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Ja ha començat el procés participatiu 
Masquefa es Mou. Es tracta d’un procés de 
participació ciutadana per la co-definició 
del futur de la nostra vila. L’objectiu és 
generar un espai de trobada i debat 
entre tothom que vulgui participar per tal 
d’acabar elaborant un pla d’acció estratègic 
que permeti marcar les directrius de 
desenvolupament econòmic i social del 
municipi en els propers 10-15 anys.

El dia 3 de febrer es va fer la primera 
sessió participativa del procés Masquefa 
es Mou a la que es van inscriure més 
d’una quarantena de persones que 
representaven els diferents agents socials 
i econòmics del municipi. 
Es va treballar en la construcció en comú 
d’un document de punts forts i punts 
febles del municipi de Masquefa. Aquest 
document és el punt de partida que 

permet continuar treballant en les sessions 
dels dies 10, 17 i 24 de febrer.
Les persones que no hagin pogut 
participar a les sessions i vulguin donar 
la seva opinió o fer aportacions, poden 
deixar comentaris a:
•	 Blog: masquefaesmou.masquefa.net
•	 Twitter : @CTCMasquefa
•	 Facebook: CTCMasquefa.
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SABÍEU QUE...

telèfons d’interès

AJUNTAMENT 93 772 50 30
Àrea Serveis Personals        93 772 50 30
Atenció al consumidor 93 772 50 30
Aula de Música 93 131 83 11
Biblioteca 93 772 78 73
Buidatge fosses sèptiques 93 771 73 42
Camp de futbol 93 772 66 71
Casal d’Avis 93 772 50 07
Casal de Joves 93 772 85 21
Centre de Dia 93 772 79 90
CTC 93 772 78 28
Deixalleria/ 
Recollida voluminosos 93 708 60 96

Masquef@ula  93 772 58 23
Policia Local 93 772 60 25
Protecció Civil 670 06 07 18
Ràdio Masquefa 93 772 67 94
ALZINAR   93 772 68 61
AMBULATORI (Masquefa)      93 772 64 34
AMBULATORI (La Beguda) 93 772 52 62
AMBULATORI (Martorell)       93 775 51 03
AMBULÀNCIA 061 / 112
ANAIGUA                            93 772 75 32
BOMBERS                                         112
BUTANO (Martorell)             93 775 18 87
CDIAP APINAS 93 772 54 54
CONSELL COMARCAL   93 805 15 85
CORREUS       93 775 92 67
CRARC 93 772 63 96
ENDESA  
avaries i incidències: 800 760 706

EQUIP D'ATENCIÓ 
A LA DONA 636 365 631

ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL LA BALDUFA 93 772 50 11

ESCOLA EL TURÓ 93 772 51 75
ESCOLA FONT DEL ROURE 93 772 74 32
ESCOLA MASQUEFA II 93 772 66 48
ESCOLA VINYES VERDES 93 772 76 27
FARMÀCIA                               93 772 88 23
FERROCARRILS 
CATALANS 93 205 15 15

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

93 772 50 24

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

Són les dues malalties infeccioses més 

comunes del sistema respiratori. Són 

causades per virus i es transmeten 

per l’aire per mitjà de petites gotes de 

saliva i secrecions nasals que s’expulsen 

en tossir, parlar o esternudar. Els virus 

poden sobreviure vàries hores sobre 

superfícies, per tant, es poden també 

transmetre indirectament quan es 

toquen o es comparteixen objectes 

que estan contaminats pels virus.
Tot i que sovint es confonen no són la 

mateixa malaltia.
El virus de la grip és molt contagiós, 

té un inici sobtat i la durada és d’una 

setmana o més. Dóna febre alta (38-
41ºC), malestar general, mal de cap, 

dolor muscular, fatiga i debilitat que 

es pot allargar fins a dues setmanes 

després d’haver patit la malaltia.
El refredat té un inici més lent, dura 

entre 3-4 dies i es pot allargar fins 

a 10 dies. Els seus símptomes són la 

congestió nasal, esternuts, mal de coll, 

picor d’ulls i tos.
Com es poden tractar? El tractament 

de les dues malalties consisteix a 

pal·liar els símptomes, mentre les 

defenses de l’organisme eliminen els 

virus. Els antibiòtics no curen la grip 

ni el refredat. Només s’han d’utilitzar 

en cas de complicacions i amb 

prescripció mèdica.

Com podem ajudar al nostre 

organisme a eliminar aquests virus? Fer 

repòs al llit, beure líquid, fer una dieta 

sana i equilibrada i de fàcil digestió, 

evitar el tabac, i prendre productes 

naturals que redueixen la durada dels 

símptomes i eviten les recaigudes. 

Tenim l’equinàcea, pròpolis, gelees, 

medicaments homeopàtics i de 

medicina bioreguladora.
 
Qualsevol dubte podeu preguntar a l’equip 

de Farmàcia Masquefa.

Ens podeu seguir també al facebook, 

Farmàcia Masquefa, on trobareu informació 

nova cada setmana.

Sílvia Jiménez Tort 
Farmacèutica titular 

Especialista en MBR 

Farmàcia Masquefa

Diferències entre la grip 
i el refredat!
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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

c/ Dídac Toldrà, 31 · 08783 MASQUEFA
serralleriajmg@hotmail.com

Tel.: 678 609 348 ·  Fax: 93 772 61 15

Jonatan Merchán

Especialistas en todo tipo de:

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

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

Menú de dimarts a divendres migdies
 11,80€

Pa, aigua, vi o refresc i café inclós

Dissabtes i diumenges 
carta i menú de 26,50€

tot inclòs

Menjar per emportar

Detalls personalitzats

-Tasses
-Alfombretes
-Samarretas
-Davantals
-Motxilles
-Carteres
-Possagots...

Últim masquefí nascut 
el 2015

Primer masquefí nascut 
el 2016

Nom del nadó: Nil Borrega Rodriguez

Dia, hora i lloc de naixement: 29 de desembre de 
2015, a les 16.15 h a la Clínica Dexeus de Barcelona.

Àmbit familiar: Pare (Jordi), mare (Marta), Nil i 2 gossos.

Perquè li heu posat aquest nom?: Teníem molt clar 
el nom de nena, però al ser un nen vam decidir-nos per Nil 
perquè és curt, fàcil de pronunciar i fàcil de dir, sigui quin sigui 
l’idioma matern.

Quins hàbits/costums heu canviat des del seu 
naixement?: Sobretot el dormir! Ara per ara no tenim 
horaris. El temps el marca ell. Així que hem d’aprofitar al màxim 
les estones que ens deixa lliures per a fer qualsevol cosa (la 
casa, comprar, descansar, sortir amb la bicicleta...).

Com us imagineu el seu futur?: Profitós i ple d’èxits en 
tots els àmbits possibles!

Un desig: Que visqui la vida com ell vulgui. Amb intensitat, 
amor i respecte per les coses que farà i les persones que 
coneixerà. Així serà feliç.

Nom del nadó: Manel Aloy Gutiérrez

Dia, hora i lloc de naixement: 6 de gener de 2016, a les 
04.22 h a Igualada.

Àmbit familiar: Ara som 3, en Manel, la mare (Núria) i el 
pare (Jordi).

Perquè li heu posat aquest nom?: Pel seu avi, per part de 
mare, es deia Manuel i ens va deixar fa dos anys.

Quins hàbits/costums heu canviat des del seu 
naixement?: Tots! És un esdeveniment dels que et canvien la 
vida, en tots els sentits, si bé, no te’n pots fer a la idea fins que 
succeeix. Els hàbits i costums, de moment, han desaparegut a la 
espera d’agafar-ne de nous i millors durant aquesta nova etapa, 
que tot just comença ara.

Com us imagineu el seu futur?: Com un llibre en blanc, 
que esperem que pugui escriure durant molts anys. Volem que 
sempre faci allò que vulgui i que arribi a ser una persona plenament 
formada en tots els sentits, de la qual poder sentir-nos orgullosos. 

Un desig: Que creixi sa i fort.
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EXCAVACIONS, PISCINES
I CONSTRUCCIONS

IÑAKI PEREA

c/Abrera, 3 Bústia 157 · 08783 Masquefa
Tel. 93 778 83 94 · Mòbil 610 205 798

i.perea.exca@hotmail.com

Neteja de parcel.les

Excavacions i 
Miniexcavacions

Piscines de fibra

Construccions i 
reformes en general

Excavacions i 
Miniexcavacions

Piscines de fibra
Neteja de parcel.les
Construccions i 
reformes en general

La targeta T-12 és un títol de transport per als nens 
de 4 a 14 anys (ambdós inclosos) 
que els permet fer gratuïtament un 
nombre il·limitat de viatges a la xarxa 
de transport públic del sistema tarifari 
integrat, dins la mateixa zona tarifària 
de Masquefa.
És un títol personalitzat amb el nom i el 
DNI/NIE/passaport, que s’ha de validar 
a cada viatge, i només la pot fer servir el 
nen que en sigui el titular.
La targeta T-12 té un cost d’emissió i 
gestió de 35 € que serà repercutit a 
l’usuari en la seva primera emissió. La renovació de la targeta 
es realitzarà sense cost i de manera automàtica fins que el nen 
compleixi 14 anys.

On es pot fer servir?
Els masquefins poden utilitzar la targeta T-12 a la zona 4C: 
Cabrera d’Anoia i Els Hostalets de Pierola (autobús), La Beguda, 

Can Parellada, Masquefa i Piera (línies 
R-6 i R-60 de Ferrocarrils de la 
Generalitat i Hispano Igualadina).

Què fer si no funciona, es perd o 
s’espatlla?
En el cas que la targeta funcioni 
malament i sigui rebutjada per una 
màquina validadora, els agents 
d’estacions o els conductors 
d’autobús en facilitaran un bescanvi 
provisional, per un període de 30 

dies. En aquest termini el titular rebrà al seu domicili per correu 
certificat, sense cap cost, un duplicat de la targeta original.
En cas de pèrdua o sostracció de la targeta, es pot sol·licitar una 
nova emissió. La reedició es farà contra pagament dels costos 
establerts d’emissió i gestió.
En cas de canvi de residència i de zona tarifària, es pot sol·licitar una 
nova targeta amb el canvi de zona tarifària. Igualment en aquest 
cas, la reedició es farà contra el pagament dels costos establerts.

S’amplia l’edat d’utilització de la targeta T-12 fins els 14 anys inclosos

El 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona. Masquefa 
se suma a aquesta celebració amb diferents actes durant la 
setmana del 7 a l’11 de març. Durant aquests dies podreu veure 
al CTC una exposició de treballs realitzats per alumnes dels 
cursos d’ofimàtica ‘Dona’t una Oportunitat’ i ‘Gent Gran’, sobre 
dones que han fet història. També es reproduirà un vídeo sobre la 
història de la dona fet pels alumnes a la televisió de la sala d’espera 
del CTC. 

A continuació us detallem altres actes destacats que es faran al 
llarg de la setmana: 
Dilluns, 7 de març:  a les 18 h, xerrada sobre l’autonomia i 
apoderament de la dona actual. Anirà a càrrec de Ruth Casanovas 
Resina, masquefina, psicòloga i psicoterapeuta.

Dimarts, 8 de març: a les 18 h, la biblioteca inaugurarà una 
exposició fotogràfica sobre dones que practiquen esports a 
Masquefa. L’exposició es podrà veure fins al 31 de març.  

Dimecres, 9 de març: a les 18 h, xerrada sobre nutrició i 
mites alimentaris, a càrrec de la dietista i nutricionista, Núria Duran.

Dijous, 10 de març: a les 18 h, sessió de Cinefòrum amb la 
projecció de la pel·lícula ‘El Festín de Babette (1987, Gabriel Axel). 
Després es farà un debat a càrrec del moderador Joan Millaret 
Valls. 

Divendres, 11 de març: de 18 h a 20 h, classes de ball 
amb música llatina, a la Sala Polivalent a càrrec del professor de 
ball Fernando Orihuela.

Dissabte, 12 de març: a les 18 h, concert de rap femení 
a la Plaça de l’Estació, que organitza el Casal de Joves de Masquefa. 
 
El programa L’Autobús de Ràdio Masquefa dedicarà tota la setmana 
a la dona i el dia 8 es llegirà el manifest del Dia Internacional de 
la Dona.

Activitats del Dia Internacional de la Dona 2016
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El Consell Comarcal de l’Anoia, en conveni amb la Generalitat 
de Catalunya, té en marxa la Borsa de Lloguer d’habitatges 
per a la nostra comarca, que s’articula mitjançant la Borsa de 
Mediació per al lloguer Social i la Borsa Jove d’Habitatge. 
El seu objectiu és incrementar l’oferta de lloguer, a preus 
moderats, per atendre les necessitats de la població amb 
ingressos baixos i afavorir l’emancipació dels joves.

Avantatges de la Borsa de Lloguer d’Habitatge

•	 Servei gratuït de gestió i tramitació del contracte de 
lloguer (no s’han d’abonar honoraris ni comissions).

•	 Assessorament i seguiment davant les incidències 
durant tot el temps que l’habitatge estigui llogat.

•	 El contracte d’arrendament es formalitza per mediació de 
la Borsa, en presència de l’Administració i de 
conformitat amb les seves directrius, els 
seus objectius i les seves pautes.

•	 Seleccionem els futurs 
inquilins, donant garanties 
al propietari de la solvència 
econòmica d’aquests:
•	 S’encarrega un 

informe previ a 
l ’ a s s e g u r a d o r a 
per verificar que 
no hi hagi casos 
d’impagaments.

•	 Ens assegurem 
que la renda de 
lloguer no estigui 
per sobre de les 
seves possibilitats 
econòmiques.

•	 A s s e g u r a n ç a 
multirisc gratuïta, davant 
possibles danys a l’habitatge. 
Aquesta cobreix tota la vigència 
del contracte de lloguer.

•	 Assegurança gratuïta per garantir 
la defensa jurídica, en cas d’impagaments. 
Aquesta cobreix tota la vigència del contracte de lloguer.

•	 Tramitació de l’assegurança d’Avalloguer 
(l’ofereix la Generalitat de Catalunya en cas d’impagament), 
aquesta cobreix sis mensualitats de renda de lloguer per 
la resta de durada del contracte. (A sumar a l’assegurança 
gratuïta de caució).

•	 Avantatges fiscals: Sigui quina sigui l’edat del llogater 
en la propera declaració de la renda s’estalviarà el 100% 
dels impostos generats pels ingressos de la renda del 
lloguer.

•	 Es realitza un inventari exhaustiu i un 
reportatge fotogràfic sobre l’estat general de 
l’habitatge i del mobiliari i aparells que conté en el seu 
interior.

•	 Tramitació d’ajuts a la rehabilitació, (per adequar 

l’habitatge per tal que compleixi els mínims d’habitabilitat).

Modalitats que ofereix la Borsa de Lloguer 
d’Habitatge
Programa de mediació;
El propietari i llogater signen un contracte de lloguer, (la gestió, 
la tramitació i l’assessorament és a càrrec de la Borsa). Ofereix:
Servei gratuït de gestió i tramitació del contracte de lloguer.
Assegurança gratuïta davant possibles danys.

Requisits de l’habitatge
•	 L’habitatge ha de ser la seva propietat, o ha de tenir drets 

sobre aquest.
•	 L’habitatge ha de complir els mínims d’habitabilitat, i ha de 

tenir la cèdula d’habitabilitat vigent.
•	 L’habitatge ha de tenir contractats els 

subministraments necessaris (aigua, gas, 
electricitat,...).
•	 El preu de la renda de 

lloguer serà inferior al preu de 
mercat lliure.

D o c u m e n t a c i ó 
necessària a aportar
(abans de formalitzar el 
contracte d’arrendament)
•	 Fotocòpia i original 
del DNI (o document 
identificador) de tots els 
propietaris o usufructuaris 
de l’habitatge.
•	 Fotocòpia i 

original de l’escriptura de la 
propietat.
•	 Fotocòpia i original de 

la cèdula d’habitabilitat (s’ha 
de facilitar conjuntament amb la 

sol·licitud).
•	 Fotocòpia i original del certificat 

d’eficiència energètica (s’ha de facilitar 
conjuntament amb la sol·licitud).

•	 Fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI.
•	 Fotocòpia de l’últim rebut de la comunitat.
•	 Fotocòpia de l’últim rebut de la Taxa d’escombraries.
•	 Últims rebuts dels subministraments (aigua, gas, electricitat...)
•	 Nota simple de domini i càrregues (L’expedeix el Registre 

de la Propietat, situat al C/ Florenci Valls, 48 d’Igualada, Tel. 
93 803 11 18).

En el cas que el mateix propietari trobés un llogater per al 
seu habitatge, la Borsa ofereix el servei de realitzar la gestió i 
la tramitació del contracte d’arrendament, i si tant l’habitatge 
com el futur inquilí compleixen els requisits necessaris podrien 
beneficiar-se dels avantatges que ofereix el Programa de 
Mediació de la Borsa.
Per a més informació: 
borsalloguerhabitatge@anoia.cat

Facilitats per llogar el teu habitatge
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El NO s’ha imposat en la consulta d’El Maset que es va celebrar 
diumenge 17 de gener. Els habitants d’aquesta urbanització, per 
tant, han decidit no donar el vistiplau  per engegar les obres de 
millora durant aquest any. 
La participació a la consulta d’El Maset va ser molt elevada, 
del 69,40% (551 finques). Un 30,60% (243 finques) van decidir 
abstenir-se.

L’Ajuntament de Masquefa està indignat amb el problema 
de les males olors que té el municipi, des de fa molts anys, 
provocades per l’Ecoparc 4 i l’abocador de Can Mata.
El consistori recorda que des del 2008 hi ha un acord amb 
l’empresa CESPA Gestión de Residuos, que s’encarrega de 
l’abocador de Can Mata, que tenia com a objectiu minimitzar 
l’impacte ambiental, que no s’ha complert en cap moment. 
En el conveni, signat l’abril de 2008, l’empresa assumia l’obligació 
d’executar una barrera verda de caràcter vegetal que fes de 
pantalla visual del perímetre del dipòsit controlat de Can Mata i 
de l’Ecoparc 4 per a disminuir l’impacte visual des del terme de 
Masquefa i aconseguir, així, una millora ambiental pel municipi.
En els últims anys, la creació de l’Ecoparc 4 a Els Hostalets de 
Pierola ha multiplicat, encara més, l’efecte de les males olors a 
la nostra vila. L’any 2014 l’empresa va modificar els sistemes de 
tractament de gasos i ventilació que ha agreujat el problema 
al municipi sobretot en èpoques d’inversió tèrmica i altes 
temperatures. 
És per aquest motiu que l’Ajuntament ha aprovat, a la Junta 
del Govern Local del 4 de gener de 2016, la presentació 
d’al·legacions davant la revisió de l’autorització ambiental de 
l’Ecoparc 4.  
Masquefa recorda que l’Ecoparc 4, ni tan sols dóna servei a 
la nostra àrea, la Catalunya Central, si no que ho fa a l’àrea 
metropolitana de Barcelona i  reclama a la Generalitat solucions 
immediates i definitives que posin fi als problemes de les males 
olors, a la contaminació lumínica i a l’impacte paisatgístic, per 
preservar la salut dels veïns i el medi ambient de la zona.

TV3 i 8tv se’n fan ressò
La notícia, que fa uns dies va publicar la web de l’Ajuntament ha 
tingut molta repercussió en diversos mitjans ja no només de la 
comarca, sinó de tot Catalunya i s’ha pogut veure, entre d’altres, 
als telenotícies de TV3 i al programa de 8tv, 8 al dia de Josep 
Cuní.

El NO s’imposa a la consulta d’El Maset

Masquefa, farta i cansada de les males olors provocades per 
l’Ecoparc 4 i l’abocador de Can Mata

El NO ha 
obtingut un 

total de 
507 vots

El SÍ ha 
obtingut un 
total de 
39 vots 

SÍ (7,08%)

NO
(92,01%)5 vots en blanc Cap vot nul



MASQUEFA batega  Febrer 2016   7

NOTÍCIES

Repartiment de premis Club 
de Tir – Temporada 2015

Petit incendi forestal 
a Masquefa

L’equip femení del Club Petanca 
Masquefa puja a 3a divisió

Dissabte, 23 de gener, el Club de Tir Esportiu Martorell va 
celebrar la seva festa anual amb un sopar en el qual es van repartir 
els trofeus de les competicions en les diferents modalitats de Tir 
Olímpic.
La trobada va comptar amb la presència, entre d’altres, d’Antoni 
Moltó, president de la Federació Catalana de Tir Olímpic i d’ 
Enrique Gómez, regidor d’esports de l’Ajuntament de Masquefa.
El president, Joan Cos, va felicitar els guanyadors de les diferents 
competicions, en especial als guanyadors de les lligues d’arma 
curta i llarga, Josep Maria Lopez i el mateix Joan Cos. També va 
destacar les activitats internes del Club amb una bona actuació 
d’alguns tiradors en competicions a nivell internacional, nacional 
i autonòmic. Finalment Cos va agrair la col·laboració de la Junta 
Directiva, dels àrbitres i del personal del Club, així com a les 
Entitats patrocinadores: Ajuntament de Masquefa, Armeria Pou, 
Armeria Bori, Tomás Ollé, Marset Il·luminació i Joan Montserrat.
Seguidament es va procedir a l’entrega de la insígnia de plata als 
socis que porten 25 anys, així com els premis i trofeus, que van 
ser lliurats pels presidents de La Federació, del Club, dels clubs 
assistents i pels representants de les entitats patrocinadores.

Iniciació C Menors 2n Clasif. Júlia Quesada 
i 3r Clasif. Naiara Lara

Iniciació C Majors 1r Clasif. Sara Ruiz

Iniciació B Menors 1r Clasif. Abril Lozano, 2n Núria 
Rosell i 3r Aina Codina

Iniciació A 1r Clasif. Arnau Medina 
i 2n Mireia Moral

Junior B 2n Clasif. Andrea Nieto
L’equip femení del Club Petanca Masquefa ha aconseguit pujar 
de categoria, de quarta a tercera divisió a la Lliga federada.
L’equip ho ha aconseguit després de quedar el primer del seu 
grup de la Federació Catalana de Petanca.

La tarda de dimecres, 3 de febrer, es va produir un petit incendi 
forestal a Masquefa, concretament al Camí de l’Alzinar. Cinc 
dotacions de bombers van participar en les tasques d’extinció 
del foc, que va cremar uns 1.000 metres quadrats de vegetació, 
segons els Bombers de la Generalitat. A les tasques d’extinció 
també hi van participar dues dotacions d’ADF Masquefa, que 
van ser els primers en arribar. Després de remullar la zona, 
l’incendi va quedar totalment apagat a les 18.30 h, moment en 
què els bombers es van retirar.

Elevat risc d’incendi
Tot i que a l’hivern no acostumen a haver-hi incendis, la falta 
de precipitacions en els últims mesos ha provocat que el perill 
sigui molt més elevat del que és habitual per aquesta època de 
l’any. És per aquest motiu que Protecció Civil demana molta 
precaució al bosc.

3r Trofeu Agrupació 
La Verneda

Dissabte, 30 de gener, el Club Patinatge Artístic de Masquefa 
va ser convidat al 3r Trofeu de La Verneda. Un total de 16 
patinadors/es hi van participar, dels quals 9 van aconseguir fer 
pòdium en els seus respectius nivells:

Cal destacar la feina realitzada per la primera entrenadora, Anna 
Baeza, la segona entrenadora Verónica Trani i les monitores 
Paula Icar t, Mireia Folch i Andrea Nieto.



La voluntat del projecte “Aprenentatge, formació 
i inserció laboral per a joves amb especials 
dificultats” és aconseguir pels joves amb dificultats en 
seguir els aprenentatges a través del sistema educatiu formal 
dels municipis de l’Anoia Sud i propers, la continuïtat del seu 
itinerari formatiu i laboral en vinculació amb l’entorn, comptant 
amb la implicació dels diferents agents socials: empreses, 
centres educatius, entitats i ajuntaments. 
L’Ajuntament de Masquefa conjuntament amb la Fundació 
Privada Àuria i la Fundació Privada Jaume Balmes han 
aconseguit el finançament per aquest projecte, a través de 
la convocatòria de Projectes Singulars vinculats a la Garantia 
Juvenil, programa cofinançat pel Fons Social Europeu i el Servei 
d’Ocupació de Catalunya. La Unió Europea ha destinat fons 
per fer front a la situació de desocupació juvenil a través de 
la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, sota el lema “El Fons Social 
Europeu inverteix en el teu futur”.
Ha estat molt important el suport rebut per part d’ajuntaments, 
d’empreses, d’entitats  i de centres educatius per aconseguir la 
valoració necessària i ser un dels projectes singulars seleccionats 
per rebre finançament en aquest 2016.  
L’objectiu principal és aconseguir la inserció laboral dels 
participants, tenint en compte diferents ritmes d’aprenentatge, 
que aquest sigui vivencial, pràctic i aplicable, i que es pugui 

vincular a la comunitat. Es prepara a la persona per afrontar la 
quotidianitat, potenciant les relacions socials, la preparació per 
la vida adulta i el treball.
El projecte s’ha iniciat aquest gener amb un grup de setze 
alumnes, i acabarà el desembre de 2016. El passat dotze de gener 
es va fer una reunió informativa d’inici amb famílies i joves. A 
partir d’aquí, s’ha posat en marxa la primera fase, Coneixement 
de la persona, on l’equip de professionals del projecte: els 
dos preparadors laborals, la psicòloga i la treballadora social, 
han realitzat entrevistes sociolaborals i han elaborat el perfil 
competencial de cada alumne. 
El 8 de febrer, es va iniciar la segona fase, Preparació i 
aprenentatge, en la qual s'han començat els aprenentatges 
de jardineria, comerç i magatzem, combinats amb serveis a la 
comunitat. 
Aquests serveis a la comunitat consisteixen en la cura i 
manteniment de zones enjardinades i en la col·laboració 
amb l’Associació Grup de Voluntaris. També en aquesta fase 
s’establirà contacte amb empreses del territori. La tercera 
fase, Formació i empresa, serà de setembre a desembre, amb 
càpsules formatives específiques sobre auxiliar de jardineria i 
auxiliar de comerç-magatzem.
Les aules formatives estaran ubicades a la planta baixa de l’edifici 
de la Llar d’Infants Francesc Mata i Sanghès de La Beguda Alta.

APRENENTATGE, FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL 
PER A JOVES AMB ESPECIALS DIFICULTATS
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El proper  10 de març de 10 a 13.30 h 
i de 16.30 a 18 h, a la Sala Polivalent de 
La Fàbrica Rogelio Rojo, Fira Futur obre 
de nou al públic.  Ja fa deu anys que Fira 
Futur es va inaugurar per primera vegada. 
Durant deu edicions s’ha organitzat 
una mostra dels recursos educatius del 
territori per tal d’ajudar, especialment als 
joves que finalitzen l’ESO o als que no 
l’acrediten i a les seves famílies, a prendre 
la seva decisió de futur.
Durant el 2015 s’ha treballat conjuntament 
amb la Diputació de Barcelona en la 
redacció d’un informe que ha definit 
millores i noves propostes per fer del X 
aniversari de Fira Futur un event molt 
especial.
De 9 a 10 h es farà una inauguració per 
autoritats en la que estaran presents 
els agents educatius del territori, 
l’Ajuntament de Masquefa, la Diputació 
de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.  

Aquest any Fira Futur creix presentant 
nous espais:
 
Xerrades. Durant els dies previs a Fira 
Futur hi haurà una completa oferta de 
xerrades informatives adreçades a joves, 
famílies, persones en situació d’atur, etc.  
sobre orientació professional. 
 
Acollida a grups visitants. Des 
del Casal de Joves i la Biblioteca tots 
els grups que visitin Fira Futur tindran 
una benvinguda en la que s’explicarà 
el funcionament de la fira i es donaran 
consells per treure'n el màxim profit.
 
Punt d’informació. L’entrada de la 
Sala Polivalent serà el Punt d’Informació 

de Fira Futur. També hi haurà un divertit 
photocall amb pals de selfie ambientat en 
el 10è aniverversari de Fira Futur,
 
Estands. Tots els centres educatius 
s’implicaran per organitzar en el seu 
estand exposicions, demostracions o 
tallers experimentals. Així, no només 
donaran informació si no que facilitaran 
el contacte directe amb els estudis que 
ofereixen.
 
Punt d’orientació 
personalitzada. A l’escenari de 
la Sala Polivalent hi haurà orientadors 
professionals que atendran de manera 
personalitzada les consultes del joves 
visitants i de les seves famílies. S’aconsella 
a les famílies utilitzar aquest servei en 
horari de tarda i fer una inscripció prèvia 

al correu electrònic ctc@masquefa.
net. Destaquem el punt d’orientació 
personalitzada com un dels serveis més 
importants de Fira Futur ja que, després 
de recollir la informació als estands, pot 
ajudar en les qüestions personals que 
restin pendents de resoldre. 
 
Espai d’experiències. Professionals 
de diferents branques faran xerrades i 
demostracions sobre com van ells cursar 
els seus estudis i com després han trobat 
una feina i els apliquen. Els visitants podran 
escollir la xerrada que més els interessi. 

A les 17 h, per posar punt i final a la 
celebració del 10è aniversari de Fira Futur, 
tothom que es vulgui acostar pot venir a 
la Sala Polivalent a bufar les espelmes del 
pastís i a gaudir d’un berenar.

Fira Futur celebra el seu 10è aniversari



Dissabte 13 
de febrer, el rei 
C a r n e s t o l t e s , 
l’amo i senyor de 
la disbauxa,  va 
tornar a ser a 
Masquefa per fer-la 
grossa i convidar-
nos a gaudir, un any 
més, de la festa més 
esbojarrada de l’any, 
el Carnaval.
Enguany, molts 
masquefins van 
sortir al carrer 
per gaudir de la 
Rua de Carnaval 
que va desfilar 
pels carrers del 
municipi. Un total 
de 13 comparses 
van participar a 
la rua animant 
tothom amb les 
seves coreografies, música 
i colors des del seu inici, a 
l’Avinguda de la Línea, fins 
a La Fàbrica Rogelio Rojo.
A la Sala Polivalent, 
sa majestat el Rei 
Carnestoltes va donar el 
tret d’inici a la festa de 
disfresses i va recitar un 
pregó carregat d’humor 
i sarcasme. A continuació 
vam poder gaudir d’un 
espectacle de trapezi i altres números aeris de 
la companyia Piccolo Circus. 
Finalment, es van donar a conèixer els 
guanyadors del concurs de comparses, elegits 
per un representant de cada grup participant. 
El nivell de les comparses d’enguany va ser molt 
elevat; les disfresses, coreografies i carrosses 
estaven molt treballades i per tant, l’elecció 
dels guanyadors no va ser gens fàcil. 
En la categoria de comparses de menys de 
20 integrants, el primer premi (200 euros) 
va ser per la comparsa “Mar-quefa”, mentre 
que el segon (150 Euros) se’l va emportar 

la comparsa “Pluja d’idees” i el tercer premi 
(100 Euros) va ser pel grup de los “Joyeros 
Bailarines”.
En la categoria de comparses de més de 20 
integrants, el primer premi (200 Euros) va ser 
per la comparsa “Maskealiens”. La comparsa 
“+kbons” se’n va endur el segon premi (150 
Euros) i els “Patrurecicladors estel·lars” van 
guanyar el tercer premi (100 Euros). 
Pel que fa al concurs d’establiments disfressats, 
el primer premi (200 Euros) se’l va endur 
“Naccar degustació”. El segon premi (150 

Euros) va ser pel comerç “Igual Roba i 
complements” i el tercer i últim premi (100 
Euros) va ser per la botiga “Com abans”. Tots 
els guanyadors també han estat premiats amb 
una emissió gratuïta d’una falca al dia de la 
ràdio municipal de Masquefa. 
Per continuar amb la gresca, al punt de la 
mitjanit, La Fàbrica Rogelio Rojo va tornar a 
obrir les seves portes per gaudir d’una segona 
festa de disfresses. Molts masquefins s’hi van 
afegir. La festa nocturna la va organitzar l’entitat 
Club Pati Masquefa.

MASQUEFA ES TORNA A 
VESTIR DE CARNAVAL
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Masquefa va acomiadar dimarts, 5 de gener, les festes de Nadal 
amb la tradicional cavalcada dels Reis Mags d’Orient. Setmanes 

abans, però, els masquefins ja van poder gaudir de les diferents 
activitats que es van celebrar.

Els Reis Mags d’Orient van posar punt final a les Festes de Nadal

El Concert de Nadal de l’Aula de Música de Masquefa va 
comptar amb nombrosos assistents. També L’Alzinar, Societat 
Recreativa i Cultural va organitzar un torneig de pàdel i 
un espectacle infantil a la Sala L’Aglà.
Els més petits de la Vila van gaudir d’un inflable gratuït i van 
participar en la tradicional penjada de boles a l’Arbre 
de Nadal i el Caga Tió. El mateix dia també es va celebrar 
un sorteig de tres caps de setmana en Hotels de Catalunya per 
a dues persones. Aquestes activitats van ser organitzades per 
l’Associació de Comerciants i Serveis de Masquefa.
L’Associació de la Gent Gran de Masquefa va organitzar 
el Dinar de Nadal, amb una vuitantena de persones que 
van gaudir d’un gran àpat i que va finalitzar amb un ball popular. 
El tradicional Concert de Sant Esteve, a càrrec de la 
Coral l’Alzinar i l’Aula de Música de Masquefa, que es va fer a 
la Parròquia de Sant Pere, i l’exposició d’artistes locals, 
a la Capella del Roser.
El patge Viu-Viu va recollir les car tes dels Reis Mags 
d’Orient. Els més petits també van gaudir de l’espectacle 
Balambabú a càrrec de la Companyia Pentina el gat, d’una 
xocolatada i un dies més tard de la màgia del Mag Dodó. 
D’altra banda, els alumnes del curs de vivers i jardins dels 
Programes de Formació i Inserció (PFI) van ser els encarregats 
de guarnir el CTC i l’Ajuntament amb motius nadalencs. 
Els participants del taller de Nadal del Casal de Joves s’ho 
van passar d’allò més bé fent decoracions i postals de 
Nadal molt originals.
La nit de cap d’any el FC Masquefa va organitzar una festa a 

Activitats nadalenques
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El punt final a les festes el va posar l’esperada visita dels Reis 
d’Orient, que aquest any van arribar a Masquefa amb tren. 
Melcior, Gaspar i Baltasar no van faltar a la seva cita amb 
els infants i van desfilar pels carrers de la Vila per després 
encarregar-se de repartir els regals per totes les cases. Durant 
el recorregut, els Reis Mags d’Orient van anar acompanyats de 
la comitiva de patges.
En el seu trajecte, van fer parada a l’Ajuntament des d’on van 
desitjar-nos el millor per aquest 2016. També van recollir la Clau 
de la Vila, que obre les portes de totes les cases. Es van aturar 
a l’Església per adorar el nen Jesús i van acabar el recorregut 
davant el CTC, on els petits van poder fer-se la foto amb els 
Reis. Ja ben tard, quan tots dormíem, van entrar a totes les llars 
per deixar-hi els regals.
L’Ajuntament de Masquefa vol agrair a la Comissió Cavalcada 
de Reis i a tots els voluntaris la seva tasca per fer possible que 
els Reis arribessin a Masquefa. En la recollida de paquets per 
repartir-los per les cases i organitzat per la Comissió de Reis, 
es van recaptar 200 quilos d’aliments.

Els Reis Mags d’Orient, a Masquefa

El Nadal a La Beguda Alta
La 1a Fira de Nadal de La Beguda va donar el tret de sortida 
a les festes de Nadal. A la Fira, que es va celebrar el 12 i 13 de 
desembre, es va fer un mercat d’intercanvi amb el qual es va voler 
fomentar el reciclatge dels productes. Els visitants també van 
poder gaudir d’un tió gegant, un naixement vivent, diferents jocs, 
gegants de fusta, d’una cantada de Llúcies i Nicolaus i d’una bona 
xocolatada. Durant aquell cap de setmana, es va recollir menjar i 
joguines per a les famílies amb menys recursos econòmics.
Dies abans de l’arribada dels tres Reis d’Orient, els més petits 
van poder entregar les cartes amb els seus desitjos al Patge Viu-
Viu. Mentre l’esperaven van gaudir d’una exhibició de dansa i 
d’una xocolatada. 
El 5 de gener, Melcior, Gaspar i Baltasar van portar tota la seva 
màgia a La Beguda. Amb les seves carrosses van recórrer els 
carrers de la població, on hi havia molta gent, fins arribar a 
l’església, on van fer la tradicional adoració al nen Jesús. Tot seguit, 
els Reis van anar fins l’envelat on van ser rebuts per tots els nens 
de La Beguda. També se’ls va donar la clau del poble per fer el 
repartiment dels regals, casa per casa. I una vegada acabada la 

feina, ja ben entrada la matinada, van iniciar el llarg viatge de 
retorn fins a l’Orient llunyà.
L’Ajuntament de Masquefa vol agrair a la Societat Recreativa Unió 
Begudenca i a tots els voluntaris la seva tasca per fer possible la 
primera Fira de Nadal i que els Reis arribin a La Beguda.

la Sala Polivalent per donar la benvinguda al 2016 que 
va acabar ben entrada la matinada.



MASQUEFA batega  Febrer 2016   13

NOTÍCIES

La finalitat de la xerrada, que es va fer al desembre als alumnes 
de l’Institut de Masquefa, és ensenyar-los com actuar davant 
d’una persona que cau a terra i queda inconscient. 
Entre d’altres aspectes, els estudiants van aprendre a valorar 
la consciència d’una persona, com trucar correctament als 
serveis d’emergència 112 i donar el missatge correcte perquè 
reconeguin la urgència. També van aprendre a obrir la via aèria 
per valorar la respiració, com col·locar la persona en PLS 
(Posició Lateral de Seguretat) quan respira amb normalitat 
però està inconscient, com realitzar correctament el massatge 
cardíac i com fer les respiracions de rescat quan la persona 
està inconscient i no respira.
Els alumnes també van veure com és un DEA (Desfibril·lador 
Extern Automàtic) i els van explicar en quines zones de 
Masquefa els poden trobar.
Durant la classe, els professionals els van explicar que una mort 
sobtada pot passar en qualsevol moment i és important que la 

gent sàpiga com actuar, ja que així la persona afectada té més 
possibilitats de sobreviure.

Classes de socorrisme a l’Institut de Masquefa

Els masquefins i els begudencs s’han abocat, un any més, amb 
La Marató de TV3 que es va celebrar el diumenge 13 de 
desembre i que es va dedicar a la diabetis i l’obesitat, malalties 
greus i cròniques que afecten un de cada quatre catalans.
Masquefa i La Beguda van fer diferents actes al llarg de tota 
la setmana. A Masquefa es va organitzar un partit entre 
treballadors i regidors de l’Ajuntament. Ràdio Masquefa, que 
durant la setmana va parlar de la diabetis a la seva programació, 
també va organitzar una marató de cinema. 
Els masquefins van poder seguir un entrenament de Patinatge 
Artístic, van gaudir de la fira de Santa Llúcia (organitzada 
pel l'AMPA de l'institut), de diferents partits de futbol i de 
bàsquet, d’una competició de fusell de caça, d’una exposició 
de manualitats de Can Quiseró, de la passejada de gegants 
pels carrers de Masquefa, d’una exhibició de Hip-Hop i d’una 
marató de Pianos, que va culminar amb l’actuació d’Akiko 
Nomoto. Masquefa Trail, en la seva assemblea-sopar, també va 
recaptar diners.
Dissabte 19 de desembre es va fer el Concert de Nadal, a la Sala 
Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo. Acte que va organitzar 
l’Aula de Música de Masquefa- AMACAT. I diumenge, 20 de 
desembre, hi va haver un espectacle infantil a la Sala L’Aglà, acte 
que va organitzar l’Alzinar, Societat Recreativa i Cultural.
A La Beguda els dies 12 i 13 de desembre van organitzar la 
1ª Fira de Nadal: mercat d’intercanvi, tió gegant, xocolatada, 

naixement vivent, jocs gegants de fusta i cantada de Llúcies i 
Nicolaus. Amb aquestes activitats també van recollir diners per 
a la Marató de TV3.
En total es van recaptar 1.505,01 €. Aquests diners 
es van aconseguir de les guardioles que es van instal·lar en 
diferents comerços i de les donacions que es van fer durant 
les activitats organitzades pel consistori i les diferents entitats. 
Aquesta recaptació, juntament amb els diners recollits a tot 
Catalunya (més de 7 milions d’euros), es destinaran a impulsar 
la recerca i la investigació de la diabetis i l’obesitat. L’Ajuntament 
agraeix la solidaritat dels masquefins i els begudencs.

La jornada solidària de sang, que es va fer a la Sala Polivalent 
divendres 27 de novembre, va ser tot un èxit. Un total de 145 
persones van aproximar-se en algun moment, al llarg de la jornada, 
per donar sang.
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 nombrosos 

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 divertir-se amb un inflable 
que es va instal·lar al pati del Recinte La Fàbrica Rogelio Rojo.
Els organitzadors van agrair la generositat no només dels donants, 
sinó també de les empreses, els comerços, els voluntaris i el 
personal de l’ajuntament que hi va col·laborar.

Un total de 145 masquefins participen en la jornada solidària 
de donació de sang

Solidaris amb La Marató de TV3
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Podeu inscriure els vostres animals des 
de	l’1	de	febrer	i	fins	el	30	d’abril	
de 2016, al formulari que trobareu a la 
web socresponsable.org
Per	què	identificar?
És obligatori per llei.
Trobaràs el teu animal més fàcilment si 
es perd.
La problemàtica dels 
abandonaments
Cada any més de 30.000 animals són 
abandonats a Catalunya. La causa principal 
de l’abandonament és la manca de control 
de la natalitat. La majoria dels animals no 
estan	esterilitzats	ni	identificats.	Encara	hi	
ha molta gent que pensa que esterilitzar 
és perjudicial per als animals o que, si 
més	no,	creu	que	no	aporta	cap	benefici.	
Com a resultat es produeixen moltes 
cadellades no desitjades. La realitat 
és que molts animals que arriben als 
centres d’acollida no són abandonaments 
sinó pèrdues que es produeixen per 
accident. Per això s’ha creat la Campanya 
d’Identificació	i	Esterilització.
Estar	 informat,	 identificar	 i	 esterilitzar	 el	
teu animal de companyia és contribuir 
al seu benestar i al teu. Des de FAADA 
volen posar-t’ho fàcil a l’hora d’esterilitzar 
i	identificar.
Identificar	 i	 esterilitzar	 el	 teu	 animal	 és	
beneficiós...
•	 Per a tu: perquè t’estalviaràs 

molèsties i diners en el futur.

•	 Per al teu animal: perquè gaudirà 
de millor salut física i psicològica.

Comença la campanya ‘Sóc Responsable 2016’ que té com a 
objectiu identificar i esterilitzar gossos, gats i/o fures

NOMBRE TOTAL D’ACTUACIONS VETERINÀRIES

CAMPANYA 
2015

CAMPANYA 
2014

CAMPANYA 
2013

CAMPANYA 
2012

ESTERILITZACIONS 9.106 6.444 5.717 4.401

IDENTIFICACIONS 4.603 4.183 3.119 2.836

GOSSOS 2.583 2.230 1.574 1.104

GOSSES 3.521 2.982 2.149 1.542

GATS 1.029 872 636 515

GATES 1.949 1.739 1.338 1.206

FURA FEMELLA 11 11 12 12

FURA MASCLE 13 16 8 22

TOTAL ANIMALS 9.106 7.850 5.717 4.401

TOTAL ACT. VETS 13.709 10.627 8.836 7.237

•	 Per a l’espècie canina i felina: 
perquè ajudaràs a mantenir el 
control de la població i a disminuir 
els abandonaments.

•	 Per a les entitats protectores: 
perquè ajudaràs a disminuir l’entrada 
d’animals als refugis i centres 
d’acollida.

•	 Per a la societat: perquè 
els animals abandonats poden 
representar un perill per a ells 
mateixos i per a les persones, perquè 
la gestió dels abandonaments genera 
despesa pública, perquè fomentar el 
respecte envers els éssers vius ens 
dignifica	com	a	persones.
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CAFÈS AMB HISTÒRIA

EL MAS BATLLE DE MASQUEFA

A la Biblioteca Nacional de Catalunya 
es troben nou manuscrits medievals 
que fan referència a Masquefa, sis 
dels quals corresponen a una família 
de	 masquefins	 que	 va	 viure	 a	 la	
primera meitat del segle XV al Mas 
Batlle. Al llarg del període medieval 
la documentació esmenta diversos 
masos pertanyents al terme del castell 
de Masquefa, però de cap ha quedat 
constància més enllà del nom com 
del Mas Batlle. Exemples d’aquesta 
toponímia són la Vila Merdosa, el 
Mas Ruira, el Mas de les Coromines, 
el Mas del Salt, el Mas Pilós i el Mas 
Piquens. Hom ha de tenir present que 
Masquefa formava part de la vegueria 
de Vilafranca i el Penedès i que al 
fogatge de Pere el Cerimoniós de 
1378 hi consten 31 focs eclesiàstics, és 
a dir, 31 llars pertanyents al monestir 
de Sant Cugat del Vallès, que va tenir 
la senyoria del terme des de l’any 
998 al 1449. Tanmateix aquesta xifra 
sorgeix d’un recompte que només va 
incloure les cases habitades, excloent 
els focs jueus, els musulmans i els 
mendicants, fet que podria indicar un 
poblament superior al registrat.
Els manuscrits que fan referència al 
Mas Batlle són sis, un heretament, 
dues àpoques, dues compra-vendes 
i un censal mort, que cobreixen una 
distància cronològica de 56 anys, des 
del 1381 al 1437.   Excepte la venda 
del 1381 que fou redactada pel rector 

i notari de Sant Pere de Masquefa, 
Guillem Caixines, la resta foren 
escrits per Berenguer Canet, notari 
reial i públic per tots els dominis de 
la Corona. La documentació detalla 
el traspàs i augment de les propietats  
del mas i permet dibuixar a grans trets 
els moviments dels seus membres. 
El Mas Batlle pren el seu nom de 
Pere Batlle, qui el 16 de gener de 
1381 comprà en encant públic el Mas 
de “Raspayes” per 41 sous a Bernat 
Rovira, del terme de Masquefa. Vint-i-
nou anys més tard, el 20 de novembre 
de	 1410,	 la	 seva	 filla	 Elisenda,	 que	
contrauria matrimoni amb Antoni 
Tribeç, va aportar com a aixovar 40 
lliures i heretà del seu pare el mas i 
el seu patrimoni. Després de disset 
anys les possessions d’aquesta família 
es veurien ampliades amb la compra 
del Mas del Salt el 7 d’abril de 1427, 
propietat	 fins	 aleshores	 de	 Joan	Vila	
de Masquefa. Elisenda i Antoni varen 
fer	donatària	a	 la	 seva	filla	 Joana,	qui	
el 22 d’abril de 1432, havent contret 
matrimoni amb Guillem Coca de 
Piera, li aportà 55 lliures en concepte 
de dot. En l’últim document del 19 
de gener de 1436, els membres del 
mas d’en Batlle varen vendre el Mas 
de les Coromines a Ramon Mitjans 
en censal mort, és a dir, a canvi d’un 
pagament periòdic irredimible, pel 
preu de 100 sous i una pensió de 7 
sous i 1 diner òbol. 

Malgrat l’evident mancança 
documental del Mas en qüestió, els 
sis manuscrits permeten aproximar-
se a un mas circumscrit al terme 
de Masquefa d’una importància 
econòmica i territorial destacable. El 
patrimoni del Mas d’en Batlle constava, 
al menys, del Mas Raspayes, el Mas 
del Salt i el Mas de les Coromines, 
i la progressiva ampliació dels seus 
béns es tradueix en un enriquiment 
dels seus membres. Així, l’Elisenda 
Batlle va aportar 40 lliures de dot, 
però	 l’aixovar	 de	 la	 seva	 filla	 Joana	
augmentà en 15 lliures, aportant-ne 
un total de 55 lliures. Malauradament, 
i malgrat la riquesa del seguiment 
generacional que ofereixen aquests 
manuscrits, no és possible seguir el 
rastre de la família Batlle més enllà de 
la primera meitat del segle XVI.

Andrea Velázquez Roche
Doctoranda del programa de 
Cultures Medievals de la Universitat 
de Barcelona

Per saber-ne més
BOLÒS, J (2000). Catalunya medieval. 
ECSA, Barcelona.
FERRER I MALLOL, M. T; MUTGÉ 
I VIVES, J; RIU I RIU, M (2001). El 
mas català durant l’edat mitjana i 
la moderna (segles IX-XVIII). CSIC, 
Barcelona.



MASQUEFA batega  febrer 2016  16

NOTÍCIES

Una incidència en el repartiment del calendari de l’any 2016 
ha provocat que enguany alguns veïns no l’hagin rebut. El 
consistori demana disculpes per les molèsties ocasionades a 
les persones afectades. 
Els veïns que no tinguin el calendari poden recollir-lo  a 
l’Ajuntament en l’horari habitual (de dilluns a divendres de 09 
h a 14 h. També la tarda dels dilluns de 17 h a 19 h).

Nou any, nova programació a Ràdio Masquefa. A continuació us 
detallem algunes de les novetats més destacades:
-Torna Masquefa Esports amb el conductor originari que 
va començar el format a Ràdio Masquefa, l’Álvaro Pérez, els 
dilluns de 7 a 8 de la tarda. 
- El Fòrum. Actualitat política, dimecres de 7 a 8 de la tarda.
- Els Espais musicals són blocs temàtics que tenen com a 
objectiu que la gent que li agrada un gènere en concret sàpiga 

a quina hora pot escoltar-lo: 
“Els	de	casa”	(Música	de	músics	i	grups	masquefins).
“El Palc” (Música de musicals de teatre).
“Sarsuela”.
“Orquestra” (Música de cambra).
“Entrades Exhaurides” (Concerts en directe de música pop de 
totes les èpoques).

Repartiment del calendari 
de Masquefa 2016

Novetats a Ràdio Masquefa

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE
00:00-04:00
04:00-06:00

07:00-08:00

08:00-09:00

09:00-10:00
I com estàs de 

Salut?
Via Verda Valors a l'Alça Via Verda Estira la Llengua

10:00-10:30 Fem Salut Famílies i Escola Fem Salut Antena Local
10:30-11 Els de casa
11-12:30 L'Autobús L'Autobús Música

12:30-13:00
La Migdiada 

d'Orió
91.6 NOTÍCIES

Tertúlia en 
Acústic

Els de casa

13:00-14:00 Música
14:00-15:00

15:00-16:00 L'Espiadimonis Tal dit, Tal Fet Peluts Deixa'm Tastar Fent Via

16:00-17:00

17:00-18:00
18:00-19:00

19:00-20:00 Masquefa Esports
Masquefa 

Esports
El Fòrum LA PEIXERA/Ple*

Pagesos de 
ciutat

20:00-20:30
20:30-21:00 Adolescents.cat

21:00-22:00 Sarsuela
L'Altra Cara 
de la Lluna

L'Internauta Despertem Mirades Estrenes

22:00-23:00 Chelsea Hotel
Sons a Cau 

d'Orella
Orquestra Jazz FM

23:00-24:00 Ruta 66 Sound System Cocodril Club
Moments 
d'Òpera

GRAELLA PROGRAMACIÓ RÀDIO MASQUEFA 91.6 FM

Esports en Xarxa
Notícies en Xarxa. Edició Migdia.

LA TARDA

Icat.cat Música

Som Terra
L'Autobús

91.6 NOTÍCIES

91.6 NOTÍCIES

El Palc

Música

Sendes (2)

Notícies en Xarxa. Edició Matí.

91.6 NOTÍCIES

Un toc de 
Rock

A Les Portes de Troia

L'Hora del Conte

Més Content que un Gínjol

Música

Música

Entrades Exhaurides

L'Hora del Conte
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En Comú Podem guanya les eleccions del 20D
En Comú Podem va ser la força guanyadora 
a Masquefa en les Eleccions Generals 
que es van celebrar el diumenge 20 de 
desembre.	 En	 total	 6.183	 masquefins,	
majors de 18 anys, van poder exercir 
el seu dret a vot. La participació va ser 
molt elevada 73,04% (4.516 persones), 
es va situar 7 punts per sobre que a les 
Eleccions Generals del 2011.
Aquest	 va	 ser	 el	 resultat	 final,	 amb	 el	
100% dels vots escrutats:

ELECCIONS GENERALS 2015

LES VOSTRES OPINIONS
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 

suggeriments. Ens podeu fer arribar els comentaris 
personalment a l’Àrea de Serveis Personals (C/ Crehueta, 
33) o al correu electrònic masquefabatega@masquefa.net

Ar
tic

les 
de decoració

c/M
ajor18 Masquefa 

687
05

77
55

El
ec

ci
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s 
G
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s 

20
15

El
ec
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s 
G

en
er
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s 

20
11

32,48%

15,67%
14,47% 

12,58%
10,33%

9,59%

1,58%
1,42%

0,58%
0,31% 0,2%

7,39%
5,07%

27,21% 26,18% 24,28%

7,96%

Participació: 66,09% (3.991 persones)
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NOTÍCIES

El consistori té previst durant aquesta legislatura portar a terme un sèrie d’actuacions per 
millorar l’estat de les urbanitzacions de Can Parellada, Can Quiseró, Can Valls i El Maset. 

Per aquest 2016 hi haurà una partida de 300.000 euros. 

En marxa el pla de millores
L’ajuntament preveu actuacions valorades en més d’1.200.000 euros

El programa detalla les diferents actuacions previstes durant aquesta legislatura en el qual destaquen:

•	 Reasfaltat dels carrers en mal estat.
•	 Actualització del sistema d’enllumenat públic.
•	 Millora de la zona esportiva.
•	 Pavimentació de les voreres.
•	 Reordenació viària.
•	 Adequació de la zona d’esbarjo.
•	 Creació d’una rotonda a l’entrada.

•	 Adequació de la zona de contenidors.
•	 Millora de la zona verda de La Font.
•	 Millora del parc infantil.
•	 Reordenació viària.

•	 Obres de millora al local social.
•	 Es farà un camí de connexió per a vianants i 

ciclistes de Can Quiseró al Maset.
•	 Actualització del sistema d’enllumenat públic.
•	 Pavimentació de les voreres.
•	 Millora del parc infantil del carrer Pirineus.
•	 Reasfaltat dels carrers.

•	 Es repararan els carrers que presentin 
problemes en la seguretat vial mentre no 
es	 faci	 un	 asfaltat	 definitiu	 amb	 les	 obres	
d’urbanització.

•	 Finalització de l’enllumenat públic.
•	 Adequació de les zones esportives i parcs 

infantils.
•	 Es mantindran converses amb Fecsa-Endesa 

per soterrar les línies de mitja tensió.

Can Parellada

Can Valls

Can Quiseró

El Maset

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 

CONSTRUCCIONS METÀL.LIQUES

SERRALLERIA

TREBALLS AMB ACER INOXIDABLE



MASQUEFA batega  febrer 2016   19

NOTÍCIES

De les actuacions de millora previstes 
n’hi ha que són comunes per a totes 
les urbanitzacions, com per exemple, 
l’adequació de zones verdes, parcs 
infantils, zones espor tives i de 
contenidors, així com la reordenació 
viària de tot el sector.

En referència a la mobilitat, a través 
de la l’Agrupació de Municipis amb 
Transpor t Urbà (AMTU) es farà, durant 
aquest any, un estudi de viabilitat de 
transpor t públic entre el casc urbà i les 
urbanitzacions. Es preveu incrementar 
el nombre de persones que integren 
la brigada, de manera gradual, entre el 
2016 i 2018, en 3 persones.

Aquest pla ja s’està executant des de 
principis d’any. 

Aspectes generals
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PLE MUNICIPAL

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació actes ple sessions 
anteriors:
 - Acta sessió extraordinària 

del ple de 23 de novembre 
de 2015. 
 
 
 

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

3. Despatx Alcaldia.

Àrea d’Economia, Hisenda, 
Administració i Governació

4. Aprovació provisional, si s’escau, 
de les bases reguladores 
per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics per al pagament de 
l’impost sobre béns immobles, 
a persones majors de 65 
anys, pensionistes, famílies 
monoparentals i aturats de 
llarga durada.  
 
 
 
 
 
 
 

5. Aprovació, si s’escau, del 
reglament intern de les 
normes de funcionament del 
comitè de seguretat i salut de 
l’Ajuntament de Masquefa. 

Àrea del Territori i Sostenibilitat

6. Aprovació de la moció 
presentada per la CUP de 
Masquefa per tal de que 
l’Ajuntament de Masquefa 
continuï sense fer servir 
qualsevol herbicida que 
contingui Glifosat i també 
d’altres pesticides i herbicides 
de síntesi en qualsevol lloc 
del terme municipal i ho 
substitueixi per tècniques de 
lluita biològica respectuoses 
amb el medi i d’altres 
pràctiques i tècniques 
alternatives respectuoses, 
sostenibles i sense risc per a la 
salut.

 
 

Àrea d’Atenció a les Persones

7. Aprovació, si s’escau, de la 
pròrroga del Pla Local de 
Joventut de la Generalitat de 
Catalunya, durant l’exercici 
2016.

Altres

8. Assabentat assumptes tractats a 
la Junta de Govern Local.

9. Assumptes tràmit.
10. Mocions, precs i preguntes.

Membres assistents  
(entre parèntesi nombre de regidors de 
cada grup):

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

PLE MUNICIPAL DE DESEMBRE

Aprovat No aprovat Abstenció







Es va celebrar dijous 17 de desembre de 2015, a les 19.30 h a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Masquefa.
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PLE MUNICIPAL

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació actes ple sessions 
anteriors:
 - Acta sessió ordinària del ple de 

26 de novembre de 2015.
 - Acta sessió ordinària del ple de 

17 de desembre de 2015. 
 
 

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

3. Despatx Alcaldia.

Àrea d’Economia, Hisenda, 
Administració i Governació

4. Aprovació, si s’escau, de la proposta 
de baixa de drets reconeguts 
pendents de cobrament presentats 
per l’Organisme de Gestió 
Tributària. 

 
 
 
 
 

5. Aprovació, si s’escau, de la segona 
pròrroga i revisió de preus del 
contracte de serveis de neteja 
d’edificis i dependències municipals 
de l’Ajuntament de Masquefa.  
 
 

6. Aprovació, si s’escau, de la moció 
presentada pel Partit Popular 
sobre el deute de la Generalitat als 
ajuntaments.  
 
 

Àrea del Territori i Sostenibilitat

7. Aprovació inicial, si s’escau, de la 
modificació puntual del PGOU.

 

8. Aprovació, si s’escau, de la moció en 
suport a la plataforma en defensa de 
l’Ebre (PDE) i la lluita contra el Plan 
Hidrològico de la Cuenca del Ebro. 

Altres

9. Assabentat assumptes tractats a la 
Junta de Govern Local.

10. Assumptes tràmit.
11. Mocions, precs i preguntes.

Membres assistents  
(entre parèntesi nombre de regidors de 
cada grup):

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

PLE MUNICIPAL DE GENER

Aprovat No aprovat Abstenció



Es va celebrar dijous 28 de gener de 2016, a les 19.30 h a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Masquefa
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OPINIÓ

L’OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

Nous objectius per Masquefa

Ja han començat els moviments de terres 
que facilitaran la implantació de l’empresa 
Carreras. Que el nostre municipi tingui una 
inversió de 45 milions d’euros és una gran 
notícia pels moments que vivim. És per 
aquest motiu que l’equip de govern farà 
tot el possible perquè una oportunitat com 
aquesta sigui realitat el més aviat possible. 
Més enllà, de generar molts llocs de treball, 
tan directes com indirectes, hi haurà també 
oportunitats per a persones amb discapacitat, 
amb la creació d’un centre especial de treball 
dins l’empresa. 
Les bones notícies no ens fan oblidar el dia a 
dia de Masquefa. Tots coneixem el problema 
que tenim amb les males olors provocades 
per l’abocador de Can Mata des de fa 30 anys 
i que en els darrers anys  s’ha agreujat, amb 
la instal·lació de l’Ecoparc 4 a Els Hostalets 

de Pierola. Fa dos anys aquesta instal·lació 
va	 modificar	 els	 sistemes	 de	 tractament	 de	
gasos i ventilació i ni tan sols amb això ha 
aconseguit reduir el problema. El consistori 
va decidir presentar, al gener, un total de 21 
al·legacions davant la revisió de l’autorització 
ambiental de l’Ecoparc 4. 
L’objectiu de l’equip de govern és que es 
prenguin	 les	mesures	adequades	 i	definitives	
per millorar la qualitat de vida dels veïns. 
Agraïm a tots els partits de l’oposició, el seu 
suport en el darrer ple, per fer pinya en aquest 
tema. Només junts Masquefa podrà fer front 
als problemes i reptes que es plantegin.

Grans de sorra que ens omplen 
d’orgull

L’acció política no té sentit sinó és per millorar 
el dia a dia dels nostres veïns i projectar el 
futur de Masquefa.
Al llarg d’aquests mesos hem desenvolupat 
diferents accions i projectes que tenen com 
objectiu estar al costat dels nostres veïns, 
solucionar problemes i facilitar sortides a 
situacions complexes.
Espai d’Orientació als Veïns 
Masquefa Suport: Servei per tramitar 
instàncies, orientació jurídica, suport davant 
d’entitats bancàries, assistència davant de 
l’administració... Hem evitat embargaments 
i desnonaments, s’ha aconseguit lloguers 
socials i solucionar problemes laborals o 
judicials. Divendres de 18h a 20h.
Taula informativa sobre el Càncer 
de Mama: La sessió va reunir més 
de 40 persones  entre experts mèdics, 

terapeutes, testimonis i veïns. Tenia com 
objectiu la conscienciació sobre la malaltia, 
exposar els últims avenços i explicar quines 
accions esportives existeixen per facilitar la 
recuperació.
Davant la consulta del Maset, 
vam cridar a la participació i vam 
proposar votar “NO”:  Després dels 
resultats volem que el projecte del 
Maset no s’aturi i proposem treballar 
de manera conjunta amb tots els agents 
implicats, fer-ho amb transparència i garantint 
la participació efectiva dels veïns.
Assemblea de veïns a Can Parellada: 
El passat dissabte, 13 de febrer vam celebrar 
una assemblea de veïns de Can Parellada amb 
l’objectiu de treballar de manera estratègica 
l’actualitat i el futur del barri. Infraestructures, 
serveis públics i societat civil van ser els eixos 
de treball. 
L’acció política, es fa de la mà dels veïns o 
no es fa.

Xavier Boquete i Saiz
masquefa@diba.cat
Twitter : @xaviboquete

Daniel Gutiérrez
Web: danielgutierrez.cat
Twitter : @daniguties
 
PSC
Web: Masquefa.socialistes.cat
Email: masquefa@socialistes.cat
Facebook: PSC Masquefa
Twitter : @PSC_Masquefa
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Catalunya

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

Masquefa es mou

Aquests darrers dies tenim molts fronts 
oberts a Masquefa, fet que demostra que 
Masquefa és més viva que mai. 
A mitjans de gener es va celebrar la consulta 
als veïns del barri del Maset que va suposar 
un clar avís al govern. La victòria aclaparadora 
del NO al projecte personalista de l’alcalde 
ha	de	significar	un	canvi	de	rumb	del	govern,	
si més no, en les formes de política actuals. 
La vella política de despatx i personalista ha 
de donar pas a una política de proximitat, 
de diàleg, de consens, de debat, humana i de 
participació. 
Aquests darrers dies hem pogut veure 
també com Masquefa ocupava un espai als 
informatius nacionals per les al·legacions 
fetes a CESPA per les olors provinents de 
l’Ecoparc de Can Mata. Aplaudim aquest pas, 
però a hores d’ara, després de 33 anys de 

solidaritat	territorial,	són	insuficients	aquestes	
al·legacions. Per nosaltres ha arribat el 
moment de dir PROU i exigir d’una vegada 
per totes el seu tancament. Fa 33 anys que 
consumim els seus perjudicials gasos i és el 
moment de fer un pas endavant. La nostra 
salut no es compra amb diners pactats en 
un conveni ni pactant unes millores. Estenem 
la mà al govern per exigir el seu tancament, 
però trobaran el puny tancat si el full de ruta 
són al·legacions i millores econòmiques. 
Al passat ple municipal la CUP va abandonar 
la	 sala	 abans	 de	 la	 finalització	 del	 mateix.	
Som conscients i respectem la diversitat 
d’ideologies existents, però el que no 
tolerarem són discussions de pati de col·legi 
amb	la	finalitat	de	silenciar	les	aportacions	de	
l’oposició. 

El PP apoya para mejorar
 
Ante todo reconocer que se quiere ordenar 
un poco la participación de los partidos 
políticos en la Batega. Creemos que dar unas 
indicaciones sobre los ar tículos que escribimos 
no es una manera de impedirnos decir lo que 
deseamos sino hacer que nuestros ar tículos 
sean más provechosos para el conjunto de 
los ciudadanos, dicho esto recalcamos que 
seguimos en la oposición.
¿Que pasa con el alcantarillado del Masset?. El 
Partido Popular está siguiendo de cerca todo 
lo que hay al respecto y queremos hacer dos 
puntualizaciones:
1- El alcantarillado hay que hacerlo y lo mejor 
es hacerlo pactando las mejores condiciones 

que serán lógicamente las mejores posibles.
2- No dejarse llevar por cantos de sirenas, lo 
que no es posible será muy difícil de conseguir.
Otro punto importante es el de los malos 
olores provocados por el vertedero de Can 
Mata. Si no se puede mejorar si se podrían 
mejorar las condiciones económicas ya que 
el dinero hace más soportable el sufrimiento.
Seguiremos apoyando en todo lo posible las 
mejoras en las urbanizaciones sin olvidarnos 
nunca del casco urbano.

2016
 
Comencem l’any 2016 amb il·lusió i 
esperança. Esperem que, en aquest mandat 
sense majoria absoluta de l’equip de govern, 
la igualtat d’informació de tots els grups 
municipals es faci realitat a l’hora d’expressar-
nos en aquesta revista. Iniciem aquesta etapa 
comentant breument els temes d’actualitat.
ELECCIONS: Les eleccions generals del passat 
20D han situat Esquerra com a primera força 
d’obediència catalana a Masquefa. Donem 
565 gràcies a tots aquells que ens heu fet 
confiança	 una	 vegada	 més.	 Iniciem	 el	 2016,	
també, amb nou govern a la Generalitat, de 
majoria independentista, que avançarà cap a 
la construcció d’un Estat propi. 
PRESSUPOSTOS 2016: A Masquefa, en 
canvi, seguim tenint el govern de sempre, 
amb el PP de suport. CiU i PP governen 
junts a Masquefa i van aprovar el pressupost 

municipal 2016 de 15.404.689€, un 20% 
superior al de 2015. Des d’Esquerra, pensem 
que són uns pressupostos desmesurats, basats 
en la construcció d’equipaments de difícil 
sostenibilitat i en ubicacions equivocades. Les 
despeses corrents tal i com nosaltres dèiem 
han augmentat 668.000€, i ara tots paguem 
els excessos electorals de la campanya 
municipal de CiU. 
EL MASET DIU «NO»: La Consulta del 
Maset ha estat un èxit de participació, amb 
un 69,40% del cens. Els veïns del Maset han 
dit un NO contundent a les condicions de 
les obres, amb un 92% dels vots emesos. 
El govern de Masquefa haurà d’aparcar 
temporalment la urbanització, dialogar més 
amb els veïns i trobar un millor moment en 
el futur. Escoltem, dialoguem i decidim entre 
tots.
Us desitgem un bon  2016!

Email: silviarotger@gmail.com
masquefa@cup.cat
Facebook: https://www.facebook.com/
silvia.ro.gom
https://www.facebook.com/CupMasquefa/
Twitter : @silvia_rotger
@cupmasquefa
Telèfon: 663415761

Manuel Navas
macgrean@gmail.com

Xavier Pérez Fornés, Regidor 
ERC-Masquefa Regeneració

Adreça: C/Major 59 (Masquefa) 
web: www.esquerra.cat/masquefa 
Facebook: www.facebook.com/Esquer-
ra-Republicana-Masquefa-Regeneració 
Twiter ERC-MRG @masquefaerc 
e-mail: masquefaerc@gmail.com



L’Oriol Manuel és un masquefí que des de fa 14 anys viu a 
Suïssa. Treballa a l’Hospital Universitari de Lausana com a 
metge especialista en malalties infeccioses. A curt o mig termini 
no es planteja tornar a Catalunya, tot i que tampoc no descarta 
fer-ho més endavant.

Perquè vas decidir marxar a Suïssa?
Era el 2002, estava acabant la residència (especialitat de 
medicina interna) a Bellvitge i no tenia gaires expectatives 
del que faria els mesos següents. D’altra banda, tenia ganes 
de veure món, conèixer el funcionament d’un altre sistema de 
salut i aprendre millor una altra llengua. No tenia cap intenció 
de quedar-me, sinó de passar uns quants mesos. I ja porto 14 
anys! 

Què fas a Suïssa / a què et dediques?
Treballo a l’hospital universitari de Lausana com a metge 
especialista en malalties infeccioses. M’ocupo sobretot del 
seguiment de pacients trasplantats d’òrgan (pulmó, cor, ronyó), 
per evitar que desenvolupin complicacions infeccioses degut al 
tractament anti-rebuig. També tenim un grup de recerca clínica 
on intentem millorar la prevenció de les infeccions virals dels 
pacients trasplantats.

Quina diferència hi ha entre ser metge a Suïssa i a 
Catalunya?
El treball que realitzo no crec que sigui molt diferent al dels 
meus colegues catalans que treballen en un hospital universitari. 
És veritat que aquí, a Suïssa, potser hi ha més mitjans i més 
personal, però la feina no canvia gaire. 
El que canvia és que a Suïssa hi ha una medicina privada 
més forta que a Catalunya. De fet, els metges de família són 
privats i no existeixen els ambulatoris. Hi ha una medicina 
més personalitzada, però també més cara. Per exemple, 
les assegurances mèdiques són privades i les consultes i els 
medicaments	s’han	de	pagar	a	cada	visita	(fins	i	tot	pels	jubilats).	
L’assegurança, a més, només et cobreix a partir d’un cert límit 
de despeses. 

Et quedaràs definitivament a Suïssa o pretens tornar 
algun dia?
A curt o mig termini segur que em quedo a Suïssa. La família de 
la	meva	dona	viu	tota	a	prop	de	Lausana,	els	meus	fills	ja	han	
nascut aquí i estic molt content de la feina que faig a l’hospital. 
Ara bé, no descartem tornar a Catalunya d’aquí a uns anys si hi 
hagués una bona oportunitat, o si m’enyoro massa.

Quines diferències hi ha entre Suïssa i Catalunya a nivell 
laboral?

Aquí hi ha molt poc atur (menys del 4%) i la crisi s’ha notat poc. 
De fet, fa poc que s’han aprovat unes lleis per endurir el control 
de la immigració, que estan resultant molt nefastes pel sistema 
laboral, ja que es necesita mà d’obra estrangera, tant de gent 
que viu a Suïssa, com els que viuen en les regions frontereres 
(sobretot	de	la	França	veïna).	És	un	sistema	més	flexible	que	
l’espanyol i que, com es pot veure, dóna bons resultats. 

I a nivell social?
Encara que no tingui aquesta fama, el sistema suís és molt 
liberal, amb poques ajudes socials en guarderies, beques o 
baixes maternals. Els sous aquí són molt alts i l’estat només 
s’ocupa de mantenir el mínim per poder viure. És un sistema 
que funciona, encara que a vegades és complicat de poder 
conciliar la vida laboral dels dos membres de la família amb la 
vida privada.

Com veus la situació política de Catalunya/Espanya?
He anat seguint la situació política amb molt d’interés, però 
també amb una mirada externa des de la distància. És un 
problema de difícil solució, amb una societat molt dividida i un 
govern central immobilista. Tinc la impressió que els polítics no 
han	estat	a	l’alçada	del	que	significa	un	procés	d’independència,	
que hauria de ser progressiu, molt debatut i consensuat, i 
sobretot respectuós amb les minories.      

Què és el que trobes a faltar més de Masquefa?
La gent! El caminar pel carrer i parar-te a saludar. Els amics i 
els paisatges de la infància. La sensació de pertànyer a un lloc.

Què li recomanaries a una persona que es planteja 
marxar a viure a Suïssa?
Suïssa és un país fantàstic, amb moltes oportunitats. A més a 
més, és un país d’immigrants, ja que estan acostumats a rebre 
gent. Malgrat ser molt respectuosos, no deixa de ser una 
societat més tancada i molt reglamentada, i això pot ser difícil 
per a algú que acaba d’arribar. Per aprendre la llengua és  millor 
anar a la part francòfona i intentar integrar-se el millor possible. 
Són els consells que donaria per a la gent que vol anar a viure 
a Suïssa.

Què fas en el teu temps lliure?
A Suïssa les activitats estan molt relacionades amb la natura. 
Ens	agrada	molt	passejar,	els	paisatges	són	magnífics.	A	l’hivern	
portem els nens (de 4 i 6 anys) a l’escola d’esquí (aquí s’aprèn 
a esquiar abans d’anar amb bicicleta) i a l’estiu anem a la vora 
del llac a banyar-nos.  I a més, estem al centre d’Europa, a 3 o 4 
hores de París o Milà, amb tren.

ORIOL MANUEL 
 
“Trobo a faltar la gent 
de Masquefa i els seus 
paisatges”
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