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TD

telèfons d’interès
AJUNTAMENT 93 772 50 30

Àrea Serveis 
Personals

93 772 50 30

Atenció al 
consumidor

93 772 50 30

Aula de Música 93 131 83 11

Biblioteca 93 772 78 73

Buidatge fosses 
sèptiques

93 771 73 42

Camp de futbol 93 772 66 71

Casal d’Avis 93 772 50 07

Casal de Joves 93 772 85 21

Centre de Dia 93 772 79 90

CTC 93 772 78 28

Deixalleria/
Recollida voluminosos

93 708 60 96

Masquef@ula 93 772 58 23

Policia Local 93 772 60 25

Protecció Civil 670 06 07 18

Ràdio Masquefa 93 772 67 94

AMBULATORI 
(Masquefa) 

93 772 64 34

AMBULATORI  
(La Beguda) 

93 772 52 62

AMBULATORI 
(Martorell) 

93 775 51 03

AMBULÀNCIA 061 / 112

ANAIGUA 93 772 75 32

BOMBERS 112

BUTANO (Martorell) 93 775 18 87

CDIAP APINAS 93 772 54 54

CONSELL COMARCAL 93 805 15 85

CORREUS 93 775 92 67

CRARC 93 772 63 96

ENDESA avaries  
i incidències: 

800 760 706

EQUIP D’ATENCIÓ
A LA DONA 

636 365 631

ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL LA 
BALDUFA

93 772 50 11

ESCOLA EL TURÓ 93 772 51 75

ESCOLA FONT DEL 
ROURE

93 772 74 32

ESCOLA MASQUEFA II 93 772 66 48

ESCOLA VINYES 
VERDES

93 772 76 27

FARMÀCIA 93 772 88 23

FARMÀCIA DURBAN  93 768 01 98

FERROCARRILS
CATALANS

93 205 15 15

GAS NATURAL. 
Distribució

902 200 850

GUÀRDIA CIVIL 062

HISENDA (Igualada) 93 804 65 61

HISPANO 
IGUALADINA

93 804 44 51

HOSPITAL (Martorell) 93 774 20 20

INEM (Martorell) 93 775 10 62

INFORMACIÓ 
GENERAL

012

INSTITUT DE 
MASQUEFA

93 772 77 22

JEFATURA TRÀNSIT 
(BCN) 

93 298 65 00

JUTJAT DE PAU 93 772 57 57

MOSSOS 
D’ESQUADRA

112

ORGT (Masquefa) 93 472 91 41

ORGT (Piera) 93 472 92 23

PARRÒQUIA SANT 
PERE

93 772 52 26

POLIESPORTIU 93 772 63 92

REGISTRE PROPIETAT 93 803 11 18

RENFE 902 24 02 02

SANITAT RESPON 902 11 14 44

SEGURETAT SOCIAL 
(Igualada)

93 804 62 62

TAXI 657 98 33 90

TAXI 600 542 614

TAXI 8 places  
i adaptat

648 659 009

La Regidoria d’Urbanisme, Urbanitzacions i Sos-
tenibilitat unificarà tots els serveis municipals de 
neteja i recollida de deixalles en un sol ens. El nou 
Servei Integral de Neteja i Recollida permetrà op-
timitzar recursos i millorar-ne l’eficiència.

El compromís mediambiental i la correcta gestió 
i aprofitament dels residus municipals són ele-
ments clau a l’hora de mantenir una vila neta, sos-
tenible i saludable per a tothom. Per això, un dels 
objectius de la Regidoria d’Urbanisme, Urbanitza-
cions i Sostenibilitat és oferir als veïns de Masque-
fa un servei tractament de les deixalles eficaç i net. 
Fruit d’aquest propòsit, l’equip de govern apostarà 
per un nou model municipal de gestió de residus.

El nou model abandonarà l’actual gestió diversifi-
cada dels residus que es duu a terme a través de la 
brigada municipal i de diferents empreses i apos-
tarà per la unificació dels diversos serveis de nete-
ja i recollida d’escombraries en un sol ens: el Servei 
Integral de Neteja i Recollida. Enrique Gómez, re-
gidor d’Urbanisme, Urbanitzacions i Sostenibilitat, 
assegura que “es tracta d’un projecte ambiciós i 
modern que ens permetrà optimitzar els recursos 
econòmics, oferir una major eficiència en la reco-
llida i la gestió de les deixalles, i garantir el ben-
estar de tots els veïns”. L’objectiu de l’equip de go-
vern és treure properament a licitació el contracte 
d’aquest nou servei de gestió de residus, amb el 
qual espera donar una passa més en el camí cap 
a un municipi cada dia més net, atractiu i modèlic.

l’ajuntaMent aposta per un  
nou Model de gestió de residus
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2017, un any per seguir 
creixent qualitativaMent
Benvolguts masquefins,

Encarem el final del darrer mes de l’any amb un do-
ble sentiment. D’una banda, ens queda la bona sa-
tisfacció d’haver dedicat totes les hores i tots els 
nostres esforços a servir amb eficiència els nostres 
veïns i haver desenvolupat actuacions i noves ini-
ciatives per millorar el benestar de la població. No 
obstant, també sentim que encara resta moltíssima 
feina per fer i que el 2017 ha de seguir sent un any 
de consolidació i creació de nous serveis i, en el qual, 
aquest equip de govern ha de seguir donant el mi-
llor d’ell mateix per proveir de solucions a allò que 
no vagi tant bé i, alhora, enfortir i ressaltar aquelles 
accions que faran més còmode i agradable la vida 
dels masquefins.

El govern municipal treballa en base tres eixos d’ac-
tuació principals: l’atenció a les persones, la promo-
ció econòmica i els espais i equipaments. En el 2017 
hi veurem actuacions en tots tres àmbits ja que, per 
exemple, hem previst endegar el nou servei socioe-
ducatiu per a infants i joves, seguir de la mà de l’As-
sociació de Comerços i Serveis per a promocionar el 
comerç local, i efectuar la redacció del projecte de 
la coberta de la piscina municipal. Aquestes actu-
acions són una petita mostra del full de ruta que té 
previst dur a terme l’equip de govern en els propers 
mesos i que donaran resposta a necessitats exis-
tents a la nostra vila.

Finalment, i davant la proximitat de les festes de Na-
dal, desitjo que trobeu en aquestes dates moments 
d’alegria, descans i diversió; i que sapiguem encarar 
el nou any amb la valentia i perseverança suficient 
per assolir els reptes, individuals o col·lectius, que 
perseguim i que ens han de fer una mica més feliços. 

Bon Nadal i feliç 2017 a tots!   

xavier boquete · Alcalde de Masquefa el docuMent 
de voluntats 
anticipades  (dva)

Les voluntats anticipades són instruccions 
que la persona dóna al seu metge o equip 
assistencial i on hi consta quin tipus d’aten-
ció mèdica es desitja rebre al final  de la 
vida. Aquest document el pot fer qualse-
vol persona major de 18 anys i amb plenes 
capacitats. 

En aquestes instruccions 
es poden reflectir:

j Cures i tractaments que es volen  
o no rebre.

j La decisió sobre la donació d’òrgans o 
del cos.

j El nomenament del representant que 
farà d’interlocutor amb l’equip assis-
tencial. El representant serà la persona 
encarregada de prendre les decisions 
mèdiques en el moment que la persona 
no ho pugui fer.

El DVA es pot validar 
de dues maneres:

j Davant de tres testimonis majors 
d’edat i amb plenes capacitats. S’exi-
geix que, com a mínim, dos d’ells no 
tinguin relació de parentiu fins al se-
gon grup (és a dir, que no siguin ni pa-
res, ni fills, ni néts, ni avis, ni germans) 
i que tampoc estiguin vinculats per re-
lació patrimonial amb l’atorgant.

j Qui signa davant notari.

sa
lu

t

El document es pot trobar al web del Departament 
de Salut (http://salutweb.gencat.cat/ca/tramits/
tramits-temes/Inscripcio-al-Registre-de-volun-
tats-anticipades). Un cop descarregat i emplenat, el 
podeu lliurar al centre sanitari on sou atesos perquè 
s’inclogui a la vostra història clínica i el podeu revo-
car o modificar en qualsevol moment. 

masquefa@diba.cat @xaviboquete

Sara Acón, Infermera del CAP Masquefa
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1 iMpost sobre  
béns iMMobles 
(ibi)

ampliació de la bonificació 
per a famílies nombroses
S’incrementa el llindar del 
valor cadastral -es passa de 
150.000 a 165.000€- per tal 
que més famílies es puguin 
acollir a la bonificació del 50%. 

incrementa l’ibi comercial 
dels valors cadastrals més 
alts
Aquesta mesura farà que les 
entitats bancàries i les grans 
superfícies comercials passin 
a pagar un 43,9% més respec-
te l’any anterior. El fet de gravar 
més els valors cadastrals més 
alts ja es porta fent des del 
2012 en el cas l’IBI industrial.

les oficines bancàries i les grans superfícies coMercials 
pagaran un iMpost sobre béns iMMobles Més alt
la congelació general d’iMpostos i taxes i l’aMpliació de la bonificació 
de l’ibi en el cas de les faMílies noMbroses són dos dels eleMents 
diferencials en les ordenances fiscals del 2017, que van ser aprovades 
aMb els vots favorables de ciu i pp i els vots en contra de la resta de 
grups (psc, erc, cup). 

En la sessió extraordinària celebrada el passat 26 
d’octubre, el ple municipal va donar llum verda a les 
ordenances fiscals per a l’any 2017. L’alcalde Xavier 
Boquete valora que “es tracta d’unes ordenances jus-
tes que incorporen noves bonificacions i la derogació 
d’algun tipus impositiu”, i afegeix que “lamentem no 

haver rebut el suport de més grups de l’oposició ja que 
aquestes ordenances són més beneficioses per als 
masquefins que les de l’any passat”. 
En termes generals, les ordenances resten congela-
des i s’incorporen alguns canvis i bonificacions que 
es detallen a continuació:

2 taxa de fosses 
sèptiques

nou escalat en funció  
de l’ús
Qui l’any 2016 pagava 160€, 
al 2017 pagarà 155€. La nova 
escala és la següent: fins a 12 
vegades l’any (155€), entre 13 
i 24 (272€) i més de 25 (388€). 
Amb aquesta nova fórmula es 
pretén afavorir aquelles perso-
nes que fan un ús racional del 
servei.

3 plusvàlua

dació en pagament
Es manté l’exempció d’aquest 
impost en els casos de dació 
en pagament de l’habitatge ha-
bitual. 

bonificació del 90%  
en transmissions per causa 
de mort
Es manté el 90% de bonifica-
ció per aquells casos en que 
es produeixi una transmissió 
per causa de mort a favor dels 
descendents o ascendents de 
primer grau.

4 escoMbraries

descomptes especials per a 
les persones que facin ús de 
la deixalleria
A totes aquelles persones que 
hagin fet ús de la deixalleria 
municipal se’ls aplicarà el 
descompte automàticament 
en el rebut de les deixalles, 
no caldrà que el tramitin o de-
manin a l’Ajuntament com fins 
ara.  (de 6 a 11 entrades a la 
deixalleria, 10% de descomp-
te; més d’11 vegades, un 15%).

5 taxa per inspecció 
de calderes de 
vapor, Motors, 
transforMadors, 
ascensors

derogació de la taxa
Totes aquelles empreses que 
disposaven de motors per 
sobre de 25 cavalls fiscals 
havien de pagar un impost. A 
partir del 2017 ja no l’hauran 
de pagar perquè la taxa ha 
quedat derogada.

6 iMpost sobre 
vehicles de tracció 
Mecànica (ivtM)

bonificació del 75%
Es manté aquesta bonificació 
per aquells vehicles que pro-
dueixin un menor impacte am-
biental. 
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l’ajuntaMent increMenta els recursos en tres àrees:  
educació, serveis socials i proMoció econòMica
un servei socioeducatiu per a infants i joves, una iMportant partida per 
ajudar a pagar l’ibi a aquelles persones que no poden assuMir-ne el 
pagaMent i l’execució de noves propostes per reforçar el coMerç local, 
són algunes de les principals iniciatives conteMplades en el pressupost 
Municipal per a l’any vinent   

El plenari va aprovar el passat 26 d’octubre un pres-
supost municipal per al 2017 que s’ha ajustat a la 
previsió d’ingressos de l’any vinent, que seran sen-
siblement inferiors. Tot i així, s’incorporen nous ser-

veis com el servei d’atenció a joves i famílies, estan 
previstes inversions destacades com la coberta de la 
piscina municipal i també es reduirà el percentatge 
d’endeutament per sota els nivells del 2007.    

ss serveis socials 
L’àrea de serveis socials dispo-
sarà de més recursos i personal 
de cara a millorar la capacitat 
d’atendre i ajudar les persones 
amb més dificultats del municipi. 
També es donarà continuïtat i su-
port al nou Servei d’atenció a joves 
i famílies endegat recentment i es 
reserva una partida de 50.000€ 
per ajudar aquelles persones amb 
veritables problemes per a pagar 
l’Impost sobre Béns Immobles.

pe proMoció 
econòMica

La Regidoria de Promoció Eco-
nòmica disposarà de més recur-
sos i apostarà per totes aquelles 
propostes que s’entenguin com a 
positives per a reforçar el comerç 
local, tal com s’ha fet aquest any 
amb el Primavera Shopping. Per 
tal de definir les actuacions es 
comptarà amb el criteri de l’Asso-
ciació de Comerciants i Serveis de 
Masquefa.

e educació
L’Ajuntament aposta per l’Aula de 
Música la qual disposarà de més 
recursos per a prestar aquest ser-
vei musical i pedagògic a infants, 
joves i adults del municipi. Al ma-
teix temps, es posarà en marxa un 
espai socioeducatiu per a infants 
i joves com a projecte pioner a la 
comarca, i es destinaran 30.000€ 
a beques per a joves que vulguin 
estudiar estudis post-obligatoris i 
tinguin dificultats per a fer front a 
les despeses que suposa.

"L'any 2007 l'Ajuntament es situava al voltant 
del 66% d'endeutament, a finals del 2017 es-
tarem en el 63%. Aconseguir reduir el deute 
havent passat el període de crisi i, sobretot, 
mantenint els serveis i el nivell d'inversions, 
és un repte del qual n'estem molt contents i 
que s'ha aconseguit amb una gestió molt rigo-
rosa dels recursos. Ara toca retornar l'esforç 
realitzat per part dels ciutadans aquests anys 
amb bones inversions i serveis mantenint la 
mateixa eficiència." 

altres actuacions i inversions

1. Finalització de la coberta de la pista del poliesportiu

2. Col·locació de la coberta de la piscina municipal

3. Millora de les instal·lacions de la piscina de l’Alzinar

4. Execució de les accions en el marc del Pla de Millores de les 
Urbanitzacions, el Pla de Mobilitat i el Pla d’Asfaltat

5. Adequació de diferents edificis municipals, instal·lacions de 
càmeres de vigilància, construcció de nínxols al cementiri...

6. Dotació d’una partida per a subvencionar la instal·lació 
d’ascensors i eliminar les barreres arquitectòniques

7. Inici del projecte Centre de Dia i sis pisos amb serveis per a 
gent gran

rebaixa del deute

Elena Fernández
Regidora D'hisenda i Planificació Econòmica
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arranjaMent del  
carrer font del roure

durant el passat Mes d’octubre 
es van dur a terMe tasques de 
Millora en aquesta zona de la  
vila en el Marc del pla de 
Mobilitat Municipal

En què han consistit lEs obrEs?

En l’arranjament de les voreres i en la substitució de 
l’arbrat; les arrels del qual, amb el pas dels anys, van 
anar malmetent poc a poc part de la vorera. En alguns 
casos, a més, també havia provocat petits estralls a 
l’entrada d’algunes parcel·les privades. Enrique Gó-
mez, regidor d’Obres, Serveis i Via Pública, assegu-
ra que aquests treballs eren “una feina de posada 
a punt totalment necessària si volíem que aquest 
carrer seguís sent un espai de pas i convivència se-
gur per als veïns i vianants”.

ajuts econòMics per al pagaMent de l’ibi
L’Ajuntament de Masquefa ha aprovat les bases que regularan l’atorgament d’ajuts econòmics per al pagament 
de l’IBI.  El termini de presentació de sol·licituds per a participar en aquesta convocatòria serà del 15 al 31 de 
gener. Per a més informació, adreçar-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o consultar el web municipal.
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nova seu per a l’associació del 
grup de voluntaris

el projecte coMpta aMb la 
col·laboració i ajuda directa de 
la regidoria de benestar social, el 
banc d’aliMents, la creu roja, la 
cadena de superMercats aldi, la 
caixa i diferents col·laboradors

L’Ajuntament va inaugurar el passat 23 de novembre 
el nou espai que la brigada municipal ha habilitat a 
la Fàbrica del Cartró -a través d’un Pla d’ocupació lo-
cal- per a que l’Associació del Grup de Voluntaris de 
Masquefa pugui ajudar a les persones necessitades 
o amb demandes socials del municipi. Xavier Boque-
te, alcalde de Masquefa, assegura que “l’entitat fa 
una gran tasca de suport per arribar a les famílies 
més necessitades del nostre poble. Per això, volem 
agrair la tasca que han dut i duen a terme els volun-
taris, col·laboradors i persones anònimes que, al 
llarg dels darrers anys, han contribuït a consolidar 
aquest projecte tan vital per a Masquefa i els seus 
veïns”. 

conEixEs l’associació dEl Grup  
dE Voluntaris dE MasquEfa?

L’entitat va néixer d’una iniciativa de la Comissió de 
la Mobilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques 
del Consell de Participació i Convivència de Masque-
fa. Actualment compta amb el suport tècnic, logís-
tic i econòmic de la Regidoria de Benestar Social de 
l’Ajuntament. El seu objectiu és ajudar les persones 
necessitades o amb demandes socials concretes de 
Masquefa.

Masquefa deMana suport  
a la diputació de barcelona  
per restaurar la cornisa  
de la rogelio rojo
L’excepcional episodi de pluja i vent viscut el dissabte 
5 de novembre a Masquefa va provocar que es tom-
bés una de les cornises exteriors de la Sala Polivalent, 
a l’antiga Fàbrica Rogelio Rojo. La caiguda de la corni-
sa va provocar, alhora, l’enderroc parcial del sostre de 
la sala La Bàscula.

En aquell moment, l’Ajuntament va procedir a realit-
zar les obres d’urgència per tal de garantir la segu-
retat a l’equipament, que ha seguit funcionant amb 
normalitat. No obstant, l’Ajuntament ha demanat una 
ajuda a la Diputació de Barcelona per tal de fer front 
a les despeses -al voltant de 120.000€- que suposarà 
la reconstrucció de la cornisa.   

En paral·lel, la Regidoria d’Obres i Serveis està efec-
tuant els treballs corresponents per arranjar el sostre 
i l’interior de La Bàscula, amb l’objectiu que en breu 
l’espai es trobi en plena activitat.

el pavelló quedarà cobert  
i obrirà el pròxiM gener
L’Ajuntament de Masquefa va iniciar el passat se-
tembre la fase 1 del projecte de construcció del nou 
pavelló poliesportiu municipal amb la instal·lació de 
tota la coberta de l’equipament. En aquest moment, 
les obres es troben en la seva fase final i s’espera que 
els equips i clubs esportius puguin utilitzar-lo a partir 
del pròxim mes de gener. 
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el skatepark del turó del Met 
llueix nou Material

el consistori ha donat per finalit-
zats aquest Mes de noveMbre els 
treballs de reModelació i restau-
ració d’aquesta zona esportiva 
dissenyada per a la pràctica  
del patinatge o skate

un Espai Més sEGur i durador

Les obres han tingut una durada de dos mesos i han 
permès donar una resposta eficaç a les necessitats 
expressades pels usuaris i joves que acostumen a 
utilitzar aquesta instal·lació. L’actuació ha consistit 
en la substitució dels antics elements prefabricats 
per nous mòduls de formigó més resistents a la seva 
utilització i segurs per als patinadors. Enrique Gómez, 
regidor d’Urbanisme, Obres i Serveis i Esports, asse-
gura que amb aquests treballs “posem a disposició 
dels masquefins un equipament de primera qualitat 
i satisfem una demanda popular creixent entre els 
joves”.

   I
NAUGURACIÓ 

skatepark21 de gener a les 10.30h

Masquefa renova el seu 
coMproMís aMb la xarxa 
tet anoia sud

l’ajuntaMent dóna continuïtat 
quatre anys Més a la presència 
de Masquefa en aquest organisMe, 
que té coM a objectiu iMpulsar 
projectes conjunts per a la 
Millora de l’èxit escolar i 
d’acoMpanyaMent en la transició 
escola-treball

L’Ajuntament ha renovat aquest mes de novembre el 
seu compromís amb la Xarxa Intermunicipal de Tran-
sició Escola-Treball de l’Anoia Sud. Creada el 4 de de-
sembre del 2008, la Xarxa TET ha creat formació post 
obligatòria a l’Anoia Sud –PFI, cursos de preparació 
per a les proves accés a Cicles Formatius de Grau 
Mitjà , Cicles Formatius de Grau Superior i Formació 
Ocupacional- ha generat  recursos i productes per 
proporcionar als joves del territori una millora de 
les oportunitats educatives i de la seva orientació, 
acompanyament i formació en la transició.  A més, 
la Xarxa treballa de forma intensa per tal de fomen-
tar l’emprenedoria i l’ocupació com a instruments de 
desenvolupament econòmic i social del territori.

El conveni finalitzava aquest mes de desembre i els 
vuit consistoris que en formen part han decidit am-
pliar-lo de nou. Xavier Boquete, alcalde de Masquefa, 
es mostrava satisfet per aquesta renovació, tot asse-
gurant que “el treball en xarxa ens ha permès aug-
mentar i optimitzar els recursos humans, materials 
i de serveis” i refermant el compromís de la Xarxa  de 
continuar avançant “en la millora de la formació i la 
igualtat d’oportunitats”.
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la diputació lliura  
a Masquefa el catàleg  
de caMins Municipals

el diputat d’infraestructures 
viàries i Mobilitat, jordi fàbrega, 
va lliurar el docuMent a l’alcalde 
xavier boquete i al regidor 
d’urbanisMe, enrique góMez

Els caMins dE MasquEfa GaudEixEn d’un bon 
Estat dE salut

El catàleg recull, entre d’altres dades significatives, 
que més d’un 80% dels camins existents a Masquefa 
es troben, actualment, en un estat òptim o correcte 
de conservació. Enrique Gómez, regidor d’Urbanisme, 
assegura que “el catàleg ens serà una eina de tre-
ball molt útil per poder actuar, amb informació de 
primera mà, en aquelles vies del municipi que re-
quereixen una millora”.

què és El catàlEG dE caMins?

Un document que analitza els trets fonamentals 
del conjunt de vies municipals existents en el terme 
municipal i recull, ordena i processa les dades obtin-
gudes a través d’un treball de camp, una descripció 
acompanyada de fotografies i un perfil longitudinal 
de cada camí. 

Ja t'has descarregat l'app Natura Local? Hi trobaràs 
un ampli catàleg de rutes per a caminaires i amants 
de la bicicleta. No cal anar lluny; l'app recull itineraris 
al llarg de tot el territori català, amb diferents nivells 
de dificultat i exigència. També Masquefa ha volgut 
formar part d'aquesta iniciativa i, amb el suport de 
la Diputació de Barcelona, ha aportat a la platafor-
ma dues rutes recentment senyalitzades i posades a 
punt: el Camí a les Vinyes i el Camí d'Ocata. 

Descarrega’t l’app
NATURA LOCAL

iniciativa

Viu la natura!
Hi trobaràs un ampli catàleg de rutes  

per a caminaires i amants de la bicicleta. 

detectes Males olors?
fes-nos-ho saber!

635 45 00 61

dues rutes de natura de Masquefa,  
a l’app natura local
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nou servei socioeducatiu per 
a infants i joves
el consistori ha signat un conveni de 
col·laboració aMb la fundació bancària 
“la caixa” per al finançaMent d’una 
part d’aquest projecte

En què consisteix el servei?

El projecte permetrà oferir al municipi un servei so-
cioeducatiu adreçat a infants i joves entre 6 i 15 anys 
que combinarà acompanyament a l’estudi i activitats 
educatives. 

Quan entrarà en funcionament?

Es tracta d’un pla elaborat per les Regidories de Jo-
ventut, Benestar social i Educació i que neix a propos-
ta de la Xarxa d’Infància i Adolescència de Masquefa i 
dels centres educatius i agents socials que en formen 
part. El servei entrarà en funcionament a partir del 
mes de gener del 2017.

Com s’ha finançat?

Amb l’objectiu d’enfortir el projecte, l’Ajuntament va 
presentar el pla a una de les convocatòries que l’Obra 
Social “la Caixa” ha impulsat enguany -a la catego-
ria de “Interculturalitat i acció social 2016”- i aquest 
novembre les dues institucions han rubricat l’acord 
amb la signatura d’un conveni de col·laboració, en vir-
tut del qual l’Ajuntament ha rebut una subvenció de 
16.520€.

l’ajuntaMent incorpora tres 
joves en règiM de pràctiques
a través d’una subvenció del 
departaMent de treball, afers socials 
i faMílies, el consistori ha suMat 
teMporalMent tres joves a la seva 
plantilla. el contracte de treball és de 
sis Mesos, a jornada coMpleta

Quina feina duen a terme els joves en pràctiques?

Els joves contractats treballen en els seus llocs de fei-
na al consistori des del 15 de novembre duent a terme 
les següents tasques: integrador social (donant su-
port a l’àrea de Joventut), auxiliar administrativa (àrea 
de Cultura, Esports i Gent Gran), i tècnic administratiu 
al Centre Tecnològic Comunitari (CTC) de Masquefa. 

Com s’ha fet la selecció?

A través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Els 
interessats havien de complir amb els requisits del 
programa de Garantia Juvenil i estar apuntats com a 
demandants d’ocupació a les Oficines de Treball de la 
Generalitat per poder sol·licitar la plaça. La subvenció 
del Departament està circumscrita al programa Ga-
rantia Juvenil i cofinançada pel Fons Social Europeu.

infants i joves

joves en pràctiques

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 arri-
bar els comentaris personalment a:

Àrea de Serveis Personals 
(C/ Crehueta, 33)

les 
vostres 
opinions Correu electrònic 

masquefabatega@masquefa.net
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eMprenedoria en feMení
L’emprenedoria s’ha de cultivar a les escoles, i potenciar valors motrius 
de l’emprenedoria com audàcia, humilitat, constància, seny, entusiasme, 
solidaritat, creativitat, seducció, confiança i competència. L’emprenedo-
ria és, doncs, una oportunitat i un valor en totes les acceptacions del 
terme: per la valentia de passar de la idea a l’acció; per l’aportació social 
per l’ocupació que genera; i perquè gran part dels projectes responen a 
productes i serveis innovadors i, com a tals, aporten valor afegit.

El paper de la dona a la societat ha evolucionat els darrers segles, i en 
els últims anys ha fet un tomb molt important en el món laboral. Ha evo-
lucionat i ha pres forma fins al punt que hi ha dones que han aconseguit 
situar-se en alts càrrecs de grans empreses, cosa que fa un temps sem-
blava impossible. 

És necessari motivar les dones a emprendre? Sí. L’emprenedoria és, 
doncs, una oportunitat i un valor en totes les acceptacions del terme, so-
bretot per a les dones. Accions com formació o facilitar vies de finança-
ment són necessàries.

Amb aquest sentit, l’Ajuntament de Masquefa va organitzar el passat 
mes d’abril una actuació formativa que consistia en una sessió d’acom-
panyament per a persones emprenedores amb el títol “Emprendre en 
femení” amb una durada de sis hores. Van participar 11 dones que van 
poder extreure l’essència del que significa EMPRENDRE com a dona, fent 
un recorregut per veure els punts forts, els valors que ja tenen com a do-
nes, el talent femení i aquelles actituds necessàries per emprendre.

ets 
eMprenedor?

 Si et consideres una persona em-
prenedora i estàs valorant l'opció 
d’engegar una idea empresarial 
o valorar la seva viabilitat, pots 
adreçar-te al servei de suport a 
la creació i consolidació d’empre-
ses ubicat al CTC (avda. Catalunya 
60), entitat de la Xarxa Emprèn, 
en el marc del programa Catalu-
nya Emprèn de la Generalitat de 
Catalunya.

què és 
xarxa eMprèn?

És una xarxa público-privada 
d’entitats que, en el marc del pro-
grama Catalunya Emprèn de la 
Generalitat de Catalunya, presta 
serveis d’acompanyament i su-
port a aquelles persones que de-
cideixen constituir una empresa 
a Catalunya. Més de 150 entitats 
i 500 tècnics experts donen co-
bertura a totes les comarques de 
Catalunya.
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tot a punt per acollir una 
nova edició de la fira futur
Masquefa acollirà el proper Mes de 
Març una nova edició de la fira sobre 
educació i forMació que l’any passat va 
aplegar Més de 400 visitants

El proper 9 de març el recinte La Fàbrica Rogelio Rojo 
de Masquefa acollirà la 11a edició de la popular Fira 
FUTUR, un projecte que s’impulsa i es realitza des de 
la Xarxa TET Anoia Sud, de la qual formen part els mu-
nicipis de Piera, Capellades, Cabrera, Vallbona d’Ano-
ia, La Pobla de Claramunt, La Torre de Claramunt, 
Hostalets de Pierola i Masquefa. Després de l’èxit 
assolit en l’edició de l’any passat, en què més de 400 
persones d’arreu de la comarca van passar per La Fà-
brica, enguany la Fira es presenta novament farcida 
d’un ampli catàleg de recursos i espais d’orientació 
acadèmica i professional adreçats a joves i famílies.

Un ampli catàleg d’espais i recursos 
complementat amb xerrades i tallers

Durant el matí està prevista la visita d’instituts i cen-
tres educatius de tota la comarca, mentre que a la 
tarda, en horari de 16 a 18h, l’espai estarà obert a tot-
hom que el vulgui visitar. La Fira acull, entre d’altres 
coses, estands amb recursos formatius del territori; 
servei d’orientació personalitzada i un espai de pre-
sentació d’experiències per part de professionals de 
diferents àmbits. A banda dels espais físics que in-
clourà la mostra, durant la mateixa setmana hi ha 
previstes diverses xerrades i tallers sobre temes rela-
cionats amb el món laboral, itineraris formatius, etc.

B 10294-2015

es busquen voluntaris per 
forMar parelles lingüístiques 
a Masquefa
Masquefa busca voluntaris per ajudar 
persones de procedència diversa que 
estan aprenent el català a guanyar 
fluïdesa i Millorar les seves capacitats 
orals. per prendre part en el prograMa 
cal inscriure’s a través del web www.
vxl.cat o de forMa presencial a la 
biblioteca Municipal

El passat mes d’octubre l’Ajuntament de Masquefa 
i el Servei Comarcal de Català de l’Anoia (SCCA) van 
engegar un curs de català Bàsic 3 per a adults. Els 
grups de català bàsic estan formats per persones de 
procedència diversa que volen aprendre la llengua 
per comunicar-se en situacions quotidianes. A banda 
de les classes lectives, se’ls ofereix la possibilitat de 
participar al Voluntariat per la Llengua, un programa 
de la Direcció General de Política Lingüística gesti-
onat pel Consorci per a la Normalització Lingüística 
que posa en contacte persones catalanoparlants i 
persones que estan aprenent la llengua amb l’objec-
tiu que aquestes últimes puguin fer una hora de con-
versa en català a la setmana i millorar la seva fluïdesa 
a través de pràctiques que es desenvolupen fora de 
l’aula d’una manera més informal i distesa. 

Per tal de poder dur a terme l’activitat es busquen 
persones voluntàries majors d’edat que vulguin de-
dicar una hora a la setmana a conversar en català 
amb una persona que l’està aprenent. La dinàmica 
és senzilla i flexible, ja que un cop es fa l’assignació de 
parelles lingüístiques, segons les preferències i hora-
ris, cada parella decideix l’horari i el lloc de les tro-
bades recomanades, que són 10. Totes les persones 
interessades a participar-hi poden fer les inscripci-
ons a través del portal www.vxl.cat o adreçant-se a la 
Biblioteca de Masquefa.
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el Masquefí dani pérez clou el Masquefa sona bé 2016

la regidoria de cultura ja coMença a treballar en el disseny del certaMen 
de l’any que ve, en la que serà ja la quarta edició d’aquest cicle de Música 
estable

la beguda alta i baixa s’engalana per a la festa de la vellesa 2016

el passat 12 d’octubre, la beguda alta i baixa va celebrar la 66a edició 
d’aquesta festivitat organitzada per la societat recreativa unió 
begudenca, que ret hoMenatge a les persones de Més de 70 anys

La Sala Polivalent de l’antiga Fàbri-
ca Rogelio Rojo va acollir el passat 
13 de novembre la darrera actuació 
del Masquefa sona bé 2016. L’en-
carregat de baixar el teló d’aquest 
cicle estable de concerts organit-
zat per la Regidoria de Cultura va 
ser el reconegut saxofonista mas-
quefí Dani Pérez, que va presentar 

al públic el seu darrer treball. Amb 
aquesta actuació, l’Ajuntament va 
donar per tancada l’edició d’en-
guany d’aquest certamen que ha 
vist passar per l’escenari grups de 
gran prestigi com la Cobla Mont-
grins, els Barcelona Nova Fusió, 
Myriam Swanson i Magnòlia, Sim-
fònica Tekhné, Neus Mar o la Sant 

Andreu Jazz Band, En paral·lel, la 
Regidoria de Cultura ja comença 
a treballar en el disseny del certa-
men de l’any 2017, en la que serà ja 
la quarta edició d’aquest cicle on 
s’hi poden escoltar estils diversos 
representats per formacions i in-
tèrprets ben diferents. 

 Simfònica Tekhné 

 Cobla Montgrins 

 Barcelona Nova Fusió 

 Dani Pérez 

 Sant Andreu Jazz Band 

 Myriam Swanson i Magnòlia 

L’activitat va començar de bon matí amb l’ofici de 
missa a l’Església Immaculada Concepció. Tal i com 
marca la tradició, la gent gran va assistir a l’acte amb 
un acompanyant que lluïa un ram de flors. La festa 
va continuar al migdia amb la tradicional cercavila 
des de la plaça fins l’envelat a càrrec dels gegants 
i grallers de La Beguda. I un cop va finalitzar el re-
corregut, la gastronomia va prendre el protagonisme 
de la festa amb la celebració d’un vermut popular i 
un dinar de germanor, animats per la música i el ball 
dels “Mariachis de Roberto Guilar”.

 Neus Mar 
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Masquefa prepara la 
celebració del 30è aniversari 
de l’isidre i la Magdalena

la colla de geganters i grallers fa 
una cirda a la població i als antics 
MeMbres del grup a participar en 
el disseny i la celebració d’aquesta 
festivitat

La Colla de Geganters i Grallers, amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament, té previst commemorar al llarg 
de l’any 2017 els 30 anys de vida de l’Isidre i la Mag-
dalena -la parella de gegants de Masquefa- amb l’or-
ganització de diverses activitats lúdiques i culturals 
per a tots els públics. Entre les propostes que s’han 
posat sobre la taula hi ha l’organització d’una gran 
trobada de gegants, espectacles nocturns, exposi-
cions i xerrades. Amb tot, la comissió organitzadora 
segueix treballant des de fa vuit mesos per confec-
cionar un complet programa d’activitats que permeti 
donar a conèixer i reafirmar el fet geganter entre els 
veïns de Masquefa. 

s’anuncia el preMi de coMposició 
de Música per a cobla Masquefa 
i Montgrins 2017

les obres es poden presentar fins 
al 24 de febrer de 2017. la dotació 
MàxiMa del preMi serà de 3.000 €

En el marc del cicle de música estable Masquefa sona 
bé, la Regidoria de Cultura impulsa la primera edició 
del Premi de composició de música per a cobla Mas-
quefa i Montgrins 2017. El premi, concebut també 
com a plataforma de difusió per als nous valors del 
món de la cobla, compta amb la col·laboració de la 
Cobla-Orquestra Montgrins.

coM puc participar?

Els compositors que vulguin presentar les seves 
candidatures hauran de lliurar presencialment els 
seus treballs musicals a l’Ajuntament abans del 24 
de febrer del 2017. Per a poder optar al premi és im-
prescindible que les obres siguin originals i inèdites 
i d’una durada màxima de 15 minuts. L’organització 
nomenarà un jurat integrat per compositors o músics 
de renom, que seleccionarà un màxim de cinc obres 
finalistes i escollirà el treball guanyador. El lliurament 
dels premis i l’estrena de les obres finalistes es farà 
en un dels concerts del cicle de música Masquefa 
sona bé de l’any de la convocatòria.
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el concurs de fotografia instagraM 2016 
ja té guanyador!

el jurat ha guardonat roberto Martínez del 
Moral aMb el priMer preMi d’aquest certaMen 
organitzat per la regidoria de cultura. 
totes les fotografies finalistes del concurs 
es poden veure a l’exposició que acull la 
biblioteca Municipal fins al 9 de gener

Dissabte 26 de novembre, l’Ajuntament va donar a conèixer el veredic-
te de la primera edició del Concurs de Fotografia Instagram Masquefa 
2016, un certamen de fotografia impulsat per la Regidoria de Cultura. Al 
concurs, que tenia com a temàtica els fenòmens atmosfèrics, s’hi han 
presentat més de 100 propostes i el jurat ha escollit com a guanyadora 
-entre les 50 finalistes- la fotografia del masquefí Roberto Martínez del 
Moral, que reflexa la bellesa i l’impacte d’una tempesta de llamps so-
bre la negra nit masquefina. El primer premi està dotat amb un valor de 
100€. El segon premi (75€) ha anat a parar a Vicente Barcones, mentre 
que Pilar Irigaray ha estat guardonada amb el tercer premi (50€).

Les tres fotografies apareixeran en el calendari de l’any 2017 que 
edita anualment l’Ajuntament, juntament amb 10 imatges més que el 
jurat escollirà d’entre les 50 finalistes. Ester Ibáñez, regidora de Cultu-
ra, assegura que “estem molt satisfets i agraïts per la participació i 
la resposta tan positiva que ha tingut la gent. Totes les imatges són 
d’una gran qualitat artística.”

al costat 
de les entitats 
l’ajuntaMent de 
Masquefa continua 
treballant per tal 
d’ajudar les entitats  
i associacions en 
la seva tasca de 
dinaMització social, 
cultural i econòMica 
del Municipi

Durant el 2016 l’Ajuntament ha po-
sat a disposició de Masquefa Co-
merç els serveis d’una consultora 
externa que ha prestat suport con-
tinuat als comerços i establiments 
del municipi en la seva tasca de 
dinamització i foment de l’activitat 
econòmica local. Aquesta contrac-
tació ha estat possible gràcies a una 
subvenció atorgada per la Diputació 
de Barcelona. 

objEctius dEl sErVEi 
d’assEssoraMEnt

1. Impulsar i millorar les relacions 
internes amb els socis

2. Obrir vies de col·laboració 
amb l’Ajuntament i altres 
administracions

3. Configurar un programa 
de dinamització comercial 
sostenible en el temps

4. Optimitzar la gestió econòmica 
de l’associació

PRIMER PREMI
Roberto Martínez del Moral

SEGON PREMI
Vicente Barcones La Blanca

TERCER PREMI
Pilar Irigaray Pérez
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Masquefa reivindica el dret 
al lleure dels infants  
i presenta la reforestació 
del turó

dia uniVErsal dEls drEts dE l’infant

L’Ajuntament de Masquefa i el Centre d’Esplai 
Giravolt, en col.laboració amb les entitats del 
municipi L’Alzinar, Societat Recreativa i Cultural, 
l’Associació ALMA i l’Associació de Gimnàstica 
de Masquefa, es van tornar a sumar enguany a 
la commemoració del Dia Universal dels Drets de 
l’Infant amb la celebració el passat 20 de novembre 
d’una festa popular al carrer Crehueta per reivindicar 
el dret al lleure dels infants i per posar de manifest el 
paper cabdal que aquest té en el desenvolupament i 
en l’educació dels infants.

rEforEstació dEl turó

El mateix dia, es va dur a terme l’acte de presentació 
de la reforestació del turó. Per tal de recuperar 
aquest espai verd que es va cremar, s’han dut a 
terme diverses actuacions, entre elles la plantada 
d’arbres. Diumenge 20 de novembre es va oferir un 
esmorzar de coca i xocolata, els agents rurals van 
explicar mesures sobre la prevenció d’incendis i 
reforestació i es va fer l’alliberament d’un xoriguer.

Masquefa acull el trail les 
tres fonts per segona edició

la cursa, organitzada el passat 23 
d’octubre per l’entitat trail Masquefa, va 
mantenir una vessant solidària a través 
de l’agermanament amb l’associació alma

un rEcorrEGut íntEGraMEnt dE Muntanya

La prova, que va comptar amb un elevat índex de 
participació, va arrencar a la Plaça dels Jocs de 
Masquefa i va finalitzar en el mateix punt. Enguany 
el recorregut era de 12 quilòmetres, de desnivell mig, 
i els corredors van trepitjar terreny íntegrament de 
muntanya. La cursa va transcórrer, fent honor al seu 
nom, per la Font del Roure, la Font del Cementiri Vell i 
la Font del Violí. 

una cursa solidària

Les donacions voluntàries que els participants van 
fer durant la seva inscripció van anar destinades 
íntegrament a la Fundació Alma, una entitat sense 
ànim de lucre que vetlla per la protecció i respecte de 
les persones amb discapacitat intel·lectual i amb qui 
Trail Masquefa manté una relació d’agermanament.
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la festa de la Moto 
arriba a la seva 
dotzena edició

l’associació Motorista 4133 Va 
conVErtir MasquEfa, un any 
Més, En la capital dE lEs duEs 
rodEs durant unEs horEs

L’antiga fàbrica Rogelio Rojo es 
va convertir el 19 de novembre 
en lloc de trobada per als amants 
del motociclisme i un espai per 
compartir l’afició, la història i les 
experiències vinculades a aquest 
món. L’equipament va acollir al llarg 
de tot un matí un variat programa 
d’activitats que va incloure música 
en viu –amb les actuacions dels 
grups Recover i Fe Ciega-, un 
esmorzar ‘biker’ i estands de roba 
bijuteria i complements.

el gran recapte recull 8.000 quilos 
d’aliMents a Masquefa

auGMEnta, un any Més, El noMbrE dE Voluntaris quE 
s’inVolucrEn En aquEsta iniciatiVa solidària. 

Masquefa i els seus veïns han tornat a posar de manifest el seu caràcter 
solidari. Entre divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 de novembre, 
els masquefins van aportar un total de 8.000 quilos d’aliments com a 
part del Gran Recapte d’Aliments 2016 organitzat pel Banc d’Aliments 
de Catalunya, que a Masquefa compta amb el suport de l’Ajuntament. 
Tots els aliments recollits aniran destinats a les famílies més 
necessitades del municipi. 

75 Voluntaris i cinc punts dE rEcollida

Les vuit tones d’aliments que s’han recaptat, així com el bon 
desenvolupament de la jornada, han estat realitat gràcies als 75 
voluntaris que enguany han col·laborat en la recollida del menjar en 
els diferents punts habilitats arreu de Masquefa; un xifra que supera 
amb escreix els 40 que van participar l’any 2015. Aquest 2016 hi 
havia habilitats un total de cinc punts de recollida d’aliments arreu 
del municipi: Mercadona, Punt Taronja, Condis (carrer Major), Condis 
(avinguda Línia) i Guissona. 

L’Associació del Grup de Voluntaris de Masquefa agraeix la participació 
de tot el poble de Masquefa en el Gran Recapte 2016. Ha estat un èxit 
gràcies a la solidaritat i sensibilitat de tothom.

Agraïm molt especialment la implicació dels voluntaris que ho han fet 
possible.

I també volem fer tres agraïments particulars:

• A Masquefa Trail per la donació dels aliments que van recollir a la 
seva assemblea i, a més, un nombre important dels seus membres 
van fer de voluntaris.

• A l’empresa MOTRIO i Tallers Pratisa pel seu donatiu d’aliments

• Al Concert Solidari, per la recollida d’aliments.

Associació del Grup de Voluntaris de Masquefa



El taEkwondista masquEfí 
marc aguilEra sEguEix 
acumulant èxits 

El masquefí Marc Aguilera Olivella es va 
endur la medalla de plata -categoria aleví- 
el passat 22 i 23 d’octubre en el XIè Open 
Nacional de Taekwondo celebrat al municipi 
valencià de Benicàssim. A la competició hi 
van prendre part un centenar de clubs vin-
guts d’arreu de l’Estat espanyol i prop de 
1.200 esportistes. I tan sols unes setmanes 
més tard, en Marc va repetir medalla en el 
Campionat de Catalunya Infantil de Combat. 
L’Ajuntament de Masquefa felicita l’atleta 
masquefí pels darrers resultats obtinguts i 
li desitja molts èxits en les properes compe-
ticions. 

anna ViVEs prEsEnta El sEu 
projEctE solidari a la BEguda 
alta

L’edifici Francesc Mata i Sanghés, a La Beguda 
Alta, va acollir el divendres 18 de novembre una 
xerrada solidària a càrrec d’Anna Vives, una 
noia catalana amb la Síndrome de Down que ha 
creat la seva pròpia tipografia de lletra, dispo-
nible per escriure en qualsevol processador de 
textos. L’activitat estava organitzada pel Projec-
te Singulars, una iniciativa de l’Ajuntament de 
Masquefa, la Fundació Privada Àuria i la Funda-
ció Privada Jaume Balmes confinançat pel Fons 
Social Europeu “L’FSE Inverteix en el teu futur” i 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

èxit dEl Hrd lions  
a la copa sEül 2016

L’escola d’arts marcials HRD Lions va ser el pas-
sat 19 de novembre una de les grans protagonis-
tes de la Copa Seul de 2016 de Taekwondo, dispu-
tada a la ciutat càntabra de Santander. Ainhoa 
Rincón va aconseguir la primera plaça en com-
bat i la primera en tul per equips; Eloy González 
va ser segon en combat i en tul per equips i tercer 
en combat preestablert; Héctor Pérez es va fer 
amb la segona plaça en combat i amb la tercera 
a combat preestablert; Álex Coya, va aconseguir 
un segon lloc en tul per equips i un tercer a com-
bat; Julián Guzmán, mentrestant, va ser segon 
en combat; Alejandro González, tercer en tul per 
equips; Jon López, tercer en combat; i Rubén 
Usó; tercer en combat. L’Ajuntament de Masque-
fa felicita el HRD Lions i els seus alumnes pel re-
sultat obtingut.

l’ajuntamEnt cElEBra la tradicional 
ofrEna floral dE tots sants

El dimarts 1 de novembre, amb motiu de la Diada de Tots 
Sants, es va celebrar la tradicional ofrena floral al cementi-
ri a càrrec de representants del consistori. Com és habitu-
al, l’acte va incloure la lectura d’una poema sobre la Guer-
ra Civil i l’actuació de l’Aula Musical l’Alzinar-Cal Tenas de 
Masquefa. 
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masquEfa acull una noVa 
jornada dE donació dE sang

Els masquefins es van bolcar el passat 22 de 
novembre en la jornada solidària de donació de 
sang organitzada pel Banc de Sang i Teixits amb 
la col·laboració de l’Ajuntament, l’Associació de 
Donants de Sang de l’Anoia i Creu Roja. Al llarg 
del dia, es van fer un total de 80 donacions i prop 
d’un centenar de veïns van acostar-se al Casal 
d’Avis per participar-hi. A banda de la recollida 
de sang, el Casal d’Avis i el seu entorn van acollir 
un ampli programa d’activitats paral·leles orga-
nitzades per entitats i comerços del municipi.   

l’Equip fEmEní dE pEtanca, 
campió dE lliga

L’equip femení del Club Petanca Masquefa ha 
quedat campió, en la seva categoria, de la lliga de 
la Federació Catalana de Petanca. L’equip com-
plet, acompanyat d’una representació institucio-
nal del club, va recollir el trofeu a l’hotel Playafe-
ls de Castelldefels en el marc de la XIV Gala de la 
Petanca Catalana. Moltes felicitats, campiones!

una Exposició dE cinE

L’Associació Artística Missatgers va organitzar el pas-
sat mes d’octubre una exposició de dibuix i pintura 
titulada “El Cinema”. La inauguració es va fer el diven-
dres 14 d’octubre al vespre amb la projecció del curt-
metratge “Salvador Dalí i Walt Disney”. 
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masquEfa Es mou pEr la castanyada

Més de 200 persones van participar dissabte 29 d’octubre en una 
nova edició de la caminada nocturna de la Castanyada organitzada 
pel Club Excursionista Anoia. Enguany, el recorregut de la camina-
da –que es va mantenir en secret fins a darrera hora- va discórrer 
pel camp de futbol municipal, la depuradora d’aigua, la masia de 
Can Torres, la urbanització de Can Valls, la Font de l’Hort de Cal Rí-
tol, les vinyes situades a la part sud de la variant C-224 i el passeig 
de l’Onze de Setembre. Un cop finalitzada la ruta, els participants 
van poder gaudir, com ja és tradició, d’una castanyada popular amb 
moniatos, mistela, castanyes i llet amb cacau per als més petits.
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El castell de Masquefa fou, originà-
riament, de construcció comtal, es-
sent documentat ja a l’any 946 com 
a propietat del comte Sunyer I (†950) 
i la seva esposa Riquilda (†956). La 
progressiva conquesta i l’establiment 
de la frontera més enllà de Masquefa 
propicià la venda l’any 963 del com-
te Miró I (†966) de Barcelona a Ènnec 
Bonfill del castell de Masquefa, el seu 
terme i la seva església preromànica. 
El context que va originar el castell de 
Masquefa fou d’inestabilitat fronterera. 
Un cop afermada la presència cristiana 
a Barcelona l’any 801, Guifré el Pilós 
inicià un procés d’expansió cap al sud a 
partir del 878, traslladant la frontera 
entre els comtats catalans i al-Àndalus 
al llarg del segle IX. 

El nou senyor de Masquefa, Ènnec Bon-
fill (†1003) pertanyia al llinatge ves-
comtal. Fill de Sendred i Truitelda, fou 
nét de Sunifred, bisbe d’Arles (†890), 
germà de Guifré I el Pelós.  Ènnec es 
casà amb Egó de Conflent, filla d’Isarn I 
(†984) vescomte de Conflent i germa-
na del bisbe Sal·la d’Urgell (†1010), i 
tingué una única filla i hereva, Eliarda 
de Gelida (†1041), esposa d’Hug de 
Cervelló (†1025). Ènnec fou un per-
sonatge molt influent a la cort barce-
lonina del segle X. Procurador comtal i 
conseller del comte Borell II, s’encar-
regà de la política de coexistència pa-
cífica amb els musulmans del Califat i 
de dirigir les finances comtals. Bonfill 
destacà, durant el període que fou se-
nyor de Masquefa, per ser enviat com a 

ambaixador a la cort de Còrdova davant 
el califa al-Hakam II l’any 971. Acom-
panyà el vescomte Guitard, i el seu vi-
atge és descrit per l’historiador àrab de 
la cort califal Ibn Hayyan. L’historiador 
diu que l’1 de juliol d’aquell any els 
rebé el califa, a qui portaren el regal 
de Borrell que consistia en 30 captius 
musulmans, homes, dones i nens: 

«El dissabte s’assegué el califa al 
seu tron del saló oriental; un cop 
tot organitzat, fou enviat amb un 
escamot de cavalleria [per tal de 
cercar] el bàrbar Bonfill, junta-
ment amb els cristians cordo-
vesos que els feien d’intèrprets. 
Foren introduïts al saló del califa 
i se’ls feren honors, se’ls donà la 
resposta a la carta de Borrell així 
com un important present pel seu 
vicari Bonfill en correspondència 
dels captius que havia alliberat i 
dels altres obsequis que li havien 
portat. El califa els donà a conèi-
xer el que havien de transmetre a 
Borrell sobre la seva actitud i com 
havien de romandre en l’obedi-
ència. En marxar, foren oferts a 
Bonfill i als seus acompanyants 
regals, robes i atzembles apro-
piades a llurs categories.»

Més endavant, l’any 977 Bonfill és es-
mentat com assessor del comte Bor-
rell II, actuant com a representant del 
comte i delegat de la seva justícia. 
Ocupà també un càrrec especial dins 
l’administració comtal com a assessor 

del príncep. Tot i que no es va arribar 
a institucionalitzar mai aquest càrrec, 
constituí una posició amb més influ-
ència que el vicari, però menys que 
el vescomte. La primera vegada que 
apareix a la documentació Ènnec Bon-
fill és a la compra-venda del castell de 
Masquefa (963). El preu que Bonfill 
va pagar pel castell, 1000 sous, que 
era una suma considerable, tenint en 
compte que la mitjana de la peça de 
terra al segle X rondava els 20 sous. 
Sembla que fou una persona extrema-
dament acabalada i que el seu patri-
moni particular devia ser important: 
compra moltes propietats als comtes 
que es veuen obligats vendre els seus 
béns particulars o fiscals. D’aquesta 
manera fou com adquirí el castell de 
Masquefa –que més endavant canvià 
pel de Gelida– el de Cervelló, Subirats 
o Miralles. Més tard, amb el matrimo-
ni d’Hug i la seva filla Eliarda uní dos 
grans patrimonis: d’una banda, uns 
dominis centrats a la zona del Baix Llo-
bregat, i de l’altre, territoris fronterers 
a les marques del comtat de Barcelona 
i d’Osona-Manresa. Ènnec, però, de-
cidirà l’any 998 canviar el castell de 
Masquefa pel de Gelida amb l’abat Odó 
del monestir de Sant Cugat del Vallès, 
posant fi així als trenta-cinc anys que 
fou senyor de Masquefa.

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

ÈNNEC BONFILL,  
SENYOR DE MASQUEFA (963-998)

Isarn Sendred Truitella Guitard Gerberga

Aigo Ennec Bonfill Unifred Riquilda

Guillem de Castellvell ArsendisHug de CervellóEliarda

Bonfill Alemany de Cervelló Bonfill Guillem Guillem Ramon
de Castellvell

= =

==

= =



21La bàscuLa, 
butLLetí informatiu de La regidoria de joventut 

Masquefa batega
desembre 2016

bà

èxit de les jornades  
de salut i sexualitat
Durant el mes de novembre i la primera setmana de 
desembre el Casal de Joves de Masquefa va acollir 
unes Jornades de Salut i Sexualitat. Prop d’una 
cinquantena de joves de diferents edats van participar 
en alguna de les 4 sessions organitzades, que van 
abordar diferents temes relacionats amb la salut i la 
sexualitat: “Parlem de drogues”, “Infants, sexualitat i 
transgènere”, Sexualitat segura” i “Sexualitat i gènere”. 

Tots els participants que van assistir a un mínim de 3 
xerrades es van emportar a casa un “pack salut jove”, 
consistent en una motxilla, una samarreta i preservatius. 
En paral·lel a les jornades, el Casal va acollir l’exposició 
“Sex o no Sex”, una mostra específicament pensada per a 
joves que parla de les conductes de risc en matèria sexual 
i fomenta l’ús del preservatiu com a mesura de precaució. 

el concert solidari lluita contra la sida  
i recull aliMents i productes higiènics per  
al banc d’aliMents de Masquefa
Divendres 2 de desembre desenes de joves masquefins 
van acostar-se al Casal de Joves per tal d’assistir al 
concert Lluita contra la SIDA, una iniciativa de caràcter 
solidari que va comptar amb l’actuació del grup 
Karaoke band i dels DJ Misled Sound. Tal com estava 
previst, l’entrada al concert no es pagava en metàl·lic, 
sinó en forma d’aliments o productes d’higiene 
personal. Gràcies a la implicació i mobilització dels 
joves, es van poder recollir diversos quilos de menjar i 
material d’higiene que seran lliurats al Banc d’Aliments 
de Masquefa. 

inauguració 
de la 
nova pista 
d'skate: 

21 de gener
10:30h 

 destacat 
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Masquefa celebra 
una nova edició 
de la Festa 
de Sant Eloi 

Masquefa va celebrar el cap de setmana del 3 i 4 de 
desembre la quarta edició de la Festa de Sant Eloi, 
una celebració que s’emmarca en la ferma aposta 
de l’Ajuntament per donar a conèixer les tradicions 
i la història del poble. Al llarg de les dues jornades, 
La Fàbrica Rogelio Rojo va acollir un variat programa 
d’activitats lúdiques, culturals i gastronòmiques per 
a tots els públics per rememorar els orígens industri-
als del municipi. 
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dijous, 26 de gener 

CLUB DE LECTURA
Autor: Jonh Williams
Llibre: Stoner

18:00h.

Biblioteca

Preu: Inscripció prèvia

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

activitats a la biblioteca

Pol. Ind. La Pedrosa

Carretera de Masquefa a La Beguda - Nau 33, 

baixos  08783 Masquefa - Barcelona

jcmuntatges@hotmail.com

Telf 93 772 51 31 - 670 02 32 34

Fax 93 772 56 79 

CONSTRUCCIONS METÀL.LIQUES

SERRALLERIA

TREBALLS AMB ACER INOXIDABLE

dilluns, 16 de gener i 
divendres, 20 de gener 

TALLER
COM FUNCIONA EL TEU TELÈFON 
INTEL·LIGENT

17:30 a 19:30h

Biblioteca

Formació gratuïta adreçada 
principalment als majors de 
55 anys
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L’explotació dels recursos culturals i patrimonials 
ha de tenir una finalitat clara: buscar el benefici 
social, cultural, educatiu i econòmic de la comuni-
tat que sustenta aquesta patrimoni. 

Desenvolupament econòmic?
El benefici econòmic sol associar-se a l’atracció de 
visitants – locals i de fora – que generen moviment 
econòmic en el comerç local. Però la realitat és que 
el sil•logisme “promoció del patrimoni = augment 
de visitants = més economia” per se no és cert. 

El desenvolupament d’un territori a partir d’acci-
ons sobre el seu patrimoni necessita d’un treball 
intens. Un esforç que comença amb la planificació 
d’un projecte acompanyat d’un lideratge polític 
resolutiu. Així es pot de dissenyar un pla d’acció 
detallat que contingui la creació d’un discurs, pro-
ductes, plans de viabilitat, plans de màrqueting 
territorial, comunicació...

Iniciativa política
La dinamització econòmica d’un territori a partir 
dels seus recursos culturals és fruit d’una estra-

tègia col·laborativa, planificada, treballada i co-
herent amb el territori i la seva identitat cultural. 
Per això és necessari un lideratge polític amb ini-
ciativa.

Més que mai és necessari posar la política al ser-
vei del dinamisme econòmic per aconseguir un 
projecte amb objectius definits i participat. És 
d’aquesta manera com és generen les confiances 
i els consensos que desemboquen en un projecte 
de poble exitós.

Fem les coses millor!
Arriben temps de canvi, nous aires a la política lo-
cal amb noves persones amb visions alternatives, 
dinàmiques i amb capacitat per liderar de manera 
compartida, participativa i transparent. 

Sabem fer les coses millor! A nivell municipal te-
nim tècnics preparats per dissenyar els projectes 
i un teixit econòmic dinàmic capaç d’assumir els 
reptes. Fem-ho possible!

BON NADAL I TINGUEU UN 2017 MOLT ESPECIAL!

ciu · El Valor dE l’Esport i Els nostrEs EsportistEs

psc · patriMoni, cultura i dEsEnVolupaMEnt EconòMic dE MasquEfa

Practicar esport és una de les millors formes per 
contribuir a mantenir una vida saludable, però al 
mateix temps també és una manera d’ensenyar i 
promocionar el nom de Masquefa arreu de la co-
marca i al país. La nostra vila compta amb 1.200 
esportistes aproximadament, ja siguin amateurs 
o competint professionalment, i cal posar en valor 
l’esforç, dedicació i sacrifici que tots ells realitzen 
dia rere dia per assolir els objectius marcats.

Conscients de la importància de l’esport i de l’acti-
vitat que duen a terme els nostres esportistes, des 
de l’Ajuntament volem que se sentin acompanyats 
i recolzats institucionalment. I el primer pas, pro-
bablement, és que el municipi disposi dels espais 
i recursos per tal que la pràctica esportiva es pu-
gui desenvolupar de manera correcta i en el marc 

d’unes condicions òptimes. En aquesta sentit, la 
Regidoria d’Esports està treballant per solucionar 
alguns dèficits, prova d’això són les obres de cobri-
ment de la pista poliesportiva -que es convertirà 
en el segon pavelló en un futur -, i l’inici -durant el 
2017- del projecte de la coberta de la piscina. Amb 
aquestes i altres mesures es pretenen millorar les 
infraestructures esportives actuals i aconseguir 
que tots aquells veïns que desitgin practicar es-
port ho puguin fer a Masquefa i hi trobin l’espai i 
els recursos adequats.

Entenent l’esport com un element més de cohesió 
social, bona convivència i de model de vida saluda-
ble, des d’aquest equip de govern desitgem molts 
èxits als nostres esportistes el proper any i, a tots 
els veïns, unes màgiques festes i un millor 2017!      

Xavier Boquete i Saiz

masquefa@diba.cat
@xaviboquete

Daniel Gutiérrez

danielgutierrez.cat
@daniguties
@PSC_Masquefa
Masquefa.socialistes.cat
masquefa@socialistes.cat
Facebook: PSC Masquefa

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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Ja fa dies que percebem indicis de que el Nadal ar-
riba. Llums decoratius, loteria, anuncis televisius... i 
la fervor consumista es fa palesa, sobretot, als cen-
tres comercials. L’esperit nadalenc tal i com avui el 
coneixem, s’ha anat formant a partir de la barreja de 
tradicions al llarg de la història, fins que ha assolit un 
nivell totalment insostenible. 

És amb l’expansió del sistema capitalista, a partir 
del segle XIX, quan Nadal va començar a prendre un 
component consumista que es tradueix, per exem-
ple, amb la transformació d’una figura religiosa en 
Pare Noel, que deu el seu aspecte a les campanyes 
publicitàries de Coca-Cola. Malauradament, el Na-
dal no és nostre. És de les grans empreses que ens 
volen abocar a un consumisme frenètic. 

Des de la CUP Masquefa us instem a viure un Nadal 
construït per nosaltres mateixos i no el que ens volen 

fer viure les grans empreses amb grans campanyes 
publicitàries dissenyades especialment per aques-
tes dates. El consumisme que ataca especialment en 
aquestes dates és totalment intolerable, en tant que 
danya el medi ambient, contribueix a fer més grans 
les diferències de classe eixamplant les bretxes en-
tre aquells qui es poden permetre comprar grans 
quantitats de regals i aquells qui no i, a més, tenim a 
davant un consumisme que fomenta actituds mas-
clistes amb anuncis on ens volen fer creure que les 
pilotes i cotxes són pels nens i les “cuinetes” i nines 
per les nenes. 

Us desitgem un Bon Nadal a tots els veïns, sense 
oblidar-nos però de totes aquelles persones que 
viuran un cop més aquestes dates allunyats de les 
seves famílies, sense un plat a taula o vora les inde-
sitjables fronteres d’Europa. La nostra més gran soli-
daritat va per elles.

Malauradament l’any 2016 acabarà amb la reve-
lació d’unes xifres decebedores. Els veïns de Mas-
quefa hem pagat el tercer IBI més car de la comar-
ca, estem entre els 10 pobles que paguem l’aigua 
més cara de Catalunya, tenim una taxa del 17% 
d’atur, l’equip de govern té un deute superior als 
5.000.000 d’euros, i per tancar l’any, l’Agència Cata-
lana de Residus situa Masquefa a la cua comarcal 
en la recollida selectiva.

Segons les darreres xifres de l’Agència Catalana de 
residus, la mitjana de la recollida selectiva sobre 
el total de residus municipals és d’un 30,18%. Les 
poblacions anoienques amb millors resultats són, 
per aquest ordre: Piera (47,93%), Copons (44,74%) 
i Calaf (42,27%). Aquestes poblacions estan per 
sobre  de la mitjana catalana i totes están gover-
nades per Esquerra Republicana.

En canvi Masquefa, amb el pitjor coeficient amb 
diferència, ha obtingut un decepcionant 17,44%, 

molt per sota de la mitjana catalana i molt lluny 
dels millors resultats de la comarca.  Aquestes 
xifres evidencien l’absència de politiques medi 
ambientals de l’equip de govern CiU+PP. Després 
de 10 anys al govern, no han estat capaços encara 
d’introduir cap millora significativa en la recollida 
selectiva de residus.

Deixadesa a banda, aquest coeficient negatiu ens 
afecta directament a la butxaca de tots els mas-
quefins. Una bona política de recollida selectiva 
augmentaria el coeficient de reciclatge i el retorn 
del cànon (42.895,17€, l’any 2015), i per tant po-
dria abaratir la Taxa de deixalles que actualment 
paguem els masquefins (128 € per habitatge). Des 
d’Esquerra Republicana, apostem pel respecte i 
l’educació medi ambiental per fer de Masquefa un 
poble sostenible.

Us desitgem a tots els masquefins un Bon Nadal, 
unes bones festes i un feliç 2017 .

erc · MasquEfa a la cua coMarcal En rEcollida sElEctiVa dE dEixallEs

cup · El nadal Es Viu, no Es coMpra!   

pp

Manuel Navas

macgrean@gmail.com

Sílvia Rotger

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

Xavier Pérez Fornés

@masquefaerc
www.esquerra.cat/masquefa
masquefaerc@gmail.com
C/Major,59 (Masquefa)
Facebook: www.facebook.
com/Esquerra-Republi-
cana-Masquefa-Regene-
ració

Tenemos la oportunidad de decirle algo a nuestros 
vecinos por medio de nuestra revista. Lo estarán 
leyendo cuando tengamos ya las fiestas de fin 
de año. En este punto, queremos hacer un acto 
de recuerdo de lo que hemos hecho durante el 
año que está a punto de finalizar y no comparar 
nuestros actos con lo que la oposición hubiera 
hecho en nuestro lugar. Hemos hecho lo mejor 
que hemos sabido, tratando siempre de poner 
por delante lo mejor para Masquefa, siempre 
respetando nuestra ideología y siendo flexibles 
con el respeto que nos merecen las ideas de los 
demás. Nuestro apoyo al gobierno municipal tiene 
unas líneas rojas que se han sabido respetar en 

todo momento y por lo tanto nuestro compromiso 
se mantiene con “buena salud”. Creemos que se 
han cumplido muchas de nuestras sugerencias 
con plena conformidad y hemos apoyado las suyas 
por considerar que eran siempre beneficiosas 
para nuestra ciudad. Los que somos creyentes le 
pedimos al Niño Dios que nos traiga lo mejor para 
el año próximo y que los de otros Credos harán lo 
mismo y los que no tengan una Creencia, desearán 
de corazón nuestra felicidad y prosperidad. Con 
estas intenciones, el Partido Popular les desea 
unas muy felices fiestas y que el año próximo 
mejore lo pasado.



periodista. treballa al sector editorial

La Judith Càlix va néixer l’any 1973 a Barcelona, i la seva família 
és originària de Masquefa, on des de sempre hi ha estiuejat i s’hi 
desplaça els caps de setmana. És llicenciada en Periodisme i des de 
fa més d’una dècada treballa al sector editorial. Està especialitzada 
en obres de no ficció i il·lustrades sobre gastronomia, però també 
treballa en altres temàtiques com història, art o llibres infantils. Va 
ser directora de la revista Cuina, col·labora amb diversos mitjans 
de comunicació i és autora del llibre “Quan anàvem a les monges”, 
publicat aquest passat mes de novembre.

què et va dur a convertir-te en 
editora de llibres?
Sempre havia volgut treballar en l’àmbit editorial. Quan 
estava a la revista Cuina, l’empresa que la publicava lla-
vors era Edicions 62. Durant la meva estada allà ens ana-
ven arribant a la revista diferents propostes de llibres 
vinculats a la gastronomia i els editors de la casa, de ma-
nera informal, me’n parlaven i així va ser com poc a poc 
m’hi vaig anar introduint. Malgrat que el sector passa per 
un moment complicat, és un món realment apassionant.
 

què tenen la gastronoMia  
i la lectura que casen tan bé?
Els llibres de cuina i els infantils són, pràcticament, els 
dos únics subsectors dins el món editorial que s’han 
mantingut malgrat la crisi. En el cas dels primers, això 
es pot deure al fet que, en el món occidental, hi ha molta 
afició per la cuina, malgrat que es tingui poc temps per 
dedicar-s’hi. Avui dia els lectors s’ho pensen molt abans 
de gastar-se els diners; per això, els llibres pràctics con-
tinuen funcionant.

recentMent has publicat, juntaMent 
aMb la rosa gordillo, el llibre “quan 
anàveM a les Monges”. què recordes 
d’aquella època?
Amb la Rosa Gordillo vam coincidir a la mateixa escola, al 
Sant Josep Obrer de L’Hospitalet de Llobregat, i quan ens 
van proposar de fer el llibre, que ha quedat molt divertit 
i amè, ens va fer molta gràcia tornar la vista enrere. Les 
dues en tenim bons records. A part de les anècdotes amb 
les companyes, les cançons, els jocs i tot el que implicava 
la infantesa i la joventut, el que valorem ara és l’educació 
que ens van transmetre: la disciplina, la importància de 
l’esforç i l’estudi, i a ser empàtic amb els companys. Són 
tres valors que m’han ajudat al llarg de la meva carrera i a 
la vida personal. A Masquefa, en canvi, poques anaven a 
les monges –alguna a Sant Sadurní o a Igualada– i quan 
jo venia al poble els caps de setmana, els de la meva colla 

sempre em deien que “per anar a una escola de monges, 
sembles bastant normal” (riure). 

què és el que t’agrada Més  
de la teva feina?
La meva feina és molt diversa, jo coordino des de traduc-
cions fins a pensar idees sobre diferents temàtiques que 
són susceptibles d’acabar transformant-se en un llibre. 
El que més m’agrada és fer un llibre partint de zero: bus-
car l’autor, el fotògraf, l’il·lustrador... Tot aquest procés és 
molt enriquidor; tot i que, a vegades, també sol ser bas-
tant estressant. 

Masquefa podria ser una bona 
localització per un llibre?
Des de fa anys que tinc al cap tres o quatre idees de te-
màtica masquefina. Mai he tingut el temps de posar-m’hi, 
però. La meva besàvia per part de pare, que era mestres-
sa de casa, curava als pagesos masquefins l’esllomat (la 
lumbàlgia) i l’espatllat mitjançant una sèrie de rituals. 
Aquest, per exemple, seria un tema molt interessant per 
un llibre: explicar amb veu de dona com era la vida a un 
poble rural d’interior en aquella època. 

ara que s’acosten les festes 
nadalenques, quin llibre no pot 
faltar entre els regals? quines 
obres recoManaries per llegir 
durant el nadal?
Una bona recomanació podria ser “Escoles a la fronte-
ra”, de la coneguda lingüista masquefina M. Carme Ju-
nyent; un viatge diferent per la comarca de l’Anoia. També 
“Bravura”, de l’Emmanuel Carrère. Des que vaig llegir “El 
adversario”, segueixo molt aquest escriptor francès. Per 
als amants de les intrigues que vulguin passar una bona 
estona, recomanaria, sens dubte, “La noia del tren”, de 
Paula Hawkins. I no em puc estar de recomanar el nostre: 
“Quan anàvem a les monges”.

l’entrevista

judith càlix 
“Masquefa seria un bon escenari per un llibre”


