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Ni un pas enrere en l’educació
dels infants i joves

MASQUEFA

SABÍEU QUE...
La biblioteca posa en marxa un punt d’intercanvi
de llibres, revistes, CDs i DVDs usats
T’agrada llegir? Tens llibres a casa que ja
has llegit i no disposes de prou espai per
a guardar-los tots? Ara, els pots canviar
per altres llibres, de manera totalment
gratuïta, en el nou punt d’intercanvi que
trobaràs al vestíbul
de la Biblioteca de
Masquefa. També hi
pots portar revistes,
música i pel·lícules
que conservis a
casa perquè en
puguin gaudir altres
persones.
Podràs
canviar-les per publicacions, CDs i DVDs
que encara no tens i al mateix temps
faràs un favor al medi ambient, ja que
promouràs el reciclatge, donant una
segona opor tunitat a aquests materials
que tu ja has gaudit.
Aquest nou punt d’intercanvi es
nodreix de les donacions que arriben

a la biblioteca i que no formen par t
del seu fons bibliogràfic ni dels d’altres
biblioteques. Els documents s’han de
donar al personal bibliotecari, que els
revisa i selecciona. Tots aquells que no
poden ser d’utilitat
per a cap biblioteca
es dipositen en el
punt
d’intercanvi,
amb la corresponent
etiqueta identificativa.
Cal que els llibres,
revistes, CDs
i
DVDs que donis
estiguin en bon estat. No s’accepten
enciclopèdies ni obres de consulta que
estiguin obsoletes. Vine, remena, tria i
empor ta’t els llibres, revistes, CDs i DVDs
que t’agradin. I un cop els hagis gaudit, si
vols, retorna’ls al punt d’intercanvi.
Pots consultar la normativa de donacions
a la mateixa biblioteca.
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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 d’Avis
93 772 50 07
Casal de Joves
93 772 85 21
Centre de Dia
93 772 79 90
CTC
93 772 78 28
Deixalleria/Recollida voluminosos 93 708 60 96
Masquef@ula
93 772 58 23
Policia Local
93 772 60 25
Protecció Civil
670 06 07 18
Ràdio Masquefa
93 772 67 94
ALZINAR
93 772 68 61
AMBULATORI (Masquefa) 93 772 64 34
AMBULATORI (La Beguda) 93 772 52 62
AMBULATORI (Mar torell) 93 775 51 03
AMBULÀNCIA
061 / 112
ANAIGUA
93 772 75 32
BOMBERS
112
BUTANO (Mar torell)
93 775 18 87
CDIAP APINAS
93 772 54 54
CONSELL COMARCAL 93 805 15 85
CORREUS
93 775 92 67
CRARC
93 772 63 96
ENDESA avaries i incidències:800 760 706
EQUIP D'ATENCIÓ
636 365 631
A LA DONA
ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL LA BALDUFA 93 772 50 11
ESCOLA EL TURÓ
93 772 51 75
ESCOLA FONT DEL ROURE 93 772 74 32
ESCOLA MASQUEFA II
93 772 66 48
ESCOLA VINYES VERDES 93 772 76 27
FARMÀCIA
93 772 88 23
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
INSTITUT DE MASQUEFA 93 772 77 22
JEFATURA TRÀNSIT (BCN) 93 298 65 00
JUTJAT DE PAU
93 772 57 57

LLAR INFANTS MUNICIPAL
93 772 50 24
FRANCESC MATA I SANGHÉS

MOSSOS D'ESQUADRA
ORGT (Masquefa)
ORGT (Piera)
PARRÒQUIA SANT PERE
POLIESPORTIU
REGISTRE PROPIETAT
RENFE
SANITAT RESPON
SEGURETAT SOCIAL (Igualada)
TAXI
TAXI
TAXI 8 places i adaptat

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
93 771 60 12
600 542 614
648 659 009
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EL PROCÉS DE RECERCA DE FEINA

Emprenedoria: una altra porta al món laboral
‘Catalunya Emprèn’ ajuda
als nous emprenedors a fer
realitat els seus projectes
La primera decisió quan busquem feina
és: treballo per compte aliè o treballo per
compte propi? Crear el nostre lloc de
treball pot donar resposta a una necessitat
d’ocupació, però també a una inquietud
personal, a un somni… La persona que
es decideix a crear la seva pròpia empresa
és una persona valenta i emprenedora
que desenvolupa un projecte personal
amb la satisfacció que això representa.
La creativitat és present en tots nosaltres;
l’única diferència és que algunes persones
la treballen i la mimen. No és una diferència
de capacitat, sinó més aviat de voluntat.
Voler és poder.
La idea és només una de les peces
Tot i que les generalitzacions mai són del
tot adequades, molts emprenedors es
basen, a l’hora de muntar un negoci, en el
següent:
• L’experiència laboral prèvia.
• L’anàlisi dels canvis perceptibles en
l’entorn.
• La seva formació.
• La còpia o la importació d’idees vistes
en d’altres llocs.
• L’aplicació d’habilitats pròpies.
El primer pas és la generació de la idea
de negoci, però ha d’estar seguit i recolzat
pel desenvolupament d’aquesta idea. Tant
o més important que tenir la idea, és
madurar-la, per analitzar la seva viabilitat
i les possibilitats reals de sobreviure en
el mercat. L’eina de major ajuda és el pla
d’empresa, com a eina de reflexió interna,
que posa en dubte i en constant repte la
idea generada, des d’un punt de vista de
viabilitat conceptual i economicofinancera.
I és que una bona idea o una idea original
es convertirà en viable quan hi hagi
una massa crítica suficient disposada a
comprar el producte o servei. Tampoc no
hem d’oblidar que la posada en marxa
d’un negoci -tot i que el pla d’empresa
ens determini que pot ser viable- implica
sempre un grau de risc per circumstàncies

‘Catalunya Emprèn’

que s’escapen de les nostres accions i
decisions. La idea de negoci només és
una de les peces que donen coherència
al projecte; tant important com la idea
són, almenys, la persona emprenedora i el
mercat.
Errors més freqüents a l’hora
d’emprendre
• Començar amb optimisme: donar per
suposada la viabilitat del negoci.
• No tenir clar què ens han de comprar:
com veu el públic objectiu el nostre
producte?
• Basar-nos en una cosa que ja es ven
bé, sense considerar si també ens ho
compraran a nosaltres.
• No tenir clar a qui s’ha de vendre: els
productes no interessen a tothom per
igual.
• Confiar en l’arribada de la clientela:
és bàsic fer un esforç econòmic per
donar-nos a conèixer.
• Obviar la necessitat de la diferenciació.
• No saber que la clientela no confia
gaire en els novells.
• Pensar només en necessitats
financeres d’inversió.
• Donar per segur el finançament
extern.
• No estar preparat per a l’èxit (tenir en
compte la possibilitat de morir d’èxit).
• Subestimar el cost promocional (al
principi donar-nos a conèixer o morir).
• Despreocupar-se
d’aspectes
funcionals (atenció a la clientela,
qualitat...).
• Donar per suposada la col·laboració
dels subministradors (establir una
xarxa eficient amb les empreses
proveïdores).

Si tens una idea de negoci, si el teu
somni sempre ha estat crear la teva
pròpia empresa, o bé si no saps per on
començar, pots adreçar-te al Servei de
creació i consolidació d’empreses del
CTC per assessorar-te. Ubicat al viver
d’empreses, aquest servei forma part
del programa ‘Catalunya Emprèn’, que
ajuda als nous emprenedors a fer
realitat els seus projectes. El Consell
Comarcal de l’Anoia, l’Ajuntament
d’Igualada, l’Ajuntament de Vilanova
del Camí i l’Ajuntament de
Masquefa, com a entitats integrants
de la Xarxa ‘Catalunya Emprèn’,
ofereixen assessorament, suport
i acompanyament a les persones
emprenedores que volen iniciar un
projecte empresarial. Hi trobaràs
orientació sobre els passos i tràmits
que s’han de dur a terme: des de
l’anàlisi de l’oportunitat empresarial,
fins a la creació de l’empresa.
També t’ofereix una àmplia oferta
de jornades, seminaris i activitats
formatives.
‘Catalunya Emprèn’ està subvencionat
pel Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social i el Fons Social
Europeu.
Per a més informació: Viver
d’Empreses Masquef@ctiva (CTC avinguda Catalunya, 60).
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MÉS I MILLORS EQUIPAMENTS PER A LES PERSONES

MASQUEFA APOSTA PER LA MÚSICA
L’edifici de la Torre dels Tena acollirà l’Aula de Música a par tir del novembre
L’Ajuntament de Masquefa posa en marxa
una Aula de Música a l’emblemàtica Torre
dels Tena, al jardins de la Plaça de l’Estació.
Per a fer-ho possible, el Consistori ha
reformat aquest edifici de propietat
municipal –que fins fa poc acollia el Casal
d’Avis- i també apor ta recursos materials
i econòmics per al funcionament d’aquest
centre d’ensenyaments musicals.
El Consistori fa aquesta aposta de la mà
de l’Aula Musical de l’Alzinar, l’entitat
que ja venia impartint estudis musicals
a Masquefa, des de fa anys, en les seves
instal·lacions, i que ara apor ta l’equip de
professionals al projecte i s’encarregarà
de gestionar l’activitat. D’aquesta manera,
docents i alumnes guanyen un nou
equipament en condicions òptimes i
més i millors recursos per a la docència
i l’aprenentatge d’ensenyaments musicals,
fent un impor tant salt qualitatiu.
L’Aula de Música a la Torre dels Tena
obrirà por tes a principi de novembre
–de moment el curs s’ha iniciat a les
actuals instal·lacions de l’Alzinar-, una
vegada finalitzin les obres de reforma

que hi fa l’Ajuntament. Els treballs, que ja
es troben en la recta final, han consistit
principalment en rehabilitar l’interior
de l’edifici i canviar-ne la distribució
per adaptar-lo a la nova activitat. Entre
les dues plantes s’hi han habilitat un
total de 6 aules de música, 1 aula de
majors dimensions per a audicions i
concer ts –totes insonoritzades- i 1
sala de professors, a més de 2 serveis.
També s’han fet reforços estructurals,
s’ha renovat el terra i s’han substituït
els sostres de la planta baixa. A més,
s’ha renovat la instal·lació elèctrica
i s’ha canviat i ampliat el sistema de
climatització.
Amb un pressupost d’uns 35.000 euros,
les obres de remodelació de la Torre
dels Tena no han compor tat cap despesa
per a les arques municipals perquè
es financen, en la seva totalitat, amb
par t d’una subvenció de la Diputació
de Barcelona. L’actuació ha anat a
càrrec de Construccions Iglesias. La
Brigada Municipal, per la seva banda,
s’ha encarregat de pintar totes les

dependències interiors.
Per oferir aquests ensenyaments musicals,
l’Ajuntament ha signat un conveni de
col·laboració amb l’Aula Musical de
l’Alzinar, que disposa d’un equip de
professionals amb llarga experiència en
la docència d’aquestes activitats. Aquest
curs els alumnes poden fer les activitats
de llenguatge musical sense instrument,
llenguatge musical més instrument,
instrument sense llenguatge, i grup
de combo (conjunt instrumental). Les
classes es fan de dilluns a divendres.
A més de la inversió per reformar l’edifici
de la Torre dels Tena, l’Ajuntament també
concedeix a l’Alzinar una subvenció
de 42.403 euros com a contribució
al pagament de les despeses de
funcionament de l’Aula de Música
corresponents a aquest curs 20142015, per tal de garantir, així, l’equilibri
econòmic de l’activitat. Així mateix, el
Consistori apor ta nous instruments,
material de música i mobiliari per valor
d’aproximadament 28.000 euros.

En solfa la segona edició del cicle de concerts ‘Masquefa sona bé’
En el marc d’aquesta aposta per
fomentar la música, l’Ajuntament
també està treballant per organitzar,
de cara a l’any que ve, una segona
edició del cicle de concerts gratuïts
‘Masquefa sona bé', després de la
bona acollida que la iniciativa està
tenint aquest any.
Promoguda per la regidoria de

Cultura, amb la coordinació i
producció musical de Jordi Tomàs, la
proposta permet gaudir de diferents
estils musicals, representats per
formacions i intèrprets de caires
variats. El cicle aposta per divulgar i
promocionar la música de qualitat i
de més difícil comercialització. Aquest
2014 ja s’han fet quatre concer ts, amb

una gran afluència de públic: els de la
Banda Simfònica Roquetes-Nou Barris
de Barcelona, Amazing Gospel, la Jove
Orquestra d’Universitaris i Calidae.
Aquest primer cicle es reprendrà
el 19 d’octubre amb l’actuació de la
Cobla Contemporània, i es tancarà el
30 de novembre amb el concer t que
oferirà Moby Dixie.
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L’Aula de Música culmina un
pla de reformes d’edificis
municipals per millorar els
serveis als vilatans
Amb aquesta intervenció a la Torre dels Tena
per adequar-la com a Aula de Música, l’equip de
govern finalitza el seguit d’obres de remodelació
que els darrers mesos ha fet en diversos immobles
de propietat municipal amb l’objectiu de dotar
els masquefins d’uns millors equipaments i
introduir també nous serveis als vilatans.
Aquest pla de reformes ha permès posar en
valor edificis que són emblemàtics i alhora
donar serveis que responen a les necessitats
del masquefins. Totes aquestes inversions s’han
pogut fer, principalment, amb subvencions que
s’han aconseguit de la Diputació de Barcelona,
les quals s’han complementat amb una petita
aportació de l’Ajuntament.
Pisos per a emergències socials
En el marc d’aquest pla de reforma d’edificis municipals,
l’Ajuntament ja va condicionar un pis de la seva propietat
per destinar-lo a habitatge per a emergències socials, el qual
donarà resposta a les necessitats puntuals que puguin travessar
famílies del municipi que es trobin en situació de vulnerabilitat.
Es tracta del pis que havia acollit la seu de la televisió, a l’edifici
de davant de l’Ajuntament. Les obres ja han finalitzat.
A més, el Consistori també té en projecte reformar el pis
adjacent –l’antiga seu de Ràdio Masquefa- per conver tir-lo en
un segon pis social.
Nous estudis de Ràdio Masquefa
L’Ajuntament també va condicionar uns nous estudis per a
l’emissora municipal al carrer Crehueta, a l’edifici de l’antiga

biblioteca. D’aquesta manera, la ràdio ha pogut deixar un espai
que presentava impor tants deficiències per dotar-se d’uns
estudis nous, funcionals, cèntrics i a peu de carrer, apropant-se
als vilatans.
La nova seu de Ràdio Masquefa disposa d’una redacció, un
espai per a la ‘peixera’, un altre per al control tècnic, un despatx
i una zona polivalent per a acollir xerrades, trobades i altres
activitats ober tes al públic.
A més, a l’edifici de l’antiga biblioteca s’hi ha condicionat també
una sala per a la Colla de Ball de Bastons. En total l’edifici
compta amb una superfície útil de 105 metres quadrats.
Nou Casal d’Avis
Un altre dels edificis municipals en què s’ha actuat és el de
l’antic consultori mèdic del carrer Escoles. L’entrada en
funcionament del nou Centre d’Atenció Primària (CAP)
a l’avinguda Catalunya –que ha estat realitat després que
l’Ajuntament fes un impor tant esforç econòmic i avancés els
diners de la inversió a la Generalitat- ha permès remodelar
l’antic ambulatori per adequar-lo com a Casal d’Avis.
D’aquesta manera, s’ha dotat aquest col·lectiu d’unes
instal·lacions molt més àmplies que les de l’antic Casal d’Avis –
situat a la Torre dels Tena, ara reconver tida en Aula de Músicai especialment ideades per a poder acollir les activitats que
desenvolupa l’Associació de la Gent Gran i també de noves.
Amb una superfície útil de 300 metres quadrats, el nou Casal
és totalment accessible –totes les dependències es troben en
planta baixa- i compta amb espais diàfans i polivalents.
Disposa de recepció, un despatx, una sala per a la podòloga,
una sala de lectura i dos espais ober ts i versàtils de grans
dimensions.
L’entrada al Casal es fa pels jardins de la Torre dels Tena, on
s’han eliminat les barreres arquitectòniques i s’hi han habilitat
rampes que faciliten l’accés a l’edifici, especialment a les
persones amb mobilitat reduïda.
Al marge d’aquest pla, l’equip de govern té també en projecte la
futura construcció d’un altre equipament per al col·lectiu de la
gent gran: el nou Centre de Dia amb pisos amb serveis. Aquest
equipament es vol fer en un altre edifici de propietat municipal,
el de l’antic cinema, i ocuparà també les dues finques adjacents,
una de les quals ja ha estat adquirida per l’Ajuntament.
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EL REPORTATGE: L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA

NI UN PAS ENRERE EN L’EDUCACIÓ
DELS INFANTS I JOVES

Un total de 1.685 alumnes van iniciar al setembre el nou curs
escolar: 87 a les dues escoles bressol municipals, 1.118 a primària
-entre les quatre escoles de Masquefa i La Beguda-, i 480 a
secundària, a l’institut. D’aquests darrers, 53 cursen el batxillerat,
uns estudis que el municipi va començar a oferir per primera
vegada el curs passat, evitant així, que els alumnes masquefins
que el volen fer hagin de marxa fora.
Aposta per les llars d’infants
Aquest nou curs, i malgrat la notable davallada de la natalitat i
les dificultats de finançament, l’equip de govern municipal aposta
per mantenir obertes les dues llars d’infants del municipi: l’Escola
Bressol Municipal La Baldufa i la Llar d’Infants Municipal Francesc
Mata i Sanghés de La Beguda. L’Ajuntament no està disposat a
fer ni un sol pas enrere en un àmbit tan sensible com l’educació.
Per això, els darrers cursos ha incrementat la seva aportació a
les llars d’infants fins a cobrir actualment fins al 57,8% del cost de
cada plaça, compensant així la forta retallada en la subvenció de
la Generalitat i fent que aquesta repercuteixi el mínim possible
en les butxaques de les famílies.
Inversions als centres educatius
Una altra mostra de la prioritat per l’educació són les inversions
que l’Ajuntament realitza cada estiu en les escoles. Aquest any
ha destinat més de 50.000 euros a obres de manteniment i
millora dels centres educatius, garantint les condicions de treball
i d’estudi del professorat i els escolars. El gruix dels treballs s’ha
fet a l’escola El Turó, la més antiga, on s’han reformat íntegrament
quatre serveis. A més, a l’edifici d'educació infantil s’han col·locat
noves finestres, i la Generalitat, per la seva banda, hi instal·larà
una nova porta d’entrada. Altres actuacions destacades han estat
l’arranjament del terra d'un mòdul de l’escola Masquefa II, i la
instal·lació de cortines en aules de l’escola Font del Roure.

Ajuts a les escoles i les AMPA
El suport a la comunitat educativa també es materialitza en
les subvencions que anualment el Consistori atorga als centres
educatius i les AMPA per al desenvolupament de la seva activitat.
Aquest 2014 els ajuts als centres educatius públics i a les
Associacions de Mares i Pares han estat, en conjunt, d’11.909,67
euros.
En el cas dels centres, l’Ajuntament ha atorgat subvencions per
valor de 4.708,56 euros: 1.139 euros a l’escola El Turó, 1.112 a
l’escola Font del Roure, 577,06 a l’escola Vinyes Verdes de La
Beguda, 723,50 a l’escola Masquefa II, i 1.157 a l’institut. L’import
inclou una part fixe per a tots cinc centres (500 euros) més una
part variable (1,5 euros per alumne matriculat a l’inici del curs).
En el cas de l’escola de La Beguda, atès que aquest nucli pertany
a tres municipis, s’aplica el mateix criteri, però d’acord amb el
percentatge d’alumnes empadronats a Masquefa.
Pel que fa a les AMPA, el total dels ajuts ha estat de 7.201,11
euros, distribuïts de la manera següent: AMPA de l’Escola Bressol
Municipal La Baldufa (834 euros), AMPA de la Llar d’Infants
Municipal Francesc Mata i Sanghés (381 euros), AMPA de
l’escola El Turó (1.552 euros), AMPA de l’escola Font del Roure
(1.516 euros), AMPA de l’escola Vinyes Verdes (344,11 euros),
AMPA de l’escola Masquefa II (998 euros) i AMPA de l’institut
(1.576 euros). Aquestes ajudes també inclouen una part fixe
per a totes les AMPA (700 euros) més una part variable (2
euros per cada alumne matriculat). En el cas de les AMPA de La
Beguda el criteri s'aplica d'acord amb el percentatge d'alumnes
empadronats a Masquefa, tant en la part fixe com en la part
variable de la subvenció
També s’han concedit subvencions extraordinàries pel 25è
aniversari d’El Turó (900 euros) i el 10è aniversari de la Font del
Roure (600 euros).
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UNA XARXA PÚBLICA DE SUPORT ALS ALUMNES,
LES FAMÍLIES I ELS DOCENTS
Els alumnes de 0 a 16 anys, les seves famílies, i els mestres i
professors tenen a la seva disposició tota una xarxa pública
de recursos de suport. Bona part d’aquests són fruit de la
tasca que duu a terme la Xarxa d’Infància i Adolescència,
un grup de professionals relacionats amb la infància i
l’adolescència, procedents d’àmbits diversos, que treballa
transversalment per detectar les necessitats d’aquests dos
col·lectius i planificar projectes que els donin resposta.
Formen part de la Xarxa l’Ajuntament, les direccions
dels centres educatius, l’EAP dels serveis educatius de la
Generalitat, i l’equip de pediatria del CAP, que col·laboren,
a més, amb altres professionals per coordinar determinades
accions. Entre aquests recursos, destaquen:
• Espais Familiars: ofereix assessorament i suport
als pares i mares en la criança i l’educació dels seus
fills i filles de 0 a 3 anys. Es tracta d’un servei alternatiu
a l’escola bressol per a les famílies que no utilitzen
aquest recurs, però que volen que els seus fills i filles
tinguin contacte amb altres infants d’edats semblants
per relacionar-se i compartir el joc.També són un espai
de trobada per compartir amb altres pares i mares
experiències, dubtes i neguits sobre la criança dels fills
i filles i sobre el paper de les famílies. Compten amb el
suport d’una educadora especialista.
• Escola de Mares i Pares: l’Ajuntament organitza
periòdicament, conjuntament amb les AMPA, cicles de
xerrades adreçades a famílies amb infants i adolescents,
en què s’aborden tot tipus de qüestions del seu interès.
• Espai Família: el web www.masquefa.net/
espaifamilia facilita a les famílies l’accés a informació,
articles, activitats, recursos, formació ... relacionats amb
l’educació dels fills i filles en les diferents edats.
• Guia d’activitats per a infants de 0 a 12
anys: recull les activitats extraescolars que els nens
i nenes poden fer durant el curs en horari no lectiu.
Les propostes que realitzen en el seu temps de lleure
són molt importants per al seu desenvolupament com
a persones. També la Fira de la Infància i la Joventut,
de caràcter bianual, mostra les diferents activitats
extraescolars que les entitats organitzen a Masquefa.
• Espai d’Estudi per a alumnes de 1r i
2n d’ESO: és un projecte conjunt de l’institut i
l’Ajuntament per donar suport als alumnes amb
dificultats en l’estudi o manca de motivació perquè
puguin seguir i completar els estudis. L’objectiu
és promoure la motivació de l’alumnat cap a
l’aprenentatge i també facilitar l’acompanyament en les
tasques i estudis programats pel centre educatiu. Es fa
durant el curs i també el mes de juliol per preparar les
recuperacions de setembre.
• Unitats de Suport a l’Educació Especial:
l’escola Font del Roure i l’institut disposen d’USEE,

•

•

•

•

•

un recurs de la Generalitat que ofereix als infants i
adolescents amb necessitats educatives especials
un acompanyament personalitzat perquè puguin
participar de l'activitat que es desenvolupa al centre
de manera que s’avanci cap a una escola inclusiva. Així,
es garanteix que aquests alumnes puguin aprendre,
desenvolupar-se i, en definitiva, créixer al costat dels
seus companys, gaudint d’igualtat d’oportunitats i
contribuint a la seva integració social.
Programes de diversificació curricular:
els projectes ‘Tastet d’oficis’ i ‘Connexions’, impulsats
per l’institut i l’Ajuntament, ofereixen als alumnes
que tenen necessitats educatives especials, o bé
dificultats escolars, l’oportunitat de fer una primera
aproximació al món laboral. Aquests estudiants
combinen l’aprenentatge acadèmic que reben a l’aula
amb l’experiència de treballar, unes hores a la setmana,
en empreses i centres col·laboradors. L’objectiu és
motivar-los a continuar la seva formació acadèmica i,
al mateix temps, facilitar-los la futura transició del món
escolar al món laboral.
Centre de Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç: és un servei de l’associació Apinas
que compta amb el suport de l’Ajuntament. Presta
atenció gratuïta als infants de 0 a 6 anys i a les famílies
preocupades per algun aspecte de desenvolupament
dels seus fills, donant prioritat als nens i nenes de 0 a
3 anys amb trastorns greus.
Casal d’Estiu i Juliol Actiu: durant els mesos
d’estiu, els infants i els joves poden participar en
aquestes dues propostes que combinen el lleure amb
l’aprenentatge en valors, mitjançant les activitats que
els preparen els monitors del Centre d’Esplai Giravolt,
amb el suport logístic i econòmic de l’Ajuntament.
Servei Puntet i Fira Futur: la transició de l’escola
al món professional és un procés sovint complex que
requereix un acompanyament a l’alumne i la seva família.
El Servei Puntet de l’Ajuntament ofereix als joves que
acaben l’ESO o bé no aconsegueixen finalitzar-la,
informació i orientació sobre les diferents opcions que
tenen al seu abast per continuar formant-se- cursant
estudis postobligatoris- o bé per incorporar-se al món
laboral. Un altre dels recursos destacats en l’àmbit de
l’orientació és Fira Futur.
Formació de mestres i professors: aquest
serà el tercer curs que s’organitzaran sessions de
formació per a mestres i professors proposades pels
mateixos docents. L’Ajuntament també està preparant
un acte de reconeixement als docents que han exercit
al municipi, i un recull històric sobre les escoles a
Masquefa.

(Continua a la pàgina següent)
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EL REPORTATGE: L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA

A MASQUEFA, CAP NEN EXCLÒS
L’Ajuntament ha incrementat els mecanismes d’ajuts a les
famílies, especialment les que travessen per majors dificultats,
perquè cap infant ni jove no quedi exclòs de l’escolarització
ni de cap activitat fonamental en la seva formació i
desenvolupament.
•

Beques per a l’adquisició de llibres de text: el
curs 2013-2014 s’hi van destinar 5.154,11 euros.

•

Suficiència alimentària: es va crear una par tida
extraordinària per garantir que els infants que
malauradament no poden fer els àpats necessaris per
a una bona alimentació puguin dinar gratuïtament a
l’escola. En el cas de famílies que no han pogut optar a
les beques de menjador que ofereix el Consell Comarcal
perquè s’han trobat en aquesta situació d’una manera
sobrevinguda, l’Ajuntament finança el 100% del cost de
l’àpat. Als alumnes que no disposen de beca complerta i
no tenen recursos suficients se’ls completa l’ajut perquè
tampoc no hagin de pagar res pel dinar. El curs passat
aquesta par tida va ser de 12.631,45 euros.

•

Servei de menjador a les escoles bressol:
mitjançant un ajut de la Diputació, el curs passat es van
destinar 3.409 euros a garantir el servei de menjador de
les escoles bressol.

•

Transport escolar: l’Ajuntament aporta una par tida
complementària per aquells alumnes que no poden fer
front al preu d’aquest servei. El curs 2013-2014 s’hi van
destinar 355,70 euros.

Activitats extraescolars: es concedeixen ajuts a les
entitats que organitzen activitats extraescolars per cobrir
la quota de les famílies que no hi poden fer front. El curs
passat es van atorgar 4.613,74 euros.

•

Casal d’Estiu: l’Ajuntament bonifica el preu del Casal
d’Estiu als infant empadronats a Masquefa i La Beguda per
garantir l’accés de tots els nenes i nenes. Aquest any s’hi
han destinat 8.146,87 euros. També concedeix ajuts per
a pagar la quota del Casal i per al servei de menjador
(3.774,78 euros).

•

•

Espai d’Estudi per a alumnes de 1r i 2n d’ESO:
el Consistori assumeix gairebé el 50% del cost d’aquest
servei ( 5.110 euros el darrers curs) per abaratir el preu

als alumnes usuaris, que, així, paguen una quota de només
20 euros mensuals.

Obertes les inscripcions als Espais Familiars
L’Ajuntament ha tornat a posar en marxa aquest curs els Espais
Familiars (vegeu pàgina 7). Les sessions es faran fins al mes
de maig a l’Escola Bressol Municipal La Baldufa, un cop a la
setmana, cada dimarts, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 12 del
migdia. Ja s’han iniciat amb un grup de famílies i infants, amb
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la possibilitat d’ampliar-lo en funció de la demanda. El preu és
de 10 euros mensuals. Si sou una família amb infants de 0 a
3 anys us animem a participar-hi. Per a més informació i per a
inscripcions podeu adreçar-vos a La Baldufa (C/ Rogelio Rojo,
30 – 93 772 50 11).
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Masquefa fa costat a la consulta
El de Masquefa és un dels 920
Ajuntaments catalans (el 97% del total)
que ha aprovat una moció favorable a
la convocatòria de la consulta del 9 de
novembre. El text mostra el supor t a
la consulta “per decidir lliurament el
futur de Catalunya dins l’exercici dels
nostres drets democràtics”, així com
“el compromís de l’Ajuntament amb
la realització de la mateixa, facilitant
tots els recursos i les eines necessàries
per fer-la possible, fent una crida a
la par ticipació”. A més, dóna “ple
supor t” al president i al govern de la
Generalitat, al Parlament i als par tits
polítics favorables a la consulta “dins el
marc legal que és la Llei de consultes
populars no referendàries i par ticipació
ciutadana, aprovada pel Parlament de
Catalunya, ja que respon a la voluntat
majoritària del poble català i dels seus
representants”.
Elaborada per l’Associació de Municipis
per la Independència i l’Associació
Catalana de Municipis, la moció es va
aprovar en un Ple extraordinari celebrat
el 22 de setembre a petició dels 8
regidors del grup de Convergència i
Unió, la regidora d’Esquerra Republicana
de Catalunya i el regidor no adscrit David
Minoves. L’acord va prosperar amb 9
vots a favor -7 de CiU (la regidora Laia
Albiol no va poder assistir a la sessió en
trobar-se a l’estranger), el de la regidora
d’ERC i el del regidor Minoves- i 2 vots
en contra: el de Força Masquefa i el del

Par tit Popular. La regidora de Progrés
Municipal-PSC-APM va excusar la seva
absència.
Posteriorment, el 4 d’octubre, l’alcalde,
Xavier Boquete, en representació
de l’Ajuntament, va ser al Palau de la
Generalitat per lliurar al president Ar tur
Mas l’acord del Ple municipal, en un
emotiu acte de supor t del món local a
la consulta en què van prendre par t 800
batlles. També va lliurar els compromisos
del Pacte pel Dret a Decidir que li
havien entregat en custòdia, la vigília de
la Diada, les cinc entitats masquefines
que hi estan adherides: la Colla de
Ball de Bastons, la Colla de Geganters
i Grallers, la colla de diables Pixafocs
i Cagaspurnes, Gas a Fons i l’Alzinar.
El gran supor t de la societat civil a la

consulta s’evidencia amb les més de
4.000 entitats de tot el país que s’han
adherit al Pacte pel Dret a Decidir.
Igual que en molt altres municipis
de Catalunya, els masquefins també
van respondre a la crida feta per
l’Assemblea Nacional Catalana i
Òmnium Cultural i, el dimar ts 30 de
setembre, es van concentrar davant de
l’Ajuntament per protestar contra la
decisió del Tribunal Constitucional de
suspendre cautelarment la consulta del
9N. La concentració va ser el preludi
a l’arrancada, també a Masquefa, de la
campanya ‘Ara és l’hora’. Promoguda
per l’ANC, es tracta d’una campanya
por ta a por ta per informar els ciutadans
sobre la consulta i sobretot escoltar les
seves opinions.

La xarxa de Gas Natural s’estén a les urbanitzacions
A més de continuar la canalització del
centre urbà, l’empresa Gas Natural
treballa actualment per portar aquest
subministrament a les urbanitzacions.
Des de principi d’any està construint la
xarxa a Can Parellada, amb una inversió
prevista de 360.000 euros. Una vegada
finalitzades les obres, l’Ajuntament
procedirà a reasfaltar de nou alguns

carrers. A més, Gas Natural també
ha iniciat la construcció de la xarxa a
Can Valls i al Maset, una actuació que
compor tarà una inversió de 420.000
euros. A Can Valls les obres transcorreran
principalment per les voreres en lloc de
la calçada, a excepció de la canonada
central. En els carrers on l’obra afecti la
calçada l’Ajuntament tornarà a asfaltar-

la. També aprofitarà per fer una vorera
de formigó des de Can Valls fins a la
carretera del Maset. L’any que ve Gas
Natural iniciarà la construcció de la
xarxa a Can Quiseró, de manera que
tots els nuclis tindran ja disponible
aquest subministrament. Aquest estiu
també s’ha fet arribar el gas natural al
poliesportiu, el camp de futbol i la ràdio.

Renovació de la xarxa d’aigües
L’Ajuntament està duent a terme obres de
renovació de la xarxa de subministrament
d’aigua a la prolongació del carrer
Montserrat i al carrer Dídac Toldrà, dos

punts on la canalització presentava avaries
i deficiències que provocaven sovint fuites
d’aigua. Els treballs consisteixen a col·locar
noves canonades en els trams on estaven

malmeses.Aquestes obres s’emmarquen en
un pla de l’Ajuntament per anar renovant
la xarxa d’aigües en aquells indrets del
municipi on es registrin incidències.

FESTA DEL RAÏM 2014

MASQUEFA

batega

10

INNOVACIÓ I TRADICIÓ, UN MARIDATGE PERFECTE
El bullici que omplia els jardins de la Torre dels Tena i la plaça de
l’Estació així ho certificava. El nou format de la Festa del Raïm
–estrenat l’any passat amb uns resultats que ja van superar les
previsions més optimistes- va consolidar-se en aquesta segona
edició, celebrada el 13 i 14 de setembre, amb unes xifres encara
millor.
La segona Fira de tastets de vins, caves, restauració i pastisseria
va convertir els jardins en un formigueig constant de masquefins
i visitants d’altres localitats amb ganes de satisfer els paladars amb
les exquisides que els havien preparat els tretze establiments
participants. En total es van vendre –a 1 euro- fins a 6.457 tiquets
de degustacions, 750 més que l’any passat.
La fira va comptar amb deu establiments locals: Can Bonastre
Wine Resort, Castell d’Age, Celler Finca Parera, Come d Pizza,
Forn de Pa i Pastisseria Camilo, Forn de Pa i Pastisseria Mora,
L’Aroma, Pa Mora Tradició Fornera des de 1884, Raventós Rosell
Heretat Vall-Ventós i Restaurant Cal Cuiner. També s’hi va sumar
el Punt Taronja, instal·lant una fassina a la plaça, on va elaborar
aiguardents i destil·lats. A més, es va obrir a la comarca -amb el
restaurant de menjar japonès Kan Bakus d’Igualada i la Cervesera
Artesana Tous d’Anoia- i més enllà, amb les bodegues Aracata
d’Osca. El nou emplaçament va evitar els embussos de l’any passat
al carrer Escoles.
La fira va incorporar novetats com la xerrada sobre maridatge
que va oferir Raventós Rosell Heretat Vall-Ventós, i els jocs gegants
que, al matí, van entretenir la canalla. Els més menuts, a més, van
poder pujar a la caravana de ruquets.
Recordant les arrels
També els actes tradicionals –la raó de ser d’una festa en què els
masquefins viatgen al passat per recordar els seus orígens vinculats
a la vinya i el camp- van tornar a demostrar el seu extraordinari
poder de convocatòria. A la tarda, la plaça de l’Estació es va omplir
per la trepitjada popular. Molts infants van pujar a la trepitjadora
per esclafar el raïm amb els peus i convertir-lo en most, com es
feia antigament. Una estona abans, els carros i cavalls d’Antoni
Malet havien dut el raïm fins a la plaça des de La Fàbrica Rogelio
Rojo.
Mentre els infants ‘dansaven’ damunt la trepitjadora, l’Alzinar
acollia una xerrada sobre la producció ecològica de vins i caves i
una cata. El col·loqui, en què van prendre part setze persones, va
anar a càrrec de l’enòleg Ruben Parera, del Celler Parera de Sant
Joan Samora.
La Festa del Raïm es va veure també afavorida per la coincidència
amb els actes del vintè aniversari de la colla de diables, que van
omplir la plaça i els voltants de música i foc.

L’èxit de públic consolida
el nou model de la
singular Festa del Raïm,
amb unes xifres encara
millors que les del debut,
l’any passat

Acabada la frenètica jornada de dissabte, la Festa del Raïm es va
reprendre diumenge amb l’emotiu concert dramatitzat ‘1714: el
setge de Barcelona’. La formació Cum Cantico -integrada per
Xavier Pagès (baríton), Santiago Figueras (tiorba i guitarra barroca),
Clara Hernández (viola de gamba) i l’actor Enric Arquimbau- va
posar la pell de gallina al públic reunit a la Capella del Roser.
Després, la previsió de pluja va obligar a ajornar el Festival de
Blues. Tant dissabte com diumenge, els artistes locals van poder
promocionar les seves obres, en una exposició de pintures,
dibuixos i escultures al Casal d’Avis organitzada per la Comissió
Exposició Artistes Locals.
L’Ajuntament –que continuarà treballant per millorar la festa
edició rere edició- agraeix la col·laboració de tots els qui la van fer
possible: la Diputació, l’Alzinar, Ràdio Masquefa, l’ADF, Protecció
Civil, Can Massana, Carros i Cavalls d’Antoni Malet, Explotacions
Agrícoles Junyent, Punt Taronja, la Comissió Exposició Artistes
Locals, el personal municipal, i tots els establiments participants
en la fira.

La segona edició de la Fira
La tradicional trepitjada
de tastets de vins, caves,
popular va omplir de gom
restauració i pastisseria – a gom la Plaça de l’Estació,
amb 13 establiments- va
després que els carros i
vendre 750 tiquets més
cavalls hi portessin el raïm
en una jornada frenètica
com es feia antigament
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El 29 i 30 de novembre, segona edició de la Festa de Sant Eloi
Després de recuperar-la l’any passat, amb èxit d’afluència,
l’Ajuntament ja ha posat fil a l’agulla a la segona edició de la
Festa de Sant Eloi, la singular celebració amb què Masquefa
recorda els seus orígens vinculats a la indústria. Tindrà lloc el
cap de setmana del 29 i 30 de novembre i tornarà a tenir com
a escenari La Fàbrica Rogelio Rojo –emblemàtic testimoni del
procés d’industrialització- i el seu entorn.
Organitzada conjuntament per les regidories de Cultura i
Promoció Econòmica, la celebració vol contribuir a recuperar la
tradició i també a revitalitzar el comerç. En aquest darrer àmbit,
hi ha previst tornar a fer el Mercat de Sant Eloi. Els establiments
locals tornaran a treure la parada al carrer per mostrar el seus
serveis i productes, entre aquests una temptadora oferta
gastronòmica. També hi haurà una fira d’ar tesans, i animacions
itinerants per animar el mercat. En l’àmbit cultural, hi ha previst
el veredicte del Concurs de Fotografia Vila de Masquefa, una

representació teatral, por tes obertes al Centre d’Interpretació
de La Fàbrica Rogelio Rojo –que exhibirà nous materials- i el
concer t de Moby Dixie en el marc del cicle ‘Masquefa sona bé’.
Podreu consultar el programa definitiu a www.masquefa.cat

A la venda un bitllet combinat
per desplaçar-se a Masquefa en
tren i visitar el CRARC

punt de la línia Llobregat-Anoia i un tiquet d’accés al CRARC,
l’únic centre de recuperació de fauna salvatge especialitzat
en amfibis i rèptils que hi ha a l’Estat. El bitllet integrat –amb
el nom ‘Combinat CRARC Rèptils Masquefa- és vàlid per a
qualsevol dia de l’any, feiner o festiu. La seva comercialització
és resultat del conveni que han signat el CRARC, Ferrocarrils
i l’Ajuntament per contribuir a promocionar el centre, un dels
grans atractius turístics de Masquefa, amb més de 20.000 visites
cada any, i també l’ús del transpor t públic.

Des de final de juliol, Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya comercialitza un nou bitllet combinat que inclou el
viatge d’anada i tornada en tren a Masquefa des de qualsevol

Guanyadors del concurs ‘Fes tapes’
Del 12 al 19 de juliol va tenir lloc a Masquefa el primer concurs
de tapes ‘Fes tapes’, organitzat per l’Ajuntament i l’Alzinar amb
la par ticipació d’una desena de restauradors locals, que al llarg
de tota la setmana ens van fer llepar els dits amb les seves
creacions culinàries. El premi a la millor tapa, d’acord amb les
votacions dels masquefins que van par ticipar en el concurs,
va ser per al Casal l’Alzinar. El masquefí Alber t Mar tínez
Silvestre va resultar guanyador del sor teig d’un sopar per a
dues persones en el bar guanyador. El concurs va contribuir a
donar a conèixer l’ofer ta gastronòmica de la vila i a dinamitzar
el sector.
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PROCÉS PARTICIPATIU DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA JOSEP Mª VILA

REMODELEM JUNTS LA PLAÇA!
COMPTEM AMB TU!
L’Ajuntament inicia un procés participatiu de remodelació de la Plaça Josep Mª Vila
L’Ajuntament de Masquefa inicia un
procés de par ticipació ciutadana amb
l’objectiu de remodelar la plaça Josep Mª
Vila. Enguany s’ha realitzat una primera
fase de remodelació de la plaça per
poder-la estrenar per la Festa Major,
fet que ha permès mantenir la festa en
aquest indret emblemàtic i no haver de
desplaçar-la.

Ara iniciem aquest procés par ticipatiu
vinculant per tal de dur a terme una
segona fase de remodelació i ho volem
fer amb les millors idees de tothom.
Volem fer les millores necessàries per
actualitzar-la des del punt de vista
urbanístic i que sigui una plaça on tothom
s’hi trobi a gust i reconegut, especialment
totes les entitats i grups que representen

la diversitat cultural de Masquefa.
Us animem a par ticipar!
(Podeu retallar i plegar el full de consulta
que trobareu a la pàgina següent i portarlo als punts de lliurament)
Més informació a: www.masquefa.cat,
les car telleres municipals, al Facebook
del Casal de Joves, la Biblioteca, Ràdio
Masquefa i el CTC, i als comerços

FASES DEL PROCÉS
Fase I: Preguntar a tothom, que vulgui participar, com vol remodelar la plaça i quines activitats s’hi haurien de poder fer.
Fase II: Dialogar i acordar amb les entitats, col·lectius i totes les persones interessades les propostes recollides i millors opcions.
Fase III: Elaborar tècnicament dues o tres propostes, tenint en compte les apor tacions dels veïns, i alhora que siguin realitzables i
assumibles. I por tar a terme una votació popular entre les propostes possibles.
Fase IV: Divulgació del disseny final i terminis d’execució.
Quan?

Què?

On?

20 d’octubre
fins
31 d’octubre

Recollir, omplir i lliurar el full de consulta

Ajuntament
Casal d’Avis
Casal de Joves
Biblioteca
Ràdio Municipal

20 de novembre
19:30

Trobada participativa entre entitats,
col·lectius i vilatans per debatre les
propostes

Sala d’actes
del CTC

4 de desembre
19:30

Trobada i votació popular entre les dues o
tres propostes realitzables i assumibles

Casal d’Avis
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El CAP ajuda a tramitar el retorn de l’euro per recepta
El 6 de maig el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional
la taxa del pagament de l’euro per recepta que la Generalitat va
implantar el 23 de juny de 2012 i que estava suspesa des del
15 de gener de 2013. El CatSalut ha habilitat el procediment
perquè els ciutadans puguin sol·licitar la devolució de l’import
que van abonar a les farmàcies en concepte d’aquesta taxa, quan
van adquirir un medicament o producte sanitari mitjançant una
recepta mèdica del CatSalut, entre el 23 de juny de 2012 i el 15
de gener de 2013.
Les sol·licituds es poden presentar al CatSalut -l’organisme
encarregat de fer el pagament- mitjançant el formulari que es
pot trobar a l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat. Per tal
de facilitar el procediment per al retorn d’aquesta taxa, també
podeu portar la sol·licitud al Centre d’Atenció Primària (CAP)
de Masquefa, que s’encarregarà de tramitar-la. El procediment a
seguir és el següent:
1.

2.
3.
4.

dependències municipals de Masquefa i el Casal d’Avis).
Amb el formulari omplert, aneu al banc perquè us el segelli i
certifiqui que el número de compte que hi heu posat és el vostre.
Un cop segellat, porteu el formulari al CAP, a més de la targeta de
la Seguretat Social i el vostre DNI.
Els responsables del CAP us faran fotocòpia de la documentació
i es quedaran la sol·licitud per tramitar-la al CatSalut, que
s’encarregarà de fer el pagament.

Per a més informació podeu trucar al 061 (CatSalut Respon) les
24 hores del dia.

Cal omplir el formulari per a la devolució de la taxa, amb les
dades personals i bancàries. (El formulari el podeu trobar a les

El Ple aprova rescindir el conveni de la piscina per reiterats
incompliments de l’Alzinar
L’Ajuntament va aprovar, en el Ple ordinari del 18 de setembre,
rescindir el conveni signat el 25 d’abril de 2007 amb l’Alzinar per al
cofinançament de la renovació de la piscina –propietat de l’entitati la regulació del seu ús, acord que tenia una vigència de 10 anys.
D’acord amb aquest conveni, l’Ajuntament va subvencionar amb
40.000 euros les obres de millora i remodelació que l’Alzinar va
fer el 2007 en el vas i l’entorn de la piscina, l’única oberta al públic
en general que hi ha a Masquefa. A més d’establir les inversions,
el conveni també regulava l’ús del servei, i l’Ajuntament s’ha vist
obligat a rescindir-lo pels reiterats incompliments, per part de
l’Alzinar, de les clàusules cinquena i sisena.
Contràriament al que establia la clàusula cinquena del conveni, en
les últimes anualitats l’Alzinar no ha presentat la memòria ni el
pressupost de l’activitat de la piscina, de manera que l’Ajuntament
no ha pogut conèixer i, per tant, aprovar, la memòria i tots els
aspectes que aquesta havia de recollir, com ara els horaris, les
tarifes i les despeses de personal. L’entitat tampoc no ha presentat
al Consistori la liquidació econòmica, provocant així una manca de
transparència en els recursos públics. En no poder disposar de la
memòria i aprovar-la, l’Ajuntament tampoc no ha pogut acordar
amb l’entitat les tarifes que han hagut de pagar els usuaris, les
quals han estat fixades unilateralment per l’Alzinar, vulnerant així
el conveni.
L’entitat, a més, no ha respectat descomptes en les tarifes previstos
en la clàusula sisena. Per exemple, el conveni determinava que les
entrades diàries a la piscina havien de tenir el mateix descompte
(un 25% respecte a la tarifa aprovada) tant per als socis de l’Alzinar
com per als veïns empadronats a Masquefa. En canvi, aquest estiu
les tarifes han estat, en el cas dels nens de 6 a 16 anys, de 3 euros
per als socis i de 5 euros per als no socis. I en el cas dels adults
de 16 a 65 anys, de 4 euros per als socis, i de 6,5 euros per als no
socis. Pel que fa a la gent gran, han pagat una tarifa de 3 euros els
socis, i de 5 euros els no socis. Així, doncs, i contràriament al que

establia el conveni, els veïns empadronats a Masquefa no s’han
beneficiat de cap descompte real.
Davant d’aquests incompliments reiterats, el Ple va aprovar
rescindir el conveni i reclamar a l’Alzinar –tal i com preveu la
clàusula vuitena- l’import de 8.000 euros corresponents a les
dues anualitats d’amortització de la inversió del 2007 que resten
pendents per la rescissió del conveni per incompliment. Aquest
acord, abans d’arribar al Ple, havia estat aprovat el 4 d’agost per
la Junta de Govern Local, que ho va notificar a l’Alzinar i li va
donar un tràmit d’audiència de 15 dies, previ a portar-lo a la sessió
plenària. La resposta que va rebre l’Ajuntament va ser que l’entitat
ho havia posat en mans dels seus assessors jurídics, però ni cap
representant de la junta ni cap assessor jurídic va contactar amb
el Consistori. En el Ple de setembre, l’acord es va aprovar amb 7
vots a favor de CiU –el regidor Joan Carles Pérez va excusar la
seva absència-, 2 abstencions (PP i ERC) i 3 vots contraris (Progrés
Municipal-PSC-APM, Força Masquefa i el regidor no adscrit David
Minoves).
L’equip de govern va lamentar que s’hagi hagut d’arribar a
la rescissió del conveni i va explicar que, precisament per tal
d’evitar-ho, des de la temporada passada ha mantingut reunions
amb l’entitat per buscar solucions, sense que hagin cessat els
incompliments. Davant de totes aquestes dificultats, i per tal de
garantir el servei al conjunt dels masquefins, també es va oferir
a l’entitat que l’Ajuntament portés directament la gestió de la
piscina, proposta que va ser descartada per l’Alzinar, sense aportar
cap altra alternativa.
L’Ajuntament continuarà donant suport a l’Alzinar tant en relació
a la piscina com en d’altres activitats, sempre que es compleixin
els compromisos adquirits; En són exemples el conveni de
col·laboració en l’àmbit d’activitats culturals i recreatives subscrit
a l’any 1997, i el recent conveni signat amb l’Alzinar el 9 d’octubre
per fer una Aula de Música en un espai municipal.
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Una Setmana per no parar
La gent gran viu set intensos dies plens de propostes lúdiques i culturals
Una multitudinària paellada popular, amb
més de 500 comensals, va posar el punt
final a una Setmana de la Gent Gran que va
tornar a destacar per l’elevada participació.
Al llarg de set intensos dies, els avis i àvies
van gaudir de diverses activitats lúdiques i
culturals.
La Setmana es va estrenar dilluns amb
una jornada de portes obertes al Casal
d’Avis. L’endemà, dimarts, 76 persones
van participar d’una sortida al Parlament.
I, dimecres, hi va haver activitat per ració
doble: al matí, una xerrada sobre seguretat,
a càrrec de la Policia Local de Masquefa
i els Mossos d’Esquadra, i a la tarda, la

projecció de la pel·lícula ‘La vida empieza
hoy’. També la cultura va ser protagonista
dijous, amb el concert de música clàssica
i moderna del grup Calidae a la Polivalent.
Divendres, l’agenda es va reprendre amb
més música: el grup Choffers va fer ballar
de valent els avis i àvies. Amb les piles ja
carregades, dissabte la gent gran va anar a
Igualada per visitar el Museu dels Traginers.
I, a la tarda, va gaudir de teatre del bo, amb
l’obra ‘Una nit a casa seva, senyora’. El Grup
de Teatre El Coverol d’Esparreguera, que
estrenava la peça, va fer esclatar de riure
la sala.
La Setmana es va tancar diumenge amb

alguns dels plats forts. La jornada va
començar amb la missa i va continuar amb
la paellada al pati de la Rojo. Els assistents
van llepar-se els dits amb l’arròs cuinat per
la Paella de l’Isma i servit pels voluntaris
del Casal d’Avis i de Ràdio Masquefa i
per treballadors municipals. Després, es
va fer l’emotiu homenatge a l’avi i l’àvia
més grans (Antonio Martínez García, que
aquest 2014 ha fet 100 anys, i Enedina Vila
Arias, que n’ha complert 103), així com al
matrimoni de més edat, format per Vicente
Ibáñez Paulo (nascut el 1922) i Dolores
Pitarch Salla (nascuda el 1920). Un ball
amb el grup Choffers va posar el punt final.

Antonio Mar tínez

Enedina Vila

Vicente Ibáñez i Dolores Pitarch

El 14 de novembre, vine a donar sang!
Amb el lema ‘Masquefa té sang!’, la Sala
Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo
acollirà el divendres 14 de novembre una
nova campanya solidària de donació de
sang. De les 10 del matí a les 2 del migdia,
i de les 4 de la tarda a les 9 del vespre,
tots els masquefins podrem fer el petit i
altruista gest de donar sang, d’una manera
senzilla i ràpida. La campanya l’organitzen

l’Ajuntament, el Banc de Sang i Teixits
i l’Associació de Donants de l’Anoia,
amb la implicació d’entitats, empreses
i comerços. Tots plegats organitzaran
una autèntica diada festiva i posaran tot
tipus de facilitats perquè puguem anar a
donar sang: hi haurà activitats, actuacions,
sortejos, obsequis, regals i un refrigeri
especial. També un servei de ludoteca.

Per donar sang,
només
cal
tenir més de
18 anys i pesar
50 quilos o
més. Cada dia
calen
1.000
donacions per poder assistir totes les
persones que ho necessiten.
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S’apropa el termini per
presentar-se al concurs
de fotografia
Del 20 al 31 d’octubre, ambdós inclosos, es podran
presentar els treballs al Concurs de Fotografia Vila de
Masquefa, organitzat per la regidoria de Cultura per a
escollir les 13 imatges que il·lustraran el calendari del 2015.
Té com a temàtica els paisatges i racons del municipi, ja
siguin naturals, històrics, culturals o patrimonials, i està dotat
amb tres premis (200, 100 i 50 euros). La inscripció és
gratuïta.
Les fotografies han de ser exclusivament de paisatges
i racons de Masquefa. No s’hi pot identificar la pròpia
imatge de les persones. Cada autor pot presentar fins
a 3 fotografies, que han d’haver estat fetes aquest 2014
i no poden haver estat premiades en cap altre concurs.
No s’acceptaran ni fotografies manipulades digitalment
ni fotomuntatges. El format dels treballs ha de ser digital
amb arxiu JPG, amb una resolució suficient perquè puguin
ser reproduïdes en paper, amb format horitzontal, fins a la

grandària màxima de 20 x 30.
Cal omplir i lliurar un imprès que trobareu a www.masquefa.
cat i a l’Ajuntament (C/ Major, 93). Junt amb l’imprès s’hi
han d’adjuntar les fotografies, que han de portar el títol
i el pseudònim. En cas de presentar més d’una imatge
cada fotografia por tarà un pseudònim diferent. L’imprès i
les fotografies es poden fer arribar a mà, en un CD, a la
recepció de l’Ajuntament, o per correu electrònic a amillfi@
diba.cat. Per a més informació: 93 772 50 30 (Cultura) i
www.masquefa.cat

Espai de lleure per a gossos al L’Ajuntament edita una guia
Turó del Met
d’empreses i comerços
Masquefa tindrà un espai per al lleure i l’esbarjo dels gossos.
L’Ajuntament ja ha començat a habilitar-lo a la zona del Turó
del Met, sota del skate parc. Es tractarà d’un solar perimetrat
amb una tanca on els gossos podran anar deslligats i esbargirse sense provocar molèsties a la resta de veïns. També s’hi
instal·larà un circuit amb elements d’agility per a estimular
l’activitat dels gossos, a més de dispensadors de bosses. Així
mateix, s’hi col·locaran bancs per al repòs dels propietaris
dels animals. Amb aquesta inversió s’aconseguirà millorar el
benestar no només dels gossos i dels seus propietaris sinó
de tots els veïns, ja que aquests animals domèstics disposaran
d’un espai específic per a la seva activitat.

Aquest mes de setembre s’ha distribuït a totes les llars de Masquefa
la Guia d’empreses i comerços que ha editat l’Ajuntament
amb el suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració
de l’Associació de Comerços i Serveis. Aquesta publicació vol
contribuir a donar a conèixer la important oferta comercial i
empresarial de proximitat que existeix a Masquefa, i promocionar
els seus productes i serveis de qualitat. La publicació, on hi figuren
gairebé 200 establiments, consta d’un índex de comerços i
empreses ordenat per sectors, així com una fitxa de cada negoci
amb la informació principal i una fotografia. L’edició d’aquesta guia
s’emmarca en el pla d’accions que duu a terme l’Ajuntament per
contribuir a dinamitzar el teixit comercial i empresarial local.
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Sonada festa d’aniversari dels
diables

Andròmines a la Festa Major
de La Beguda

Els Pixafocs i Cagaspurnes, Colla de Diables de Masquefa, van
celebrar el 12 i 13 de setembre els seus primers vint anys amb una
explosió de festa, foc i molta il·lusió. Amb l’ajut de diverses colles
convidades, van convertir la vila en un ‘infern’. La metxa de la festa
del 20è aniversari la van encendre, divendres, les activitats per als
infants a la Plaça de l’Estació, amb tallers de percussió i maquillatge.
Després, una sorollosa tabalada conjunta amb la colla infantil de
l’entitat i la colla infantil d’Igualada va ensordir el públic reunit a la
plaça, que també va veure ballar els gegants i el temible Drac Bufut.
El primer dia es va tancar amb el correfoc de les dues colles infantils.
Dissabte, la colla adulta de Masquefa i les colles de Capellades i
Sant Pere de Riudebitlles van fer sonar l’instrument amb força en
una altra explosiva tabalada a la plaça. Acte seguit, la festa es va
traslladar als carrers amb una cercavila encapçalada pel grup de
xaranga ‘Sindicatto Pomorska Marching Band’ i secundada per un
nombrós públic. Ja al vespre, i de nou a la plaça, l’espectacle del
vintè aniversari - en què no va faltar un emotiu record als companys
diables que ja no hi són- va donar pas a un espectacular correfoc
de les tres colles. La traca final la va posar el concert amb Glamour
Band i l’esperat retorn del grup masquefí Vod Ska.

La Festa Major de La Beguda presentava aquest any una novetat
destacada: la primera baixada d’andròmines. I l’aposta dels
organitzadors –la Societat Recreativa Unió Begudenca- va ser un
autèntic èxit.Tant de participació –amb 21 andròmines i 50 pilots-,
com de públic, ja que molts veïns encuriosits van sortir al carrer
per veure els originals vehicles.
També les activitats tradicionals van destacar per la participació.
N’és un exemple la Mostra de cuina popular. Fins a 71 veïns es
van animar a cuinar el seu plat per donar-lo a tastar als més de
200 assistents. Un altre acte multitudinari va ser la 27a Trobada de
gegants, amb les colles del Poble Nou de Manresa, la Barceloneta,
Abrera, Sant Esteve Sesrovires, Collbató, Vacarisses, Aiguafreda,
Castellbisbal i Santa Coloma de Farners, a més dels gegants i els
bastoners locals.
Els begudencs també van gaudir d’un sopar de germanor i un
espectacle de varietats, una disco mòbil –en sessió doble: divendres
i dissabte-, un parc infantil-juvenil, sardanes i la trobada d’intercanvi
de plaques de cava. La Festa Major va incloure, a més, la missa i un
espectacle de Mariachis i un ball.

150 puntaries omplen la Plaça Blues i rock&roll per
de l’Estació
acomiadar l’estiu

L’art de les puntes de coixí va tornar a ser protagonista a
Masquefa. Més de 150 puntaires masquefines i d’altres localitats
–com ara Mar torell, Barcelona, Monistrol, Sant Boi, Olesa,
Piera, Santa Coloma de Cervelló, la Granada, l’Hospitalet, Sant
Sadurní, la Pobla o Igualada- van participar en la catorzena
trobada organitzada per l’Ajuntament i el Grup de Puntaires
local. També s’hi van aplegar molts curiosos per veure els seus
treballs. A més, l’Alzinar va acollir l’exposició dels treballs de
manualitats de les alumnes del curs de Can Quiseró.

El quart Festival de Blues de Masquefa, organitzat per l’Alzinar
amb el suport de l’Ajuntament, va tancar la temporada d’estiu el
21 de setembre. Més de 250 persones van gaudir, a la piscina, dels
concerts de Marina BBFace & The Beatroots i d’Augie Burr & The
Elvis Tribut Band, en una agradable vetllada de bona música a l’aire
lliure, amb el millor blues fet a Barcelona i amb un homenatge
al rock&roll i a una de les seves grans figures, Elvis Presley. Tots
els qui van voler també van poder sopar a la piscina, portantse la carmanyola o gaudint del servei de bar. El públic va acabar
entregat, ballant ‘country’.
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L’ONZE DE SETEMBRE A MASQUEFA

Diada vilatana
Intensa vigília de l’Onze de Setembre a Masquefa, amb l’estrena popular d’un passeig en
record de les víctimes del setge de Barcelona, la Marxa de torxes per la independència, el
lliurament dels compromisos del Pacte del Dret a Decidir, i concerts
Més de 200 persones es van aplegar,
la vigília de la Diada, davant de Can
Massana per inaugurar el Passeig de
l’Onze de Setembre i el monòlit que s’hi
ha aixecat en record als fets de 1714.
Els masquefins van ser els autèntics
protagonistes d’aquesta iniciativa popular
sorgida de la societat civil i promoguda
i organitzada pel Club Excursionista
Anoia. Aquest passeig- on, a més del
monòlit amb una placa i un gran senyera,
s’ha instal·lat una font, mobiliari urbà i
una zona enjardinada amb els colors de
la bandera catalana- vol ser un espai per
a la memòria de les persones que van
perdre la vida en el tràgic setge de la
ciutat de Barcelona ara fa tres-cents anys.
L’acte d’inauguració va començar al
so de flabiol. La Cobla La Principal
de Terrassa va interpretar la sardana
Maria de les Trenes. Després, van tenir
lloc els parlaments dels presidents de
diverses entitats -en representació
del teixit associatiu, cultural i històric
de Masquefa-, i de dos representants
del món educatiu. Tots ells van fer una
defensa aferrissada de la nostra cultura,
la nostra llengua i les nostres tradicions.
Van intervenir-hi Jordi Sangrà, del Club
Excursionista Anoia, Xavier Pérez, de
l’Alzinar, Juli Molano, de la Colla de Ball
de Bastons, i Mercè García i Salvador
Panareda, en representació dels centres
educatius de Masquefa i La Beguda. A
més, l’historiador, llibreter i membre de
l’Arxiu Històric Roquetes, Miquel Roman,
va fer una didàctica explicació dels fets de
1714. L’acte es va tancar amb l’emotiva
interpretació del Cant dels Segadors per
par t de la Cobla La Principal de Terrassa

–que tots els presents van acompanyar
amb les seves veus- i el concert que va
oferir la formació egarenca.
Tot just acabar, els presents van iniciar la
Marxa de torxes per la independència,
organitzada per la Comissió Onze de
Setembre. Acompanyats dels gegants, els
bastoners i els diables, van desfilar, torxa
en mà, fins davant de l’Ajuntament, on
es va fer el lliurament dels compromisos
recollits en el Pacte pel Dret a Decidir
a l’alcalde i els càrrecs electes de
les formacions polítiques que hi són
favorables perquè els custodiessin fins
a la seva entrega al Parlament. Després,

la comitiva va continuar el recorregut
pel carrer Montserrat i el Passatge dels
Bastoners, per acabar desembocant
a la Plaça de l’Estació, on es va formar
una espectacular V, prèvia a la que
l’endemà, Onze de Setembre, farien
més d’1.800.000 persones a Barcelona.
El punt final a la jornada el va posar el
concer t de Mamà Patxanga.
La commemoració de la Diada va viure
un darrer capítol el diumenge 14. La
Capella del Roser va acollir el concer t
dramatitzat ‘1714: el setge de Barcelona’,
que va emocionar el públic. El concer t
va anar a càrrec del grup ‘Cum Cantico’.
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Millora de les instal·lacions esportives
L’Ajuntament arranja i condiciona
diversos equipaments esportius
aprofitant l’aturada de la temporada
per les vacances d’estiu
En el marc d’un pla per millorar les
instal·lacions esportives del municipi,
l’Ajuntament ha arranjat i condicionat
aquest estiu la pista poliesportiva del Maset,
la qual presentava algunes deficiències
degut al pas del temps. A més, al juliol, ja va
fer un nova pista de bàsquet a La Beguda.
Amb aquestes accions, tant el centre urbà
de Masquefa com tots els nuclis disposen de

També ha adquirit nou mobiliari
per a la pràctica de l’esport i ha fet
una pista per jugar a bàsquet
a La Beguda

pistes a l’aire lliure, en les millors condicions,
per a la pràctica de diverses modalitats
esportives.
D’altra banda, també s’està habilitant un
nou espai, en l’edifici del camp de futbol
municipal, per poder acollir sessions de
formació. A més, el magatzem del camp de
futbol s’ha ampliat amb un altell per poderhi guardar més material esportiu.
També s’ha actuat a les instal·lacions
del Masquefa Slot i el Club Tennis
Taula Masquefa, situades al recinte de
La Fàbrica Rogelio Rojo. Aquests dos
club comparteixen local i, per això, s’hi
ha instal·lat un tancament de reixa per
delimitar i separar els dos espais. En el
local del tennis taula, a més, s’ha pintat el
terra amb pintura antilliscant per evitar les
patinades dels jugadors.
Finalment, l’Ajuntament també ha adquirit

nou mobiliari esportiu. D’una banda, s’han
substituït les cistelles de bàsquet que hi havia
a la pista de Can Quiseró per dues cistelles
noves. I, d’altra banda, s’han instal·lat dos
jocs nous de cistelles al pavelló poliesportiu.
Aquestes cistelles, ancorades en la paret
lateral on hi ha el marcador, permeten jugar
d’ample a ample de la pista, i d’aquesta
manera compaginar entrenament simultanis.

Masquefa Slot coorganitza una cursa del Campionat d’Espanya
Tot i que ja té experiència en el campionat
català, el club Masquefa Slot està participant,
per primera vegada, en l’organització
d’una cursa d’àmbit estatal, en concret del
Campionat d’Espanya Slot Racing Festival, que
es disputarà l’1 i 2 de novembre a Igualada,
amb la participació de pilots vinguts d’arreu
de l’estat. L’entitat masquefina, conjuntament
amb els altres quatre clubs que promouen el
Campionat Interbaix –Corbera, Sant Andreu
de la Barca, Sant Feliu de Llobregat i Sant

Joan Despí-, organitzaran la cursa de grup
5, la categoria on corren reproduccions de
cotxes GT dels anys 80. Pilots masquefins
i dels altres quatre clubs del Campionat
Interbaix també prendran part en la cursa,
en què s’espera una elevada participació.
A més, el Masquefa Slot també ha muntat
els 40 cotxes que, el dia abans que s’obri el
campionat, el 31 d’octubre, participaran en
una prova de presentació d’un nou cotxe
GT2.
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L’EMISSORA MUNICIPAL ESTRENA NOVA TEMPORADA

RÀDIO MASQUEFA TRASPASSA FRONTERES
Ràdio Masquefa (91.6 FM) ha estrenat
nova temporada, en què, fins al desembre,
donarà continuïtat a bona par t de la
programació que ja va posar en marxa el
curs passat. Aleshores, la graella va viure
una autèntica revolució i va incorporar
una trentena de programes nous, gràcies
a l’adhesió de la ràdio masquefina a
la Xarxa de Comunicació Local de la
Diputació, integrada per més de 200
emissores. Aquest curs Ràdio Masquefa
incrementarà encara més la seva
par ticipació amb la Xarxa, i col·laborarà
amb el programa ‘La tarda’, apor tant-hi
continguts informatius locals, de manera
que les notícies de Masquefa es podran
sentir arreu de Catalunya mitjançant les
ràdios adherides.
Tot i mantenir el gruix de la programació
–amb espais proporcionats per la
Xarxa i d’altres de producció pròpia-,
la programació incorpora novetats com
els espais ‘Puño y Gas’ i ‘Meteomasquefa’,

dues seccions del magazine ‘L’Autobús’
que s’amplien i es potencien, esdevenint
programes
independents.
També
s’estrenen l’espai musical ‘Bona nit,
senyor Monstre’, el magazine jove
‘Ohana’, i el magazine musical ‘Societat’,
fet per un grup d’adolescents. A més,
es continua apostant per la informació
més propera, amb el magazine matinal
‘L’Autobús’ o l’informatiu setmanal.
Tampoc no es deixa de banda la música
menys comercial, amb espais de fil
musical on es poden sentir grups que no
són al gran mercat, especialment locals.
La programació de producció pròpia es
completa amb la segona temporada de
‘Sangre y perfume’, que amplia l’ofer ta i
s’estén també a la música rock.
La programació és possible gràcies als
voluntaris que col·laboren amb la ràdio
de manera totalment altruista. L’emissora
ha engegat el nou curs amb 22
col·laboradors, xifra que s’incrementarà

a par tir del gener amb el debut de nous
programes. En la presentació de la nova
temporada, l’alcalde, Xavier Boquete, el
regidor de Comunicacions, Joan Carles
Pérez, i el director de la ràdio, Dario
Muhi, van agrair especialment la feina
dels col·laboradors. Malgrat l’actual
context econòmic, l’Ajuntament referma
la seva aposta per Ràdio Masquefa,
exemplificada en la recent estrena dels
nous estudis -cèntrics i a peu pla- que
obren l’emissora a tothom i la fan més
propera i immediata.

GRAELLA PROGRAMACIÓ RÀDIO MASQUEFA 91.6 FM
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

00:00-04:00
04:00-06:00

Icat.cat

Icat.cat

06:00-07:00
07:00-08:00

Notícies en Xarxa. Edició Matí.

08:00-09:00
09:00-10:00

*Peluts

10:00-11:00

Via Verda

L’AUTOBÚS

11:00-12:00
12:00-13:00

Puño y Gas

*Puño y Gas

*L’AUTOBÚS

METEOMASQUEFA

Música

13:00-14:00

Estrenes

L’AUTOBÚS
METEOMASQUEFA

Deixa’m Tastar

Tal dit, tal fet.

Música

Notícies en Xarxa. Edició Migdia.
Can Tuyus

Can Tuyus

17:00-18:00

Can Tuyus

Can Tuyus

L’Internauta

LA TARDA

18:00-19:00

20:00-21:00

Més Content
que un Gínjol

En sèrie

16:00-17:00

19:00-20:00

Música

Llargs i Curts
PLE MUNICIPAL
(REPOSICIÓ)

Esports en Xarxa

14:00-15:00
15:00-16:00

Som Terra

Notícies en Xarxa. Edició Vespre.
Valors a L’Alça

*BONA NIT, SENYOR
21:00-22:00
MONSTRE

Societat

Notícies en Xarxa.

Música

Mossega la Poma

91.6 Notícies

Estira la Llengua

Chelsea Hotel

Carta de Clàssics

22:00-23:00

Musica

Ruta 66

23:00-24:00

Un Toc de Rock

Moments d’Òpera

Cocodril Club

Sons a Cau d’Orella
Un Toc de Rock

OHANA

Can Tuyus
I com estàs de
Salut?

Música

*91.6 Notícies

*91.6 Notícies

*Via Verda

*SANGRE Y
PERFUME

Peluts
En Joc

BONA NIT, SENYOR
MONSTRE
SANGRE Y PERFUME

Jazz FM

Sound System

Jazz Club

Cor Country
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NOU CURS AL CASAL DE JOVES
Comença el nou curs escolar i comença també una nova temporada al Casal
de Joves. Després de l’estiu, el Casal torna a engegar amb energies renovades i
amb una nova programació per als mesos de tardor, plena de tallers i activitats
que no et pots perdre! Estigues pendent de les xarxes socials del Casal, perquè,
en les setmanes vinents, l’agenda pot ampliar-se encara amb més propostes.

QUÈ MÉS T’OFERIM?
A més d’una programació estable
d’activitats i tallers, al Casal hi trobareu
molts altres serveis, amb el supor t d’un
equip de professionals
• El ROJO Punt Jove o Punt
d’Informació Juvenil: busquem
i preparem informació de tot allò
que et pugui interessar : estudis, feina,
habitatge, viatges, salut, oci ... També
disposes d’ordinadors on pots fer les
teves consultes, buscar informació,
fer deures o treballs en grup.
• L’espai polivalent: és l’espai
central i està equipat amb futbolins
i el billar. S’hi desenvolupa gran
par t de l’activitat diària del Casal.
També acull periòdicament activitats

•

culturals de petit format.
L’Aula Taller: és l’espai més
creatiu, la sala on fem activitats
artístiques, com els tallers de cuina,
de ball o de manualitats. També s’hi

•

•

•

duen a terme la majoria de xerrades
que organitzem sobre temes
d’interès per als joves.
L’Altell: hi trobaràs taules i cadires,
on xerrar tranquil·lament o fer una
par tida als jocs de taula, butaques
per llegir el diari, l’Enderrock i els
llibres de la nostra petita biblioteca,
i una tele on pots mirar les teves
sèries preferides o fer una par tida a
la Play Station...
Sales d’estudi: l’Altell també
disposa de dues sales aïllades del
soroll del Casal, ideals per a estudiar
o fer deures i treballs en grup. Si no
hi ha ningú a qui destorbis, pots ferles servir per tocar la guitarra, ballar...
Recorda que el Casal de Joves obre
de dimarts a divendres de 3 a 8 de la
tarda, i els dissabtes de les 5 a les 8.
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CAFÈS AMB HISTÒRIA

DUES ‘JOIES’ DEL PATRIMONI RELIGIÓS DE MASQUEFA ES
CONSERVEN AL MUSEU DIOCESÀ DE BARCELONA
Dos elements decoratius religiosos que,
durant segles, havia acollit l’església de
Sant Pere i la Santa Creu, coneguda
popularment com el Cementiri Vell (S.
XII-XIII), es conserven actualment al
Museu Diocesà de Barcelona. Es tracta

del retaule gòtic de Sant Pere i de la
talla de la Mare de Déu amb l’Infant.
Actualment s’hi exposa el retaule i
l’Infant de la Mare de Déu, però la
predel·la del retaule i la talla de la Mare
de Déu estan a la reserva, a l’interior

d’una càmera de conservació, i, segons
informes tècnics dels restauradors, no
és possible mostrar-les al públic. Si voleu
visitar el Museu Diocesà, trobareu els
horaris i més informació a www.cultura.
arqbcn.cat

Retaule gòtic de Sant Pere (1476 – 1500)
Durant el darrer quart del S. XV
es va construir aquest retaule
gòtic sota l’advocació de Sant
Pere, el qual va estar exposat a
l’antiga església de Sant Pere i la
Santa Creu de Masquefa durant
quatre segles.
El retaule està fet al tremp i pa
d’or sobre fusta.
Les seves mides són:
•
68 x 96.6 x 13 cm / 68 x 97
x 13 cm (compartiments
de la predel·la)
•
205 x 75 cm / 250 x 75
cm (compartiments del
retaule)
Actualment se’n conserven
dos cossos laterals, amb tres
escenes cadascun, i quatre
compartiments (escenes) de la
predel·la. La part frontal, en què
normalment apareixia el Sant, i la
part superior, amb la imatge de
la crucifixió de Crist, es troben
desaparegudes.
En el retaule s’hi representen
diverses escenes relacionades
amb els fets més importants de

la vida de Sant Pere.
En el cos lateral esquerra (de
dalt a baix) hi trobem:
•
Vocació de Sant Pere: Sant
Pere i Sant Andreu pescant,
i Crist vora el mar els crida.
•
Predicació de Sant Pere:
Sant Pere situat a la trona,
i un grup de personatges
oients.
•
Resurrecció de Tabitha:
Sant Pere de peu i Tabitha
al llit.
En el cos lateral dret (de dalt a
baix) hi apareixen:
•
Alliberament de Sant Pere:
Sant Pere, àngel, presó i
soldat dormit.
•
Jesús camí de la Creu: Crist
amb la creu a l’espatlla, Sant
Pere agenollat orant, i al
fons la ciutat.
•
Crucifixió de Sant Pere:
Sant Pere crucificat, àngel,
un grup de gent i el rei
seient.

La predel·la conservada -dos
fragments amb quatre escenesrepresenta Santa Caterina, la
Verge Dolorosa, Sant Joan
evangelista i Santa Maria
Magdalena.
El retaule es conserva al Museu
Diocesà de Barcelona des del
1930. L’any 1991 el Servei de

Restauració de la Generalitat
de Catalunya va iniciar la seva
restauració. I el 27 d’octubre de
1994 va ser exposat a Masquefa
amb motiu dels actes festius de
la benedicció de les obres de
rehabilitació i restauració de la
Parròquia de l’actual Església de
Sant Pere.

La Mare de Déu amb l’Infant (S. XII)
La seva datació correspon a un
moment primerenc del segle
XII. Aquesta talla romànica
va presidir l’altar de l’antiga
església de Sant Pere i la Santa
Creu de Masquefa durant
gairebé vuit segles.
Es tracta d’una talla de fusta
policromada (71 x 23 x 20 cm),
una imatge que representa
la Mare de Déu amb l’Infant
assegut al genoll esquerra.
A causa del seu estat crític,
els restauradors del Museu
Diocesà van separar els dos
cossos (la Mare de Déu i

l’Infant).
La imatge de la Mare de Déu
sedent és exempta, i estava
asseguda sobre un escambell,
del qual actualment queden
restes en la part frontal inferior
de la talla i en els travessers. La
Verge vesteix túnica i mant,
on s’observen algunes restes
de policromia blau i vermella.
Porta una toca al cap amb
corona i li manquen les mans.
L’Infant estava assegut sobre
el genoll esquerre de la Verge.
Vesteix túnica amb restes de
policromia de color vermell.

També
porta
corona
i li manquen les mans.
Possiblement el braç dret tenia
la mà en actitud de beneir.
La peça procedeix de l’Església

Parroquial de Sant Pere de
Masquefa i es conserva al
Museu Diocesà de Barcelona
des de l’any 1916.Va ser lliurada
per mossèn Joan Claramunt.

Fons consultades: Bermúdez López X. : ‘Inventari del Patrimoni Cultural de Masquefa’. ArqueoCat. 2001 / Mauri A. i Redondo S.: ‘Memòria del seguiment
arqueològic dels treballs de restauració de l’església de Sant Pere’. Juny 2000 / Montobbio B: Museu Diocesà de Barcelona. 2014 / Pérez Fornés, Xavier: ‘La Mare
de Déu de Masquefa’, Ajuntament de Masquefa, Un Tomb, agost 2002 i ‘El retaule gòtic de Sant Pere’, Ajuntament de Masquefa, Un Tomb, setembre 2013.
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NOM: Amics de la Sardana de Masquefa
ANY DE CREACIÓ: 2000
SOCIS: 10
CATEGORIA: Cultura
ACTIVITAT: Fomentar i promoure la sardana a Masquefa,
fent cursets i organitzant activitats relacionades amb el món
sardanista
web: www.amasquefa.com/sardanes
e-mail: sardanesmasquefa@gmail.com

Amics de la Sardana de Masquefa: ensenyant a
ballar i estimar la dansa tradicional catalana

Amics de la Sardana de Masquefa va néixer l’any 2000 de la mà d’una colla de gent que ballaven sardanes i
que trobaven a faltar un lloc a Masquefa on es pogués aprendre a ballar. Aquestes persones es van decidir
a crear l’entitat amb la finalitat d’organitzar cursets de sardanes i, d’aquesta manera, fer més lluïdes les
ballades que es fan a Masquefa. Ja l’any 2001 es van organitzar dos cursets.
Ara, els impulsors volen reactivar l’entitat, no només fent cursets, sinó també participant en els actes que
s’organitzen a Masquefa i en què les sardanes tenen un paper protagonista -com per exemple La Festa
Major de Sant Isidre, la Festa Major de Santa Magdalena o la commemoració de l’Onze de Setembre-,
seguint la idea inicial del grup. També treballen per organitzar alguna ballada extra durant l’any a casa
nostra.
En aquesta nova etapa, la intenció és afermar l’entitat amb la inscripció de més socis que contribueixin a
promoure el ball típic català per excel·lència. Per això, l’entitat fa una crida a totes aquelles persones que
hi estiguin interessades i que s’hi vulguin sumar. “De moment ja comptem amb el suport de l’Ajuntament,
i ara volem que els vilatans s’involucrin en el projecte per fer-lo créixer”, explica la presidenta de l’entitat,
Ester Rubio.
Aquest any 2014 Amics de la Sardana de Masquefa ja ha organitzat un primer curset, al qual van assistirhi dotze persones d’edats ben diverses, les quals van contribuir a que la ballada de Festa Major fos més
lluïda. Ara està immers de ple en els preparatius del nou curs, amb alguns reptes damunt la taula. L’entitat
vol continuar els cursets, però de manera una mica diferent, ja que la intenció és fer-los per grups d’edat.
Els cursets de sardanes estaran oberts a totes les persones entre 8 i 65 anys, que es faran dividits en dos
grups. A més, per a les persones majors de 65 anys l’entitat també treballa en altres activitats. Així, per
exemple, està preparant algun taller pensant en ells, ja que, encara que molts ja en saben una mica, els
serveixi per seguir practicant i poder ballar de tant en tant. L’entitat facilitarà properament més informació
a aquest col·lectiu mitjançant el Casal d’Avis i els plafons informatius.
També trobareu informació sobre l’entitat i les dates i horaris dels cursets al web www.amasquefa.com/
sardanes i al Facebook Amics de la Sardana de Masquefa.

‘L’entitat enceta una nova etapa en què vol reactivar els
cursets per a totes les edats i les ballades, i fa una crida a
tothom qui s’hi vulgui sumar”

