del mot definitiva i que perviu a
l’actualitat ja es troba consolidada,
segons els testimonis conservats,
en una àpoca i un heretament
d’un pagès de Masquefa del 20 de
novembre de 1410.
Una xarxa atapeïda de for taleses
s’anaren configurant al voltant del
riu Llobregat durant la segona meitat
del segle X, entre elles a Masquefa,
però també a Gelida, Eramprunyà,
Castelldefels, Lavit, Subirats i a
Olèrdola. Aquestes foren delimitant
la frontera amb els territoris
musulmans i segons Miquel Barceló
es troben associades freqüentment
a assentaments pagesos. Són
conseqüència, tanmateix, de la
repoblació feudal amb habitants del
nord i de la creixent necessitat de
control del territori conquerit per
par t dels comtes. La pervivència
d’un nom àrab és un factor que

indicaria una convivència dels antics
pobladors sarraïns i els nous habitants
cristians, on els segons haurien
assimilat i llatinitzat el topònim de
la regió. Així doncs, actualment hom
troba evidències que l’origen del
controver tit topònim de Masquefa
pugui ser atribuït a un primer
establiment anterior al segle X de
famílies sarraïnes, de provable origen
berber, instal·lades al que més tard
s’anomenaria el terme de Masquefa
poc després de la conquesta islàmica.
Andrea Velázquez Roche
Doctoranda al dept. d’Història
Medieval, Paleografia i Diplomàtica de
la UB
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NOTÍCIES

Eleccions Generals a Masquefa
Diumenge, 20 de desembre, se celebraran les Eleccions Generals 2015. A Masquefa estan
convocats a les urnes un total de 6.182 veïns, que podran exercir el seu dret a vot.
Dos col·legis electorals
Els electors masquefins podran exercir el seu dret a vot en dos
col·legis electorals. Els veïns del casc urbà de Masquefa i les
urbanitzacions Can Parellada, Can Valls, El Maset i Can Quiseró
podran votar al col·legi electoral que s’habilitarà a l’escola El Turó
(C/ Santa Clara, 30, de Masquefa).
Els veïns de La Beguda Alta empadronats a Masquefa podran
votar al col·legi electoral situat a la Llar d’Infants Municipal
Francesc Mata i Sanghés (al carrer dels Horts, 50, de La Beguda
Alta). Els col·legis estaran oberts de les 9 del matí a les 8 de la
tarda ininterrompudament. Per votar cal dur l’original del DNI, el
passaport o el carnet de conduir.
Servei gratuït de bus municipal
Durant tota la jornada electoral d’aquest diumenge, l’Ajuntament
posarà en marxa un servei gratuït d’autobús per als veïns de
Can Quiseró, El Maset i Can Parellada per desplaçar-se al col·legi
electoral del Turó.
Segueix els resultats electorals a Ràdio Masquefa
Ràdio Masquefa (91.6 FM) emetrà un programa especial de
les Eleccions Generals. L’especial 20D comentarà els resultats
de Masquefa amb l’anàlisi d’un grup d’experts. Es recolliran les
reaccions i compareixences dels líders polítics i institucionals.
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SERVEI GRATUÏT D’AUTOBÚS MUNICIPAL
"Eleccions Generals" 20 de desembre de 2015
HORARI MATÍ
SORTIDES
10.00 h – 12.00 h

CAN QUISERÓ

PARADA BUS

10.15 h - 12.15 h

EL MASET

PARADA BUS

10.30 h – 12.30 h

CAN PARELLADA

PARADA BUS

TORNADES
11.00 h

TORNADA DEL COL.LEGI ELECTORAL EL TURÓ

13.00 h

TORNADA DEL COL.LEGI ELECTORAL EL TURÓ
HORARI TARDA

SORTIDES
16.00 h – 18.00 h

CAN QUISERÓ

PARADA BUS

16.15 h – 18.15 h

EL MASET

PARADA BUS

16.30 h – 18.30 h

CAN PARELLADA

PARADA BUS

TORNADES
17.00 h

TORNADA DEL COL.LEGI ELECTORAL EL TURÓ

19.00 h

TORNADA DEL COL.LEGI ELECTORAL EL TURÓ
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NOTÍCIES

Ja es poden fer les
inscripcions als cursos de
Formació Ocupacional
El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat
ha atorgat una subvenció de 65.947,50 € per a la realització
de dos cursos subvencionats de Formació Ocupacional
adreçats preferentment a persones en situació d’atur, amb
l’objectiu que puguin potenciar el seu currículum i, d’aquesta
manera, incrementar les opcions de trobar feina. En concret,
es tracta d’un curs d’anglès A2 i un altre de desenvolupament
d’aplicacions amb tecnologia web.
El curs d’anglès A2 de 170 hores lectives, permet als alumnes
que el superen obtenir un diploma d’assistència i aprofitament
reconegut per la Generalitat. Pel que fa a les sortides
professionals, la persona participant adquirirà competències
concretes del nivell A2 en l’idioma anglès. Per poder optar a
fer aquesta formació cal tenir més de 16 anys i tenir un nivell
acadèmic mínim de Graduat Escolar. El curs començarà el
30 de desembre de 2015 i s’allargarà fins l’1 d’abril de 2016,
l’horari serà de 9,15 a 12,15 h.
D’altra banda, el curs de desenvolupament d’aplicacions amb
tecnologia web, de 610 hores lectives, permet disposar del
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certificat de professionalitat complert de nivell 3, i inclou la
realització de 80h de pràctiques en empreses. Els alumnes
reben una formació que els prepara per a sortides professionals
com ser programador/a d’aplicacions informàtiques, tècnic/a
d’una pàgina web o programador/a web i multimèdia. Els
candidats han de disposar d’un nivell acadèmic mínim de
batxillerat o equivalent i tenir coneixements de Microsoft
Office i coneixements avançats d’Internet. Si no es disposa
del nivell de batxillerat o equivalent, es podrà realitzar un test
de nivell de les competències clau.
La part lectiva del curs començarà el 25 de gener i s’allargarà
fins el 15 de juliol, l’horari serà de 16 a 20.30h. Les hores de
pràctiques en empreses es realitzaran entre juliol i setembre
de 2016.
A tenir en compte que ambdues accions de formació
s’adrecen prioritàriament a persones treballadores en
situació d’atur demandants d’ocupació (DONO), que han
de ser com a mínim el 80% dels participants, sens perjudici
de la participació de persones treballadores ocupades. Tant
les persones desocupades com les ocupades han d’estar
inscrites al Servei d’Ocupació abans d’iniciar l’acció formativa.
Preinscripcions obertes
Totes les persones interessades en realitzar algun dels dos
cursos ja poden fer les preinscripcions al CTC (Avinguda
Catalunya, 60) per entrar en el procés de selecció dels alumnes.
Cal portar la documentació que acrediti el compliment dels
requisits d’accés (estar inscrit al SOC, titulació, etc...) Més
informació al 93 772 78 28.

LES VOSTRES OPINIONS
Señor Director,
Revista Batega de Masquefa
Al leer la respuesta a mi carta que el Sr. Elio Mariano escribe en su
revista de Octubre 2015, no puedo por menos puntualizar algunos
aspectos de la misma.
Sr me ha sorprendido mucho el que usted se dé por aludido
cuando he criticado las atrocidades que cometió la dictadura y la
ley mordaza, de este gobierno que convierte en delito, entre otros,
la crítica de los símbolos.
Sr la crítica es útil y necesaria para una saludable convivencia,
porque la historia mal digerida se puede convertir en una cosa que
nos impide encarar el futuro con buena vecindad.
Porque es necesario conocer para superar los errores del pasado,
ocultar los hechos, impedir que se hable y se critiquen no es bueno
para la salud de un pueblo. Y créame cuando hablo de las miserias y
las represiones sindicales y políticas que he padecido, que padeció el
país, no lo hago con rencor ni con afán de revancha, eso es absurdo,
La revista Masquefa Batega posa a disposició dels lectors
una secció on podeu publicar les vostres opinions sobre
temes de la vila o d’interès general, així com idees i

lo hago solo para que no se olvide. Porque un pueblo que olvida
su historia corre el riesgo de repetirla y no quiero para mis hijos y
nietos una experiencia tan traumática como aquella.
Soy un simple ciudadano de un pueblo pero lo que ocurre en el
país y lo que aprueban los gobiernos me afecta directamente y por
tanto me considero con todo el derecho y el deber, de ejercer mi
libertad de opinar y criticar, si procede sobre todo ello, al igual que
tiene usted la suya de no estar de acuerdo.
No he sabido si echarme a reír o a llorar cuando he leído que pide
la destitución del responsable de la revista porque se ha atrevido a
publicar una carta que a usted no le ha gustado.
Sin duda esta es una buena muestra de la ley MORDAZA que
aprobó el gobierno, desautorizar despectivamente al que escribe y
castigar al que lo publica.
No esta mal como ejemplo de su hoja de ruta.
Simeon Monfort
Masquefa, 3 de novembre de 2015
suggeriments. Ens podeu fer arribar els comentaris
personalment a l’Àrea de Serveis Personals (C/ Crehueta,
33) o al correu electrònic masquefabatega@masquefa.net
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NOTÍCIES

Masquefa i Piera
acorden crear
accessos a les
zones industrials
dels dos
municipis
Dimecres 21 d’octubre l’alcalde de Piera,
Jordi Madrid, i l’alcalde de Masquefa,
Xavier Boquete, van signat un acord
per la construcció de dues rotondes a
la carretera BV-2441 que tenen com a
objectiu facilitar els accessos a les zones
industrials d’ambdós municipis.
La signatura de l’acord accelerarà la
implantació de l’empresa Carreras, que
té seu a Saragossa, a Can Bonastre.
En aquesta zona, Carreras farà una
nau dedicada a la logística amb una
parcel·la de 110.000 metres quadrats i
la construcció d’una superfície de 57.000
metres quadrats.
L’arribada d’aquesta companyia permetrà

la creació de molts llocs de treball, fet que
incentivarà l’economia dels dos municipis.
A més, l’empresa s’ha compromès a
incorporar persones amb algun tipus de
discapacitat.
Aquest acord és un inici de col·laboració
entre els dos municipis per incentivar

Ràdio Masquefa estrena
nous equipaments

SNACK - BAR
CAFETERIA
Avd. Catalunya, 58· Masquefa

Tel. 692 638 546

18

CTC

84

Amb una inversió de 1.078,88 €, Ràdio Masquefa ha renovat
tots els micròfons i auriculars així com el cablejat de l’estudi 1
(el que es fa servir per emetre en directe).
Aquesta inversió ha estat possible gràcies a l’ajut econòmic
rebut per par t de la Xarxa de Comunicació Local per a la
producció pròpia de dues hores diàries de programació.
Amb aquesta renovació de material es continua l’aposta per
fer de l’emissora municipal el referent informatiu de proximitat.

l’economia i ser la punta de llança per
reclamar inversions per tots dos municipis,
com són el desdoblament de la B 224 i el
quart cinturó.
L’acord, signat entre tots dos alcaldes, es va
ratificar en el ple ordinari de l’Ajuntament
de Masquefa del dijous 22 d’octubre.

MASQUEFA
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PLE MUNICIPAL D’OCTUBRE

ORDRE DEL DIA:
1.

-

Acta sessió extraordinària del ple de
31 d’agost de 2015.

-

Acta sessió ordinària del ple de 17
de setembre de 2015.


2.
3.

Assabentat correspondència de tràmit i
Decrets de l’ Alcaldia.
Despatx Alcaldia.

Àrea d’Economia, Hisenda,
Administració i Governació
4.

Aprovació, si s’escau, de l’expedient de
modificació del contracte exp. 163/2009,
concessió de gestió del servei públic
d’atenció a la petita infància i a la família
de l’Ajuntament de Masquefa.


5.

Aprovació provisional, si s’escau, de la
modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels tributs municipals, per
l’exercici 2016.


6.

Aprovació, si s’escau, del conveni i annex
I, a subscriure entre el Servei Català de
Trànsit i l’Ajuntament de Masquefa en
matèria de seguretat viària.


7.



Aprovació actes ple sessions anteriors:

Aprovació, si s’escau, d’acollir-se al règim
especial de reintegrament del saldo deutor
per la liquidació definitiva, corresponent a
l’Ajuntament de Masquefa, en la participació en els Tributs de l’Estat de 2013.

8.

Assabentat al ple de l’informe d’intervenció de les línies fonamentals del pressupost 2016. NO ES VOTA

9.

Aprovació, si s’escau, del protocol de
conveni a subscriure entre l’Ajuntament
de Masquefa i la societat Iguana Comunicacions SL, per regular la coubicació de
nodes de xarxa.


10. Aprovació, si s’escau, de la moció que
presenta el grup polític municipal del
PSC per a que l’Ajuntament de Masquefa
compleixi amb la moció sobre la
sanció dels immobles permanentment
desocupats
propietat
d’entitats
financeres i altres grans empreses,
aprovada el 13.02.2014.


11. Aprovació, si s’escau, de la moció
de
suport
al
President
Mas,
l’Exvicepresidenta Ortega i la Consellera
Rigau amb motiu de la seva imputació per
l’organització del 9N.


Àrea del Territori i Sostenibilitat
12. Aprovació, si s’escau, de la moció que
presenta la Candidatura d’Unitat Popular
de Masquefa (CUP-PA) per a la creació
d’una brigada de manteniment als barris.


13. Aprovació, si s’escau, de la moció que
presenta el grup polític municipal del PSC
per a la millora de l’enllumenat públic als
barris de Masquefa.


14. Aprovació, si s’escau, de la moció que
presenta el grup polític municipal del
PSC per a que l’Ajuntament de Masquefa
lideri la demanda de millores a la
carretera B224 davant de la Conselleria
de Territori i Sostenibilitat.


15. Aprovació del conveni subscrit entre
l’Ajuntament de Piera i l’ajuntament de
Masquefa, que regula la inclusió en el
poum els accessos a la carretera BV-2441.


Àrea d’Atenció a les Persones
16. Aprovació, si s’escau, de la moció que
presenta la Candidatura d’Unitat Popular
de Masquefa (CUP-PA) per a la creació
d’una xarxa d’horts comunitaris.


17. Aprovació, si s’escau, de la moció que
presenta la Candidatura d’Unitat Popular
de Masquefa (CUP-PA) en solidaritat amb
Askapena i la Lluita Internacionalista.


Altres
18. Assabentat assumptes tractats a la Junta
de Govern Local.
19. Assumptes tràmit.
20. Mocions, precs i preguntes.
Membres Assistents:
CiU: 6 (6); PSC: 2 (3); ERC: 1 (2); CUP: 1 (1);
PP:1 (1);
Aprovat

No aprovat

Abstenció
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PLE MUNICIPAL

PLE MUNICIPAL DE NOVEMBRE

ORDRE DEL DIA:
1.

8.

Aprovació actes ple sessions anteriors:
-- Acta sessió ordinària del ple de 22
d’octubre de 2015.




2.
3.

Assabentat correspondència de tràmit i
Decrets de l’ Alcaldia.
Despatx Alcaldia.

Àrea d’Economia, Hisenda,
Administració i Governació
4.

Aprovació, si s’escau, del nomenament
de representant de la corporació a la
Comissió Gestora de la Mancomunitat
per a l’Atenció dels Minusvàlids
Psíquics de la Comarca de l’Anoia.


5.

Aprovació, si s’escau, de la proposta de
baixa de drets reconeguts pendents de
cobraments presentats per l’organisme
de gestió tributària.


6.

Aprovació, si s’escau, de la moció de
suport a la resolució 1/XI del Parlament
de Catalunya.


7.

Assabentat al ple de l’informe tramès
al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques – Coordinació Financera
amb les entitats locals, d’avaluació
trimestral del compliment d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera
pel tercer trimestre de l’exercici 2015.
NO ES VOTA

Aprovació inicial, si s’escau, del
pressupost general municipal consolidat
per a l’exercici 2016, les bases d’execució
i la plantilla del personal.

9.

Aprovació, si s’escau, de la “enmienda de
substitución a toda moción de soporte a
la declaración separatista”.


10. Aprovació, si s’escau, de la moció dels
grups municipals de la CUP, ERC i PSC
al ple de l’Ajuntament de Masquefa per
garantir el bon govern, transparència i
accés a la informació a l’Ajuntament de
Masquefa.

13. Aprovació, si s’escau, de la moció de
suport al Correllengua 2015.


14. Aprovació, si s’escau, de la moció
presentada pel grup polític municipal
de la CUP, relativa a la declaració de
Municipi oposat a l’aplicació del Tractat
Transatlàntic de Comerç i Inversió
(TTIP).


15. Aprovació, si s’escau, de la moció del grup
polític municipal de la CUP de Masquefa,
en suport a la iniciativa legislativa popular
per una Llei del sistema educatiu de
Catalunya.





Àrea d’Atenció a les Persones

Altres

11. Aprovació, si s’escau, de la moció
presentada pel grup municipal d’Esquerra
Republicana de Masquefa en motiu
del 75è aniversari de l’assassinat del
President Lluís Companys i Jover. Justícia
universal i memòria històrica.

16. Assabentat assumptes tractats a la Junta
de Govern Local.
17. Assumptes tràmit.
18. Mocions, precs i preguntes.


12. Aprovació, si s’escau, de la moció
presentada pel grup municipal d’Esquerra
Republicana de Masquefa sobre els atacs
del govern de l’estat a la normativa
catalana sobre pobresa energètica.



Membres Assistents:
CiU: 6 (6)
PSC: 3 (3)
ERC: 2 (2)
CUP: 1 (1)
PP: 1 (1)
Aprovat

No aprovat

Abstenció

MASQUEFA

L’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
Nou any, nou mandat, nous reptes
L’atenció a les persones tornarà a ser la
màxima prioritat del govern municipal en
aquesta nova legislatura, que hem començat
a mitjans d’any. No volem deixar d’atendre
ningú i donarem supor t a les famílies que més ho necessitin. És
per aquest motiu, que el pressupost destinat a Benestar Social
s’augmentarà en més d’un 30 %, amb una despesa total de 376.000
€. A més, aquest 2016 s’establiran nous ajuts per poder fer front
al pagament de l’IBI.
Una altra de les prioritats del consistori són els joves i la gent
gran. Sabem els esforços que suposa per a les famílies assumir
la despesa dels estudis dels seus fills. Properament, obrirem una
convocatòria dotada amb 30.000 € per ajudar al jovent a cursar
estudis postobligatoris i així poder complir els seus somnis de
futur. D’altra banda, farem realitat el nou Centre de Dia per a la
nostra gent gran.
La crisi econòmica, malauradament, no ha acabat. Sabem del
patiment de les famílies i és per aquest motiu que incrementem
les ajudes econòmiques.
En el nou any, el nostre municipi abordarà un altre gran repte:
posar al dia les urbanitzacions. Per això hem elaborat un pla de
Amb tu! Al costat dels nostres
veïns
Per a què serveix l’acció política sinó és per
donar solucions els problemes dels nostres
veïns? Els socialistes de Masquefa ho tenim clar. Aquesta és la nostra
missió diària i fem que la nostra feina beneficiï al màxim nombre de
veïns possible. Ho fem per convicció, però també per necessitat. El (des)
govern de Masquefa continua sent el del “donde dije digo, digo Diego...”,
el del girigay, el de la falta de projecte, improvisador, fosc, manipulador
(Masquefa vila de color rosa batega) i el que no dóna resposta a les
demandes dels veïns (ni contesta instàncies). El govern del senyor
Boquete té majoria absoluta gràcies al suport del PP. L’Alcalde, el seus
regidors i el regidor del PP hauran de respondre de la seva inactivitat,
falta d’atenció a les necessitats reals dels veïns i d’uns pressupostos que
prioritzen el maó a la millora dels serveis a les famílies i veïns masquefins.
Els socialistes de Masquefa, des d’una oposició proactiva i dinàmica,
proposem alternatives i posem veu a les demandes dels veïns de
Masquefa. De quina manera?
Incidint en els pressupostos municipals:
Proposant la priorització de programes de suport als veïns.
Demanant l’augment dels recursos en les àrees de serveis personals
Exigint la millora dels serveis i les infraestructures municipals als barris.
100 DIES DE DESPESA
Masquefa reclama més atenció. Passats els 100
dies que tots convenim a prestar a un nou
govern per començar a valorar-lo després de
les eleccions (encara que aquest govern no es
mereix tants dies, doncs ja fa molts anys que
governa), podem confirmar que els primers
mesos del govern de CiU o Convergència i Demòcrates, o com
dimoni es diguin ara, només han servit per buidar una mica més les
arques de la Vila i per constatar que la regeneració democràtica a
Masquefa haurà d’esperar 3 anys i mig més.
Durant aquests dies hem pogut comprovar que teníem raó sobre el
deute actiu municipal, el deute real reconegut pel mateix Ajuntament
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millora que està dotat amb 300.000 €. I a més, farem una consulta
a El Maset, el pròxim 17 de gener, tal i com em vaig comprometre
personalment com a alcalde. Vull que la decisió de por tar a terme
les obres d’urbanització del Maset estigui en mans dels veïns que
viuen en aquest nucli.
Una de les bones notícies que ens por tarà el 2016 a Masquefa és
la implantació d’una nova empresa que inver tirà 40 milions d’euros
i crearà nous llocs de treball i noves opor tunitats. A dia d’avui, a
més, l’empresa ens ha garantit un centre especial de treball per a
persones amb algun tipus de discapacitat. Esperem que el nou any
ens por ti també altres notícies positives com aquesta.
Gaudiu molt d’aquestes Festes de Nadal, amb la família, amb els
amics i amb totes les persones que estimeu. Són moments de
trobada, d’il·lusió i d’alegria.
Us desitgem un Bon Nadal i un Feliç Any 2016.
Xavier Boquete i Saiz
L’alcalde de Masquefa
boquetesf@diba.cat
@xaviboquete

Presentant mocions per a què el govern actuï:
Moció per la millora de la il·luminació pública als barris de Can Parellada
i el Maset. Rebutjada pel govern + PP.
Moció per a que l’ajuntament de Masquefa compleixi amb les sancions
dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats
financeres. Rebutjada pel govern + PP.
Moció per a que l’ajuntament de Masquefa lideri la demanda de millores
a la carretera B224 davant de la conselleria de territori i sostenibilitat.
Rebutjada pel govern.
Obrint l’Espai d’Orientació als Veïns Masquefa Suport:
Servei que ofereix l’agrupació del PSC a tots els veïns per tramitar
instàncies a l’Ajuntament, orientació jurídica, suport tècnic davant
d’entitats bancàries, assistència davant de l’administració i tot allò en que
es pugui donar suport. En els últims mesos hem evitat embargaments
i desnonaments, s’ha aconseguit lloguers socials per veïns, recuperar
herències i solucionar problemes laborals. Aquest espai obre el 2n i 4t
dissabte de cada mes d’11h a 13h.
Tenim tots els canals oberts i us podeu posar en contacte amb els
regidors del PSC a través de masquefa@socialistes.cat. També estem a
facebook (PSC Masquefa) i twitter (@PSC_Masquefa).
Gaudiu de les festes de Nadal i compartiu la vostra alegria amb tothom.
Que cap casa es quedi sense un bocí!
Bones Festes!
Partit dels Socialistes de Catalunya-CP
de Masquefa a 30 de juny de 2015, és el mes aproximat al que
Esquerra republicana va pronosticar i explicar durant la campanya
electoral (molt a prop dels 7.000.000 €), molt per sobre del fum
que ens venien en campanya els senyors de la ex-CiU. Tot i així
L’alcalde i alguns dels seus regidors s’han apujat el sou o se n’han
posat un de ben sucós (més de 100.000€ anuals només en
sous que suposa un increment d’un 33% respecte al 2014).
Hem conegut també aquests dies les pèrdues de la nova piscina
municipal, Hi estem d’acord que tots volem tenir piscina i a bon
preu, però amb seny i sostenibilitat. La nova piscina ha estat venuda a
bombo i “platillo” com a producte electoral i a uns preus de tómbola
per el retard en la seva obertura a mig estiu, finalment la piscina ha
presentat unes pèrdues de 24.658,11€, tot això sense valorar el
cost de l’aigua i obrint només mig estiu. Vingaaa, que la casa és gran.
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Una altre de les mesures aprovades recentment i que ens afectarà a
tots nosaltres, és la negativa de l’equip de govern a baixar-nos l’impost
de l’IBI per l’any 2016, aquesta mesura amb l’augment del cadastre,
ens costarà més diners a tots els masquefins.
El govern de Masquefa Tot, ho aprova amb el suport de l’únic regidor
del PP. En qüestió de diners, les dretes espanyola i catalana, s’obliden
del procés d’independència, dels sentiments i de les banderes, pacten
aquí i allà, com sempre han fet el que convingui. Malauradament, són
fets com aquests els que acaben per minar la moral dels votants i
provoquen desconfiança entre el vilatà corrent i el polític de torn.
Des d’ERC-Masquefa Regeneració apostem per la coherència, des
del primer ple municipal, fent una oposició constructiva basada en el

nostre programa electoral. Lamentant alhora que el pont CiU-PP no
permeti a cap partit de l’oposició fer enrere la disbauxa dels partits
de la dreta.
Tenim, però, una bona notícia: abans que arribi l’hivern tindreu
a les vostres cases una nova eina d’informació: “El correló de
Masquefa”, el nou butlletí d’Esquerra Republicana-Masquefa
Regeneració què neix amb la voluntat de ser vostre. Esperem que
ens feu arribar els vostres dubtes i les vostres reclamacions. Apostant
tant per mantenir-vos informats del que passa a la Vila, com per a
la resolució de qualsevol dubte o conflicte en el que us puguem
ajudar. Seguim a la vostra disposició i esperem els vostres correus a
masquefaerc@gmail.com. Molt Bon Nadal i Feliç Any 2016!

Tal com vam dir, no deixem mai de tenir un
peu al carrer. Des que hem entrat a formar
par t d’aquest Ajuntament hem fet diverses
assemblees ober tes com a eina de par ticipació
directe dels veïns i entitats de la nostre
municipi. La nostra valoració és molt positiva.
Veiem que la gent s’interessa cada cop més pel
poble, i que la par ticipació veïnal s’incrementa. Gràcies a totes les
persones que veniu per aportar-hi el vostre granet de sorra.
No és fàcil per a un grup de nouvinguts a aquest escenari estudiar
temes com el pressupost municipal, però treballem molt per posarnos al dia. Hem presentat 6 mocions als plens municipals i hem
començat a distribuir El ple al carrer, on mirem de fer un resum
entenedor -i que no sigui indigest- de cada ple municipal. De
moment deixem unes quantes còpies a diversos establiments
comercials, però la nostra intenció és fer-lo arribar a totes les
cases; creiem que hem d’estar ben informats de tot el que es fa
a l’Ajuntament. És casa nostra, gestionen els nostres diners, i no
volem que es malgasti ni un cèntim. La sensació, però, no és gaire
positiva. Us animem que ens informeu de qualsevol irregularitat.
Res no és impossible, podem fer-hi molt. Juntament amb els
veïns del Maset vam aturar les obres que projectava fer Endesa
i vam presentar una denúncia al Departament d’Indústria de la

Generalitat que posava de manifest tant les irregularitats de l’obra
com la presumpta il·legalitat de les instal·lacions de la companyia
elèctrica. El proper pas serà estudiar la legalitat de la resta de línies
elèctriques del municipi, i si cal, denunciar-les també.
Ens posem a treballar amb tots els mitjans que tenim, i sobretot,
amb tot el sentit comú que sapiguem aplicar entre tots, que en
els temps que corren sembla escassejar. Per sor t, no som polítics
professionals.
Podeu enviar-nos un correu electrònic a masquefa@cup.cat,
contactar-nos per mitjà de les xarxes socials o venir a veure’ns a
l’Ateneu Popular de Masquefa cada dimarts a par tir de les 20:00h.
Candidatura d’Unitat Popular-PA

Lo primero que deseamos es hacer constar
nuestra solidaridad con el pueblo francés por
el terrible atentado terrorista. Europa esta
haciendo un verdadero esfuerzo por acoger
a los refugiados de Siria y otros paises que
Catalunya
estan sufriendo la lacra del terrorismo y las
guerras, muchas de ellas fraticidas. Acusan a
los paises europeos de sus propios males y con la falsa bandera
religiosa ya estan aqui. El Papa Francisco lo acaba de decir : matar
en nombre de Dios es un sacrilegio.
Ahora en casa, han criticado al PP por pactar esta legislatura
municipal: bien, felicitamos al grupo de gobierno por las evidentes
mejoras del parque de la calle Rossellon del Maset; es que
trabajando juntos y por Masquefa se pueden hacer más cosas que
cada cual por su lado.
Por ejemplo: el dia de difuntos el Ayuntamiento hizo un recordatorio
por TODOS los caídos durante nuestra pasada guerra civil, pues
solo el equipo de gobierno municipal y nuestro representante han
estado presentes. Que cada cual saque sus propias conclusiones.
Nosotros estamos trabajando por Masquefa, lo hacemos apoyando
al gobierno y pidiendo al mismo lo que creemos necesario para

nuestro pueblo.
Partit Popular
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