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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

Aula de Música 93 131 83 11

Biblioteca 93 772 78 73

Buidatge fosses 
sèptiques

93 771 73 42

Camp de futbol 93 772 66 71

Casal d’Avis 93 772 50 07

Casal de Joves 93 772 85 21

Centre de Dia 93 772 79 90

CTC 93 772 78 28

Deixalleria/
Recollida voluminosos

93 708 60 96

Masquef@ula 93 772 58 23

Policia Local 93 772 60 25

Protecció Civil 670 06 07 18

Ràdio Masquefa 93 772 67 94

AMBULATORI 
(Masquefa) 

93 772 64 34

AMBULATORI  
(La Beguda) 

93 772 52 62

AMBULATORI 
(Martorell) 

93 775 51 03

AMBULÀNCIA 061 / 112

ANAIGUA 93 772 75 32

BOMBERS 112

BUTANO (Martorell) 93 775 18 87

CDIAP APINAS 93 772 54 54

CONSELL COMARCAL 93 805 15 85

CORREUS 93 775 92 67

CRARC 93 772 63 96

ENDESA avaries  
i incidències

800 760 706

EQUIP D’ATENCIÓ
A LA DONA 

636 365 631

ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL LA 
BALDUFA

93 772 50 11

ESCOLA EL TURÓ 93 772 51 75

ESCOLA FONT DEL 
ROURE

93 772 74 32

ESCOLA MASQUEFA II 93 772 66 48

ESCOLA VINYES 
VERDES

93 772 76 27

FARMÀCIA MASQUEFA 93 772 88 23

FARMÀCIA DURBAN  93 768 01 98

FERROCARRILS
CATALANS

93 205 15 15

GAS NATURAL. 
Distribució

902 200 850

GUÀRDIA CIVIL 062

HISENDA (Igualada) 93 804 65 61

HISPANO 
IGUALADINA

93 804 44 51

HOSPITAL (Martorell) 93 774 20 20

INEM (Martorell) 93 775 10 62

INFORMACIÓ 
GENERAL

012

INSTITUT DE 
MASQUEFA

93 772 77 22

JEFATURA TRÀNSIT 
(BCN) 

93 298 65 00

JUTJAT DE PAU 93 772 57 57

L’ALZINAR 93 772 68 61

MOSSOS 
D’ESQUADRA

112

ORGT (Masquefa) 93 472 91 41

ORGT (Piera) 93 472 92 23

PARRÒQUIA SANT 
PERE

93 772 52 26

POLIESPORTIU 93 772 63 92

REGISTRE PROPIETAT 93 803 11 18

RENFE 902 24 02 02

SANITAT RESPON 061

SEGURETAT SOCIAL 
(Igualada)

93 804 62 62

TAXI 657 98 33 90

TAXI 600 542 614

TAXI 8 places  
i adaptat

648 659 009

Com Cal aCtuar en Cas d’inCendi?

A l’estiu, la sequera eleva sovint el risc d’incendi forestal. Per això cal tenir en compte algunes precaucions:

g No llenceu burilles enceses ni llumins, ni caminant ni per la finestra del cotxe.

g No llanceu coets o altres artefactes que continguin foc en zones de perill.

g No utilitzeu barbacoes que no estiguin autoritzades. 

g Les cremes de residus al jardí estan prohibides.

g No deixeu mai escombraries ni deixalles al bosc. 

g Elimineu les branques que toquin la façana i allunyeu de la casa les reserves de llenya.

g Tingueu a punt eines bàsiques contra incendis (mànegues, destrals) i alguna reserva d’aigua.

Tots els consells es poden consultar a través del web gencat.cat. A més, en cas d’emergència, la Generalitat 
també habilita el telèfon gratuït 112. 
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la renovada pisCina de 
l’alzinar oBre les seves 
portes als veïns de 
masquefa

A principis del mes de juny l’Ajuntament de 
Masquefa va presentar de forma pública i 
oficial els treballs d’adequació i millora re-
alitzats a la piscina de l’Alzinar al llarg dels 
darrers mesos en el marc del conveni signat 
a finals del passat mes de desembre del 2016 
entre el consistori i la Junta de la Societat Re-
creativa i Cultural l’Alzinar.

un proJeCte de Consens i vital 
pel futur de masquefa i de tot el 
territori 
L’Anoia sud i els seus municipis –entre ells, Masque-
fa- són, avui en dia, la part més dinàmica de tota la 
comarca de l’Anoia. Un territori a l’alça, un potencial 
humà creixent, una situació estratègica única i un sòl 
industrial altament competitiu fan del lloc on tenim 
la sort de viure un indiscutible pol d’atracció de noves 
empreses nacionals i internacionals. 

Tot aquest potencial de Masquefa i del conjunt de 
l’Anoia sud, però, requereix per a desenvolupar-se 
plenament de l’existència d’unes infraestructures de 
primer nivell que, malauradament, avui no tenim. Uns 
actius que ens permetrien donar sortida a tot el talent 
que té la zona i eradicar sense més demora el risc al 
volant que suposa avui en dia circular per la B-224.

Essent plenament conscients d’aquesta realitat, els 
ajuntaments i el teixit empresarial anoienc -amb la 
Unió Empresarial de l’Anoia al capdavant- hem unit 
esforços al llarg dels darrers mesos i treballem colze a 
colze per posar l’enllaç de la B-40 amb l’A-2 a l’agenda 
política i mediàtica del país. Avui en dia, aquesta infra-
estructura genera un consens absolut a l’Anoia sud; 
no només entre polítics i empresaris, sinó també a 
nivell social. 

I és que aquest projecte és vital per garantir la cohesió 
i el futur de tot el nostre territori. Una certesa palpable 
i que aviat serà objectivable a través de l’estudi que 
hem encarregat al prestigiós Institut Cerdà amb l’ob-
jectiu de posar de manifest el seu retorn social, així 
com el cost d’oportunitat de no tenir aquesta connexió.

Finalment, a les portes de la Festa Major, convido tots 
els masquefins a fer-se seva la nostra festivitat més 
especial i a gaudir de la riquesa de totes les nostres 
entitats i associacions.

Xavier Boquete, Alcalde de Masquefa  

Unes instal·lacions de qualitat

Un equipament a ple rendiment

L’actuació a la piscina de l’Alzinar –inaugu-
rada el 22 de juliol de 1962- ha consistit en 
la reforma integral dels vestidors i en la su-
pressió de les barreres arquitectòniques  –
tot mantenint l’estètica i l’essència original 
de l’equipament- amb l’objectiu d’oferir unes 
instal·lacions adaptades a les necessitats 
i interessos dels usuaris i facilitar l’accés 
a tot l’espai de les persones amb mobilitat 
reduïda. Les obres, a més, s’han dut a terme 
a través d’un Pla d’Ocupació Local  i han es-
tat realitzades en un temps rècord de 61 dies.

Tant la piscina de l’Alzinar com la piscina del 
camp de futbol ja es troben en ple funciona-
ment des del dissabte 10 de juny, dia d’inici de 
la temporada d’estiu 2017. Ambdues instal·la-
cions obriran les seves portes fins el proper 
11 de setembre amb el següent horari:

 g De dilluns a diumenge, d’11 h. a 20 h.
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en marXa la Campanya de 
Control i retirada de vehiCles 
aBandonats a la via púBliCa
La Policia Local de Masquefa, promotora de la inicia-
tiva, recomana als veïns que volen desfer-se del seu 
vehicle que tramitin la baixa a la Prefectura Provin-
cial de Trànsit i el traslladin a un centre de desba-
llestament. 

UNA MESURA AMB UN TRIPLE OBJECTIU

1.  Donar un aspecte més cuidat del poble.
2.  Augmentar les places d’aparcament.
3. Garantir la seguretat i la salubritat dels via-
nants  davant dels possibles desperfectes que po-
den presentar els vehicles abandonats, com ara vi-
dres trencats o components metàl·lics rovellats.

èXit de partiCipaCió del CiCle de 
Converses ‘parlem de masquefa’
Una vuitantena de veïns van participar des del 21 de 
juny fins aquest mes de juliol d’un total de quatre ses-
sions en el marc del projecte ‘Parlem de Masquefa’, 
una iniciativa pionera al municipi i que convidava als 
masquefins a prendre part d’una  conversa directa 
amb l’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, per par-
lar obertament i de forma serena sobre les inquie-
tuds, preocupacions, opinions i propostes  que tin-
guessin al voltant del present i futur del poble.

A cadascuna de les trobades hi van ser convocats fins 
a 20 veïns diferents de la vila escollits aleatòriament a 
través de trucades telefòniques. Durant les diverses 
sessions es van tractar qüestions sobre govern obert i 
transparència, mobilitat, espais compartits i equipa-
ments o els serveis a les persones.

dues persones aConsegueiXen 
un ContraCte de treBall a 
través del Curs ‘dóna’t una 
oportunitat’
El curs està organitzat per l’Ajuntament en el marc del 
Pla Local de Formació Permanent i va dirigit a perso-
nes amb coneixement de les Tecnologies de la Informa-
ció i la Comunicació (TIC) molt elemental que vulguin 
reciclar-se i aprendre nous programaris. Té una dura-
da de 50 hores presencials, ofereix la possibilitat de 
realitzar 100 hores de pràctiques a empreses i acon-
seguir el certificat oficial de Microsoft, i es realitza en 
unes hores compatibles amb l’horari escolar per tal 
de facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar.

En paral·lel, el proper mes de setembre el consistori 
impulsarà el projecte “Dóna’t una oportunitat Ex-
pert”, un nou curs de nivell avançat per alumnes que 
ja hagin fet el curs bàsic i vulguin aprofundir i comple-
mentar els seus coneixements.  

2
Cursos realitzats l’any 2016

2
Alumnes que van aconseguir un contracte de treball

7
Alumnes que van realitzar pràctiques en empreses 
privades, a l’Ajuntament o a l’Escola Vinyes Verdes

19
Assistents  als dos cursos

L’Ajuntament de Masquefa, finalment, agraeix a les 
empreses Transserovires, Int-Salim, Comercial JAN 
Acemar, Comatec-Ismar i Fuel Energy Force la seva 
col·laboració en el projecte.
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la pisCina muniCipal del Camp de futBol tindrà una CoBerta 
L’Ajuntament de Masquefa ha iniciat aquest mes de juliol els tràmits per construir una coberta a la piscina muni-
cipal del camp de futbol. El consistori ha tret a licitació pública els treballs de construcció i la previsió és que les 
obres s’iniciïn durant el darrer trimestre d’aquest any 2017.

L’actuació tindrà una durada aproximada de set mesos i permetrà que els masquefins puguin fer ús d’aquest 
equipament públic al llarg de tot l’any. La coberta cobrirà tant la piscina, com la zona de vestidors i el bar-restau-
rant. En paral·lel, el projecte també contempla l’habilitació d’instal·lacions tèrmiques de biomassa. 

UN EqUIPAMENT dE PRIMER NIvELL PER AL MUNICIPI I LA COMARCA
Amb aquesta inversió, l’Ajuntament de Masquefa aposta decididament per consolidar al municipi una oferta 
lúdico-esportiva de màximes garanties i adaptada als gustos i necessitats de tots els veïns; que tingui recorre-
gut durant els mesos d’estiu, però també durant tota la resta del curs. Una aposta que enguany ja ha començat a 
donar els seus fruits amb un nou rècord d’abonaments per a la temporada d’estiu –més de 2.100 inscrits- a la 
piscina municipal del camp de futbol i la piscina de l’Alzinar. Tot un èxit que permetrà diversificar, reforçar i poten-
ciar l’oferta d’oci estiuenc a la vila de cara al futur.

297.709€
COST DE LES INSTAL·LACIONS TèRMIQUES DE BIOMASSA

2.233.771€
COST DE LA INSTAL·LACIÓ DE LA COBERTA
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masquefa se suma al dia per 
l’alliBerament lgtBi
Dimecres  28 de juny, l’Ajuntament de Masquefa va 
mostrar el seu suport públic al col·lectiu LGTBI coin-
cidint amb el Dia per l’Alliberament de lesbianes, gais, 
trans, bisexuals i intersexuals.

El consistori va organitzar un acte reivindicatiu da-
vant de l’edifici de Ràdio Masquefa que va consistir en 
la lectura d’un  manifest  al costat d’un  pas de zebra 
pintat amb els colors de l’Arc de Sant Martí. A més, 
l’emissora de ràdio municipal es va sumar a la diada 
amb l’emissió de continguts especials.

l’aJuntament aCtua per 
millorar la CirCulaCió al 
pàrquing del Camp de futBol
L’Ajuntament de Masquefa, a través de la  Regidoria 
d’Urbanisme, Obres i Serveis, ha dut a terme recent-
ment  treballs d’arranjament al pàrquing ubicat a la 
zona del camp de futbol i de la piscina municipal.

Les obres han consistit en la  reordenació de la 
zona amb l’objectiu de garantir la seguretat de vehi-
cles i vianants i optimitzar-ne el seu servei  de cara 
als mesos d’estiu, quan és previst que l’equipament 
augmenti notablement la seva afluència. A més, l’Ajun-
tament també ha embellit el pàrquing amb nou arbrat 
municipal.

nova ediCió de la festa de la 
músiCa
La Fàbrica Rogelio Rojo es va omplir el 19 de maig d’ac-
tivitats per a joves i per a infants en motiu d’aquesta fes-
tivitat organitzada per les AMPA de l’Escola Font del 
Roure i l’Institut de Masquefa. Entre les propostes, ta-
llers infantils, de Dansa del Ventre, de rap i de percussió. 
I tot plegat, amenitzat amb actuacions musicals.

alumnes de l’esCola de 
masquefa ii impulsen el 
proJeCte “Cuidem el parC del 
turó”
Dijous  15 de juny, un grup format per  16 infants 
de cinquè de Primària de l’escola  van participar 
d’una pràctica en el marc del projecte escolar “Cuidem 
el Parc del Turó”.

L’actuació va consistir en la recollida de deixalles pre-
sents al Parc del Turó pel seu posterior reciclatge. An-
teriorment, a principis del mes de juny, membres dels 
serveis tècnics de l’Ajuntament i el regidor de Medi 
Ambient, Enrique Gómez, van visitar el centre  per 
conèixer de primera mà el projecte fet pels alumnes i 
per respondre les preguntes i resoldre els dubtes dels 
nois i noies en matèria de medi ambient i ecologia.
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masquefa eXpressa la neCessitat 
d’unes millors infraestruCtures

Jordi Baiget, conseller d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya, va ser a Masquefa el 12 
de maig en visita oficial per conèixer de primera mà 
els projectes de futur i les necessitats d’algunes em-
preses importants del municipi.

vISITES AL TEIxIT EMPRESARIAL MASqUEfí

J Visita a l’espai Grup Carreras per conèixer de pri-
mera mà l’estat de les obres.

J Visita a Gruas Sant Jordi per tal d’inaugurar les no-
ves instal·lacions de l’empresa.

J Visita als responsables, el magatzem i les oficines 
d’Aldi Supermercats Masquefa.

TEMES TRACTATS
1. Les necessitats d’infraestructures estratègiques 

que pateixen Masquefa i la comarca de l’Anoia; 
com ara, el desdoblament de la B-224 i l’enllaç 
de la B-40 amb l’A2. 

2. La necessitat de millorar les infraestructures de 
mobilitat del municipi a fi de potenciar la com-
petitivitat de la comarca, garantir la captació de 
talent, fomentar la creació d’ocupació i consoli-
dar el teixit empresarial i industrial de la zona. 

set persones aConsegueiXen 
feina a través dels plans 
d’oCupaCió

Amb l’objectiu d’oferir noves oportunitats laborals, 
l’Ajuntament de Masquefa ha creat fins a set nous 
llocs de treball en el marc dels dos primers Plans 
d’Ocupació Local d’aquest any 2017. Les persones 
contractades han prestat els seus serveis, de for-
ma temporal, a la Brigada d’Obres i Serveis municipal.

TASqUES dUTES A TERME A TRAvÉS dELS PLANS 
d’OCUPACIÓ

J Execució dels projectes d’arranjament de voreres 
per a la supressió de barreres arquitectòniques i 
l’arranjament de la piscina.

J Suport a les tasques de cura i manteniment gene-
ral del municipi i de l’espai públic.

TIPOLOGIA dELS LLOCS dE TREBALL

J Tres oficials de 2ª paleta 
J Dos operaris de paleta 
J Un oficial de 1ª paleta 
J Un operari de manteniment

haBilitaCió d’una zona de 
píCniC a el maset
En el marc del Pla de Millores de les Urbanitzacions, 
l’Ajuntament de Masquefa ha habilitat una nova zona 
de píncic a El Maset amb l’objectiu de millorar i poten-
ciar l’oferta d’oci en aquest espai del municipi. La instal-
lació d’aquest mobiliari exterior s’ha dut a terme amb la 
col·laboració del regidor del consistori Manuel Navas.
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l’aJuntament treu a liCitaCió 
un nou ContraCte de servei de 
gestió de residus muniCipals 
L’Ajuntament de Masquefa, un cop finalitzat el con-
tracte amb el Consell Comarcal de l’Anoia i amb l’objec-
tiu d’oferir als veïns el servei més eficaç i eficient pos-
sible,  va treure a licitació pública el passat 7 de juny 
un nou contracte individualitzat de servei de gestió 
de residus municipals. 

4 anys + 2 anys de pròrroga opcional
Durada del nou contracte que es treu a licitació

EN qUÈ CONSISTIRÀ EL NOU MOdEL INdIvIdUALITZAT 
dE RECOLLIdA dE RESIdUS?

El nou model abandonarà l’actual gestió diversificada 
dels residus i aposta per la unificació dels diversos 
serveis de recollida d’escombraries en un sol ens: el 
Servei Integral de Recollida. El nou contracte inclou la 
recollida de la fracció resta, la de la matèria orgànica, 
la recollida selectiva i la recollida de restes vegetals. 

qUINS SÓN ELS BENEfICIS dEL NOU SERvEI?

J Optimització dels recursos econòmics i del cost del 
servei

J Major eficiència en la recollida de les deixalles i en 
el manteniment dels contenidors

J Menor ocupació de contenidors de resta a la via 
pública i increment dels contenidors de recollida 
selectiva

J Major facilitat d’accés als punts de recollida 
selectiva

J Increment de la recollida selectiva de les fraccions 
paper-cartró, envasos, vidre i FORM

J Millora del manteniment i de la neteja de les illes 
de contenidors

J Treballar en pro dels objectius establerts a la 
normativa actual a nivell autonòmic, estatal i 
comunitari

J Impuls de campanyes de sensibilització ambiental

J Foment de la inclusió socio-laboral de persones 
amb discapacitat a través d’un acord amb un 
Centre Especial de Treball  (CET)

reunió entre l’aJuntament i el 
seCtor empresarial masquefí
Durant la trobada, organitzada per la Unió Empresari-
al de l’Anoia (UEA), es van tractar diverses qüestions:

dESdOBLAMENT dE LA B-224 I ENLLAÇ dE LA 
B-40 AMB L’A-2

S’ha encarregat a l’Institut Cerdà un estudi de viabi-
litat i dels costos i beneficis d’aquesta infraestruc-
tura amb l’objectiu de posar de manifest el seu re-
torn social, així com el cost d’oportunitat de no tenir 
aquesta connexió.

IMPULS d’UNA TAULA EMPRESARIAL ESTABLE

Que es reuneixi periòdicament al llarg de l’any i on hi 
tinguin presència l’Ajuntament de Masquefa i els re-
presentants de les empreses i indústries ubicades 
al municipi amb l’objectiu de fer un seguiment con-
tinuat dels projectes  que s’endeguen conjuntament 
i  tractar aquells aspectes que preocupen al teixit 
empresarial local.

ACTUACIONS REALITZAdES

J Impuls de la fibra òptica als polígons.

J Senyalització del polígon de La Pedrosa. 

J Derogació de la taxa per inspecció de calderes de 
vapor, motors, transformadors i ascensors.

LíNIES dE TREBALL A SEGUIR

J Resoldre de forma definitiva el dèficit de cobertura 
telefònica a les urbanitzacions.

J Licitació pública d’un contracte que permetrà  ins-
tal·lar càmeres de seguretat  a l’entrada i sortida 
del polígon de La Pedrosa.

 J Fomentar l’emprenedoria al territori.
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la generalitat reConeiX 
l’aJuntament Com a finestreta 
úniCa empresarial (fue)

qUINES GESTIONS ES POdEN fER A TRAvÉS dE LA fUE?

La FUE permet a les  empreses i emprenedors lo-
cals  realitzar al mateix consistori masquefí totes 
les  gestions i tràmits administratius  necessaris per 
al desenvolupament de la seva activitat, amb indepen-
dència de l’administració que en sigui responsable.
Per a més informació podeu consultar el web www.
canalempresa.gencat.cat.

PER qUÈ HA REBUT AqUEST RECONEIxEMENT 
L’AJUNTAMENT?

Per haver adoptat les mesures necessàries per tal 
que els procediments per a l’accés i l’exercici de l’ac-
tivitat econòmica es puguin iniciar i finalitzar pels 
canals habilitats en aquest nou model entre les em-
preses i les administracions públiques.

Amb la implantació de la FUE, a més, l’Ajuntament 
mostra el seu ferm compromís amb l’impuls econò-
mic dels emprenedors i empresaris del municipi. Al-
hora, dóna compliment al que disposa la llei 16/2015 
que, entre altres, fomenta l’activitat econòmica, redu-
eix els tràmits administratius, incrementa la transpa-
rència i promou els mecanismes de col·laboració.

L’Ajuntament de Masquefa recorda als veïns que 
poden fer ús de la seu electrònica del consistori les 
24 hores del dia i els 365 dies de l’any i que al Cen-
tre Tecnològic i Comunitari (CTC)  disposen del viver 
d’empreses i d’un tècnic de suport en assessorament 
a empreses i emprenedors.

millora de l’efiCiènCia 
energètiCa de l’enllumenat 
púBliC de Can quiseró
L’Ajuntament de Masquefa ha procedit recentment a 
la  substitució de 120 punts de llum per halogenurs 
metàl·lics ceràmics a Can Quiseró. D’aquesta manera 
es compleix una de les actuacions del Pla de Millores 
de les Urbanitzacions impulsat per la Regidoria d’Ur-
banisme.

Els treballs han consistit en l’adequació de les instal-
lacions elèctriques i en la substitució de l’enllumenat 
públic per nous halogenurs metàl·lics ceràmics que 
permeten reduir fins a un 50% l’actual despesa ener-
gètica. A més, la nova il·luminació, a diferència de la 
que s’utilitzava fins ara, és totalment sostenible i no 
emet gasos d’efecte hivernacle com el CO2.

50%
Estalvi energètic associatiu al canvi de lluminària

nous panells 
informatius a la pedrosa
L’Ajuntament ha instal·lat recentment  panells infor-
matius a la zona industrial de La Pedrosa amb el plà-
nol del polígon i informació municipal, per tal de fa-
cilitar l’accés i la localització d’empreses d’aquest 
polígon. Els panells informatius s’han distribuït en 
diferents espais estratègics de la zona i consten de 
quatre mòduls amb el plànol de la zona industrial i un 
directori de telèfons d’interès.
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veu la llum el proJeCte de 
passarel·la que enllaçarà Can 
quiseró i el maset
L’Ajuntament té previst iniciar les obres de construcció 
d’una passarel·la que uneixi Can Quiseró i El Maset. A 
finals del mes de maig, l’alcalde de Masquefa, Xavier 
Boquete, es va reunir amb l’associació de veïns de la 
urbanització masquefina de Can Quiseró per presen-
tar l’avantprojecte i l’estudi previ elaborat per la Dipu-
tació de Barcelona.

CARACTERíSTIqUES dEL PROJECTE

L’objectiu del consistori és edificar una passarel·la per-
manent que uneixi les urbanitzacions de Can Quiseró 
i El Maset de forma segura, òptima i adaptada  i que 
permeti als veïns de Masquefa creuar tot el municipi 
de punta a punta, a peu o amb bicicleta, sense neces-
sitat de transitar en cap moment per la carretera.

2018
data prevista d’inici dels treballs

l’aJuntament arranJa el Camí 
paral·lel a la variant
Durant el mes de juny es van dur a terme obres d’ar-
ranjament del camí paral·lel a la variant de la B-224. 
L’actuació tenia com a objectiu  restaurar, millorar la 
seguretat i recuperar l’aspecte original d’aquesta via, 
que va quedar malmesa a principis d’aquest 2017 com 
a conseqüència d’una esllavissada provocada per un 
episodi excepcional de pluges.

l’esCola de masquefa ii 
s’aComiada amB una emotiva 
festa de final de Curs
Després de vuit cursos d’activitat formativa i educa-
tiva, aquest any 2017 l’escola de Masquefa II tanca 
definitivament les seves portes condicionada per la 
dràstica baixada de natalitat que ha anat experimen-
tant progressivament Masquefa i el conjunt del terri-
tori al llarg dels darrers anys. 

Amb l’objectiu de posar el punt i final a aquesta etapa 
de la millor forma possible i posar en valor el projecte, 
dimecres 21 de juny l’alumnat, les famílies i el claustre 
de professors van organitzar a La Fàbrica Rogelio Rojo 
una espectacular festa de final de curs amb música, 
balls i actuacions a càrrec dels estudiants de 3r, 4t, 
5è i 6è de Primària del centre. La trobada va ser tot un 
èxit i els assistents van gaudir d’una vetllada realment 
emotiva. 

L’Ajuntament agraeix a la direcció i a tot el professorat 
de l’escola Masquefa II la seva gran professionalitat i 
dedicació al llarg d’aquests anys, així com la implicació 
de les famílies i infants. A tots ells, el consistori els de-
sitja el millor en aquesta nova etapa.
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Romanent de tresoreria per despeses generals
1.106.684,22€

El romanent de tresoreria quantifica l’excedent de finançament. És el que més s’ajusta a la situació financera real 
de l’Ajuntament, ja que inclou les operacions de l’exercici que finalitza, les operacions de tancats, les no pressu-
postàries i els fons líquids al tancament de l’exercici. A més, és una mesura de la solvència financera de l’entitat.

2. l’ajuntament liquida els comptes del 2016 amb un romanent favorable: 

L’Ajuntament de Masquefa ha tancat l’exercici de 2016 complint amb els objectius d’estabilitat pressupostària 
i amb un superàvit superior a 900.000€. Aquest resultat positiu és fruit del rigor pressupostari marcat per 
l’actual equip de govern i de l’aplicació d’una estricta política econòmica adaptada a la realitat del municipi i 
a les necessitats de tots els masquefins.

1. l’ajuntament tanca el pressupost amb números positius:

Ingressos 2016
10.856.720,67€

Resultat 2016
+ 619.132,70€ (484.583,66€ després de l’aplicació dels corresponents ajustaments)

despeses 2016
10.237.587,97€

Com el seu valor està per sota del 75%, l’Ajuntament 
podrà concertar noves operacions de crèdit sense 
sol·licitar autorització a tutela financera.

deute 2016 
5.011.030,83€(50,15%)

3. reducció de la ràtio d’endeutament públic per quart any seguit:

0

20

40

60

80

100



12EspEcial
sant isidrE

Masquefa batega
juliol 2017

si

Sant Isidre omple de festa 
i tradiCió els Carrers de 
masquefa
Els carrers de la vila es van omplir, un any més, de 
flors, colors i activitats per a tots els públics per 
commemorar la tradicional festivitat de Sant Isidre. 
L’Ajuntament dóna les gràcies a totes les entitats i 
voluntaris que van fer possible un nou èxit de la Festa 
Major Petita de Masquefa.

un programa d’activitats ampli i variat

La Festa Major Petita va ofertar enguany als 
masquefins un gran ventall de propostes lúdiques i 
culturals com ara espectacles infantils; l’actuació del 
cor de gospel Etnosons; una festa disco; el torneig de 
petanca de Sant Isidre; el trenet; tallers infantils; el 
campionat de tir al plat; sardanes; ball; un concert 
de versions; un parc infantil; una trobada de combos; 
una cercavila; o una cantada de caramelles.

el sopar de faves compleix 25 anys

Un any més, la proposta organitzada per  L’Alzinar, 
Societat Recreativa i Cultural amb l’objectiu de 
retre homenatge al patró dels pagesos masquefins, 
va ser tot un  èxit de participació. Com també ho 
va ser el lliurament de les Faves d’Argent 2017, el 
premi que es concedeix als veïns que han dedicat 
temps i esforç a millorar la qualitat cultural, social, 
esportiva i associativa de la vila i que enguany va anar 
a parar a Amelia Mora Bassas i Julio Arbós González; 
a qui l’Ajuntament felicita per aquest merescut 
reconeixement.

els pixafocs i cagaspurnes presenten les noves 
bèsties

La Colla Infantil de Diables de Masquefa va aprofitar 
la Festa Major Petita per presentar en societat 
les noves bèsties infantils de la vila: una guineu, 
un falcó i un llangardaix. Les noves figures, que 
han comptat amb una aportació de l’Ajuntament 
de 2.000€, seran batejades properament amb els 
noms que escullin els infants de les escoles de 
Masquefa, però durant Sant Isidre ja es van donar 
a conèixer i van participar del seu primer correfoc 
acompanyades de diferents colles de diables 
provinents d’arreu del territori.
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la trobada de puntaires s’estrena per sant isidre

La tradicional Trobada de Puntaires, que enguany 
complia la seva dissetena edició, es va celebrar, per 
primer cop, coincidint amb la Festa Major Petita. L’art 
de les puntes de coixí va omplir la Plaça de l’Estació 
i els assistents van poder contemplar i admirar les 
laborioses creacions fetes durant aquesta activitat 
organitzada pel Grup de Puntaires de Masquefa.

15 anys del drac bufut

El foc i la pirotècnica també es van fer un espai entre 
el programa d’activitats d’enguany. I és que el Drac 
Bufut va oferir un espectacular espectacle nocturn en 
motiu del seu 15è aniversari; una efemèride realment 
especial per a la bèstia icònica dels Pixafocs i 
Cagaspurnes.
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masquefa s’engalana de 
flors durant el 
II Primavera Shopping Masquefa
comerços decorats de primavera

Els visitants van poder gaudir d’un espectacle olfactiu 
i visual únic gràcies als diferents aparadors decorats 
amb motius primaverals que una cinquantena de 
comerços locals van preparar amb dedicació i molt 
d’encert. A més, aquests mateixos establiments 
van oferir al llarg de diumenge diferents obsequis, 
descomptes i ofertes comercials.

activitats per a tots els públics al llarg de la 
jornada

La segona edició del Primavera Shopping Masquefa 
es va complementar amb un  destacat ventall de 
propostes lúdiques i festives adaptades als gustos 
i interessos de tots els veïns. Entre les activitats, 
animació i maquillatge facial, exposicions de pintura, 
inflables, una trobada de combos, un contacontes, 
animacions itinerants, una xocolatada popular,  
actuacions musicals i exhibicions esportives.
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raCons amB enCant
Els veïns i visitants van tenir l’oportunitat de descobrir 
enguany nous indrets primaverals de la vila. I és 
que fins a 13 punts de Masquefa es van decorar amb 
flors i diversos elements ornamentals.

HOMENATGE AL CAMP I A LA PAGESIA

BALCÓ PRIMAvERAL 

fLORITORTUGUES

LA PRIMAvERA A MASqUEfA ALTERA

MASqUEfA BATEGA

SELfIE dE PRIMAvERA

MASqUEfA COMERÇ 
vIU LA PRIMAvERA fLORS dE MOdA

RACÓ dE LES CLAvELLINES

CAMINANT SOTA LES fLORS

 PARAdA A L’ESTACIÓ dE LES fLORS

ART fLORAL

L’AvINGUdA dE LA fUSTA I LES fLORS
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masquefa viu
amB passió la setmana santa

dIUMENGE dE RAMS

El programa d’actes de Setmana Santa va començar 
el 9 d’abril amb la benedicció del Diumenge de Rams i 
la tradicional missa a la parròquia de Sant Pere.

dIvENdRES SANT

L’activitat va continuar  Divendres Sant, amb una 
jornada dedicada als actes religiosos tradicionals: 
el  Viacrucis, l’ofici de missa  i la  processó de la 
Cofradía del Cristo Crucificado y Nuestra Señora de 
los Dolores amenitzada per la Banda de Tambors i 
Cornetes de Can Parellada. 

dIUMENGE dE PASqUA

Els masquefins van poder gaudir pels carrers de la vila 
i a la Parròquia de Sant Pere d’una Cantada Infantil 
de Caramelles.

dILLUNS dE PASqUA

Masquefa va acomiadar la Setmana Santa de 
2017 amb el tradicional  Aplec al Cementiri Vell, 
un esmorzar popular, la  missa i ofrena  dels 
Gegants de la vila a Sant Pere, la ballada de l’Isidre 
i la Magdalena, i una matinal de sardanes amb la 
Cobla Mar i Cel.

les fogueres i la flama del 
Canigó, protagonistes de la 
nit de sant Joan
Com ja és tradició, la Flama del Canigó va arribar el 23 
de juny a la vila de la mà del Club Excursionista Anoia 
i la Penya Ciclista de Masquefa per poder encendre 
les fogueres de la Revetlla. La Flama va entrar primer 
per La Beguda i a mitja tarda va arribar a Masquefa. 
I ja a la nit, prop de 200 persones van participar dels 
actes de la Revetlla de Sant Joan organitzats pel Club 
de Petanca de Masquefa; entre ells, un sopar popular 
i una disco-mòbil amb els Abracadabra Grup.

el ràdio masquefa fashion 
day reCapta prop de 900€
Diumenge 7 de maig, el pati de La Fàbrica Rogelio Rojo 
va acollir la tercera edició del Ràdio Masquefa Fashion 
Day, una desfilada solidària impulsada per Ràdio 
Masquefa i l’Associació Alma i amb la participació 
dels comerços de moda i estètica de la vila. 

La recaptació va anar destinada íntegrament a la 
compra d’una Joëlette, una cadira adaptada tot-
terreny perquè persones amb necessitats físiques 
especials puguin practicar senderisme o participar 
en carreres, facilitant així que aquest col·lectiu pugui 
gaudir de l’experiència de l’esport i la muntanya.

874,55€
Recaptació total
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masquefa demostra el seu potenCial 
assoCiatiu a la fira de la infànCia i la 
Joventut
L’avinguda de la Línia, el carrer Rogelio Rojo, l’avinguda Maresme i les 
instal·lacions del voltant es van convertir en la seu d’una nova i exitosa 
edició –la desena- de la Fira de la Infància i la Joventut de Masque-
fa. Malgrat la pluja, centenars de veïns i famílies van gaudir al llarg de 
dissabte 3 de juny d’una jornada farcida de propostes per a tots els 
públics, i en la que els comerços, empreses i entitats de la vila van 
poder explicar i mostrar als masquefins les múltiples i variades pro-
postes lúdiques, esportives, culturals i artístiques que duen a terme 
al municipi al llarg de l’any.

l’isidre i la magdalena CeleBren el seu 
30è aniversari
L’Isidre i la Magdalena, els gegants de Masquefa, van celebrar el passat 
24 de juny a la nit el seu 30è aniversari amb un original espectacle titulat 
“Magòria”. La Colla Gegantera de Masquefa, els Bastoners i Treaterus 
de Masquefa i gegants, capgrossos i balls populars vinguts del territori 
van organitzar a l’església de Sant Pere una espectacular recreació que 
repassava la història de la vila des de l’any 963 fins a l’actualitat. 

masquefa, amB el 
dia mundial del medi 
amBient i l’energia
El passat 3 de juny, el municipi es va 
sumar un any més a aquesta diada in-
ternacional que té com a objectiu con-
nectar les persones amb la natura i 
implicar la població en la protecció 
de la Terra. Enguany Masquefa, en el 
marc del Dia Mundial del Medi Ambient 
i l’Energia, va organitzar durant la Fira 
de la Infància i la Joventut dos tallers 
que van permetre als més menuts i a les 
seves famílies aprendre a fer originals 
creacions amb material reutilitzable. A 
més, famílies i infants també van po-
der participar d’una  jornada de portes 
obertes al CRARC.

En paral·lel, els visitants van poder gau-
dir d’una exhibició de moto-serra a càr-
rec de l’Associació de Defensa Forestal 
(ADF) de Masquefa en motiu del seu 20è 
aniversari. 
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la fira d’artesania de Can 
parellada arriBa a la seva 18a 
ediCió

L’Associació de Propietaris de Can Parellada va or-
ganitzar el 6 de maig  la divuitena edició de la  Fira 
d’Artesania. Des de primera hora del matí i fins ben 
entrat el vespre, els veïns van poder gaudir d’un am-
pli ventall de propostes per a tots els públics i edats 
amb l’artesania com a gran protagonista.

la Beguda, fidel un any més a 
la festa del roser

Enguany, l’organització va dissenyar del 13 al 14 de 
maig un programa amb propostes  com el ja tradicio-
nal Sopar de carmanyola, actuacions de Playback, 
una gimcana, un dinar de germanor i l’actuació del 
grup de gospel Thumbnail Gospel Feeling. 

Centenars de persones 
partiCipen a la XX fiesta 
roCiera de masquefa

Organitzada per La Cofradía del Cristo Crucificado 
y Nuestra Señora de los Dolores, del 9 a l’11 de juny, 
aquesta popular celebració festiva va suposar, en la 
seva XX edició, una nova i nombrosa mobilització de 
veïns del municipi amb ganes de gaudir del sol, la mú-
sica i els espectacles. 

Can quiseró CeleBra el dia del soCi
Més de 150 persones van participar el 8 d’abril de la 
paella popular organitzada per l’Associació de Pro-
pietaris de Can Quiseró amb motiu del Dia del Soci. 

èXit de partiCipaCió al programa 
“disCapaCitats a la muntanya” 

Més d’una vuitantena de persones van participar 
el 28 de maig d’una sortida per les vinyes i rieres de 
Masquefa en el marc d’aquesta iniciativa solidària im-
pulsada pel Club Excursionista Anoia i l’Associació 
Alma.

Caminada a la Bauma del BruC
A finals del mes de maig, l’entitat Masquefa Trail va 
organitzar una sortida a la Bauma del Bruc. L’activitat, 
que va comptar amb una nombrosa presència de socis 
i de veïns de la vila, va ser tot un èxit d’organització i 
els participants van poder gaudir d’un entorn natural 
únic. 

Consell
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       Batega: prevenCió del Cop de Calor
Com cada any arriba l’estiu acompanyat de les onades de calor. Des del CAP us donem consells sobre com 
combatre  l’onada de calor i com actuar en cas de patir un cop de calor.

L’onada de calor consisteix en temperatures molt extremes, el cos pateix un excés de calor amb gran pèrdua 
de líquids i sals minerals que ens pot conduir a un cop de calor. Hi ha persones més vulnerables amb les quals 
s’han d’extremar les precaucions, com per exemple els nens i la gent gran, entre d’altres.

El més efectiu és la PREVENCIÓ del cop de calor. Les recomanacions bàsiques són: protegir-se del sol i la calor 
al carrer, mai deixar a ningú depenent com per exemple un nen a dins del cotxe tancat, controlar la temperatu-
ra a casa, reduir l’activitat física a les hores de més calor i beure força aigua i líquids, inclús sense set.

Els símptomes del cop de calor serien la temperatura del cos molt elevada, pell calenta, vermella i seca, mal 
de cap, nàusees, set intensa, somnolència i, fins i tot, podria haver-hi pèrdua de consciència.

En cas de sospitar de que algú pateixi un cop de calor s’ha de traslladar a la persona a un indret més fresc, 
mullar-la i ventar-la, donar-li aigua i trucar a emergències al 112.

Cèlia Cols Sagarra, Metge de família del Centre d’Atenció Primària de Masquefa

   

    atenCió amB el mosquit tigre
El mosquit tigre ha aparegut recentment en el nostre medi i s’ha convertit en un problema pel nostre benestar. 

Es tracta d’un insecte petit, el seu cos té ratlles blanques i negres, és de difícil visualització, sol moure’s a prop 
del terra, i posa els seus ous en recipients amb aigua. Per tant, per evitar el creixement de les larves dels mos-
quits, és molt important tenir cura de buidar els llocs on es pot acumular aigua; com ara recipients, objectes, 
bidons, safates i elements de jardineria, testos buits, plats sota testos, desguàs d’aigua o piscina, plantes 
d’exterior amb aigua, forats d’arbre i de terreny o sistemes de drenatge de les teulades.

Acostuma a picar durant tot el dia, sobretot al crepuscle. Generalment pica a les cames entre els mesos d’abril 
i octubre, i les femelles són les úniques que piquen. La picada és molt molesta perquè el mosquit tigre pica 
diverses vegades i la reacció pot durar dies. A més, produeix una fava gran que fa molta picor.

Com et pots protegir?

J Posa teles mosquiteres a portes i finestres.

J Porta roba de màniga llarga, mitjons i pantalons llargs.

J Evita perfums. Hi ha certs olors corporals que poden atreure els mosquits.

J Pots prendre productes naturals (Ledum palustre) per disminuir el nombre de picades i les reaccions que 
provoquen.

J Utilitza repel·lents sempre que facis activitats a l’aire lliure. No te l’apliquis a la cara. Alerta amb els menors 
de dos anys, habitualment el seu ús no està recomanat. Pregunta al teu farmacèutic i tria quin és el pro-
ducte repel·lent més adequat segons qui se l’hagi d’aplicar. Segueix les instruccions de manera estricta.

I si piquen?

J Renta’t bé la picada amb aigua i sabó.

J Hi ha molts productes que poden alleugerir els símptomes. Disminueixen la picor, l’envermelli-
ment, la inflamació i també el dolor. Poden ser productes naturals amb calèndula, apis, bella-
dona, àrnica i altres amb amoníac, antihistamínics i corticoides. 

J Si persisteixen els símptomes o empitjoren, consulta al teu metge.

L’equip de Farmàcia Masquefa està a la teva disposició per resoldre qualsevol dubte sobre la prevenció i trac-
tament de picades.

Sílvia Jiménez Tort. farmacèutica Titular. farmàcia Masquefa. Tel. 937728823

   

Consell



20salut Masquefa batega
juliol 2017

SA

l’aJuntament se suma a la 
Campanya “no puC esperar!”

Promogut per l’Associació de malalts de Crohn i 
Colitis Ulcerosa (ACCU), aquest projecte va dirigit a 
les persones que pateixen una malaltia inflamatò-
ria intestinal i que, en el seu dia a dia, poden tenir la 
necessitat urgent, i de vegades imprevisible, d’anar 
al lavabo. 

En aquest sentit, l’Ajuntament de Masquefa ha 
posat a disposició de la campanya els lavabos de 
diversos equipaments municipals amb l’objectiu 
que les persones usuàries que disposen d’una tar-
geta identificativa en puguin fer ús quan així ho re-
quereixin. Els pacients, a més, també compten amb 
una aplicació per a mòbils de geolocalització dels 
lavabos, per tal de trobar de forma ràpida els ser-
veis més propers. L’adhesió al projecte és fruit de 
la moció aprovada pel Ple de la Corporació el maig 
de 2017.

EqUIPAMENTS MUNICIPALS HABILITATS

 J Ajuntament

J Serveis Territorials

J Torre dels Lleons

J La Fàbrica Rogelio Rojo

J Biblioteca municipal

J Escola bressol La Baldufa

J Projecte Singulars

J Casal d’Avis

J Voluntaris

J Ràdio Masquefa

J CTC

J Camp de futbol i piscina municipal

J Poliesportiu

J Magatzem brigada

èXit del programa de CriBratge de CànCer de Còlon i reCte a masquefa
Més de 600 masquefins han participat durant els darrers mesos en el Programa de Cribratge de Càncer Co-
lorectal (PCCR), una iniciativa gratuïta adreçada a homes i dones d’entre 50 i 69 anys promoguda pel Depar-
tament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Com a resultat d’aquesta iniciativa, gairebé el 40% dels veïns 
d’aquesta edat han realitzat un senzill test de femta que permet detectar el càncer en etapes molt precoces, 
quan encara no existeixen els símptomes, augmentant així les possibilitats de curació en cas de malaltia.

L’Ajuntament de Masquefa fa un balanç positiu de l’alta participació i encoratja els veïns a implicar-se en futures 
campanyes. Al mateix temps, el consistori recorda la importància de fer-se proves periòdiques destinades a 
detectar possibles indicis de càncer. Per a més informació d’aquest programa, podeu trucar al telèfon 93 260 79 
59 o bé enviar un correu electrònic a prevenciocolon@iconcologia.net. 

masquefa s’adhereiX a 
l’estratègia de promoCió de 
la salut i prevenCió en el 
sistema naCional de salut

L’Ajuntament va aprovar durant el Ple municipal ordi-
nari del mes de març l’adhesió del municipi a aques-
ta iniciativa impulsada pel Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat que té com a objectiu pro-
moure els hàbits saludables i la prevenció de forma 
coordinada amb les diferents administracions, sec-
tors i agents implicats. L’adhesió a l’Estratègia EPSP 
permetrà al municipi fer front de forma coordinada 
als quatre principals factors de risc en matèria de 
salut que afecten a la població: l’alimentació no sa-
ludable, el sedentarisme, l’alcohol i el tabac.

SABIES qUE...

El compromís adoptat per Masquefa també va 
acompanyat de la  constitució al municipi d’una 
mesa de coordinació intersectorial i l’elaboració 
d’un mapa de salut online –que actualment es tro-
ba en fase de confecció- que permetrà identificar els 
recursos comunitaris que poden ser usats tant pels 
ciutadans com pels professionals de la salut per mi-
llorar la qualitat de vida de les persones que viuen a 
Masquefa.
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programaCió Casal de Joves 
Juliol’17
Totes les activitats són dirigides a majors de 12 anys  
i gratuïtes (excepte la sortida a Illa Fantasia).

Setmana 1. Àsia 
Del 4 al 7 de juliol

J Taller de batik japonès

J Taller de sushi

J Taller Bolywood

Setmana 2. Àfrica
De l’11 al 14 de juliol  

J Tatoos de henna

J Taller de dolços àrabs

J Sandàlies ètniques

Setmana 3. Europa 
Del 18 al 19 de juliol 

J Sortida al Parc Aquàtic d’Illa Fantasia (10€)

J Taller de creppes

Setmana 4. Amèrica
Del 25 al 28 de juliol 

J Atrapasomnis

J Taller de guacamole, tacos i burritos

J Taller de break dance

l’aJuntament atorga un total 
de 20 Beques per a estudis 
postoBligatoris

L’objectiu d’aquests ajuts, d’un màxim de 500€, era 
que els masquefins que estan cursant grau univer-
sitari, diplomatura o llicenciatura, CFGM, CFGS, 
Batxillerat, ensenyaments professionals de músi-
ca i dansa, o estudis artístics superiors, poguessin 
sufragar les despeses generades d’aquests estudis. 
Amb aquestes beques l’Ajuntament, a més, acon-
segueix fomentar la formació postobligatòria i su-
perior entre les persones que disposen de menys 
ingressos.

33
SOL·LICITUdS PRESENTAdES

20
SOL·LICITUdS ACCEPTAdES (*)

8 (CfGS)
3 (CfGM)

7 (Universitat)
2 (Batxillerat)

(*) Les sol·licituds desestimades han estat únicament 
per falta de documentació requerida per poder valorar 
l’atorgament de l’ajut.



 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 



Èxit de participació a la campanya 
de donació de sang anual d’el turó

L’Escola El Turó va acollir el 22 de maig la ja tradi-
cional jornada anual de donació de sang organitzada 
per aquest centre educatiu masquefí, conjuntament, 
amb el Banc de Sangs i Teixits. Enguany, un total 
de 95 persones es van acostar a l’escola al llarg de la 
jornada; de les quals, 81 van poder donar sang al com-
plir amb els requeriments necessaris i 23 eren nous 
donants.

l’ajuntament entrega els premis 
als guanyadors del treball de 
recerca de l’institut de masquefa

Aquest curs 2016-2017 els premiats han estat Albert 
Maleki Abat, per “Evolució dels telescopis”; i Aleix La-
torre Luna, per “Bilingüisme a les escoles de Masquefa”. 

acte de cloenda dels programes de 
formació i inserció per a joves

Piera va ser l’escenari escollit per a la celebració de 
la cloenda dels cursos PFI-PTT Anoia Sud ‘16-’17. La 
trobada va consistir en un seguit d’intervencions de 
professors, familiars, col·laboradors i alumnes que 
van voler compartir la seva experiència. També es va 
fer el reconeixement institucional a totes les empre-
ses col·laboradores i es van lliurar les orles als alum-
nes participants.

conveni de col·laboració entre 
l’ajuntament i l’idfo

El consistori masquefí i l’Institut de Desenvolupa-
ment de la Formació i l’Ocupació (IDFO) van signar 
a finals del passat mes de febrer un acord que tindrà 
una durada i vigència de dos anys i que té com a objec-
tiu establir enllaços d’actuació entre les dues entitats 
per tal d’organitzar a Masquefa accions i programes 
subvencionats per a la millora de l’ocupabilitat de les 
persones treballadores del municipi.

consulta l’oferta formativa per a persones adultes per al període 
setembre-desembre 2017

L’Ajuntament ofereix per al tercer i últim quadrimestre del 2017 una àmplia oferta de cursos formatius dirigits 
a persones adultes que podeu consultar des d’aquest mes de juliol a les dependències municipals i als webs www.
masquefa.cat i www.ctc.masquefa.net. L’oferta inclou per als mesos de setembre, octubre, novembre i desembre 
una variada oferta de cursos. Entre les principals novetats, el disseny renovat de la difusió i cursos d’ofimàtica per 
a joves, així com formació subvencionada i relacionada amb l’àmbit logístic. 
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el crarc, protagonista al 
national geographic

La prestigiosa publicació va redactar un arti-
cle el qual posava en valor la feina del Centre 
de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Cata-
lunya (CRARC), situat a la població de Mas-
quefa. D’aquesta manera, la revista explica 
el paper de l’entitat en la reintroducció de la 
tortuga mediterrània -una espècie altament 
amenaçada d’extinció a Catalunya- dins el 
projecte conjunt coordinat pel departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya.
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el fem cultura 2017 arriba al seu 
equador

Des de finals del passat mes d’abril, centenars de veïns han 
gaudit de tres sortides culturals i guiades a espais tan em-
blemàtics com el Museu Dalí i el Museu del Joguet; la Fageda 
d’en Jordà, volcans i Olot; i els Jardins Artigas i el Museu de 
les Mines de Cercs. A aquest programa s’hi suma la sortida 
a la Colònia Güell i Catalunya en Miniatura feta el mes de 
març; i les tres properes excursions a Montjuïc i l’espectacle 
de les fonts; el Monestir de Pedralbes; i les Coves de Salnitre. 

l’ajuntament rep la visita dels 
alumnes del ‘projecte singulars’

Els joves es van reunir el 7 d’abril amb l’alcalde de Masque-
fa, Xavier Boquete, a la sala de plens per preguntar i resol-
dre dubtes sobre el funcionament intern de l’administració; 
i posteriorment, van participar d’una visita pels diferents 
espais i departaments que componen la Casa de la Vila amb 
l’objectiu de conèixer de primera mà la tasca que s’hi duu a 
terme en cadascun d’ells.

alumnes alemanys visiten 
masquefa

A mitjans del mes de maig, l’Ajuntament de Masquefa 
va acollir la recepció oficial d’un grup d’alumnes de la 
localitat alemanya de Trier, que han fet un intercanvi 
amb els nois i noies de 1r de batxillerat de l’Institut 
de Masquefa. És el segon any que s’impulsa aquesta 
iniciativa en la qual el jovent alemany ha pogut desco-
brir els encants del territori masquefí i català.

alumnes d’el turó visiten el 
consistori

50 alumnes de l’Escola El Turó de Masquefa de 3r de 
primària, van visitar l’Ajuntament de Masquefa amb 
l’objectiu de conèixer el funcionament de la institu-
ció. Els joves van poder traslladar a l’alcalde els seus 
dubtes i consultes i, un cop signat el llibre de visites, 
van veure els diferents departaments que componen 
l’edifici. 

l’institut de masquefa acull 
la projecció del film “most 
likely to succeed”

El passat 22 de juny el centre masquefí va 
acollir la projecció d’aquest documental que 
reflexiona sobre la necessitat i el sentit de la 
transformació educativa. L’activitat estava 
impulsada per la Xarxa EN21-Anoia Est (in-
tegrada dins el projecte Escola Nova 21) i de 
la qual en forma part l’Escola Font del Roure. 
A l’acte hi van assistir l’alcalde de Masque-
fa, regidors del consistori i una vuitantena 
de docents, representants d’AMPA i altres 
membres de la comunitat educativa.
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el fs espardenya masquefa, nou 
equip de 2a divisió 

Després de l’ascens de categoria, el club treballa ara 
per fer créixer i consolidar el seu projecte esportiu 
i formatiu amb l’impuls al municipi d’una escola de 
futbol sala oberta a tots els infants de la vila. 

el CB masquefa aConsegueiX 
l’asCens a 3a Categoria

héCtor gutiérrez aConsegueiX la 
viCtòria al zr trophy de karting
Amb aquesta meritòria primera plaça, el pilot masque-
fí es manté tercer a la classificació general de la cate-
goria aleví i empatat amb el segon classificat.

masquefa respira esport pels 
quatre Cantons

Un centenar d’atletes van participar el 4 de juny de la 
X Cursa Popular de Masquefa, la XVIII Cursa de Can 
Parellada i d’una original bicicletada popular sense 
pedals.

x CURSA POPULAR dE MASqUEfA

J Categoria Sènior (masculí): 1/ Ferran Nieto; 2/ Ja-
vier Cruz; 3/ David Malara

J Categoria Sènior (femení):  1/ Àngels Munné; 2/ 
Raquel Cotado; 3/ Anna Sendra

J Categoria Júnior (masculí): 1/ Álvaro López; 2/ 
Sergi Iglesias; 3/ Pau Arenas

J Categoria Júnior (femení): 1/ Anna Nieto; 2/ Maya 
Márquez; 3/ Mariona Garriga

J Categoria Infantil (masculí): 1/ David Cruz; 2/ 
Marc Francesc; 3/ Álvaro Iglesias

J Categoria Infantil (femení): 1/ Mariona Arenas; 2/ 
Erica Alfonso; 3/ Xènia Garriga

J Categoria Benjamí (masculí): 1/ Neil Merchan; 2/ 
Dídac Burgos

J Categoria Benjamí (femení): 1/ Paula Alfonso; 2/ 
Mia Caballero; 3/ Àuria Colau

xvIII CURSA dE CAN PARELLAdA

J Categoria masculina:  1/ David Serre; 2/ David 
Sánchez; 3/ Raúl López

J Categoria femenina: 1/ Creu Palacio; 2/ Noeli Gó-
mez; 3/ Pilar Saavedra

BICICLETAdA SENSE PEdALS

J Categoria Sènior: 1/ Xavier Vela

J Categoria Júnior: 1/ Brian Jiménez

nou èXit dels germans garrido

Eider Garrido Parra s’ha proclamat campiona de Ca-
talunya i ha aconseguit la medalla d’or al campionat 
de la lliga francesa i una tercera plaça a la Fase Final 
de Via Olímpica. Mentrestant, l’Ethien s’ha estrenat 
amb la UE Cornellà aconseguint marcar 117 gols. 
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el Cpa masquefa aConsegueiX nou 
podis a matadepera

Bona partiCipaCió a la segona ediCió 
de les 3h resistènCia Btt de masquefa

51 ciclistes de muntanya es van congregar a Mas-
quefa l’1 de juliol per tal de participar en aquesta 
prova organitzada per la UC Masquefa.

CLASSIfICACIÓ INdIvIdUAL MASCULí
1. German Isla Cabello

2. Arles Torrents Rodríguez

3. Cristian Cabanilas

CLASSIfICACIÓ PER EqUIPS MASCULí
1. Megabici

2. LC Bikes

3. Los Estrella Galicia

CLASSIfICACIÓ PER EqUIPS MIxTA
1. Corvi Team

2. KTPMONBIKER

PRIMER EqUIP LOCAL MASCULí
1. Los Guapos

ignasi Bueno, medalla de Bronze 
als aCteB
El jove jugador del Masquefa Tennis Taula Club va ser 
un dels protagonistes durant el mes de maig d’aques-
ta competició. Bueno va aconseguir la segona pla-
ça durant la Final Territorial ACTEB.

Xavier CaBanillas, medalla de plata 
a l’open internaCional de taekwondo

masquefa Corona els Campions de 
les 24 hores de futBol sala

‘El Granero de Masquefa’ es va alçar amb el títol de 
campió de la 35a edició d’aquest torneig organitzat 
pel FS Espardenya Masquefa.

CLASSIfICACIÓ fINAL
1. El Granero de Masquefa (Masquefa)

2. Bichitos Team (Sant Sadurní)

3. Galácticos de Dani’s (Sant Andreu de la Barca)

4. Los Kings (Martorell)

5. Mesvial (Abrera)

6. Aplicaciones en madera (Santa Coloma de Gramenet)

7. MatPalomas (Sant Joan Despí)

8. Elèctrica Carbonell (Masquefa)

9. La Humildad (Olesa)

10. Netliga (Masquefa)

11. Aston Birra (Masquefa)

12. CTCB (Piera)
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una nit de l’esport plena de reConeiXements

Divendres 30 de juny, Masquefa va celebrar una nova edició de la tradicional Nit de l’Esport. Centenars 
de persones es van aplegar al pati de La Fàbrica Rogelio Rojo per acomiadar una nova temporada farcida 
d’èxits per als esportistes masquefins. Un any més, la nit va ser llarga i, a banda del tradicional lliurament 
de premis, els assistents van compartir un sopar de germanor, amenitzat amb l’humor de l’actor Miquel 
Ripeu. 

f millors esportistes de la temporada 2016-2017

f Homenatges

EIdER GARRIdO PARRA

MARC AGUILERA OLIvELLA

TANIA i ESTEL·LA MARTíN GÁLvEZ

JOSÉ MARIA LLORENTE RABASSA i en representació de
JUAN LLAMAS RABANAL JOAqUíN CLEMENTE HIdALGO

IKER vALdERRAMA PALMA

En representació de SANTI SAGUES ESTEvE
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f reconeixements a tots els clubs i esportistes destacats

AITOR I víCTOR OBRAdOR GARCIA

CLUB CICLISTA MASqUEfA

ETHIEN GARRIdO PARRA

CLUB PATINATGE ARTíSTIC MASqUEfA

JAN MUNNÉ MAS

LLORENÇ UBEdA NOvELL

MOTO CLUB vERdS MASqUEfA

CLUB BÀSqUET MASqUEfA

CLUB PATí MASqUEfA

GAS A fONS

ERIC vEGA CLEMENTE

L’ALZINAR PÀdEL

MASqUEfA TRAIL

ASSOCIACIÓ GIMNÀSTICA MASqUEfA

CLUB ESPORTIU MASqUEfA

fS ESPARdENYA

CLUB PETANCA MASqUEfA

JUAN JULIÁN MAHICAS PÉREZ

MASqUEfA TENNIS TAULA

xAvIER CABANILLAS
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diumenge 16 de Juliol

vi festival de dansa urBana de 
masquefa

17:00 h.

Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

Organitza: Associació Dansa 
Urbana Masquefa

troBada amB el seguiCi de 
masquefa

20:00 h.

La sortida es realitzarà des 
de tres punts: la plaça Anoia, 
Can Massana i la plaça Josep 
M. Vila.

inauguraCió de l’eXposiCió del 
seguiCi

20:30 h.

Capella del Roser

Horaris de la mostra: 19, 20 
i 21 de juliol, de 18:00 h. a 
21:00 h.

Organitza: Entitats per la 
cultura popular i tradicional 
de Masquefa

dimeCres 19 de Juliol

repiC de Campanes

18:00 h.

festa holy amB pep Callau

18:00 h.

Plaça Josep M. Vila

iniCi de la festa amB els 
gegants de masquefa

21:00 h.

Davant de la Parròquia de 
Sant Pere

Recorregut: c/Sant Pere, c/
Major i plaça de la Vila

Organitza: Colla Gegantera de 
Masquefa

sopar de festa maJor

22:00 h.

Plaça Josep M. Vila

Preu: 20€ (menú infantil: 
10€). Venda de tiquets fins el 
17 de juliol al Casal d’Avis.

Amb la col·laboració de 
l’Associació de Gent Gran de 
Masquefa

pregó de festa maJor

A càrrec del Rei Emèrit Joan 
Carles I (Toni Albà).

23:00 h.

Plaça Josep M. Vila

Organitza: L’Alzinar, Societat 
Recreativa i Cultural

havaneres amB el grup Boira i 
rom Cremat

A continuació del pregó de 
Festa Major.

Organitza: L’Alzinar, Societat 
Recreativa i Cultural

festa disCo amB kaviar party

De les 01:00 h. a les 05:00 h.

Plaça Josep M. Vila

diJous 20 de Juliol

inflaBles

De 12:00 h. a 14:00 h. i de 
16:00 h. a 19:00 h.

Piscina Municipal del camp 
de futbol

Per participar-hi cal accedir 
al recinte amb l’abonament 
de temporada o l’entrada 
puntual.

espeCtaCle itinerant 
Bangaluru

A càrrec de la Cia. 
Todozancos

18:00 h.

Plaça Josep M. Vila

Recorregut: c/Escoles, c/
Major, c/Xic de l’Anyé, c/
Doctor Jover, c/Sant Antoni, 
plaça de la Vila, c/Major, c/
Escoles i plaça Josep M. Vila.

sardanes amB la CoBla 
montgrins

19:30 h.

Plaça Josep M. Vila

serenata amB l’orquestra 
montgrins

23:00 h.

Carrer Sant Antoni

Ball de gala amB l’orquestra 
montgrins. Ball del fanalet i 
Ball de soCis Casats

A continuació de la serenata

Plaça Josep M. Vila

disCo mòBil amB dJ eduald 
selva

De les 01:00 h. a les 05:00 h.

Pista exterior coberta del 
costat del Pavelló

divendres 21 de Juliol

 parC d’inflaBles refresCant

De les 10:30 h. a les 13:30 h.

Plaça Josep M. Vila

eXhiBiCió gimnàstiCa artístiCa

11:00 h.

Plaça Josep M. Vila

Organitza: Associació Gim-
nàstica Masquefa

marC oriol i el seu espeCtaCle 
d’esCuma

18:00 h.

Plaça Josep M. Vila

ConCert amB la Coral 
l’alzinar i l’orquestra 
montgrins

18:30 h.

Parròquia de Sant Pere

Direcció del mestre Jordi González

CorrefoC infantil

Organitza: Colla Infantil de 
Diables Pixafocs i Cagaspurnes 
de Masquefa, acompanyats de 
les seves noves bèsties.

21:30 h.

Plaça Josep M. Vila

Recorregut: c/Escoles, 
c/Major, c/Sant Pere, c/
Crehueta, c/Santa Clara, c/
Fàbrica, c/Rogelio Rojo i 
plaça de l’Església.
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sorteig de quatre àpats per 
dues persones

22:45 h.

Plaça Josep M. Vila

Organitza: Masquefa Comerç

gran ConCert de festa maJor 
amB l’orquestra montrgins

23:00 h.

Plaça Josep M. Vila

sarau de festa maJor amB 
l’orquestra montgrins. Ball 
del fanalet i Ball de soCis 
solters

A continuació del Gran Concert 
de Festa Major

Plaça Josep M. Vila

nit de versions amB la Banda 
del draC

De les 01:00 h. a les 04:00 h.

Pista exterior coberta del 
costat del Pavelló

dissaBte 22 de Juliol

passada de festa maJor

Amb l’Orquestra Montgrins, 
els Gegants, els Bastoners, 
les bèsties, el Drac Bufut i tots 
els estaments, entitats, grups 
i masquefins que hi vulguin 
participar.

11:00 h.

R e c o r r e g u t : d e s  d e 
l’Ajuntament fins a la parròquia 
de Sant Pere

ofiCi solemne de festa maJor  i 
ofrena floral de la geganta a 
santa magdalena

Interpretació de la Missa de 
J.Perosi, “Te Deum Laudamus”, 
a càrrec de la Coral Alzinar i la 
Colla de Ball de Bastons

11:30 h.

Parròquia de Sant Pere

sardanes amB la CoBla 
montgrins

A continuació de l’ofici solemne

Plaça Josep M. Vila

Campionat de tir al plat

12:00 h.

Instal·lacions del Camp de Tir

Organitza: Societat de 
Caçadors l’Esquirol de 
Masquefa, amb la col·laboració 
del Club de Tir Esportiu de 
Martorell

vermut de festa maJor per a 
la gent gran

13:00 h.

Casal d’Avis

Col·labora: Associació Gent 
Gran de Masquefa

Campionat de Botifarra

15.00 h.

Bar Casal

Organitza: L’Alzinar, Societat 
Recreativa i Cultural

eXhiBiCió de taekwondo

17.30 h.

Plaça Josep M. Vila

Organitza: L’Alzinar, Societat 
Recreativa i Cultural

plantada

18:00 h.

Carrer Rogelio Rojo (davant del 
CTC)

CerCavila de festa maJor

18:30 h.

Recorregut: c/Rogelio Rojo, c/ 
Sant Pere, c/Major, c/Xic de 
l’Anyé, c/Doctor Jover, c/Sant 
Antoni i plaça de la Vila

mostra de Balls

20:00 h.

Plaça de la Vila

Colles participants: Diables 
Pixafocs i Cagaspurnes de 
Masquefa, Colla de Ball 
de Bastons de Masquefa, 
Capgrossos de Capellades 
i Gegants d’Amer, Artés, 
Les Banyeres del Penedès, 
Capellades, Les Borges 
Blanques, Les Roquetes del 
Garraf, Manresa, Martorell,

Molins de Rei, Sant Quintí de 
Mediona, Santa Coloma de 
Cervelló, Terrassa, Viserta – 
Monistrol de Montserrat, Sant 
Joan Samora i Masquefa.

Organitza: Entitats per la 
cultura popular i tradicional 
de Masquefa

i open de petanCa “vila de 
masquefa”

21:00 h.

Instal·lacions de la Petanca

Organitza: Club Petanca 
Masquefa

Castell de foCs

22:30 h.

Escola El Turó

Patrocinador: Pirotècnia 
Rosado

la nit en BlanC

23:00 h.

Pati de La Fàbrica Rogelio 
Rojo

Més informació a:  
www.facebook.com/
LaNitEnBlancMasquefa/

diumenge 23 de Juliol

super toBogan inflaBle 
aquàtiC i oBertura de les 
fonts del parC infantil del 
Costat del Cap

D’11:00 h. a 14:00 h.

Carrer Santa Clara (entre c/ 
Doctor Rotllant i Av. Catalunya)

Organitza: ADF Masquefa

espeCtaCle “rodolfo i rita”

Exhibició  d’acrobàcia , 
il·lusionisme, transformisme, 
malabars, humor i amor a 
càrrec de Cia. Passabarret.

18 h.

Plaça Josep M. Vila

Organitza: L’Alzinar, Societat 
Recreativa i Cultural



31agenda Masquefa batega
juliol 2017

A

XXXvi mostra de Cuina de 
masquefa

19:30 h.

Plaça Josep M. Vila

Organitza: L’Alzinar, Societat 
Recreativa i Cultural

Balls de saló

A càrrec dels alumnes de 
L’Alzinar i del professor 
Fernando Orihuela. 

20:00 h.

Plaça Josep M. Vila

Organitza: L’Alzinar, Societat 
Recreativa i Cultural

CorrefoC adult i esClat final 
de festa

22:00 h.

Plaça Josep M. Vila

Recorregut: c/Escoles, c/
Major, c/Sant Pere, c/Crehueta, 
c/Santa Clara, c/Fàbrica, c/
Rogelio Rojo, c/Sant Pere, c/
Major i plaça de la Vila. 

Organitza: Diables Pixafocs i 
Cagaspurnes de Masquefa

divendres 28 i dissaBte 29 de 
Juliol

torneig popular “12 hores de 
futBol platJa”

Divendres, de les 20:00 h.fins 
a les 04:00 de dissabte

Dissabte, de les 19:00 h. a les 
00:00 h., fases finals

Instal·lacions annexes a la 
Piscina Municipal del camp 
de futbol

Organitza: FS Espardenya

iv fes tapes

del 12 al 23 de Juliol

Bar Casal l’alzinar: “Braves 
amB salsa de foie”

De dilluns a diumenge

De 12:00 h. a 23:00 h.

Plaça Josep M. Vila (s/n)

Bar Casal Can parellada: 
“mandonguilles perses”

De dilluns a diumenge (dijous 
tancat)

De 19:00 h. a 23:00 h.

Avinguda Can Parellada, 38

 Bar il·lusió: “tapa il·lusió”

Dissabtes i diumenges

De 09:00 h. a 22:00 h.

C/Joan Miró, 21

Bar lidia: “salmoreJo lidia”

De dilluns a diumenge

De 12:00 h. a 23:00 h.

C/Montserrat, 25

Bar restaurant Can 
CristóBal: “pit de pollastre 
al Curry amB samoses CeBes 
Caramel·litzades”

De dilluns a diumenge 
(dimecres tancat)

D’11:00 h. a 16:00 h. i de 20:00 
h. a 23:00 h.

Avinguda de La Línia, 22-24

l’aroma: “torrada sospirs 
d’anCares”

De dimarts a diumenge (dilluns 
tancat)

De 17:00 h. a 20:00 h.

Avinguda de La Línia, 21

restaurant avi enriC: “pinXo 
el vasCo”

De dilluns a diumenge
De les 06:00 h. a les 22:00 h. (de 
dilluns a dijous)
De les 07:00 h. a les 24:00 h. 
(divendres i dissabte)
De 08:00 h. a 21:30 h. 
(diumenge)
Carretera antiga de Martorell 
a Capellades, 21
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festa maJor de la Beguda alta

del 31 d’agost al 3 de setemBre

festa maJor de Can parellada

del 24 al 27 d’agost
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aCtivitats BiBlioteCa

Cinefòrum
Moderador: Joan Millaret
Pel·lícula: “El olivo”

Dijous, 14 de setembre

18:00 h.  

Biblioteca

Contes per a nadons. paraules 
Confitades
A càrrec de Sherezade Bardají, 
actriu i narradora. Dirigit a 
infants de 0 a 3 anys.

Dimarts, 20 de setembre

17:30 h.

Biblioteca

CluB de leCtura
Llibre: “El caçador d’estels”
Cal inscriure’s prèviament.

Dijous, 21 de setembre

18:00h.

Lloc: Biblioteca

taller de tapping
A càrrec d’Elisabeth  Parera.

Dimecres, 27 de setembre 

18:00 h.

Lloc: Biblioteca

agenda Cultural

festa de la moto

Diumenge 27 d’agost

La Fàbrica Rogelio Rojo

Organitza: Associació de Moto-
ristes S-4133

diada naCional de Catalunya

11 de setembre

festa del raïm de masquefa

Del 16 al 17 de setembre

masquefa sona Bé: arCatia. la 
petita simfonia

Diumenge 17 de setembre

18:00 h.

Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

fem Cultura: Ball popular amB 
el duo melody

Diumenge 24 de setembre

18:00 h.

Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

2€

setmana de la gent gran

Del 2 al 8 d’octubre
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Masquefa es viu a peu de carrer i el govern de Mas-
quefa cada vegada està més allunyat dels vilatans. 
Més enllà de la propaganda, és un equip incapaç 
d’assumir els reptes de futur perquè no té projecte. 
Veiem com la gestió d’allò que realment importa als 
veïns empitjora, provocant descontentament i enuig. 
Exemples: 

g Projecte urbanístic del Maset: el govern con-
tinua sense reconèixer els representants dels 
veïns, no informa i no dóna garanties. És bàsic 
dialogar per fer-ho possible.

g Casal d’Estiu: confonen negoci amb valors, i per 
això han trencat amb un model genuí, de qua-
litat i que revertia positivament a la societat 
masquefina. 

g Teixit econòmic: l’administració local pot ser 
una eina de dinamització. Per fer-ho és neces-
sari estudiar, analitzar i planificar. El govern és 
incapaç de presentar un estudi que expliqui les 
característiques bàsiques de l’economia mas-
quefina i els reptes de futur.

g Parcs infantils: les famílies, cansades de sentir 
que no hi ha demanda social, han recollit més 
de 600 signatures per demanar uns espais pú-
blics infantils dignes. 

g Gestió de residus: la sostenibilitat mediambi-
ental ha de ser una aposta de futur decisiva. El 
nou projecte de recollida d’escombraries és poc 
valent i poc responsable amb el nostre futur.

g Carretera B224: davant la manca de lideratge 
de govern, els Socialistes treballem al Parla-
ment de Catalunya i al Congrés dels Diputats 
per aconseguir el desdoblament i la connexió 
amb l’A2.

Apostem decididament per una Masquefa viva i di-
nàmica on les famílies siguin prioritàries, el teixit 
econòmic esdevingui generador d’oportunitats, on 
solucionem els desequilibris territorials, siguem sos-
tenibles i facilitem que la societat civil faci realitat els 
seus projectes.
Ho sabem fer, ho podem fer!

Ciu · LES NOSTRES PISCINES MUNICIPALS, UN ORGULL I UN ÈxIT COM A POBLE

psC · PER UNA MASqUEfA vIvA, dINÀMICA I AMB PROJECTE dE fUTUR

Cada cop són més els masquefins, i fins i tot les perso-
nes d’arreu de la comarca, que fan ús de les piscines 
municipals de Masquefa al llarg dels calorosos mesos 
d’estiu. Enguany, hem tornat a superar els més de 2.000 
abonaments; una xifra que cada any va en augment, 
que és molt significativa i que demostra l’alt nivell i les 
excel·lents prestacions que oferim a la piscina munici-
pal del camp de futbol i a la piscina de l’Alzinar. 

En aquest sentit, des de l’equip de govern hem fet una 
aposta decidida per donar un salt qualitatiu en matè-
ria d’oci durant el període estival i per dotar les nostres 
instal·lacions d’aquelles eines necessàries que perme-
tin augmentar-ne la vida útil i oferir-ne als masquefins 
un estat òptim i segur. 

La darrera mostra d’això són els treballs de millora que 
recentment hem dut a terme a la piscina de l’Alzinar i 
que s’han traduït en un equipament de titularitat mu-

nicipal de màximes prestacions, del qual en gaudeixen 
centenars de masquefins a diari des del passat 10 de 
juny. Les reformes fetes a l’espai ens han permès aug-
mentar i millorar el servei de piscina a la vila i solucio-
nar la situació econòmica d’extrema gravetat a la que 
es va veure abocada l’Alzinar per la mala gestió duta a 
terme per l’anterior junta directiva, en la qual s’hi troba-
ven alguns regidors de l’actual consistori.

La reforma de la piscina de l’Alzinar és, però, només el 
punt de sortida d’un pla que properament també es 
complementarà amb la instal·lació de la coberta a la 
piscina del camp de futbol i que permetrà que la instal-
lació doni servei els 365 dies de l’any. El projecte ja ha 
estat aprovat, es troba en fase de licitació i és previst 
que s’iniciï abans de finals d’aquest 2017.

Finalment, a les portes de Santa Magdalena, us desit-
gem una feliç Festa Major.

Xavier Boquete i Saiz

masquefa@diba.cat
@xaviboquete

Daniel Gutiérrez

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

masquefa Batega
La revista Masquefa Batega no es fa responsable ni necessàriament comparteix les opinions 
expressades en aquesta secció pels diferents grups municipals de l’Ajuntament.
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Fa temps que denunciem la nefasta gestió del servei de 
recollida de residus del govern de CiU en aquests dar-
rers 10 anys. Un contracte caducat des de fa cinc anys, 
un dels pitjors percentatges de recollida selectiva de 
Catalunya (actualment només un 8%), un dèficit anual 
del servei de 200.000€, i cap campanya de sensibilitza-
ció ciutadana respecte al reciclatge.

En el Ple de maig, és va posar fil a l’agulla per licitar un 
nou contracte. Ara bé, no hi estem d’acord ni amb el mo-
del ni amb l’opacitat i foscor amb que l’equip de govern 
ha desenvolupat el plec de clàusules. A partir d’ara els 
contenidors seran més “macos”, però no creiem que és 
garanteixi incrementar substancialment el percentatge 
de recollida selectiva si no es treballa la conscienciació 
ciutadana.

Tot això afecta la nostra butxaca. La taxa d’escombra-
ries ha d’anar en funció del servei i l’Ajuntament de 
Masquefa no es pot permetre el luxe d’un servei defici-

tari de 200.000€ anuals com fins ara (1.000.000 d’euros 
perduts en els darrers cinc anys caducats); ni pagar el 
cost cada vegada més car de l’abocador pel tractament 
de residus. Però sobre tot, repercuteix en el model de 
poble que deixem als nostres fills.

SUPORT A L’ESPLAI GIRAVOLT
L’Esplai Giravolt fa una tasca educativa a Masquefa 
d’un valor impagable des de fa anys. No entenem la 
poca voluntat política del govern de CiU per donar su-
port a una entitat local que donava un servei de casal 
d’estiu molt ben valorat, tant per els pares com pels 
mateixos infants. Aquest any, per criteris econòmics, 
l’Esplai ha hagut de renunciar a donar aquest servei. 
Lamentem que un altre projecte desenvolupat per una 
entitat local sigui tan poc valorat. Respectar el treball 
de les nostres entitats és respectar-nos com a poble.

Us desitgem a tothom un Bon Estiu i  una Bona Festa 
Major.

erC · NOU CONTRACTE d’ESCOMBRERIES

pp

Manuel Navas

macgrean@gmail.com

Xavier Pérez Fornés

@masquefaerc
www.esquerra.cat/masquefa
masquefaerc@gmail.com
Av. de la Línea, 4-6 (Masquefa)
Facebook: www.facebook.
com/Esquerra-Republi-
cana-Masquefa-Regene-
ració

Una vegada més hem tornat a veure com l’actual 
govern de Masquefa deixa de banda a entitats del 
poble. En aquesta ocasió ha estat el centre d’Esplai 
Giravolt, ja que la licitació publicada per l’Ajuntament 
presentava una clàusula on s’especificava que l’entitat 
o empresa gestora hauria d’assumir els costos del 
casal d’estiu, ja que l’Ajuntament els pagaria a 60 dies 
vistes i després d’haver aprovat la memòria, a més de 
forçar a fer una part del casal en anglès. 

Així que per surrealista que sembli, tot i que Masquefa 
té un esplai potent que ha gestionat el casal d’estiu 
durant quatre anys, que l’ha dotat de qualitat peda-
gògica, que aposta pels valors, amb una trajectòria de 
20 anys al municipi i que, a més, va guanyar la licitació, 

no serà una entitat municipal qui gestioni el Casal 
d’Estiu de la nostra vila. . .

Des de la CUP de Masquefa entenem perquè l’Ajunta-
ment no té en compte la feina feta fins ara d’aquesta 
entitat, ni té en compte el seu projecte educatiu, ni 
el seu ideari de valors,  ni les valoracions  rebudes 
fins l’any passat  per part de les famílies. Al nostre 
entendre el que s’hi amaga darrere aquesta iniciativa (i 
d’aquesta clàusula a la licitació) és un altre cop deixar 
de banda a les entitats del poble per poder fer i desfer 
ells a la seva manera. Un cop més podem veure les 
maneres de governar de la dreta més rància i casposa, 
on els interessos econòmics estan per sobre de tot, 
fins i tot, de l’opinió del poble. 

Cup

Sílvia Rotger

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

Otra vez tenemos la oportunidad de comunicarnos 
con los lectores de nuestra revista.

Hemos pasado nuestra “Festa Mayor Petita” y ahora 
tenemos la “Grande”. El Ayuntamiento prepara unos 
festejos pero somos nosotros, los ciudadanos de 
Masquefa, los que le daremos sentido a estas fiestas, 
le daremos alegría y hermandad, amistad y sentido 
de pueblo. Y con responsabilidad, haremos que estos 
festejos queden en nuestro recuerdo como algo digno 
y precioso. Esto es lo que nosotros, desde el Partido 
Popular, deseamos para todos.

Claro, que también hay muchas cosas de la ciudad 
que faltan y que se deberían hacer y otras muchas que 
parece que nadie se acuerda de ellas. Todo se andará 
y nosotros desde el Partido Popular procuramos, 
permanentemente, que se hagan y que no se olviden.

Uno de esos asuntos que parece enquistado es el 

alcantarillado del Maset. Es de justicia mencionar 
la labor que este partido está haciendo al respecto. 
Conjuntamente con el Ayuntamiento, hemos visitado 
alguna localidad que ha tenido que resolver esa obra, 
la manera en que se ha hecho y sobre todo la manera 
en que se ha financiado. Ahora estamos tratando 
con la Diputación y la Generalitat para conseguir 
los fondos necesarios para la obra y tratar que la 
repercusión sobre los propietarios sea perfectamente 
asumible y por supuesto teniendo en cuenta la 
situación de cada uno. Es una labor que lleva tiempo y 
que no sale “en los periódicos” y por eso es importante 
que se sepa.

No nos queda espacio más que para desear 
que las fiestas sean felices para todos y que los 
acontecimientos que se están produciendo en nuestra 
querida Catalunya no nos produzca un quebranto del 
que nunca tengamos que arrepentirnos.   



músic i professor de l’aula musical l’alzinar-cal tenas

Marc Ferrer va néixer a Masquefa l’any 1975 i des de ben pe-

tit ja va començar a tocar el piano i a cursar els seus estudis al 

Conservatori Municipal de Barcelona. Actualment compagina 

la seva faceta com a professor a l’Aula Musical l’Alzinar-Cal Te-

nas amb la de membre fundador de la formació Marc Ferrer Trio. 

Al llarg dels darrers anys ha actuat en diverses sales i festivals 

d’arreu d’Europa i recentment ha presentat el seu darrer treball: 

“Another way”.

saBem que reCentment has puBliCat 
un nou treBall. què hi podem troBar 
en aquest nou disC?
És un treball molt íntim que segueix la línia de l’anterior 
disc. És molt variat en quant a estils: podem trobar-hi 
Jazz, Blues, New Orleans, Boogue-woogie, Swing...   Amb 
moltes composicions i algun clàssic dels grans trios de la 
història del Jazz.

Com ha evoluCionat la teva traJeCtòria 
professional? sempre ha estat molt a 
prop de masquefa?
Vaig començar a tocar el piano als cinc anys i vaig cursar 
els estudis al Conservatori. Quan en tenia 16 vàrem mun-
tar un grup de rock amb amics de Masquefa, va ser una ex-
periència molt maca, vàrem fer molts concerts i, sobretot, 
ens vam divertir molt.  Anys més tard, vaig entrar a formar 
part del grup The Big Jamboree, una formació que m’ha 
permès viatjar per Europa i acompanyar a diversos artis-
tes internacionals. També he format part del projecte en 
solitari del saxofonista masquefí Dani Pérez, entre molts 
altres.

Com és el teu dia a dia Com a professor 
de l’esCola de músiCa de masquefa?
Compaginar els concerts amb la docència em permet es-
tar sempre en contacte amb la música. Crec que és molt 
important tenir una escola al poble. Recordo els llargs 
viatges de la meva família acompanyant-me perquè jo 
pogués estudiar. Per mi és un orgull que Masquefa tingui 
escola i poder formar-ne part. És molt enriquidor veure 
com evolucionen els alumnes, quan els has vist comen-
çar i veus com toquen i senten la música. Moltes vegades 
m’emociono quan els escolto.

has partiCipat aCtivament en diferents 
esdeveniments musiCals a masquefa. 
per eXemple, el 2015 vas presentar al 
‘masquefa sona Bé’ el teu proJeCte 
musiCal en solitari, marC ferrer trio. 
Com va ser aquesta eXperiènCia?
Sí, després de molts anys formant part de bandes acom-
panyant músics, vaig voler fer el pas amb el meu projecte. 
Li vaig plantejar la meva idea al Jordi Tomàs i de seguida 
em va donar data. Això ho va precipitar tot. Encara no ha-
via pensat el nom de la formació; ni tan sols havia comen-
çat a assajar i em va dir que ja havia fet el cartell com a 
Marc Ferrer Trio. I així s’ha quedat. La veritat és que va ser 
molt especial estrenar el projecte a Masquefa. No sabia 
quina acollida tindria, si agradaria o no, però ho volia fer i 
vaig sortir-ne molt content. 

Com a músiC i professor, troBes que 
masquefa és una loCalitat amB voCaCió 
Cultural i inspiradora?
Sens dubte. Culturalment Masquefa està contínuament 
en moviment. Només cal veure el munt de voluntaris que 
tiren endavant activitats culturals de tot tipus. Molts 
amics de Barcelona em diuen: a Masquefa no pareu mai, 
sempre es fan coses. Potser no ho valorem prou, però és 
cert.   Per l’experiència a l’escola de música,   tenim joves 
amb un potencial molt gran.

quins són els teus proJeCtes de futur? 
Continuen a prop de masquefa?
La intenció és seguir fent classes a l’escola, concerts i gra-
vant discs. A Masquefa s’hi viu molt bé i la proximitat amb 
Barcelona és ideal per a la meva activitat. Tinc intenció de 
viatjar i fer concerts fora de Catalunya, però també tinc 
clar que vull viure aquí i espero seguir fent coses al poble.

l’entrevista

marC ferrer
“És un orgull que Masquefa tingui una escola de 
música i poder-ne formar part”
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