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SABÍEU QUE...
ASSESSORIA ACADÈMICA PER
A JOVES I LES SEVES FAMÍLIES
L’Ajuntament de Masquefa ofereix un
servei d’assessoria acadèmica adreçada
als joves i les seves famílies. Aquest servei
pretén informar, orientar i acompanyar als
joves en el procés d’escollir els estudis.
Aquesta decisió és important per al
futur, per això aquest servei vol facilitar
informació en relació a l’ampli ventall
d’ofertes formatives i acadèmiques a les
quals es pot optar.
A més, aquest servei ofereix informació
i tramita la inscripció a la Garantia

Juvenil, un
programa
adreçat
a
joves de 16 a 29 anys en situació d’atur,
que garanteix oportunitats formatives i
laborals per als seus participants.
L’horari de l’assessoria acadèmica és els
dimarts de 10 a 13 h i de 16 a 18 h.
Per accedir-hi cal demanar cita prèvia a
joventut@masquefa.net (indicant nom,
edat i motiu de la consulta) o trucant al
93 772 85 21.

Què és la Detoxificació?
La detoxificació és un procés
de neteja de l’interior del nostre
organisme. Ens dutxem cada dia?
Netegem la nostra pell a diari? Perquè
no ‘dutxem’ els nostres òrgans interns
també?
La detoxificació consisteix en eliminar
s
toxines i residus acumulats. Aqueste
mala
a
d’un
provenen
toxines
osos per la
alimentació, falta d’exercici, toxines del nutrients essencials benefici
ts,...
essa
salut.
medi ambient, d’aliments proc
s Aconsellem dins de cada setmana
situacions a les que tots estem exposat
el
fer dos dies de dieta vegetariana:
en algun moment de la nostra vida.
ous
met
(per
està
tarià
cos
vege
nostre
primer ovolacto
Tot i que el
vegà estricte
constantment fent aquest procés per i derivats làctics) i el segon
igen animal,
a
d’or
l’ajud
ent
alim
(no permet cap
mantenir l'equilibri intern, amb
em
....)
pod
mel,
nts
ni ou, ni làctics, ni
de la dieta, exercici i supleme
El A més a més d’incorporar aquests
reforçar i accelerar la detoxificació.
suplements
benefici està comprovat. Ens sentirem hàbits diaris, podem utilitzar
anisme.
l’org
urar
dep
itat.
per
d’origen natural
sans, lleugers i amb molta vital
dos
de
m
ar
míni
xific
un
o
deto
Aconsellem fer-h
Els òrgans encarregats de
a
aver
prim
la
els
ara
n,
etot
colo
cops a l’any, sobr
l’organisme són: el fetge, el
en
lògic
uno
ma
imm
siste
ma
el
i
(reforça el siste
ronyons, la pell, els pulmons
front les al·lèrgies), i també a la tardor
linfàtic.
r
fica
oxi
després de les vacances d’estiu. Encara
Què podem fer per det
que també és interessant després
l’organisme?
ral
mine
ua
dels excessos nadalencs o després
Beure entre 1,5 i 2 litres d’aig
r
evita
,
de qualsevol període en que haguem
a diari, consumir més fibra
ir
redu
i
ïna
consumit molts medicaments.
begudes alcohòliques i cafe
L’equip de la Farmàcia Masquefa us
el consum de sucres.
er
Súp
podem informar de quins són els
També podem consumir més
ir
amb
tals
suplements més beneficiosos per segu
Aliments: són fruits i vege
.
a
ació
en
xific
ajud
una correcta deto
un alt valor nutricional que
l’organisme a accelerar el procés de Sílvia Jiménez Tort
neteja. Contenen molts antioxidants, Farmacèutica titular
s Farmàcia Masquefa
proteïnes d’origen vegetal, àcid
s
altre
i
fibra
grassos essencials, minerals,

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

batega

Maig-Juny 2016 2

telèfons d’interès
AJUNTAMENT
Àrea Serveis Personals
Atenció al consumidor
Aula de Música
Biblioteca
Buidatge fosses sèptiques
Camp de futbol
Casal d’Avis
Casal de Joves
Centre de Dia
CTC
Deixalleria/
Recollida voluminosos
Masquef@ula
Policia Local
Protecció Civil
Ràdio Masquefa
ALZINAR
AMBULATORI (Masquefa)
AMBULATORI (La Beguda)
AMBULATORI (Mar torell)
AMBULÀNCIA
ANAIGUA
BOMBERS
BUTANO (Mar torell)
CDIAP APINAS
CONSELL COMARCAL
CORREUS
CRARC
ENDESA
avaries i incidències:
EQUIP D'ATENCIÓ
A LA DONA
ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL LA BALDUFA
ESCOLA EL TURÓ
ESCOLA FONT DEL ROURE
ESCOLA MASQUEFA II
ESCOLA VINYES VERDES
FARMÀCIA
FERROCARRILS
CATALANS
GAS NATURAL. Distribució
GUÀRDIA CIVIL
HISENDA (Igualada)
HISPANO IGUALADINA
HOSPITAL (Mar torell)
INEM (Mar torell)
INFORMACIÓ GENERAL
INSTITUT DE MASQUEFA
JEFATURA TRÀNSIT (BCN)
JUTJAT DE PAU
LLAR INFANTS MUNICIPAL
FRANCESC MATA I
SANGHÉS
MOSSOS D'ESQUADRA
ORGT (Masquefa)
ORGT (Piera)
PARRÒQUIA SANT PERE
POLIESPORTIU
REGISTRE PROPIETAT
RENFE
SANITAT RESPON
SEGURETAT SOCIAL (Igualada)
TAXI
TAXI
TAXI 8 places i adaptat

93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93

772
772
772
131
772
771
772
772
772
772
772

50
50
50
83
78
73
66
50
85
79
78

30
30
30
11
73
42
71
07
21
90
28

93 708 60 96
93 772 58 23
93 772 60 25
670 06 07 18
93 772 67 94
93 772 68 61
93 772 64 34
93 772 52 62
93 775 51 03
061 / 112
93 772 75 32
112
93 775 18 87
93 772 54 54
93 805 15 85
93 775 92 67
93 772 63 96
800 760 706
636 365 631
93 772 50 11
93
93
93
93
93

772
772
772
772
772

51
74
66
76
88

75
32
48
27
23

93 205 15 15
902 200 850
062
93 804 65 61
93 804 44 51
93 774 20 20
93 775 10 62
012
93 772 77 22
93 298 65 00
93 772 57 57
93 772 50 24
112
93 472 91 41
93 472 92 23
93 772 52 26
93 772 63 92
93 803 11 18
902 24 02 02
902 11 14 44
93 804 62 62
93 771 60 12
600 542 614
648 659 009
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Ja ha arribat la primavera!
Els masquefins li donem la benvinguda
amb la tradicional Festa de Sant Isidre,
una celebració amb la qual fem un
homenatge al patró de la vila i recordem
els nostres orígens vinculats al món pagès.
Del 13 al 16 de maig la Festa Major Petita
convertirà els carrers de la vila, la Plaça
de l’Estació i la Sala Polivalent en un
gran escenari on se succeiran tota mena
d’activitats per a totes les edats.
L’Ajuntament i diverses entitats han
organitzat una programació que
combinarà actes tradicionals i algunes
novetats respecte l’edició de l’any passat,
amb propostes per a tothom.

NOTÍCIES

18.00 h
La SIRENA DE LA FÀBRICA ROGELIO ROJO DÓNA
LA BENVINGUDA A LA FESTA
18.00 h – Plaça de l’Estació
ESPECTACLE INFANTIL a càrrec de PEP CALLAU I
ELS PEPSICOLEN
18.00 h – Font del Roure
PAINTBALL JOVE

Inscripcions: Al Casal de Joves fins el 10 de maig (gratuït)
*Hi podran participar persones a partir de 14 anys

21.00 h – Sortida del pati de La Fàbrica Rogelio Rojo
CORREFOC INFANTIL a càrrec de
PIXAFOCS I GAGASPURNES,
COLLA INFANTIL DE DIABLES
DE MASQUEFA
Recorregut: c/ Santa Clara, c/ Crehueta,
c/ Sant Pere, c/ Major i fins l’Ajuntament

21.30 h – Camp de futbol municipal
FESTA FI DE TEMPORADA LLIGA HIVERN 2015/2016
a càrrec del FUTBOL SALA L’ESPARDENYA
21.30 h Camp 1
Partit 3r i 4t lloc
Gamper Sport & CIM
22.30 h Camp 1
Gran final
Masquefins & Chelsea
23.30 h
Lliurament de premis
21.45 h – Plaça de l’Estació
SOPAR de FAVES a càrrec de L’ALZINAR, SOCIETAT
RECREATIVA I CULTURAL,
i lliurament de les “FAVES D’ARGENT 2016”per part
de L’Alzinar i l’Ajuntament
23.00 h – Plaça de l’Estació
HAVANERES a càrrec de XATÓ
01.00 h – Plaça de l’Estació
FESTA DISCO

NOTÍCIES

De 10.00 h a 14.00 h – Davant de l’Escola de
Música de Masquefa
EXPOSICIÓ DE LES FOTOGRAFIES FINALISTES
DELS CONCURSOS FOTOFLASH I
FOTOFLASHRETARD a càrrec del CLUB
EXCURSIONISTA ANOIA
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10.00 h - Ajuntament
CARAMELLES a càrrec de la CORAL L’ALZINAR
Recorregut pels carrers del poble, abans i després,
de l’ofici de Sant Isidre

11.00 h – Parc infantil, al costat del CAP
OBERTURA DELS JOCS D’AIGUA I ANIMACIÓ
AMB GLOBOFLEXIA

12.00 h – Parròquia de Sant Pere
SOLEMNE EUCARISTIA en honor a SANT ISIDRE.
La Coraleta acompanyarà els cants. Caramelles a
càrrec de la Coral l’Alzinar. Ofrena floral a Sant
Isidre a càrrec de la Colla de Gegants i Grallers de
Masquefa

D’11.00 h a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h – Carrers
de la Vila
TRENET PER PASSEJAR PER MASQUEFA

D’11.00 h a 14.00 h i de 16.30 h a 18.30 h – Als
jardins del CTC
PARC INFANTIL amb INFLABLES

La gent que visiti l’exposició tindrà opció a votar una
fotografia per adjudicar el premi popular

Inici i final del recorregut davant dels jardins del CTC

12.00 h – Instal∙lacions del Camp de Tir de
Masquefa
CAMPIONAT DE TIR AL PLAT FESTA SANT ISIDRE
a càrrec del CLUB DE TIR DE MASQUEFA
17.30 h – Sortida del pati de La Fàbrica Rogelio
Rojo
CERCAVILA amb la COLLA DE GEGANTS I
GRALLERS DE MASQUEFA, COLLA DE BALL DE
BASTONS DE MASQUEFA, EL DRAC BUFUT I ELS
TABALS DE PIXAFOCS I CAGASPURNES, COLLA
DE DIABLES DE MASQUEFA
Recorregut: c/ Santa Clara , c/ Crehueta, c/ Sant Pere,
c/ Major, c/ Sant Antoni, c/ Doctor Jover, c/ Xic de
l’Anyé, c/ Major, c/ de les Escoles i plaça de l’Estació

18.00 h – Davant de l’Escola de Música de
Masquefa
Cloenda dels concursos de fotografia amb tria
dels GUANYADORS i LLIURAMENT DE PREMIS a
càrrec de L’AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA
D’IGUALADA. Organitza el CLUB EXCURSIONISTA
ANOIA
22.30 h – Sortida del Corraló de l’Estació
CORREFOC a càrrec de PIXAFOCS I
CAGASPURNES, COLLA DE DIABLES DE
MASQUEFA
Recorregut: plaça de l’Estació, c/ Escoles, c/ Major,
c/ Sant Pere, c/ Crehueta, c/ Santa Clara, c/ La
Fàbrica, c/ Sant Pere, c/ Major fins l’Ajuntament

22.30 h – Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo
BALL a càrrec de l’ORQUESTRA GLACÉ i el
tradicional BALL de la GARLANDA
00.30 h – Plaça de l’Estació
RAP a càrrec de KAVIAR GAME i
DISCO MÒBIL

18.00 h – Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio
Rojo
CONCERT NEUS MAR – Aigua de flors (Masquefa
sona bé)

09.00 h – Instal∙lacions de la Petanca
CAMPIONAT DE PETANCA DE SANT ISIDRE a càrrec
del CLUB PETANCA MASQUEFA
10.00 h – Sortida davant del CTC i arribada a la Plaça
de l’Estació aproximadament a les 12:00 h
PEDALADA FAMILIAR a càrrec de la UNIÓ CICLISTA
MASQUEFA
Recorregut aproximat de 7,9 Km
No fa falta inscripcions
Avituallament al Cementiri Vell i refrigeri a l’arribar a
la Plaça de l’Estació
11.30 h – Plaça de l’Estació
SARDANES a càrrec de la COBLA SANT JORDI
13.00 h – Plaça de l’Estació
CASTELLS a càrrec de la COLLA CASTELLERA
XICOTS DE VILAFRANCA
18.00 h – Plaça de l’Estació
CONCERT MARC FERRER TRIO
Marc Ferrer: piano, Pep Rius: contrabaix, Olivier
Rocque: bateria
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NOTÍCIES

Les noves bèsties de la Colla
Infantil de Diables Pixafocs i
Cagaspurnes

Dissabte 21 a les 22.00 h i diumenge 22 a les 18.00 h
– Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo
EL GRUP DE TEATRE DE MASQUEFA, TEATRERUS
presentarà “Ai, Damiata!” una comèdia medieval que
comptarà amb la participació del grup musical
BAUMA

La Colla Infantil de Diables Pixafocs i Cagaspurnes
s’han proposat aconseguir tres bèsties de foc que
acompanyin en els correfocs infantils i els facin encara
més divertits. Seran tres bèsties que representaran
animals propis de l’entorn natural de Masquefa: un
porc senglar, una guineu o un llangardaix... i es vol que
tothom participi en escollir-les.

Notes:
El tiquet del sopar de faves és de 7 € i es pot comprar des
del 2 al 12 de maig, a les oficines de L’Alzinar, L’Estanc
i la llibreria Moral. El dissabte a la nit us animem a que
participeu del tradicional “Ball de la Garlanda”.
En cas de pluja el sopar de faves es traslladarà a la Sala
L’Aglà de L’Alzinar, i els altres espectacles que es puguin
traslladar es faran a la Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio
Rojo.
Des de l’Ajuntament es vol donar el més sincer agraïment a
tothom que ha col·laborat en la festa: ADF, Casal de Joves,
Colla de Ball de Bastons de Masquefa, Colla de Genganters
i Grallers de Masquefa, Can Massana, la Coraleta, Coral
l’Alzinar, Club Excursionista Anoia, Club Petanca Masquefa,
Club de Tir Masquefa, família Fugarolas i família Josep Albiol,
Futbol Sala l’Espardenya, Grup de Teatre de MasquefaTeatrerus, L’Alzinar, Societat Recreativa i Cultural, Parròquia
de Sant Pere de Masquefa, Pixafocs i Cagaspurnes Colla de
Diables de Masquefa, Protecció Civil, Les Faveres, L’Estanc,
Llibreria Moral, Jordi Tomàs, Mònica Fugarolas, Unió Ciclista
Masquefa i Vins Almirall.

Autora foto: Anna Mas

Ja s’ha contactat amb un mestre constructor que
farà els dissenys i les construirà. Per aconseguir-les es
faran diferents activitats i campanyes econòmiques, i
el tret de sortida serà la Festa Major Petita de Sant
Isidre.
Per tal d’explicar amb detall en què consisteix la
iniciativa, com col·laborar i recollir propostes, a Sant
Isidre hi haurà una carpa a La Fàbrica Rogelio Rojo,
divendres abans del correfoc infantil, i a la Plaça de
l’Estació durant el cercavila de dissabte. Amb l’ajuda
de tots les farem possibles!

NOTÍCIES
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La Festa del Roser s’amplia a tot un cap de setmana
La Beguda Alta amplia, aquest any, la
Festa del Roser a tot un cap de setmana,
a diferència de l’any passat, en què només
va haver-hi actes en una jornada. Com
a convidats especials, aquest any hi haurà
l’actuació de l’Harmonie des Hauts de
Gironde.
Programació
Divendres 06/05/2016
Sobre les 17 h, arribada dels nostres amics,

benvinguda i distribució a les famílies.
21.00 h: Sopar de carmanyola a l’Envelat
23.00 h: Ball disco-mòbil
Dissabte 07/05/2016
Matí lliure
Dinar amb les famílies
18.30 h: Cercavila amb els Gegants i
l’Harmonie
20.00 h: Concert de l’Harmonie

22.00 h: Sopar de germanor a l’Envelat
(fesols amb botifarra i postres)
23.00 h: Actuació del grup «Remember»
(cançons i balls dels anys 60’s, 70’s i 80’s)
Diumenge 08/05/2016
12.00 h: Concert-aperitiu de l’Harmonie
13.45 h: Dinar de germanor a l’Envelat
(paella mixta i postres)
14.30 h: Comiat dels músics de l’Harmonie

El 3, 4 i 5 de juny, Festa del Rocío a La Fàbrica Rogelio Rojo
La Cofradia del Cristo Crucificado
y Nuestra Señora de los Dolores
organitzarà el cap de setmana del 3 al 5
de juny una nova edició de la Festa del
Rocío a La Fàbrica Rogelio Rojo.
La festa començarà el divendres 3, a la
tarda, amb una terrassa d’estiu i música a
l’aire lliure al pati de La Fàbrica Rogelio

Rojo.
L’endemà, el dissabte 4, a les 11 del
matí, la Verge del Rocío farà el recorregut
des del local de la Cofradía (c/Sant
Antoni s/n) fins el recinte Rogelio Rojo.
A les 14 h s’organitzarà un dinar popular,
i per la tarda, a par tir de les 19.30 h hi
haurà un festival de flamenc a càrrec del

grup de l’entitat amb la seva professora
Marina Parra i altres grups convidats.
Seguidament i per acabar la diada es
podrà gaudir d’actuacions de diversos
artistes.
La missa rociera del diumenge 5
posarà el punt i final a la festa.
Totes les actuacions són gratuïtes.

La Flama del Canigó tornarà a Masquefa per Sant Joan
La Flama del Canigó arribarà a Masquefa
el 23 de juny per encendre les fogueres
de Sant Joan. El Club Excursionista Anoia
pujarà el dia abans, el 22 de juny, al Cim
del Canigó per participar en l’acte de
renovació del Foc que simbolitza l’esperit
de tots els pobles de parla catalana.
Programació
Dimecres, 22 de juny
10h: Sortida de l’expedició CANIGÓ’
2016 des de la seu del Club Excursionista
Anoia.
19 h: Inici ascensió al Canigó (2784mts)
des del refugi de Cortalets

00 h: Acte de regeneració de la Flama del
Canigó a dalt del cim
Dijous, 23 de juny
18.30 h: Arribada de la Flama del Canigó
a la plaça de La Beguda Alta (tothom que
vulgui podrà acompanyar-la en bicicleta
fins a Masquefa).
19 h: Arribada de la Flama del Canigó a
Masquefa portada per la Penya Ciclista
de Masquefa i el Club Excursionista
Anoia. Davant la seu del Club es faran
els parlaments i la lectura del Manifest.
‘Lliurament de la Flama’ als coordinadors
de les fogueres de Sant Joan i a les entitats

participants a la campanya Focs de Sant
Joan 2016.
22 h: Encesa de les fogueres de Sant
Joan amb el foc de la Flama per part dels
seus coordinadors. Cada coordinador de
foguera serà obsequiat amb un record de
la Flama 2016.
Tothom que vulgui muntar una foguera
per la revetlla de Sant Joan cal que
ho demani mitjançant una instància a
l’Ajuntament de Masquefa o posar-se en
contacte amb el Club Excursionista Anoia a
ceanoia@hotmail.com o els divendres
de 19 a 21h a la seva seu del carrer
Crehueta, 33 – Masquefa.
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NOTÍCIES

Tarifesde
de la piscina
aquest
estiu
2016
Tarifes
piscinamunicipal
municipalperper
aquest
estiu
2016
ABONAMENT DE TEMPORADA

ENTRADES PUNTUALS

Infantil (5 a 14 anys)
Joves (15 a 24 anys)
Adults (25 a 64 anys)
Gent Gran (a partir de 65 anys)
Família de dos membres*
Família de tres membres o més*

28,00 €
33,00 €
40,00 €
28,00 €
66,00 €
84,00 €

ALTRES TARIFES
Pack 10 banys
Col·lectius (Centres escolars)

27,00 €
2,00 €

CAP DE
LABORABLES SETMANA
Infantil (5 a 14 anys)
2,50 €
3,50 €
Joves (15 a 24 anys)
3,50 €
4,50 €
Adults (25 a 64 anys)
5,00 €
6,00 €
Gent Gran (a partir de 65 anys)
2,50 €
3,50 €

*Per acollir-se als abonaments de família, caldrà justificar l'empadronament en el municipi de Masquefa, així com un certificat de convivència en el
mateix habitatge. Els Abonaments de Temporada es faran a l'Ajuntament de Masquefa

L’Aplec al Cementiri Vell posa fi a la Setmana Santa
El tradicional Aplec al Cementiri Vell va
posar, el Dilluns de Pasqua, el punt final
als actes de la Setmana Santa a Masquefa.
Al matí, diversos veïns van pujar-hi a
peu per gaudir d’un esmorzar popular.
Seguidament a l’església de Sant Pere i la
Santa Creu es va celebrar la missa, que va
donar pas a una ballada de sardanes amb
la Cobla Ciutat de Manresa. Alguns dels
assistents van aprofitar per quedar-s’hi i
fer la tradicional costellada i menjar la
mona, en companyia de familiars i amics.

L’agenda de Setmana Santa va començar
amb la benedicció del Diumenge de
Rams i la tradicional missa a la parròquia
de Sant Pere. Va continuar el Divendres
Sant, amb una jornada dedicada als actes
religiosos tradicionals. Al matí es va fer
el viacrucis i, a la tarda, l’ofici de missa i
la posterior processó de la Cofradía del
Cristo Crucificado y Nuestra Señora de
los Dolores. Els ‘costaleros’ van carregar
sobre les seves espatlles les imatges del
Crist i de la Verge per passejar-les pels

carrers, acompanyats de ‘nazarenos’ i
de molts fidels. Les habituals ‘saetas’ i la
Banda de Músics de Can Parellada van
amenitzar la processó.
Dos dies després, Diumenge de Pasqua,
els masquefins van poder veure i escoltar
pels carrers de la vila una cantada infantil
de caramelles. Els infants van anar
acompanyats en el recorregut per la
Colla de Ball de Bastons de Masquefa.
Tots ells van fer una actuació també dins
la parròquia de Sant Pere.

Èxit de les dues jornades de Sant Jordi
Aquest any Masquefa ha viscut un Sant Jordi
per partida doble, ja que per primera vegada
es va celebrar també un dia abans, divendres
22 d’abril. Això va permetre als masquefins
gaudir del temps primaveral (excepte el dia
de Sant Jordi per la tarda que va ploure) per
comprar les tradicionals roses i llibres als
nostres éssers estimats. Nou comerços van
instal·lar les parades als carrers Major, Sant
Pere, Crehueta i a l’avinguda Catalunya.També
a La Beguda Alta, al carrer Major. Sis entitats
també van posar parades dissabte, per donar
a conèixer la seva tasca i vendre material
promocional per recollir fons. I per animar la
jornada l’Associació de Comerciants i Serveis
de Masquefa va instal·lar un inflable a la zona
de les parades.
La Biblioteca també va celebrar el
seu 5è aniversari
La tarda del dimecres, 20 d’abril, es va fer el
recital poètic ‘M’exalta el nou i m’enamora el
vell’, de J.V. Foix, a càrrec de Cacu Prat i Pep
Tines i acompanyat d’imatges artístiques de
Sebastià Plans.

Dijous, 21 d’abril, la Biblioteca va organitzar
per la tarda una trobada amb el Club de
Lectura on es van recomanar lectures i es
van presentar les darreres novetats editorials.
Tot seguit la filòloga, Núria León , el doctor
en didàctica de la llengua i la literatura, Jaume
Batlle, i la professora, Montse Matas, van
presentar el llibre de la masquefina M. Carme
Junyent ‘Escoles a la frontera’. L’autora va
explicar l’experiència d’un any i mig que la
va portar a visitar totes les escoles de l’Anoia.
Va reflexionar sobre el sentit de frontera
en aquest territori, sobre l’ús de la llengua,
com és la gent de cada poble i les històries
familiars que hi ha al darrera.
Divendres, 22 d’abril, es va celebrar la Festa
d’Aniversari amb els Goblins. Un d’ells,
provinent del país dels Llibres de fantasia va
arribar a la Biblioteca acompanyat de la Fina
Lletres, la gran lectora de llibres. Cada nen
que hi havia present va donar una paraula
al Goblin per guardar-la a la caixa màgica de
mots perquè tots els escriptors poguessin
trobar-les. Els nens també es van poder

fer fotos amb el Goblin. La Fina també va
explicar uns quants contes i va recomanar
llibres. La festa va acabar amb la dansa del
país dels Goblins i després tots els presents
a la Biblioteca van bufar les espelmes del 5è
aniversari.
El Sant Jordi a la Sala Polivalent
El Sant Jordi es va avançar un dia també a la Sala
Polivalent. Divendres, 22 d’abril, a la tarda es
va fer una cantada de Caramelles Infantil amb
12 infants que van oferir una petita mostra
del seu repertori amb acompanyament de
piano. Anna Martí i Isabel Llopart (direcció) i
Xavier Tobella (piano).
Després es va estrenar l’obra ‘La Carla, en
Jan i la llegenda de Sant Jordi’ d’Eugeni Muriel
amb il·lustracions de la Teresa Herrero i a
càrrec dels alumnes d’AMACAT – Aula de
Música de Masquefa i CEM Cal Maristany
dels Hostalets de Pierola. Tant la cantada de
Caramelles Infantil com la representació de
l’obra sobre la llegenda de Sant Jordi van ser
tot un èxit i van aixecar molts aplaudiments
entre el públic present a la Sala Polivalent.
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La Flama del Canigó
La Flama del Canigó és la festa d’encesa dels Focs de Sant Joan,
símbol de la nostra identitat; una festa popular arrelada al llarg
dels Països Catalans que té l’element del foc com a símbol
preeminent. La tradició de les fogueres de Sant Joan és una
celebració molt antiga, transmesa de generació en generació
al llarg de molts segles. Amb ella, els primers pobladors de
les nostres comarques festejaven la nit més curta de l’any, el
solstici d’estiu. D’aquesta manera, s’han anat transformant
aquelles celebracions prehistòriques en els Focs de Sant Joan
actuals. La matinada del 22 al 23 de juny la Flama del Canigó es
renova al cim d’aquesta muntanya del Pirineu català i centenars
de voluntaris i equips de foc la distribueixen arreu dels Països
Catalans seguin diverses rutes per tal d’encendre les fogueres
de la nit de Sant Joan. Així comença, any rere any, la celebració
d’una festa ancestral vinculada al solstici d’estiu que és també
un símbol de germanor entre
els territoris de parla catalana.
L’any 1955 Francesc Pujades,
vilatà d’Arles de Tec (Vallespir
- Catalunya del Nord), portat
pel seu entusiasme pel Canigó
i inspirat pel poema de mossèn
Cinto Verdaguer, tingué la
iniciativa de pujar amb una
amics al cim d’aquesta muntanya
i encendre un Foc. Eren temps
difícils i de clandestinitat, i la
llengua catalana ja restava
perseguida per les autoritats
tant espanyoles com franceses.
Aquell Foc significava molt
més que una celebració del
solstici d’estiu. Representava l’ànima d’una cultura que lluitava
per subsistir. A l’any següent, ja no només era aquell foc que
cremava al cim del Canigó, si no que alguns poblets del voltant
del massís també van encendre els seus focs. Poc a poc, aquella
Flama es va anar repartint i estenent per totes les contrades de
la nostra terra. S’iniciava així, la renovació d’aquesta mil·lenària
tradició; de nou, les fogueres prenien un sentit col·lectiu.
L’any 1966 el foc creuà per primera vegada la frontera pel Coll
d’Ares. La xarxa es va anar estenent i el foc, escampat per tot el
Principat, va arribar fins al País Valencià.
El 22 de juny, com cada any, un grup d’excursionistes del Cercle
de Joves de Perpinyà va a buscar el foc que des de 1955 resta
encès al Museu de la Casa Pairal de Perpinyà i el pugen al cim
del Canigó perquè sigui regenerat a les dotze en punt de la nit.
Desprès de passar la nit vetllant la Flama, a trenc d’alba inicien el
descens perquè la Flama arribi a tots el pobles i ciutats de parla
catalana a temps d’encendre les fogueres de la nit de Sant Joan.
El diumenge abans de Sant Joan se celebra l’Aplec del Canigó,
trobada que té per finalitat pujar al cim del Canigó (2784 mts)
feixos de llenya portats per gent de les més diverses contrades
del nostre país. Aquests feixos serviran per encendre la foguera
que la nit de Sant Joan cremarà dalt del cim i de la qual s’agafarà
foc nou per ser retornat al Museu de la Casa Pairal de Perpinyà.

La Flama del Canigó és rebuda pel Parlament de Catalunya, per
ajuntaments, consells comarcals i entitats culturals i esportives
de tot el territori. Cal doncs que aquesta Flama arribi i es
mantingui arreu dels Països catalans i que aquest Foc de Sant
Joan perduri com a símbol d’esperança i de germanor d’una
comunitat que vol i necessita recuperar plenament el seu sentit
de pàtria, socialment justa, políticament lliure, econòmicament
pròspera i culturalment digna.
La Flama del Canigó també arriba a Masquefa, i ho fa des de
l’any 1998 i sense interrupcions. En aquells anys, l’Associació
de Pares d’Alumnes (APA) s’encarregava de tots els tràmits i
de fer-la arribar a la vila. S’organitzaven relleus amb els nens i
nenes de l’Escola El Turó i es feia arribar el Foc a l’Ajuntament.
Uns anys després, el Centre d’Esplai Giravolt va començar a
col·laborar amb l’APA contribuint amb un espectacle que feia
més festiva l’arribada de la
Flama, i seguidament va agafar
el relleu de la totalitat de
l’esdeveniment. L’any 2002,
El Club Excursionista Anoia
(CEA), ubicat a la mateixa
vila de Masquefa, va entrar
a formar part d’aquesta
organització pujant al cim del
Canigó a participar dels actes
de regeneració el dia 22 de
juny a les 12 de la nit. Des de
llavors, el CEA ha pujat cada
any al cim i s’ha encarregat de
portar la Flama del Canigó a
la vila, agafant el nou relleu
de tota l’organització des de
l’any 2005, i duent la coordinació de la campanya dels Focs de
Sant Joan a Masquefa juntament amb l’Ajuntament de la vila i
els cossos de Policia, Protecció Civil i ADF. El Club Excursionista
Anoia també forma part de l’Associació Flama del Canigó
d’Igualada, entitat copartícep dels actes de regeneració de la
Flama. Aquesta associació s’ha encarregat des dels seus inicis
de baixar i repartir el Foc en relleus des del Coll d’Ares fins a
la ciutat d’Igualada, i ha estat la pionera en fer-ho integrament
a peu des del mateix cim del Canigó des de l’any 2014, on la
Flama viatja sense parar des de les 12 de la nit del dia 22 de
juny fins a les 7 de la tarda del dia següent arribant a la plaça
de l’Ajuntament d’Igualada. Després, la Flama encara és portada
fins a Montserrat per un grup d’atletes i on també es crema
una foguera.
A Masquefa, la Flama del Canigó també arriba a les 7 de la tarda,
portada pel Club Excursionista Anoia i amb la col·laboració de
la Unió Ciclista Masquefa, la qual és repartida als diferents barris
organitzadors de fogueres perquè aquestes siguin enceses amb
el Foc de la Flama del Canigó.
Jordi Sangrà Morer
Club Excursionista Anoia
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El Projecte Singulars, en marxa
El Projecte Singulars és una iniciativa de l’Ajuntament de Masquefa, amb el suport de la
Fundació Privada Àuria i la Fundació Privada Jaume Balmes. L’objectiu és oferir un itinerari
d’aprenentatge, formació i inserció laboral per a joves amb discapacitats psíquiques o
necessitats educatives especials
Divendres, 15 d’abril, es va presentar
a l’Edifici Francesc Mata i Sanghés de
la Beguda Alta, el Projecte d’Ocupació
Singulars. A la trobada es van donar a
conèixer els itineraris d’aprenentatge i
com es fa la formació i inserció laboral
per a joves, majors de 16 anys, amb
discapacitats psíquiques o necessitats
educatives especials. L’objectiu del
projecte, que van presentar els tècnics
Carme Alías, Maribel Borrega i Moisès
Castells, és aconseguir la inserció laboral
dels joves en una empresa ordinària
propera de l’Anoia Sud. Entre els diferents
itineraris que els joves poden escollir hi ha
àmbits com el de la jardineria, el comerç
i el magatzem. Els diferents itineraris,
que són sobretot pràctics, busquen
dotar d’experiència professional aquest
col·lectiu perquè puguin conèixer oficis i
accedir, després d’una formació específica,
a futurs llocs de treball. Això s’aconsegueix
amb la metodologia d’aprenentatgeservei, que permet que al mateix temps
que els joves fan un aprenentatge, el
puguin posar en pràctica a través d’un
servei a la comunitat. Un exemple és la
col·laboració amb l’Associació del Grup
de Voluntaris de Masquefa, que gestiona
el banc d’aliments, on els joves aprenen
el procés d’emmagazematge, etiquetatge,
comandes, stocks,...)
Les TIC tenen un paper destacat entre la
formació que reben els joves. Les TIC com
a eina per buscar feina a través d’Internet,
modificar un currículum o inclús fer un
videocurrículum.
Durant l’acte de presentació, l’alcalde
de Masquefa i president del Consell
Comarcal, Xavier Boquete, va explicar
que l’origen del projecte se situa en l’any
2008, quan dues famílies van demanar
una resposta adequada pels joves que
tenen necessitats especials. Boquete va
recordar que la necessitat d’aquests joves
és que tinguin feina i va demanar a les
empreses que generin llocs de treball
per aquest col·lectiu. Va remarcar que

cal trencar tabús i complexes vers les
persones amb dificultats i veure’ns a tots
com a iguals. Boquete també va explicar
que el projecte neix amb 16 nois i que té
vocació de continuar més enllà d’aquest
any.
El gerent d’Àuria Grup, Miquel Canet, va
destacar la iniciativa de l’Ajuntament de
Masquefa i va assegurar que volen generar
més i millors oportunitats de treball per
aquells que ho tenen molt difícil. El valor
de la diversitat –va dir- és un benefici per
a les empreses. Va reiterar que s’ha de
donar oportunitats de formació i treball
a aquests joves i conscienciar al sector
empresarial. També va demanar que el
projecte vagi més enllà d’aquest 2016.
El director de formació de la Fundació
Jaume Balmes, Gonzalo Rodríguez, va
recordar que els joves són el col·lectiu
amb la taxa d’atur més gran. Va considerar
que el projecte és un repte i que ells
posaran el seu granet de sorra perquè
sigui tot un èxit. També va donar les
gràcies al consistori per la iniciativa.
El responsable de l’Àrea d’Ocupació
Juvenil del SOC, Jesús Quiroga, va
assegurar que és un projecte que suma
i que ha de permetre rebaixar el 55%
de l’atur juvenil que hi ha en l’actualitat.
Va advertit que un país amb aquest
percentatge d’atur no té futur. També
va valorar que el criteri de proximitat fa
que es desenvolupin els projectes i que
el SOC estarà per ajudar a que això sigui
una realitat.

El diputat delegat d’educació de la
Diputació de Barcelona, Rafael Homet,
va voler recordar que les persones amb
discapacitat falten molt menys a la feina
i que quan hi van ho fan amb més ganes
perquè estan més motivades, ja que han
tingut molt més difícil el poder accedir a
un lloc de treball. Va agrair a les empreses,
a les institucions i a les fundacions privades
que hi participen i que creuen en aquest
projecte. També va agrair als nois que
venen a formar-se i va dir que l’èxit del
projecte també dependrà del seu esforç.
Finalment va tenir paraules d’agraïment
pels educadors perquè sense ells – va direl projecte no tindria sentit.
Aquest projecte s’emmarca en la
convocatòria d’ajudes econòmiques
de la Garantia Juvenil i està cofinançat
pel Fons Social Europeu i el Servei
d’Ocupació de Catalunya. De moment
s’ha rebut subvenció per tot aquest 2016,
tot i que hi ha perspectives de demanar
noves subvencions per aconseguir que el
projecte tingui continuïtat.
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Els nascuts al 2015 planten alzines al Bosc dels Infants

Diumenge, 10 d’abril, va tenir lloc la
setena plantada d’alzines al Bosc dels
Infants de Masquefa. Les famílies amb
nadons nascuts durant el 2015, van poder
plantar-les. En total, aquest any s’han
plantat al Bosc dels Infants 60 alzines.
L’Ajuntament va engegar aquesta iniciativa
l’any 2010, i des d’aleshores cada any ha
regalat alzines als nadons nascuts l’any
anterior perquè les plantin en aquesta

nova zona verda. Amb aquesta iniciativa,
Masquefa guanya un nou pulmó verd, al
mateix temps que sensibilitza els infants
perquè aprenguin a respectar i estimar la
natura. La plantada és també un símbol
de l’arrelament dels infants i les seves
famílies a la vila.
Aarón Alonso Gudiño
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EL BOSC DELS INFANTS

Adrià Cuyàs Bautista

Adriana Leon Muñoz

Aina Rojas Pérez

Aleix Cuyàs Bautista

Alejandro Ferrero Garcia

Álex Franco Pérez

Àlex Serra Gascón

Antonio Sanchez Gómez

Ariadna Cumplido Parra

Arlet Guerrero Escala

Arlet Sanchez Ber tolin

Axel Maniviesa Caballero

Biel i Ber ta Or tiz Anguita

Candela del Pozo Santiago

Carla Romero Mainar

Connor Ortiz Rubás

Dafne Viger Moreno

Dakota Cabanillas Oliver
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Darío De Amo Álvarez

Dídac Serrano Figueras

Edurne Isar t Mar tí

Elsa Navarrete Millan

Enzo Galvez Benitez

Gemma Marcos Marmí

Gerard Pina Uruioc

Grisel Olivella Latorre

Irene Torres Pelegrin

Itziar Peregrina Palacios

Izan López Or tiz

Jan Marc Salgado Gómez

Joel Pons Carcasona

Laia Muñoz Castells

Laura Montes Ramos

Lidia Ferrandiz Or tiz

Lola Gonzalez Albiol

Lucas Ardanuy Jimenez
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EL BOSC DELS INFANTS

Luka Toledo Andrade

Mar tí López Camacho

Naia Curado García

Nil Borrega Rodríguez

Oliver Márquez García

Ona Garcia Marcos

Ona Playán Ruano

Oscar Prieto Salmeron

Pablo Mérida Rubio

Sara Ordoñez Quero

Sergi Giner Maycas

Sergio Castilla Rodríguez

Tania Lasierra Cueto

Thiago Garcia Ortiz

Valeria Borrego Rivera

Víctor Ruiz Millán

Xènia Solé Or tiz

Yishaq Gerard Chinchilla Rodriguez
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Masquefa es Mou: prioritzant accions
L’empresa EDAS, conductora del procés
par ticipatiu Masquefa es Mou, ja ha
recopilat tota la informació sobre els
objectius i propostes d’accions que van
sor tir de les sessions par ticipatives que
van tenir lloc el passat mes de febrer al
CTC.
Ara és el moment de que totes les
persones assistents contestin un
qüestionari online per tal de prioritzar
tota la informació. Amb el qüestionari es
pretén extreure informació sobre quins
pensen que són els temes més urgents
de tractar i les prioritats per la nostra
vila. El format del document permet
obtenir l’opinió dels par ticipants segons
les àrees temàtiques treballades durant
les quatre sessions par ticipatives.
El qüestionari, que s’ha redactat segons
els objectius que van sorgir a les sessions,
consta d’aproximadament 30 ítems
i s’omple en uns 15 minuts estimats.
Les persones que han de contestar el
qüestionari disposen fins el dia 8 de maig

contacte amb el CTC a través de l’e-mail
masquefaesmou@masquefa.net o bé a
través del telèfon 93 772 78 28.
El següent pas, serà la presentació pública
dels resultats en un acte obert a tothom
que es preveu que tingui lloc a finals del
mes de maig. Totes les persones que
han assistit a les sessions par ticipatives
i contestat el qüestionari rebran una
invitació personalitzada.
Masquefa es Mou no és un procés amb
data de finalització, al contrari, es tracta
d’una nova dinàmica de treball en la
que tots els agents continuen treballant
plegats per definir el futur socioeconòmic
de la vila de Masquefa.

per fer-ho.
Si heu par ticipat a alguna de les sessions
i no heu rebut l’enllaç del qüestionari o
teniu dubtes, agrairem que us poseu en

I Concurs de Fotografia Instagram Masquefa 2016
La regidoria de Cultura organitza el
I Concurs de Fotografia Instagram
Masquefa 2016, que té com a temàtica la
meteorologia i fenòmens atmosfèrics al
municipi. El concurs està obert a tothom.
BASES DEL I CONCURS DE FOTOGRAFIA
INSTAGRAM MASQUEFA 2016
OBJECTIU: fer un recull d’imatges de Masquefa
pel proper calendari 2017 que edita cada any
l’Ajuntament de la vila.
TEMÀTICA: “fenòmens atmosfèrics a Masquefa”.
Les imatges que s’hauran d’etiquetar han de ser
exclusivament relacionades amb la meteorologia
i fenòmens atmosfèrics a Masquefa (pluja, llamps,
tempesta, vent, calamarsades,....). A la foto hi ha
de figurar algun element identificatiu del municipi
(muntanyes de Montserrat, campanar església,
Cementiri Vell,...), i no hi pot figurar cap persona.
XARXA SOCIAL: totes les fotografies per participar
al concurs s’hauran de penjar a la xarxa social
Instagram amb l’etiqueta #FotoMasquefa16
PARTICIPANTS: poden participar tots els usuaris
de la xarxa social Instagram. Cada participant pot
pujar tantes imatges com vulgui dins de les dates
establertes en el concurs i sempre seguint la
temàtica del mateix, responsabilitzant-se totalment
de que no existeix drets de terceres en les fotos
presentades.
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES IMATGES:
el concurs romandrà obert fins el 16 d’octubre
de 2016. No s’admetran fotografies passat aquest

termini.
FORMAT: les fotografies s’hauran de presentar en
format horitzontal per tal de poder ser publicades
en el calendari del 2017. És condició indispensable
que estiguin fetes durant aquest 2016 i no hagin
estat premiades en cap altre concurs.
JURAT: estarà format per masquefins experts
relacionats amb el món de la fotografia i l’art, i
tindran en compte la qualitat artística de la fotografia
i l’originalitat.
ELS GUANYADORS: el jurat farà una primera
selecció de fotografies finalistes (màxim 50) abans
del veredicte. Els finalistes seran contactats a través
d’un missatge a la seva fotografia. Pujar les fotografies
amb l’etiqueta #FotoMasquefa16 implica el permís
perquè l’Ajuntament es posi en contacte amb els
finalistes.
VEREDICTE: s’emetrà públicament el 26 de
novembre de 2016 a les 12.00 h a la Biblioteca, dins
la festivitat de Sant Eloi.
EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES: totes les fotografies
presentades seran exposades durant les festes de
Nadal i Reis a la Biblioteca de Masquefa.
PREMIS: 1r PREMI: 100 € 2n PREMI 75 € 3r PREMI
50 € . De totes les fotografies presentades se’n
seleccionaran 13 per a l’edició del calendari 2017.
ADDICIONAL:
La presentació de fotografies aspirants al premi
pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i dels drets
i obligacions que se’n derivin, així com l’acceptació de
totes les condicions d’Instagram. Les podeu consultar a
instagram.com/legal/terms.
No s’acceptaran fotografies amb continguts contraris
al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o

a la pròpia imatge de les persones, ni cap altre amb
continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.
L’ Ajuntament de Masquefa es reserva el dret de
desqualificar les imatges que es considerin inoportunes.
Els autors de les fotografies cedeixen a l’Ajuntament
de Masquefa, sense limitació alguna, tots els drets de
propietat intel·lectual sobre els treballs presentats.
L’Ajuntament de Masquefa no es responsabilitza de les
possibles pèrdues de dades degut al mal funcionament
de Instagram o internet.
Qualsevol aspecte no previst en les bases serà resolt
per l’organització i el jurat.
Per a més informació podeu trucar al 93 7725030
(Cultura).
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de dades de caràcter personal, us informem que les
vostres dades de caràcter personal s’incorporaran
al fitxer Usuaris de Serveis Municipals, del que
és responsable l’Ajuntament de Masquefa i seran
objecte de tractament per gestionar els diferents
serveis municipals de l’Ajuntament utilitzats pels
usuaris. També s’incorporaran al fitxer Comunicació i
Publicacions, del que és responsable l’Ajuntament de
Masquefa i seran objecte de tractament per gestionar
les comunicacions i publicacions de l’Ajuntament, en
l’àmbit de les seves funcions.
No seran cedides a persones físiques i jurídiques
públiques o privades sense el vostre consentiment o si
no ho autoritza una llei.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició adreçant-vos al correu electrònic masquefa@
diba.cat o al correu postal c/ Major, 93 de Masquefa.
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SALA D’ESTUDI
NOCTURNA A
LA BIBLIOTECA
Coincidint amb la proximitat dels
exàmens finals, la regidoria de
joventut i cultura oferirà una sala
d’estudi nocturna a la biblioteca
del 2 de maig al 22 de juny.
El servei s’obrirà de dilluns a
divendres de 20.30 a 23h i estarà
ubicat a la planta baixa de la
biblioteca municipal.
La sala d’estudi pretén ser un

JULIOL ACTIU
Tens ganes de viure un estiu diferent? Des del Casal de Joves
estem organitzant un programa d’activitats que no et deixarà
indiferent! De dilluns a divendres, els matins de juliol estaran

espai tranquil i acollidor on es els estudiants es
puguin preparar les proves de selectivitat, els
exàmens finals, etc.
Per accedir-hi cal tenir 16 anys i identificar-se
amb el DNI, el passapor t o el NIE. S’oferirà el
servei de WIFI (cal por tar el carnet de biblioteca
per accedir-hi), però no es podran accedir als
ordinadors d’autoconsulta ni al préstec de llibres
que ofereix la biblioteca en el seu horari habitual.

plens d’activitats, tallers i sor tides adreçats a tots els joves que
tingueu ganes de gaudir de les vacances d’una manera diferent.
T’agradaria participar-hi?
Ben aviat tindreu la programa d’activitats a la vostra disposició.
Esteu atents!

ESPORTS
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El 12 de juny, Duatló ‘Vila de Masquefa’
El Club Excursionista Anoia celebrarà el diumenge, 12 de juny,
la cinquena edició del Duatló ‘Vila de Masquefa’. Masquefa es
prepararà per a rebre atletes vinguts de nombrosos indrets de la
nostra geografia així com a tots aquells que corren i s’entrenen
pels carrers i els camins que envolten aquesta vila. El Club
Excursionista Anoia treballa perquè aquesta edició torni a ser
un èxit i tothom marxi content i amb ganes de tornar. Tothom
que vulgui formar part d’aquesta competició, tant sigui corrent
o contribuint de voluntari en l’organització, s’haurà de posar en
contacte amb el Club Excursionista Anoia.
Categories
Podran participar tots els majors de 16 anys repartits en dues
categories: femenina i masculina.
Distàncies circuït: 2km carrera + 22km BTT + 5km carrera
Inscripcions
Les inscripcions a la cursa es poden fer a la web www.runedia.com.
També es podran realitzar el mateix dia de la cursa al lloc
de concentració en el cas de que quedessin places. Aquestes
inscripcions tindran un recàrrec de 5€.
Places limitades a 150 participants. No es retornarà l’import de
cap inscripció un cop feta.
Preus, assegurances i drets dels participants
Preu per participant: 16€
Les inscripcions que es facin el mateix dia de la cursa tindran un
preu de 21€
Els participants que estiguin en poder de la llicència federativa
corresponent a la modalitat “C”, “D” o “E” de la FEEC o els
federats en Triatló (FCT), se’ls hi retornaran 3€ al presentar-la a

la recepció el mateix dia de la cursa.
Aquells participants que no comptin amb cap tipus de llicència,
igualment estaran coberts per una assegurança d’accidents
tramitada pel Club Excursionista Anoia el mateix matí de la cursa.
Obtindran premi els tres corredors de cada una de les categories
que arribin primers a la línia de meta, així com el primer classificat
local, també de cada categoria.
S’oferirà avituallament a la zona de boxes i a l’arribada. Es lliurarà
una samarreta tècnica de la cursa i una ‘bossa espònsor’ a tots
els corredors en el moment que lliurin el dorsal de la bicicleta
una vegada hagin arribat a meta. Els inscrits participaran en un
sorteig d’obsequis i productes donats pels espònsors.
Concentració i horaris
La concentració, la sortida i arribada, es farà a la rotonda on
conflueixen els carrers M. Leònie Mirapeix i Ametllers, al costat
mateix de l’Escola Font del Roure. La zona de boxes estarà a
l’entrada de l’escola situada al mateix carrer M. Leònie Mirapeix.
Recepció: 08.45 h
Tancament d’inscripcions: 10.00 h
No s’acceptarà cap inscripció un cop tancada la recepció. No es
cobriran les baixes dels corredors no presentats.
Sortida: 10.15 h
Límit d’arribada: 13.30 h
Lliurament premis: 12.15 h
Important
El mal temps no serà motiu per posposar o anul·lar la cursa.
Qualsevol incidència serà resolta per l’organització. El fet
d’inscriure’s a la prova implica l’acceptació d’aquestes normes.

El 17 de juny,Volta Solidària a Espanya per les malalties rares
La Volta Solidària a Espanya per les malalties rares és una volta
(modalitat duatló a peu i amb bicicleta) que fan per tot l’estat
espanyol dos espor tistes, Marcos Bajo i Minerva González,
ambdós discapacitats visuals degut a malalties minoritàries.
Aquesta volta està dissenyada per passar pel major nombre
possible de poblacions, amb la finalitat de difondre en totes
elles la informació sobre les malalties “rares”. La ruta es va

iniciar a Madrid el 21 d’abril i acabarà a Barcelona el 18 de
juny de 2016, prop dels 3.400 Km.
El divendres 17 de juny aquests dos espor tistes passaran
per Masquefa, entre les 09.45 h i les 10.20 h. A la plaça de
l’Estació hi haurà estacionada una autocaravana solidària on
la gent que ho desitgi podrà apor tar donatius o adquirir
merchandising solidari.

El 5 de juny, Festa de l’Esport L’1 de juliol, nova edició de
la Nit de l’Esport

El diumenge 5 de juny amb motiu de la Festa de l’Esport se
celebrarà la IX Cursa Popular de Masquefa i la XVII Cursa de
Can Parellada, les quals es disputaran simultàniament pels carrers
de la vila. Hi haurà trofeus per als tres primers de cada categoria,
i aquest any com a novetat, tots els participants que creuin la
meta i portin el dorsal seran obsequiats amb una motxilla.

El proper divendres 1 de
juliol tindrà lloc, un any
més, la Nit de l’Esport. La
festa es fa en homenatge
a la tasca portada a terme
pels esportistes i entitats
de Masquefa. Es farà al
pati de La Fàbrica Rogelio
Rojo. Per a més informació
i horaris, consulteu la web
masquefa.cat
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A punt les 24 Hores
de Futbol Sala

Un any més, i ja en van 34, arriba un dels esdeveniments amb més
solera de la nostra vila. Les 24 Hores de Futbol Sala organizades
per FS Espardenya Masquefa.
Enguany, 16 equips dividits en grups de quatre es disputaran dues
places per la gran final. El torneig començarà el divendres, 10 de
juny a les 19 h, i ja no s’aturarà fins el dissabte, 11 a les 21 h.
Una competició on els equips pràcticament no tenen temps pel
descans. Només els que tenen plantilles llargues i saben gestionar
molt bé el físic, acostumen a arribar a les fases finals.
Coincidint amb el 25 aniversari de l’entitat, FS Espardenya té
preparades diverses sorpreses, entre elles, el premi del guanyador,
valorat en més de 600€. Una competició on grans i petits poden
gaudir des de les grades veient i animant als diferents equips
representats per jugadors de diferents pobles de la demarcació
de Barcelona. Més informació al telèfon: 615 43 33 23.

El 28 de maig, VI Trofeu Vila
de Masquefa de Patinatge
Artístic
El pavelló poliespor tiu de Masquefa acollirà dissabte, 28 de
maig, el sisè Trofeu Vila de Masquefa de Patinatge Ar tístic,
que comptarà amb la par ticipació de set clubs catalans de
patinatge ar tístic: Sant Ramón, Castellbisbal, Castellar del
Vallès, Matadepera, Sentmenat, Caldes de Montbuí i l’amfitrió i
organitzador, el Club Patinatge Ar tístic Masquefa. Durant tot el
dia un total de 120 patinadores. Hi haurà servei de bar.
Al dia següent, diumenge 29 de maig, s’organitzarà la segona
fase Interclubs. Se celebrarà de 9 a 14 h. Es farà el lliurament de
trofeus i els clubs que es classifiquin en pòdium aniran directes
a la semifinal (intercomarcal). Els clubs de patinatge artístic
par ticipants en aquesta fase són: Malgrat de Mar, Cubelles, Sant
Ramón, Begues i Masquefa.

ESPORTS

El Club Petanca Masquefa
fa 20 anys

El Club de Petanca de Masquefa es va crear entre els anys 1987 i 1989.
En aquells anys en formaven part un grup de cinc o sis aficionats. Es
va formar una Junta amb un president, un tresorer,...Tots ells es van
començar a organitzar campionats que es desenvolupaven al camp
de futbol Font de la Malesa. Després d’un temps, van aconseguir uns
terrenys al costat de la via del tren, prop de l’hotel.
Amb el pas dels anys, el nombre de socis i aficionats va anar
augmentant. El president del Club en aquells anys, José Mª Miranda
es va reunir diverses vegades amb l’Ajuntament de Masquefa i l’any
1994 van aconseguir els terrenys del camp de futbol vell per a la
construcció del club. El consistori els va facilitar tots els materials
necessaris.
Socis fundadors, simpatitzants i col·laboradors van estar 20 mesos
treballant, inclús en dies festius. I l’11 de maig de 1996 es van
inaugurar les instal·lacions municipals del Club Petanca de Masquefa.
Aquell mateix any es va inscriure el primer equip masculí a la
Federació Catalana de Petanca i un any més tard ho va fer el femení.
Actualment el club, que presideix Manuel Navarrete, compte amb
12 pistes de petanca i està format per dos equips masculins i un
femení, tots ells inscrits en la Federació Catalana de Petanca.

Curs de monitor de futbol
a Masquefa
Del 13 de juny al 29 de juliol s’impartirà el curs de monitor
de futbol a Masquefa. El curs es realitzarà per les tardes, de
dilluns a divendres de 18 h a 22 h.
Si esteu interessats, podeu fer la pre-inscripció en aquest enllaç:
http://www.fcmasquefa.com/oficines/contacte/
Heu d’indicar el vostre nom complet i DNI. Recordeu que per
poder realitzar-lo cal disposar del certificat de l’EGB o l’ESO. El
curs tindrà un cost de 210€.

NOTÍCIES
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Oficina d’Atenció al Ciutadà de la Policia Local de
Masquefa (OAC-Policia Local)
L’origen de l’OAC-Policia Local
Fins a mitjans dels anys 80, els veïns de Masquefa havien de desplaçarse a la caserna de la Guàrdia Civil de Martorell, i un temps després
a la de Gelida, si volien posar qualsevol denuncia penal. En aquells
temps les denuncies penals només les instruïen la Guàrdia Civil i la
Policia Nacional (actualment CNP).
Això comportava uns desplaçaments i una pèrdua de temps
importants pels veïns i que molts fets delictius no es denunciessin.
Això suposava una pèrdua d’informació molt important, des d’un
punt de vista policial, per establir els punts on més delictes hi havia
i dificultava els protocols d’actuació per tal de prevenir aquests
delictes i identificar-ne els autors.
Va ser per aquestes raons que la Policia Local de Masquefa,
convertint-se en pionera, va decidir recollir i instruir tot tipus de
denúncies i atestats penals. Aquesta iniciativa va haver de superar
el rebuig inicial de la Guàrdia Civil i dels jutges que, tot i que la
legislació vigent en aquells moments no ho prohibia explícitament,
qüestionaven la competència de les policies locals per instruir fets
delictius.
Desprès de moltes reunions amb el Degà dels jutges de Martorell i
amb els comandaments de la Guàrdia Civil i d’un gran esforç perquè
la confecció dels atestats fos impecable, es va arribar a l’acord que
la Policia Local de Masquefa podria recollir tot tipus de denúncies
i atestats, amb la condició que cada setmana es fessin arribar les
còpies de les denúncies a la Guàrdia Civil.
Això es va fer així fins el novembre del 2004, en que es va fer
efectiu el desplegament dels Mossos d’Esquadra a la comarca de
l’Anoia. A partir d’aquest moment, i un cop signat el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Masquefa i la Generalitat, es va
començar a utilitzar la mateixa aplicació informàtica que els Mossos
i, des d’aleshores, totes les denúncies penals es tramiten per aquest
mitjà.
Què és l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OACPolicia Local) ?
L’OAC-Policia Local és el servei de les policies locals i té com a funció
principal recollir totes les denúncies d’àmbit penal presentades per
la ciutadania. Com el seu nom indica, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà,
és el departament de la Policia Local on el ciutadans fan arribar les
seves denúncies, queixes, consultes i suggeriments i se’ls hi dona
el tràmit més adient en cada cas. És doncs el lloc on arriba tota

la informació tant de tipus penal (robatoris, furts, danys, lesions,
etc...), com d’àmbits més assistencials i administratius (problemes de
convivència, absentisme escolar, ocupacions de via pública, etc...). Un
cop analitzada serveix per confeccionar els mapes delinqüencials
i de zones conflictives i, en base a aquests, elaborar els plans
d’actuació i prevenció.
Un altra de les funcions que es fa des de l’OAC-Policia Local són
les mediacions en els conflictes privats, sempre a requeriment de
les parts, per tal de trobar una solució amistosa i pactada per no
tenir que arribar als Jutjats i estalviar-los les despeses i molèsties que
això comporta.
El responsable de l’OAC-Policia Local és un Caporal i és l’encarregat
de supervisar els atestats i d’analitzar tota la informació per tal de
fer arribar al Cap de Policia els plans d’actuació i previsió i totes
aquelles propostes que es considerin adients per reduir el nombre
de delictes i millorar la convivència i la qualitat de vida dels vilatans.
Horari d’atenció al públic de l’OAC-Policia Local
De dilluns a divendres, de 10 h a 12 h i de 18 h a 20 h.
Aquest horari és per aquelles actuacions o tràmits que no
requereixen un tractament immediat. Les urgències són ateses les
24 hores del dia.

Destrosses a la Font del Roure
El cap de setmana de Sant Jordi uns
brètols van trencar els lavabos i una
barbacoa del parc de la Font del Roure.
Els desperfectes ocasionats estan
valorats per un import de prop de
1.000€.
La policia de Masquefa ha intensificat
la vigilància per evitar noves pintades i
destrosses al mobiliari urbà del municipi.
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Setmana de l’Energia

La nostra vila s’adhereix a la Setmana de l’Energia, una
iniciativa que vol conscienciar els masquefins de la
necessitat de canviar els hàbits de consum energètic i fer-los
respectuosos amb el medi ambient. Masquefa organitzarà
diferents activitats gràcies a l’impuls de diferents institucions
i a la col·laboració de la Diputació.
Celebració del Dia Mundial del Medi Ambient i
la Setmana de l’Energia
Sota el missatge “Quan parlem d’estalviar energia i diners,
tu tens la paraula”, Masquefa també es sumarà a la iniciativa
que anualment organitza la Comissió Europea amb la
col·laboració de diverses institucions, amb l’objectiu de
conscienciar la ciutadania de la necessitat de millorar la
gestió energètica i afavorir el canvi d’hàbits en el consum
energètic.
A l’octubre de 2014, l’ajuntament va aprovar el Pla d’Acció
per a l’Energia Sostenible (PAES), amb el que adoptava
el compromís d’actuar per reduir les emissions de gasos
d’efecte hivernacle l’any 2020 a través de la promoció
de les energies renovables, l’eficiència i l’estalvi energètic
i, sobretot, la sensibilització i conscienciació ciutadana. La
Setmana de l’Energia és, doncs, una acció que contribueix al
compliment d’aquest compromís.
Al mes de juny, l’ajuntament organitzarà diferents activitats
gràcies a l’impuls de diferents institucions i a la col·laboració
de la Diputació per celebrar el Dia Mundial del Medi
Ambient i la Setmana de l’Energia.
Enguany, al pati de La Fàbrica Rogelio Rojo jugarem a
l’ACTIWATT, un joc adreçat al públic infantil, menjarem
crispetes utilitzant l’energia generada amb bicicletes
estàtiques generadores d’energia i gaudirem d’un
esdeveniment culinari amb energia solar, entre altres actes.

NOTÍCIES

Homenatge als matrimonis
de més de 50 anys
L’Ajuntament de Masquefa està
preparant, pel diumenge, 29 de
maig, un acte d’homenatge als
matrimonis de la vila que fa 50
anys o més que estan casats, o
bé que els compleixen durant
aquest 2016.
L’homenatge es farà, a par tir de
les 14 hores, a la Sala Polivalent
de La Fàbrica Rogelio Rojo,
i consistirà en un dinar de
germanor i un ball.
Tots els matrimonis que hi
vulguin participar poden fer la
inscripció, fins al dia 10 de maig
a l’Ajuntament (C/ Major, 93), de
dilluns a divendres, de les 09 h a 14 h. En el moment de la
inscripció cal por tar el llibre de família.
L’Ajuntament també demana a totes les parelles que facin els
50 anys de casats enguany, que por tin una fotografia del dia del
casament i una fotografia actual.

Preinscripcions a estudis
postobligatoris
Durant el mes de maig s’obre el període de preinscripció a
diversos estudis postobligatoris per al curs 2016-2017.
• Estudis de batxillerat
• Cicles formatius de grau mitjà de formació professional
• Cicles formatius de grau superior de formació professional
• Programes de formació i inserció (PFI)
• Cicles de grau mitjà d’ar ts plàstiques i disseny
• Cicles de grau superior d’ar ts plàstiques i disseny
• Ensenyaments espor tius
Podeu consultar els terminis i més informació a la pàgina web
de la Generalitat, a l’enllaç http://queestudiar.gencat. cat/ca/
preinscripcio/
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Inauguració de la Pista de Els veïns de Can Quiseró
Petanca i el parc infantil de acaben de pagar la hipoteca
Can Quiseró
del seu local social
El dissabte 9 d’abril, coincidint amb el dia del soci de Can
Quiseró, es va fer la inauguració oficial de la pista de petanca i
del parc infantil. Per celebrar-ho, l’associació va organitzar una
paellada popular en la qual hi van assistir prop de 250 persones,
entre les quals hi havia l’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, i
diferents regidors del consistori. A la inauguració es va fer un
torneig de petanca, a la qual hi van assistir el Club Betuló de
Badalona, el Club de Petanca de Masquefa i els amfitrions: el
Club de Petanca de Can Quiseró.

Aquest mes de març l’associació de propietaris de Can Quiseró ha
finalitzat el pagament de la hipoteca que tenien sobre el local des
de fa 15 anys.
Aquesta obra, finançada amb l’aportació dels veïns i la col·laboració
de l’ajuntament de Masquefa, ha tingut un cost total de gairebé
150.000 €. Cada veí ha fet una aportació anual de 48 €.
L’Associació de propietaris i l’Ajuntament de Masquefa estudien
conjuntament la possibilitat d’ampliar el local social amb una segona
planta on es faria una sala polivalent pels avis i socis de l’urbanització.

Carta oberta de...
Un grup de persones de Masquefa, a inicis del mes
de febrer, van decidir no mirar-se immòbils l’horror
i immobilitat institucional davant la situació de les
persones refugiades als camps de Grècia.
Van recollir roba, aportacions econòmiques i
van organitzar un viatge solidari a Idomeni, camp que aglutina milers de
persones refugiades. Així va néixer la Furgoneta Solidària. Cents de persones,
de Masquefa i d’arreu, comerços, entitats... Van fer possible fer arribar tota
la solidaritat que es va recollir durant una setmana gràcies a totes les
persones que van posar el seu granet de sorra per fer-ho possible.
L’Anna, el David i la Marta van ser els 3 voluntaris que van dirigir-se camí a
Idomeni després de contactar amb persones que fa mesos que treballen de
manera desinteressada als camps de refugiats. Ells van ser els encarregats
de fer arribar les mostres de solidaritat i força de tot un poble en moviment.
La Furgoneta Solidària ara per ara ja ha tornat de Grècia, plena de ràbia,
de tristesa i impotència, però també plena d’agraïment, de coherència i
d’energia per seguir aportant ajuda a totes les persones que ho necessitin.

De moment, de les aportacions econòmiques recollides, s’han destinat
6.000 euros a la compra d’una olla per família perquè puguin deixar de
cuinar amb llaunes de conserva rovellades, que és una font de malalties per
les famílies.
La Furgoneta Solidària no acaba amb el retorn de Grècia, sinó que amb ella,
ha començat un projecte solidari que seguirà treballant i ja estan estudiant
altres campanyes d’ajuda humanitària que començaran a caminar en breu.
Si esteu interessats en col·laborar i participar d’aquest projecte, podeu
enviar un correu a furgonetasolidariamasquefa@gmail.com.

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
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Masquefa aprova una moció contra les males olors
provinents de l’abocador de Can Mata i l’Ecoparc4
Després de la declaració conjunta dels alcaldes de Collbató,
Esparreguera i Masquefa del mes de febrer, el 30 de març
el nostre ajuntament va aprovar al Ple ordinari una moció
envers les males olors provinents de l’abocador de Can Mata
i l’Ecoparc4. En la moció, s’exigeix al Consorci ECOP4RC
les compensacions econòmiques necessàries per tal de fer
front als greuges i afectació del medi ambient dels municipis
de Collbató, Esparreguera i Masquefa. També es demana que
aquestes compensacions es facin de forma efectiva, transparent
i equitativa.
D’altra banda, també s’exigeix a la Generalitat de Catalunya
i l’Agència de Residus de Catalunya que apor tin solucions
immediates i definitives que posin fi als problemes de les males
olors procedents de l’abocador de Can Mata i l’Ecoparc4.
També exigeixen posar solució a la contaminació lumínica i
l’impacte paisatgístic d’aquestes instal·lacions, per preservar la
salut dels veïns i el medi ambient de la zona.
L’Ajuntament de Masquefa també reclama a la Generalitat de
Catalunya i a l’Agència de Residus de Catalunya que fixin un
calendari al tancament de l’abocador de Can Mata, així com un
compromís ferm del seu gradual desmantellament.
La proposta va ser aprovada per majoria dels vots emesos
pels regidors presents, onze vots a favor CiU, PSC, ERC i PP i
l’abstenció de la CUP.
La història de les males olors
Des de fa més de 30 anys que Masquefa pateix les males olors
procedents de l’abocador de Can Mata. I en els darrers anys,
aquest problema s’ha agreujat amb la construcció i posada en
marxa de l’Ecoparc 4 l’any 2010.
L’abocador de Can Mata va començar a funcionar de forma

clandestina a principis dels setanta. I a l’octubre de 1985,
l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola el va legalitzar al
concedir la llicència d’activitats classificades per a residus sòlids
urbans, essent Cespa GR, SA (actualment Ferrovial Servicios)
l’empresa titular del seu funcionament i explotació.
I l’Ecoparc4 és una instal·lació destinada al tractament integral
dels residus de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i dels
municipis del Baix Llobregat Nord, gestionada pel Consorci
ECOP4RC. Aquest Consorci està format per l’Agència de
Residus de Catalunya (ARC), l’Entitat del Medi Ambient de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (EMA-AMB) i per l’Ajuntament
dels Hostalets de Pierola. I Cespa, SA (actualment Ferrovial
Servicios) és l’empresa que també explota les instal·lacions,
sota el règim de concessió.

El Quart Cinturó també és una solució per al trànsit
Masquefa reivindica l’enllaç amb Abrera per
descongestionar la B224
Set quilòmetres separen Masquefa de l'accés d'Abrera a l'A-2, el
futur quart cinturó. Actualment hem de fer aquest recorregut a
través de la B224, una carretera secundària amb un alt índex de
sinistralitat (accidents, mortalitat...), que ja fa temps que s'ha de
desdoblar.
De moment, la Generalitat no ha posat calendari al desdoblament,
i sembla que va per llarg degut a una manca de recursos. El que
sí que s'ha fet és construir una rotonda a l'alçada de Sant Esteve
Sesrovires, per qüestions de seguretat. Com sabeu, aquesta rotonda
genera cues quilomètriques en hores punta, especialment al matí,
amb retencions que arriben fins a La Beguda Baixa.
En els darrers dos mesos, des de l’Ajuntament ens hem reunit dues
vegades amb el director general d'Infraestructures de Mobilitat

Terrestre, Xavier Flores i li hem traslladat la nostra preocupació
per aquest fet.
Nosaltres estem d'acord amb què la seguretat en carretera s'ha
de millorar al màxim. Però, en el nostre cas, la creació d'aquesta
rotonda ens suposa un problema afegit.
La nostra proposta és que el Govern català prioritzi
al calendari el tram de l’anomenat Quart Cinturó,
que uniria Masquefa amb Abrera i l’accés a l’A-2. Es
tracta d’un tram de 7 quilòmetres, que permetria reduir temps i
sobretot guanyar en seguretat.
Actualment estem entre l’AP-7 i l’A-2 però som un territori tapat.
Aquest traçat d’autovia desbloquejaria el trànsit
que actualment suporta la B-224, donaria sortida
a Masquefa i Piera, i situaria les nostres zones
industrials al peu de l’autovia. El Quart Cinturó ens posaria
a primera línia, a mig camí entre Tarragona i l'Àrea Metropolitana i
amb grans perspectives de desenvolupament industrial.
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Pla de millores de les urbanitzacions, en marxa

L’Ajuntament de Masquefa ha començat el procés per millorar
l’estat de les urbanitzacions d’El Maset, Can Valls, Can Parellada
i Can Quiseró. Actualment el consistori està elaborant el
projecte d’asfalt dels carrers amb un impor t aproximat de
111.000 €. També s’ha encarregat el canvi de la il·luminació

de Can Parellada, on se substituiran 180 punts de llum. Es
posaran faroles halogenurs metàl·liques en substitució de
les de mercuri. Amb aquesta actuació, a banda de millorar la
il·luminació dels carrers, tindrem un estalvi en el consum del
40% aproximadament.

Obres executades a dia d’avui

Can Parellada - Col·locació de xarxa a la pista de Can Parellada

Can Parellada - Instal·lació d’una coberta a la pista poliesportiva

Can Parellada - Substitució de l’enllumenat públic

Can Parellada - Millores de la pista de petanca

Can Parellada - Reparació del Carrer Bosc

Can Parellada - Reparació del carrer Roger de Flor
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Can Parellada - Reparació del passatge Pla

Can Parellada - Tendal de la pista poliesportiva

Can Parellada - Tractament antilliscant del paviment del carrer
Collserola i Serpentina

Can Quiseró - Construcció d’un parc infantil

Can Quiseró - Millores al local social. Construcció pista de
la petanca

Can Valls - Adeqüació zona de pícnic

El Maset - Arrenjament del Carrer Aragó

El Maset - Canvi de les línies de baixa tensió

El Maset - Col·locació tanca de protecció al parc

El Maset - Millora de l’asfaltat i l’enllumenat del pont

El Maset - Obres de millora de la pista de la petanca

El Maset i Can Valls - Adequació de la zona de contenidors
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Oficina d’assesorament de les hipoteques
L’Ajuntament de Masquefa va obrir fa 3 anys una oficina
d’assessorament pels veïns amb problemes amb les entitats
financeres. Durant aquests tres anys el consistori ha fet de
mediador entre els veïns i els bancs amb la finalitat de trobar
una sor tida a cada cas. Durant aquest període de temps s’han
tractat diferents temes com són la renegociació d’hipoteques,
clàusules terra, dacions en pagament i lloguer social.
En tot aquest temps s’han assessorat i s’han resolt més d’una
cinquantena de casos, evitant el desnonament dels afectats. I
en el que por tem d’any, les entitats financeres han posat a
disposició dels veïns de Masquefa quatre pisos per a lloguer
social.
L’Oficina d’assessorament de les hipoteques és ober ta els
dilluns, amb cita prèvia, trucant al telèfon del departament
d’urbanisme: 93 772 50 30.

L’Ajuntament retorna
íntegrament la paga als
funcionaris
El 2012 el govern espanyol va retirar la paga extra del Nadal
als funcionaris de l’Ajuntament de Masquefa. Aquests ja han

recuperat la totalitat d’aquesta paga que ha rebut fraccionada
en tres pagaments.
El primer va ser a l’octubre de 2014 (24,04%). El segon,
al novembre del 2015 (26,23%) i la resta, el 49,73%, es va
pagar amb la nòmina de febrer d’aquest any. El consistori de
Masquefa ha fet aquest últim pagament després que el govern
espanyol donés llum verda en els pressupostos generals de
l’estat. En aquest tercer pagament l’Ajuntament ha pagat prop
de 70.000 euros.

Dilluns 18 d’abril, sessió extraordinària del Ple Municipal

L’Ajuntament de Masquefa va celebrar
dilluns, 18 d’abril, un Ple Municipal
extraordinari. Es va fer a la Sala de Plens
del consistori (C/ Major, 93), a partir de
les 18 h.
ORDRE DEL DIA:

Àrea del Territori i Sostenibilitat

1.- Aprovació provisional, si s’escau,
del Pla parcial urbanístic del sector
industrial Can Bonastre (Exp. URB_
PJ_PL_2015007).



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)

Aprovat

No aprovat

Abstenció

MASQUEFA

batega

Maig-Juny 2016 25

POLÍTICA

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE MARÇ
Es va celebrar el dimecres 30 de març, a les 19.30 h, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Masquefa.

ORDRE DEL DIA:
1.

Aprovació actes ple sessions anteriors:
Acta sessió ordinària del ple de 18
de febrer de 2016.


2.
3.

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

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

5.

Assabentat al ple de l’informe tramès
al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques – Coordinació Financera
amb les entitats locals, del compliment
d’estabilitat pressupostaria i
sostenibilitat financera, de la regla de la
despesa i del límit de deute amb motiu
de l’aprovació del pressupost general
per l’exercici 2016.
Assabentat al ple de l’informe
d’intervenció del marc pressupostari
2017-2019.

6.

Assabentat al ple de la corporació del
decret de l’alcaldia d’aprovació de la
liquidació del pressupost municipal de
l’exercici 2015.

7.

Aprovació inicial, si s’escau, de la
modificació de la plantilla del personal
i de la relació de llocs de treball.
Reclassificació de la plaça de secretaria
i creació i classificació de les places
d’intervenció i de tresoreria.


8.

Aprovació, si s’escau, de la moció que
presenta el grup municipal del PP en
defensa de les Diputacions, Cabildos i
Consells Insulars, i en contra de la seva
desaparició.



9.

Prèvia ratificació de la seva inclusió en
l’ordre del dia del ple, d’acord amb el que
estableix l’article 82.3 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals: Aprovació, si s’escau, de la moció
per declarar Felip VI persona non grata
a Masquefa.


10. Prèvia ratificació de la seva inclusió en
l’ordre del dia del ple, d’acord amb el que
estableix l’article 82.3 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals: Aprovació, si s’escau, de la
proposta per a la participació de totes
les forces polítiques amb representació
en les deliberacions de la Junta de
Govern Local.


Àrea del Territori i Sostenibilitat
11. Adhesió, si s’escau, a la tercera pròrroga
de l’acord marc del subministrament
d’energia elèctrica destinat als ens locals
de Catalunya adjudicat pel Consorci
Català pel Desenvolupament Local a
l’empresa Endesa Energia SAU (Exp.
2012/01).


12. Aprovació, si s’escau, de la moció envers
les males olors provinents de l’abocador
de Can Mata I l’ECOPARC4.

ferrocarril i les parcel·les de l’avinguda
Can Valls nº4 i 6 i carrer del Corraló
nº20 i 22. (urb_pl_pj_2016001).


Àrea d’Atenció a les Persones
14. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de
pròrroga del conveni interadministratiu
subscrit el 21 de maig de 2012 entre
l’ICASS (ara: Direcció General de
Protecció Social (DGPS)) i l’Ajuntament
de Masquefa, per a la prestació del
servei de 10 places de centre de dia per
a gent gran dependent a Masquefa, pel
període de 1’1 de gener fins el 31 de
desembre del 2017.


15. Prèvia ratificació de la seva inclusió en
l’ordre del dia del ple, d’acord amb el que
estableix l’article 82.3 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals: Aprovació, si s’escau, de la moció
del grup municipal de CUP contra
l’homofòbia, la transfòbia i l’assetjament
escolar al col·lectiu LGBTI.


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


13. Aprovació provisional, si s’escau, de
la modificació puntual del P.G.O.U. de
Masquefa: Modificació puntual del pla
general d’ordenació urbana de Masquefa
de l’àmbit del pla de millora urbana del

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)

Aprovat

No aprovat

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

Masquefa, una vila business-friendly
La recent implantació de l’empresa Carreras a Can
Bonastre suposarà la creació de llocs de treball i
el foment de l’economia del municipi. A més, cal
destacar que des de la companyia aragonesa s’han
compromès a generar almenys cinc llocs de treball
per a persones amb discapacitat i a recórrer a la
Borsa Municipal a l’hora de seleccionar la seva
futura plantilla.
L’any 2009, Aldi, i el 2013 Auto-Grues Sant Jordi
són algunes empreses que van implantar-se al
nostre municipi, creant ocupació. Ara, Carreras
construirà una nau dedicada a la logística amb una
superfície de 57.000 metres quadrats. No cal dir
que tot plegat genera dinàmiques positives, i gràcies
a la implantació d’aquestes i altres firmes podem
dir que a Masquefa les empreses segueixen creant
oportunitats, directes i indirectes. En plena
crisi econòmica, el nostre municipi ha
estat capaç de captar inversions de
fins a 100 milions d’euros. Una afirmació

que molt poques ciutats de Catalunya poden fer.
I què ho ha fet possible? Evidentment, la nostra
ubicació estratègica hi juga un paper clau. Però
això no ho és tot. A més, ens hem implicat com
a govern en donar resposta a les necessitats de
les empreses. Ens hem compromès amb uns
calendaris i els hem complert.Volem destacar que
no hem donat cap ajuda especial a cap empresa
pel fet de venir a instal·lar-se al nostre municipi
però el nostre punt fort és que les empreses que
venen a Masquefa saben que compten amb la
implicació total i absoluta de l’administració. Els
seus problemes passen a ser els nostres, i fem
el possible per tal d’adaptar el planejament a les
seves necessitats. No hem qualificat terrenys per
especular sinó perquè es facin inversions i avui
totes es poden veure. I és precisament gràcies
a la nostra capacitat d’adaptació i de complir els
calendaris fixats que hem captat inversions per
valor de 100 milions d’euros al municipi.
Us desitjem bona Festa Major Petita.

Daniel Gutiérrez
Web: danielgutierrez.cat
Twitter : @daniguties

Bastim molins de vent
Els socialistes de Masquefa construïm
molins de vent, és a dir, fer possible el
desenvolupament de projectes que apor tin
beneficis reals als veïns de Masquefa. Sempre
estarem i ens trobareu al capdavant de tot
allò que sigui positiu pel nostre municipi i els
seus veïns.
Felicitem al govern i el recolzem quan tira
endavant projectes interessants, com és el
“Programa singular per la inserció laboral a
joves amb dificultats”. Apor ta valor, solidaritat
i sentit a la nostra comunitat.
Però, de la mateixa manera, denunciem
tot allò que significa posar pals a les rodes
als veïns i veïnes de Masquefa. Que la
contribució (IBI) hagi pujat un
57% en els darrers anys i aquest any ho
faci un 10% més és posar en problemes els
nostres veïns. Que siguem el municipi
número onze de tota Catalunya
amb l’aigua més cara és dificultar el

dia a dia dels masquefins. La manca de
transparència i d’informació i la
retallada democràtica del nostre
govern fa perillar el correcte funcionament
de la nostra comunitat.
Davant d’aquesta situació els Socialistes de
Masquefa ens posem al costat dels veïns, i a
més de denunciar, atenem a través del nostre
Espai de Suport als veïns i veïnes amb
problemes. Hem orientat a més de 40
famílies en situacions de vulnerabilitat
davant de situacions com desnonaments,
lloguers socials, dificultats laborals
o problemes amb entitats bancàries.
Estem a peu de carrer, i la nostra missió és
millorar el dia a dia. Aquí ens trobareu, fentho possible!

RENOVADA SECCIÓ LOCAL.
El passat dia 2 d’abril en assemblea, Esquerra
Republicana de Masquefa amb una vintena
de militants, va fer renovació de càrrecs
de la Secció Local. El company Jordi
Ferrón, va ser escollit per unanimitat nou
president d’Esquerra a Masquefa, amb una
executiva transversal que té la voluntat de
seguir creixent, fixant com a horitzó regenerar
el govern cada vegada més rovellat i ensopit de
l’Ajuntament de Masquefa. Ferrón és llicenciat
en Història de l’Art i té una dilatada experiència
professional en el món cultural, ha col·laborat
en el Pla Educatiu de Vila i actualment treballa
al Teatre Lliure de Barcelona.
DIADA DE SANT JORDI I DINAR
REPUBLICÀ AL MASET.
Esquerra de Masquefa també ha volgut estar
present al costat dels veïns en les diades
nacionals i populars com Sant Jordi, aquest
any hem estat en una paradeta mostrant

alguns del treballs que fem voluntàriament
a l’Espai del Corraló. Volem agrair als
masquefins la seva participació al carrer i la
bona acollida que ens van donar. Tot seguit
varem celebrar per primera vegada un dinar
de commemoració de la República
al barri del Maset on vam tenir l’ocasió
de presentar-nos, d’intercanviar impressions i
de parlar amb alguns veïns dels seus neguits
i necessitats.
SEGUIM....
Seguim dient que “Masquefa Batega” és una
revista farcida de propaganda sobrevalorada
de l’equip de govern i que paguem entre tots,
en canvi a nosaltres només ens permeten
250 paraules. Demanem proporcionalitat
informativa amb dignitat, per que la majoria
dels masquefins, representats pels partits de
l’oposició, tinguin el mateix dret d’expressió.
Salut i Bona Festa de Sant Isidre!

PSC
Web: Masquefa.socialistes.cat
Email: masquefa@socialistes.cat
Facebook: PSC Masquefa
Twitter : @PSC_Masquefa

Xavier Pérez Fornés, Regidor
ERC-Masquefa Regeneració
Adreça: C/Major 59 (Masquefa)
web: www.esquerra.cat/masquefa
Facebook: www.facebook.com/Esquerra-Republicana-Masquefa-Regeneració
Twiter ERC-MRG @masquefaerc
e-mail: masquefaerc@gmail.com
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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

Catalunya

Manuel Navas
macgrean@gmail.com

Enfront d’una UE tancada en banda a fer
cap mena de moviment que pugui facilitar
l’accés de les persones refugiades, quan ni
tan sols podríem utilitzar aquest concepte,
ja que entenem com a persona refugiada
aquella a la que se li ofereix refugi i l’UE
va obrir les por tes per després tancar-les
i no cobrir ni tan sols els mínims drets
humans. L’emergència social que estan
vivint requereix d’un treball en xarxa i un
compromís ferm per accelerar l’acollida
immediata de totes les persones que
estan malvivint en fronteres de manera
indigna, en camps de detenció o militars
i en camps de refugiats sense cobrir les
necessitats més bàsiques de dignitat. És
per això que, emplacem a l’ajuntament,
una vegada més, que comenci a treballar
de manera seriosa i rigorosa en la línia de
l’acollida i la integració i anem més enllà

de netejar consciències i tràmits que no
generen accions. Des d’aquí, tot el nostre
recolzament a les iniciatives solidàries
S’acosta Sant Isidre i Masquefa tornarà a
sor tir al carrer a gaudir de la festa. Una
festa impossible d’imaginar sense les
entitats culturals que fan possible que
gaudim com mai. Entitats i persones
anònimes que por ten hores i hores a
l’esquena per donar-nos uns instants únics.
Cal un reconeixement màxim a totes elles,
que són les encarregades de mantenir
aquesta festa ben viva.
Esperem, donat el moment històric que viu
el país, que aquest any llueixi l’estelada al
balcó de l’Ajuntament.
Gaudiu d’una Festa Major Petita popular,
par ticipativa i inclusiva!

PARTIDO POPULAR DE CATALUÑA

libre”, esto significa cumplir con el mandato de
las urnas. Que gobierne el que más votos tiene
pero respetando el voto de los ciudadanos que
han querido decir que también se pueden hacer
otras cosas y decimos “también” porque no
todo lo que piensan otros debe ser tildado de
equivocado o malo malísimo, que no debe de ser
ni siquiera considerado.
Nosotros apoyamos al gobierno municipal en
cada pleno o le negamos nuestro voto y eso es
el resultado de hablar entre nosotros y en ceder
cada uno como personas civilizadas.
Y esto, querido concejal, no es ser socio, esto es la
política bien entendida.
Creo que si en otros partidos y cuando los
programas no son diametralmente opuestos, esto
que exponemos se hubiera puesto sobre la mesa,
no estaríamos, como ahora, 4 meses en babia.

Mientras escribimos esto SM El Rey esta
recibiendo a los líderes de los partidos políticos
para ver como resolver el “puzle” de las últimas
elecciones.
Esto viene a cuento de la expresión vertida por el
concejal de ERC en el pasado número de nuestra
revista, nos llamó “socios” del gobierno municipal.
Las alianzas post- electorales para formar
gobierno no tienen nada que ver con dejar
gobernar al partido más votado.
Esto significa entablar conversaciones con dicho
partido para saber en que puntos estamos
de acuerdo y en cuales no, soslayar lo que nos
separa en bien del pueblo a gobernar, aceptar lo
que consideramos positivo y que el otro acepte
propuestas nuestras. Esto no significa “barra

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

GENT DE MASQUEFA

Dani Pérez:
“Per la meva feina
viatjo molt, però la
sensació que tinc quan
torno a Masquefa, no
es pot descriure en
paraules”
Dani Pérez és cantant, saxophonista, compositor i productor
de R&B Big Dani Pérez. Tot i que va néixer a Barcelona
el 1979, és masquefí i un dels artistes més reconeguts de
l’escena estatal en el camp del Jump Blues, Rock & Roll,
Rhythm & Blues i Boogie Woogie. El seu aprenentatge va
començar cursant estudis de música clàssica fins que va
descobrir als saxofonistes dels anys 40, amb un estil intens
i incendiari i que es consideren l’avantsala de l’explosió del
Rock & Roll.
Dani, quins fets clau han marcat la teva carrera
professional?
Doncs la incorporació a principis dels 90 amb la banda R&B
The Big Jamboree i després entrar a formar part de la banda
de rock and roll Los Rebeldes, a principis del 2000.
Participes a Los Rebeles, fas col·laboracions
habituals amb reconeguts músics, tens la teva
carrera en solitari i dones classes. Què t’aporta
cadascuna d’aquestes vessants?
M’aporten experiències inoblidables. De cadascuna n’aprenc
coses cada dia que m’ajuden a seguir endavant en una
carrera que no és gens fàcil: la de música.
Has col·laborat amb figures tant destacades
com Carl Perkins, Dale Hawkins, Billy Lee
Reely... segur que em deixo molts altres. Què
has après d’ells?
La majoria són gent molt gran, no tan sols per la seva edat
sinó perquè han fet història en la música. El que em quedo
de tots ells, si més no de la majoria, és amb la seva humilitat.
Què li recomanaries a un estudiant masquefí
que vulgui dedicar-se a la música?
Que sigui molt persistent, que estudiï molt i que no perdi mai
la il·lusió per una cosa tan gran com és la música. No és fàcil
dedicar-se a la música, però es pot aconseguir.
És més difícil viure ara de la música?
Sempre ha sigut difícil viure de la música, però crec que en
general els músics sempre acabem adaptant-nos als temps, a
les crisis, a l’IVA,...
La música s’ha sabut adaptar a Internet i a la
pirateria?
Internet i la pirateria han ajudat que la gent arribi a música
que d’un altra manera no hagués escoltat mai. També és cert

que la gent avui té moltes facilitats per accedir a qualsevol
tipus de música i al mateix temps això ha provocat que s’hagi
deixat de donar importància a la feina que comporta fer
un disc, un treball que comporta moltíssimes hores i molts
diners.
Quin lligam tens amb Masquefa?
Considero Masquefa el meu poble. Vaig néixer a Barcelona,
però amb 15 dies em van portar cap a Masquefa. Porto tota
la meva vida aquí, tinc els meus amics i la meva família. Per la
meva feina viatjo molt però la sensació que tinc quan torno
a casa, a Masquefa, no es pot descriure en paraules.
Quins projectes tens en ment pels pròxims
mesos?
Aquest any estic presentant el meu nou treball discogràfic
Saxplosion que portarem, de moment, per tot l’Estat. També
ho compaginaré amb la gira d’estiu de Los Rebeldes i seguiré
composant i treballant amb noves idees que tinc el cap per
futurs projectes.

