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SABÍEU QUE...
CENTRE DE DIA:
un cop de mà en el dia a dia de la gent gran
El mes de febrer va obrir portes el Centre de Dia
Masquefa, un servei de l’Ajuntament que s’adreça a la
gent gran i les persones amb dependència. Els ofereix un
important suport, durant unes hores al dia, per ajudar-los a
recuperar la seva autonomia personal i social i, a la vegada,
els permet continuar vivint a casa. Els usuaris es beneficien
de serveis com ara administració de la medicació, suport
a les activitats de la vida diària, valoracions psicològiques,
supervisió dietètica, higiene, tractaments de fisioteràpia,
tallers ocupacionals i cures d’infermeria, a més de serveis
complementaris: bugaderia, dutxes, menjador, menjars
a domicili i podologia. Al centre hi fan activitats com
ara musicoteràpia, tallers d’escriptura i de memòria,
psicomotricitat i sortides lúdiques. A més a partir de l’1
de juliol el Centre de Dia incorporarà un servei de transport que portarà els usuaris fins
al centre a l’inici de la jornada i els retornarà a casa en acabar. Per a més informació podeu
contactar amb els responsables del Centre de Dia (Passatge Montserrat, 1 – 93 772 79 90)
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telèfons d’interès
AJUNTAMENT
93 772 50 30
Àrea Serveis Personals
93 772 78 36
Atenció al consumidor
93 772 50 30
Biblioteca
93 772 78 73
Buidatge fosses sèptiques 900 900 084
Casal de Joves
93 772 85 21
Centre de Dia
93 772 79 90
CTC
93 772 78 28
Deixalleria/Recollida voluminosos 93 708 60 96
Masquef@ula
93 772 58 23
Policia Local
93 772 60 25
Protecció Civil
670 06 07 18
Ràdio Masquefa
93 772 67 94
ALZINAR
93 772 68 61
AMBULATORI (Masquefa) 93 772 64 34
AMBULATORI (La Beguda) 93 772 52 62
AMBULATORI (Martorell) 93 775 51 03
AMBULÀNCIA
061
ANAIGUA
93 772 75 32
BOMBERS
085
BUTANO (Martorell)
93 775 18 87
CASAL D’AVIS
93 772 50 07
CDIAP APINAS
93 772 54 54
CONSELL COMARCAL
93 805 15 85
CORREUS
93 775 92 67
CRARC
93 772 63 96
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
ESPAI FAMILIAR (EBM La Baldufa)
FARMÀCIA
FECSA
FERROCARRILS
CATALANS
GUARDIA CIVIL
HISENDA (Igualada)
HISPANO IGUALADINA
HOSPITAL (Martorell)
INEM (Martorell)
INFORMACIÓ GENERAL
JEFATURA TRÀNSIT (BCN)
JUTJAT DE PAU

93 772 76 27
93 772 50 11
93 772 53 01
902 536 536
93 205 15 15
062
93 804 65 61
93 804 44 51
93 774 20 20
93 775 10 62
012
93 298 65 00
93 772 57 57

LLAR INFANTS MUNICIPAL
93 772 50 24
FRANCESC MATA I SANGHÉS

MASQUEFA TV
MOSSOS D'ESQUADRA

676 34 50 53
088
OFICINA MANCOMUNITAT BEGUDA 93 772 83 08
ORGT (Masquefa)
93 775 92 55
ORGT (Piera)
93 776 07 56
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
SECCIÓ D'INSTITUT DE MASQUEFA 93 772 77 22
TAXI
93 771 60 12
TAXI
93 117 50 50 / 600 542 614
TAXI 8 places i adaptat
648 659 009
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EL CONSISTORI 2011-2015

XAVIER BOQUETE, REELEGIT ALCALDE
Xavier Boquete va ser reelegit alcalde de Masquefa
en el ple celebrat el dissabte 11 de juny per a
constituir el nou Consistori. En el ple també van
prendre possessió els 13 regidors de l’Ajuntament.
Aquesta és la nova composició del Consistori
d’acord amb els resultats de les eleccions
municipals del 22 de maig passat. Ja es coneixen
també les diferents funcions que assumiran els
regidors de l’equip de govern

CIU:

8 regidors

PM-PSC-APM:

2 regidors

PP:

1 regidor

FM:

1 regidor

ERC-AM:

1 regidor

EQUIP DE GOVERN

Xavier Boquete (CiU)
Alcaldia i Presidència

Carles Ventura (CiU)
Primer tinent d’alcalde
Regidor de Governació,
Mobilitat i Turisme

Enrique Gómez (CiU)
Segon tinent d’alcalde
Regidor d’Urbanisme,
Obres i Serveis

Elena Fernández (CiU)
Coordinadora
de l’acció de govern
Regidora d’Administració i
Protocol, i Hisenda

Laia Albiol (CiU)
Regidora de Cultura i
Joventut

Carles Mernissi (CiU)
Tercer tinent d’alcalde
Regidor de Tecnologies de la
Informació i la Comunicació,
Promoció Econòmica i
Medi Ambient

Brigit Blàzquez (CiU)
Quarta tinent d’alcalde
Regidora d’Educació,
Sanitat i Benestar Social

Joan Carles Pérez (CiU)
Regidor de Participació
Ciutadana i Comunicació, i
Esports

OPOSICIÓ

Isis Abad
(PM-PSC-APM)
Regidora

David Minoves
(PM-PSC-APM)
Regidor

Elio Mariano
(PP)
Regidor

Juan José García
(FM)
Regidor

Rosa Hernández
(ERC-AM)
Regidora

EL CONSISTORI 2011-2015
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L’alcalde fa una crida a tots els partits per “buscar
el màxim consens” i poder plantar cara a la crisi
Xavier Boquete anuncia un govern “de màxim diàleg” i obre la porta a la
col·laboració de les altres forces polítiques en un mandat que serà ‘dur i difícil”

Tot i que Convergència i Unió va obtenir 8 dels 13 regidors en
els comicis del 22 de maig, en la sessió de constitució del nou
Consistori celebrada el dissabte 11 de juny Xavier Boquete
va ser reelegit alcalde amb 10 vots a favor. La candidata de la
coalició Progrés Municipal -Partit dels Socialistes de CatalunyaAvancem per Masquefa, Isis Abad, va obtenir 2 vots. També hi
va haver un vot en blanc.
En el discurs d’investidura, l’alcalde va afirmar que el Consistori
encara un mandat “dur i difícil” per la crisi econòmica, tot i
que es va mostrar esperançat que en els quatre anys vinents
“podem viure un canvi en positiu”. Davant l’actual context de
crisi, Boquete va fer una crida a “la responsabilitat” de totes

les forces polítiques per “buscar el màxim consens i diàleg” i
impulsar actuacions que facin que Masquefa “sigui un poble
millor en aquests quatre anys”.
En aquest sentit va manifestar que el de CiU serà un “govern
obert i de màxim diàleg” i va deixar oberta la porta a la
col·laboració de les altres forces polítiques de l’Ajuntament.
Convergència i Unió manté reunions amb tots els partits
representats al Consistori per copsar les seves voluntats per
als quatre anys vinents.
Per a l’alcalde, el “gran repte” d’aquest mandat 2011-2015
serà “mantenir el nivell de serveis al qual ha pogut arribar
Masquefa”.

Isis Abad afirma que PM-PSC-APM “defensarà
les persones per sobre dels grans projectes” i
anuncia “una oposició dura” si cal

Elio Mariano assegura que el PP farà una
“oposició constructiva” i que arriba a
l’Ajuntament amb “la voluntat d’ajudar”

La portaveu de Progrés Municipal-Partit dels Socialistes de
Catalunya-Avancem per Masquefa, Isis Abad, va assegurar que
espera “que les coincidències de voluntats siguin possibles per
a poder treballar per a les persones, totes les persones”. També
va anunciar que la coalició “defensarà les persones per sobre
dels grans projectes”, especialment els col·lectius que es troben
en situació de risc, i que farà “oposició dura” si les polítiques
impulsades des de l’Ajuntament van en detriment de les persones.

El representant del Partit Popular, Elio Mariano, va avançar que
el PP farà “una oposició constructiva” ja que el seu grup vol
“ajudar en tot el que puguem”.

García Mora demana al govern de CiU
“que deixi de retallar serveis” i l’insta a
“retallar les despeses”
El regidor de Força Masquefa, Juan José García Mora, va demanar
al govern de Convergència i Unió “que no continuï fent el que
ja ha començat a fer, retallar serveis”. “El que cal fer és retallar
despeses i no serveis” va manifestar.

Rosa Hernàndez diu que ERC “treballarà per
Masquefa” i hi serà “tant a les verdes com a
les madures”
La representant d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord
Municipal, Rosa Hernàndez, va mostrar la seva voluntat que
Masquefa gaudeixi d’un mandat “equànime” i va explicar que
ERC està a l’Ajuntament “per treballar per la vila, tant a les verdes
com a les madures”. També va demanar a tots els regidors que
actuïn “amb respecte a un mateix, amb respecte als companys, i
amb respecte i responsabilitat amb els fets”.
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EL CONSISTORI 2011-2015

CAFÈS AMB HISTÒRIA

1979-2011: 32 anys de democràcia municipal (I)
L'any 1979 els masquefins i masquefines, com en tots els pobles de
l’estat, es disposaven a escollir els seus regidors a l’Ajuntament de
forma democràtica i mitjançant les urnes. No eren unes eleccions
normals, des de gener de 1934, els veïns de Masquefa no havien
tingut l’oportunitat d’escollir els seus representants al consistori
municipal. Havien passat 45 anys, una dramàtica guerra civil i
una cruel dictadura militar. Poc després de la mort del dictador,
l’Assemblea de Catalunya posava en marxa la campanya ‘Volem
Ajuntaments catalans i democràtics’. Era el primer pas per la
normalitat d’un país, i la consolidació de la democràcia passava per
renovar de soca-rel tots els representants municipals. El dimarts 3
d’abril de 1979, els veïns i veïnes de Masquefa majors de 18 anys
varen escollir entre tres candidatures qui havia de conduir el poble
ELECCIONS 1979
Participació: 76,14%
PSC: 502 vots, 45,27% ( 5 regidors)
CiU: 308 vots, 27,77% ( 3 regidors)
GIM: 293 vots, 26,42% ( 3 regidors)
Alcalde: Francesc Miralles i Mestre (CiU)
Pacte CiU+ GIM

els següents quatre anys.
Com a resultat d’aquestes eleccions, el dia 19 d’abril Francesc
Miralles i Mestre, de 54 anys i pèrit industrial, es convertia en el
primer alcalde democràtic de Masquefa després de la guerra civil
(1936-1939), amb el suport dels tres regidors de CiU i els tres del
Grup d’Independents de Masquefa. Per contra, Josep Duran i Gálvez,
administratiu de 30 anys, va rebre el suport dels cinc regidors del
Grup Socialista.
Avui, 32 anys després, la democràcia afortunadament ha seguit el
seu curs i ja hem pogut celebrar fins a 9 comtesses electorals. En
l’article d’aquest mes fem un repàs històric de les dades de totes
les comtesses electorals. En l’article del mes que ve us informarem
d’algunes curiositats.....

Xavier Pérez Fornés

Bibliografia:
Revista Nosaltres ( Butlletí de l'Alzinar). num.5, gener 1979
Revista Nosaltres ( Butlletí de l'Alzinar). num.6, març 1979
Revista Nosaltres ( Butlletí de l'Alzinar). num.7, abril 1979
Revista Nosaltres ( Butlletí de l'Alzinar). num.8, març 1979
Pérez Fornés X. Un Tomb. “25 anys d’ajuntaments democràtics”. Abril 2004
www.terracatalana.cat

ELECCIONS 1983

ELECCIONS 1987

Participació: 77’72%
PSC: 550 vots, 45,03% (5 regidors)
AP-PDP-U.L: 439 vots, 35,95% (4 regidors)
CiU: 215 vots, 17,61% (2 regidors)
Alcalde: Juan Martínez Reche (PSC)
Govern: PSC amb majoria simple

Participació: 79’15%
PSC: 1.017 vots, 70,58% ( 9 regidors)
CiU: 312 vots, 21,65% ( 2 regidors)
Alcalde: Juan Martínez Reche (PSC)
1988: Josep Duran i Gálvez (PSC)
Majoria absoluta

ELECCIONS 1991

ELECCIONS 1995

Participació: 70,80%
CiU: 716 vots, 50,35% ( 6 regidors)
PSC: 447 vots, 31,43% ( 4 regidors)
ERC: 212 vots, 14,91% ( 1 regidors)
Alcalde: Josep Julià i Càlix (CiU)

Majoria absoluta

Participació: 67,71%
CiU: 864 vots, 50,61% ( 6 regidors)
PSC: 464 vots, 27,18% ( 3 regidors)
IPM: 212 vots, 12,41% ( 1 regidors)
PP: 131vots, 7,67% ( 1 regidor)
Alcalde: Josep Julià i Càlix (CiU)
1996: Manel Ferrer i Peixó (CiU)
Majoria absoluta

ELECCIONS 1999

ELECCIONS 2003

Participació: 64,40%
CiU: 778 vots, 35, 80% ( 4 regidors)
PSC: 656 vots, 30,18% ( 4 regidors)
UPM: 414 vots, 19,05% ( 2 regidors)
IPM: 205vots, 9,43% ( 1 regidor)
Alcaldessa: Mª Teresa Estruch i Mestres (PSC)

Participació: 64,32%
PSC: 1.166 vots, 37’17% ( 5 regidors)
UPM: 584 vots, 18,62% ( 3 regidors)
CiU: 556 vots, 17,72% ( 2 regidors)
IPM: 392 vots, 12,50% ( 2 regidors)
ERC: 205 vots, 6,53% ( 1 regidor)
Alcaldessa: Mª Teresa Estruch i Mestres (PSC)
Pacte PSC+IPM+ERC

Pacte PSC+UPM

ELECCIONS 2007

ELECCIONS 2011

Participació: 55,25%
CiU: 1.130 vots, 35,82% ( 6 regidors)
PSC: 914 vots, 28,97% ( 4 regidors)
PP: 367 vots, 11,63% ( 1 regidor)
ERC: 298 vots, 9,45% ( 1 regidor)
EPM: 225 vots, 7,13% ( 1 regidors)
Alcalde: Xavier Boquete i Saiz (CiU)
Govern: pacte CiU+PP

Participació: 54,12%
CiU:1.531 vots, 47,50% ( 8 regidors)
PM (PSC- AM): 504 vots, 15,64% ( 2 regidors)
PP: 282 vots, 8,75% ( 1 regidor)
FM: 264 vots, 8,19% ( 1 regidor)
ERC: 209 vots, 6,48% (1 regidor)
Alcalde: Xavier Boquete i Saiz (CiU)
Majoria absoluta
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UN CAP DE SETMANA
SENSE RESPIR

Dia Mundial del Medi Ambient: la
importància de cuidar el nostre
entorn

L’agenda es va estrenar el divendres 3 de juny
amb la commemoració del Dia Mundial del
Medi Ambient. Persones de totes les edats van
participar en una sortida per l’entorn de Masquefa
que els va permetre conèixer acollidors indrets i
paratges naturals, i també la flora.
L’endemà, el dissabte 4, la celebració del Dia
Mundial del Medi Ambient va continuar amb
diversos tallers a la Fira de la Infància i la Joventut
que van ajudar a prendre consciència de la
importància de cuidar l’entorn. En els tallers es
va poder aprendre a plantar i a fer paper reciclat.
També van ensenyar a reciclar materials com el
‘tetabrick’ i les oueres i convertir-los en ecològics
moneders i nassos de pallasso, respectivament.
A més, una activitat del grup de treball de Civisme
del Projecte Educatiu de Vila (PEV) va reptar els
participants a classificar els residus i dipositarlos en el contenidor adequat. El grup també va
convidar els visitants de la fira a respondre una
enquesta sobre les seves preocupacions en
l’àmbit del civisme.
També es va poder visitar el Centre de
Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya
(CRARC), únic a tot l’estat i un dels pocs que

hi ha a Europa, i la deixalleria mòbil, instal·lada a
l’avinguda de la Línia. Diumenge, però, la pluja va
fer suspendre el Mercat d’intercanvi i segona mà.

Fira de la Infància i la Joventut:
aparador de les entitats, altaveu
dels Drets dels més petits

L’aigua va fer també la guitza, dissabte, a la Fira de
la Infància i la Joventut. La pluja va irrompre poc
abans de dinar i va obligar la quarantena d’entitats
i institucions a desmuntar els estands i suspendre
les activitats a la tarda. Això sí, durant tot el matí
nombrosos infants,joves i famílies van participar en
gairebé una cinquantena d’activitats, espectacles i
tallers que es van fer simultàniament a l’avinguda
de La Línia, el pati de l’Escola Bressol La Baldufa, el
pati de l’Escola El Turó, el poliesportiu, el CRARC,
i el Recinte Rogelio Rojo.
Petits i grans van gaudir d’activitats tan diverses
com ara jocs de taula, construccions amb peces,
tallers de manualitats, de màscares, d’expressió
escrita, de cartró pedra, de ceràmica, de
maquillatge de fantasia, de petanca, de patinatge,
de circ i fins i tot de trapezi, entre altres. A més,
van fer pràctiques de tir, van córrer en circuits
d’slot, van pujar en uns originals ‘cotxes’ de xoc
sostenibles, van provar fortuna encistellant o
van jugar a hoquei, futbol i ping-pong. Els més

agosarats van desafiar la llei de la gravetat en una
pista d’aventures amb rocòdrom i tirolina.
També van poder conèixer els cossos de
seguretat i emergències pujant en els vehicles
de la Policia Local, els Mossos d’Esquadra, els
Bombers i Protecció Civil, i van fer simulacres
d’extinció d’incendis amb els voluntaris de l’ADF.
A més, la Policia Local els va organitzar un circuit
de mobilitat segura.
Paral·lelament diverses actuacions van animar
la fira. Al matí hi va haver exhibicions de ball de
bastons, bàsquet i hip hop, i una ‘flash move’. A la
tarda, sota el paraigües de la Sala Polivalent, es va
fer una xocolatada, la projecció del documental
‘Masquefa Ciutat Gegantera 2012’, una ballada de
gegants i la representació d’una obra de teatre
en què un grup de joves va reivindicar la llibertat
d’expressió. El correfoc va recórrer els carrers de
la vila per posar el punt final a la fira.
La Fira de la Infància i la Joventut és un immillorable
aparador per a les entitats d’oci, lleure i formació
de Masquefa, que poden donar a conèixer les
seves activitats.Al mateix temps esdevé un altaveu
dels Drets i Deures dels Infants. El certamen es
dedica cada any a un d’aquests drets. En aquesta
ocasió, el Dret a la Participació va ser el fil
conductor d’una gimcana que va fer recórrer
als infants diverses parades i activitats per trobar
resposta als enigmes plantejats.
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ACTUALITAT

Masquefa va fer pràcticament vida al carrer el cap de setmana del 3 al 5 de juny. El motiu: una intensa
agenda d’activitats organitzada sota el lema ‘En cap cap cap el que cap en aquest cap de setmana’. En
aquests tres dies la vila va celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient, la Fira de la Infància i la Joventut,
i la Festa de l’Esport. Milers de persones van participar d’un atapeït programa que només es va veure
alterat en part dissabte a la tarda i diumenge al matí per culpa de la inoportuna pluja

El caràcter sensibilitzador de la fira es va poder
veure també en altres activitats. Com ara la que
va organitzar el grup de treball sobre sentiment
de pertinença del PEV, en què els vilatans havien
d’escollir el lloc que més els agrada de Masquefa.
La solidaritat va tornar a ser present a la fira amb
la tómbola de l’Associació del Grup de Voluntaris
de Masquefa.

Festa de l’Esport:

L’intens programa ‘En cap cap cap el que cap en
aquest cap de setmana’ es va tancar el diumenge
5 de juny amb la Cursa Popular, organitzada amb
motiu de la Festa de l’Esport. Tot i el mal temps,
fins a 180 persones, des d’infants fins a gent gran,
van calçar-se les esportives per sortir a córrer. La

cursa, que arribava a la quarta edició, va incloure
quatre categories (benjamí, infantil, júnior i sènior)
amb modalitat masculina i femenina. Hi va haver
premis per als tres primers classificats de cada

categoria. Això sí, no es tractava de guanyar
sinó de participar en una cursa familiar oberta a
tothom i que vol fomentar el saludable hàbit de
fer esport.

Classificacions
Sènior masculí
1.- Ramon Cuenca
2.- Abdel Hsayni
3.- Lluís Torrents

Júnior masculí
1.- Marc Martín
2.- Joan Dàvila
3.- Adrian Castaño

Infantil masculí
1.- Adrià Pastor
2.- Joel de la Fuente
3.- Mauri Lloret

Benjamí masculí
1.- Pol Arévalo
2.- Jan Munné
3.- Joel Alcaraz

Sènior femení
1.- Gemma Afonso
2.- Laura Alcaraz
3.- Margui Alcaraz

Júnior femení
1.- Julieta Esteller
2.- Nahia Madariaga
3.- Aina Nieto

Infantil femení
1.- Laia Castaño
2.- Paula Cruz
3.- Nerea Medina

Benjamí femení
1.- Aina Gómez
2.- Maria Medina
3.- Aina García
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TENS UNA IDEA?
T’AJUDEM A CREAR
EL TEU NEGOCI
Des del gener del 2010 el Servei
d’Assessorament
a
Empreses
i
Emprenedors de l’Ajuntament de
Masquefa forma part de la xarxa
‘Inicia: per la creació d’empreses’
de la Generalitat. La missió d’aquest
servei, totalment gratuït, és ajudar les

persones emprenedores que tenen una
idea de negoci a crear la seva pròpia
empresa
Quan es pren la decisió de muntar
un negoci apareixen de cop moltes
preguntes que ens atabalen. Es té
la idea clara. Però... per on hem de

començar? On ens hem d’adreçar?
Quina paperassa cal omplir? Quins
tràmits s’han de seguir? Tenim dret a
alguna subvenció? La resposta a totes
aquestes preguntes la trobaràs al
Servei d’Assessorament a Empreses
i Emprenedors de l’Ajuntament de

CINC EXPERIÈNCIES EMPRENEDORES
Els cinc emprenedors que han obert negoci a Masquefa amb el suport del servei ‘Inicia: per la creació
d’empreses’ comparteixen alguns trets. Tots cinc van trobar-se a l’atur i van decidir fer un cop de
cap. Tots cinc reconeixen que no sabien gaire per on començar amb tanta paperassa, i agraeixen la
informació i el suport de l’Ajuntament. I tots ells miren el futur amb optimisme.

Fruites i Verdura l’Horta
Francesc Foyes ha estat durant molts
anys comercial de la fruita i coneix
perfectament el sector. Quan es va
quedar a l’atur va veure clar que la
solució era plantar-se per sí mateix. “Tal
i com estan les coses es difícil que algú
et doni feina!”. Ha obert l’establiment
l’Horta (Avinguda Catalunya 19) on
comercialitza fruita i verdures. Va
recórrer al servei ‘Inicia’ perquè els
tràmits l’amoïnaven: “la paperassa és
molt difícil”. Es mostra molt satisfet
per l’atenció rebuda. “Ha estat de 10!”,

afirma. Celebra l’existència d’aquest
servei i agraeix la rapidesa amb què va
poder completar tots els tràmits per
obrir la fruiteria, menys de dos mesos.

Floristeria Torres
L’Artur Gasulla va quedar-se sense feina
amb 48 anys i va aprofitar l’experiència
de la família, que fa 60 anys que regenta
una floristeria a Capellades, per provar
sort i obrir-ne una a Masquefa. A la
floristeria Torres (C/ Crehueta, 20)
hi trobareu flors i plantes naturals,
composicions florals, elements de

decoració i fertilitzants i tractaments.
“El servei ‘Inicia’ m’ha ajudat molt”, diu.
“M’ha ajudat a elaborar el Pla d’empresa,
a fer-ne un seguiment, a obtenir l’informe
de viabilitat i a tramitar una subvenció”.
Per a l’Artur serveis com aquest “són
molt necessaris, perquè els tràmits i
la paperassa són molt complicats i és
important sentir-te recolzat”.

Bar El Pepinazo
Jordi Boronat regenta el Bar El Pepinazo
(Avinguda Catalunya, 23). Sempre ha
treballat en el sector de la restauració,
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Masquefa, situat al Centre Tecnològic
Comunitari, a l’avinguda Catalunya, 60.
Aquest servei t’ajudarà a analitzar
la viabilitat de la teva idea de negoci
per assegurar-te que el projecte
empresarial pot tenir èxit. Encara que la
idea estigui molt ben pensada, sempre
hi ha aspectes que es poden millorar i
que poden ser claus perquè el projecte
empresarial arribi a bon port.
Un cop analitzada la viabilitat, al servei
‘Inicia’ t’informaran de les passes que
s’han de fer a nivell legal i jurídic per
constituir l’empresa, i dels costos que
aquestes comporten. T’acompanyaran
en tot el procés.
També et donaran un cop de mà en
l’elaboració del Pla d’empresa, una eina
imprescindible per a planificar i pensar
anticipadament com serà el nou negoci.

El Pla d’empresa és necessari per
presentar el projecte a d’altres persones,
per buscar finançament, convèncer
inversors, aconseguir condicions més
favorables amb proveïdors, establir
acords i aliances amb altres empreses
o optar a subvencions i ajudes.
Si el projecte empresarial és viable, al
servei ‘Inicia: per la creació d’empreses’
et faran l’informe final de viabilitat,
indispensable per poder sol·licitar
subvencions. També t’explicaran quins
ajuts existeixen i els requisits que
cal complir, i t'ajudaran a tramitar
la sol·licitud de la subvenció si el
teu projecte reuneix les condicions
establertes. A més, t’assessoraran sobre
tots els recursos que pots utilitzar per
aconseguir finançament per a posar en
marxa l’empresa.

i quan va quedar-se sense feina va
tenir una idea: “Obriré un bar que sigui
l’hòstia!”, va pensar. D’aquí el nom de
l’establiment. El bar fa atractives ofertes
per a esmorzar i dinar i ofereix també
conversa i bon ambient, “perquè la gent
s’oblidi de la crisi”. Era el primer cop
que el Jordi obria un negoci i reconeix
que estava “molt desinformat”. Per això
va recórrer al servei ‘Inicia’. Quan vaig
arribar-hi vaig dir: “vull obrir un negoci,
què haig de fer?”. I “m’han ajudat en tot”.
Aconsella als emprenedors que usin el
servei:“sense aquest ajut, és molt difícil!”.

Ferran Fusté coneix molt bé l’ofici de
sabater. De petit, quan sortia de l’escola,
ja anava a la sabateria de la seva mare
a l’Hospitalet. També a l’Hospitalet es
va dedicar a la reparació de sabates.
Després d’un temps en el sector del
transport, i ja a Masquefa, va quedar-se
a l’atur. “Tal i com està el panorama, qui
em farà un contracte?, es va preguntar.Va
decidir obrir el seu negoci, la Sabateria
Feran Fusté (C/ Major, 7), on repara
calçat i ven sabatilles i calçat còmode, a
més d’esmolar tisores, ganivets, destrals
i motoserres.Va recórrer al servei ‘Inicia’
del CTC i li va ser de gran utilitat. “Va
ser el primer pas: em van explicar com
capitalitzar l’atur i els passos que havia
de seguir per crear l’empresa, em van
ajudar amb la documentació i amb les
llicències... i després ho vaig derivar a la
gestoria”

Sabateria Ferran Fusté

Insmoba SCP
Pepe Barba i Paco Moreno van quedarse sense feina quan l’empresa on
treballaven va presentar un ERO. Van
decidir plantar-se per ells mateixos

Des que va entrar en funcionament el
2010, cinc emprenedors han completat
tot el procés i han obert el seu propi
negoci a Masquefa amb el suport del
servei ‘Inicia’. D’altres emprenedors
que han passat pel servei han creat
l’empresa en algunes localitats veïnes.
En total s’han fet 133 assessoraments a
emprenedors que tenien en ment obrir
una empresa.
A més d’ajudar les persones que
volen crear un negoci, el Servei
d’Assessorament
a
Empreses
i
Emprenedors ofereix informació i
orientació sobre tot tipus de qüestions
relacionades amb l’empresa, ja sigui
nova o consolidada. En el darrer any
i mig s’han assessorat 13 empreses, i
s’han fet 17 actuacions de consolidació
de negocis.

i muntar l’empresa d’instal·lacions i
reparacions Insmoba. “Què pots fer si
les empreses paguen 900 o 1.000 euros
als oficials de primera i la hipoteca ja
en costa 800?”. Almenys ara depenem
de nosaltres”. Posen un “10” a la tasca
feta pel Servei d’Assessorament a
Empreses i Emprenedors. “Ens van
explicar tot el que havíem de fer, ens
van ajudar en tots els tràmits, i quan ho
vam posar en mans del nostre gestor
van continuar preocupant-se per tot”.
Agraeixen l’assessorament i l’orientació.
Però lamenten “les elevades despeses
que comporta crear una empresa
i la falta d’ajudes econòmiques de
l’administració”.
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Trobades d’intercanvi: descobrir-se culturalment
Fa més d’un mes un grup de persones van decidir reunir-se cada
dijous per passar un temps compartit, descobrint-se culturalment.
La Dora, la Souad, la Rosa, la Malika, han impulsat aquesta iniciativa
des del principi, amb la convicció que poden aprendre moltes
coses d’altres persones, veïns i veïnes de Masquefa, i també poden
ensenyar els coneixements que elles han adquirit al llarg de la vida
sobre diferents temes.
Ara per ara han descobert que una de les coses que comparteixen
és la costura. Mitjançant les puntes de coixí i la ‘randa’, un punt del
Marroc, estan aprenent les unes de les altres les tradicions d’aquí i
les tradicions d’ allà i s’estan coneixent una mica més.
L’experiència, promoguda des del Projecte Educatiu de Vila, resulta
molt interessant i s’hi van afegint cada vegada més persones. El grup
convida tothom que vulgui a sumar-s’hi. També està obert a fer
trobades d’intercanvi sobre d’altres temes o aficions.
Les persones interessades poden adreçar-se a l’Oficina Tècnica del
PEV, al 93 772 78 36 o a pevmasquefa@masquefa.net

200 persones participen en el primer ‘lipdub’ de Masquefa

200 persones van participar el 12 de juny en l’enregistrament del
primer ‘lipdub’. Persones de totes les edats, des d’infants fins a
gent gran, van sumar-se a aquesta original iniciativa organitzada pel
cau dels cineastes de l’Esplai Giravolt. Els organitzadors van voler
promoure el sentiment de pertinença a Masquefa mitjançant un
esdeveniment compartit entre tots.
Grans i petits, representants d’entitats i vilatans a títol particular,
van vocalitzar la cançó escollida: ‘Viu-la’, del grup Filippo Landini. El
‘lipdub’ combina la sincronització labial i el doblatge d’àudio per fer

un vídeo de música. Així, es filma una successió continuada i sense
talls de persones o grups que vocalitzen la lletra d’una cançó que
escolten. Cada participant en canta un tros fins que és substituït
per un altre participant que continua. Després s’edita el vídeo amb
l’àudio original de la cançó.
L’enregistrament d’aquest primer ‘lipdub’ va començar al carrer
Major i va acabar al pati del Recinte Rogelio Rojo. Abans de la
gravació els 200 participants van gaudir d’una xocolatada. El vídeo
es presentarà per la Festa Major. + info: www.masquefa.cat

Reconeixement a l’escola El Turó i
al masquefí Julián Tejero per la seva
implicació en la donació de sang

tractar-se d’un donant molt
actiu.
Des de fa set anys, l’escola El
Turó organitza un acapte cada
curs. El darrer va tenir lloc el
23 de maig: 59 persones van
anar a donar-hi sang, tot i
que finalment només en van
poder donar 50, vuit d’elles
per primera vegada. En la
iniciativa hi col·laboren els
alumnes de sisè curs.

La tasca constant i voluntària de l’escola El Turó en la donació de
sang li ha valgut un merescut reconeixement. El 14 de juny, Dia
Mundial del Donant de Sang, l’escola va rebre una de les distincions
honorífiques que el Banc de Sang i Teixits i la Federació Catalana de
Donants de Sang van lliurar a les persones i entitats de tot Catalunya
més actives en la recollida de sang. També va ser reconeguda la
generositat del masquefí Julián Tejero, qui va rebre una distinció en
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L’ECOCONSELL: estalviar residus i diners

Si teniu altres propostes que ens ajudin a estalviar residus i diners a casa, podeu enviar-les a
mediambient@masquefa.net o portar-les a l’Ajuntament (C/Major 93) de dilluns a divendres
de 9h a 14h. Apunteu-hi també les vostres dades personals.
Masquefa Batega anirà publicant els vostres ecoconsells.
Tots els participants seran obsequiats amb un kid amb productes de reciclatge.

10 ecoconsells per viatjar
A l’hora d’organitzar els desplaçaments i les vacances a l’estiu podeu tenir en compte els següents
consells. Us ajudaran a estalviar i alhora a ser ecològics.
•

•
•

•

•

•

•

Sempre que pugueu, feu servir el transport públic, ja que és
més eficient energèticament que qualsevol altra alternativa
i s’emeten menys partícules de CO2.
I si heu d’escollir quin transport públic és millor, agafeu
sempre que pugueu el tren. És la millor alternativa.
Si viatgeu en cotxe, programeu la sortida a primera hora
del matí o a última hora de la tarda. Cal defugir de les hores
de calor: el viatge serà més agradable i podreu estalviar
benzina sempre que no feu servir l’aire condicionat.
Viatgeu sempre que sigui possible amb les finestres tancades.
Millorareu l’aerodinàmica del cotxe i així el consum de
benzina.
Procureu viatjar a una velocitat mitjana de 100 km/h. La
diferència de consum de benzina és considerable i no
notareu gaire el temps que podeu trigar de més.
Si viatgeu en grup, procureu optimitzar l’espai i no viatjar
sol. Anar acompanyat de ben segur que és més entretingut i
aconseguireu que, amb la mateixa benzina, es desplacin més
persones. L’impacte en el medi ambient serà menor.
Si penseu passar unes setmanes fora i heu de preparar la
maleta, procureu no fer ús de l’assecadora. Esteneu la roba
al sol per assecar-la. I si voleu ser del tot ecològics, proveu
a usar l’ecobola: estalviareu detergents i col·laborareu en

•

•

•

mantenir el rius nets.
Allà on aneu, recicleu els residus. Recordeu: l’orgànica al
marró, el paper i cartró al blau, els envasos al groc, el vidre
al verd, i tot allò que no sapigueu on ha d’anar, llenceu-ho al
contenidor de la resta o rebuig.
Si aneu a la platja, a la muntanya o visiteu alguna ciutat o
poble i fumeu, recolliu les burilles i no les llenceu al terra.
Triguen més de 2 anys en biodegradar-se, contaminen
desenes de litres d’aigua i són causa de possibles incendis.
I per últim, si esteu en plena natura, eviteu recollir fruits,
flors i trencar branques innecessàriament. El turisme pot
tornar fràgils els ecosistemes. Recordeu que la natura no ha
de conservar cap record de la nostra presència.

La Diputació subvenciona amb
94.000 euros diverses activitats i
serveis a Masquefa

Recordeu: el CTC necessita el
vostre vot per guanyar el premi
‘Romper Barreras’

La Diputació de Barcelona, mitjançant el Pla de Concertació
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, ha atorgat a
l’Ajuntament subvencions per un import de 94.036,15 euros per
al desenvolupament de més d’una vintena d’activitats i serveis
a Masquefa aquest any 2011. Entre els serveis subvencionats
destaquen els de l’àmbit de la promoció econòmica, l’ocupació
i el comerç. D’aquesta manera es destinen 24.776,47 euros
al Servei Local d’Ocupació, 9.600 euros al Viver d’Empreses
Masquef@ctiva i 7.000 euros a la implantació del projecte de
desenvolupament i comerç a Masquefa. La Diputació també
subvenciona altres actuacions en l’àmbit d’educació i petita
infància, cultura, joventut, igualtat de gènere, esports, participació
ciutadana, civisme, medi ambient o prevenció i inclusió social.

El Centre Tecnològic Comunitari fa una crida a tots els
masquefins perquè l’ajudin a guanyar el premi estatal
d’accessibilitat ‘Romper Barreras’. Aquests guardons premien
els projectes de tot l’estat que aposten per la tecnologia per
a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.
Els guanyadors dels premis es decideixen mitjançant una
votació popular on line i fins ara molts vilatans i entitats,
entre aquestes els centres educatius de Masquefa i La
Beguda, han votat per la candidatura del CTC i han fet
campanya per recollir vots. Però el CTC necessita el suport
de tothom. És molt senzill. Només heu d’entrar a la pàgina
www. premiosromperbarreras.es i votar pel vídeo del centre
tecnològic.
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FESTA MAJOR 2011:
TRADICIÓ I
PINZELLADES NOVES
La Festa Major d’aquest 2011 mantindrà
l’esquema que els darrers anys l’ha
convertit en una de les celebracions
més consolidades i que registra una
major participació. L’agenda festiva
tornarà a donar un gran protagonisme
a aquelles activitats que des de ja fa
molt temps garanteixen la diversió a
petits, joves i grans. Així, per exemple,
no hi faltaran activitats tradicionals
com el sopar de gala, els espectacles
infantils, les sardanes, les serenates o el
sarau de Festa Major, aquests darrers

tres actes a càrrec de la incombustible
Cobla Orquestra Montgrins.
Els Montgrins, sense els quals ja és
gairebé impossible imaginar-se la Festa
Major, tornaran a Masquefa per 64è
any consecutiu. I, a més de les sardanes,
les serenates i el sarau, ens oferiran
també la tradicional passada de Festa
Major, l’actuació a l’ofici solemne, on
acompanyaran la Coral l’Alzinar, el
gran concert de festa major i el ball
de gala.
A més, l’apartat d’actes tradicionals

PROGRAMA D’ACTES FESTA MAJOR DE MASQUEFA
Dimecres 20 de juliol
• A les 7 de la tarda: REPIC DE
CAMPANES.
• A les 8 del vespre a les oficines de
l’Alzinar: SORTEIG DE LLOTJES
(taules de l’Envelat).
• A les 10 de la nit a l’Envelat: SOPAR
DE GALA de FESTA MAJOR
• A les 12 de la nit a l’Envelat:
MÚSICA EN DIRECTE.

Dijous 21 de juliol

• I a continuació: SARAU DE
FESTA MAJOR, amb l’Orquestra
MONTGRINS. Ball de socis i sòcies
solters/es.

Divendres 22 de juliol
• A 2/4 de 12 del matí, des de
l’Ajuntament fins a la parròquia de
Sant Pere de Masquefa, tradicional
PASSADA de FESTA MAJOR
amb els MONTGRINS i tots els
estaments, entitats, grups i vilatans i
vilatanes que hi vulguin participar.

• A les 7 de la tarda: PA amb OLI
i SUCRE per a tothom, mentre
ballem SARDANES amb la Cobla
Orquestra MONTGRINS

• A les 12 del migdia a la Parròquia
de Sant Pere de Masquefa: OFICI
SOLEMNE DE FESTA MAJOR,
on s’interpretarà la Missa de
J.Perosi “Te Deum Laudamus”, a
càrrec de la CORAL L’ALZINAR,
acompanyada de l’Orquestra
MONTGRINS

• A 2/4 d’10 del vespre a la plaça de
l’Estació: inici de la II GIMCANA
DE FESTA MAJOR ‘Viu Masquefa,
Viu la Festa Major’.

• Seguidament el seguici ens conduirà
a la Plaça de l’Estació on es farà el
tradicional FABULARI de FESTA
MAJOR

• (Hi haurà proves durant tota la
Festa Major, i finalitzarà el diumenge
24 pel matí a la plaça de l’Estació.
Organitza: Projecte Educatiu de
Vila)

• I a continuació: SARDANES amb la
Cobla Orquestra MONTGRINS

• A les 10 de la nit al carrer
Sant Antoni: SERENATA A
L’AJUNTAMENT amb l’Orquestra
MONTGRINS

• A 2/4 de 8 de la tarda a la
Parròquia de Sant Pere: CONCERT
DE FESTA MAJOR amb la CORAL

• A les 6 de la tarda, a la plaça de
l’Estació: ESPECTACLE INFANTIL
amb LA CREMALLERA

• A les 6 de la tarda a la Plaça de
l’Estació: ESPECTACLE D’ESCUMA
amb els YACUMBA

L’ALZINAR, acompanyada de
l’Orquestra MONTGRINS

DE BALL DE BASTONS DE
MASQUEFA

• A les 10 de la nit a l’Envelat:
GRAN CONCERT DE FESTA
MAJOR amb la Cobla Orquestra
MONTGRINS

• A les 10 de la nit: CORREFOC
amb la COLLA DE DIABLES
PIXAFOCS I GAGASPURNES I EL
DRAC BUFUT

• A 2/4 d’11 de la nit a la Sala
Polivalent del Recinte Rogelio Rojo:
PROJECCIÓ DEL ‘LIPDUB’ del
Centre d’Esplai Giravolt.

• A 2/4 d’1 de la matinada a l’Envelat:
NIT JOVE DE VERSIONS amb
GLAMOUR BAND I DISCO
MÒBIL

• A les 11 de la nit a la Sala
Polivalent del Recinte Rogelio
Rojo: CONCURS DE KARAOKE
I COREOGRAFIES a càrrec de
RÀDIO MASQUEFA
• A les 12 de la nit a l’Envelat:
BALL DE GALA amb l’Orquestra
Internacional MONTGRINS. Ball
de socis i sòcies casats/des i ball del
fanalet.
• A la 1 de la matinada al pati del
Recinte Rogelio Rojo: FESTA ‘NIT
EN BLANC’.

Dissabte 23 de juliol
• De 9 a 1 del migdia a l’Envelat:V
OPEN DE PING-PONG DE LA
VILA DE MASQUEFA
• A 2/4 de 7 de la tarda: CERCAVILA
amb passeig de gegants pels
carrers de la vila. Amb la COLLA
DE GEGANTERS I GRALLERS
DE MASQUEFA I LA COLLA

Diumenge 24 de juliol
• A les 6 de la tarda a la plaça
de l’Estació: ESPECTACLE
D’ANIMACIÓ amb PENTINA EL
GAT
• Seguidament a la plaça de l’Estació:
DEMOSTRACIÓ DE BALLS DE
SALÓ a càrrec dels professors de
l’Alzinar
• A continuació als jardins de la
Torre: CUINA INTERCULTURAL,
XXX MOSTRA DE CUINA DE
MASQUEFA, amb els millors plats
dels cuiners i cuineres de la vila.
Organitzen el PEV, l’Alzinar i el grup
de Joves Zitzània.
• A les 10 del vespre a l’Envelat:
TEATRE ‘S’HA ESCRIT UN LLIBRE’
amb ELS TEATRERUS Grup de
Teatre de Masquefa
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Bona Festa Major!

Masquefa ja ho té tot a punt per a una nova edició de la Festa Major de Santa Magdalena (del 20 al 24 de juliol),
la celebració amb què ret homenatge a la seva patrona. La festa aposta novament aquest any pel seu caràcter
tradicional, al qual afegeix algunes pinzellades noves. El programa organitzat per l’Alzinar i l’Ajuntament fa
un autèntic esforç per arribar a tots els públics. Petits, joves i grans hi trobaran motius per sortir al carrer a
gaudir de cinc intensos dies

de la Festa Major de Santa Magdalena
inclou el fabulari, l’espectacle d’escuma,
la cercavila, amb la participació de
la Colla de Geganters i Grallers de
Masquefa i la Colla de Ball de Bastons
local, i el correfoc, amb la ‘diabòlica’
actuació de la Colla de Diables Pixafocs
i Gagaspurnes, encapçalada pel temible
Drac Bufut. També cal sumar-hi la Nit
Jove de Versions, que permetrà als més
‘marxosos’ allargar la gresca fins a la
matinada, la demostració de balls
de saló, i el teatre, a càrrec
del grup masquefí
Teatrerus, que
escenificarà
l’obra
‘S’ha

escrit un llibre’.
Aquests grans clàssics de la festa
conviuran amb algunes novetats
significatives. Així, per exemple, el pati
de la Rojo acollirà la nit de divendres
la festa ‘Una nit en blanc’. Vestiu-vos
tots de blanc per gaudir de la millor
música de les nits d’estiu en el millor
ambient. A més, l’emissora municipal
Ràdio
Masquefa
organitza
un

Concurs de karaoke i coreografies,
i l’Esplai Giravolt ens projectarà el
vídeo del ‘lipdub’ que va enregistrar
fa unes setmanes a Masquefa amb
200 participants. També la gimcana i la
mostra de cuines incorporen novetats.
La primera es durà a terme durant tots
els dies de la Festa Major, i inclourà
algunes proves nocturnes. La segona
esdevé intercultural, amb la presència
de plats elaborats per persones de
Masquefa
de
diverses
procedències.

DOS
CAPS DE SETMANA
DE FESTA A CAN QUISERÓ

Can Quiseró també celebra aquest mes de juliol la seva festa grossa. Ho farà
durant dos caps de setmana consecutius, el del 9 i el 10 de juliol, i el dissabte 16. Els
organitzadors, l’Associació de Veïns, ha preparat una agenda amb novetats destacades, com ara
els inflables aquàtics per als infants, una sessió de cinema a la fresca, un espectacle de pallassos i una
exhibició de sevillanes.
Entre els actes habituals destaquen especialment el trofeu de futbol sala i el sopar popular amb ball. Els tiquets
per al sopar i el ball (que costen 15 euros) poden comprar-se al local social el dia 3 de juliol (de 6 de la tarda a 9 del
vespre), el dia 9 (d’11 del matí a 2 del migdia, i de 7 de la tarda a 9 del vespre) i el dia 10 (de 7 de la tarda a 9 del vespre)
Dissabte 9 de juliol
De les 11 del matí a les 2 del migdia:
ANIMACIÓ, INFLABLES i CIRCUIT DE
CARS
EXPOSICIÓ DE MANUALITATS
A les 7 de la tarda: TROFEU DE FUTBOL
SALA (1a SEMIFINAL)
A les 8 de la tarda: TROFEU DE FUTBOL
SALA (2a SEMIFINAL)
A les 11 de la nit: CINEMA A LA FRESCA

Diumenge 10 de juliol
A les 9 del matí: INSCRIPCIÓ A LA CURSA
POPULAR
A les 10 del matí: CURSA POPULAR
A les 7 de la tarda: FUTBOL SALA
(Partit per al 3r i 4t lloc)
A les 8 de la tarda: FUTBOL SALA
(partit per al 1r i 2n lloc).
A les 9 del vespre: LLIURAMENT DE
TROFEUS
A las 9 del vespre: PARTIT DE VETERANS

Dissabte 16 de juliol
A 2/4 de 7 de la tarda: PALLASSOS (les
PETA-CLOWNS repartiran globus i
maquillaran els infants)
A 2/4 de 8 de la tarda: SEVILLANES a càrrec
de L’ESCOLA DE MASQUEFA
A 2/4 de 10 de la nit SOPAR POPULAR i
BALL amb L`ORQUESTRA PLATINUM
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Mà dura contra els qui no respectin l’entorn
La Policia Local de Masquefa està duent a terme una
campanya de sensibilització i control per evitar activitats
delictives contra el medi ambient. Els agents han intensificat
les patrulles per tot l’entorn de Masquefa per detectar
abocaments incontrolats de deixalles en llocs no autoritzats,
així com també emissions contaminants a l’atmosfera, usos
indeguts del clavegueram o tales d’arbres il·legals.
La Policia també està detectant els solars i parcel·les
que es troben en estat d’abandonament i on s’hi acumula
brutícia per advertir als propietaris que han de mantenirles netes i en condicions. A més, els agents controlen
l’accés motoritzat al medi natural i la caça no autoritzada,
i adverteixen comportaments que puguin comportar risc
d’incendi forestal.
Els agents informen els vilatans de les normatives d’obligat
compliment per a la preservació de l’entorn natural i el
medi ambient, i també posen multes als qui les vulneren.
La campanya es duu a terme coordinadament amb el
Departament de Medi Ambient i Sanitat i amb els diversos
cossos que actuen en la preservació del medi natural: l’ADF,
els agents rurals, Seprona, els Mossos d’Esquadra i els
Bombers, entre altres.

L’Ajuntament, mitjançant la Policia, inicia
una campanya per detectar i sancionar els
abocaments incontrolats de deixalles i altres
actes delictius amb el medi ambient

Oberts 34 expedients a propietaris de parcel·les
per tenir-les en mal estat
L’Ajuntament ha obert 34 expedients a propietaris que no
mantenen les seves parcel·les i terrenys nets i en condicions.
Tots els propietaris tenen l’obligació legal de mantenir els
terrenys i parcel·les en les degudes condicions de seguretat,
salubritat i decòrum, tancant els terrenys i retirant la mala
herba i les escombraries.
Els propietaris als quals s’ha obert expedient disposen, des
del moment de la notificació, d’un període de 30 dies per
netejar les parcel·les i garantir-hi les mesures de seguretat.
Si transcorregut aquest termini no hi han actuat se’ls
imposen multes. Les multes són de 300 euros si es tracta
del primer incompliment i van augmentant progressivament
fins als 3.000 euros en els incompliments successius. A més,

l’Ajuntament pot encarregar-se, prèvia autorització judicial,
de fer la neteja de les parcel·les, repercutint també el cost
en els propietaris.
L’abandonament de les parcel·les i l’acumulació de
vegetació i brutícia pot convertir-les en un important focus
d’infeccions i comportar l’aparició d’animals com ara rates
o serps. També pot constituir un focus d’incendis durant tot
l’any, fent-se potencialment perillós durant els mesos d’estiu.
(Diversa legislació recull les mesures de prevenció d’incendis
forestals en les urbanizacions). A tot això cal sumar les
molèsties que l’abandonament de les finques provoca als
veïns, residents habituals o no, d’altres parcel·les properes
per la mala olor o les plagues d’insectes, entre altres.

Nova vorera al camí del Maset per garantir la seguretat dels vianants
L’Ajuntament ha construït una nova vorera al camí del
Maset, concretament en el tram que va des de la rotonda
de l’avinguda de Can Valls fins a l’entrada a la urbanització
de Can Valls. Amb aquesta actuació, que ha anat a càrrec
de la Brigada Municipal, s’ha eliminat el perill que fins ara
comportava per als vianants la inexistència d’una vorera,
ja que havien de passar a peu per la carretera. També s’hi
ha instal·lat nou enllumenat, s’hi ha plantat arbres i s’hi ha
instal·lat alguns bancs per al repòs.
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SI TENS ENTRE 8 I 12 ANYS,

AQUEST ESTIU POTS SER VOLUNTARI DE LA BIBLIOTECA

La nova Biblioteca Municipal de Masquefa inicia el seu primer
estiu. I ho fa amb moltes ganes de treballar per habilitar una
àrea infantil més ben condicionada i facilitar l’accés al seu fons
bibliogràfic. Per això la biblioteca busca voluntaris i voluntàries
d’estiu entre els nens i nenes de 3r a 6è curs de primària, amb
edats compreses entre els 8 i els 12 anys.
La principal tasca que desenvoluparan serà organitzar, classificar
i preparar el fons bibliogràfic tant de l’àrea dels més petits
(l’espai tortuga) com de tota la zona de coneixements infantils.A
més, els infants que fan 6è de primària ajudaran també en l’àrea
d’adults, ja que el curs vinent seran estudiants d’ESO i ja podran
accedir lliurament a aquesta àrea. Els voluntaris col·laboraran

amb la biblioteca del 4 al 29 de juliol, de 5 a 7 de la tarda.
Per a ser voluntari d’estiu de la biblioteca cal l’autorització
dels pares o el tutor legal. Els voluntaris tindran l’honor de
ser “Bibliovip’ de la biblioteca. Això els donarà dret a gaudir
de sessions extres d’Internet i a ser els primers a endur-se en
préstec els llibres, CD’s i DVD’s que arribin mensualment.
A més de donar un cop de mà en l’organització del centre,
l’activitat ajudarà els voluntaris a conèixer millor el funcionament
d’aquest equipament cultural.
La biblioteca encara aquesta prova pilot com un primer treball
conjunt amb els nens i nenes de Masquefa, les escoles i altres
entitats, amb l’objectiu que esdevingui un espai per a tothom.

Agenda del mes
de juliol

Horari d’estiu i
vacances

Aula d’estudi
nocturna

Bústia de retorn
de préstecs

Xerrada ‘El món
de l’enquadernació
artística’
Divendres 15 de juliol a les 19h

L’horari d’estiu de la Biblioteca
Municipal de Masquefa és el
següent:

Fins al 15 de juliol la
Biblioteca
Municipal
de
Masquefa continua posant
a disposició dels estudiants
una sala d’estudi nocturna,
que va obrir el 30 de maig
passat. L’horari de la sala és
de dilluns a divendres, de 21h
a 24h. Aquest nou servei està
pensat principalment per als
estudiants de batxillerat que
preparen la selectivitat, per a
estudiants universitaris i per
a opositors. És imprescindible
presentar el DNI per poder
accedir-hi.

Sabíeu que, encara que la
biblioteca estigui tancada,
podeu retornar els documents
en qualsevol moment? Ho
podeu fer a la bústia de retorn
de préstecs que hi ha situada
al costat de l’entrada.
És important retornar els
documents a la biblioteca en
el termini indicat. Per cada
dia de retard i document en
préstec el vostre carnet tindrà
una penalització d’1 punt.
Si s’arriba als 50 punts de
penalització el carnet queda
bloquejat durant 15 dies.

A càrrec de l’enquadernador
artístic
Manuel
Bueno
Casadesús, qui explicarà la
seva trajectòria professional i
les seves particulars vivències.
També gaudirem de les seves
exquisides enquadernacions i
veurem com treballa.
Hi haurà coca i cava per a
tothom.

De dilluns a divendres
De 15:30h a 21h
Dimecres
De 10h a 13:30h
Dissabte
Tancat fins al 10 de setembre
Vacances: de l’1 al 21 d’agost
(ambdós inclosos)
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Tres dies de ‘festa rociera’
Masquefa va viure el 17, 18 i 19 de juny tres dies de ‘festa
rociera’. La celebració va ser un èxit de participació,
especialment el festival de flamenc i sevillanes que es va fer el
dissabte 18 a la Sala Polivalent i el pati de la Rojo. El recinte es
va omplir per veure les actuacions del grup Candelaria, amb
el guitarrista masquefí Diego entre les seves files, el ‘cantaor’
també de Masquefa El Garri, l’escola de ball de la Cofradía
del Cristo Crucificado y Nuestra Señora de los Dolores,
acompanyada del Centre Cultural Andalús de Sant Andreu,
i el grup Amanecer de Piera. Especialment aplaudida va ser
l’actuació estel·lar de Leo Rubio.
La participació va ser igualment destacada en la resta
d’activitats. La celebració ja s’havia estrenat el divendres 17
amb una sessió de música a l’aire lliure, al pati de la Rojo.
Dissabte al matí es va fer el tradicional recorregut ‘rociero’ i
un dinar popular amb més de 100 comensals.
La Festa del Rocío es va tancar el diumenge 19 amb una missa
‘rociera’, en què va destacar l’actuació del Coro de la Plaza
Macael d’Esplugues. Organitzada per la Cofradía del Cristo
Crucificado y Nuestra Señora de los Dolores, la Festa del
Rocío arribava aquest any a la catorzena edició.

Danses masquefines per al Barça

L’espectacular festa de la ‘Champions’ que el Barça va celebrar el
29 de maig va tenir accent masquefí. Nou alumnes de l’Escola de
Dansa Noemí Rubira van ballar en l’espectacular coreografia que
es va escenificar damunt la gespa del Camp Nou. L’espectacle,
creat pel coreògraf Víctor Rodrigo, va simbolitzar l’emoció dels

barcelonistes celebrant els gols i el triomf del FC Barcelona.
Hi van participar un centenar de nenes d’entre 12 i 14 anys de
diverses escoles de ball, entre aquestes les nou masquefines:
Aida Caneda, Eva Caño, Nerea Martín, Míriam Merchán, Paula
Munné, Andrea Pastor, Judit Remesal, Alícia Romero i Júlia Sousa.

Exhibició del Bonavista Gym
El gimnàs Bonavista Gym va organitzar el 21 de maig una exhibició
de les diverses disciplines que hi practiquen durant tot l’any els
seus usuaris. Davant d’un nombrós públic, més de 130 esportistes
de 4 fins a 40 anys van fer demostracions de taekwondo ITF,
gymstick, hip hop, steps, boxa, Muai Thay, ball llatí i ninjitsu, entre
altres. L’exhibició va omplir la Sala Polivalent del Recinte Rogelio
Rojo de familiars, amics i públic en general, que va poder veure
així les diferents disciplines que s’ensenyen en aquest gimnàs.

NOTA INFORMATIVA

La fotografia d’un diable publicada en la secció ‘Cafès amb Història’ de la revista municipal Masquefa Batega del mes de maig és obra de
Xavier Fort, que va obtenir el primer premi en el Concurs de Fotografia Diabòlica organitzat per la Colla de Diables Pixafocs i Gagaspurnes.
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KP-ones s’endú les 24 Hores de Futbol Sala
Classificació

KP-ones va guanyar les maratonianes 24 Hores de Futbol Sala
disputades el 10 i 11 de juny a Masquefa. L’equip de Capellades es va
endur el trofeu en derrotar a la final per 4 gols a 1 l’equip masquefí
Cafeteria CTC, nodrit d’experimentats jugadors del Futbol Sala
Espardenya.
El matx va ser molt més igualat del que indica el marcador. El
Cafeteria CTC va tenir les seves opcions. Però un marcador advers
de 2 a 1 el va obligar a estirar línies. I això ho va aprofitar el KP-ones
per sentenciar amb dos gols al contraatac en només un minut.
En la competició, organitzada pel Futbol Sala Espardenya, amb el
suport de l’Ajuntament, hi van participar 16 equips de Masquefa,
Piera, Sant Andreu, Sant Feliu, Capellades i Mollet. A més de
l’extraordinària presència d’afeccionats i el gran nivell futbolístic
dels equips participants, les 24 Hores de Futbol Sala van destacar
per la bona tasca duta a terme pels organitzadors.

1r. KP-ones (Capellades)
2n. Cafeteria CTC (Masquefa)
3r. Párala con el pecho (Sant Andreu)
4t. Peluqueria Iris (Sant Andreu)
5è. Mc Rank (Masquefa/Piera)
6è. Trilirilis (Sant Andreu)
7è. Bar El secreto (Sant Andreu)
8è. L’Avi Enric (Masquefa)
9è. Metalls Mediterrani (Sant Feliu)
10è. Cebollinos (Masquefa)
11è. Lagarto amarillo (Masquefa)
12è. Bar El Pepinazo (Masquefa)
13è. Bocachanclas (Masquefa)
14è. Ath. Masquefa (Masquefa)
15è. Old Stars (Mollet)
16è. Makis (Masquefa)

El campionat va tornar a destacar pel
gran espectacle futbolístic que van oferir
els 16 equips participants

L’Espardenya guanya la lliga…
i ja en porta 6 de 12!

Carles Zamora venç en la 6a
prova del Campionat Slot
Català, disputada a la Rojo

El Futbol Sala Grup TDE Espardenya Masquefa ha tornat a
proclamar-se campió de la Lliga de futbol sala. Els masquefins
sumen així el seu sisè títol nacional, la meitat de tots els que ha
disputat. Aquesta temporada l’Espardenya ha hagut de patir fins al
final, ja que la competició no s’ha decidit fins a l’última jornada. La
diferència entre el campió i el segon classificat ha estat de només
un punt.
L’Espardenya va certificar el títol en derrotar el Sant Vicenç a
domicili per 1 a 6, marcador que no fa justícia al que va succeir
a la pista. Els jugadors masquefins van ser víctima de l’ansietat i
els nervis per marcar i van arribar al descans amb un únic gol de
diferència. El Sant Vicenç va tenir les seves opcions, però el porter
de l’Espardenya ho va aturar tot. El matx no es va resoldre fins
als darrers minuts, quan els visitants van fer els tres últims gols.

El pilot Carlos Zamora, de l’escuderia de Sant Esteve Sesrovires,
va ser el guanyador del rally disputat el 20 i 21 de maig a Masquefa.
Es tractava de la sisena prova puntuable del Campionat Slot
Català, organitzat pels clubs de Sant Esteve Sesrovires, Castellví
de Rosanes, Hostalets de Pierola i Masquefa.
En la prova hi van prendre part 41 pilots, que van córrer en
doble categoria, fent un parc tancat de 81 cotxes, 24 de locals.
Pel que fa als pilots masquefins, David Moreno va ser el millor
posicionat en la general del rally. Amb un Porsche 997 va acabar
vuitè, tercer de la seva categoria. Francesc Estébanez continua
líder en la categoria Super N Rally en acabar segon en aquesta
cita. El tercer de la categoria en aquesta cursa va ser el també
pilot local Joan Castellví. El mateix Castellví i Ramon Jou van ser
segon i tercer, respectivament, en la categoria del Grup N.
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Trencant barreres a cop de pedalada
Masquefa va demostrar una vegada més la seva solidaritat amb
el col·lectiu de persones amb discapacitat. El municipi va acollir
el 29 de maig la primera Marxa BTTsords Sense Barreres,
una competició de bicicleta organitzada pel Club BTTsords
de Catalunya per afavorir la integració social de les persones
sordes.
Es tractava d’una de les proves puntuables de la Marxa Xallenger
Penedès-Garraf-Anoia. Hi van prendre part 214 corredors
masculins i femenins, 10 d’ells persones sordes. La cursa va
transcórrer per camins i pistes de Masquefa, Sant Esteve
Sesrovires i Abrera, i va constar de dos recorreguts: un de 38
quilòmetres (el puntuable per a la Xallenger), i un altre més curt,
de 23 quilòmetres, per a tots els públics.
Durant la prova l’associació APSO (Atenció a Persones Sordes
i Sordocegues) i estudiants voluntaris van oferir serveis
d’interpretació.

Masquefa acull la primera Marxa BTTsords
Sense Barreres, competició que vol afavorir
la integració social de les persones sordes

Esport és salut
Infants, joves i adults van participar el diumenge 29 de maig en
la dotzena Cursa Popular de Can Parellada, organitzada per
l’associació de propietaris d’aquesta urbanització amb el suport
de l’Ajuntament i Caixa Penedès.
La setantena de participants consolida aquest esdeveniment esportiu i social, que any rere any atrau un bon nombre de corredors, tots ells amb el convenciment que el més important no és
guanyar sinó participar. De fet, tal i com diu el lema de la cursa,
“Esport és salut”, es tracta de passar una jornada divertida practicant esport i comprovant els beneficis que aquest comporta
per a la salut.
La Cursa Popular de Can Parellada va incloure quatre recorreguts, adaptats a les edats dels participants. Així, es va fer una
primera cursa per als més petits, en què nens i nenes de 4 i 5
anys van córrer 100 metres. En la segona cursa infants de 6 a 8
anys van recórrer 500 metres, i en la tercera, nens i nenes de 9
a 13 anys en van córrer 1.200. Finalment, joves i adults van suar
de valent en els 4.300 metres que van córrer pels carrers de la
urbanització.

Una setantena de persones de totes
les edats corren la dotzena edició de la
clàssica Cursa Popular de Can Parellada
Es van repartir premis de 100 euros per als campions masculí
i femení de la categoria d’adults, i de 50 euros als guanyadors
masculí i femení de categoria infantil, a més de trofeus als tres
primers de cada categoria. Tots els participants van ser obsequiats amb una samarreta.

Capital de les dues rodes
Masquefa va ser el 28 de maig el punt de trobada de
‘motards’ d’arreu de Catalunya, atrets per la setena Festa de
la Moto. Al llarg de tot el dia el municipi va acollir diverses
activitats relacionades amb el món de les dues rodes.
Una de les més esperades va ser l’espectacular passejada
que els ‘motards’ van fer fins a Esparreguera.
La Festa de la Moto va incloure també passejades en
‘tricker’ per als infants, jocs i concursos, entre aquests un
original concurs de polsos, i un ‘bikeshow’ amb tot tipus
de motos. Al pati de l’antiga Fàbrica Rogelio Rojo s’hi van
instal·lar stands de roba i complements relacionats amb el
món de les motos. També hi va haver preparadors de motos
‘custom’.

La setena Festa de la Moto porta fins a
Masquefa ‘motards’ d’arreu, atrets per una
àmplia agenda d’activitats
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160 patinadores al I Trofeu Vila de
Masquefa de Patinatge Artístic
Un total de 160 patinadores de nou
clubs catalans van participar el 19 de
juny en el primer Trofeu Vila de Masquefa
de Patinatge Artístic. El campionat,
organitzat pel Club de Patinatge
Artístic Masquefa, va reunir nombrosos
afeccionats al pavelló poliesportiu. A més
de les patinadores del club amfitrió, el
CPA Masquefa, també hi van prendre
part especialistes del Riudebitlles, el

En categoria aleví nivell 2,Andrea Encinas
va ser 1a i Cristina Tomàs 2a. En Benjamí
nivell 2, Carla López va ser 3a. En iniciació
C, Míriam Pous va ser 1a i Irene Candell

Sentmenat, el Sant Vicenç de Montalt, el
Pallejà, l’Igualada, el Caldes de Montbui i
el Cerdanyola.
La competició va incloure 12 categories:
aleví nivell 2, aleví nivell 1, benjamí
nivell 2, benjamí nivell 1, promoció mini,
iniciació, iniciació B-1, iniciació B, iniciació
A, certificat-1, certificat i debutants. Les
patinadores masquefines van tenir una
destacada actuació.

3a. En iniciació A, Lucía Leon va ser 1a.
En certificat, Meritxell Julià va ser 1a i
Paula Icard 3a. I en debutants, Andrea
Nieto va quedar primera.

Copilots de rally
per un dia

53 valents van participar en el
‘Motor Show Rallyexperience’
organitzat
a
Masquefa
per
l’escuderia A Fondu Competició.
La iniciativa els va permetre
pujar en un autèntic cotxe de
competició i fer de copilot per un
dia, experimentant el que se sent
dins d’aquests vehicles. Ho van fer
acompanyats pels millors pilots de
l’especialitat, que van conduir una
dotzena de cotxes en el tram que
es va habilitar al polígon La Pedrosa.
L’escuderia
masquefina
va
organitzar aquest esdeveniment
per recollir fons per finançar
la Pujada als Casots, la prova
del Campionat de Catalunya de
Muntanya que organitzarà el 9 de
juliol. Cada participant va pagar
20 euros per emular Luís Moya
durant una estona. A més de viure
una experiència única, van ser
obsequiats amb un DVD gentilesa
del grup d’aficionats al motor ‘La
línia recta no es divertida’, un dels
espònsors.
També es van fer altres activitats:
una exhibició de motos d’enduro
i el pilotatge gairebé impossible de
Sergi Morillo, que va fer circular el
seu cotxe sobre dues rodes. A més,
grans i petits van conduir ‘buggies’
en un circuit habilitat a l’esplanada
de l’aparcament.

Dos miniconcerts per celebrar
el Dia Mundial de la Música
El Casal de Joves va celebrar el 17 de juny el Dia Mundial de la Música
(que es commemora el 21 de juny) amb dues actuacions de petit
format a l’Altell. El concert va comptar amb l’actuació d’un grup de
joves de Masquefa i Martorell que va reunir-se expressament per a l’ocasió, ja que tots
ells són alumnes de l’Escola de Música martorellenca. Integrat per bateria, guitarra,
baix, trompeta i clarinet, aquesta banda ocasional va versionar diversos temes en clau
de jazz.
També va actuar el grup Silencio Oscuro (Francisco Castillo i Christian Segovia), que va
oferir un tastet de rap . La formació va cantar 5 temes propis, un d’aquests a ‘capel·la’.

Els masquefins aprenen
la LLENGUA DE SIGNES
El Casal de Joves va acollir durant el mes de juny un curset gratuït
d’iniciació a la llengua de signes. En les sessions es van donar
algunes pautes per poder mantenir una conversa a nivell bàsic. El
curs va constar de cinc sessions de dues hores cadascuna,i s’hi
va treballar el vocabulari, la gramàtica i l’expressió corporal. En la
iniciativa hi van participar 13 persones de diverses edats.
Aquesta llengua viva és utilitzada a Catalunya per unes 25.000
persones, 12.000 de les quals són sordes i la resta, familiars,
intèrprets i professionals.

Casal de Joves. L’AGENDA de JULIOL
‘Juliol Actiu’

Arriben les vacances d’estiu i, amb aquestes, el ‘Juliol Actiu’, un
programa d’activitats formatives i d’oci per als adolescents i joves de
12 a 16 anys que no volen passar les vacances mirant les mosques, ni
amb el cul enganxat al sofà jugant a la Play. Podreu gaudir de l’esport,
els jocs, les excursions i un munt de sorpreses, a més de fer nous
amics. Aquest any, no us ho perdeu!. El juliol es jove ... i actiu!

Finestres al món

‘Finestres al món’ és un cicle de xerrades i projeccions d’audiovisuals
sobre interessants viatges que han fet joves de Masquefa i dels pobles
veïns. Hi gaudireu de vídeos, diapositives, mostres fotogràfiques...

Els assistents al cicle coneixereu realitats culturals diverses i us podreu
formar una opinió sobre les diferents realitats del món. ‘Finestres al
món’ també vol promoure el viatge com a fórmula d’aprenentatge i
experimentació entre els joves.

HORARI d’atenció al públic
Dimarts i dijous, de 16h a 20h
Dimecres i divendres, de 15h a 20h
Dimecres de 10 a 13h
Dissabte, de 17h a 20h
Tel.: 93 772 85 21
www.rojopuntjove.com

Juliol ‘11

l’Agenda
ACTIVITATS DE
L’ALZINAR AL JULIOL

CULTURA
I FESTES
BALL POPULAR
Diumenge 10 de juliol
A les 18h a la Sala Polivalent del
Recinte Rogelio Rojo
Amb Grup Choffers
Preu: 2€

FESTA MAJOR
DE MASQUEFA
Del 20 al 24 de juliol
De dimecres a diumenge
(Consulteu la programació a les
pàgines 12 i 13)

FESTA MAJOR DE
CAN QUISERÓ
9, 10 i 16 de juliol
(Consulteu la programació a la
pàgina 12)

CURSOS I
TALLERS
TIC
Retoc fotogràfic amb The
Gimp (1 mòdul)
Del 4 al 6 de juliol
Dilluns i dimecres de 17:30 a 21h
Inscripcions: fins al 1 de juliol al
CTC
Taller de correu
electrònic amb Hotmail
Dies 7 i 8 de juliol
De 17 a 19h
Inscripcions: fins el 6 de juliol al
CTC

FORMACIÓ PER
A L’OCUPACIÓ
Com presentar-se a unes
oposicions
Dijous 7 de juliol
De 10 a 12h
Inscripcions: fins el 6 de juliol al
CTC

Taller teatral d’estiu
(juliol)
A càrrec de Maria Coll
De dilluns a dijous de 10h a 13h
El joc teatral
Manualitats teatrals
Cant i dansa
Juguem a riure
La mímica
Activitats de circ
Globoflexia
Pintem-nos la cara
Cursets de natació i
aiguagim
1a quinzena: del 27 de juny al 8
de juliol
2a quinzena: de l’11 de juliol al 26
de juliol (21 i 22 festius)
3a quinzena: de l’1 d'agost al 12
d’agost
De 2 a 3 anys: de 17h a 17:50h
De 4 a 5 anys: de 16h a 16:50h
Nadons: de 18h a 18:50h
Perfeccionament: de 19h a
19:50h
Aiguagym
Tots els dimarts i dijous de juliol,
de 20h a 20:50h
Anglès
Classes per a adults
Preparació per al First
Certificate
Conversa
Anglès Bàsic per marxar de
vacances
De dilluns a dijous
Bàsic: matins de 10h a 12h o
tardes de 17h a 19h
Perfeccionament: matins de 12h
a 14h o tardes de 19h a 21h
Classes per a nens
Aprendre anglès tot jugant
Jocs, cançons i diferents
activitats
Tots els dimarts i dijous
De 6 a 7 anys: de 16:30h a
17:30h
De 8 a 9 anys: de 17:30h a
18:30h
De 10 a 12 anys: de 18:30h a
19:30h
+ info:
www.ateneus.cat
93 772 68 61

ESPORTS
CLUB CICLISTA
MASQUEFA
03/juliol– 07h – 120 Km
(Martorell, Abrera, Monistrol,
Manresa, Sant Joan Vilatorrada,
Molí de Boixeda. Tornada pel
mateix lloc)
10/juliol – 07h – 95 Km
(Sant Sadurní, Vilafranca, Sant
Martí Sarroca, Torrelles Foix,
Pontons, Torrelles Foix, Sant
Martí Sarroca, G. Font Rubí,
El Pla, Ca l’Avi, Sant Sadurní
d’Anoia i Masquefa)
17/juliol – 07h – 90 Km
(Martorell, Sant Andreu de
la Barca, Pallejà, Sant Boi,
Viladecans, Gavà, Castelldefels,
Sant Boi, Martorell i Masquefa)
24/juliol – 07h – 85 Km
(Sant Sadurní, Vilafranca, Santa
Margarida, L’Arboç, Banyeres,
Sant Jaume dels Domenys, La
Munia, Vilafranca, Sant Sadurní
d’Anoia i Masquefa)
31/juliol – 07h – 90 Km
(Piera, Vallbona, Igualada, Santa
Margarida de Montbui, S.M.
Miralles, 4 Carreteres, La
Llacuna, Mediona, Font del Bosc,
Capellades, Vallbona, Piera i
Masquefa)
Sortides en BTT:
Diumenge, a les 08.30h, a la plaça
de l’Estació
Recorregut sense programar

Pistola Foc Central
23/juliol– 09.30h
Tirades de Festa Major de
Masquefa
Tir al plat

CLUB PETANCA
MASQUEFA
Dissabtes a les 17.30h
Campionat obert de petanca
A les instal·lacions de la
petanca a Masquefa.

CLUB
EXCURSIONISTA
ANOIA
Dissabte 2 i diumenge 3
Etapa GR11: Àreu, Tavascan,
Estaon.
Dissabte, 16
Bivac a Montserrat
+ info:
Club Excursionista Anoia
(CEA)
Divendres, de 19h a 21 h,
al carrer Creueta, 33 o al
telèfon 93.772.67.20
O també qualsevol altre dia
a ceanoia@hotmail.com o al
93.772.76.66.

FC MASQUEFA
Dissabte 2 i diumenge 3 de
juliol
Torneig de fi de temporada
Al Camp de Futbol Municipal
Dissabte 9 de juliol
Festa de fi de temporada
Al Camp de Futbol Municipal

NIT DE L’ESPORT
Divendres 1 de juliol

CLUB DE TIR
ESPORTIU
03/juliol– 09.30h

Per a la seva publicació, les entitats i associacions ens poden fer arribar, abans del dia 15 de cada mes, la informació de les activitats
que organitzen al correu electrònic amillfi@diba.cat. Aquesta informació s’ha tancat el 15 de juny i podria haver-se modificat.
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LES OPINIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

RESPONSABILITAT
Des de Convergència i Unió us volem agrair
la confiança que ens vau fer el 22 de maig a
les urnes. El vostre suport ens dóna una altra
vegada l’oportunitat d’estar al capdavant de
l’Ajuntament, amb una àmplia majoria. Aquest recolzament és
per a la gent de CiU una satisfacció, perquè, al nostre entendre,
avala el gruix de la feina feta en el mandat anterior i també les
propostes de treball que plantegem per als quatre anys vinents.
Però, sobretot, l’ampli suport expressat pel masquefins és per a
nosaltres una gran responsabilitat: la de continuar treballant per
fer de Masquefa una vila cada dia millor, en un context, siguem
realistes, que no és favorable. Aquest serà un mandat dur i difícil
per les conseqüències d’una crisi que ens afecta a tots, també a
les administracions. Res té a veure la realitat econòmica de l’any
2007 amb la que tenim ara, amb un Ajuntament que rep molts
menys recursos però a la vegada ofereix més i millors serveis.
De ben segur caldran sacrificis que haurem de fer tots.
Nosaltres, els qui tenim la responsabilitat de gestionar el diner
públic, els primers. Per això ens comprometem a actuar amb
la màxima austeritat, analitzant fins al detall la més mínima
despesa, preguntant-nos si és realment necessari fer-la, o
buscant fórmules més econòmiques. Tot plegat per garantir els
serveis de qualitat que els masquefins hem guanyat els darrers
anys i que feia temps que necessitàvem.

Des de la coalició de Progrés
Municipal, com no pot ser d’una
altre forma, respectem els resultats
electorals del 22 de maig, ja que ha
estat el desig popular de la majoria de
vilatans de Masquefa.
Traslladem una cordial benvinguda a tots els regidors electes
que formarem part del Consistori, emplaçant-los a desenvolupar
les seves funcions amb la responsabilitat que elles comporten,
esperant que les voluntats de tots siguin treballar per a totes les
persones que viuen a Masquefa.
Per acabar, i amb motiu de la Festa Major de la nostra vila, instar
a tothom a participar i gaudir de totes les activitats que en ella

Malgrat aquest panorama, a Convergència i Unió estem
convençuts que Masquefa pot viure un canvi en positiu. I ‑els
qui ens coneixeu ho sabeu bé‑ som gent tossuda. Si assumim la
responsabilitat d’estar al capdavant de l’Ajuntament és perquè
creiem fermament que tots plegats ens en podem sortir. No
tenim cap vareta màgica. Només el compromís que hem tingut
sempre: estar al peu del canó del primer al darrer dia.
El de CiU serà un govern amb vocació d’entesa. L’acord és avui
més necessari que mai. Buscarem el consens amb la resta de
forces polítiques, a les quals oferim el màxim diàleg, al mateix
temps que els demanem un exercici de responsabilitat que faci
possible la col·laboració en benefici de Masquefa. Buscarem
també les aliances amb altres administracions i amb la iniciativa
privada per impulsar accions que ens permetin eficaçment
plantar cara a la crisi. I, buscarem, perquè som conscients que
només així obtindrem fruits, la complicitat de tots els vilatans i
vilatanes.
No volem acomiadar-nos sense abans convidar-vos a participar
activament en la Festa Major. Us animem a sortir al carrer per
gaudir d’una celebració que reforça els lligams que ens uneixen
i el nostre sentiment de pertinença a aquest projecte comú
anomenat Masquefa.
Bona Festa Major!
Convergència i Unió

si realitzen.
Bona Festa Major.
Treballem i treballarem per tots vosaltres.
Progrés Municipal (PSC - APM)

MASQUEFA
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Queremos agradecer a todas las personas
que han depositado su confianza en nosotros
con su voto. No les defraudaremos.
Catalunya
Estaremos en la oposición, pero de una
manera constructiva, apoyando lo que sea bueno para Masquefa
y oponiéndonos firmemente a todo aquello que vaya en contra
de nuestros principios e ideario.
Seremos implacables en el control del gasto público. No
conocemos, en este momento, el estado de las cuentas del
Ayuntamiento, pero las haremos públicas en cuanto sean
verificadas y contrastadas; el dinero que maneja el Ayuntamiento
es el dinero de todos los que vivimos en Masquefa, eso lo
tenemos claro, y por lo tanto todos tienen derecho a conocer
en qué se gasta.
Vivimos una crisis muy grave, hay familias que tienen serios

problemas, no se debería ser frívolo, hay que recortar gastos
de una manera drástica, hay que crear empleo y para eso hay
que ayudar a los emprendedores y facilitar el desarrollo: nadie
quiere limosnas, quieren trabajar y llevar un salario digno a sus
casas.
Para terminar pedimos austeridad y transparencia. Haremos
todo lo que esté en nuestras manos para conseguir el bienestar
de los masquefinos.
Un cordial saludo.

Des del grup d’Esquerra volem expressar
d’una manera especial el nostre agraïment
a totes aquelles persones que ens varen
confiar el seu vot en els comicis del passat
22 de maig, fent possible amb aquest gest de
confiança que la nostra formació recuperés
la representació política dins l’Ajuntament de Masquefa, la qual
havíem perdut ara fa gairebé dos anys.
Farem ús d’aquest espai, que fins ara havia estat desaprofitat,
per poder-vos donar a conèixer les nostres idees i inquietuds;
denúncies i suggeriments, tenint sempre present el desig de
millora de la nostra vila i vida com a vilatans.
A Esquerra treballarem en la línia de fer una oposició
constructiva i realista, amb la voluntat d’influir en les decisions
que es preguin al Consistori, i que ens afectaran a tots, sempre
d’acord al programa que tan lleialment vàrem defensar en la
passada campanya, i que és basat en els principis de l’austeritat
i la transparència.
Ara que tot just s’ha constituït l’Ajuntament ja ens trobem amb
el primer repte. Des del Consell Comarcal, poc temps abans de
finalitzar el curs escolar, ens suprimeixen el servei del migdia de
transport escolar no obligatori.
Són moltes les famílies que no han estat tingudes en compte
amb l’execució d’aquesta dràstica mesura, i que ara es troben

directament afectades per aquesta retallada, sense mitjans per
poder anar a buscar els seus nens a l’escola per anar a dinar.
Nosaltres, tot i sent conscients que s’ha de reduir despesa
pública, i que aquesta decisió del Consell Comarcal és difícil de
revocar, mourem els fils que facin falta per tal d’evitar que es
suprimeixi un servei que entenem com a necessari i que amb la
seva mancança ens fa el dia a dia encara més difícil a tots plegats.
Esquerra, encara que amb una escassa representació municipal
a Masquefa -amb un gran suport, però, tant a nivell local, com
comarcal i nacional- volem treballar per cada un de vosaltres i
farem ús d’aquest espai per a fer-vos-ho saber.
Us animem a que ens feu arribar la vostra veu mitjançant la
nostra adreça electrònica (ercmasquefa.gmail.com ) i que ens
transmeteu les vostres necessitats i opinions, tot i fent-nos
partícips de quelcom tant important com ho és la veu del nostre
poble.
Finalment, aprofitem per a felicitar al grup de govern pels
resultats obtinguts i l’encoratgem a fer una bona gestió dels
recursos econòmics, tenint present els moments difícils que ens
toca viure.

Partit Popular

Salutacions
Esquerra-AM

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

LES VOSTRES OPINIONS
La revista Masquefa batega posa a disposició dels
lectors i lectores una secció on podeu publicar les
vostres opinions sobre temes de la vila o d’interès
general, així com idees i suggeriments. Ens podeu

fer arribar els comentaris personalment a l’Àrea
de Serveis Personals (C/ Crehueta, 33) o al correu
electrònic masquefabatega@masquefa.net

núm.
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NOM: AMPA Escola Bressol Municipal Francesc Mata i Sanghés
ANY DE CREACIÓ: setembre de 2008
SOCIS: 30 famílies
CATEGORIA: Educació
ACTIVITAT: Representació de les famílies davant la direcció
del centre. Col·laboració en les activitats, celebracions i festes
que s’organitzen a la llar d’infants
adreça: C/ Major, s/n (La Beguda Alta)
tel.: 93 772 50 24
e-mail: unmar.infants@gmail.com

AMPA Francesc Mata i Sanghés:
treballant amb la il·lusió d’un nen

L’AMPA Escola Bressol Municipal Francesc Mata i Sanghés va iniciar l’activitat el setembre de 2008, amb la
posada en marxa d’aquesta nova llar d’infants a La Beguda Alta. La junta l’integren en l’actualitat 9 membres.
A l’hora de pencar compten amb el generós esforç de moltes famílies. “Entre tots ho fem tot, perquè s’hi
impliquen molt”, expliquen l’Eva Rius i la Carolina Torres, dues de les representants de l’AMPA. Això, sí,
agrairien una mica més de participació dels pares, ja que encara són majoritàriament les mares les que hi
col·laboren.
L’entitat es reuneix amb la direcció del centre una vegada cada trimestre per parlar de les qüestions del dia
a dia de la llar d’infants, i fer-los arribar propostes i suggeriments. En realitat la relació és molt més constant.
“És una escola bressol petita i el contacte amb la direcció i les educadores és molt fluid”. També participa
en la compra de les agendes, les bates i les bosses de recanvi dels infants, buscant ofertes de diferents proveïdors. A més, cerca subvencions en els tres ajuntaments dels quals depèn La Beguda per comprar material
per als infants i finançar algunes activitats. Demanen a les administracions que facin efectives les ajudes “de
cop i a principi d’any”, ja que a vegades “les famílies han d’avançar els diners”.
L’associació té una agenda atapeïda. Al setembre prepara la festa d’inici de curs i d’aniversari del centre, amb
una degustació de pastissos fets per les famílies. Al novembre s’encarrega de la Castanyada, en què els infants
fan els seus propis panellets i reben la visita de la castanyera. Per Nadal l’AMPA alimenta el tió perquè pugui
cagar moltes coses. Al febrer organitza una gran festa de Carnaval: els pares i mares confeccionen les disfresses (totes sobre una mateixa temàtica) i després tots junts, les famílies, els infants i les educadores, gaudeixen
d’una rua pel carrer, un berenar i una festa amb música. Per Sant Jordi l’entitat va impulsar l’activitat ‘Contes
vora el foc’ i una desena de persones va anar al centre a llegir contes. També va muntar una parada de venta
de llibres dins el centre i amb els diners obtinguts va comprar material per als infants. A més, amb l’arribada
del bon temps promou la Festa de la primavera. Aquest any els infants han plantat flors al nou jardí de la llar
d’infants. I, per tancar l’any, col·laboren en la festa de fi de curs, amb l’acte de graduació dels nens que acaben,
un berenar i un espectacle a l’Envelat oberts a tothom.
L’associació també s’implica en la vida social dels municipis. Així, organitza tallers per a infants de 0 a 3 anys
en la Fira de la Infància i la Joventut de Masquefa i en la Fira d’Entitats de Sant Esteve Sesrovires.

“L’associació col·labora en l’organització d’activitats i festes a
la llar d’infants; l’objectiu és que els nens i nenes, i també les
famílies, aprenguin i s’ho passin bé”

