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El nou Centre de Dia, inversió
estrella del pressupost del 2014

L’empresa Auto-Grues Sant
Jordi s’implantarà a Masquefa
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telèfons d’interès

L’Institut Català de les Dones gestiona
un servei telefònic gratuït, permanent
i confidencial d’atenció a les dones en
situació de violència. La línia 900 900 120
funciona tots els dies de l’any, les 24 hores
del dia. Atén les demandes relacionades
amb qualsevol forma de situació de
violència envers les dones:
• Peticions d’informació de dones que
viuen situacions de violència.
• Peticions d’informació sobre els
recursos existents a Catalunya en
matèria d’assistència a la violència
contra les dones.
• Sol·licituds d’assessorament sobre
possibles actuacions a realitzar davant
una situació de violència contra les

dones, procedents de particulars i/o
professionals.
• Activació del Servei d’intervenció en
crisis greus en l’àmbit de la violència
masclista (24h / 365 dies a l’any),
procedent de qualsevol Ajuntament
i Consell Comarcal, amb el previ
consentiment de la dona agredida o
del seu entorn familiar.
El servei disposa de professionals, advocades
i psicòlogues que poden contactar amb
serveis d’emergència, si és necessari. Les
persones que accedeixin al servei poden
expressar-se en 124 llengües, entre les quals
hi ha el català, el castellà, l’anglès, el francès,
l’alemany, l’italià, el rus, l’àrab, el romanès, el
croat i el xinès (mandarí).

Com podem combatre la tos?

Evitar ambients secs. Hidratar-se
Moltes vegades, després d’un •
bevent aigua i usar humidificadors.
refredat, d’una grip, o com a
• No fumar i evitar espais tancats
conseqüència d’una altra malaltia
amb fum.
t
respiratòria, el símptoma més freqüen
La tos empitjora per la nit.
•
que patim és la tos.
És recomanable dormir amb
Hem de saber, però, que tot i que és un
el cap lleugerament
símptoma molt molest, és
incorporat respecte la
un important mecanisme
resta del cos, i no menjar
de defensa. Protegeix
abans
excessivament
l’organisme davant la
ir.
dorm
a
d’anar
presència de virus o
A més de seguir aquests
bactèries, de l’acumulació
consells, també hi ha
excessiva de mucositat
medicines i tractaments
i de substàncies irritants
homeopàtics que ens
com ara el fum del tabac.
poden ajudar.
diferents
Existeixen
Per a qualsevol dubte
tipus de tos: hi ha la tos
teniu l’equip de la Farmàcia Masquefa
productiva, que produeix secreció
la a la vostra disposició.
mucosa, i la tos seca o irritativa. Si
tos persisteix més de 3 setmanes, s’ha
Sílvia Terrón, farmacèutica
de consultar el metge.
ir Sílvia Jiménez Tort, farmacèutica
En tots dos casos podem segu
titular
diversos consells:
(Farmàcia Masquefa)
s
mel
cara
• Suavitzar la gola amb
balsàmics.
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AJUNTAMENT
93 772 50 30
Àrea Serveis Personals
93 772 50 30
Atenció al consumidor
93 772 50 30
Biblioteca
93 772 78 73
Buidatge fosses sèptiques 93 771 73 42
Casal d’Avis
93 772 50 07
Casal de Joves
93 772 85 21
Centre de Dia
93 772 79 90
CTC
93 772 78 28
Deixalleria/Recollida voluminosos 93 708 60 96
Masquef@ula
93 772 58 23
Policia Local
93 772 60 25
Protecció Civil
670 06 07 18
Ràdio Masquefa
93 772 67 94
ALZINAR
93 772 68 61
AMBULATORI (Masquefa) 93 772 64 34
AMBULATORI (La Beguda) 93 772 52 62
AMBULATORI (Mar torell) 93 775 51 03
AMBULÀNCIA
061 / 112
ANAIGUA
93 772 75 32
BOMBERS
112
BUTANO (Mar torell)
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
636 365 631
A LA DONA
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 53 01
FERROCARRILS
93 205 15 15
CATALANS
GAS NATURAL. Distribució. 902 200 850
GUARDIA CIVIL
062
HISENDA (Igualada)
93 804 65 61
HISPANO IGUALADINA 93 804 44 51
HOSPITAL (Mar torell)
93 774 20 20
INEM (Mar torell)
93 775 10 62
INFORMACIÓ GENERAL
012
JEFATURA TRÀNSIT (BCN) 93 298 65 00
JUTJAT DE PAU
93 772 57 57

LLAR INFANTS MUNICIPAL
93 772 50 24
FRANCESC MATA I SANGHÉS

MOSSOS D'ESQUADRA
ORGT (Masquefa)
ORGT (Piera)
PARRÒQUIA SANT PERE
POLIESPORTIU
REGISTRE PROPIETAT
RENFE
SANITAT RESPON
SEGURETAT SOCIAL (Igualada)

112
93 775 92 55
93 472 92 23
93 772 52 26
93 772 63 92
93 803 11 18
902 24 02 02
902 11 14 44
93 804 62 62
SECCIÓ D'INSTITUT DE MASQUEFA 93 772 77 22
TAXI
93 771 60 12
600 542 614
TAXI
TAXI 8 places i adaptat
648 659 009
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LA RECERCA DE FEINA

ELS BENEFICIS DE BUSCAR FEINA EN GRUP

Sobta pensar que podem buscar feina Participar en un grup de que busquen feina amb una altra persona que
els facilita assessorament tècnic, les quals es
en grup. Estem acostumats a preparar el
recerca de feina ajuda reuneixen periòdicament. En cada sessió es
currículum, buscar les adreces on enviarlo, consultar portals d’ocupació, cercar
a potenciar la xarxa de combina l’anàlisi de les activitats de recerca de
que s’han fet entre una trobada i l’anterior,
informació d’empreses i molts altres tràmits
contactes, incrementa feina
es parla d’un tema monogràfic proposat pel
en la solitud del nostre domicili. D’una banda,
les fonts d’informació i mateix grup, i cada persona exposa quines
tenim interioritzat que aquesta tasca és
activitats es planteja fer fins a la trobada següent.
la nostra responsabilitat individual. D’altra
l’accés a oportunitats
El mes d’octubre es va crear a Masquefa un grup
banda, ens fa por la competència, que els
formatives i laborals, i de recerca arran d’un seminari de tècniques de
altres s’assabentin de les ofertes que ens
interessen, i que competim per un mateix
fa que ens sentim més recerca de feina que es va realitzar al CTC. Fins
al moment s’ha reunit tres vegades. Es tracta
lloc de treball.
recolzats davant la
d’un grup obert i al qual s’hi poden incorporar
Però la veritat és que el treball en grup
incertesa de la situació noves persones en qualsevol moment, ja que
aporta múltiples beneficis, i la recerca de
a mesura que els seus integrants van trobant
feina no n’és una excepció. En aquest àmbit
concret, potencia la xarxa de contactes i fa que augmentin les feina el grup es va reduint.
fonts d’informació i l’accés a oportunitats formatives, laborals... D’altra banda, l’Ajuntament també està treballant en la creació
A més, compartir la nostra experiència amb altres persones que d’un grup de recerca específic per a persones que provenen del
estan vivint situacions semblants, ens aporta diversos punts de sector de la construcció.
vista sobre el mateix procés i, no menys important, fa que ens Per accedir a qualsevol d’aquests grups de recerca de feina,
sentim més recolzats anímicament davant l’angoixa que ens pot només cal sol·licitar-ho a la tècnica d’ocupació de l’Ajuntament,
provocar la incertesa de la situació.
adreçant-se al CTC (avinguda Catalunya, 62), trucant al 93 772 78
Un grup de recerca de feina el composen diverses persones 28 o escrivint a braneragc@diba.cat.

Instal·lacions
FINANCIACIÓ AL 0% D’INTERES
Presupost sense compromis
Empresa colaboradora:

Av. Catalunya, 60 (CTC despatx 4)
08783 Masquefa (Barcelona)

Gas.Calefacció
Aire acondicionat
Calderes
Escalfadors

T. 651 757 350

Email: gasanoiasl@gmail.com
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EL PRESSUPOST MUNICIPAL PER AL 2014
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UN PRESSUPOST PER A LES PERSONES
Els serveis a les persones –especialment a la gent gran i les famílies amb menys recursos- i la
promoció econòmica són els dos eixos sobre els quals pivota el pressupost de l’Ajuntament
de Masquefa per a aquest 2014, que és de 12.323.377,27 euros.

L’antic cinema acollirà el nou Centre de Dia per a persones dependents i els pisos per a gent gran

Un clar exponent d’aquesta aposta social
són els 700.000 euros que el capítol
d’inversions reserva per a la construcció
d’un nou Centre de Dia per a persones
dependents i pisos per a gent gran. El nou
centre es farà al local de l’antic cinema
i permetrà millorar l’atenció a aquest
col·lectiu i al mateix temps incrementar
el nombre de places per absorbir tota la
demanda.
També es destinaran més de 70.000 euros
a adequar diversos edificis municipals, bona
part dels quals es dedicaran a condicionar
un nou Casal de la Gent Gran a l’actual
consultori mèdic, una vegada el nou Centre
d’Atenció Primària obri portes en els
mesos vinents i resolgui, així, una demanda
històrica del municipi.
A més d’aquestes inversions, l’atenció a
les persones grans es completa amb els
132.250 euros amb què el pressupost
ordinari dota la regidoria de Gent Gran

per a impulsar diversos programes i serveis.
Les aportacions a polítiques en favor de la
gent gran i de Benestar Social augmenten
aquest any, en conjunt, en 95.748,49 euros.
En l’àmbit social, es destinen, per exemple,
50.000 euros a serveis socials, 25.000 a
l’Associació del Grup de Voluntaris per

Els 700.000 euros per fer un
nou Centre de Dia amb pisos
per a gent gran, la inversió
estrella d’un pressupost
que també inclou un nou
Casal d’Avis, el segon pis
per a emergències socials i
l’increment de la partida per
atendre necessitats bàsiques,
entre altres

comprar aliments per a les famílies amb més
necessitats, 6.000 per a beques, 5.000 per
ajuts a les famílies en l’àmbit de l’educació, i
uns altres 6.000 per a urgències socials.
També destaquen els 17.000 euros que
s’invertiran en fer un segon habitatge per a
les famílies en situació de vulnerabilitat que
es trobin davant situacions d’emergència.
Aquest habitatge social s’habilitarà en el pis
de propietat municipal que fins ara acollia
la seu de Ràdio Masquefa, just al costat del
primer pis social, que està a punt d’acabarse. L’emissora municipal es trasllada a
l’antiga Biblioteca, que s’ha reformat per ferhi els nous estudis.
A més, també destaquen els 974.879,71
euros que el pressupost ordinari destina a
Educació, partida que inclou els recursos que
l’Ajuntament dedica a finançar les escoles
bressol, el manteniment i subministraments
dels centres, la formació del professorat,
o els programes d’acompanyament a
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l’escolaritat, entre altres. Així mateix,
s’invertiran uns altres 35.000 euros en
millores a les escoles.
D’altra banda, l’aposta per les persones
també passa per continuar dignificant les
urbanitzacions. En aquest sentit, el capítol
d’inversions dedica 1.500.000 euros per
a les obres d’urbanització del Maset, una
històrica assignatura pendent en un barri
amb els carrers molt deteriorats i que
no disposa de servei de clavegueram.
L’Ajuntament obrirà un procés de consulta
amb els propietaris perquè siguin ells els
qui decideixen, atès l’actual moment de
dificultats econòmiques, el moment més
oportú per iniciar els treballs.

En l’altre gran eix del pressupost municipal,
la promoció econòmica, es destinen gairebé
100.000 euros a programes per afavorir
l’emprenedoria, l’ocupació i la formació, i
també a accions com ara potenciar les fires
de la Festa del Raïm i la Festa de Sant Eloi
per contribuir així a reactivar el comerç
local.
L’Ajuntament també torna a impulsar plans
d’ocupació per fomentar la contractació de
persones en situació d’atur. Entre desembre
i gener ja s’han contractat 7 persones per
a la Brigada Municipal amb subvencions del
SOC de la Generalitat, i properament se’n
contractaran 5 més amb una subvenció de
més de 51.000 euros de la Diputació de

Barcelona per a plans d’ocupació.
També per millorar la qualitat de vida
dels masquefins, el pressupost augmenta
els recursos destinats al manteniment de
places, parcs, jardins i vies públiques –s’hi
destinen 115.000 euros- per adequar-los
als nivells òptims.
Els números de l’Ajuntament per a aquest
2014 es van aprovar en el ple municipal
celebrat al desembre amb els 8 vots a favor
de l’equip de govern de CiU, les 2 abstencions
de PM (PSC-APM) –aleshores en coalició-,
i els dos vots contraris d’Esquerra i Força
Masquefa. El representant del Partit Popular
va excusar la seva absència al Ple per
qüestions personals.

GAIREBÉ 4.000.000 D'EUROS EN INVERSIONS
L'estabilitat financera en les arques municipals permet fer a Masquefa un important
esforç inversor en un moment de retallades i immobilisme generalitzat
El pressupost municipal d’aquest 2014
preveu invertir gairebé 4.000.000
d’euros (concretament 3.982.818,59)
per dur a terme fins a 25 actuacions
encaminades a millorar la qualitat de
vida dels masquefins.
A més del Centre de Dia, el Casal
d’Avis, el segon pis per a emergències
socials, els nous estudis de Ràdio
Masquefa, les obres d’urbanització del
Maset –prèvia consulta amb els veïnso el manteniment de places, parcs i
jardins, l’apartat d’inversions reserva
importants partides per a la millora de
la via pública, com ara 376.626,81 euros
per a la urbanització del carrer Pujades,
al sector Nord, 70.000 per arreglar
carrers de Can Parellada, 195.250
per a l’arranjament de diversos vials i
l’enllumenat, i 141.523,16 destinats al
Pla de Mobilitat.
Altres inversions destacades se
situen en l’àmbit de la cultura, amb
140.533,74 euros per al nou centre
d’interpretació de Cal Puig.
Aquest important esforç inversor
a Masquefa –en un moment de
retallades i immobilisme generalitzat
arreu- és possible per la situació
d’estabilitat financera en què es
troben les arques municipals arran del
pla d’estalvi i contenció de la despesa
que el govern municipal ha aplicat
els darrers anys. També pels recursos
addicionals recurrents que el govern

La urbanització del carrer Pujades, una altra de les inversions previstes per a aquest 2014

municipal ha generat amb operacions
com la de Mercadona i la revisió
de la concessió del servei d’aigua i
clavegueram.
L’Ajuntament, que paga els proveïdors
a trenta dies, com dicta la llei, ha
tancat el 2013 amb un romanent de
tresoreria de gairebé 2.400.000 euros
i una ràtio d’endeutament per sota del
75%, fet que permet demanar crèdits
sense haver de sol·licitar autorització
a la Generalitat. A més, l’any passat es
van poder amortitzar anticipadament
tres préstecs per valor de 182.000
euros, guanyant més marge de
maniobra en la despesa ordinària

d’aquest 2014.
De cara a aquest any l’Ajuntament
preveu concertar nous préstecs per
un import total de 565.000 euros,
175.000 dels quals mitjançant un
préstec de la Diputació de Barcelona
a interès zero, amb un any de carència,
i a retornar en deu anys, i 390.000
euros més bonificats per la Diputació.
En l’apartat d’ingressos, el pressupost
municipal torna a fer un exercici
de realisme davant l’actual situació
econòmica. Per exemple, preveu
recaptar fins a un 67% menys en
l’Impost
sobre
Construccions,
Instal·lacions i Obres.

NOTÍCIES
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Fira Futur, un guia en el camí acadèmic i professional
El cer tamen, que arriba a la vuitena edició, se celebrarà el 13 de març a la Polivalent
Totes les persones que s’estan plantejant quin ha de ser el seu
futur acadèmic o professional tenen una cita obligada amb Fira
Futur, el saló que, per vuitè any consecutiu, organitza l’Ajuntament
de Masquefa en el marc de la Xarxa Transició Escola Treball
(TET) Anoia Sud. El dijous 13 de març entre 25 i 30 centres
–com ara instituts, universitats, acadèmies, serveis d’ocupació i
cossos de seguretat- tornaran a instal·lar els seus estands a la
Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo per mostrar-los les
opcions que tenen a l’abast per continuar estudiant, iniciar-se en
el món laboral o millorar el seu lloc de treball.
Preguntes com ara ‘Què més puc estudiar?’, ‘Si estudio, quines
ofertes laborals m’esperen?’ o ‘Quina formació m’ajudarà a
progressar laboralment?’ trobaran resposta en aquest gran
aparador que mostra les diverses ofertes formatives i laborals
que hi ha a Masquefa i el seu àmbit d’influència. Fira Futur
s’adreça als joves per ajudar-los a l’hora de prendre una decisió
tan important com el seu futur acadèmic o professional, però
també a persones de totes les edats -ja estiguin en actiu o a
l’atur- que aposten per formar-se de manera continuada i, així,
augmentar les opcions de trobar feina o millorar la que tenen.
En aquest sentit, i després de l’èxit de l’any passat, el saló tornarà
a prestar especial atenció a les persones que volen fer-se
emprenedores i autoocupar-se, una fórmula cada vegada més
estesa en l’actual situació de crisi. S’hi instal·larà un estand amb
informació sobre emprenedoria, on s’explicarà també què hem
de fer per crear el nostre propi negoci.
Com a novetat, els PQPI-PTT de l’Anoia Sud i d’Igualada

Fins a 825 inscrits en la
formació organitzada per
l’Ajuntament el darrer curs
En l’actual context de crisi i atur, la formació és més
impor tant que mai. Per això l’Ajuntament ha apostat
decididament els darrers anys per ampliar l’ofer ta de
cursos adreçats a persones adultes, especialment aquella
formació que és més demanada per les empreses i que
ajuda els alumnes a millorar el currículum i les opcions
d’ocupabilitat. Durant el curs 2012-2013 –de setembre a
juny- es van organitzar més d’una cinquantena de cursos,
tallers i xerrades, els quals van registrar en total fins a 825
inscrits, amb algunes persones que van cursar més d’una
formació.
En l’àmbit de la formació per a l’ocupació, amb 125
inscrits, es van fer cursos de conductors de carretons
elevadors i de manipulació d’aliments, tallers de recerca
de feina, de xarxes socials i d’elaboració del currículum,
així com sessions de ‘coaching’ per a persones a l’atur,
entre altres.

s’estrenaran a la fira i instal·laran un estand per informar sobre
aquests estudis que proporcionen als joves que no hagin acreditat
l’ESO una formació bàsica i uns coneixements professionals per
a millorar les seves opcions d’ocupabilitat. Els mateixos alumnes
que participen en els Programes de Qualificació Professional
Inicial que aquest curs es fan a la comarca han dissenyat l’estand
i s’encarregaran també d’informar els visitants.
Fira Futur obrirà portes de les 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia,
i de les 5 a les 7 de la tarda, per rebre les visites concertades de
diversos centres escolars i de totes les persones que s’hi vulguin
apropar.
La formació en Tecnologies de la Informació i la
Comunicació, amb 195 inscrits, va incloure, per exemple,
cursos d’informàtica, Internet, ofimàtica o tràmits online,
a més de la possibilitat de fer gratuïtament al CTC
l’examen per a obtenir el cer tificat acTIC. Aquest curs
també s’hi pot fer gratuïtament la prova per al títol oficial
de Microsoft Office.
Pel que fa a coneixements de base, amb 87 inscrits, es
van organitzar cursos per a la preparació de les proves
d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig i de Grau Superior
o xerrades sobre l’ofer ta formativa de la UOC.
També els emprenedors, les empreses i els comerços van
poder par ticipar en un pla formatiu gratuït anual –amb
la programació d’un curs, taller o xerrada cada mes- per
ajudar-los a ser més competitius. Hi van haver 107 inscrits.
La formació relacionada amb els serveis personals
va registrar 311 inscrits. Es van dur a terme cursos de
gimnàstica i tallers de memòria, de salut o per a cuidadors
no professionals de persones amb dependència, entre
altres.
Aquest curs l’Ajuntament ha tornat a programar
nombrosos cursos en tots aquests àmbits. Podeu
consultar l’agenda formativa on line a www.masquefa.cat
i també en paper a l’Ajuntament i el CTC.
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L’empresa Auto-Grues Sant Jordi s’instal·larà a Masquefa
Auto-Grues Sant Jordi, empresa dedicada al reciclatge
i emmagatzematge de vehicles fora d’ús, s’instal·larà a
Masquefa, on preveu crear fins a 35 nous llocs de treball
quan assoleixi la seva màxima activitat. L’empresa ocuparà
una finca de 38.528 metres quadrats del polígon del Clot
del Xarel·lo. Inicialment hi edificarà una nau de 3.000 metres
quadrats que posteriorment preveu ampliar fins als 5.000.
En la resta del solar hi habilitarà una campa per als vehicles.
Aquesta nova implantació empresarial en
una de les comarques més castigades per
la crisi i l’atur és fruit de la col·laboració
público-privada. S’ha materialitzat després
de les gestions que els darrers temps
han dut a terme l’Ajuntament, l’empresa,
i la societat propietària de la finca, que
han signat un conveni a tres bandes.
Segons aquest acord, l’Ajuntament
tramitarà i contractarà la modificació del
planejament urbanístic necessària per poder acollir aquest
tipus d’activitat. L’empresa Auto-Grues Sant Jordi n’assumirà
les despeses, valorades en 40.000 euros.
A més, Auto-Grues Sant Jordi s’obliga, a petició de
l’Ajuntament, a contractar el personal entre les persones
inscrites a la borsa de treball de Masquefa, donant prioritat
als veïns empadronats al municipi.
El conveni es va aprovar, per unanimitat, en una sessió
extraordinària del Ple Municipal celebrada al desembre. Va
obtenir els vots a favor del govern (Convergència i Unió)

i de tots els grups a l’oposició: Progrés Municipal (PSCPM); Partit Popular, Força Masquefa, Esquerra i el regidor
no adscrit David Minoves. El Ple també va donar llum
verd a l’aprovació inicial de la modificació del planejament
urbanístic. L’aprovació definitiva és competència de la
Comissió d’Urbanisme de la Generalitat.
L’alcalde, Xavier Boquete, posa aquesta operació d’exemple
de “la importància de la col·laboració entre el sector públic i
privat per impulsar projectes que generin
riquesa i llocs de treball”. En aquest
sentit, recorda que l’Ajuntament “ha
posat totes les facilitats possibles” per fer
realitat una nova implantació empresarial
que permetrà “reforçar l’estructura
productiva de Masquefa i crear nous llocs
de treball, reduint una taxa d’atur que no
podem acceptar”.
Auto-Grues Sant Jordi serà la segona
empresa que s’instal·larà al polígon del Clot del Xarel·lo,
on des de l’any 2010 ja hi ha el centre logístic de la
multinacional Aldi Supermercats. Aquest polígon, situat
al llindar del municipi de Sant Llorenç d’Hortons, destaca
per la seva privilegiada situació -a només 30 quilòmetres
de Barcelona- i les seves extraordinàries dimensions, que
el fan especialment atractiu per a la instal·lació d’empreses
capdavanteres que requereixen molts metres quadrats. A
més, es troba al peu de futures infraestructures viàries com
el Quart Cinturó i el desdoblament de la B-224.

Crearà fins a 35
llocs de treball quan
assoleixi la seva
màxima activitat

L’Ajuntament dóna feina a set
El Servei d’Ocupació va ajudar
persones que estaven a l’atur amb 146 persones a trobar feina
programes ocupacionals del SOC durant el 2013
Entre desembre i gener l’Ajuntament ha pogut donar feina a
set veïns que es trobaven a l’atur mitjançant les subvencions de
tres programes ocupacionals promoguts i finançats pel Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat.
Aquests set persones s’han incorporat a la Brigada, on fan
tasques de manteniment de la via pública i dels equipaments
municipals. Se’ls ha fet un contracte de sis mesos, a jornada
compler ta, que inclou una par t de formació.
Els contractats van ser preseleccionats pel mateix SOC.
La seva contractació ha anat a càrrec majoritàriament del
Consell. Amb la incorporació d’aquestes persones la Brigada
ha vist reforçada la seva plantilla i ha pogut destinar un equip
d’efectius exclusivament a les urbanitzacions per garantir un
bon manteniment.
L’Ajuntament contractarà properament més persones en
situació d’atur amb una subvenció de més de 51.000 euros de
la Diputació.

146 persones van trobar feina l’any 2013 després d’haver
passat pel Servei d’Ocupació de Masquefa (SOM). D’aquestes,
24 van aconseguir un lloc de treball mitjançant ofertes laborals
gestionades directament per la borsa de treball d’aquest servei,
mentre que 8 més ho van fer amb ofertes d’altres serveis
d’ocupació amb els quals treballa en xarxa. La resta es va
incorporar al món laboral mitjançant altres vies després de rebre
l’assessorament i l’orientació del SOM.
El Servei d’Ocupació de Masquefa és un recurs gratuït de
l’Ajuntament per als vilatans que volen informació, assessorament
i orientació per afrontar amb èxit la recerca de feina o la
formació. També està a disposició de les empreses que busquen
empleats i fa d’intermediació entre aquestes i els sol·licitants
de feina. Ofereix tres serveis principals: sessions d’orientació
laboral personalitzada o en grup, el Club de la Feina (un espai
d’autoconsulta dotat amb ordinadors i tot tipus de recursos per
a cercar feina de manera autònoma) i tallers per a millorar les
tècniques de recerca de feina i el coneixement del món laboral.
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El gran parc urbà de la Font del Roure, en la recta final
Aquest nou pulmó verd
inclou zones d’esbarjo i per
passejar a l’aire lliure
Els treballs per fer un gran parc urbà i zona
verda a la Font del Roure es troben en la
recta final. En l’actualitat ja s’han completat
els moviments de terres, i ara es procedirà
a restaurar la zona on hi ha la font, i, en
la nova zona, s'ampliarà el llac ja existent
i s'hi faran les àrees de jocs infantils i de
pícnic. La previsió és que l’obra s’acabi en
el termini de tres mesos. Amb aquesta
actuació els masquefins guanyaran un nou
espai per a l’esbarjo i les passejades a l’aire
lliure. L’actuació té un cost de 587.519,28
euros (IVA inclòs). L’Ajuntament compta
amb una subvenció de 371.000 euros del
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC) de la Generalitat. Els treballs van
a càrrec de Constructora de Calaf.

Comencen les obres de sanejament i urbanització dels
carrers Font del Roure i Concepció i del passatge Magarola
Des de final del mes de gener s’estan
executant les obres de sanejament i
urbanització dels carrers Font del Roure
i Concepció i del passatge Magarola, al
sector nord de Masquefa. L’actuació,
que comportarà una important millora
estètica i funcional d’aquesta zona, inclou
diverses accions.
D’una banda, s’està instal·lant una nova
xarxa de recollida de les aigües pluvials
en tots tres vials, així com de recollida
d’aigües residuals en el passatge Magarola.
D’altra banda, es reurbanitza el carrer

Concepció -des del carrer Montserrat
fins al carrer Font de Roure-, remodelantne la calçada i les voreres, que estaven
en molt mal estat. I, en tercer lloc,
s’urbanitzen el passatge Magarola i el tram
del carrer Font del Roure que transcorre
davant de la plaça dels Jocs. Aquest dos
vials, actualment de terra, es fan de nou.
Al passatge Magarola s’hi habilita una
plataforma única amb la calçada i les
voreres al mateix nivell. I al carrer de la
Font del Roure s’hi fa la calçada i unes
voreres amples per facilitar el pas dels

veïns i especialment les persones amb
mobilitat reduïda. També la remodelació
del carrer Concepció inclou fer la vorera
del costat nord més ample.
Els treballs, que van a càrrec de l’empresa
Obres i Serveis Roig, tenen un pressupost
provisional de 455.172,38 euros (IVA
inclòs). Es financen amb recursos propis
de l’Ajuntament, les contribucions
especials dels veïns i dues subvencions
que s’han aconseguit de la Generalitat i
la Diputació i que han permès rebaixar el
cost a pagar pels propietaris.
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‘TASTET D’OFICIS’:

Apropant al món laboral els alumnes
amb necessitats educatives especials
L’institut i l’Ajuntament de Masquefa han engegat conjuntament aquest curs el projecte ‘Tastet d’oficis’. Aquest
programa s’adreça a alumnes amb necessitats educatives especials i els dóna l’opor tunitat de complementar la
formació en competències bàsiques que adquireixen a l’aula, amb l’experiència de treballar unes hores a la setmana
en empreses i centres de la vila. Així, tenen un primer contacte amb el món laboral, s’aproximen a la realitat de
diferents professions, i les poden posar en pràctica.

L’Alba González, una de les estudiants del programa ‘Tastet d’oficis’,
treballant a la finca de Can Massana

En el ‘Tastet d’Oficis’ hi participen quatre
alumnes de tercer d’ESO de 14 i 15 anys, amb
el seguiment de les dues psicopedagogues i
la integradora social de la Unitat de Suport
a l’Educació Especial (USEE) de l’institut,
l’Estela Martínez, la Tanit Soliva i la Noèlia
Gual.
Al llarg del curs, des del setembre passat
i fins al mes de juny vinent, tots quatre
alumnes hauran treballat en els tres centres
que col·laboren en el projecte: tres mesos
a la finca de Can Massana, descobrint l’ofici
de pagès, tres mesos a l’escola Font del
Roure, ajudant el conserge i les monitores
del menjador, i tres mesos més a la
deixalleria municipal, col·laborant amb el
seu responsable. D’aquesta manera podran
tastar tres oficis diferents.
Aquesta primera immersió en el món
professional és especialment beneficiosa per
a aquests alumnes. D’una banda, “els ajuda
a potenciar la seva autonomia personal
i a adquirir hàbits com la puntualitat,
l’ordre, la constància o el treball”, explica la
psicopedagoga Tanit Soliva. D’altra banda,
“contribueix a que puguin desenvolupar
les seves aptituds professionals: prenen
consciència de les seves pròpies capacitats i

L’equip de la Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE),
en una reunió a l’institut

limitacions, i assumeixen la responsabilitat de
fer les tasques que se’ls encomanen”. “Són
capaços de fer moltes coses si els altres hi
confien”, hi afegeix. A més, “reforça la seva
autoestima i incrementa les seves habilitats
socials i la capacitat d’interrelacionar-se amb
els altres”.
L’accés a la feina té, doncs, un paper molt
important per aconseguir la seva plena
integració en la societat. I el programa ‘Tastets
d’oficis’ vol ajudar-los a fer aquesta transició
del món escolar al món laboral. Gràcies al
treball conjunt de l’institut, l’Ajuntament i
les empreses i centres col·laboradors, es
pot donar a aquests alumnes l’oportunitat
d’experimentar diferents professions i, així,
orientar-los sobre les possibles sortides
laborals que tindran una vegada acabin els

“La inserció en el mercat
de treball contribueix a la
plena integració d’aquestes
persones; que puguin
desenvolupar-se personalment
i socialment és responsabilitat
de tot el municipi”

estudis a l’institut per poder continuar vivint
i treballant a Masquefa.
‘Tastet d’oficis’ és “un projecte de municipi”,
impulsat en el marc de la Xarxa Municipal
Infància i Adolescència, integrada pels agents
dels diferents àmbits que intervenen amb
infants i adolescents. “El desenvolupament
personal i social d’aquests nois i noies passa
necessàriament per la implicació de tots
i totes; el municipi, treballant en xarxa, els
aporta coses que no podem oferir només des
de l’àmbit acadèmic”, afirma Diana Sanfeliu,
psicopedagoga de l’equip d’assessorament
i orientació psicopedagògica (EAP) de
l’Anoia. Aquest equip ofereix assessorament
i suport al professorat i els centres educatius
en relació als alumnes amb necessitats
educatives especials i les seves famílies.
Per això els impulsors del projecte fan una
crida a més empreses perquè s’hi sumin
i, d’aquesta manera, es pugui garantir la
continuïtat del projecte i la incorporació
d’altres alumnes amb necessitats educatives
especials de l’institut. Les empreses i
centres interessats poden trucar al 93 772
50 30 (regidoria d’Educació) o escriure a
educaciomasquefa@masquefa.net.
(continua a la pàgina següent)
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“A l’institut l’Alba viu en una mena de bombolla, però ... i després?”

La Lídia Cortés i la seva filla, l’Alba, a l’entrada de l’institut de Masquefa

L’Alba González és una de les alumnes
que participa en el programa ‘Tastet
d’oficis’. Els tres primers mesos del curs
va treballar a la finca de Can Massana.
Aquest trimestre ho està fent a l’escola
Font del Roure. I els últims tres mesos
anirà a la deixalleria municipal. Com els
altres tres participants del programa,
l’Alba va a la feina dues vegades a la
setmana, dilluns i dijous, tres hores cada
dia. Els alumnes hi van per parelles i
acompanyats d’una de les docents de la
USEE, que fa un seguiment de les seves
evolucions. Per afavorir la seva autonomia,
però, a la feina segueixen directament
les instruccions dels responsables del
centre, fent les tasques que prèviament
consensuen amb la tutora.
“Aprenc molt i m’ho passo molt bé”
respon l’Alba amb un somriure d’orella a

orella. A Can Massana “vaig treure herbes
i canyes, vaig collir tomàquets i pomes i les
vaig netejar perquè després les poguessin
vendre”, recorda. “Quan treballes has de
ser puntual i fer el que et demanen”, diu.
Ara, a l’escola, fa fotocòpies, ordena els
llibres de la biblioteca, “i paro taula i ajudo
a donar menjar als nens de P3”. A l’Alba
el que la fa més feliç és el contacte amb
altres persones i veure que allò que fa
les ajuda.
La seva mare, la Lídia Cortés, està
“contenta i agraïda” per aquesta
oportunitat. “Segurament nosaltres sols
no podríem ajudar-la a trobar una feina”.
Admet que li preocupa el futur de la seva
filla: “què passarà quan acabi d’estudiar?
A l’institut viu en una mena de bombolla,
però, i després? ... el pas al món laboral és
molt difícil per a les persones com l’Alba”.

‘Tastet d’oficis’ l’ajuda “a anar fent aquest
pas poc a poc, a anar entrant en el món
laboral, i al mateix temps les empreses
i centres veuen que pot fer feina,
perquè l’Alba és molt vàlida si se li dóna
l’oportunitat”. L’experiència està sent
molt positiva. “L’Alba no està tancada en
un centre passant les hores, sinó que està
tenint un aprenentatge, en la mateixa
societat, que és real i pràctic”, diu la Lídia.
“Ha après que s’ha de treballar, que ha
d’assumir unes responsabilitats i unes
obligacions, que ha de ser puntual, que
si acabes el que t’han encomanat, has de
preguntar què més pots fer...”. Destaca
especialment que pugui desenvolupar
diferent professions, “per veure quina pot
fer millor”.
La Lídia també se suma a la crida perquè
altres empreses i comerços facilitin a
aquestes persones amb dificultats la
seva inserció en el mercat de treball. “És
una responsabilitat de tots que puguin
integrar-se plenament en el poble i
desenvolupar-se com a adults en el seu
entorn, que no hagin de marxar fora a
cap centre especial”. “Treballar amb
elles és una experiència que omple, que
t’enriqueix”. “A mi l’Alba m’ha ensenyat
molt: a no jutjar ningú sense conèixer-lo,
a donar-ho tot sense demanar res, a riure
sempre ... ella m’aporta molta felicitat”.

“El pas al món laboral
és molt difícil per a les
persones com ella, i
aquest programa li està
donant una oportunitat”,
diu la mare d’una de les
alumnes participants
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“Treballar amb ells ens ha fet replantejar moltes coses”
“No només nosaltres els ajudem a ells;
aquests alumnes ens ajuden molt a
nosaltres, perquè ens ensenyen moltes
coses”, diu Josep Lluís Capdevila, tècnic
agrícola de la finca de Can Massana. Què
han après, doncs, treballant de bracet
d’aquests alumnes? “Ens han fet veure les
coses d’una altra manera: el fet d’explicar
a algú el que ha de fer des de zero, a
algú que no coneix res de la feina, et fa
reflexionar sobre el que estàs fent i com
ho estàs fent; i fins i tot ens hem arribat
a replantejar alguns sistemes productius”,
explica.
A Can Massana hi han treballat durant el
primer trimestre del curs, de setembre
a desembre, l’Alba i un altre company, el
Joan. “Aquesta experiència ens ha permès
recuperar la figura de l’aprenent, que
sembla que s’està perdent”, diu Capdevila.
“Laboralment n’hem tret profit, perquè
ens han ajudat a fer molta feina: han
collit hortalisses, les han preparat per a
la seva comercialització, han retirat cultiu
vell i han preparat la terra de nou, ens
han donat un cop de mà en la neteja de
les instal·lacions i han posat ordre en
els magatzems”. “I personalment i com
a empresa l’experiència ens ha enriquit
i satisfet molt, perquè fas alguna cosa
per a persones amb dificultats”. “És un
projecte –afegeix Capdevila- que només
té avantatges: a l’empresa no li costa res

Josep Lluís Capdevila, tècnic agrícola de la finca de Can Massana

“Aquesta experiència
t’enriqueix molt,
personalment i com
a empresa”

ni econòmicament ni en temps, i en canvi
hi guanyes molt”.
Can Massana, una empresa amb “voluntat
social i ganes d’implicar-se amb el municipi”
rebrà el darrer trimestre del curs els altres
dos alumnes del projecte. L’any que ve ja
pensen a repetir l’experiència.

Programa a la ràdio amb alumnes de la USEE
A més del programa ‘Tastet d’oficis’,
l’institut i Ràdio Masquefa (91.6
FM) també han engegat aquest
curs una iniciativa per a afavorir
la integració social d’alumnes amb
necessitats educatives especials.

Set estudiants de la USEE fan un
programa mensual a l’emissora
municipal, encarregant-se de la
par t tècnica i de continguts. Ens
expliquen receptes de cuina, parlen
de ‘Violeta’, una sèrie que està

causant furor entre els adolescents,
analitzen diferents sèries televisives
i ens apropen les darreres novetats
en videojocs i cinema.
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DOBLE ANIVERSARI A L’ESCOLA:
25 ANYS DEL TURÓ I 10 DE LA FONT DEL ROURE
La comunitat educativa de Masquefa està d’enhorabona. Aquest 2014 celebrem dos aniversaris
assenyalats. L’escola El Turó festeja el 25è aniversari de l’estrena del nou edifici. I l’escola Font
del Roure bufa les seves 10 primeres espelmes. L’ocasió s’ho mereix i, per això, tots dos
centres han preparat al llarg del curs diverses activitats per a docents, alumnes i familiars, a
més de dues festes obertes a tothom per compartir aquestes efemèrides amb tots els vilatans

El Turó: un quart de segle
Font del Roure: 10 anys
treballant per l’educació i la construint futur; al servei
convivència
de l’educació

Dibuix de Gemma Obiols, 11 anys.

Mural amb les cares dels alumnes al pati de l’escola

Aquest curs 2013-14 es compleixen 25 anys de l’estrena de
l’edifici de l’escola El Turó. L’escola, però, ve de molt més lluny,
ja que té els seus inicis en l’antiga Escuela Graduada Mixta
de Masquefa, que estava repar tida en diversos edificis del
poble. L’any 1981 va entrar a formar par t del grup d’Escoles
Catalanes, les escoles pioneres en iniciar la immersió lingüística
a Catalunya fa més de 30 anys. Per això, l’estrena de l’actual
edifici va marcar un punt d’inflexió en la trajectòria de l’escola
i va suposar una impor tant empenta en el seu funcionament
pedagògic i en la seva cohesió.
Aquest curs, l’escola té el goig de complir un quar t de segle
al servei de l’educació i de la convivència a Masquefa i ho
vol commemorar amb tota la comunitat educativa al llarg del
curs, i en una celebració conjunta que tindrà lloc el dia 30 de
maig, a la qual esteu tots convidats.
El centre està fent un recull d’imatges de record d’aquests
25 anys. Podeu enviar les fotografies al correu electrònic
a8020841@xtec.cat.
Trobareu
més
informació
al
web
de
l’escola:
http://blocs.xtec.cat/escolaelturomasquefa/.

L’Escola Font del Roure va néixer ara fa 10 anys, el curs 20032004. Al principi era com una petita família en què es coneixia
tothom. Tots van treballar amb la il·lusió de fer créixer l’escola.
Ara ja té 10 anys!, i és com una gran família formada per 410
alumnes, un grup de 28 mestres i altres treballadors de suport
(PAS, cuina-menjador...). I evidentment, al seu costat, els pares, les
mares i l’AMPA, fent camí junts amb un objectiu comú: l’educació
dels fills, l’educació dels alumnes.
Per celebrar aquesta data tan important, al llarg del curs es
programaran diversos actes. El tret de sortida ha estat fer un gran
mural en les parets del pati amb les cares dels alumnes, el qual ha
estat possible gràcies a la col·laboració de les mares i els pares.
També s’ha dut a terme un concurs, obert a totes les famílies del
centre i els alumnes, per trobar un logotip propi que identifiqui
l’escola. S’hi han presentat 14 participants i properament es farà la
reunió del jurat per a elegir el guanyador.
Per tancar la celebració, la festa de final de curs que es farà el 20
de juny serà aquest any festa grossa: la cloenda del desè aniversari.
Al bloc de l’escola (http://blocs.xtec.cat/fontroure) hi anireu
trobant informació de les diferents activitats.
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Nou concurs fotogràfic sobre
paisatges i racons

Premi a l’Alzinar per la seva
aplicació per a mòbils

La regidoria de Cultura torna a organitzar aquest 2014 el
Concurs de Fotografia Vila de Masquefa, que en aquesta ocasió
tindrà com a temàtica els paisatges i racons del municipi, ja
siguin naturals, històrics, culturals o patrimonials. Està obert a
tots els afeccionats amateurs a la fotografia i la inscripció és
gratuïta. Entre tots els treballs el jurat elegirà 13 fotografies per
a il·lustrar el calendari del 2015. El concurs està dotat amb tres
premis: un primer de 200 euros, un segon de 100 i un tercer
de 50. Totes les fotografies s’exposaran per les festes de Nadal
i Reis. El termini per presentar els treballs serà del 20 al 31
d’octubre. Podeu consultar les bases a www.masquefa.cat

L’Ajuntament felicita l’Alzinar pel reconeixement que va obtenir en
els Premis Ateneus 2013, als quals es van presentar 51 candidatures
de tot Catalunya. L’entitat va resultar guanyadora en la categoria de
Capacitat d’Innovació, gràcies a una original aplicació per a telèfons
mòbils dissenyada pel soci i estudiant Daniel Mas. L’aplicació permet
conèixer mitjançant el telèfon mòbil tota la informació de l’Alzinar.
La pantalla inicial està organitzada de manera que es pugui accedir
ràpidament a l’agenda, la informació de les activitats i cursos, al
blog de l’entitat, i a tots els perfils en xarxes socials, així com a la
informació de contacte. L’any passat l’Alzinar ja va guanyar un Premi
Ateneus pel seu sistema de comunicació amb els socis i vilatans.

Segona Exposició d’Artistes Locals:
apunta-t’hi!

Commemoració del Dia Internacional
de la Dona

Després de la bona acollida que va tenir la primera mostra,
celebrada al Nadal, la Comissió d’Artistes Locals i l’Ajuntament ja
organitzen una segona exposició d’obres elaborades per artistes
locals adults. Es farà el mes de setembre, coincidint amb la Festa del
Raïm, i els participants podran exposar-hi treballs de pintura, dibuix
o escultura relacionats amb la temàtica de la vinya, el raïm, el vi i el
cava. Per a més informació i per a participar-hi podeu trucar al 93
772 67 40 (Dolors Esteve). Amb aquestes exposicions, la comissió
–amb el suport de la regidoria de Cultura- vol promocionar els
artistes masquefins i donar a conèixer les seves obres.

L’Ajuntament està treballant en el programa d’activitats per
a commemorar el Dia Internacional de la Dona (8 de març).
Durant tota aquella setmana, del dilluns 3 al divendres
7, està previst que l’emissora municipal Ràdio Masquefa
(91.6 FM) entrevisti, en el magazine diari ‘L’autobús’,
diverses dones que destaquen en els àmbits social, polític,
comunicatiu, laboral i professional. A més, la Biblioteca
acollirà un cinefòrum el divendres 7. Properament podreu
consultar el programa a www.masquefa.cat.
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L’Ajuntament
instal·la més
pipicans
L’Ajuntament de Masquefa està instal·lant
nous pipicans en les zones del municipi
on s’havien detectat més deposicions
d’animals domèstics sense recollir. Es tracta
de recintes delimitats i senyalitzats que
disposen d’arena perquè els gossos puguin
fer-hi les seves necessitats. De moment ja
s’han fet tres nous pipicans a l’esplanada
de l’aparcament de l’avinguda Catalunya
-al costat del CTC-, a l’avinguda de La
Línia -pujant a la rotonda de Can Valls-, i
al carrer Virolai -davant les instal·lacions de
la petanca-, i properament se n’habilitarà
un quart a la plaça dels Jocs. Aquestes
instal·lacions se sumen als tres pipicans
que ja hi havia a l’aparcament de l’avinguda
Maresme, al Turó del Met i a la plaça de
l’Estany.
Paral·lelament el Consistori promourà una
nova campanya per informar i sensibilitzar
els propietaris d’animals domèstics de
l’obligació de recollir els excrements de
la via pública, així com també de tots els
altres deures que comporta la tinença

Asfaltat el camí
del Maset
L’Ajuntament ha asfaltat el camí del Maset,
el vial que uneix aquesta urbanització amb
el centre urbà de Masquefa, per solucionar
el mal estat de conservació en què es
trobava, el qual dificultava notablement
la circulació. L’actuació ha consistit a
reparar els nombrosos sots que hi havia

d’una mascota, com ara registrar-la al
cens municipal o tenir-la en les degudes
condicions sanitàries i d’higiene. A més,

El Consistori impulsarà
una nova campanya de
sensibilització i, a més,
endurirà les multes als
propietaris incívics que
no recullin les deposicions
dels gossos del carrer

la Policia Local intensificarà la vigilància
i multarà els propietaris de gossos que
tinguin actituds incíviques de forma
reiterada.
L’Ajuntament també modificarà el
reglament municipal sobre la tinença
d’animals domèstics i endurirà les sancions
per als propietaris que les incompleixin.
Actualment les sancions van dels 60 als
1.000 euros en funció de la gravetat de la
infracció. No recollir els excrements dels
animals de la via pública o de qualsevol lloc
destinat al trànsit o esbarjo dels ciutadans
està ara castigat amb sancions d’entre 101
i 300 euros.

en el carrer i reasfaltar-lo amb una nova
capa de rodadura, per tal d’augmentar i
garantir, així, la seguretat dels vehicles i els
vianants. Concretament s’ha asfaltat un tram
d’1,1 quilòmetres de longitud i 7 metres
d’amplada, des de la rotonda de Can Valls
fins al pont sobre el torrent de la Fonsanta.
Els treballs, que es van dur a terme en només
tres dies, han tingut un cost de 56.000 euros
(IVA inclòs) i han anat a càrrec de l’empresa
Obres i Serveis Roig.

Parcel·les residencials a Can Valls per només 77,36€/m2
Viu envoltat de natura i amb totes les comoditats
L’Ajuntament de Masquefa té a la venda cinc parcel·les de
la seva propietat a Can Valls, d’entre 450 i 650 m2, per a
habitatges unifamiliars:
•
•

Preus
rebaixats!:
77,36
€/m2
(costos
d’urbanització inclosos)
Situades en una zona recentment urbanitzada i
amb tots els serveis

•
•
•

Entorn tranquil i envoltat de naturalesa
A 3 minuts del casc urbà de Masquefa, les escoles,
el CAP i la zona comercial
A només 25 minuts de Barcelona

Interessats truqueu al 93 772 50 30 (ext. 2) o adreceu-vos a
Serveis Territorials de l’Ajuntament de Masquefa (C/ Doctor
Jover, 4).
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Ràdio Masquefa, a punt d’estrenar
nova seu a l’antiga biblioteca

Moto de segona mà
per a la Policia Local

L’edifici s’està remodelant i també acollirà un local per a la
Colla de Ball de Bastons

Ja estan a punt de finalitzar les obres
d’adequació que l’Ajuntament està fent a
l’antiga biblioteca –situada al carrer Crehueta,
número 10- per adequar-la com la nova seu
de l’emissora municipal Ràdio Masquefa i
també de la Colla de Ball de Bastons.
La remodelació consisteix a fer unes noves
divisions internes dels espais per adequarlos a les necessitats de l’emissora i l’entitat.
En concret s’hi han habilitat una redacció,
un espai per a la ‘peixera’ de la ràdio, un
altre per al control tècnic, un despatx
i una zona polivalent que podrà acollir
xerrades, trobades i altres activitats, a més
de fer-hi una sala per als bastoners. En total
l’edifici té una superfície útil de 105 metres
quadrats.També s’han renovat la fusteria i les
instal·lacions elèctriques de l’edifici, i s’hi han
fet noves instal·lacions tècniques per garantir
les emissions radiofòniques.
L’actuació té un pressupost total d’11.209

euros (IVA inclòs), entre l’obra –que ha
anat a càrrec de Construccions Iglesias- i les
instal·lacions tècniques per a la ràdio, a càrrec
de Sistemes Integrals per a la Radiodifusió.
Una vegada finalitats els treballs es procedirà
al trasllat dels equipaments de l’emissora, fins
ara situada al carrer Sant Antoni. En els seus
antics estudis s’hi està fent un segon pis social
per a famílies en situació de vulnerabilitat
que es trobin en situacions d’emergència.
Ràdio Masquefa (91.6 FM) ha interromput
temporalment les emissions per poder
completar el trasllat. Durant aquest
parèntesi també s’estan fent millores
tècniques per garantir la cobertura a tot el
municipi. La previsió és que torni a emetre
a final de febrer. Durant aquest parèntesi,
l’emissora continua garantint la cobertura
informativa mitjançant la seva pàgina web
(ww.radiomasquefa.com) i els perfils a les
xarxes socials (Facebook i Twitter).

L’Ajuntament ha adquirit una moto
de segona mà per a la Policia Local,
que fins ara no disposava de cap
vehicle d’aquestes característiques. Es
tracta d’una Honda Deuveille, de 650
centímetres cúbics i equipada amb tots
els dispositius necessaris per a la tasca
policial. Procedeix de la Policia Local de
Vilafranca del Penedès i ha tingut un cost
de 1.000 euros. La moto ha permès als
agents millorar l’atenció als ciutadans,
especialment el servei de proximitat,
i arribar més ràpidament als escenaris
d’emergències. També compor ta un
estalvi en combustible, ja que consumeix
menys benzina que un cotxe.

El 22 de febrer, festa
del Dia d’Andalusia
La Cofradía del Cristo Crucificado y
Nuestra Señora de los Dolores organitzarà
el dissabte 22 de febrer la cinquena festa
del Dia d’Andalusia. La celebració es
farà a la tarda a la Sala Polivalent de La
Fàbrica Rogelio Rojo i comptarà amb les
actuacions del cor i el grup de flamenc i
sevillanes de la Cofradía, a més d’un grup
convidat. L’entrada és gratuïta. Hi haurà
servei de bar i entrepans.
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NADAL:

COMPARTINT
IL·LUSIONS

Petits i grans van gaudir de l’agenda
d’actes que l’Ajuntament i les entitats van
organitzar per Nadal. La programació
es va estrenar el 13 de desembre
amb una original activitat a càrrec de
l’Associació de Comerços i Serveis: els
infants van decorar, amb les boles que
els comerciants havien regalat als clients,
l’arbre de Nadal que es va ‘plantar’ a la
plaça de l’Estació.
Una setmana més tard, el dia 20, el
tradicional Concer t de Nadal de l’Escola
de Música i la Coral de l’Alzinar va omplir
la Sala l’Aglà i va recollir fons per a La
Marató. L’endemà, els més petits van
picar de valent el gran Caga Tió dels
comerciants a l’antiga biblioteca. I encara
aquell primer i intens cap de setmana,
va obrir por tes a la Capella del Roser
una exposició de pintures i escultures
d’ar tistes masquefins. Organitzada per
la Comissió Exposició d’Ar tistes Locals,
la mostra es va poder visitar durant tres

caps de setmana.
A més, el 24 a la nit vam gaudir de la
Festa de Nadal que el Centre d’Esplai
Giravolt va preparar a la Sala Polivalent.
Després de l’obligada aturada del dia
25 –ja se sap que diu la dita, “Per Nadal,
cada ovella al seu corral”–, l’agenda es
va reprendre per Sant Esteve amb un
altre clàssic: el tradicional Concer t de
la Coral de l’Alzinar i l’Aula de Música
a l’església. Mentrestant, a La Beguda es
lliuraven durant tres dies consecutius al
tradicional Joc del quinto, organitzat per
la Societat Recreativa Unió Begudenca.
L’agenda nadalenca ens donava aleshores
un lleuger respir per tornar el 29 de
desembre. El Patge Viu-Viu, que uns dies
abans ja havia estat al Centre de Dia, va
visitar la Biblioteca per recollir les car tes
dels infants, mentre un espectacle de
Pep Callau –animador dels par tits del
Barça- i els Pepsicolen ajudava els nens
a passar els nervis, cantant, ballant i

saltant. Després recuperaven forces amb
un bon got de xocolata calenta. Aquella
mateixa tarda el patge recollia també
les car tes a La Beguda, just després de
la representació del conte ‘La Ventafocs’.
Quaranta-vuit hores més tard, els
masquefins van poder donar la
benvinguda al 2014 amb la festa de Cap
d’Any que el FC Masquefa va organitzar
a la Polivalent. El nou any va por tar
les darreres activitats. El 3 de gener el
mag Agustí Miró, el Mag del País del
Cava, va reunir a la Biblioteca infants de
totes les edats amb el seu espectacle
d’il·lusionisme. La mateixa Biblioteca
va acollir durant totes les festes un
gran arbre de Nadal i ens va descobrir
algunes curiositats al voltant d’aquesta
tradició. També va exposar al vestíbul un
pessebre amb les peces de Lluís Esteve.
Les festes de Nadal van arribar al punt
final la màgica nit del 5 de gener, amb
l’esperada visita dels Reis d’Orient.
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Melcior, Gaspar i Baltasar van venir
des del llunyà Orient en Rolls Royce
i, després, van enfilar-se a les seves

espectaculars carrosses per passejar-se
per tota la vila. Ja quan tots dormíem els
Reis van entrar silenciosament a totes

les cases de Masquefa i La Beguda i van
deixar-hi un munt de regals, molta il·lusió
i els seus millors desitjos.

DARRER NAIXEMENT DEL 2013 I PRIMER DEL 2014

Laia Cano Escalera va ser el darrer nadó de Masquefa
que va néixer l’any 2013 i va ser inscrit al registre de
l’Ajuntament. La Laia va néixer el 30 de desembre a les
20.37 hores i va pesar 3 quilos i 400 grams. És filla del
Marcos i la Raquel, i té un germanet de 7 anys, el Lucas.

Mia Caballero Salinas va ser el primer nadó de
Masquefa que va néixer l’any 2014 i va ser inscrit al
registre de l’Ajuntament. La Mia va néixer el 3 de gener
a les 22.49h i va pesar 2 quilos i 590 grams. És filla del
Francisco i la Nury, i té una germaneta de 3 anys, l’Ona.
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RETALL D’HISTÒRIA
Imatges inèdites del pas de les tropes franquistes per La Beguda
Un vídeo filmat pel ‘Nodo’ italià i fins
ara molt poc conegut mostra el pas
de les tropes franquistes, el 1939 -ara
fa 75 anys-, per La Beguda, després
d’haver entrat a Igualada i en el seu
camí cap a Barcelona. Era una divisió
del Corpo di Truppe Volontaire Frecce
Verdi (Cos de Tropes de Voluntaris
Fletxes Verdes), legionaris italians que
formaven part del bàndol nacional,
al costat de Franco. En la pel·lícula
es veu com les tropes passen per
La Beguda, per on transcorria l’antic
Camí Ral, mentre alguns veïns ho

observen a peu de carrer. El vídeo és
un extens repor tatge sobre la feina
dels legionaris italians en el seu avenç
des de Lleida fins a Barcelona, el gener
de 1939, que va representar la fi de la
Guerra Civil a Espanya. La pel·lícula va
ser trobada per casualitat per ‘La Veu
de l’Anoia’ mentre feia el repor tatge
sobre el 75è aniversari de l’arribada de
les tropes franquistes a Igualada que va
publicar el 24 de gener passat.
Podeu
consultar
el
vídeo
a
l’adreça
http://www.youtube.com/
watch?v=5dvCd-9dsVU. Les imatges

de La Beguda són a par tir del minut
5.36.

Primera exposició anual a la biblioteca: tres-cents anys dels fets de 1714
La biblioteca enceta un nou cicle d’exposicions temàtiques
que s’allargaran durant tot l’any. Ho fa amb una mostra que
recorda i commemora els tràgics fets de 1714, durant la
Guerra de Successió, precisament ara que se’n celebra el
tricentenari. La mostra inclou tot tipus de materials -llibres
d’història, novel·les, pel·lícules i música- que es poden
consultar a la biblioteca o endur-se en préstec a casa i que

estan relacionats amb els fets de 1714 i l’època, el Barroc. Al
llarg de tot l’any també s’hi aniran afegint retalls de premsa
que facin referència als actes del programa del Tricentenari
organitzat per commemorar els tres segles de la caiguda
de Barcelona. A més, ha creat una etiqueta a twitter
(#1714biblioMasquefa) per difondre les informacions que
vagin apareixent a Internet.

‘Adona’t’: un nou programa per aprendre i compartir experiències
Dotze persones van par ticipar en l’estrena d’Adona’t, una
nova activitat que ha posat en marxa la biblioteca amb
l’objectiu que esdevingui un punt de trobada permanent on
tothom qui vulgui pugui compar tir vivències i aprendre coses
noves. La finalitat és aconseguir que un grup de persones s’hi
trobi periòdicament –les sessions es faran cada dos mesosper compar tir interessos i desenvolupar-se tant a nivell
personal com intel·lectual i professional.La primera trobada,
titulada ‘Any nou, vida nova!’, va anar a càrrec de la coach
Laia Pasqual, qui va facilitar a les assistents diverses eines per
ajudar-les a dur a la pràctica els bons propòsits que ens fem

en començar un nou any. La coach va posar l’accent en la
impor tància de fixar-nos objectius a mode de metes en la
nostra vida personal, i va explicar què són els mapes mentals,
uns diagrames que s’utilitzen per a representar les paraules,
idees, tasques o altres conceptes lligats al voltant d’una idea
clau. Alguns exercicis pràctics van ajudar les par ticipants. La
biblioteca va posar a disposició de les par ticipants una guia
amb tots els recursos dels quals disposa relacionats amb la
temàtica de la sessió. Tot i que en aquesta primera sessió
totes les par ticipants van ser dones, el projecte Adona’t està
ober t a tothom.
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CARNESTOLTES TORNA
A LA CÀRREGA
Masquefa tornarà
a
donar
la
benvinguda al Rei
Carnestoltes.
El
dissabte 8 de març el
Rei dels pocasoltes
governarà
per
un dia la nostra
vila. Així, doncs,
p r e p a r e m li la festa de
benvinguda
que
es mereix. Des de la
regidoria de Joventut
treballem perquè els
masquefins puguem tornar

a gaudir d’aquest dia
on tot (o gairebé
tot) s’hi val. El 8 de
març la rua de Carnaval
serpentejarà una vegada més
per Masquefa i l’omplirà
de disfresses, colors,
música i confeti, en
una de les festes que
cada any treu més gent
al carrer. Te la penses
perdre? Tornarem a
gaudir del concurs de
comparses (amb dues
categories: menys de 20
integrants i més de 20),

i del concurs d’aparadors
i comerços, aquest any
també amb una novetat,
un nou jurat.
Estigueu
atents
als
nostres canals de comunicació
(Facebook, Twitter i el web
del Casal) i a www.
masquefa.cat, on
us
anirem
informant
del
Carnaval i on trobareu les
butlletes d’inscripció. Si voleu
més informació escriviu a
perezfx@diba.cat, truqueu
al 93 772 85 21 o veniu al
Casal.

Qui ha dit que per disfressar-se cal gastar-se molta ‘pasta’?
Una caixa de cartró i una mica
de pintura poden convertirse en una original disfressa de
dau, de rentadora ... o fins i
tot de Bob Esponja. Amb una
bossa d’escombraries (n’hi
ha de diversos colors) i una
mica d’imaginació pots ferte el millor vestit. Agafa un
paraigües vell i ....converteixlo en unes ales de rat penat!.
Unes garrafes d’aigua buida

poden transformar-se, amb unes quantes
voltes al ‘coco’ i una mica de pintura, en
unes superbombones d’oxigen per a un
astronauta o en una pistola làser dels
mítics ‘cazafantasmas’. I unes mitges velles
que ja no facis servir es poden conver tir,
amb una mica de filferro, en una ales de
papallona, de mosca o d’abella. I als ulls,
què ens hi posem? Un parell de coladors
o pinces pel te faran el fet!.
Aquestes són només algunes idees per
ajudar-te a crear la teva pròpia disfressa

de manera creativa i econòmica. Només
cal que deixis volar una mica la imaginació.
I si no t’acabes d’inspirar, fes un cop d’ull
a les moltíssimes pàgines d’Internet on
podràs trobar mil i una idees amb què
sorprendràs tothom. El 8 de març
sur t al carrer i par ticipa d’aquesta festa
que any rere any resulta multitudinària.
Disfressa’t, pinta’t, transforma’t. Cus, talla,
recicla, crea ... Fes-ho sol, en família, o
amb la teva comparsa. Però, afanya’t, que
arriba Carnaval!

núm.
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NOM: Moto Club Verds Masquefa
ANY DE CREACIÓ: 2013
INTEGRANTS: la junta la formen 3 persones
CATEGORIA: esports
ACTIVITAT: l’entitat té com a objectiu principal el foment, el
desenvolupament i la pràctica continuada del motocròs
adreça: avinguda de la Línia 22 (2n 4t)
tel: 660 94 64 71 (Joan) / 680 65 50 32 (Albert)
e-mail: motoclubverdsmasquefa@hotmail.com

Moto Club Verds Masquefa: ajudant
els nens a practicar motocròs

En Joan Rosell Usó i en Josep Carné Rodríguez són dues joveníssimes promeses masquefines –tenen 10 i
8 anys respectivament- del motocròs. Des de fa dos anys s’enfilen a la moto almenys un parell de vegades
al mes per entrenar, i tot just el desembre passat van córrer la seva primera prova oficial: una cursa de la
Lliga Catalana que es va disputar a les instal·lacions de Cal Taulé, entre Súria i Cardona. Després d’aquesta
primera experiència, en què van demostrar les seves habilitats damunt motos de 65 centímetres cúbics i
18 cavalls, en Joan i en Josep correran aquest 2014 totes les proves de la Lliga Catalana.
Aquests dos petits talents van heretar la passió per les dues rodes dels seus pares, el Joan i l’Albert, qui
durant anys van gaudir a fons d’aquest espectacular esport. En Joan pare fins i tot va arribar a disputar
campionats de Catalunya i Espanya. Ara els seus fills han fet que tornin a pujar a la moto. I també que
s’hagin decidit a crear una entitat sense ànim de lucre–el Moto Club Verds Masquefa- per aglutinar els
amants del motocròs i, sobretot, donar facilitats als nens i joves masquefins perquè, com els seus fills,
puguin entrenar i, si volen, competir. O senzillament iniciar-se en aquest món. Des de la seva experiència,
en Joan pare anima tothom a descobrir “un esport que enganxa”. “El motocròs té risc –afirma- però és
molt divertit, descarregues adrenalina, i l’ambient de les curses és espectacular”.
L’entitat treballa per poder disposar d’un circuit a Masquefa i, d’aquesta manera, aconseguir que els nens
i joves puguin entrenar al poble. Ara en Joan Rosell i en Josep Carné entrenen al circuit que el pare del
reconegut pilot Ot Monsonís té a Piera, i en altres instal·lacions de Lleida. L’entitat, que tot just té 10
mesos, espera poder donar cabuda més endavant també a pilots adults, i fins i tot arribar a organitzar una
prova puntuable d’un gran campionat a Masquefa.
Per assolir els seus objectius, el Moto Club Verds Masquefa fa una crida a tothom que hi vulgui col·laborar
fent-se soci i abonant la quota per poder tirar endavant les seves activitats. “Estem oberts a tothom –diu el
Joan-, als qui vulguin provar el motocròs per primera vegada, als que ja en són aficionats i volen entrenar o
disputar proves, i a qualsevol persona que ens vulgui donar un cop de mà encara que no entreni ni corri”.
A més del Joan Rosell pare, que n’és el president, actualment la junta del club la integren l’Albert Carné
(tresorer) i la Mònica Rodríguez (secretària).

‘L’entitat va néixer arran de la passió de dos joves pilots de
10 i 8 anys, i ara vol donar oportunitats a tots els infants i
joves perquè puguin córrer i competir”

