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SALUT

AROMATERÀPIA CIENTÍFICA
Moltes vegades es pensa que és una tècnica que utilitza els aromes per a estimular determinats estats
d’ànim.
Però, en realitat, és una ciència amb objectius terapèutics i amb uns molt bons resultats.
Es tracta, doncs, d’una ciència mèdica, rigorosa i respectuosa amb el medi ambient.
Els olis essencials que utilitzem en AROMATERÀPIA
CIENTÍFICA han de ser olis essencials quimiotipats,
100% purs, naturals i que hagin sigut obtinguts amb
uns estrictes criteris de qualitat.
Un oli essencial és l’essència volàtil d’una planta o
arbre aromàtic. Tenen una composició química molt
complexa. Un oli pot tenir una gran varietat de molècules aromàtiques amb propietats terapèutiques

diferents. Aquest conjunt de molècules constitueixen un quimiotip, així un mateix oli essencial pot
tenir diferents quimiotips i és important conèixer’ls
ja que tenen diferents propietats terapèutiques i
toxicològiques.
Les accions farmacològiques dels olis essencials són
molt variades. N’hi ha amb acció antisèptica, actuant
a nivell antibacterià, antifúngic, antiparasitari i antivíric, altres actuen a nivell respiratori, ja que els olis
són molt útils com a expectorants. També n’hi ha amb
acció antiinflamatòria i antiespasmòdica a nivell articular o muscular. Altres actuen com a relaxants o
estimulants a nivell del sistema nerviós central.
Els olis essencials poden utilitzar per via olfactiva
(directament o en difusió), via oral o via tòpica.

Isabel Albiol i Natàlia Isart · Farmacèutiques · Farmàcia Masquefa
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Xavier Boquete · Alcalde de Masquefa

TEMA DEL DIA

Noves passes en
la millora de
l’educació, la
neteja viària
i la seguretat
ciutadana
L’inici del curs escolar representa una
bona mostra de l’aposta i el compromís
de l’Ajuntament de Masquefa per l’educació i la formació. En paral·lel a la tornada a les aules dels més menuts, es
tornen a posar en marxa alguns serveis
i recursos educatius que el consistori
ofereix als veïns de Masquefa per tal de
contribuir a una millor formació de tots
els col·lectius del poble, com ara joves
i infants, famílies, aturats, persones
adultes que volen continuar formant-se
o adquirir noves aptituds, emprenedors,
etc. En aquest sentit, programes com els
espais familiars, els cursos formatius
per a adults, l’espai estudi, els cursos de
preparació als cicles, el programa de formació i inserció juvenil, l’Aula de Música
o les sessions del programa Apropa’t a
l’empresa són només alguns exemples
del catàleg de recursos educatius que
l’Ajuntament treballa per millorar any a
any, un catàleg que enguany es veu ampliat amb la creació d’una bossa d’ajudes econòmiques adreçades als joves
que desitgen continuar amb els seus
estudis un cop acabada l’etapa obligatòria però no disposen de recursos per fer
front a les despeses de matriculació.

un seguit de tasques que ara estan repartides entre diferents empreses i la
brigada municipal, busca l’optimització
de recursos i una major eficiència en un
terreny molt sensible i important per al
benestar de la ciutadania, com és l’aspecte visual del nostre paisatge urbà.
Amb la posada en marxa del Servei Integral de Neteja i Recollida, l’Ajuntament
espera donar una passa més en el camí
cap a un municipi cada dia més net,
atractiu i modèlic.

En sintonia amb aquesta ferma aposta
per l’educació i la formació, l’Ajuntament
de Masquefa continua treballant per tal
de millorar els serveis que fan més fàcil
el dia a dia dels veïns. En aquest sentit, la
Regidoria d’Urbanisme, Urbanitzacions
i Sostenibilitat està desenvolupant un
projecte per a la unificació dels diversos
serveis de neteja i recollida d’escombraries actualment en funcionament en un
únic Servei Integral de Neteja i Recollida. Es tracta d’un projecte ambiciós i
modern que, mitjançant la fusió de tot

Educació, neteja viària i seguretat són,
així doncs, alguns dels àmbits que des
de l’Ajuntament s’estan abordant de
forma intensa durant aquest tercer
trimestre de l’any per tal de continuar
construint, entre tots, un municipi més
net, segur, confortable, còmode i adaptat
a les necessitats de totes les persones
que hi vivim.

masquefa@diba.cat
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Finalment, i encara en el terreny dels
treballs que s’estan fent per millorar els
serveis oferts a la ciutadania, voldria
destacar la recent adquisició per part
de l’Ajuntament d’un nou local per a la
Policia Local i Protecció Civil. Tant els
agents policials com els voluntaris de
Protecció Civil són actius indispensables en el manteniment de la seguretat
i la tranquil·litat dels masquefins, motiu
pel qual necessiten d’un espai de treball
que els permeti una millor organització i
eficàcia. Atès que l’actual seu ha quedat
completament obsoleta, s’ha optat per
traslladar ambdós cossos a un nou edifici molt més preparat i funcional.

L’Ajuntament
dotarà la Policia
Local i Protecció
Civil d’una nova
seu
Amb l’objectiu de dotar la Policia Local i Protecció Civil de
les millors eines i equipaments
possibles per a dur a terme
les seves funcions l’equip de
govern ha adquirit en propietat, recentment, un local que
es convertirà en la nova seu
d’ambdós cossos.
Es tracta d’un edifici de 700 m2
d’estructura ja feta, amb oficines i garatge habilitats per al
bon desenvolupament dels serveis respectius i es troba situat
al Passeig de la Via. L’adquisició
de la seu ha suposat una inversió de 245.000€ i es preveu que
pugui entrar en funcionament a
principis del 2017, un cop s’hagin enllestit les tasques d’adequació i la instal·lació del sistema elèctric. Xavier Boquete,
alcalde de Masquefa, assegura
que “hem d’oferir als veïns de
Masquefa una gestió eficaç,
directa i propera i garantir-los
en tots els casos una atenció i
protecció adequades. Les actuals dependències han quedat totalment obsoletes i no hi
ha la possibilitat d’ampliar-les
o millorar-les. Amb aquesta
nova seu, en canvi, aconseguirem respondre de forma eficaç
a aquestes necessitats.”

Xavier Boquete
Alcalde de Masquefa

@xaviboquete
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El Director General de
Cultura Popular visita
Masquefa per conèixer la
situació de l’Alzinar

La Beguda Alta disposa d’un
agent cívic

L’Ajuntament està treballant
perquè des de la Generalitat
s’ajudi econòmicament l’entitat

Tasques de vigilància a l’entrada i sortida del centre
educatiu del nucli de La Beguda i oferir atenció a la
ciutadania des de l’oficina de la Mancomunitat en el
territori de La Beguda són les dues principals funcions que desenvoluparà l’agent cívic. De fet, aquesta
figura ja ha suposat fins ara un suport important per
a La Beguda Alta ja que permet als vilatans de la zona
disposar d’un referent municipal a qui poder adreçar-li consultes i suggeriments.

Reunió amb la junta de l’Alzinar
El passat 19 de juliol el Director General de Cultura
Popular, Associacionisme i Acció Culturals, Lluís Puig
es va reunir amb representants de la junta de l’Alzinar i membres del govern municipal per tal de conèixer l’activitat d’aquesta històrica entitat masquefina
i conèixer les greus dificultats econòmiques amb les
quals es troba actualment i que els ha portat a presentar el preconcurs d’acreditors.

Funcions de l’agent cívic

Pla d’ocupació
La Mancomunitat de La Beguda Alta va obrir un procés de selecció durant l’estiu per ocupar aquest lloc
de treball.

Resposta del Departament de Cultura
Durant la trobada els representants de la junta de
l’Alzinar van exposar la complexa situació que està
vivint l’entitat, alhora que, tota la història i el volum
d’activitat que acumula des de la seva fundació l’any
1959. Des del Departament de Cultura es va mostrar
molt d’interès en poder ajudar l’entitat a capgirar l’actual escenari i es van deixar les línies de diàleg i col·
laboració obertes per tal de formalitzar algun possible suport en els propers mesos.

L’Ajuntament, al costat de l’Alzinar
L’alcalde Xavier Boquete defensa que “l’Alzinar és un
dels símbols de Masquefa i és la nostra entitat més
antiga, per això, mereix una atenció especial més enllà de les ajudes municipals que ja rep actualment”.
I afegeix que “hem d’ajudar a superar la mala gestió
d’anteriors juntes i que l’Alzinar guanyi estabilitat
i solvència, i esperem que en això el Departament
de Cultura hi pugui jugar un paper destacat a partir
d’avui”.

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:
Correu electrònic
Àrea de Serveis Personals
masquefabatega@masquefa.net
(C/ Crehueta, 33)
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Actuacions en el marc
del compliment del
Pla de Mobilitat

L’Ajuntament cobreix la
pista del futur pavelló
poliesportiu

El Pla de Mobilitat té per objectiu
optimitzar la circulació i millorar
aquells aspectes de la via pública
que són susceptibles de generar
situacions de risc o inseguretat

La primera fase dels treballs
va arrencar el passat setembre
i està previst que finalitzi a
finals d’any

Ampliació de la vorera de Xic de l’Anyé
La Regidoria d’Obres i Serveis va finalitzar els treballs d’ampliació de la vorera de Xic de l’Anyé el passat setembre, dotant a aquest lloc de pas habitual de
vianants d’una millor practicabilitat i, sobretot, assegurant una major seguretat de les persones que hi
circulen cada dia.

Altres accions realitzades
L’ampliació de la vorera de Xic de l’Anyé se suma als
treballs realitzats al llarg d’aquests darrers mesos
a diferents punts de Masquefa en el marc del Pla de
Mobilitat de l’Ajuntament, que té per objectiu optimitzar la circulació al municipi i millorar aquells aspectes de la via pública que són susceptibles de generar
situacions de risc o inseguretat. Alguns dels espais o
elements que han estat objecte d’actuació amb motiu
del Pla de Mobilitat són la vorera del C/ Major, la Plaça de l’Alzinar, la Plaça de l’Església, així com diversos
passos de vianants i voreres de les urbanitzacions.

L’Ajuntament de Masquefa ha donat per iniciada la
fase 1 del projecte de construcció del nou pavelló poliesportiu municipal, i que consisteix en la instal·lació
de tota la coberta de l’equipament. Les tasques van
començar el mes de setembre i està previst que finalitzin a finals d’any. Enrique Gómez, regidor d’Obres
i Esports, assegura que “amb aquest projecte solucionarem les necessitats que tenen les entitats
esportives locals. Masquefa necessita un segon pavelló en plenes condicions per acollir els diferents
esports de la vila i aquestes obres són la primera
fase per gaudir del pavelló que tots volem”.

Objectiu a curt termini
El consistori ha posat en marxa el projecte aquest
mes de setembre amb la intenció que els diversos
equips i clubs esportius disposin d’un espai més
abans d’acabar l’any per a poder entrenar-se. Un cop
completada la primer fase, l’actuació també preveu
col·locar un enllumenat adequat que permeti l’ús de
la pista en horaris sense llum solar.

ED

ACTUACIONS DE
FOMENT DE L’EDUCACIÓ

1

Ja pots sol·licitar les
beques per a estudis
postobligatoris

Del 3 al 28 d’octubre l’Ajuntament
obre a la població una nova
convocatòria d’ajudes econòmiques
per sufragar les despeses
generades en la realització dels
estudis després de l’ESO
L’AJUNTAMENT REFERMA EL SEU COMPROMÍS AMB
L’IMPULS DE L’EDUCACIÓ
L’Ajuntament de Masquefa referma el seu compromís
amb l’impuls de l’educació i la millora de les eines que
permetin als joves del municipi desenvolupar la seva
formació acadèmica. Per tot plegat, aquest mes d’octubre la Regidoria de Joventut obre una nova convocatòria de beques dirigida als estudiants residents a
la vila i que cursin estudis oficials de grau universitari,
diplomatura o llicenciatura, cicles formatius de grau
mitjà (CFGM), cicles formatius de grau superior (CFGS),
Batxillerat (BTX), ensenyaments professionals de música i dansa i estudis artístics superiors a Catalunya.

COM SOL·LICITAR UNA BECA?
Les sol·licituds per obtenir aquestes ajudes econòmiques es poden presentar del 3 al 28 d’octubre a la
recepció de l’Ajuntament, de dilluns a divendres (de 9
h. a 14 h.) i els dilluns i dijous (de 17 h. a 19 h.). Per
optar a la beca cal emplenar el formulari i presentar la
documentació necessària. Fora del termini establert
no s’admetran sol·licituds per a la present convocatòria. Les bases de la convocatòria i tota la informació
la podeu trobar a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania
(OAC) de l’Ajuntament (c/Major 93) i al web municipal
www.masquefa.cat. Si teniu qualsevol dubte podeu
contactar amb la Regidoria de Joventut al telèfon 93
772 50 30 o enviant un correu electrònic a l’adreça
joventut@masquefa.net.
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els
2 Tornen
Espais Familiars
El servei ofereix suport a les
famílies amb infants de 0 a 3 anys
que no porten els seus fills a
l’escola bressol però volen que
aquests comparteixin estones de
joc i aprenentatge amb altres
infants. També representa un punt
de trobada per a pares i mares amb
ganes d’intercanviar experiències,
dubtes i neguits sobre la criança i
l’educació dels fills i filles
L’Ajuntament de Masquefa torna a posar en marxa
aquest curs els Espais Familiars, un servei que ofereix
assessorament i suport als pares i mares en la criança
i l’educació dels seus fills de 0 a 3 anys. Les sessions
van començar el 4 i 5 d’octubre i es fan a l’Escola Bressol Municipal La Baldufa (C/ Rogelio Rojo, 30) dos cops
per setmana.

SESSIONS DE JOC I APRENENTATGE CONDUÏDES
PER UNA EDUCADORA ESPECIALISTA
Els Espais Familiars representen un servei alternatiu a
l’escola bressol per a aquelles famílies que no utilitzen
aquest recurs, però que volen que els seus fills tinguin
contacte amb altres infants d’edats semblants per
relacionar-se i compartir el joc. Al mateix temps, són
un espai de trobada en què pares i mares poden compartir experiències, dubtes i neguits sobre la criança i
l’educació dels fills i també sobre el paper de les famílies. Compten, a més, amb el suport d’una educadora
especialista en primer cicle d’educació infantil, la qual
s’encarrega de dinamitzar les sessions. Els mateixos
pares i mares participants són els qui proposen els diversos temes a tractar, com per exemple l’alletament,
l’alimentació, la son, les rebequeries i els límits, el
control d’esfínters, els hàbits o l’inici de l’escola, entre
molts altres.
Per a més informació, podeu adreçar-vos al centre
o trucar al 93 772 50 11.
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3 Arrenquen
extraescolars per als infants
masquefins
Les propostes van dirigides a infants
de 0 a 12 anys i aborden quatre grans
àmbits d’activitats: artístiques i culturals,
esportives, de les AMPA’s i en família
UNA PROGRAMACIÓ ÀMPLIA QUE TAMBÉ INCORPORA ACTIVITATS
PER A FER EN FAMÍLIA
L’Ajuntament de Masquefa i les associacions locals organitzen per
aquest curs 2016/2017 un ampli ventall d’activitats extraescolars per
als infants de la vila d’entre 0 i 12 anys. Cursos d’anglès i francès, música, ball de bastons, cultura musical popular, dibuix i pintura, dibuix
manga, escola de teatre, esplai, informàtica, bàsquet, pàdel, futbol,
gimnàstica, hoquei patins, tenis taula, taekwondo... Aquests són només alguns exemples de la varietat de propostes que es pot trobar en la
programació d’enguany. D’entre les novetats d’aquest curs, destaca la
inclusió d’una quinzena de propostes dirigides a les famílies que volen
fer activitats de forma conjunta, com ara tallers, conta-contes, xerrades
i participar en festes populars.

UNA APOSTA PER AMPLIAR LA FORMACIÓ DELS INFANTS MÉS
ENLLÀ DE L’HORARI ESCOLAR
L’esforç realitzat per l’Ajuntament, les entitats i les AMPA’s s’emmarca
en la voluntat de tots els actors implicats en l’àmbit educatiu d’ampliar
la formació dels infants més enllà de l’horari escolar, conscients com
són del paper que juga el temps lliure en el desenvolupament dels nens
com a persones.
El llistat amb totes les propostes, horaris i ubicacions es pot consultar
a través del web de l’Ajuntament de Masquefa
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una
4 Finalitza
nova edició
del programa
Apropa’t a
l’empresa
Una ronda d’entrevistes
simulades amb experts
en selecció de personal
i una jornada amb
empreses de recursos
humans han estat les
principals novetats
d’enguany
Objectius del programa
Es tracta d’un projecte realitzat conjuntament pels Ajuntaments de Masquefa i Piera amb el suport de la Diputació de Barcelona que té per objectiu
oferir a les persones que estan en
procés de recerca de feina informació
de primera mà que els ajudi a millorar
i perfeccionar les seves candidatures
i currículums professionals.

Què s’aprèn?
Mitjançant trobades presencials amb
representants d’empreses, els participants d’aquest programa tenen
l’oportunitat d’escoltar en persona
quins perfils professionals van més
buscats, quines són les característiques que fan una candidatura més
elegible que una altra, quines habilitats són les preferides per part de les
empreses i quines són les claus per
tal que el nostre CV sigui atractiu.

rograma
d’activitats
ED ACTUACIONS
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Comença el curs a l’Aula
de Música de Masquefa

tret de sortida al nou curs
escolar 2016/2017

tret de sortida al nou curs
escolar 2016/2017

Dilluns 12 de setembre Masquefa va donar el tret de sortida al nou curs escolar 2016/2017. En total, aquest any
estudiaran als diversos centres educatius del municipi
fins a 1.632 alumnes. D’aquests, 88 van a l’escola bressol municipal, mentre que 1.017 escolars estudiaran el
segon cicle d’infantil i primària. Finalment, uns altres
527 alumnes es formaran a l’institut, ja sigui en Educació Secundària Obligatòria (443 alumnes) o Batxillerat
(84 estudiants). Tal com es preveia, el curs ha arrencat
amb total normalitat als diferents centres educatius de
Masquefa. Des de l’Ajuntament es desitja a tots els nens
i equips docents dels centres educatius del municipi
que tinguin un curs profitós i exitós a nivell de resultats.

El passat mes de setembre va arrencar el curs 2016/17
de l’Aula de Música. L’Aula de Música de Masquefa ofereix classes de piano, clarinet, bateria, baix elèctric,
flauta, saxo, violí, veu, guitarra elèctrica i espanyola,
coral gospel, combo, big band i llenguatge musical. El
centre, a més, imparteix un ampli ventall de cursos dirigits específicament als diferents segments d’edat, com
ara el curs “Sensibilització I-II-III”, per a infants d’entre 3
i 6 anys; el curs “Iniciació I-II”, centrat en alumnes entre
els 6 i els 8 anys; “Bàsic I-II-III-IV”, dirigit a majors de 8
anys; i “Joves i Adults”, un curs especialitzat per a persones majors de 12 anys.

nguatge musical

no

Aula de Música
de
6 Masquefa

uta

olí

o

u

itarra elèctrica

itarra espanyola

has vist la guia d’oferta
7 Ja
formativa per a adults?
CONSULTA-HO!
Consulta els tallers, cursos, sessions i totes les possibilitats que t’ofereix aquest programa al web de l’Ajuntament o adreçant-te al Centre Tecnològic Comunitari
(Av. Catalunya, 60). També pots sol·licitar informació al
93 772 78 28, enviant un e-mail a ctc@masquefa.net o
accedint al web www.ctc.masquefa.net/formacio

Menú de dimarts a divendres migdies
11,80€

Jonatan Merchán

Pa, aigua, vi o refresc i café inclós

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

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

PAU

- Coixins
- Tasses de plàstic
- Motxilles
- Estoigs
- Gorres
- Bossa esmorzar

c/ Dídac Toldrà, 31 · 08783 MASQUEFA
serralleriajmg@hotmail.com
Tel.: 678 609 348 · Fax: 93 772 61 15
Especialistas en todo tipo de:
Motorización de puertas · Barandillas · Trabajos
inoxidable · Estructuras metálicas Cerramientos
Puertas · Rejas ·
Escaleras metálicas
Motorización de puertas · Barandillas · Trabajos
inoxidable · Estructuras metálicas · Puertas
Cerramientos· Rejas · Escaleras metálicas

EXCAVACIONS, PISCINES
I CONSTRUCCIONS

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

Busca las 5 diferencias

Rod usa

R

www.rodusa.es • info@rodusa.es

COMPRA -VENTA MATERIALES
FÉRRICOS Y NO FÉRRICOS
CERTIFICADO BAJA V.F.U.
Y RECOGIDA VEHÍCULOS
C/ Pedrosa, nave 8 · P.I. La Pedrosa · 08783 Masquefa (Barcelona) · Tel. 93 772 88 13

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

ur

PLA DE MILLORES
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L'Ajuntament de Masquefa segueix treballant per tal de condicionar
la via i els espais públics de les urbanitzacions del municipi, tot
cercant una millor comoditat i benestar dels seus veïns i residents.

L’AJUNTAMENT ESTÀ TREBALLANT EN...
Soterrament de la
línia d’alta tensió
del Maset
L’Ajuntament ha arribat
a un acord amb FECSA
per tal de començar els
treballs de soterrament
de la línia d’alta tensió
que creua la urbanització. Amb aquesta actuació quedaran soterrats
els 337 metres de cablejat del C/Vallvidrera.

Asfaltat d’11.000
metres de
carrers a les
urbanitzacions
L’Ajuntament ha iniciat el procés de licitació
d’un projecte d’asfaltat
de carrers a les urbanitzacions de Masquefa.
Amb un import estimat
de 110.000€, les obres
permetran asfaltar fins
a 11.000 metres de via
pública de diverses urbanitzacions del municipi, majoritàriament a
Can Parellada.

Estudi de la
viabilitat d’una
línia de transport
entre les
urbanitzacions
i el casc urbà
L’Ajuntament ha encarregat a l’AMTU (Associació de Municipis per la
Mobilitat i el Transport
Urbà) la realització d’un
estudi que determini la
viabilitat d’instaurar una
línia de bus que enllaci
les diverses urbanitzacions del municipi amb el
casc urbà.

Creació d’una
franja perimetral
al Maset
Properament
començaran els treballs per a
la creació d’una franja
perimetral lliure de vegetació al voltant de la
urbanització del Maset. Un cop acabada, la
franja tindrà 25 metres
d’amplada.

ACTUACIONS JA REALITZADES

Instal·lació de passos elevats al Maset

Instal·lació de senyalització horitzontal a la cruïlla
Gran Via-Diagonal

UR
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ACTUACIONS JA REALITZADES

Adequació d'un circuit de bicis al Maset

Adequació d’una pista de voleibol a Can
Parellada

Ampliació de la zona de jocs de
Can Parellada

Substitució de pals i cablejat elèctric a
l’Avinguda Pineda (El Maset)

Substitució de l’enllumenat públic del
carrer Pirineus (Can Quisero)

Arranjament del carrer Igualada
(El Maset)

Arranjament d’una zona de picnics a Can
Parellada

Construcció de lavabos a la zona
esportiva de Can Parellada

Arranjament del carrer Mallorca
(El Maset)

Substitució de fanals als carrers de Can Parellada

Instal·lació de nous bancs als carrers del
Maset

C

CULTURA
Juanjo Puigcorbé visita
Masquefa
El diputat de Cultura coneix de
primera mà les instal·lacions del
CRARC i de l’antiga fàbrica Rogelio
Rojo.
Juanjo Puigcorbé, diputat delegat de Cultura de la
Diputació de Barcelona, va visitar la vila de Masquefa el divendres 9 de setembre. Puigcorbé va ser
rebut a l’Ajuntament per l’alcalde Xavier Boquete; la
regidora de Cultura, Esther Ibañez; la coordinadora
general, Lourdes Bosch; i la tècnica de cultura, Imma
Amill. Juanjo Puigcorbé, estretament vinculat al món
cultural arran de la seva dilatada trajectòria com a
actor de cinema, televisió i teatre, va poder conèixer
de primera mà dos dels equipaments de Masquefa,
com són La Fàbrica Rogelio Rojo i el Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC)
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Masquefa se suma als actes
de la Diada Nacional de
Catalunya
El municipi festeja l’11 de Setembre amb un complet
programa d’activitats lúdiques, culturals i reivindicatives organitzades per les entitats locals i l’Ajuntament. L’actuació del Quartet Mèlt (guanyador de la
darrera edició del programa Oh Happy Day de TV3) i
la Marxa per la Independència van ser els actes més
destacats de la jornada.

Es reprenen els concerts del
cicle Masquefa Sona Bé
El diumenge 18 de setembre, i a tall de cloenda de la
Festa del Raïm 2016, es van reprendre els concerts
del cicle Masquefa sona bé, després d’una breu aturada estiuenca. L’encarregada de donar el tret de sortida a la nova ronda d’actuacions va ser la cantant de
jazz Myriam Swanson. L’artista barcelonina, líder de
la banda Magnolia, va actuar a la Sala Polivalent de
la Fàbrica Rogelio Rojo i va fer les delícies dels assistents amb un repertori musical que va repassar grans
èxits del gènere i d’artistes com Ella Fitzgerald, Etta
James, Sarah Vaughan o Rosemary Clooney.

Properes cites del
Masquefa Sona Bé

C

CULTURA
Masquefa es bolca
en la Festa del Raïm
El diputat delegat de Comerç de
la Diputació de Barcelona, Isaac
Albert, va ser el convidat d’honor
en l’acte d’inauguració de l’edició
d’aquest 2016. Des de l’Ajuntament
es dóna les gràcies a tothom que va
fer possible la festa
Masquefa va viure el cap de setmana del 17 i 18 de setembre una nova i exitosa Festa del Raïm. Al llarg de
dos dies complets la vila va acollir múltiples propostes
lúdiques i culturals per a tots els públics amb l’objectiu
de rememorar els orígens del municipi vinculats a la vinya, el camp i els productes de la terra.

Visita del Diputat Isaac Albert
L’activitat va arrencar el dissabte 17 al migdia amb la
visita oficial del diputat delegat de Comerç de la Diputació de Barcelona. Després dels parlaments institucionals, Isaac Albert va visitar la Fira de tastets i l’exposició de pintura d’artistes locals relacionada amb la
verema ubicada al Casal d’Avis.

Dissabte de festa
L’activitat va prosseguir dissabte a la tarda amb dos
dels actes més icònics de la festivitat: la cercavila de
carros i cavalls a càrrec d’Antonio Malet i la trepitjada popular de raïm. Les dues propostes van omplir els
carrers de Masquefa, un any més, i van fer les delícies
de grans i menuts. Mentrestant, qui també es va afegir
enguany a la festa van ser els Pixafocs i Cagaspurnes,
que van organitzar una espectacular tabalada i encesa
del Drac Bufut. Un cop caiguda la nit sobre Masquefa, la música va reclamar el seu protagonisme amb els
concert de jazz a l’aire lliure a càrrec de Full House Trio
i amb la Disco Mòbil. I gairebé durant tot el dia i fins les
dotze de la nit es va gaudir de la Fira de tastets amb
vins i caves, embotits, restauració i pastisseria.

Música i eines per tancar la festa
Diumenge l’activitat va arrencar al migdia amb una interessant mostra d’eines de camp a càrrec d’Antonio
Malet que es va poder visitar a la Capella del Roser.
L’exposició, a més, va comptar enguany amb les actuacions musicals en directe d’artistes locals i un deliciós
vermut per als assistents. I l’encarregada de posar el
punt i final a una nova i exitosa Festa del Raïm va ser la
cantant de jazz Myriam Swanson.
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C

CULTURA
Ràdio Masquefa enceta la
nova temporada 2016/2017
L’emissora amplia els seus formats
i emetrà en vídeo les festivitats
importants de la vila a través de
la plataforma YouTube.
L’emissora municipal Ràdio Masquefa (91.6 FM) ha
arrencat la nova temporada. Les emissions van començar el 12 de setembre, dia en el que la ràdio va fer
la presentació oficial del nou curs 2016/2017. L’acte
es va dur a terme als estudis de l’emissora i va comptar amb la presència de l’alcalde Xavier Boquete; el
regidor de Comunicacions, Daniel Orellana; i el director de l’emissora, Dario Muhi.

Retransmissió en vídeo dels grans
esdeveniments del municipi
La gran novetat d’enguany afectarà els formats. I
és que més enllà de l’emissió a través de FM, Ràdio
Masquefa també començarà a emetre grans esdeveniments municipals en vídeo a través de la plataforma YouTube. Després de la bona resposta que
va tenir la passada temporada l’emissió de prova
via streaming de la Fira Futur de Masquefa, el mitjà ha decidit apostar fermament aquest curs per l’ús
d’aquest nou format.

Programes de producció pròpia i
col·laboració amb La Xarxa
D’altra banda, Ràdio Masquefa segueix apostant decididament durant aquest nou curs per programes
de producció pròpia, a la vegada que consolida la
seva adhesió amb La Xarxa, que aportarà un nombre important de programes produïts per algunes de
les 200 emissores que formen part del consorci. En
aquest sentit, l’alcalde Xavier Boquete va destacar
“la gran feina feta pels col·laboradors que, al llarg de
l’any, fan de forma altruista una tasca molt important
sense la qual l’emissora no podria tirar endavant”.

Inversions en equips tècnics i cablejat per
donar un salt de qualitat
Per la seva part, el regidor de Comunicacions, Daniel
Orellana, destaca que “les inversions que s’han fet al
llarg d’aquest any, amb el canvi d’equips tècnics i cablejat, han permès donar un salt qualitatiu a l’emissora”. En aquest sentit, Daniel Orellana va anunciar
que l’Ajuntament treballa per millorar la recepció de
l’emissora a les llars de Masquefa, així com l’arribada
de la fibra òptica als estudis de Ràdio Masquefa amb
l’objectiu de “modernitzar i millorar la part informàtica que és tan important avui en dia”.
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AL COSTAT DE
LES ENTITATS
L'Ajuntament de Masquefa continua
treballant per tal d'ajudar
les entitats en la seva tasca de
dinamització i enriquiment cultural
del municipi. En aquest sentit, al
llarg dels darrers mesos s'han dut
a terme algunes accions per cobrir
necessitats específiques d'algunes
associacions.
Taller intensiu d’autoprotecció i
suport vital i de desfibril·lador extern
automàtic (DEA)
El passat 23 de setembre les Regidories
d’Esports i Salut van organitzar un curs
d’autoprotecció, suport vital bàsic i desfibril·lador
extern automàtic. El taller va comptar amb la
participació de membres del Club Patí Masquefa
i el Club Bàsquet Masquefa, dues entitats
esportives que, degut al seu treball físic diari
amb persones de totes les edats, es van mostrar
especialment interessades en el coneixement
d'aquests sistemes, que permeten actuar
en primera instància davant d’una aturada
cardiorespiratòria en tot tipus d’instal·lacions
esportives.

Suport econòmic als Diables per
restaurar el drac Bufut
La Colla de Diables i Tabalers de Masquefa ha rebut de l'Ajuntament una subvenció de 1.591,15€
per tal d'arreglar i restaurar el mític drac Bufut,
que havia patit alguns desperfectes amb el pas
del temps i la seva intensa activitat.

MO

MASQUEFA
ES MOU
Masquefa es bolca en la
celebració de la Setmana
de la Gent Gran
Més d’un miler de masquefins participen
al llarg d’una setmana de la desena
d’activitats organitzades per l’Ajuntament
amb l’objectiu de reconèixer els valors de
les persones d’edat més avançada
La vila de Masquefa va rebre amb entusiasme i un
suport massiu la celebració d’una nova edició de
la Setmana de la Gent Gran. Al llarg de set dies,
del 26 de setembre al 2 d’octubre, més d’un miler
de persones van prendre part del variat programa
d’activitats lúdiques i culturals organitzat per
l’Ajuntament amb el ferm objectiu de reconèixer els
valors i homenatjar la tasca que duen a terme els
masquefins i les masquefines de més edat.
L’Ajuntament de Masquefa agraeix el suport massiu
rebut per part de la ciutadania en la celebració d’una
nova edició de la Setmana de la Gent Gran i posa en
valor la tasca vital i necessària que duen a terme
les persones d’edat més avançada en la construcció
d’una comunitat més cohesionada.
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La Trobada de Puntaires
compleix 16 anys
Dissabte 24 de setembre Masquefa va acollir la
setzena edició de la Trobada de Puntaires. Un any
més, puntaires vingudes de diverses localitats de
l’Anoia i d’altres comarques veïnes van mostrar les
seves originals creacions i les seves habilitats en
l’art de les puntes de coixí. A més, enguany, la Sala
Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo va acollir una
exposició de manualitats a càrrec de l’Associació Can
Quiseró i diverses entitats locals.

fm

Especial
Festa Major ‘16
Milers de masquefins
surten al carrer per
celebrar la Festa Major
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El passat mes de juliol, Masquefa va viure una nova
edició de la Festa Major de Santa Magdalena. Un any
més, el programa d'activitats va combinar amb èxit
els actes de caire més tradicional amb l'aposta pels
nous formats. Des de l'Ajuntament es dóna les gràcies a totes les entitats i els voluntaris del municipi,
que amb el seu temps i esforç van fer possible un
nou èxit de participació i assistència en totes les activitats.

Inauguració de la
plaça Muriel Casals en
presència del Conseller
Raül Romeva
Masquefa va retre en el marc de la Festa
Major un sentit homenatge a la que fóra
presidenta d'Òmnium Cultural i diputada
al Parlament de Catalunya per Junts pel Sí,
Muriel Casals, tot batejant amb el seu nom
la plaça de davant de la biblioteca. L'acte
va comptar amb la presència de Raül Romeva, conseller d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya; Marina Llansana,
vicepresidenta d'Òminum Cultural; Antoni
Castellà, diputat al Parlament de Catalunya per Junts pel Sí; Alba Vergés, diputada
al Parlament de Catalunya per Junts pel Sí;
i Isabel Casals, germana de l'homenatjada.

La Nit en Blanc es
consolida com un dels
actes més multitudinaris
de la Festa
Centenars de persones de totes les edats van
omplir de blanc el pati de la Rogelio Rojo en la
que, sens dubte, és una de les vetllades més
originals de la Festa Major de Masquefa. Un
any més, la nit va estar marcada per la música, el bon ambient i les sorpreses.

70 anys de Festes
Majors amb
l'Orquestra Montgrins
Un dels plats forts de la Festa Major
d'enguany havia de ser, sens dubte, la
celebració de les 70 Festes Majors amb
l'Orquestra Montgrins. Finalment, la
Serenata i el Ball de Gala es van haver
d'ajornar per culpa de la pluja i es van
acabar fent el 24 de setembre, però el
canvi de data no va restar ni una gota
d'emoció a aquesta més que merescuda
festa d'aniversari.

fm

Especial
Festa Major ‘16
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Les entitats de cultura
popular, novament
protagonistes de la FM
Un any més, les activitats de cultura popular van ocupar bona part del gruix del
programa festiu. Sardanes, correfocs,
cercaviles i una llarga llista d'activitats
de caire popular van tenir les entitats i
associacions culturals del municipi com
a protagonistes principals i van fer ballar
els masquefins al so de la gralla i els timbals.

Els més menuts
també van gaudir de
valent
Com és habitual, la programació de
Festa Major tenia reservades algunes cites ineludibles per als més
petits de la casa, que van gaudir
de valent remullant-se en escuma,
conduint kars, posant a prova la
seva agilitat en el rocòdrom i rient
amb els diversos els espectacles
infantils.

mf

MASQUEFA
FESTIVA!
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Can Parellada
Els tradicionals concerts de nit, les activitats esportives, els àpats populars,
l’aigua com a element protagonista i
el concurs Top Talent com a proposta
estrella, van completar un programa
d’actes per a totes les edats i molt participatiu que va tenir lloc del 18 al 21
d’agost i que va finalitzar amb un sopar
de germanor.

Can Quiseró
Can Quiseró va viure el passat juliol la seva Festa Major amb un programa d’activitats on hi va haver campionats
de futbol i petanca, jocs infantils i d’entreteniment, actuacions de pallassos, màgia, gegants i música. El colofó
final de la Festa va ser un sopar popular seguit d’una actuació musical.

mf

MASQUEFA
FESTIVA!

El Maset
El 9 d’agost El Maset va celebrar
la seva Festa Major amb una gran
varietat d’activitats. Des de l’Ajuntament es dóna les gràcies a l’Associació Cultural i Recreativa El Maset
pel temps i l’esforç invertits en l’organització de les activitats, així com
a tots els establiments i comerços
que hi han col·laborat.

La Beguda
Al llarg de quatre dies, des de l’1 fins
al 4 de setembre, els veïns de la Beguda de totes les edats van poder
gaudir d’una festivitat exemplar. La
sortida pels carrers d’en Quimet i la
Roser, un cop ja restaurats, durant
la 29a Trobada de Gegants; l’espectacular i acolorida Festa Holi; la
gimcana del Follet; els tradicionals
concerts de nit; els àpats populars
o un inoblidable espectacle de màgia, música, humor i acrobàcies van
completar l’extens i variat programa
d’actes d’enguany.
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Cafès amb història:
Masquefa al primer mil·lenni
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MASQUEFA
AL PRIMER
MIL·LENNI
Masquefa existia ja fa 1070 anys. El
terme de Masquefa es troba documentat
l’any 946 en una donació de la comtessa
Riquilda (†956) al monestir de Sta. Cecília de Montserrat d’un alou que posseïa
al terme. Més tard, la venda de l’any 963
del comte Miró I (†966) de Barcelona a
Ènnec Bonfill del castell de Masquefa, el
seu terme i la seva església preromànica
ens dibuixen un escenari primerenc de
la Masquefa comtal. Abans del segle X,
l’existència de pobladors seljúcides a la
frontera del Llobregat i la toponímia de
Masquefa fa pensar als historiadors que
el terme ja es trobaria anteriorment poblat, encara que no hem conservat cap
vestigi arqueològic visible. El rastre,
però, d’aquest origen andalusí el podem
trobar a l’etimologia del vocable “Masquefa” que Joan Coromines fa derivar
el topònim de maqîaf, “casa de camp”,
mentre que Pere Balañà fa una derivació a partir de l’àrab vulgar makhsaba,
“fèrtil”, i Nigel Groom del radical saqïfa,
“refugi o lloc cobert”.
Al segle X Masquefa ja formava part de
l’atapeïda xarxa castral que s’estenia
al llarg de la frontera entre el comtat
de Barcelona i l’Al-Ándalus. La situació estratègica de l’actual església romànica de Sant Pere, i on les fonts ens
indiquen que hi podria haver el castell,
fa de Masquefa un enclavament desitjat
que primer voldrà controlar Ènnec Bonfill (963) i més tard el monestir de Sant
Cugat (998), aquest últim erigint-se
com a propietari de la major part de les
propietats situades al terme de Masquefa al llarg de l’Edat Mitjana. La importància del terme es fa palesa en els 61
documents manuscrits que l’esmenten
al Cartulari de Sant Cugat del Vallès des
dels segles X al XIII i que constitueixen la
font més rica per entendre millor la Mas-

quefa del primer mil·lenni. El monestir va
obtenir al segle XI, mitjançant compres,
permutes i donacions, 19 possessions
al terme de Masquefa, essent el tercer
territori amb qui més transaccions va
fer després de Sant Cugat (29) i Ripollet
(22). Així doncs, 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 terme de Masquefa a la segona meitat
del segle X limitava “de l’est al terme de
Pierola, i el Castell de Castellví, del sud
el terme de Castellví i el terme del Castell de Gelida, d’oest el terme de Piera i al
nord del terme de Castellet” (doc. 65).
Les fonts esmenten els noms dels alous
situats al terme, com el de Vuitesa, Ramie, Unguilberga, Elsael i Gontefret, així
com localitats rellevants com les Matoses, la Fonte i el Palau Sec, aquest últim
situat molt possiblement a Can Bonastre
de Santa Magdalena. L’onomàstica dels
masquefins és tant variada com extensa;
són exemples de noms femenins Dalmiziana, Erius, Bonadona, Eldregoda, Tota,
Beleta, Frugelle i Ermengardis, i de masculins Umbertus, Gerbert, Ugoni, Chixulo, Onofred, Eudiscle, Sendred i Adrovari.
Els documents ens mostren un creixent moviment de terres que passaven
d’unes mans a unes altres. Aquest moviment de compres i vendes, de canvis
i de contractes agraris fou analitzat per
l’historiador Josep Maria Salrach, qui hi
veia un sistema d’explotació dels masos i
alous, concretament l’ús dels masos com
a unitats d’explotació per mitjà de contractes d’usdefruit. El mas es converteix

progressivament a partir del segle XI en
una unitat fornidora de la família pagesa,
i és l’instrument senyorial que es propaga amb la feudalització. A Masquefa
l’espai agrari es trobava conformat per
un molí, situat a prop del castell, datat
el 998 al document de permuta d’Ènnec
Bonfill amb el Monestir, del qual no es
precisa l’emplaçament exacte ni el nom.
Els contractes agraris i les compra-vendes ens assenyalen que al terme hi havia
arbres de gèneres diversos, tant de fruit
sec com de fruiters, figueres, sembrats
i terres cultivades, prats i pastures, així
com vinyes i horts.
Pels volts del primer mil·lenni les relacions entre el monestir de Sant Cugat i
el Castell de Masquefa eren fonamentalment contractuals i d’explotació agrària.
Les comunicacions devien ser fluides
i molt habituals, tenint en compte que
només conservem una petita part de
tota la documentació que es devia generar. La senyoria del monestir sobre el
terme de Masquefa no sols va influir en
l’explotació de la terra sinó també, en
ser un territori sota domini eclesiàstic,
en les estructures i dinàmiques del nucli poblacional, del castell i de l’església.
Així, l’església preromànica que Ènnec
Bonfill va vendre al monestir era anterior a l’actual romànica de Sant Pere, que
devia finançar i manar construir el Monestir. Tanmateix, la incògnita al voltant
de les mènsules de l’absis de Sant Pere,
d’elaboració curada i de singular iconografia, podria trobar una resposta en el
vincle entre Masquefa i el monestir de
Sant Cugat del Vallès encetat al segle XI.
Andrea Velázquez Roche
Doctoranda de Cultures Medievals
a la Universitat de Barcelona
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Gent de Masquefa,

LA SORT
DE
DONAR
SANG
Donació solidària de sang
Dimarts 22 de novembre de 2016
De 10 a 14h i de 16 a 21h
Al Casal d’Avis ( Plaça Josep M. Vila)

Nova donació
solidària de sang

Apunta’t a les activitats
per a la gent gran!

Tindrà lloc el proper 22 de novembre i
se suma al recapte realitzat a mitjan setembre, que va tornar a mostrar la cara
més solidària dels masquefins.

Balls populars, informàtica, gimnàstica, classes de
ball i català i un seguit de cursos conformen l’oferta d’activitats. Més informació a l’Ajuntament i al
Casal d’Avis.

Neteja forestal
del Turó

L’Ajuntament signa un conveni amb l’Associació Animalistes Masquefa per al control de les colònies de gats

@donarsang

facebook/donarsang

@donarsang

En virtut d’aquest acord, l’entitat durà a
terme un seguiment exhaustiu de les colònies de gats, tot vetllant per la salut dels
animals i minimitzant els impactes de la
seva presència en els espais urbans i rurals.

L’ESC Font del Roure
formarà part del
projecte Escola Nova 21

Dos masquefins guanyen
el Concurs Nacional de
Projectes Automatitzats
i Robotitzats
David Gurillo i Javier Márquez aconsegueixen el primer premi d’aquest
certamen en el que han pres part 40
projectes d’arreu de l’Estat espanyol.
L’entrega del guardó es va fer el passat 20 de juny a Madrid. L’Ajuntament
els va rebre el passat 26 de setembre
com a forma de reconeixement.

L’escola Font del Roure de Masquefa, pionera al municipi en l’adopció
de noves metodologies educatives de treball, ha estat admesa al
programa de renovació pedagògica Escola Nova 21, una xarxa que
engloba un total de 481 centres
educatius públics i concertats de
tota Catalunya i que, a través de
tècniques educatives avançades
busca que els infants i joves puguin
gaudir a l’escola d’experiències
d’aprenentatge rellevants que els
permetin fomentar el seu esperit
crític i convertir-se en persones
autònomes.

Durant el juliol es va procedir
a la neteja forestal a la zona del
Turó amb l’objectiu de reduir el
risc d’incendi forestal durant els
mesos d’estiu. Concretament, es
va retirar la biomassa seca i eliminar l’excés de densitat arbòria.
Aquestes tasques de neteja i desbrossament també pretenen afavorir la biodiversitat de la zona
i millorar l’ecosistema, a partir
d’una reforestació que tindrà lloc
el proper 20 de novembre.

L’Ajuntament crea el
Premi de composició
de música per a Cobla
La Regidoria de Cultura convoca aquest premi amb el suport de
Masquefa sona bé i de la Cobla-Orquestra Montgrins amb la finalitat
de promoure la composició i interpretació de la música per a cobla.
Pots consultar les bases del concurs al web www.masquefa.cat.

El CP Masquefa es
presenta davant l’afició
El Club Patí Masquefa va celebrar el 10 de setembre
l’acte oficial d’inici de la temporada 2016/2017. Al llarg
de tota la jornada els diferents equips del club es van
presentar davant el seu públic i van disputar partits
amistosos davant l’H.C. Castellar i el Col·legi Sant Josep.

Masquefa torna a respirar motor amb la
Copa Catalana de Resistència
La vila va ser la seu el 25 de setembre de la cinquena edició de la
Copa Catalana 3 Hores de Resistència d’Autocros. A la competició,
organitzada per l’entitat masquefina Gas a Fons, hi van prendre
part un total de 11 cotxes que van ser partícips d’aquesta tercera
prova de les cinc que conformen la Copa Catalana d’Autocros.
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Digues la teva en les sessions
participatives per a dissenyar el
nou Pla Local de Joventut!
Què és un PLJ?

Com es pot participar?

Cada quatre anys l’àrea de Joventut dóna forma al Pla
Local de Joventut local. Aquest document consta d’un
anàlisi sobre l’estat de la joventut a Masquefa atenent
tant a les seves mancances com a les seves necessitats,
així com també exposa els objectius a assolir i els eixos
i les accions que es duran a terme per assolir els objectius que s’hi marcaran. El Pla Local de Joventut o PLJ ha
de servir per planificar i estructurar a curt i mig termini
les polítiques i accions de joventut del nostre municipi.

Durant aquest mes d’octubre s’iniciaran els treballs
amb una diagnosi de la realitat juvenil de Masquefa
que s’efectuarà a través d’un grup de discussió en el
qual hi assistiran diferents professionals del municipi
que treballen en contacte amb els joves i, en els propers mesos, es celebraran dues jornades participatives amb entitats locals i joves.

Nou servei d’atenció
a joves i famílies
L’Ajuntament, juntament amb Dones amb Empenta (DAE),
posa en marxa el Servei d’Atenció a joves i famílies
En què consisteix el nou servei?

Com hi puc contactar?

En l'assessorament i acompanyament educatiu tant
a adolescents a partir de dotze anys, com a famílies.
L’equip -format per una educadora social i una psicòloga- atendrà tots els adolescents, joves i les seves
famílies per a qualsevol problemàtica, però incidint de
forma especialitzada en la prevenció de situacions de
crisi i conflictivitat personal i familiar.

El primer pas en l’atenció serà l’acollida per part de
l’educadora social, qui mantindrà un primer contacte i valorarà la necessitat, o no, d’intervenció d’altres
professionals. Per a accedir al servei cal demanar cita
prèviament al telèfon 93.772.85.21 o passar per al Casal de Joves els dimarts o els dijous de 16 a 20h. També
es pot demanar informació sobre el servei a través de
l’adreça eajf.masquefa@dae.cat
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Bona participació dels joves
en la programació estiuenca
del Casal
Programa d’activitats divers
Una de les activitats centrals de l’estiu ha estat el
“Masquefa Music Stars”, un cicle de tallers centrats
en l’àmbit musical que ha consistit en la gravació
per part dels participants d’un videoclip, incloent les
fases de composició, enregistrament i edició. També
s’han organitzat tallers de cuina i d’altres temàtiques
d’interès per al col·lectiu jove, com ara estampació de
samarretes, elaboració de còctels sense alcohol, etc.
I com no podia ser d’una altra manera, s’ha completat
l’oferta lúdica amb una sortida a l’Illa Fantasia.

Fi de festa amb la prOjecció del
vídeoclip Masquefa Music Stars
El programa d’activitats va concloure amb una festa
en què els assistents van tenir l’oportunitat d’assistir a una projecció, en exclusiva, del videoclip que han
gravat els participants al “Masquefa Music Stars”. I per
acompanyar la celebració, els alumnes del taller de
pinxos van preparar un deliciós pica-pica.

A
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BALL POPULAR

CAFÉS AMB HISTÒRIA

Amb el Grup Choffers · Entrada: 2€

“El gòtic català: un estil transformador”

Diumenge, 30 d’octubre
18 h
Sala Polivalent
Amb el Grup Choffers · Entrada: 2€

A càrrec d’Oriol Cos, graduat en
història per la Universitat de
Barcelona i editor de la revista Ab
Origine.

Diumenge, 6 de novembre
18 h

Amb el Duo Amor · Entrada: 2€
Diumenge, 20 de novembre
18 h

18h

Capella del Roser

Diumenge, 23 d’octubre
18h
Sala Polivalent de La Fàbrica
Rogelio Rojo
BIG DANI PÉREZ SEXTET
Back and live in Masquefa

Diumenge, 18 de desembre
18 h
Lloc: Sala Polivalent

Per Tots Sants el cementiri obrirà de les
8 del matí a les 6 de la tarda de manera
ininterrompuda durant els dies:

s Dimarts 1 novembre

Organitza: Parròquia de Sant Pere

VISITA GUIADA AL BARRI GÒTIC
DE BARCELONA (Barcelona)
Inscripcions del 5 al 21 d’octubre
Entrada: 9 €

Amb el Duo Amor · Entrada: 2€

s Dilluns 31 octubre

Diumenge 23 d’octubre
18h

18 h

s Diumenge 30 octubre

Capella del Roser

BARCELONA NOVA FUSIÓ
On la brisa ens porti

Diumenge, 4 de desembre

s Dissabte 29 octubre

18,30h

SORTIDA CULTURAL

Amb el Grup Choffers · Entrada: 2€

Recordeu

Dissabte, 22 d’octubre

MASQUEFA SONA BÉ

Sala Polivalent

Lloc: Sala Polivalent

FESTA DE MARE DE DEU DEL
ROSER

Dissabte, 22 d’octubre

Biblioteca de Masquefa

Sala Polivalent

Masquefa batega
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Diumenge, 13 de novembre
18h
Sala Polivalent de La Fàbrica
Rogelio Rojo

Dissabte 12 de novembre
Sortida a les 9h
Des de l’Ajuntament

Festa de Sant Eloi
Dies 3 i 4 de desembre
(Canvi de data: actes
inicialment previstos per
al 26 i 27 de novembre)

El dia 1 a les 11h al cementiri es realitzarà
la tradicional ofrena floral i la lectura d'un
poema davant la tomba dels soldats morts
durant la Guerra Civil. L'acte comptarà amb
una emotiva actuació musical a càrrec
de l'Aula Musical l'Alzinar-Cal Tenas de
Masquefa.

A
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Taller: Com funciona el
teu telèfon intel·ligent?
24 d’octubre
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VEUS POÈTIQUES
JOSEP MARIA DE SAGARRA
Visita als llocs més emblemàtics
de Barcelona on el poeta va tenir
relació

17:30h

Divendres, 18 de novembre

Biblioteca

18:00h

Gratuït

Biblioteca

Dissabte, 10 de desembre

Preu: Gratuït

09:00h a 16:00h

VEUS POÈTIQUES
JOSEP MARIA DE SAGARRA
Dijous, 3 de novembre
Dijous, 17 de novembre
18:30h a 20:00
Biblioteca
Preu: Gratuït

TROBADA AMB L’AUTOR
BIBLIOTECA D’IGUALADA
AutorA: Blanca Busquets
Llibre: La nevada del cucut
10 de novembre
18:00h
Biblioteca
Preu: Inscripció prèvia –
transport gratuït

C/ La Pau s/n (entrada per camp de futbol i piscina Municipal)

XERRADA LA MARATÓ 2016
DE TV3 sobre el ictus i
les lesions medul·lars i
cerebrals traumàtiques
Dijous, 1 de desembre
18:00h.
Biblioteca
Activitat gratuïta

Inscripcions a la Biblioteca
Preu: Transport Gratuït –
Dinar de germanor (preu
menú al voltant dels 20€)

HORA DEL CONTE DE NADAL
Dijous, 29 de desembre
17:00h.
Lloc: Biblioteca
Activitat gratuïta
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CIU · Endavant, Masquefa!

Xavier Boquete i Saiz
masquefa@diba.cat
@xaviboquete

A Masquefa l’estiu és sinònim de festa i alegria. La
Festa Major de la Festa Major de Santa Magdalena,
la Diada de l’Onze de Setembre, la Festa del Raïm,
la Setmana de la Gent Gran, la Festa de La Beguda i
les festes majors dels diferents barris del municipi
configuren un calendari d’activitats culturals i lúdiques que pràcticament no deixa lloc per al respir.
És un autèntic privilegi formar part d’una riquesa
i dinamisme tan grans, dues característiques pròpies i genuïnes del nostre municipi que no tots els
pobles tenen la sort de compartir. És per això que,
acabades les vacances i havent tornat tots a les
nostres activitats normals, és moment de fer una
aturada, mirar enrere i agrair als artífexs de tota
aquesta activitat la seva feina incansable al servei
del nostre poble.
Ens referim a les entitats i associacions locals,
gent voluntariosa, entregada i compromesa que fa
possible que tinguem una de les agendes culturals,
lúdiques i festives més envejades de la comarca.

Sense el nostre teixit associatiu no seria possible
celebrar festes d’aquest nivell ni mantenir, durant
tot l’any, una freqüència tan elevada d’actes, xerrades, tallers, conferències i propostes lúdiques.
Des de CiU Masquefa volem donar les gràcies a totes les entitats i associacions locals, així com als
veïns voluntaris, pel seu treball i les seves hores
d’esforç en benefici del poble. Tots gaudim dels
fruits de la seva tasca, però no sempre tenim present donar-los les gràcies per la feina feta. Sincerament creiem que és un luxe comptar amb totes
elles. I celebrem que des del govern municipal existeixi una actitud oberta, integradora, accessible i
permanentment abocada a teixir complicitats i implicar les entitats.
Si seguim remant junts, cadascú des del seu terreny i en plena sintonia els uns amb els altres, seguirem recollint preciosos fruits en el futur.
Endavant, Masquefa!

PSC · Masquefa, en positiu

Daniel Gutiérrez

El poc espai que deixa el govern de Masquefa als
grups de l’oposició el podríem utilitzar per denunciar com els membres de govern confonen el
seus càrrecs polítics amb la seva vida privada,
fent ús dels recursos públics com si fossin particulars; podríem parlar de la deslleialtat institucional que perjudica al veïns en general; també
explicaríem com la indignació dels veïns davant
de l’impost de la contribució ha significat la creació d’una plataforma veïnal que ha recollit més de
1.730 signatures demanant un “IBI just”; o bé indicaríem que la manca d’una visió estratègica de
futur implica hipotecar el territori i les opcions de
desenvolupament.

Ens congratulem que es cobreixi la segona pista poliesportiva i que sigui al costat de l’actual
poliesportiu. Vam ser l’únic grup polític que vam
apostar per aquesta zona i així ho vàrem projectar
i presentar.

tes de futur pels nostres veïns. Alternatives, algunes, que el govern assumeix com a pròpies, i d’altres que posaren en marxa amb governs de progrés.

I sobretot, generem confiança! És la forma de
pensar, dissenyar i construir, entre tots, el futur de
Masquefa.

danielgutierrez.cat
@daniguties
@PSC_Masquefa
Masquefa.socialistes.cat
masquefa@socialistes.cat
Facebook: PSC Masquefa Els socialistes de Masquefa, però, oferim propos-

Anem més enllà i posem els veïns al centre de l’acció política. Dissenyem un Pla Integral de la Gent
Gran que millori els serveis a la totalitat del col·lectiu. Promoguem un programa real de suport a les
persones que inicien els seus negocis. Obrim el
govern a la transparència i la participació amb un
pressupost participatiu i la transferència efectiva
del coneixement que genera l’Ajuntament... entre
d’altres.

Ens agrada que el govern iniciï un programa d’ajuts
per estudis post-obligatoris. Un projecte que vam
presentar durant les passades eleccions, tot i que
molt més ambiciosa. Cal millorar-la.

MASQUEFA BATEGA
La revista Masquefa Batega no es fa responsable ni necessàriament comparteix les opinions expressades
en aquesta secció pels diferents grups municipals de l’Ajuntament.
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ERC · SEGUIM...
ERC MASQUEFA DONA SUPORT A “VEÏNS PER UN
IBI JUST” QUE PRESENTEN 1.734 SIGNATURES A
L’AJUNTAMENT DE MASQUEFA.

EL “GRUPO CARRERAS” QUÈ S’INSTAL-LARÀ AL
POLIGON DE CAN BONASTRE MULTAT PER FRAU
AMB 240.000€

El divendres 30 de setembre, “veïns per un IBI just”
van entregar a l’Ajuntament de Masquefa 1.734 signatures recollides amb el suport de veïns, botigues
i comerços. ERC de Masquefa s’ha sumat també a
donar suport a aquesta iniciativa veïnal, amb l’obXavier Pérez Fornés
jectiu de fer reflexionar al govern de CiU+PP de
l’abusiva política fiscal practicada els darrers anys
@masquefaerc
www.esquerra.cat/masquefa a Masquefa.

El Grupo Carreras, l'empresa que s’instal·larà a
Masquefa en el polèmic polígon de Can Bonastre,
serà multada amb 240.000€ per el Departament
de Treball de la Generalitat per frau en la contractació dels seus treballadors. Grupo Carreras mantenia als treballadors en un règim de contractació
intermitent, l’incompliment hauria afectat a 1356
treballadors. La conducta d’aquesta empresa ens
sembla Immoral, execrable, i amb una manca d'escrúpols sense límits.

masquefaerc@gmail.com
C/Major,59 (Masquefa)
Facebook: www.facebook.
com/Esquerra-Republicana-Masquefa-Regeneració

Veïns, empreses i comerços s’han mobilitzat recollint signatures com a protesta pels constants
augments de l’IBI dels darrers anys. El valor dels
habitatges dels masquefins s’ha devaluat sensiblement durant els darrers anys de crisi, en canvi
l’impost de l’IBI no parat de créixer. Entre els anys
2007 i 2014 ha augmentat un 57% i el 2016 un 10%.
Esperem que el govern de Masquefa s’escolti al poble i reflexioni, aplicant una política fiscal més justa per les butxaques dels masquefins.

ERC presentarà en el proper ple de novembre una
moció de condemna per aquestes practiques laborals fraudulentes que mantenen als treballadors
en un règim de semi esclavatge, i alhora farem la
proposta per que l’Ajuntament de Masquefa sotmeti a un codi ètic laboral a totes les empreses instal·lades o que s’instal·lin a Masquefa.

CUp · PROU AUTORITARISME!

Sílvia Rotger
@silvia_rotger
@cupmasquefa
silviarotger@gmail.com
masquefa@cup.cat
Telèfon: 663415761
masquefa@cup.cat
Facebook: www.facebook.
com/CupMasquefa/

Denunciar l’inici de les obres del polígon del Maset
abans de l’aprovació del Pla Parcial Urbanístic, denunciar els tics autoritaris d’aquest (des)govern, exigir el respecte cap a les dones vers les actituds patriarcals impulsades des del (des)govern, exigir un ús no
partidista dels mitjans de comunicació municipals,
denunciar el mal estat dels barris, exigir transparència i participació real, exigir que allò aprovat als plens
es compleixi, exigir diàleg amb les entitats... Aquestes, entre d’altres, són les iniciatives que hem portat a
terme aquests darrers mesos.
Quan la burgesia veu que el poder se li escapa de les
mans, aixeca el feixisme per mantenir els seus privilegis i les (re)accions no s’han fet esperar. L’expedient
obert per la policia local a la regidora i a una militant
per fer, suposadament, unes pintades està directament relacionat a la nostra activitat política a l’ajuntament. La identificació de 7 persones aquella nit,
de les quals només les 2 que formen part de la CUP

han estat sancionades, deixa en evidència que és una
persecució política.
Des de la CUP volem transmetre que per la via repressiva aquest (des)govern no podrà silenciar les veus
crítiques i contràries amb la seva gestió.
Aquestes formes els han portat a manifestar que les
propostes aprovades per majoria als plens només seran portades a terme si l’alcalde hi està d’acord. Així,
hem vist com una moció presentada per la CUP exigint una vila lliure de sexisme aprovada per majoria
no es portarà a terme perquè el (des)govern no hi està
d’acord... Entenem que l’equip de (des)govern, format
per 5 homes i 2 dones, creu que tenir una vila lliure de
sexisme i masclisme no és necessari, en un país on
cada 13 hores una dona pateix una agressió sexual.

PP · Acabó el verano y empezamos un nuevo otoño
Hemos disfrutado de eventos tales como la Festa
del Raim, en la cual pudimos disfrutar de diversa
gastronomía, vinos y cava.
También hemos tenido la semana de la Gent Gran,
una semana muy importante para todos, ya que
nuestros mayores se lo merecen.
Manuel Navas
macgrean@gmail.com

Desde el Partido Popular de Masquefa, seguiremos
intentando que todo siga igual o mejor, para nues-

tros ciudadanos, tanto en las urbanizaciones como
en el pueblo, no nos cansaremos de pedir lo justo
para todos. Seguiremos apoyando al gobierno Local para mejorar siempre en todo lo posible.
Un buen otoño, y un saludo a todos los
masquefin@s.

Veterinari i Director Científic del CRARC

L’ENTREVISTA

Albert Martínez Silvestre
“Amb esforç, treball i dedicació he
complert els somnis que tenia d’infantesa”
L’Albert Martínez Silvestre va néixer l’any 1968, és natural de
Barcelona, i viu a Masquefa des de fa una dècada. És llicenciat i
Doctor en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona
i diplomat en Herpetologia pel Col·legi Europeu de Medicina de
Zoos. També té l’acreditació d’especialista en animals exòtics
de l’Associació Veterinària d’Especialistes en Petits Animals.
Actualment treballa com a Director Científic al Centre de
Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), realitza
conferències científiques i divulgatives arreu de l’Estat i a nivell
internacional, milita en diverses associacions animals i ha redactat
més de 300 articles.

Ets sents un privilegiat per poder
treballar d’allò que més t’apassiona
en aquest món: els animals?
Sí. Sóc absolutament afortunat de fer el que m’agrada i
que em paguin per això, però ningú m’ha regalat res. Al
llarg dels anys m’he anat preparant per aconseguir fer
realitat les meves il·lusions: ser veterinari, aconseguir un
doctorat... A dia d’avui, estic plenament satisfet a nivell
personal i professional per haver complert tots aquells
somnis que tenia d’infantesa.

Per quin motiu vas decidir dedicarte a la investigació? I per quÈ a la
investigació animal?
M’agraden tots els animals, però sempre m’ha atret més
la fauna salvatge i en llibertat que la domèstica. Quan
feia Veterinària vaig ser un dels socis fundadors d’una
entitat que es diu AVAFES (Associació de Veterinaris per
l’Atenció de Fauna Exòtica i Salvatge) i amb el temps vaig
anar descobrint que el món dels rèptils m’interessava. El
fet que sigui un món amb molt a explorar i molt a fer va
congeniar a la perfecció amb la meva passió per la recerca. A més, vaig acabar descobrint que el CRARC era una
magnífica plataforma per acabar dedicant-me a això.

La teva professió t’ha dut a viatjar
arreu del món. Què t’ha aportat a
nivell professional i personal?
A nivell científic he descobert que la ciència –com la música- és una eina perfecta per compartir experiències i
comunicar-se amb els altres. Per sobre de les ideologies
i les religions, la ciència és un mecanisme perfecte i preciós per entendre’s i connectar amb gent d’altres cultures. I a nivell personal, no té preu poder conèixer altres
llocs, països, gent i maneres de fer totalment diferents a

les nostres. Sóc una persona que m’agrada molt absorbir
idees i poder gaudir i integrar-me amb la gent i amb les
seves costums. Crec que és la millor forma d’aprendre i
de valorar tant la diversitat com aquelles coses que ens
uneixen entre tots.

Quines són les principals funcions
que tens assignades al CRARC?
El CRARC és una institució bicèfala. En Quim Soler duu
la direcció tècnica i jo sóc el Director Científic del centre.
Entre les meves funcions hi ha la part sanitària dels animals –intentar que estiguin sans i tractar-los quan estan
malalts-; la recerca i la investigació; el tracte i la divulgació amb les escoles, els estudiants i els universitaris
que visiten el centre; i la difusió de la feina científica que
duem a terme al CRARC.

Què té d’especial o diferent el CRARC
de Masquefa que el fa únic arreu de
l’Estat espanyol?
A l’Estat espanyol hi ha una seixantena de centres de recuperació i a Catalunya, una setena. Nosaltres, però, som
els únics que tenim un grau d’especialització en amfibis i
rèptils tan elevat. Això ens fa especials i originals i genera
interès en les escoles i en el món científic. Molts centres
de recuperació només són petits zoos oberts al públic,
però nosaltres no volem això. El CRARC ha de fer recerca
i tenir una imatge exterior seria. Som un híbrid entre una
societat protectora, un zoològic i un centre d’investigació,
i això ens fa originals aquí i a Europa.

Què és el que t’agrada més
de la teva professió?
El contacte directe amb la natura és el que més m’atrau
i el que més em motiva és que és un camp immens per
explorar. Ho porto a la sang i no em veig mai jubilat (riure).

