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El nou POUM dibuixa la
Masquefa que volem per al futur

L’Ajuntament vol el Quart Cinturó
per poder portar empreses

CUIDANT LA

GENT GRAN

MASQUEFA

SABÍEU QUE...
NEIX UN GRUP DE SUPORT
A CUIDADORS NO PROFESSIONALS
DE PERSONES DEPENDENTS

L'atenció de persones en situació de
dependència pot generar en ocasions
als cuidadors no professionals que en
tenen cura necessitats d’informació,
acompanyament, suport psicològic i de
relació amb altres persones que es troben
en la mateixa situació. Per donar resposta
a aquestes necessitats, l’Ajuntament de
Masquefa ha posat en marxa un Grup
de Suport Emocional i Ajuda Mútua, al
qual poden integrar-se tots els cuidadors
no professionals que tinguin al seu càrrec
persones dependents. El grup el dirigeix
un facilitador, una persona llicenciada en
psicologia. Amb aquesta iniciativa es vol
proporcionar als cuidadors no professionals
un espai on puguin rebre informació,
orientació, assessorament i suport, i al mateix
temps puguin relacionar-se i compartir

experiències amb altres persones que viuen
la mateixa problemàtica. La finalitat d’aquest
Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua
és que els seus integrants puguin millorar
la seva qualitat de vida i també la de les
persones que tenen al seu càrrec.
Els integrants del grup participaran en
un total de 10 sessions d’una hora i
mitja de durada cadascuna, que tindran
lloc els divendres, del 19 d’octubre fins
al 21 de desembre. L’activitat es farà a la
Sala Petita del Recinte Rogelio Rojo, d’11
del matí a 2/4 d’1 del migdia. Tot i que el
període d’inscripcions ja ha finalitzat, els
cuidadors no professionals que hi estiguin
interessats encara poden apuntar-s’hi
adreçant-se al departament de Benestar
Social de l’Ajuntament, al Centre Tecnològic
Comunitari (avda. Catalunya, 60)
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telèfons d’interès
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 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
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
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

besar els nens a la boca.

Centre d'Atenció Primària Masquefa
Equip de Pediatria
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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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EL NOU POUM

DIBUIXANT LA
MASQUEFA DEL FUTUR

El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que està elaborant l’Ajuntament, amb
les aportacions dels vilatans, defineix el model de vila per als 20 anys vinents
L’Ajuntament de Masquefa està duent a terme la revisió i
l’actualització del Pla General d’Ordenació Urbanística del
municipi. Aprovat fa més de dues dècades i mitja, l’any 1986,
aquest document ha quedat superat: no s’ajusta a la realitat
urbanística consolidada avui a Masquefa, ni tampoc a l’actual
marc normatiu.
Per això el Consistori està treballant des de fa temps en un
nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que ha
de servir per a planificar de manera ordenada com creixerà
el municipi, preveient les necessitats i els reptes futurs que
tindrem sobre la taula durant els propers 15 o 20 anys.
Es tracta, en definitiva, de dissenyar la Masquefa que volem
per al futur. Quins equipaments i serveis seran necessaris per
millorar la qualitat de vida dels masquefins i on els posarem?
On s’instal·laran les noves empreses? Quin espais ocuparan els
nous habitatges i com seran? On farem nous parcs i jardins?

Aquestes són algunes de les preguntes que el nou POUM ha
d’ajudar a respondre. De fet, el pla dibuixa sobre el mapa de
Masquefa reserves d’espai per a aquests i altres usos: zones
verdes, zones agrícoles, espais públics, zones de creixement
residencial, àrees d’activitat econòmica, zones d’equipaments,
comunicacions....en un esforç per avançar-se al futur i endreçar
el creixement del municipi perquè sigui sostenible. Al mateix
temps el POUM adapta el planejament municipal a les
normatives actuals.
Per a fer aquest dibuix de la Masquefa del futur l’Ajuntament
ha volgut comptar amb la participació de tothom. Per això fa
uns mesos va impulsar un procés de participació ciutadana en
què els vilatans, les associacions, els comerços, les empreses
i els col·lectius van poder formular les seves propostes i
suggeriments i van contribuir així a dissenyar el nou model de
vila.
(Continua a la pàgina següent)
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ELS REPTES DEL POUM:

MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DELS VEÏNS
I INCREMENTAR EL POTENCIAL ECONÒMIC DE MASQUEFA
El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vol
assentar les bases per avançar cap a una Masquefa
sostenible, respectuosa amb el medi natural, diversificada
econòmicament, que mantingui la seva identitat pròpia,
que millori la comunicació interna i externa i que disposi
dels equipaments i serveis que permetin incrementar la
qualitat de vida de tots els veïns.
Al mateix temps, marca les línies estratègiques perquè
Masquefa pugui explotar tot el seu potencial i assolir
un impor tant creixement econòmic. Es tracta de treure
99 Afavorir la implantació de noves activitats
econòmiques que dinamitzin el municipi i el seu
entorn
99 Analitzar i estructurar l’oferta de turisme rural i
la demanda productiva (industrial i de lleure) del
municipi. Definir quin model industrial es vol per al
municipi
99 Millorar l’accessibilitat i la xarxa de comunicacions
del municipi. Integrar els diferents itineraris per a
vianants, vehicles i transport públic en coherència
amb una nova ordenació de la xarxa viària
99 Millorar el tram per on discorre el ferrocarril,
afavorint la connectivitat entre les dues parts del
municipi actualment partides

profit a la privilegiada situació geogràfica del municipi,
que es troba en l’àrea d’influència de la intersecció de
l’autopista AP-7 i l’autovia A-2. La futura construcció
del Quar t Cinturó ha d’enllaçar els municipis amb
aquestes carreteres principals i conver tir Masquefa en
un enclavament òptim perquè hi desembarquin grans
empreses dedicades a la logística i la distribució de
productes.
Concretament el pla persegueix els objectius estratègics
següents:
residencial
99 Afavorir la creació d’habitatge social al nucli urbà
99 Regularitzar les edificacions en sòl no urbanitzable
99 Enllaçar els espais lliures existents, potenciant els
recorreguts per a vianants i relacionant-los amb els
equipaments actuals i els previstos per al futur
99 Potenciar el sistema d’equipaments existent i crear
un nou pol d’equipaments que doni servei sobretot a
la zona sud de Masquefa. Ubicar petits equipaments
en les urbanitzacions
99 Dotar de nous espais d’aparcament el casc urbà de
Masquefa, relacionats amb la zona d’equipaments

99 Completar la trama urbana existent, millorant
la connexió entre el nucli de Masquefa i les
urbanitzacions

99 Protegir al màxim els terrenys lliures de valor
agrícola i ecològic, d’interès paisatgístic, i recuperar
els camins rurals i els torrents i rieres

99 Reconsiderar quantitativament i qualitativament
l’oferta urbanística. Definir el model de creixement

99 Possibilitar la creació d’equipaments de serveis amb
caràcter supramunicipal

(Ve de la pàgina anterior)
L’avanç del POUM, a exposició pública
Després d’estudiar totes les propostes i d’incorporar les
que eren viables, l’Ajuntament ha redactat l’avanç del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal, que aquest mes de
setembre va ser aprovat en el ple municipal.
Actualment l’avanç del POUM es troba a exposició pública per
tal que tothom qui ho vulgui el pugui consultar i, si ho considera
oportú, presentar suggeriments. El document el podeu trobar
íntegre a la pàgina web municipal (www.masquefa.cat). També
podeu consultar els planells informatius que s’han instal·lat a
l’edifici de l’Ajuntament (C/ Major, 93).

Un cop estudiats tots els suggeriments que s’estimin,
l’Ajuntament actualitzarà el POUM i l’aprovarà inicialment.
Posteriorment hi tornarà a haver un procés d’exposició pública
durant 45 dies, on tothom podrà presentar les al·legacions que
cregui convenients, que després s’estudiaran i es contestaran
una per una, per poder redactar posteriorment el document
per a l’aprovació provisional. Finalment, aquest document es
trametrà a la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat, que és
l’administració que té l’última paraula i la que l’ha d’aprovar de
manera definitiva. Totes les fases del procés són avaluades pels
organismes superiors (Medi Ambient, Urbanisme, ACA...), que
aniran marcant les pautes per a redacció del POUM.

Plànol de proposta general
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L’Ajuntament reclama que es faci el Quart Cinturó
per poder atraure grans empreses a Masquefa
Només 7 quilòmetres separen Masquefa de consolidar-se com un impor tantíssim pol d’atracció
de grans empreses. Els 7quilòmetres del tram del Quar t Cinturó que ha d’unir el municipi
amb Abrera i que ens deixarà a només 20 minuts de Barcelona. Diverses multinacionals ja
estan interessades a implantar-se al polígon del Clot del Xarel·lo i en la zona on està prevista
la seva futura ampliació, però condicionen la seva arribada al Quar t Cinturó. En un context
marcat per l’atur, l’Ajuntament no està disposat a deixar passar aquesta opor tunitat i reclama
a Madrid que no esperi més per construir la carretera. La Generalitat també es fa seva la
reivindicació i pressionarà perquè l’obra es desencalli.
L’alcalde, Xavier Boquete, va aprofitar
la visita que el Conseller d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat va fer aquest
setembre a Masquefa per demanar-li que
reclami a Madrid la construcció del Quart
Cinturó. El conseller va recollir la petició i
va subratllar que aquesta infraestructura és
també “una prioritat” per a la Generalitat i
que ja estan treballant per aconseguir que
Madrid, l’òrgan que en té la comptència,
faci la inversió com abans millor. “Estem
totalment alineats amb aquesta demanda
i estem fent les gestions perquè
l’administració responsable tiri endavant el
Quart Cinturó, que és clau per a Masquefa,
l’Anoia i Catalunya”, va afirmar Mena.
Masquefa reclama el tram del Quart
Cinturó que uniria la població amb Abrera,
on hi ha l’accés a l’A-2 i l’AP7. Es tracta
d’un tram de 7 quilòmetres, pressupostat
en uns 35 milions d’euros, que permetria
reduir de 25 a 4 minuts l’accés actual amb
aquestes dues vies de comunicació, que ara
es fa per una carretera secundària. “Estem
entre l’AP-7 i l’A-2, som un territori tapat
i el Quart Cinturó ens posaria a primera
línia, a mig camí entre Tarragona i l’Àrea
Metropolitana i amb grans perspectives
de desenvolupament industrial”, va afirmar
l’alcalde.
Boquete també va traslladar al conseller
l’interès que han mostrat diverses
empreses d’implantar-se a Masquefa. La
mateixa multinacional alemanya ALDI
Supermercats -que el 2010 ja va posar en
marxa al polígon del Clot del Xarel·lo un
Centre Logístic de 97.000 metres quadrats,
resultat d’una important inversió de 58
milions d’euros- preveu augmentar la seva
xarxa de botigues i, per tant, l’activitat a
les instal·lacions de Masquefa. A aquest
interès s’hi suma el d’altres grans empreses

dels sectors de la logística, l’automòbil,
la moda, la química-farmacèutica o les
telecomunicacions.
L’actual polígon del Clot del Xarel·lo,
amb una dimensió total d’11 hectàrees,
compta encara amb una parcel·la per
comercialitzar. A més, l’Ajuntament preveu

ampliar-lo amb una segona zona industrial
que podria posar unes altres 25 hectàrees
de sòl industrial a disposició d’empreses
que requereixin de grans superfícies.
Aquesta zona industrial es troba en una
situació geogràfica privilegiada, a menys
de 30 quilòmetres de Barcelona, gaudeix
d’unes dimensions especialment atractives
per a les grans empreses, i ofereix sòl
industrial a preus competitius.
L’Ajuntament no desenvoluparà tot
el nou polígon de cop, sinó que l’anirà
fent a mesura que s’arribi a acords amb
empreses. Tal i com ja va succeir amb
l’arribada d’ALDI Supermercats, l’objectiu
és fer un “vestit a mida” de les necessitats
de les empreses.
En la seva visita a Masquefa, el conseller
Francesc Xavier Mena va visitar les
instal·lacions d’ALDI i també es va reunir amb
una representació d’empresaris i industrials.

MASQUEFA
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ACTUALITAT

CLAUS PER AFRONTAR UNA ENTREVISTA DE FEINA
L’entrevista de feina és sovint
l’ última fase del procés de
recerca d’un lloc de treball,
el moment en què defensem
la nostra candidatura en
persona, en què l’empresa
coneix qui hi ha darrera del
currículum.
L’entrevista
permetrà
a
l’empresa obtenir informació
per a la presa de decisions
final. Voldran saber de
nosaltres diverses coses:
les nostres competències
professionals, la capacitat
que tindrem d’integrar-nos
en un entorn de treball (com
encaixarem amb els nostres
companys i companyes de
feina) i també quin són els
nostres hàbits laborals i els
valors que tenim en relació al
món del treball.
És clau, doncs, que tinguem
molt clar què és el que
nosaltres oferim a l’empresa i com li podem transmetre. Cal
tenir en compte que les paraules diuen moltes coses de
nosaltres, però la nostra actitud, la nostra imatge, els nostres
gestos, en diuen encara més. Els experts en comunicació
indiquen que entre un 60 i un 70% d’una conversa s’expressa
mitjançant la comunicació no verbal, o sigui, sense paraules.
És important, doncs, que en una entrevista cuidem molt la
nostra imatge (estil de vestir, pentinat, perfums, maquillatge...),
l’expressió del rostre, la postura que adoptem, la veu, el tacte,
la proximitat amb el nostre interlocutor, els gestos (sobretot
amb les mans), les mirades i també els silencis. Aquest tipus
de comunicació és difícil de controlar perquè no sempre som
conscients de tots els factors, però saber-ho, ajuda a adonarse’n de coses que es poden controlar.
Perquè una entrevista sigui un èxit s’ha de preparar, la qual cosa
no vol dir aprendre’s de memòria tot un seguit de respostes

que creiem que a l’empresa
li agradarà sentir. Vol dir que
hem de tenir clars quins són
els nostres punts forts i els
nostres punts febles. Tots
hem aconseguit feines per
a les quals hi havia una altra
persona que potser en sabia
més, o tenia més experiència,
però l’empresa es va decantar
per nosaltres perquè va pensar
que seríem el més adient per
al lloc de treball. Si coneixem
bé els nostres punts forts, hem
d’aconseguir que, en sortir de
l’entrevista, també els tingui
clars la persona que ens ha
entrevistat. I, si coneixem els
nostres punts febles, hem
d’intentar
contrarestar-los
quan l’empresa els posi de
manifest.
Un altre factor que ens farà
anar més segurs a l’entrevista i
ens ajudarà a saber quins dels
nostres punts forts són els millors per a la feina a la qual optem,
és tenir informació de l’empresa. Avui és bastant senzill trobar
aquesta informació, ja que pràcticament totes les empreses
tenen presència a la xarxa. En relació a la xarxa també és bo
saber què poden trobar les empreses si busquen informació
sobre nosaltres. Un exercici pràctic és ‘googlejar’ el nostre nom
i veure els resultats que ens ofereix internet; d’aquesta manera
si detectem alguna informació que no volem que sigui pública
la podrem eliminar.
Per a més informació relacionada amb l’entrevista de feina,
podeu consultar el web del Servei d’Ocupació de Catalunya
(http://www.oficinadetreball.cat/socweb/expor t/sites/default/
socweb_ca/ciutadans/orientacioTrobarFeina/entrevista.html).
També podeu venir al Taller sobre l’entrevista de feina que
el Servei d’Ocupació de Masquefa organitzarà el dia 13 de
desembre, de 10 a 12, al Centre Tecnològic Comunitari.

“Les paraules diuen moltes coses
de nosaltres, però la nostra actitud,
la nostra imatge, els nostres gestos,
en diuen encara més”
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Masquefa i Vilanova uneixen esforços per a estimular
l’activitat empresarial i reactivar l’economia
L’Ajuntament de Masquefa col·laborarà
amb el de Vilanova del Camí per
impulsar conjuntament actuacions que
potenciïn els serveis als emprenedors i
les empreses i contribueixin a reactivar
l’economia. Aquesta col·laboració es
vehicularà mitjançant el Centre Tecnològic
Comunitari de Masquefa, en funcionament
des del 2009, i el nou Centre d’Innovació
de la Conca d’Òdena, un centre de serveis
a les empreses que està a punt d’iniciar la
seva activitat a Vilanova. Ambdós centres
treballaran en xarxa i compartiran
recursos per a oferir més i millors serveis
en l’àmbit de la promoció econòmica.
En la signatura del conveni, l’alcalde de
Masquefa, Xavier Boquete, va emmarcar
l’acord en la voluntat “de millorar els
serveis i a la vegada evitar duplicitats
innecessàries en temps de crisi”. Va
qualificar aquesta nova col·laboració com
“un pas més en la vocació supramunicipal”
del Centre Tecnològic Comunitari. De fet,
el CTC s’ha convertit en un referent per
a d’altres municipis que volen promoure
equipaments similars. Al mateix temps
atrau un volum important d’usuaris d’arreu
de l’Anoia i d’altres comarques veïnes
com l’Alt Penedès i el Baix Llobregat.
El CTC acull el Servei d’Ocupació
Municipal i aglutina en un mateix espai
tots els serveis que l’Ajuntament ofereix
en els àmbits de l’emprenedoria, la
formació, l’ocupació, les TIC i el benestar
social. Disposa de l’espai de formació i d’ús
lliure de les TIC Masquef@ula, del viver
d’empreses Masquef@ctiva, d’un hotel

d’entitats i d’un pioner espai amb material
tecnològic adaptat per a persones amb
tot tipus de discapacitat psíquica, física o
sensorial, les quals poden fer formació o
usar les TIC conjuntament amb la resta
d’usuaris.
L’alcalde de Vilanova, Joan Vich va agrair la
col·laboració de Masquefa i del CTC, del
qual va dir que “gaudeix de prestigi i ens
aportarà una experiència molt útil” per a
posar en marxa el seu centre.
Tots dos centres col·laboraran en
l’assessorament a empreses, promouran
conjuntament accions de dinamització
empresarial,
organitzaran
jornades
d’emprenedoria
i
fomentaran
la
col·laboració i l’associacionisme entre
les empreses. També crearan espais de
trobada empresarials, donaran suport en
la creació de nous negocis i ajudaran en

El 10 i 11 de novembre,
tercer Mercat Medieval
El cap de setmana del 10 i 11 de novembre se celebrarà a Masquefa
el tercer Mercat Medieval. Està previst que s’instal·lin al jardí de
davant del CTC una vintena de parades de productes i articles
artesans (alimentació, llaminadures, roba i complements, bijuteria i
perfumeria, entre altres sectors). Dissabte el Mercat Medieval estarà
obert de les 11 del matí a les 9 del vespre, i diumenge de les 11 a les
8. Tots dos dies hi haurà diverses representacions de personatges
de l’època que faran que els visitants viatgin al passat. El Mercat
Medieval l’organitza l’Ajuntament amb la col·laboració de l’empresa
Tallaferro. Trobareu el programa a www.masquefa.cat

la consolidació de les noves empreses.
A més, oferiran assessorament en
noves tecnologies, impulsaran accions
de formació, fomentaran l’ocupació i
cooperaran amb altres administracions
supramunicipals. Així mateix treballaran
plegats per oferir recursos a les persones
amb discapacitat, un dels col·lectius amb
més dificultats a l’hora d’accedir al món
laboral.
Aquest acord s’emmarca en la voluntat
de l’Ajuntament de Masquefa d’aprofitar
el potencial del CTC i sumar esforços
amb altres Ajuntaments per treballar per
a la dinamització econòmica del territori.
En aquest sentit, Masquefa ha liderat,
conjuntament amb Igualada, Vilanova del
Camí i Piera, la petició d’una subvenció
conjunta al govern de Madrid per impulsar
nous programes.
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Dignificar les urbanitzacions, una prioritat
Després d’haver asfaltat tots els carrers de Can Quiseró
l’any 2010, i d’haver completat recentment les obres
d’urbanització de Can Valls, l’Ajuntament de Masquefa
continua treballant per dignificar totes les urbanitzacions
del municipi i garantir que disposin de tots els serveis
bàsics. Ara el Consistori té previst abordar els treballs
d’urbanització del Maset, que vol iniciar com abans millor,
el 2013. Amb el projecte de reparcel·lació pràcticament
enllestit, i amb l’aprovació en breu de la requalificació
de les zones verdes, les obres estaran ja a punt per a
començar i els representants municipals es reuniran
properament amb els propietaris del Maset per acordar

la fórmula més adequada per a executar els treballs.
Les darrers obres de millora que s’han dut a terme en
el marc del projecte de l’Ajuntament per a dignificar
les urbanitzacions han estat les de Can Valls (a les
fotografies). S’hi han fet tots els carrers nous, s’hi ha
instal·lat una nova xarxa d’aigua potable i una nova
xarxa de clavegueram connectada a la depuradora, s’hi
ha soterrat la línia elèctrica i també s’hi ha col·locat un
nou enllumenat. A més s’ha eixamplat el corraló que
connecta amb el camí que por ta fins al centre urbà -que
s’ha fet de doble sentit- i s’ha construït una nova pista
poliespor tiva.

A la venda cinc parcel·les municipals per a vivendes unifamiliars
L’Ajuntament de Masquefa va adjudicar
una de les sis parcel·les de la seva
propietat que té a la urbanització de
Can Valls en la subhasta pública que va
convocar abans de l’estiu. Ara les cinc

parcel·les que van quedar desertes en la
subhasta es posen a la venda. Es tracta de
parcel·les on s’hi poden edificar vivendes
unifamiliars. Amb unes dimensions entre
450 i 650 metres quadrats, els cinc solars

tenen un preu de licitació de 120,68
euros per m2, el qual inclou els costos
d’urbanització. Per a més informació
podeu adreçar-vos als Serveis Territorials
de l’Ajuntament (C/ Doctor Jover, 4).

Les multes per abocaments incontrolats s’eleven fins als 6.000 €
Mà dura amb els abocaments
incontrolats. Davant els abocaments
incontrolats de residus que alguns veïns
incívics duen a terme en diversos indrets
del municipi, saltant-se l’ordenança
municipal, l’Ajuntament de Masquefa ha
incrementat el control per a perseguir
aquesta incomprensible pràctica i també

ha augmentat les multes per als infractors,
que a partir d’ara podran arribar fins
als 6.000 euros. Les darreres setmanes
la Policia Local ja ha obert diversos
expedients a alguns veïns. El Consistori
apel·la a la col·laboració ciutadana i
insta els ciutadans que siguin testimonis
d’abocaments incontrolats a denunciar-

ho a la Policia Local (93 772 60 25).
A més d’un greu perjudici per al medi
ambient, els abocaments incontrolats
comporten també un elevat cost per a
les arques municipals i, en definitiva, per a
la butxaca de tots els masquefins, ja que
saturen el servei de recollida de residus i
obliguen a destinar-hi més recursos.
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L’Ajuntament recupera un antic pou de la Rojo
L’Ajuntament ha recuperat un antic pou que havia subministrat
aigua a la Fàbrica Rogelio Rojo i que es trobava en desús des de
feia molts anys. Amb l’aigua que ara s’obté d’aquest pou es poden
regar el jardí del CTC i la resta de parcs i jardins del municipi,
amb la qual cosa s’obté un important estalvi econòmic, ja que
l’Ajuntament no ha de comprar aquesta aigua a la companyia.
També s’ha recuperat un antic dipòsit d’aigua amb capacitat per a
150.000 litres, que ara emmagatzema l’aigua procedent del pou.
La recuperació del pou i del dipòsit formen part de les obres de

reforma que l’Ajuntament ha dut a terme al pati de la Rogelio Rojo
i que han consistit a instal·lar-hi una nova pavimentació, enderrocar
algunes edificacions obsoletes i construir un nou accés adaptat. Les
obres no han comportat cap cost per a l’Ajuntament, ja que s’han
finançat en la seva totalitat amb una partida de 300.000 euros que
el grup de CiU va aconseguir amb una esmena als Pressupostos
de l’Estat. Aquest ajut era finalista i el seu atorgament estava
condicionat a que es destinés exclusivament a aquesta inversió,
amb la qual s’ha pogut dignificar un espai emblemàtic.

Compromís de la Generalitat a col·laborar amb el CRARC
El director general de Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat,
Josep Escorihuela, va visitar el Centre de Recuperació d’Amfibis
i Rèptils de Catalunya (el CRARC de Masquefa), un equipament
únic a l’estat en la rehabilitació d’aquests animals i un dels pocs
que hi ha a tot Europa. Escorihuela va elogiar la tasca del centre
i va mostrar el compromís de la Generalitat de col·laborar amb
el CRARC. Va anunciar que el Govern signarà un conveni a tres
bandes, amb l’Ajuntament i la Diputació, en què s’estipularan els
termes concrets d’aquesta cooperació econòmica. El CRARC acull
i rehabilita una gran varietat d’animals que hi arriben ferits. També
fa una important tasca educativa, sensibilitzadora i de recerca.

Canvi de gas propà a gas
natural

Pintades al carrer, un acte vandàlic
que ens costa diners a tots

Les obres per adaptar l’actual xarxa de subministrament de
gas líquid propà al subministrament de gas natural encaren la
recta final. A més, està previst que entre el desembre i el gener
la companyia Gas Natural –encarregada del servei- contactarà
amb els veïns que avui usen gas líquid propà per procedir a
adaptar les seves calderes perquè puguin utilitzar gas natural.
Aquests treballs no tindran cap cost econòmic per als veïns:
l’Ajuntament ha arribat a un acord amb la companyia perquè
assumeixi la despesa de l’adaptació de les calderes. El canvi a
gas natural, una energia molt més neta i segura, suposarà un
benefici per al medi ambient i una millora en el servei. A més,
en ser més econòmic, l’ús de gas natural també es traduirà en
una rebaixa en la factura per als consumidors.

L’Ajuntament lamenta que últimament hagin proliferat les pintades
amb esprais als carrers, en equipaments públics i propietats
privades del municipi, i alerta que aquesta incívica actitud acaba
repercutint en la butxaca de tots els masquefins, ja que obliga a
fer una elevada i innecessària despesa per a netejar-les, impedint
destinar aquest recursos a altres necessitats dels veïns. Davant
d’aquesta situació, la Policia Local ha intensificat la vigilància per
a evitar que es produeixin noves bretolades. L’Ajuntament fa
una crida a la col·laboració ciutadana i demana a les persones
que siguin testimonis de pintades i altres actes vandàlics a la via
pública que ho comuniquin d’immediat a la Policia Local (93 772
60 25) perquè es pugui procedir a la identificació dels autors i a
la seva denúncia davant del jutge.

Anuncia't
a la Batega
L'aparador que es veu a
totes les cases de Masquefa
Truca al
93 772 61 15/670 51 93 46
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UN DIA AL CENTRE DE DIA

Un cop de mà en la vida quotidiana: els tallers que la gent gran i les persones
dependents fan al centre, amb el suport d’un equip de professionals, els ajuda a mantenir les
capacitats per poder continuar vivint a casa, en el seu entorn familiar habitual

El Joan Padró i l’Eulàlia Sabi arriben al
Centre de Dia de Masquefa a primera
hora del matí. Al matrimoni l’acompanya
el seu fill Ramon. El Joan, de 90 anys,
i l’Eulàlia, de 88, són usuaris del centre
des que va obrir por tes. “Ens en vam
assabentar i ens va semblar una bona
idea”, diu el Ramon. Un any i mig després,

li sembla “una idea encara millor”. “Aquí
reben l’atenció d’uns professionals que
saben exactament el que els cal, i fan
activitats que els ajuden a mantenir les
seves capacitats”, explica. “Quan són a
casa, es passarien l’estona asseguts al
sofà mirant la tele, i això no els ajuda en
res: perdrien molt”.

El Centre de Dia, titularitat de
l’Ajuntament, és un servei per a la gent
gran i les persones amb dependència.
Durant unes hores al dia par ticipen
en activitats que potencien la seva
autonomia personal i social i que els
(Continua a la pàgina següent)

EL REPORTATGE

(Ve de la pàgina anterior)
ajuden a poder continuar fent les tasques
bàsiques del dia a dia. Després tornen
al seu domicili. “Es tracta d’un supor t
perquè puguin continuar vivint a casa
seva, en el seu entorn familiar habitual,
que és on la majoria de persones se
sent millor, i retardar al màxim l’ingrés
en una residència, si és que acaba sent
necessari”, explica la directora del
centre, Menchu Vélez, qui lidera un equip
format per dues auxiliars en geriatria,
una psicòloga, una fisioterapeuta, una
treballadora social, una infermera i una
integradora social.
Ara que disposen de places concer tades,
el Joan i l’Eulàlia van al centre de dilluns a
divendres tot el dia, des que obre por tes
al matí i fins que tanca a la tarda. El servei,
però, ofereix també altres modalitats
horàries en funció de les necessitats dels
usuaris.
Quan entren a les instal·lacions del
Passatge Montserrat, número 1, el Joan
i l’Eulàlia són rebuts per la Toñi, una
de les auxiliars en geriatria. “Joan, quin
dia de la setmana és avui?”, pregunta.
“Eulàlia, en quin mes estem?”. “En quin
poble ens trobem?”. “Això els ajuda a
mantenir la noció del temps i l’espai”,
m’explica. Després, la Lorelei, una altra
de les auxiliars geriàtriques, comença el
repàs de la premsa mentre van arribant

MASQUEFA

més usuaris: l’Antonio, la Inés i la Maria.
Els llegeix alguns titulars: “Revoltes al
món islàmic per un vídeo que blasfema
Mahoma”, “Shakira i Piqué anuncien
que seran pares”, “S’incrementen les
inspeccions als britànics més adinerats”...
L’activitat de seguida desper ta l’interès i
els comentaris dels usuaris, que d’aquesta
manera estableixen conversa amb la
cuidadora i entre ells.
L’estimulació cognitiva continua amb un
taller amb la psicòloga del centre, la Laura.
Tots reunits al voltant d’una taula fan
diversos exercicis: identificar i seleccionar
alguns objectes en una fitxa, dir noms
de fruites sense repetir-los, noms de
dones, de pobles... I també encer tar les
endevinalles que els formula la psicòloga:
“animal domèstic, que té bigotis ... i fa
‘miau’ ”. ‘Un gat’, diuen. Avui, l’Eulàlia
s’ha incorporat al taller d’estimulació
cognitiva una mica més tard. La Toñi la
pres a la dutxa, un altre dels serveis que
ofereix el centre. Després serà al Joan a
qui li faran la higiene.
L’objectiu del taller és treballar diverses
àrees del cervell, “l’atenció, el raonament,
el judici, la memòria”. Quan un usuari
ingressa al Centre de Dia se li fa una
valoració psicològica inicial per veure les
seves necessitats concretes i dissenyar-li
un pla d’atenció personalitzat. Cada sis
mesos es fa una valoració de seguiment
per ajustar el pla. A més el contacte diari
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permet estar atents a la seva evolució
“i canviar la medicació o qualsevol altre
aspecte del pla, o derivar l’usuari a un
altre recurs assistencial si és el cas”.
Entre exercicis i endevinalles s’han fet
quar ts de dotze. És l’hora d’abordar
la par t física. Comença el taller de
psicomotricitat. El Joan, l’Eulàlia i la resta
d’usuaris treballen ara les ar ticulacions,
els músculs, la gesticulació, la coordinació,
el ritme. Asseguts fent una rodona,
fan alguns exercicis suaus: mouen una
espatlla, l’altra, estiren els braços, els dits,
aixequen un peu, l’altre, tots dos alhora,
mantenen les cames elevades, fan ritmes
picant amb les mans i els peus... També
entren en escena una pilota medicinal i
alguns cèrcols.
I després de l’activitat física, és el moment
d’agafar forces amb el dinar. Avui, pasta
a la napolitana, pollastre al forn amb
patates, i fruita. La dieta la prescriu el
metge de capçalera d’acord amb les
necessitats dels usuaris, i la supervisa la
infermera. Les responsables del centre
també administren la medicació als
usuaris que en prenen, amb la supervisió
de la infermera.
Acabat l’àpat, L’Eulàlia acluca els ulls al
sofà, mentre el Joan mira les notícies
a la tele, i la Toñi i la Lorelei continuen
atenent els usuaris: hidratant-los la pell
o fent-los la manicura. La tarda comença
amb una passejada pel poble amb alguns

MASQUEFA

batega

13

Places subvencionades:
un ajut per anar al centre
El Centre de Dia és una aposta de
l’Ajuntament -que fa un esforç econòmic
per a mantenir-lo en funcionament- per
a millorar la qualitat de vida de la gent
gran i les persones amb dependència.
Per garantir l’accés al servei a tothom,
l’Ajuntament ha subscrit un conveni
amb l’Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials, gràcies al qual el Centre
de Dia ofereix un total de 10 places
concertades, és a dir, subvencionades
per la Generalitat, de les quals encara en
queden de lliures. El Consistori fa una
crida a les famílies perquè optin a les
places concertades vacants i, d’aquesta
manera, es pugui garantir la viabilitat
dels usuaris, entre ells el Joan i l’Eulàlia. Al
parc trobaran coneguts amb qui petaran
la xerrada. De tornada al centre, el Joan,
l’Eulàlia i tots els companys berenen i
par ticipen en un taller de manualitats.
Uns pinten dibuixos. Altres retallen
rodones en car tolines i les enganxen.
També n’hi ha que fan boles amb paper
de seda. “Així podem treballar el pols i la
mobilitat de les mans...”.
Falta poc per tancar quan apareix un

econòmica del centre assistencial.
Les places concertades es reserven
per a les persones que ja han elaborat
el Programa Individual d’Atenció de la
Llei de la Dependència. Els beneficiaris
del PIA que vulguin ser usuaris del
Centre de Dia poden adreçar-se al
Departament de Benestar Social
de l’Ajuntament perquè li facin les
modificacions corresponents al PIA
per tal que l’ajut que rep de la Llei
de la Dependència el pugui destinar
a pagar parcialment o totalment una
plaça concertada. L’import a pagar
depèn de la capacitat econòmica de la
persona beneficiària i del seu grau de

dòmino sobre la taula. A més de passar
una bona estona, l’activitat els permet
reconèixer els números i treballar el
càlcul i l’atenció. En Ramon torna a
entrar per la por ta. El temps passa
volant i s’ha fet l’hora de plegar. El Joan
i l’Eulàlia s’acomiaden de les cuidadores
professionals. Hi ha somriures, bromes
i abraçades entre uns usuaris que
agraeixen l’atenció rebuda i unes
cuidadores que, a més de professionalitat,

dependència.
D’altra banda, les persones grans
dependents que no disposin de cap
ajut de la Llei de la Dependència també
poden adreçar-se al Departament de
Benestar Social, on se’ls informarà dels
requisits per optar a aquestes ajudes i els
tràmits corresponents. Poden contactar
amb la treballadora social, demanant cita
prèvia al Centre Tecnològic Comunitari
(avinguda Catalunya, 60) o trucant al 93
772 78 28.
El Centre de Dia de Masquefa, que
també disposa de places privades, es
troba al Passatge Montserrat, número 1.
El telèfon és el 93 772 79 90.
traspuen vocació.
L’endemà tot tornarà a començar. Hi
haurà més activitats: musicoteràpia, tallers
d’escriptura, d’estimulació cognitiva, de
psicomotrocitat, sessions de fisioteràpia,
sor tides lúdiques... I molts dels usuaris es
retrobaran. Són com una família. “El fet
de ser un centre petit, amb una capacitat
màxima de 15 places, ens permet oferir
un plus de qualitat, una atenció a mida”,
afirma la Menchu, la directora.

ACTUALITAT
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Ràdio Masquefa (91.6 FM) inicia temporada i estrena web
L’emissora municipal Ràdio Masquefa, al
91.6 del dial, ha iniciat la nova temporada.
La principal novetat de la graella és el
programa ‘Indigen’, un espai dedicat
a la música ‘indie’ produït pel mateix
equip que ara fa dues temporades
s’encarregava del programa ‘Makinaria’.
L’emissora potencia aquesta temporada
el magazine diari ‘L’autobús’, un programa
que tracta l’actualitat local i general i que
ja està plenament consolidat. Conduït
pel director de Ràdio Masquefa, Dario
Muhi, el programa ‘estrella’ de l'emissora
compta amb la par ticipació dels
conter tulians Carmen Romero, Carlos
Rostand, Virgínia Fernández, Julián Tejero
i Julio Arbós. Ells són alguns dels quinze
col·laboradors que donen supor t a
l’emissora aquest curs.
La ràdio també consolida la seva aposta
pel públic juvenil, amb dos programes
fets per joves i per a joves: ‘OD Rap’ i
‘Young Wave’, que la temporada passada
ja van tenir una gran acollida. Tots dos
espais els produeixen joves que han
par ticipat en tallers de ràdio organitzats
per l’emissora. També mantenen el seu
protagonisme els espais musicals, amb
la continuïtat dels programes ‘Entrades
exhaurides’ (dedicat a la música pop i
rock), ‘Dance Floor’ (música disco) i ‘El
Palc’ (música clàssica).
D’altra banda, l’actualitat arriba als
oients de la mà de l’informatiu setmanal
‘91.6 Notícies’ i els butlletins diaris.
També es pot seguir en directe el ple
municipal, cada segon dijous de mes, el
qual es reemet l’endemà a la tarda.
Programació a la carta
La gran novetat de la temporada és

l’estrena de la nova pàgina web de
l’emissora (www.radiomasquefa.com),
que permetrà als oients escoltar els
programes online a l’hora que vulguin
i des d’on vulguin. L’espai web recull
altres continguts, com ara les notícies
més destacades, i ofereix als usuaris la
possibilitat de personalitzar-se la pàgina
amb les seves seccions preferides.
Aquesta temporada Ràdio Masquefa
també incrementa la seva presència
a les xarxes socials. Així, a més de
mantenir el Facebook, incorpora el
Twitter. A més, farà un esforç per
augmentar la par ticipació dels vilatans:
sor tirà regularment al carrer per fer
sentir la seva veu en temes d’interès
local i general.
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Mercat setmanal amb fins socials a Can Quiseró
L’Associació de Propietaris de Can Quiseró ha posat en marxa un
mercat setmanal a l’aire lliure amb productes i articles d’alimentació,
roba i artesania, entre altres. El mercat té lloc cada diumenge al
matí a la pista de davant del local social de la urbanització, i compta
amb paradistes de Masquefa i localitats veïnes. Amb aquest mercat
setmanal, l’associació també persegueix un rerefons social, ja que
destina el 5% de la quota que paguen els paradistes a l’Associació
del Grup de Voluntaris de Masquefa perquè comprin aliments
bàsics i productes de primera necessitat per a les famílies amb
menys recursos. Amb la resta dels diners l’associació organitzarà
noves activitats socials, culturals i esportives, a més de destinar-ne
una part a pagar la hipoteca del local social.

Campanya de vacunació contra la grip
Fins al 15 de novembre es duu a terme la campanya anual
de vacunació contra la grip estacional. La grip pot provocar
complicacions i descompensacions en les persones que
pateixen malalties cròniques i entre les persones grans. Per
això es recorda la importància de vacunar-se, especialment els

col·lectius inclosos en els grups de risc: les persones majors
de 60 anys i els afectats per malalties pulmonars, cardiopaties,
immunodeficiències greus, diabetis o alteracions mentals.
Poden rebre el fàrmac de manera gratuïta al CAP de Masquefa
(C/ de les Escoles, 6). El telèfon és el 93 772 64 34.

El 24 de novembre, donació solidària de sang
Amb el lema ‘Moltes gràcies Masquefa’ el dissabte 24 de
novembre tots els masquefins tindrem una nova opor tunitat
de demostrar la nostra solidaritat amb les persones que
necessiten sang. La Sala Polivalent del Recinte Rogelio Rojo
obrirà les seves por tes matí i tarda per acollir tothom que
en vulgui donar. Per cinquè any l’Ajuntament i el Banc de
Sang i Teixits organitzen, amb la col·laboració de vilatans,

entitats i empreses, un nou acapte de donació de sang. Els
organitzadors fan una crida a superar els 148 donants de
l’any passat. La campanya està funcionant molt bé en tota la
comarca: la veïna Piera va aconseguir 290 donacions, mentre
que a Igualada es va arribar a les 650. Poden donar sang totes
les persones sanes entre 18 i 65 anys que pesin més de 50 kg.
No és necessari estar en dejú.

Una Diada festiva i reivindicativa
Masquefa va sumar-se l’Onze de
Setembre a la celebració de la Diada
Nacional de Catalunya amb una ballada
de sardanes a la plaça de l’Estació amb la
Cobla Rosaleda. La nit abans, l’associació
Masquefa per la Independència va
organitzar una concentració d’estelades a

la plaça de l’Estació i una marxa de torxes
pels carrers de la vila fins al Cementiri Vell,
a més d’un concert del cantautor Jordi
Montáñez.
A més, molts masquefins van desplaçar-se
el dia 11 fins a Barcelona per participar en
la històrica manifestació que va reclamar la

independència de Catalunya. L’alcalde de
Masquefa, Xavier Boquete, va ser un dels
representants de l’Associació de Municipis
per la Independència que, juntament amb
els membres de l’Assemblea Nacional
Catalana,es va reunir amb la Presidenta
del Parlament, Núria de Gispert.
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Servei gratuït de bus municipal per a les Eleccions
al Parlament de Catalunya (25 de novembre)
El diumenge 25 de novembre se
celebren Eleccions al Parlament de
Catalunya. Els veïns del casc urbà de
Masquefa, Can Parellada, Can Valls,
El Maset i Can Quiseró podran
votar al col·legi electoral habilitat

a l’escola El Turó (C/ Santa Clara,
28). Els veïns de La Beguda Alta
empadronats a Masquefa podran
votar al col·legi electoral situat a
la Llar d’Infants Municipal Francesc
Mata i Sanghés.

Durant tota la jornada l’Ajuntament
posarà en marxa un ser vei gratuït
d’autobús per desplaçar-se al
col·legi electoral del Turó, amb els
horaris següents:

MATÍ
Sortides
10.00 h – 12.00 h:
Can Quiseró
Parada bus
10.15 h - 12.15 h:
El Maset		
Parada bus
10.30 h – 12.30 h:
Can Parellada
Parada bus

Tornades
11.00 h: Tornada del col·legi
electoral El Turó
13.00 h: Tornada del col·legi
electoral El Turó

16.15 h – 18.15 h: El Maset Parada bus
16.30 h – 18.30 h:		
Can Parellada
Parada bus

TARDA
Sortides
16.00 h – 18.00 h:		
Can Quiseró
Parada bus

Tornades
17.00 h: Tornada del col·legi
electoral El Turó
19.00 h: Tornada del col·legi
electoral El Turó

Uns gegants ‘de llibre’
La Colla de Geganters i Grallers de
Masquefa va rebre a l’agost la visita d’un
jove estudiant navarrès, Cristian Azcona,
que està recorrent tot l’Estat per recopilar
informació i material gràfic per editar un
llibre sobre els gegants i la seva relació
amb la festivitat del Corpus. Aquest
estiu el jove va ser a diverses localitats
catalanes, entre aquestes Masquefa, on va
poder conèixer de primera mà la història
de la Colla i els seus gegants, l’Isidre i la
Magdalena, i la seva tradició de ballar
pel Corpus. També va poder veure els
gegants de Catalunya, en Treball i na
Cultura. I és que la visita va coincidir amb

el moment històric que viu la nostra vila,
que aquest 2012 és Ciutat Gegantera,
celebració que el jove estudiant també
va poder conèixer a fons.
Azcona, que cursa el batxillerat de
Lletres, va quedar “impressionat” per
“l’espectacularitat i el seguiment” del
fet geganter a Catalunya, el qual, en la
seva opinió “està més vinculat a la religió
que en altres indrets d’Espanya i també
té més tradició per Corpus”. L’estudiant,
al qual encara queda força treball de
camp per completar, ja ha contactat amb
diverses editorials per a la publicació del
llibre.

Gim Dolça, gimnàstica suau per a mantenir-se en forma
Aquest mes de setembre va començar un
nou curs de Gim Dolça, les sessions de
gimnàstica suau que l’Ajuntament organitza
per a la gent gran per ajudar-los a mantenir
la forma i prevenir possibles problemes de
salut. Les sessions es fan els dimarts i dijous
a la Sala Polivalent, en tres horaris diferents:
de 5 a 6 de la tarda, de 6 a 7 i de 7 a 8.
D’altra banda, gairebé una quarantena de
participants al curs de Gim Dolça 20112012 van reunir-se abans de l’estiu, al juliol.
per acomiadar plegats la temporada amb
un dinar en un restaurant de Masquefa.
Després van fer una darrera sessió de

gimnàstica a la Sala Polivalent, on van
gaudir d’un berenar amb coca i van rebre

un diploma de mans dels representants
municipals.
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Festa del Raïm: tradició i renovació
La flaire del raïm va tornar a envair
Masquefa el 15 de setembre. Els carrers
de la vila van veure de nou com hi
desfilaven els carros per por tar la
collita de la vinya fins a la trepitjadora
instal·lada a la plaça de l’Estació. La
passejada i la trepitjada van ser els actes
centrals d’una Festa del Raïm que va fer
entrar Masquefa en el túnel del temps.
Els masquefins van recordar, amb cer ta
nostàlgia, els seus orígens vinculats al
camp. La passejada amb els carros i
cavalls d’Antoni Malet i de Pere Aloy
va fer aquesta vegada un recorregut

diferent. Molts infants van voler viure
l’experiència i van enfilar-se dalt dels
carruatges. Un cop a la plaça, no van
dubtar a descalçar-se i a pujar a la
trepitjadora.
Aquests dos actes van posar l’aroma
clàssica a una Festa del Raïm que es va
renovar amb algunes novetats i que es
va ampliar a tres dies. La celebració es
va estrenar el divendres, precisament
amb una de les novetats:l’exposició
d’etiquetes d’ampolles de cava de Dora
Torres. Ja dissabte, abans de la passejada,
els més petits van agafar forces amb un

berenar de pa amb xocolata. També
dissabte l’Alzinar ens va obsequiar amb
una cata de vins i un maridatge de vins
i formatges, una altra de les novetats.
Ambdues van anar a càrrec del somelier
Daniel Pasqual.
Després les havaneres van donar
per tancada la jornada. La festa es va
reprendre diumenge amb una altra
novetat: un concer t de violoncel i
clarinet, amb Aina Amat i Alber t Tomàs,
que va posar la pell de gallina al centenar
de persones que omplien la Capella del
Roser.

recollida de taps de plàstic. L’Ajuntament
de Masquefa s’ha sumat a la iniciativa i
ha habilitat dos punts de recollida on
podeu por tar els vostres taps: a l’edifici
de l’Ajuntament (C/ Major, 93) i al CTC
(avinguda Catalunya, 60). També es
recullen taps a les escoles de Masquefa.
D’altra banda, el dissabte 20 d’octubre
es farà a Masquefa una marató infantil,
de les 9 del matí a les 9 del vespre, per

a recaptar fons. L’organitza l’empresa
Acemar amb la col·laboracio d’altres
empreses, comerços i entitats. Al matí
hi haurà inflables (euroatracciones.
es), un taller per pintar-se la cara
(L&Dansy Make Up), gimcana i jocs
infantils, xanques i malabars (Esplai
Giravolt), conta-contes (Teatrerus),
concer t (Painomi), un espectacle
infantil (Escarabellos) i música. A la
tarda també hi haurà inflables, un
conte infantil (africastopmalaria.org
/ Montserrat Rabat), aeròbic infantil
(Bonavista Gym), màgia (Pep Maria
Màgic), dansa (Escola de Dansa Noemi
Rubira), ‘muay thay’ i taekwondo infantil
(Bonavista Gym), sevillanes (grup de
ball Rocío), un concer t (Vintage Band),
música i tabals.
A més, se sor tejarà una panera amb
productes apor tats per comerços
de Masquefa i Piera. La marató es
farà a les instal·lacions d’Acemar, al
polígon La Pedrosa, 12-14, i l’entrada
serà gratuïta. Hi haurà un punt per a
recaptar col·laboracions, ser vei de bar
amb preus populars, venta solidària de
productes i recollida de taps de plàstic.

Ajudem l’Ian!
L’Ian García és un nen de cinc anys de
Sant Sadurní d’Anoia malalt de càncer.
La seva família està recaptant fons
per a un tractament d’immunoteràpia
a Nova York. Quan tenia dos anys
i mig, a l’Ian li van diagnosticar un
neuroblastoma estadi 4, un tipus de
càncer infantil que afecta el teixit
ner viós. Avui la malaltia està controlada
però els metges recomanen a la família
fer 8 cicles d’immunoteràpia, d’un cost
de 50.000 euros cadascun, per a reduir
les probabilitats de reaparició de
metàstasi. Fins avui l’Ian ha pogut rebre
dos cicles d’aquest tractament. Per
augmentar les probabilitats de curació
encara li queden sis cicles, amb un cost
de 300.000 euros.
Els familiars de l’Ian han ober t un blog
i un facebook (‘Vamos a ayudar a Ian’),
en què expliquen el cas i demanen
ajut. També han ober t un compte on
tothom pot fer les seves apor tacions:
-Titular : Ian García González
-Entitat: Caixa de Catalunya
-Nº de compte: 2013 0429 13
0202856425
A més han iniciat una campanya de
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La Setmana de la Gent Gran bat rècords
Masquefa va viure del 3 al 9 de setembre una de les Setmanes de la Gent Gran més
participades dels últims anys. Els avis i àvies van omplir els diversos escenaris d’un programa
que va saber combinar els actes lúdics amb les activitats formatives.
Al llarg de set intensos dies, la gent gran no
va tenir excusa per quedar-se al sofà. Tot al
contrari, cada dia va trobar un bon argument
per sortir al carrer. Dilluns els avis i àvies van
‘competir’ en una marató de jocs de taula i
van demostrar les seves habilitats en el parxís,
el ‘remigio’ i el dòmino. Dimarts van conèixer
el servei de teleassistència en la xerrada
que va oferir Núria Brossa, de Televida.
Dimecres van gaudir amb el Macrojoc del
‘Quinto’. I dijous, sessió doble. Al matí, els
Mossos d’Esquadra i les Policies Locals de
Masquefa i de Calafell van donar-los alguns
consells bàsics de seguretat. I a la tarda, van
moure l’esquelet en un ball amb ‘disco-mòbil’.
També doble va ser la jornada de divendres,

quan van participar en un taller al Centre de
Dia en què la psicòloga Laura Llamas els va
explicar algunes pautes per entrenar la ment.
Hores més tard van xalar amb l’obra ‘La casa
de los olvidos’, a càrrec del Grup de Teatre
Ballestea.
El cap de setmana va ser igual d’intens.
Dissabte va ser el torn del cinema, amb la
projecció d’un clàssic del cel·luloide, ‘La gata
sobre el tejado de zinc’. La projecció la va
proposar la gent gran, que aquest any va
participar en l’organització de la Setmana.
I diumenge es van servir altres plats forts.
Al migdia es va celebrar l’ofici religiós a la
Polivalent. I acte seguit va tenir lloc el dinar
popular, una deliciosa arrossada -preparada

un any més pels Amics de la Paella- que
va reunir al voltant de la taula fins a 450
comensals.
Coincidint amb les postres va arribar el
moment més emotiu: l’homenatge a l’avi més
gran (Jaume Jorba Prat, de 93 anys), l’àvia més
gran (Maria Comellas Trevijano, de 97) i el
matrimoni de més edat (integrat per Francesc
Miralles –malauradament desaparegut dos
dies després, l’11 de setembre- i Concepció
Torner, casats el 1953). També la presidenta
del Casal, Pepita Esteve, va veure agraïda la
seva tasca. La Setmana de la Gent Gran es
va tancar amb un ball amb el Grup Choffers.
L’Ajuntament agraeix públicament la
col·laboració del Casal i de tots els voluntaris.
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ESPAI FAMÍLIA
Una eina de suport
a l’ educació dels
fills i filles
Aquest mes d’ octubre entrarà en
funcionament la nova pàgina web
Espai Família, un recurs elaborat
des del Projecte Educatiu de Vila
(PEV), amb la col·laboració de la
Xarxa d’Infància i Adolescència de
Masquefa, que s’adreça als pares i
mares.
L’Espai
Família
recollirà
informació i recursos d’interès
per a les famílies. L’objectiu és
facilitar-los l’accés a activitats,
recursos, formació, informació,
articles... relacionats amb la
criança i l’educació dels fills i filles
en les diferents edats.
Podreu accedir a l’Espai Família des
de la pàgina web de l’Ajuntament
de Masquefa (www.masquefa.cat)
o bé directament a l’adreça www.
masquefa.net/espaifamilia

Dia Universal dels Drets de l’Infant

El 20 de novembre és el Dia Universal
dels Drets de l’ Infant. A Masquefa
encerclem aquest dia al calendari.
Creiem que un dia com aquest és prou
important com per destacar-lo i destinarli un temps de reflexió. És per això que
un any més, farem del 20 de novembre
un dia especial per als nostres infants, i
buscarem la complicitat i la col·laboració
dels agents educatius del municipi i de les
famílies per aconseguir-ho.
Totes les persones tenim uns drets que
s’han de respectar, siguem grans o petits;

i al mateix temps, lligat a cada dret, tenim
també un deure i una responsabilitat.
La celebració del Dia Universal dels
Drets de l’Infant pretén ser un acte festiu,
però al mateix temps també un espai
de reivindicació. És necessari recordar
l’obligació que com a societat tenim de
la protecció de la infància, d’assegurar
el compliment dels drets dels infants
que estableix la Convenció de Nacions
Unides, tots i cadascun dels dies de l’any.
Malgrat els avenços a Catalunya en la
garantia i el reconeixement dels drets

de l’infant, alguns d’aquests drets es
veuen avui afectats per la combinació
de la crisi econòmica i la reducció de
la cobertura de serveis i de prestacions
públiques. Segons l’ Informe sobre
pobresa infantil, presentat pel Síndic
de Greuges el setembre de 2012 al
Parlament de Catalunya, “actualment un
23,7% dels infants menors de 16 anys es
troben en una situació de pobresa o estan
en risc de patir-la”
Informació extreta de la pàgina web
www.sindic.cat
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Un masquefí de ferro
L’atleta Òscar Rufete completa en 12 hores la Iron Man, la prova més dura del món

“És tan dura com diuen, i encara
més!”, diu Òscar Rufete. Aquest
jove masquefí, que fa només
quatre anys no practicava res
d’esport, va participar el juliol
a Roth (Alemanya) en la ‘Iron
Man Challenge’, una de les
proves de resistència més dures del món. Rufete, que la disputava
per primera vegada, va aconseguir l’objectiu que s’havia marcat:
acabar la prova. I ho va fer en només 12 hores i 7 minuts, temps
en què va completar 3.800 metres nedant, 180 quilòmetres en
bicicleta i 42 quilòmetres corrent. Amb tant d’esforç físic i de
sacrifici, la temptació de plegar i deixar-ho córrer sempre passa
pel cap dels atletes. De fet, n’hi va haver que es van retirar. Però
no va ser el seu cas. “Quan em flaquejaven les forces pensava
que ja hi estava posat i no podia deixar-ho a mitges, pensava en
tot el temps que vaig entrenar per a preparar la prova, i pensava
també que ho havia de fer per la meva família”, afirma l’Òscar.
“Has de ser molt fort mentalment; aquestes proves són en un

60 o 70% psicològiques, i en un
30% físiques”.
Tot i que el més important
era acabar, Rufete també
va aconseguir un molt bon
registre: va completar els 225,8
quilòmetres totals de la Iron
Man en la posició 1.612 de 3.500 participants individuals de tot el
món. També la van disputar uns altres 1.500 atletes en la categoria
de relleus. L’experiència ha estat tan satisfactòria que l’Òscar ja
confirma la seva participació en la ‘Iron Man Challenge’ que se
celebrarà l’any que ve , el mes de juny, a Niça (França). Abans,
aquest 18 de novembre, correrà la Marató de València amb el
seu equip: el RayoTeam Barcelona. Aquest jove masquefí anima
tothom “a fer esport, perquè és una experiència increïble”. De fet,
ell mateix va donar un gir de 180 graus a la seva vida quan, ara
fa només quatre anys, va deixar de fumar i es va sentir fortament
atret per l’esport. A més de disputar proves atlètiques, també és el
preparador físic del Futbol Club Masquefa.

“Quan et flaquegen les forces,
has de ser molt fort mentalment;
aquestes proves són en un 60 o 70%
psicològiques, i en un 30% físiques”.

El Club Patí Masquefa afronta la nova temporada amb 7 equips
El Club Patí Masquefa va presentar
tots els seus equips a l’afició en el
que va ser el tret de sor tida a la nova
temporada. La presentació va comptar
amb la par ticipació de dos clubs
convidats, l’Igualada Hoquei Club i el
Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia,
els quals van disputar par tits amb els
equips amfitrions.
El CP Masquefa disposa aquesta
temporada de sis equips base: iniciació
(amb infants nascuts el 2005), prebenjamí de primer any, benjamí de
primer any, benjamí de segon any, aleví

de primer any, aleví de segon any,
i infantil de segon any. A aquests
equips s’hi suma el sènior, que
aspira a tot i que s’ha reforçat
amb tres incorporacions de pes:
Isaac Mateo, un jugador format a
l’Igualada i que arriba procedent de
l’Andorra, Oleguer Mar tí, un reforç
de luxe que ve del CP Monjos, i el
nou entrenador, Óscar Lupión, un
home de dilatada trajectòria en
el món de l’hoquei, ja que com a
jugador ha defensat els colors del
Noia, l’Igualada i el CP Alcobendas.
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L’espectacular Campionat de Catalunya d’Autocròs
omple a vessar el circuit de La Pedrosa
Pilots vinguts d’arreu de Catalunya,
Sort dispar per als pilots masquefins:
Castelló i les Illes Balears van oferir un
José Luís Ulloa va haver d’abandonar per
gran espectacle, l’únic d’aquest nivell que una avaria, i Antonio Sánchez va estar a
es pot veure a tota la comarca
només un pas de pujar al podi
El circuit de La Pedrosa va omplir-se el 23 de setembre fins a la
bandera d’afeccionats que no es van voler perdre un emocionant
Campionat de Catalunya d’Autocròs, l’únic esdeveniment d’aquesta
categoria que es pot veure en l’actualitat a la comarca de l’Anoia. La
prova va tenir com a gran atractiu la participació dels millors pilots de
l’especialitat. En total hi van prendre part 33 pilots vinguts no només
de Catalunya sinó també de les Illes Balears i Castelló.
També hi van córrer dos pilots de Masquefa: José Luís Ulloa i Antonio
Sánchez, que van tenir sort dispar. El primer va haver d’abandonar a
mitja cursa per l’avaria que va patir el seu Opel Corsa. El segon va
quedar quart en la Divisió II (en la que competeixen vehicles de fins
a 2.000 cc). El seu Opel Astra va completar les 10 voltes en 8 minuts
i 52 segons, 40 segons més que el primer classificat, Jordi Costa, que
es va imposar sense gaire oposició després de l’abandonament de
Xavier Crespi i Josep Munné. El segon classificat en la Divisió II va
ser Miguel Gracia (a 4 segons del primer), i el tercer José Antonio
Rodenas (a 41 segons).
En la Divisió IIa (vehicles de fins a 1.600cc) la primera plaça va ser per
a Joan Soldevila (amb un temps de 8 minuts i 47 segon). Aquest pilot
va demostrar la seva autoritat en tot moment i va saber controlar la
cursa, dominant de principi a fi. Lluís Codina va finalitzar segon, amb
un temps de 8 minuts i 50 segons, i Àngel Capellera, tercer, amb 8
minuts 51 segons. La Divisió IIa també va viure el debut agredolç de
la pilot Antònia Martínez, de Sant Esteve Sesrovires. El seu Peugeot
205 va perdre el control i va acabar bolcant a la primera mànega
classificatòria, fet que va obligar a treure bandera vermella i aturar la
cursa per poder retirar el vehicle. Malgrat això, es va refer i a la final va
entrar en vuitena posició, a només 2 segons del setè, demostrant una

gran capacitat de reacció en la seva primera participació en aquesta
especialitat.
En categoria Car Cross la victòria va ser per al pilot mallorquí Juan
José Moll, que no va donar opció als seus rivals.Va fer un temps de 7
minuts i 8 segons. El podi el van completar Jordi Puigvert (a 7 segons
del líder) i Juan Josep Aranda (a gairebé 9 segons).
Tots els pilots van brindar un gran espectacle automobilístic i van fer
gaudir de valent els afeccionats, que van omplir com mai el circuit de
La Pedrosa. Una vegada més l’entitat masquefina Gas a Fons va donar
una autèntica lliçó de com s’organitza una cursa d’aquest nivell.

‘Stage’ del Club Bàsquet Masquefa
El Club Bàsquet Masquefa va celebrar del 3 al 7 de setembre
el seu primer ‘stage’, que va ser un èxit de participació. Amb
aquesta iniciativa, el CB Masquefa va voler donar als infants i
joves l’oportunitat de familiaritzar-se amb aquest esport. A la
vegada va servir perquè els nens i nenes de l’entitat preparessin
la nova temporada mitjançant activitats com jocs, enlloc d’iniciar
directament els entrenaments tècnics.
Els participants van gaudir de diversos jocs relacionats amb el
bàsquet, enquadrats en quatre grups diferents en funció de
l’edat. També van participar en jocs d’aigua i es van poder fer
ells mateixos les samarretes d’aquesta estada esportiva, que va
tenir com a punt final una gran festa del bàsquet.
Aquesta temporada 2012-2013 el CB Masquefa compta amb
més d’un centenar d’esportistes i 8 equips federats: pre-mini

mixte, mini mixte, pre-infantil femení, pre-infantil masculí, infantil
masculí, cadet masculí, sènior sots 25 masculí, i sènior femení.
També té dos equips no federats: el de l’escola i el de veterans.

Castanyes o carbasses?
És tradició que a Catalunya, la vigília de Tots Sants, es mengin
castanyes i panellets i es begui vi dolç. Aquest costum conviu
actualment amb la celebració del Halloween anglosaxó i
altres festes multitudinàries
Tradició i modernitat conviuen en
aquesta diada d’homenatge als difunts.
Els dies 1 i 2 de novembre, segons el
calendari religiós, se celebra el Dia
de Tots Sants i el Dia del Mor ts, un
moment en què el món
dels vius i el dels difunts
s’uneixen. El dia 1 els
vius visitem els mor ts als
cementiris; el dia 2 els
mor ts ‘visiten’ els vius.
Coincidint amb aquestes
dates, arreu es fan
celebracions de tota
mena, amb una gran
diversitat d’activitats en
funció de l’indret i les
creences.
Del
món
anglosaxó, especialment
dels Estats Units, i
popularitzat pel cinema,
han arribat nous elements
iconogràfics:
carbasses,
esquelets i bruixes són
cada vegada més presents en aquestes
dates. Però l’origen del Halloween no
és pas als Estats Units sinó a Irlanda. Els
immigrants irlandesos el van expor tar.
Celebrar el Hallowen no implica

necessàriament ser incívic i molestar
els veïns. Per tant, recordeu que heu
de respectar aquesta convivència
i evitar tirar ous a les por tes de les
cases; no tothom entén el Halloween

ni està obligat a celebrar-ho, de la
mateixa manera què ningú ens obliga a
menjar castanyes ni panellets.
D’altra banda, hi ha diverses llegendes
que expliquen l’origen de la tradició

de menjar castanyes, panellets i vi
dolç. Segons la més estesa, durant
aquests dies els campaners feien sonar
les campanes de les esglésies sense
descans per avisar els veïns de l’arribada
del moment de pregar
pels difunts.
Com que
era una tasca esgotadora,
s’enduien castanyes, el
fruit més comú en aquesta
època de l’any, ben regades
amb vi per agafar forces.
El segle XVIII aquest
costum s’havia estès a
tot Catalunya i havia
esdevingut una pràctica
popular.
A banda del vessant més
tradicional, la Castanyada
també té un vessant lúdic.
A Masquefa fa uns anys
el col·lectiu juvenil KSJ
organitzava la Festa de la
Castanyada amb un concer t
de grups locals i de les rodalies.
Darrerament la Penya Blanc i Blava ha
agafat el relleu i organitza la ‘Rumba de
la Castanya’. L’edició d’enguany compta
amb el supor t del Col·lectiu Desfesta.

RUMBA DE LA CASTANYA 2012
Aquest és el programa previst per a la ‘Rumba de la Castanya’ d’aquest 2012:
Divendres 26 d’octubre

Dissabte 27 d’octubre

Dijous 1 de novembre

Torneig de PRO/FIFA
A les 17h al Casal de Joves

Batalla de ‘gallos’
(concurs de cantants de rap)
A les 17h al Casal de Joves

Torneig de poker

Concert
A les 23h a la Sala Polivalent

A les 17h a la Sala Polivalent

MASQUEFA
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CAFÈS AMB HISTÒRIA

FRANCESC MIRALLES I MESTRE (1924-2012)
En Francesc Miralles i Mestre va
néixer un 13 d’abril de 1924. Era
fill d’una família d’industrials del
tèxtil del Vallès, home treballador,
extremadament
responsable,
estudiós, inquiet i compromès, de
conviccions profundament cristianes
i catalanistes; ja de ben jovenet
participava en agrupacions juvenils de
la seva Sabadell natal, on va conèixer
a la seva companya de tota la vida, la
Concepció, amb qui va tenir 6 fills i
8 néts.
En Francesc era llicenciat en
enginyeria industrial, i també era
diplomat en organització i gestió
empresarial. La seva formació el
va portar a dirigir una empresa
metal·lúrgica a Torelló entre 1956 i
1963. En aquesta població també va
establir una dilatada i extensa activitat
associativa: va fundar el Club Infantil,
el Moviment de graduats de la plana
de Vic, i dirigia el Full parroquial de
Torelló entre d’altres. A conseqüència
de la seva intensa activitat va conèixer
personalment l’aleshores tinent de la
Guàrdia Civil Antonio Tejero Molina,
destinat a la caserna de Torelló, amb
qui va tenir un parell d’enfrontaments
per la seves activitats a la vila. Poc
podia imaginar que uns anys més
tard aquell tinent ens sorprengués
a tots, l’any 1981, amb un intent
de cop d’Estat, coincidint en un
període en que en Francesc Miralles
s’havia convertit en el primer alcalde
democràtic de Masquefa després de
la llarga dictadura franquista.
A en Francesc l’unia una forta
amistat amb qui fou President del
Parlament de Catalunya entre 1984
i 1988, en Miquel Coll i Alentorn,
amb qui compartia la seva formació

acadèmica i la seva passió per la
Història de Catalunya. Fruit d’aquesta
relació, i dels seus ideals, l’any 1959,
és va convertir en militant d’Unió
Democràtica de Catalunya, partit del
qual fou representant de la Comissió
d’Indústria, Conseller Nacional i
membre actiu d’altres comissions.
Amb l’objectiu que la gent gran
participés activament en la societat,
va ser membre constituent de la Unió
Europea de Sèniors i cofundador de

Francesc Miralles i Miquel Coll i Alentorn,
l’any 1981, en un acte institucional a
Masquefa

la Unió Catalana de Sèniors.
La família Miralles va arribar a
Masquefa l’any 1963, quan a en
Francesc li van oferir el càrrec de
director de la fàbrica Rogelio Rojo,
i ell va decidir acceptar perquè
la proximitat de Masquefa amb
Barcelona facilitava els estudis dels
seus fills, i pel repte professional que
suposava modernitzar la fàbrica. La
construcció de l’edifici amb sostre
de dents de serra és obra de la seva

època com a director, l’any 1973.
La seva trajectòria a la ‘Fàbrica’ el
va convertir en una persona molt
coneguda i respectada a la Vila de
Masquefa, i per això va encapçalar
les llistes de CiU durant les primeres
eleccions democràtiques després de
la dictadura franquista l’any 1979.
Com a resultat d’aquestes eleccions,
el dia 19 d’abril Francesc Miralles
i Mestre, amb 54 anys, es convertia
en el primer alcalde democràtic de
Masquefa després de la guerra civil.
No va ser un període gens fàcil, com
bé deia el poeta Martí i Pol tot estava
per fer i tot era possible. La transició
democràtica després de 40 anys de
dictadura havia de superar molts
obstacles, ànsies, rancúnies i fantasmes
del passat. Avui és de justícia històrica
agrair-li a en Francesc tot el seu esforç
i dedicació per haver contribuït a
iniciar el camí pacífic i de convivència
del nostre procés democràtic.
Aquest 11 de setembre ens deixava
en Francesc Miralles i Mestre. En
aquell precís instant el seu fill Joaquim
l’acompanyava, i ple de sentiment ho
va voler anunciar en una xarxa social
amb aquestes paraules:
“...El millor dia per un català que ha
viscut la postguerra, el franquisme,
l’etapa de transició de la dictadura
a la democràcia, essent el primer
alcalde del seu poble en instaurar-se
la democràcia. Una persona que ha
defensat sempre Catalunya, involucrada
de cap a peus per l’estat català i la
llengua catalana.....Posats a triar un dia
per morir, l’11 de setembre de 2012
és el millor dia perquè aquest català....
descansi en pau”.
Xavier Pérez Fornés

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 la recepció de
l’Ajuntament (C/ Major, 93) o al correu electrònic masquefabatega@masquefa.net
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NOM: Futbol Club Masquefa
ANY DE CREACIÓ: 1947
INTEGRANTS: La junta la integren 10 persones
SOCIS: 34
CATEGORIA: Esports
ACTIVITAT: Promoció de l’esport del futbol.
Formació de futbolistes i disputa de competicions.
adreça: C/ La Pau s/n
tel.: 93 772 66 71
e-mail: futbolclubmasquefa@gmail.com

Futbol Club Masquefa: una escola que
forma futbolistes i, sobretot, persones

El Futbol Club Masquefa és una de les entitats més antigues de la vila. Des dels anys cinquanta del segle passat
està integrat en la Federació Catalana de Futbol, però l’actual junta conserva una foto anterior, datada l’any
1947, d’un dels primers equips del club. També té constància que l’entitat ja havia fet uns anys abans els seus
primers xuts, quan jugadors i seguidors es reunien al ‘Camp de l’Era’. Des d’aleshores ha plogut molt. El club
ha canviat d’escenari en tres ocasions (primer al camp del Carrer del Forn, després al camp de la Font de
la Malesa i des del 2010 al nou camp de gespa artificial). I, malgrat els lògics alts i baixos, ha estat capaç de
mantenir-se com una de les entitats més actives de casa nostra.
Avui el FC Masquefa té com a principal missió “formar futbolistes, i abans que res, formar persones”, explica
Juan Llamas, el seu incombustible president. Llamas lidera una junta integrada per uns altres 9 components: els
vicepresidents Antonio Arena, Francisco Merchán i José María Llorente, el tresorer Luís Alastruey, la secretària
Anabel Armaza, i els vocals José Palacios, Dolores González, Josep Marches i Purificación Sampedro. “Al
marge de la tècnica i la tàctica del futbol, els infants i joves aprenen valors com el companyerisme, el treball
en equip, el respecte als companys, als contraris, a l’àrbitre, l’esportivitat....” afegeix Domingo Merchán, el
director tècnic del club. En la seva tasca, el màxim responsable de l’àrea tècnica compta amb el suport del
coordinador de futbol 7 (José Moreno), el coordinador de futbol 11 (David Cabello), el coordinador de
porters (José María Merchan) i el preparador físic (Óscar Rufete).
Bona mostra de la important labor que el club realitza amb la cantera és l’elevat nombre d’equips que té:
aquesta temporada 2 de categoria promeses, 3 prebenjamins, 2 benjamins, 2 alevins, 1 infantil de futbol 11, 1
infantil de futbol 7, 1 equip de fèmines futbol 7, 1 cadet i 1 juvenil. A aquests s’hi sumen l’amateur de fèmines,
el primer equip i els veterans. En total 17 equips i 217 futbolistes, entre 4 i 46 anys.
El bon estat de salut del futbol base masquefí també es fa palès amb el multitudinari Torneig Juan Llamas, que
el club organitza cada any amb una gran participació d’equips, o el contracte d’afiliació que ha signat amb
el RCD Espanyol, que té prioritat per a incorporar les seves joves promeses. La jugada no és nova: el club
ja ha nodrit la cantera de grans equips com l’Espanyol i el Barça en anteriors ocasions. Fa unes temporades
el Barça es va endur José García i Julián Maica. Molt abans el masquefí Alejo Índias va fitxar pels culés i va
acabar jugant a Primera Divisió amb el Celta de Vigo. I el mateix Domingo Merchán va arribar a disputar
alguns partits amb el primer equip de l’Espanyol. Sens dubte, bons futbolistes, però millors persones encara.

“El club fa una crida a tots els afeccionats al futbol
perquè se’n facin socis: la quota anual és de només
35 euros, 15 per als jubilats”

