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I a més... 
Programació Setmana Santa 
La Biblioteca fa 5 anys 
Programació 2016 de Fem Cultura i Masquefa sona bé 
L’Esplai Giravolt fa 20 anys 
Pressupostos 2016 i sou dels regidors



MASQUEFA batega  Març 2016   2

L’Ajuntament de Masquefa està treballant 
en la implementació de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon 
govern.
Els vilatans poden trobar un accés 
directe al Portal de Transparència i a 
la Seu Electrònica a la plana web de 
l’ajuntament de Masquefa (masquefa.
cat), concretament als banners destacats 
que hi ha a la part dreta de la pàgina 
web.
El Portal de Transparència mostra 
informació pública, tràmits i serveis de 
manera clara i directa. Es subdivideix en 
cinc apartats: informació institucional i 
organitzativa, gestió econòmica, acció 
de bon govern i normativa, contractes, 
convenis i subvencions i, per últim, catàleg 
de serveis i tràmits. També permet accedir 
als canals de participació o fer queixes i 
suggeriments en un clic.
La seu electrònica estrena nova imatge, 
incorpora nous tràmits online i enllaça 

amb el Portal de Transparència. Des de 
la seu electrònica els vilatans poden fer 
tràmits online d’atenció ciutadana i tràmits 
d’urbanisme, activitats i medi ambient.   
Us recordem que per molts tràmits online 
amb l’administració és necessari disposar 
del certificat electrònic Idcat. Podeu 
tramitar-lo fàcilment a www.idcat.cat i 
per validar-lo o demanar més informació 
adreçar-vos a Masquef@ula, al CTC (Av. 
Catalunya, 60).
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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)                    93 472 91 41
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

Un dels problemes de salut que genera 
més consultes i absentisme laboral és 
el dolor d’esquena. 
La infància és l’etapa on les estructures 
corporals estan en desenvolupament, 
sent aquestes més susceptibles a 
alteracions en la seva forma i mida, de 
les quals la columna és la que tendeix 
a resultar més afectada.
Entre les causes trobem l’adopció 
de postures inadequades que 
s’adquireixen de forma inconscient 
en edats molt inicials.  És per aquest 
motiu que cal fer una prevenció des 
de la infància.
Com podem ajudar als nostres fills?

	MOTXILLA ESCOLAR

- Només portar el necessari per 
aquell dia.

- El material més pesat ha d’anar a 
prop de l’esquena i situar-ho de 
manera vertical.

- El pes de la motxilla (amb el 

material inclòs) no ha de ser 
major al 10% del pes corporal del 
nen.

- La part baixa de la motxilla ha 
de quedar situada a 5cm per 
sota de la cintura (per evitar 
sobrecarregar la zona lumbar).

- Portar les dues  corretges  
posades.

	SEURE CORRECTAMENT

- Zona lumbar i sacra han d’estar 
ben recolzades a la cadira.

- L’angle que es forma entre el 
tronc i les cuixes ha de formar 
90º.

- Els peus han d’estar recolzats a 
terra o sobre un reposapeus.

Sara Acón 
DUE. Cap Masquefa 

ABS Martorell Rural

Protegeix l’esquena

L’Ajuntament de Masquefa estrena Portal de 
Transparència i renova la Seu Electrònica
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NOTÍCIES

A par tir d’aquest mes de març els 800 
masquefins  compresos entre les edats 
de 50 a 69 anys rebreu al vostre 
domicili una car ta de l’ ICO (Institut 
Català d’Oncologia) i del Depar tament 
de Salut de la Generalitat referent al 
PROGRAMA DE DETECCIÓ 
PRECOÇ DEL CÀNCER DE 
CÒLON I RECTE.
Aquest programa ofereix la possibilitat 
de realitzar, cada dos anys i de manera 
gratuïta, un test immunològic per 
detectar sang oculta en femta no 
apreciable a simple vista. 
Per par ticipar-hi cal anar amb la car ta 
a la farmàcia on us facilitaran tot el 
necessari per fer la prova a casa. Un 
cop realitzat el test, s’ha de por tar a la 
farmàcia i els resultats es comunicaran 
per car ta passat uns dies. 
En el cas que la prova sur ti positiva 
s’oferirà la possibilitat de fer una 

colonoscòpia a l’Hospital de Mar torell 
per descar tar cap lesió en el còlon o 

recte. 
El càncer de còlon i recte si es detecta 
en una fase inicial és més fàcil de tractar 
i més fàcil que es pugui curar, ja que 
un dels problemes d’aquest tumor és 
que pot desenvolupar-se durant mesos 
sense produir cap molèstia.
En els propers mesos es farà una 
xerrada informativa amb 
professionals de la salut. És molt 
impor tant assistir-hi per tal de poder 
informar-se i preguntar tots aquells 
dubtes que es puguin tenir. 
També es farà difusió d’aquest programa 
pels diferents mitjans de comunicació 
municipals (web, Twitter, Ràdio 
Masquefa...).
Per a més informació, podeu posar-vos 
en contacte de dilluns a divendres de 8 
a 15 hores al telèfon: 93 260 79 79 o al 
correu electrònic: 
prevenciocolon@iconcologia.net.

Molt bona acollida a la programació 
organitzada per l’Ajuntament per 
commemorar el Dia Internacional de la 
Dona, que es va celebrar el 8 de març 
amb la lectura del manifest institucional. 
Durant tota la setmana els masquefins van 
gaudir d’una àmplia agenda d’activitats que 
tenien com a objectiu reivindicar el rol 
protagonista de les dones. 
Ràdio Masquefa va parlar, al llarg de 
tota la setmana, de dones que destaquen 
en diversos àmbits i van tractar diferents 
temes d’interès des d’un punt de vista 
femení. Aquestes entrevistes diàries es van 
emetre dins el programa ‘L’autobús’, de 10 
a 12 del migdia. 

La Biblioteca va acollir diverses activitats. 
Ruth Casanovas va explicar el mite 
d’Ariadna i l’empoderament de la dona 
actual. També es va fer una xerrada sobre 
nutrició saludable i els mites alimentaris, a 
càrrec de la dietista i nutricionista Núria 
Duran. El Cinefòrum de la Biblioteca va 
projectar ‘El Festín de Babette’ i després es 
va fer un debat a càrrec del moderador 
Joan Millaret. També es va inaugurar 
l’exposició ‘Dones i esports a Masquefa’ i 
que es podrà visitar fins el 30 de març.
El CTC va organitzar una exposició de 
treballs dels alumnes d’informàtica sobre 
les dones que han fet història i va reproduir 
un vídeo, a la televisió de la sala d’espera 

del centre, sobre la història de la dona, fet 
pels alumnes.
També es va fer un concert de rap femení 
a la plaça de l’Estació que va organitzar el 
Casal de Joves.

Comença una campanya contra el càncer de còlon i recte

Masquefa ha celebrat una setmana farcida 
d’activitats pel Dia Internacional de la Dona
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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

Comunions

- Invitacions 
- Recordatoris
- Fotografies
- Etiquetes

PROGRAMA D’ACTES

Diumenge 20 de març (Diumenge de Rams)
10.45 h Benedicció de Rams i Missa
Divendres 25 de març (Divendres Sant)
10 h  Viacrucis
18 h Ofici de Divendres Sant
19.30 h Processó de Setmana Santa  
(Cofradía del Cristo Crucificado y Nuestra Señora de los Dolores 
i la Banda de Tambors i Cornetes de Can Parellada)
Diumenge 27 de març (Diumenge de Pasqua)
Cantada Infantil de Caramelles
Aniran acompanyats de la Colla de Ball de Bastons de Masquefa.
D’11 a 12.30 h pel carrers Serralet, Crehueta, Sant Pere, Major i 
Ajuntament
Dilluns 28 de març (Dilluns de Pasqua)
Aplec al Cementiri Vell
10 h Esmorzar popular
11 h Celebració de la missa
12 h Ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa

Setmana Santa a Masquefa

El diumenge 10 d’abril es farà la setena 
plantada d’alzines al Bosc dels Infants. 
A par tir de les 11 del matí, les famílies 
amb nadons nascuts durant l’any 2015 
podran recollir al mateix parc l’alzina 
que els regalarà l’Ajuntament i plantar-la 
al bosc. 
L’Ajuntament va començar aquest 
projecte l’any 2010 i des d’aleshores 
ha regalat, cada any, alzines als nadons 
nascuts l’any anterior per plantar-les 
en aquesta zona verda. Amb aquesta 
iniciativa, Masquefa amplia el pulmó 
verd, alhora que sensibilitza els infants 
de la impor tància de mantenir l’entorn 
natural i el medi ambient.

El 10 d’abril, setena plantada d’alzines al Bosc dels Infants

Antoni Parera (al centre de la imatge) ha cedit una vintena d’oliveres a l’Ajuntament de 
Masquefa, que el consistori ha col·locat al Bosc dels Infants. 
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Activitats per la 
Diada de Sant Jordi

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

Un any més, els carrers de la vila de 
Masquefa s’ompliran de llibres i roses 
amb motiu de la Diada de Sant Jordi, 
amb la instal·lació de parades al carrer, 
que enguany es celebrarà el divendres 
22 i el dissabte 23 d’abril.
Les llibreries, floristeries i entitats 

interessades a muntar una parada  tenen 
fins el dia 1 d’abril, inclòs, per presentar 
la sol·licitud mitjançant una instància, a la 
recepció de  l’Ajuntament o al CTC. 
A www.masquefa.cat trobareu la 
normativa i la documentació que cal 
presentar.

18.15 h: Cantada de Caramelles 
Infantil.

El grup de Caramelles Infantil, format 
per 12 infants de la vila, us oferiran una 
petita mostra del seu repertori, amb 
acompanyament de piano. 
Anna Martí i Isabel Llopart (direcció) i 
Xavier Tobella (piano)

18.30 h: Presentació i posada en 
escena de l’obra: ’La Carla, en 
Jan i la llegenda de Sant Jordi’ 
a càrrec dels alumnes d’AMACAT - 
Aula de Música de Masquefa i CEM Cal 
Maristany dels Hostalets de Pierola.

A l’abril de 2015 els alumnes de l’escola 
de música CEM Cal Maristany dels 
Hostalets de Pierola van estrenar l’obra 
“La Carla, en Jan i la llegenda de Sant 
Jordi” d’Eugeni Muriel. Aquesta obra és 
una adaptació de la llegenda de Sant 
Jordi amb un guió original explicat per un 
narrador i s’acompanya d’unes cançons, 
també originals, que representen els 
diferents personatges de la història, que 
en directe són interpretats per solistes o 

grups d’alumnes.
Aquest projecte ha aparegut en format 
conte musical el febrer de 2016, 
publicat  per l’Editorial Boileau, i per 
aquest motiu es vol celebrar aquesta 
estrena amb noves interpretacions de la 
cantata en diferents llocs de Barcelona. 
 
• Text i música: Eugeni Muriel
• Il·lustracions: Teresa Herrero
• Narrador : Nico Sagrera
Músics
• Bateria i percussió: Tomi Castillo, 

Carles Vendrell, Carolina Navarro
• Violí: Joan Bosch
• Guitarra: Eugeni Muriel
• Clarinet: Albert  Tomàs
• Flauta: Aura Porta
• Teclat i piano: Marc Ferrer
• Baix: Carles Pérez
• Violoncel: Mariona Tuset

Divendres 22 d’abril, a la Sala Polivalent
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Durant els mesos de desembre, gener 
i febrer, l’ajuntament de Masquefa 
ha realitzat a través d’una empresa 
especialitzada el control de la 
processionària del pi (Thaumetopoea 
pityocampa) al terme municipal, tant 
al nucli com a les urbanitzacions a les 
zones verdes, places i altres espais 
públics.
Aquesta és una plaga molt coneguda 
dels nostres boscos que s’identifica 
ràpidament per la presència de les 
típiques bosses de pèls blancs a les 
branques dels pins o els cedres, i, sovint, 
per la presència de processons d’erugues 
que causen molèsties ur ticàries o picor 
als ulls i, en alguns casos, afeccions 
perilloses, tant a les persones com als 
animals domèstics.
La causa principal de l’augment de la 
seva presència enguany han estat les 
altes temperatures a la tardor i l’hivern. 
Donat que no s’han produït glaçades, 
han sobreviscut més larves del que és 
habitual.
Val a dir, però, la processionària es 
una plaga autòctona que té un paper 
beneficiós en el cicle biològic donat que, 
per exemple, serveix d’aliment per aus 
i ratapinyades.
Tot i que la processionària té molts 
enemics (paràsits i depredadors) 
que la controlen de forma natural, el 
creixement de les seves poblacions de 
vegades és superior a les possibilitats 

d’aquest control natural, cosa que fa 
aconsellable emprendre accions de 
lluita directa.
Per aquest motiu, el tractament inicial 
que s’ha aplicat ha estat la distribució 
de producte biocida a la capçada dels 
pins a través d’un canó de gran alçada. 
Excepcionalment, es fan servir paranys 
de feromones. El control químic es 
realitza amb un inhibidor de quitina. I 
en detectar la presència de bosses, 
es realitza un control directe amb la 

destrucció mecànica, de manera que 
amb ajuda d’un camió grua, les bosses 
es tallen i, posteriorment, es cremem.
Aquesta afecció, no només ha estat 
present a Masquefa, sinó que tot 
Catalunya està patint la plaga. Preocupen 
especialment les grans extensions 
boscoses del Berguedà, el Solsonès, el 
Moianès, la Cerdanya, l’Alta Ribagorça i 
el Pallars Jussà. I les previsions de canvi 
climàtic fan augurar que les condicions 
li seran favorables en els propers anys.

Control de la plaga de pins a Masquefa

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

les parcel·les. Si els propietaris no ho 
fan s’exposen a importants sancions 
econòmiques segons l’art. 277.5 el Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei d’urbanisme:
“ Els criteris d’aplicació de les multes 
coercitives en tots els casos previstos en 
l’article 217.2 de la Llei d’urbanisme, són els 
següents:
a) S’imposa la multa de fins a 1.000 
euros quan es tracta del primer 
incompliment de l’ordre de suspensió 
d’obres, de la mesura de restauració o de 
l’ordre d’execució d’obres i es gradua la seva 
quantia en funció de la sanció que correspon 

a la infracció comesa o en funció del cost 
estimat de les obres que s’ordena executar.
b) S’imposa la multa de 1.001 a 2.000 
euros quan es tracta del segon 
incompliment, i graduada d’acord amb el 
què estableix la lletra anterior.
c) S’imposa la multa de 2.001 a 3.000 
euros, si es tracta del tercer o 
successius incompliments, graduada 
d’acord amb el què estableix la lletra a) 
d’aquest apartat.”
 A més, l’Ajuntament pot encarregar-se de 
fer la neteja subsidiària de les parcel·les, 
repercutint-ne el cost econòmic als 
propietaris de les finques.

Els propietaris de parcel·les tenen l’obligació legal de 
mantenir-les netes i en condicions de seguretat
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Detinguts els presumptes autors 
d’uns furts en un pàrquing 
comunitari de la Beguda Alta
Dimecres, 3 de febrer, la policia de 
Masquefa va detenir dos joves, DCR i 
JBR, presumptes autors dels fur ts, que hi 
va haver la matinada del divendres 29 de 
gener en un pàrquing comunitari de La 
Beguda Alta. Els objectes sostrets, valorats 
en uns 5.000€, van ser recuperats en la 

seva totalitat. La identificació i posterior 
detenció dels presumptes autors, va ser 
possible gràcies a l’actuació de la Policia 
Local de Masquefa juntament amb la UI 
dels Mossos d’Esquadra d’Igualada i la 
col·laboració ciutadana.

La regidoria de Governació de 
l’Ajuntament de Masquefa ha posat en 
marxa  un dispositiu especial per detectar 
els responsables de les diverses pintades 
que en els últims dies han aparegut a la 

nostra vila.
La nit del dissabte, 12 de març, aquest 
dispositiu va donar els seus fruits i va 
identificar un total de 7 persones com 
a presumptes autores de les pintades, 

entre les quals, l’actual regidora de la CUP, 
Sílvia Rotger. Només en aquest primer 
trimestre de 2016, el consistori ja s’ha 
gastat més de 3.000 euros en reparar els 
desperfectes ocasionats per les pintades.

Pla de xoc contra les pintades
La policia identifica 7 presumptes responsables de les pintades, entre els quals hi 
ha l’actual regidora de la CUP
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Masquefa va celebrar dijous, 10 de 
març, la desena edició de Fira Futur.  
L’alcalde, Xavier Boquete, va inaugurar-
la acompanyat del Diputat Delegat 
d’Educació de la Diputació de Barcelona, 
Rafael Homet i de l’inspector d'Educació 
a l'Anoia, Jordi González. L’Ajuntament va 
organitzar la fira en el marc de la Xarxa 
Transició Escola-Treball Anoia Sud, i 
amb la col·laboració de la Diputació i la 
Generalitat. 
Fira Futur té com a objectiu orientar els 
joves a l’hora de prendre una decisió tan 
important com el seu futur acadèmic 
o professional. Aquesta desena edició 
va comptar amb la presència de 26 
expositors, entre instituts, acadèmies, 
cossos de seguretat i institucions. Tots ells 
van instal·lar els seus estands a la Sala 
Polivalent i al pati de La Fàbrica Rogelio 
Rojo per mostrar les diferents opcions 
formatives que existeixen a l’Anoia Sud 

Fira Futur ja té 10 anys!

Per aquesta edició de Fira Futur hi van 
passar prop de mig miler d’alumnes, 
entre els quals els instituts Guinovarda 
i Salvador Claramunt, de Piera, Pla 
de les Moreres, de Vilanova del Camí, 
l’Institut de Vallbona, l’Institut de 
Masquefa, els alumnes que realitzen 
el curs de preparació a les proves 
d'accés a cicles formatius de grau mig 
i superior de Masquefa, del Programa 
Integral de Piera i del Projecte Singular 
de Masquefa.

i el seu àmbit d’influència per continuar 
estudiant o reprendre els estudis. Entre 
els expositors hi havia representació 
masquefina: el Casal de Joves, l’Aula de 
Música, MM Escola d’Idiomes, l’ADF, 
Protecció Civil i la Policia Local. A més, 

Ràdio Masquefa, va dinamitzar la fira. 
Orientadors professionals van oferir 
informació i assessorament personalitzat 
als visitants sobre les diferents opcions 
per continuar estudiant, sent aquest un 
dels recursos més ben valorats de la fira.
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A la tarda, a la Sala Polivalent, es van bufar les espelmes del pastís del 10è aniversari

Una novetat de l’edició d’enguany va ser 
un espai on professionals de diferents 
branques van explicar la seva experiència 
dels seus estudis cursats i com els han 
aplicat al món laboral. 
Els visitants van poder escollir la xerrada 
que més els va interessar. Es van fer al 
CTC, al Casal de Joves i a la Biblioteca. 
Van tractar l’àmbit social, científic, físico-
esportiu, humanístic, sanitari, cossos de 
seguretat i emprenedoria.  

Les preinscripcions al segon cicle 
d’educació infantil, educació primària 
i ESO per al curs 2016-2017 es faran 
del 30 de març al 7 d’abril.  Per 
a efectuar la preinscripció a les escoles 
cal demanar cita prèvia al centre escollit 
en primera opció. En el cas de l’Institut, 
l’horari de preinscripció és de dilluns a 
divendres, de 08 h a 14 h i els dimecres, 
també a la tarda, de 15 h a 16 h.

Ensenyaments: 

• Segon cicle d’educació infantil (P3, 
P4 i P5)

• Educació Primària (de 1r a 6è)
• Educació Secundària Obligatòria  

(1r a 4t)

Centres a Masquefa i 
La Beguda Alta: 

Escola El Turó 
C/ Santa Clara, 30, Masquefa 
93 772 51 75 
a8020841@xtec.cat 
Transport escolar : Can Parellada

Escola Font del Roure 
C/ Leònie Mirapeix, 1, Masquefa 
93 772 74 32 
a8060605@xtec.cat  
Transport escolar : El Maset i Can Quiseró

Escola Masquefa II (de 3r a 6è) 
Av. Maresme, 64-68, Masquefa  
93 772 66 48 
a8063722@xtec.cat 

Transport escolar : Can Parellada
Escola Vinyes Verdes  
C/ Mn. Cinto Verdaguer, 50,  
La Beguda Alta 
93 772 76 27 
a8026889@xtec.cat

Institut de Masquefa  
Avinguda Maresme, 47-87, Masquefa 
93 772 77 22 
institutdemasquefa@xtec.cat

Per a més informació sobre les 
preinscripcions podeu consultar 
la web: 
www.gencat.cat/ensenyament

Preinscripcions obertes a les escoles i a l'Institut
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Els dimecres de febrer es van 
reunir diferents agents de l’àmbit  
socioeconòmic de Masquefa per tal de 
reflexionar i debatre sobre el futur de 
la vila: educació, comerç local, ocupació, 
empreses i emprenedoria, cultura, 
esports, turisme, joventut i benestar 
social.
Durant la primera sessió, després de 
la salutació del Regidor de Promoció 
Econòmica, Carles Mernissi, es va explicar 
la metodologia del procés per part de 
l’empresa consultora EDAS, encarregada 
de dinamitzar el procés participatiu. 
Tanmateix, els participants van ser 
dividits en tres grups heterogenis per tal 
de tractar tres àrees diferents, debatre 
sobre els punts forts i febles d’aquestes, 
així com definir la visió del futur de 
Masquefa. 
Els temes subjectes a debat, que han 
derivat ser les línies estratègiques del 
procés són:
•	 Teixit social i promoció del 

municipi
•	 Elements estructurals del 

municipi
•	 Activitat i desenvolupament 

econòmic
A la segona sessió, es van posar en 
comú les dades que es van concretar 
en la primera jornada sobre l’actualitat 
econòmica de Masquefa, per tal que 
tots els assistents fossin coneixedors 
i poguessin expressar la seva opinió. 
També es va fer una petita dinàmica en 
parella per tal de parlar sobre la visió i 
acostumar al participant a realitzar una 
escolta activa.
A les sessions dels dies 17 i 24 de febrer, 
es van dividir de nou els participants 

en tres grups per treballar les línies 
estratègiques de cada àrea i co-definir, 
primer per parelles i després en un 
debat conjunt, les diferents accions per a 
millorar cadascun dels àmbits.
Durant el mes d’abril es passarà un 
qüestionari on-line als assistents per 
tal que puguin validar totes les accions 
proposades en el procés. I, de cara al mes 
de maig, es preveu una presentació 
pública per fer un retorn del full de ruta 
a seguir en un futur.

Èxit del procés participatiu ‘Masquefa es mou’

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

Tota aquesta informació, 
juntament amb la 

documentació, la podreu 
trobar publicada en el blog 

del procés masquefaesmou.
masquefa.net, en el qual 

us convidem a fer totes les 
aportacions que considereu 

oportunes.



Aquest 2016, des del Casal de 
Joves apostem per la formació, 
perquè creiem fermament que 
aquest és un pilar essencial en 
la vida de qualsevol persona, 
especialment si aquesta és jove i 
vol accedir al món laboral.
Per aquest motiu, cada trimestre 
organitzarem una formació que 
ofereixi, en un format breu, un 
conjunt de coneixements envers 
a un àmbit de treball específic.
Actualment s’està realitzant 
un curs de monitors 
d’activitats físicoesportives al 
Casal de Joves en el qual hi 
participen 27 joves d’entre 
16 i 20 anys. Aquest curs 
professionalitzador, permet 
als participants aprendre a 
vincular el treball en valors 
des de la vesant esportiva. Tot 
plegat mitjançant la reflexió 
de la professió d’educadors, 
de les eines que tenim per a 

la dinamització dels grups i 
la posada en pràctica de jocs 
esportius.
Aquest proper mes d’abril 
iniciarem una nova formació, 
en aquest cas, un curs de 
cangurs destinat a joves amb 
ganes d’adquirir un seguit de 
coneixements que després 
aplicaran en una tasca 
concreta dins d’una família. 
En aquest curs compartiran 
i experimentaran dinàmiques 
que donaran sentit a la tasca de 
cangurs veient la mateixa des 
d’un prisma educatiu i obert. El 
curs es farà els dimarts de 17 h 
a 20 h; s’iniciarà el 19 d’abril i 
finalitzarà el 10 de maig  al Casal 
de Joves. Aquesta formació té 
una durada de 12 hores i va 
adreçat a joves, preferentment, 
entre 16 i 25 anys. El curs és 
gratuït i les inscripcions estaran 
obertes fins el 12 d’abril.

CURSOS FORMATIUS 
PER A JOVES 

COMENCEM A ORGANITZAR EL KSJ, 16. VOLS FORMAR-HI PART?

El KSJ (Kap de Setmana Jove), que se 
celebrarà el 8, 9 i 10 de Juliol, serà un 
cap de setmana d’estiu ple d’activitats 
adreçades a joves i organitzades, de 
manera participativa, per a tots aquells 
que s’hi vulguin implicar.
Si ets jove i tens ganes de formar part de 
l’organització o senzillament tens idees i 
propostes que t’agradaria compartir, no 
t’ho pensis i participa! Posa’t en contacte 
amb el Casal de Joves i t’informarem de 
com ens estem organitzant.
T’hi esperem!
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Cinc anys de la nova Biblioteca de Masquefa

23 de gener de 2011...

La raó de ser de la Biblioteca és 
acompanyar a les persones en el seu camí 
vers el coneixement oferint alhora uns 
serveis de qualitat.
A la Biblioteca hi ha 3.077 usuaris amb 
carnet. Es disposa d’un fons bibliogràfic de 
23.700 documents, i es presten al voltant 
de 19.000 documents a l’any.  S’han realitzat 

unes 250 activitats de tota mena. Cada dia 
la visiten unes 170 persones per fer ús de 
qualsevol dels serveis: préstec, lectura a les 
sales, wifi, internet i +, sessions als clubs de 
lectura, hores del conte, exposicions, visites 
de totes les escoles de Masquefa.

Gràcies per fer-ho 
possible....

23 de gener de 2016 ... 
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I celebrem-ho...

Petits i grans estan convidats a la 
biblioteca! Ens vindrà a veure un dels 
Goblins del país dels Llibres de fantasia, 
acompanyat de la Fina Lletres, la gran 
lectora de llibres, per a celebrar amb 
nosaltres l’aniversari de la Biblioteca.
Els Goblins només parlen amb les mirades 
i els gestos, són grans recol·lectors de 
paraules i per això volen que cada nen 
els hi doni una paraula per guardar-la 
a la caixa màgica dels mots per a què 
tots els escriptors puguin trobar-les. Els 
Goblins els enamoren les biblioteques i 
els encanta que els hi facin fotos i que els 
nens les guardin per a què no s’oblidin 
d’ells.
Així que el Goblin i la Fina ensenyaran 
la biblioteca, ens farem fotografies, els 
hi donarem paraules, etc. A més, la Fina 
ens explicarà uns quants contes i ens 
recomanarà llibres per acabar fent la 
dansa del país dels Goblins. 

I tot seguit... bufada d’espelmes i 
menjarem el pastís d’aniversari!!

A càrrec de Núria León, doctoranda 
en filologia catalana; Jaume Batlle, 
doctor en didàctica de la llengua i la 
literatura i Montse Matas, professora 
de llengua i literatura catalanes.
I amb la participació de l’autora del llibre 
M. Carme Junyent.
A cavall entre la crònica de viatge i la 
microhistòria local, M. Carme Junyent 
explica l’experiència d’un any i mig que 
la va portar a visitar totes les escoles 
de l’Anoia: reflexiona sobre el sentit de 
frontera en aquest territori, sobre l’ús de 
la llengua, com és la gent de cada poble, 
quines històries familiars hi ha al darrere i 
tantes coses que formen part del periple 
i el transcendeixen. 
L’autora passa del retrobament inicial 
-amb paisatges i veïnatges de la seva 
infantesa i joventut- a la identificació. 
Però també hi ha descobertes, com el 
final sorprenent que porta els lectors a 
pensar si tota descripció de la realitat no 
és una forma de ficció. 

Aquest vers de J. V. Foix ens serveix de 
motivació que inspira aquest recital de 
poesia. Les poesies recollides en aquest 
recital, doncs, tenen un nexe comú, una 
temàtica que ens les ha fet escollir per 
presentar-vos-les: és el que fa referència 
a l’entorn industrial. 
La proposta s’acompanya d’imatges 
artístiques de Sebastià Plans (fotografia 
tractada i innovada) d’espais, elements i 
maquinària industrials que es projecten 
en pantalla i donen suport visual als 
poemes i que els complementen. 
Recitat de poemes amb suport visual. 
El recital de poemes és a dues veus, la de 
Cacu Prat i la de Pep Tines 

DIMECRES, 20 D’ABRIL 
18.00 h
RECITAL POÈTIC

DIJOUS, 21 D’ABRIL  
18.00 h
TOT PREPARANT SANT JORDI

PRESENTACIÓ LLIBRE  
19.00h 
“Escoles a la frontera” 
de M. Carme Junyent

DIVENDRES 22 D’ABRIL
17.00h
FESTA D’ANIVERSARI
Narració, jocs, ball, 
participació...
Arriben els Goblins !!!

Trobada del Club de lectura. Ens 
recomanaran lectures de les darreres 
novetats editorials que trobarem a les 
llibreries aquest Sant Jordi.
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CAFÈS AMB HISTÒRIA

LES RELACIONS ENTRE EL  
MONESTIR DE SANT CUGAT I  

EL CASTELL DE MASQUEFA

«Conmuto quoque vobis vestreque ecclesie s. Cucufati, et in 
vestra conmutacione dono in primis castrum meum alium que 
vocant Machchefa, simul cum fines et terminos suos, et cum ipsa 
parrochia s. Petri, eiusque ecclesia, et cum primiciis et decimis 
earum terminis». Així es troba redactada la commutació de 
béns per la qual Ènnec Bonfill canvià el castell de Masquefa 
i el seu terme, l’església de Sant Pere i els seus delmes i 
possessions pel castell de Gelida. A partir del 30 de març de 
l’any 998 el terme del castell de Masquefa passà a formar 
part de les possessions del monestir de Sant Cugat del Vallès. 
El castell de Masquefa havia estat propietat anteriorment 
del comte Miró de Barcelona, Girona i Osona des de la 
seva construcció, de datació desconeguda, fins l’any 963, i 
més tard fou comprat pel procurador de la Casa Comtal de 
Barcelona, Ènnec, nebot del comte Guifré I el Pelós. 

Amb aquesta incorporació el monestir de Sant Cugat 
encetaria una expansió per les terres del Penedès que 
culminaria al segle XII. El monestir arribaria a posseir la 
senyoria eminent almenys sobre vuit castells i cinc torres 
a la frontera del Penedès. Hom pot dibuixar l’escenari de 
les relacions entre Sant Cugat i Masquefa a partir d’uns 
seixanta-quatre documents manuscrits conservats al 
monestir. En l’adquisició de terres iniciada per l’abat Odó, 
i continuada pels seus successors, per estendre el domini 
eclesiàstic a l’actual província del Barcelonès destaca 
l’interès en l’obtenció de les terres del terme de Masquefa. 
El monestir va obtenir al segle XI, mitjançant compres, 
permutes o donacions, 19 possessions a l’esmentat terme, 
essent el tercer territori amb més transaccions després de 
Sant Cugat (29) i Ripollet (22). Al segle XII Masquefa es situa 
en cinquena posició amb 9 obtencions més, després de Sant 
Cugat (27), Barcelona (23), Ripollet (11) i Cerdanyola (9). 
Així, entre els segles X i XII l’hegemonia del monestir Sant 
Cugat es féu efectiva incorporant al seu domini un total 
de 32 terres situades al terme de Masquefa, un número 
significatiu tenint en compte que fou el territori on més 
adquisicions es varen fer a l’actual comarca de l’Anoia. 

El domini del monestir de Sant Cugat al terme de Masquefa 
va centrar-se especialment en l’obtenció d’alous i masos, 
però també de la vila de Masquefa, lliurada pel prior de 
Montserrat Ponç el 27 de març de 1153, i de la castellania, 
entregada pel mateix prior el 9 d’agost de 1153. L’hegemonia 
del monestir rau en un gran nombre de donacions 
testamentàries al llarg del segle XI i XII, i en l’ús dels 
masos com a unitats d’explotació per mitjà de contractes 
d’usdefruit. Els contractes agraris podien ésser directament 
de senyor, en aquest cas l’abat de Sant Cugat, a pagès si el 
cens és en fruits o molt feixuc, o bé entre l’abat i un senyor 

si es tracta d’un cens fixe. Un exemple és l’entrega l’any 1084 
de quatre masos per part de l’abat Andreu a un matrimoni 
de Masquefa a retornar-los al monestir a la mort dels seus 
fills, a canvi del pagament de deu unces d’or d’entrada i 
un cens anual de quatre sesters de forment. La família no 
habitaria tots els masos, per tant aquestes possessions es 
converteixen en instruments intermediaris amb els pagesos 
que habitessin els masos. 

Andrea Velázquez Roche 
Doctoranda de Cultures Medievals a la Universitat de 
Barcelona

Per saber-ne més 

BOLÒS I MASCLANS, J. Catalunya medieval: una aproximació 
al territori i a la societat a l’edat mitjana. Barcelona: Pòrtic, 
2000.

RIUS I SERRA, J. Cartulario de Sant Cugat del Vallès. CSIC, 
Barcelona, 1945.

RUIZ I CULELL, J. “El monestir de Sant Cugat durant l’abadiat 
d’Odó (985-1010): la resposta a la nova estructuració 
comtal”, Medievalia 12, 1995, p. 41-50.

SALRACH, J. Ma., “Formació, organització i defensa del 
domini de Sant Cugat en els segles X-XII”, Acta Mediaevalia 
13, 1992, p. 127-173.
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Molts de vosaltres ja ens coneixeu, i és que ja fa 20
 anys que anem 

giravoltant per Masquefa,els seus voltants i altres pobles.  

Doncs sí, encara que sembli mentida,

fem 20 anys!!!! 

El 13 de gener del 1996 a Masquefa alguna 

cosa canviaria, aquell dia va aparèixer  

l’Esplai Giravolt, i amb ell la Cesca. Més 

endavant vindrien la Totugira, en Closquet 

i la Tortuflow. Des d’aquí, moltes gràcies 

a totes aquelles persones que veu fer d’un 

somni una realitat.

Ara és el moment també, de passar revista 

i mirar enrere, i ens adonem que seguim 

de la mateixa manera que vam començar, 

imaginant que un altre món és possible, i 

que aquest canvi ha de ser de la mà de 

l’educació en valors: solidaritat, utopia, 

respecte i empatia.  

Però tota la nostra feina, no seria possible 

ni tindria sentit sense els infants, joves 

i les seves famílies que heu passat per 

l’entitat, gràcies per el
s vostres somriures, 

i per compartir-los amb nosaltres. I no ens 

podem oblidar de totes aquelles persones 

que, de manera desinteressada, han dedicat 

el seu temps a l’educació en el lleure, mil 

gràcies a tots els monitors!!!

Esperem retrobar-vos a tots en algun 

dels actes que farem durant tot aquest any, xerrades, concerts, campionats d’awele, 

espectacles infantils, holli…. Teniu activitats per triar i 
remenar!!!

Carta oberta de...

L’Esplai Giravolt fa 20 anys!
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Els alumnes de cicle superior de l’escola 
Font del Roure de Masquefa han 
guanyat el concurs del Club Super3 
“Fish & Chips”. Durant el programa, que 
es podrà veure a l’abril per televisió, van 
demostrar tenir un excel·lent domini de 
la llengua anglesa i van donar una imatge 
immillorable de comportament, saber 
fer i saber estar. Els joves estudiants 

masquefins, tot i saber-se guanyadors, 
van felicitar també a l’escola Antoni Roig 
(rival en el concurs) de Torredembarra, 
per haver demostrat uns magnífics 
coneixements de l’anglès i un gran 
‘fair play’. A la tornada a Masquefa, els 

guanyadors van ser rebuts per a la resta 
dels alumnes de l’escola amb una gran 
pancar ta i els hi van fer un passadís humà 
mentre els hi cantaven “We are the 
Champions”. El 16 de març, l’Ajuntament 
va fer un acte de reconeixement.

Els alumnes que cursen tercer de 
Primària a l’escola El Turó van visitar 
l’Ajuntament el passat 25 de febrer. 
Durant la visita, a més de conèixer les 
diferents instal·lacions, van ser els primers 
en signar en el nou Llibre d’Honor del 
consistori. 
Els estudiants també van tenir la 
possibilitat de preguntar a l’alcalde, 
Xavier Boquete, tot allò que els interessa. 
L’origen de l’escut i el nom de Masquefa, 
a què es destinen els diners que recull 
l’Ajuntament o quan el consistori té 
previst cobrir la piscina, van ser algunes 

de  les preguntes que es van formular. 
També els estudiants es van mostrar 
interessats pel seu futur. En aquest 
sentit van preguntar a l’alcalde sobre la 
instal·lació de noves empreses a la Vila.
L’alcalde, però, també va voler preguntar 
als petits. Va voler saber, de primera mà, 
que els hi agradaria que tingués Masquefa. 
Entre les respostes: una altra piscina, un 
cinema, un parc d’atraccions o un parc 
aquàtic. Boquete també els va demanar 
què els hi agrada del poble i la majoria 
va contestar : el camp de futbol, la piscina, 
el poliesportiu, l’escola, el parc i el CTC.

Alumnes de la 
Font del Roure, 
guanyadors 
del concurs  
Fish&Ships

Alumnes de 3r curs de l’escola El Turó visiten l’Ajuntament

Les noies del Club Patinatge Artístic 
Masquefa van firmar una gran actuació 
al darrer Trofeu de Matadepera, on 
van aconseguir un total de 10 podis. La 
competició, que es va disputar dissabte, 

27 de febrer, va comptar amb una 
vintena de patinadores del club masquefí, 
que van exhibir-se al costat de les 180 
patinadores que en total van participar en 
el campionat.
Les masquefines pràcticament van fer 
podis en totes les categories:
Grup Iniciació C: Aina Medina (1a 
posició), Lara Suárez (2a posició) i  Júlia 
Quesada (3a posició).
Grup Iniciació B: Núria Rosell (1a 
posició) i Aina Vivaracho (3a posició).
Grup Iniciació A1: Arianna Estivill (2a 
posició) i Maria Naranjo (3a posició).

Grup Iniciació A: Claudia Páez (1a 
posició).
Certificat	1: Elena Gómez (2a posició).
Certificat: Paula Icart (3a posició).
Les patinadores del Club Patinatge Artístic 
Masquefa van rebre les felicitacions tant 
de l’organització com dels jutges, ja que 
van demostrar que tenen una excel·lent 
base gràcies al seu esforç constant i també 
al treball que fa l’equip tècnic, integrat 
per la primera entrenadora, Anna Baeza, 
la segona entrenadora, Veronica Trani, i 
les monitores Mireia Folch, Paula Icart i 
Andrea Nieto.

Les noies del Club Patinatge Artístic 
Masquefa triomfen a Matadepera

Fotografia cedida per l’escola El Turó.

Fotografia cedida per l’escola Font del Roure de Masquefa. 
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POLÍTICA

ORDRE DEL DIA:

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

28 de gener de 2016. 
 
 
 

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

3. Despatx Alcaldia.

Àrea d’Economia, Hisenda, 
Administració i Governació

4. 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 quart trimestre de 
l’exercici 2015.

ASSABENTATS 

5. Modificació, si s’escau, de la 
periodicitat de les sessions del ple 
ordinari. 

6. Aprovació, si s’escau, de la moció de 
suport al manteniment de la qualitat 
del servei públic de l’oficina de 
correus de Masquefa.

Àrea del Territori i Sostenibilitat

7. Pròrroga i aprovació, si s’escau, 
de l’addenda 2016 al conveni de 
col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de 
Masquefa pel manteniment del 
CRARC.

Altres
8. Assabentat  assumptes tractats a la 

Junta de Govern Local.
9. Assumptes tràmit.
10.  Mocions, precs i preguntes.

PLE MUNICIPAL DE FEBRER

Aprovat No aprovat Abstenció

Es va celebrar dijous 18 de febrer de 2016, a les 19.30 h a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Masquefa. 
A l’inici es va fer un minut de silenci per la mort de la diputada de Junts Pel Sí i expresidenta d’Òmnium 

Cultural, Muriel Casals.









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

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

CiU: 6 (6), PSC: 3 (3), ERC: 2 (2), CUP: 1 (1), PP: 1 (1)
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Es destinarà un 30% més respecte l’any passat, amb un total 
de 376.600 euros, a Benestar Social. Aquest increment dóna 
un major suport a les persones que més ho necessiten 
per poder fer front al pagament de llibres escolars, beques 
menjador,  medicaments, rebuts de subministraments 
bàsics, extraescolars, etc... i que el banc dels aliments pugui 
arribar a tothom que ho necessiti. També s’incrementen els 
serveis que ofereix Benestar Social, entre els quals hi ha el 
d’atenció a la dona.
Una de les novetats d’enguany és la creació de dues línies 
d’ajudes: una de 50.000 euros per a totes aquelles persones 
que tinguin dificultats en pagar els rebuts de l’IBI i l’altre de 
30.000 euros pels estudis postobligatoris.
Es destinaran més de 900.000 euros a la construcció d’un 
nou centre de dia amb 6 pisos amb serveis, que se sumaran 
als dos destinats a urgències socials.
Pel que fa a l’àmbit educatiu, hi ha previst una despesa total 
de 480.000 euros pel funcionament i manteniment de les 
instal·lacions educatives. També es faran, en els centres 
escolars, inversions valorades en 90.000 euros. Se seguirà 
apostant per consolidar l’Aula de Música de Masquefa. Per 
a tots aquells infants i adults que volen formar-se en aquest 
àmbit es destinaran 70.000 euros.
Consolidem totes les festes populars i les tradicions perquè 

cap entitat ni iniciativa cultural no quedi exclosa. 
S’evitarà el desplaçament dels esportistes fora de Masquefa, 
gràcies a la cobertura de la pista exterior del pavelló, en la 
qual s’invertiran 483.000 euros. 

S’ha sol·licitat una subvenció per poder cobrir la piscina 
d’estiu, que es va inaugurar l’any passat. I s’aposta per 
l’ampliació de la zona de l’Skate Parc, amb una inversió de 
50.000 euros.
També es preveu millorar i ampliar els programes i activitats 
destinats als joves.

Cohesió social

POLÍTICA

Pressupostos 2016:  
Més despesa social perquè ningú no quedi exclòs
L’Ajuntament de Masquefa ha aprovat un pressupost per aquest any de 15.404.689,35 euros. 
S’aposta per la cohesió social i territorial, alhora que contempla una reducció del deute.

En aquesta pista es farà una coberta.

Per primer cop s’ha aprovat un pla de millores de les 
urbanitzacions dotat amb 300.000 euros. 
A més, se seguirà apostant pel sector nord, en el qual 
s’invertiran 200.000 euros en el passeig de l’Estació, per 
generar un nou espai comunitari, que anirà del carrer 
Montserrat al carrer Can Mata. Amb això els masquefins 
disposaran d’un nou passeig que se sumarà a les millores 
que ja s’han fet en aquesta zona del poble, que tenia forces 

mancances.  
Es continuarà invertint en el pla de mobilitat, valorat en 
200.000 euros, per continuar eliminant barreres, fer una 
Masquefa més amable i també millorar l’accessibilitat al 
CRARC.  També se seguirà endavant amb el pla d’asfaltatge.
Es crearan itineraris saludables per practicar l’esport al 
mateix temps que ens permet conèixer el nostre entorn 
natural i fer salut.

El consistori compleix amb tots els indicadors de 
solvència (deute per sota del 75%, termini de pagament 
als proveïdors inferior a 30 dies...). Tot i que l’ajuntament 
no té cap dificultat econòmica, ni cap indicador negatiu 

i sense afectar els serveis que presta el consistori, es fa 
un exercici responsable per reduir el deute en 270.000 
euros, amb un percentatge inferior al d’anteriors governs 
municipals.

Cohesió territorial

Reducció del deute
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POLÍTICA

Sous del personal i regidors de l’Ajuntament

* Aquests sous no inclouen els triennis ni complements
*Els sous base d’aquest 2016 experimenten un augment de l’1% respecte de 2015 segons estableix la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016.

RETRIBUCIONS DEL PERSONAL AJUNTAMENT MASQUEFA  2016

COS ESCALA SOTS-ESCALA PLAÇA / LLOC DE 
TREBALL Grup SOU BRUT BASE

Funcionaris

Secretaria 3a Secretaria- Intervenció Secretari- Interventor A1 60.000,00 €

Administració 
General

Administrativa Administratiu C1 21.692,02 €
Auxiliar Auxiliar Administratiu C2 18.417,69 €

Arquitecte superior A1 34.804,52 €
Enginyer tècnic A1 33.162,95 €

Serveis especials

Coord. Gral. A1/A2 48.029,46 €
Tècnic mig A2 30.048,44 €

Sergent C1 41.657,28 €
Caporal C2 37.271,91 €
Agent C2 30.187,70 €

Tècnic auxiliar de biblioteca C1 20.793,54 €

Laborals   

Professor d’informàtica C1 20.091,39 €
Auxiliar administratiu C2 18.417,69 €

Oficial 1a brigada obres i Serveis C2 25.909,64 €
Oficial 2a brigada obres i serveis C2 20.885,97 €

Operari obres i serveis AP 16.881,13 €
Conserge AP 19.475,96 €

MANDAT 2011-2015  NOU MANDAT 2015-2019
 Gener - Juny 2015  Juliol - Desembre 2015

Xavier Boquete                     15.800,00 € Xavier Boquete                     19.140,24 € 
Carles Ventura                       4.650,00 € Elena Fernández                     14.859,44 € 
Enrique Gómez                       5.500,00 € Daniel Orellana                       4.800,00 € 
Elena Fernández                     13.755,03 € Enrique Gómez                     16.145,16 € 
Laia Albiol                       3.900,00 € Esther Ibáñez                       4.600,00 € 
Carles Mernissi                       5.000,00 € Carles Mernissi                       4.450,00 € 
Brigit Blàzquez                       4.950,00 € Daniel Gutiérrez                       1.350,00 € 
Juan Carlos Pérez                       3.150,00 € Iban Fraile                          900,00 € 
Isis Abad                       1.300,00 € Isis Abad                          950,00 € 
David Minoves                       1.450,00 € Xavier Pérez                       1.250,00 € 
Juan José García                       1.450,00 € Oriol Satorre                       1.350,00 € 
Elio M. Rodríguez                       1.100,00 € Silvia Rotger                       1.350,00 € 
Rosa Hernández                       1.450,00 € Manuel Navas                       1.500,00 € 

Retribucions membres de la corporació any 2015:

El Ple de la Corporació va aprovar el dia 1 de juliol de 2015, les 
assignacions per retribucions, indemnitzacions i assistències dels 
càrrecs electes. 
Les retribucions dels càrrecs electes de l’Ajuntament depenen 
del tipus de dedicació.  Hi ha 2 regidors amb dedicació exclusiva, 
Enrique Gómez i Elena Fernández, amb una retribució anual 

bruta de 30.000,00€ cadascun, i una dedicació parcial del 90% 
de l’alcalde Xavier Boquete, amb una remuneració anual bruta de 
40.500,00€.
Els altres 10 càrrecs electes són remunerats per assistències als 
òrgans col·legiats:

Indemnització per assistències

• Per l’assistència efectiva dels regidors a les sessions del Ple 
150€/sessió.

• Per l’assistència efectiva dels regidors a les sessions de la Junta 
de Govern 150€/sessió.

• Per l’assistència efectiva dels regidors a les sessions de la Junta 
de Portaveus 50€/sessió.

• Per l’assistència efectiva dels regidors a les sessions de les 
Comissions Informatives 50€/sessió.

• Per l’assistència efectiva dels regidors a les sessions de la 
Comissió Especial de Comptes  50€/sessió.

• Per l’assistència efectiva dels regidors a qualsevol altre Òrgan 
Col·legiat 150€/sessió.

Total brut percebut per tots els conceptes,  tenint en compte el certificat de renta oficial emès per l’exercici 2015:
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OPINIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

Masquefa aposta pel futur

Fira Futur ha fet 10 anys i  s’ha consolidat com 
un punt de referència de l’oferta formativa 
de l’Anoia Sud. La nostra prioritat és que la 
formació arribi a tothom, que no exclogui 
ningú i que sigui al llarg de tota la vida.
Vetllem perquè tots els centres educatius (des 
de la petita infància fins a la secundària) estiguin 
en les millors condicions, fem programes per 
augmentar  l’èxit escolar i disposem d’Unitats 
de Suport a l’Educació Especial (USEE), tant a 
primària com a secundària.
També apostem per oferir formació 
postobligatòria (batxillerat, PFI, Formació 
Ocupacional...) i enguany hem reservat 30.000 
euros per ajuts a joves que cursin aquests 
estudis postobligatoris per garantir que ningú 
no quedi exclòs. 
Una altre repte, és continuar i ampliar l’oferta 
de formació d’adults (TIC, idiomes, formació 

per a l’ocupació...). El CTC és totalment 
accessible a les persones amb discapacitat, 
per tal que tothom pugui accedir a aquesta 
formació. 
Cada any intentem aportar més i millors 
recursos. Aquest any, de la mà de les fundacions 
privades Àuria i Jaume Balmes hem posat en 
marxa un nou projecte: “aprenentatge, formació 
i inserció laboral per a joves amb especials 
dificultats”. Aquest programa està finançat pel 
Servei Català d’Ocupació (SOC). L’objectiu és 
aconseguir la inserció laboral d’aquests joves. 
En aquest mateix sentit, l’empresa Carreras, 
s’ha compromès a reservar 5 llocs de treball 
per aquest col·lectiu, a banda de crear molts 
llocs de treball, tant directes com indirectes. 
Apostar per la formació és apostar pel 
futur i així contribuir en la millora del 
desenvolupament personal i professional dels 
nostres veïns.

Murs o molins de vent?

Un proverbi xinés diu el següent: “Quan bu-
fen vents de canvi, alguns aixequen 
murs i altres construeixen molins”. 
Vivim temps de canvi, també a Masquefa, i 
davant d’aquesta situació hem d’escollir entre 
xocar contra una paret o fluir cap el futur.
Ja hem vist com davant dels nous temps el 
govern de Masquefa aixeca murs. 
Governa amb el  Partit Popular, sense projec-
tes, aturat, sense planificació i amb total opa-
citat, passant a fer els plens municipals cada 
dos mesos, deixant l’oposició i els veïns  sen-
se veu i sense la capacitat de fiscalitzar l’acció 
de govern. 
Els socialistes, però, volem cons-
truir molins de vent. Davant dels nous 
temps els molins permeten modificar la di-
recció de les veles i agafar direccions per 
posar en marxa programes de futur basats 
en la innovació, la planificació estratègica, la 

participació i la transparència. 
És per això que estem contents que el govern 
de Masquefa assumeixi el nostre programa 
electoral com a propi. Som facilitadors de 
projectes i encoratgem a l’equip de govern 
a continuar seguint l’estela de l’aire que passa 
pel nostre molí. Quins són aquests projectes, 
entre d’altres, fins al moment?
Pla de xoc als barris de Can Parellada, El Ma-
set, Can Quiseró i Can Valls.
Procés de participació ciutadana i planificació 
estratègica.
Centre de Serveis a la Gent Gran.
Sistema de suport a les famílies amb joves 
estudiants.
Regidor de barris.
Què prefereixes: murs o molins de 
vent?

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

250 PARAULES...
Comencem aquest article dient que “Masquefa 
Batega” és la revista que paguem entre tots i 
està farcida de pàgines a color de propaganda 
sobrevalorada del govern municipal. A nosaltres 
en canvi només ens permeten 250 paraules. 
Demanem proporcionalitat informativa amb 
dignitat. 
EL GOVERN CiU+PP RETALLEN 
ELS PLENS DESPRÉS D’ANYS DE 
CELEBRACIÓ MENSUAL.
El ple de febrer de 2016 ha servit per reduir 
a la meitat els Plens municipals amb els vots 
favorables de CiU i del seu tradicional soci a 
Masquefa; el Partit Popular. Retallar els plens 
és retallar el debat, minimitzar el control i la 
fiscalitat de l’oposició, en definitiva és reduir la 
democràcia a l’Ajuntament de Masquefa sense 
cap motiu seriós. 
L’AJUNTAMENT DE MASQUEFA 
NO  COMPLEIX AMB L’OBJECTIU 

DE LA DESPESA
Segons l’informe tramés al ministeri d’hisenda 
i administracions públiques del compliment 
d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat 
financera pel 4art trimestre de 2015, Masquefa 
acumula un deute viu de 5.626.902,95€, molt 
per sobre de la previsió de és feia al setembre. 
l’Ajuntament de Masquefa reconeix que NO 
compleix amb l’objectiu de la llei 
orgànica d’Estabilitat Pressupostària 
i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).
L’ABOCADOR DE CAN MATA
L’Ajuntament de Masquefa ha fet arribar a la 
Direcció General de Qualitat Ambiental 21 
al·legacions contra l’Abocador de Can Mata. 
l’Abocador ens afecta a tots i per tant, en aquest 
cas, ens posem a disposició del govern per donar-
li tot el suport que calgui per tancar o pal·liar els 
efectes de l’Abocador. La Salut dels veïns no es 
compra ni és ven.
Seguim...

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
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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

“El que quiera ser águila que vue-
le, el que quiera ser gusano que se 
arrastre pero que no grite cuando 
lo pisen”. 
(Emiliano Zapata)
Després dels fets ocorreguts al passat ple mu-
nicipal del mes de Febrer, en el que el senyor 
Enrique Gómez, regidor d’urbanisme va ata-
car de manera directa amb temes personals 
a alguns companys de la CUP de Masquefa, 
potser tothom esperava en aquestes línies, 
una descàrrega de ràbia i acusacions amb 
intencions de venjança per part nostra. Sen-
tim defraudar les vostres expectatives, però 
la nostra guerra no és aquesta, nosaltres no 
som aquí per entrar en batalles cos a cos o 
per explicar les misèries personals dels altres, 
que no són poques, ni per desviar l’atenció 
política i social cap a una altra banda amb focs 
creuats d’acusacions, nosaltres som aquí com 
a portaveus del 10,26% del nostre poble, de 

862 veïns de Masquefa que van confiar en 
el nostre projecte i van avalar la Candidatura 
d’Unitat Popular a Masquefa.

La nostra lluita és un altre, és fer un ajunta-
ment pel poble, és denunciar totes aquelles 
pràctiques dictatorials de les classes gover-
nants, però sobretot és treballar per fer un 
poble el més just possible, un poble radical-
ment democràtic. Un poble on la minoria no 
domini a la majoria, on la gent de classe tre-
balladora no se senti trepitjada per les classes 
benestants ni per la classe política dirigida per 
la burgesia i condicionada pels banquers.

Perquè com deia aquell “El millor alcalde, el 
poble”
Per això serem fidels a la utopia, perquè la 
por està canviant de bàndol. 
Ni un pas enrere, pel socialisme, pel feminis-
me. Visca la Terra!

PARTIDO POPULAR DE 
CATALUÑA

Han pasado las elecciones nacionales y 
tenemos montado un buen lío de difícil 
pronóstico. Llegado a esta conclusión, 
orientamos nuestros pensamientos hacia la 
Semana Santa.
Desde el punto de vista del creyente, estos 
tiempos tienen un sentimiento y actitud que 
sería interesante verlo válido desde el no 
creyente: el perdón.
Si vemos estos días como unas buenas y 
merecidas vacaciones y le agregamos el 
sentimiento del creyente y perdonamos, 
entonces haremos un ejercicio impagable a 
nuestra convivencia y  a nuestra conciencia. 

Felices Pascuas a todos.

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
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Carme Junyent Figueras (Masquefa, Anoia, 1955) 
és lingüista. És professora a la Facultat de Filologia de la 
Universitat de Barcelona, realitza la seva recerca en l’àmbit 
de les llengües amenaçades, l’antropologia lingüística i 
les llengües de la immigració a Catalunya. És la directora 
del Grup d’estudi de llengües amenaçades i  autora d’una 
àmplia obra sobre la situació de les llengües del món i la 
diversitat lingüística.

Vostè és professora de lingüística i president 
del Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades. 
Considera que el català està en aquesta situació?
El català està en la fase primària. És a dir, mostra símptomes 
(disminució de l’ús, usos lingüístics dels joves, etc.), però no 
està en fase irreversible. Encara podem capgirar el procés.

Perquè 40 anys després de la mort de Franco 
en la conversa entre un catalanoparlant i 
castellanoparlant (que entén i inclús parla 
català) gairebé sempre preval el castellà?
Em temo que això no té tant a veure amb Franco com 
amb el comportament habitual dels parlants de llengües 
subordinades. Quan, pel fet de parlar la teva llengua, només 
reps humiliacions, la gent tendeix a amagar-la i emprar la que 
no portarà problemes. Això hauria de fer rumiar tots els 
parlants de llengües dominants. Cal la col·laboració de tots 
per preservar la diversitat lingüística.

Se la considera valenta perquè planta cara a les 
injustícies lingüístiques que hi ha al món. Quines 
considera	més	flagrants?
Això de la valentia no ho entenc gaire. Faig la meva feina. 
D’injustícies se’n fan moltes i les pitjors són les que impliquen 
la humiliació, el menyspreu o la marginació pel fet de parlar la 
teva llengua. I això no cal buscar-ho gaire lluny. Pot passar als 
patis de les nostres escoles.

Com	creu	que	es	pot	posar	fi	a	la	llengua	sexista?
Aconseguint que la societat deixi de ser sexista. Dit això, no 
perdent el temps fent malbé la llengua amb formes estranyes 
que suposadament donen visibilitat a les dones. Les dones hi 
hem de ser. Si hi som, ja ens veuran.

Les tecnologies i més concretament app’s com 
el Whatsapp estan fent mal a les llengües?
No, la llengua s’adapta al mitjà, no escrivim de la mateixa 
manera una reflexió que un missatge. Només cal tenir present 
que no sempre s’ha d’emprar el mateix registre.

Quina és la llengua del món amb més futur?
Ara com ara, de les més de 5.000 llengües que es parlen al 
món, només unes 300 arribaran sense problemes al segle 
XXII. Aquest canvi tan radical fa molt difícils les prediccions. Jo 
treballo per a què totes tinguin futur.

Vostè que ha viscut a Alemanya i també als 
Estats Units, digui’m quin és el coneixement 
que tenen de l’existència del català en aquests 
països?
Hi vaig viure fa molts anys i les coses han canviat molt. A la 
biblioteca de romàniques de la Universitat de Marburg només 
hi havia 4 llibres escrits en català. Ara fa anys que allà hi ha 
un lectorat, i també a Colònia. Això no vol dir que tothom 
sàpiga que aquí es parla català, però ha canviat molt. En el cas 
de Los Angeles no ho tinc tant clar. Quan jo hi vivia, hi havia 
molta més diversitat que la que havia trobat a Alemanya i això 
feia que no es veiés com a tan exòtic. En qualsevol cas, no 
sorprenia tant, però potser per desconeixement.

Veient  l’evolució que tenen les llengües al món, 
d’aquí a 1.000 anys quina llengua creu que es 
parlarà a Masquefa?
Es parli la que es parli, fins i tot si es diu català, nosaltres no 
l’entendríem i ells no entendran el que parlem ara si no és 
amb una certa formació. Totes les llengües canvien. Ara, seria 
fantàstic que la que ha canviat fos el català perquè voldrà dir 
que no ha mort.

Digui’m un desig lingüístic?
Que ningú no pateixi ni faci patir a causa de la seva llengua.

Maria Carme  
Junyent Figueras
 
“D’aquí a 1.000 anys, 
els masquefins no 
entendran el català que 
nosaltres parlem ara”
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