
Masquefa
ba|te|ga

Núm. 78 · Octubre 2017

Revista d’iNfORmació muNicipal 

L’Ajuntament 
exigeix 
l’adopció de 
noves mesures 
per eradicar 
l’impacte de 
l’abocador de 
Can Mata

Els 
masquefins 
viuen una 
Festa Major 
màgica i per 
al record

Masquefa 
homenatja la 
vellesa a la 
Setmana de la 
Gent Gran

Actuacions 
de foment a 
l’educació

7 10 16 17

SUMARI

Masquefa es bolca en la 
Festa del Raïm 2017

La dinamització econòmica 
i La miLLora de La quaLitat 
de vida marquen eL baLanç 
deL primer tram de mandat 

municipaL

pàg. 4-5

destacat



2TEMA 
DEL DIA

Masquefa batega
octubre 2017

TD

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 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

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

eLs masquefins disposen d’un 
teLèfon per denunciar La presència 
de maLes oLors a L’espai púbLic

L’Ajuntament de Masquefa recorda als veïns que des del passat mes de febrer del 2017 tenen a la seva 
disposició un telèfon d’atenció ciutadana amb l’objectiu de denunciar la presència de males olors a la vila. 

A través del número  635 45 00 61, els masquefins poden deixar un missatge –via SMS o plataformes de 
missatgeria instantània com WhatsApp- que serà remès al departament municipal competent. Al missatge hi 
ha de constar el lloc, dia i hora en què s’ha detectat l’episodi de mala olor. No s’atendran trucades ni es 
respondran els missatges. 

El telèfon té com a funció, únicament, la recopilació de dades. Per això, cal ser el màxim de rigorós amb la 
informació proporcionada i és imprescindible assenyalar i concretar el lloc, dia i hora en què s’ha detectat 
l’episodi si es vol que la queixa sigui efectiva. Amb aquesta mesura, l’Ajuntament de Masquefa pretén 
identificar la franja horària i els sectors en què es donen episodis de males olors al municipi.

UN servei a ple reNdimeNt

Des de la seva posada en marxa el mes de febrer del 2017, s’han recollit més d’un centenar de missatges i el 
servei ha estat utilitzat per més d’una cinquantena de persones. En aquest sentit, l’Ajuntament agraeix la 
implicació de tots els veïns que ja han fet ús d’aquesta eina i convida al conjunt de la ciutadania a col·laborar 
per detectar, combatre i evitar de forma eficaç i coordinada possibles episodis puntuals de mala olor al 
municipi. 
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eL nou sistema de refrigeració 
de L’ebm La baLdufa rep eL 
premi a L’eficiència energètica

El nou sistema de refrigeració instal·lat per 
l’Ajuntament a l’escola Bressol municipal 
(eBm) la Baldufa ja es troba a ple rendi-
ment. Durant aquest període iniciàtic, l’ac-
tuació ha estat molt ben valorada tant pel 
conjunt de la comunitat educativa del centre 
com pel global de les famílies dels infants 
residents.

L’actuació va consistir en la instal·lació d’un 
sistema de refrigeració per fer circular ai-
gua refrigerada per les canalitzacions so-
terrades de la calefacció per terra radiant 
ja existent. El nou sistema ha aconseguit re-
duir ostensiblement les altes temperatu-
res que patien fins ara tant els treballadors 
com infants, complir amb la normativa de 
riscos laborals i donar una resposta ade-
quada a les necessitats expressades per 
la comunitat educativa.

L’Ajuntament, finalment,  ha optat per la 
instal·lació d’un sistema de refrigeració 
per terra radiant refrescant en detriment 
de sistemes més convencionals com l’aire 
acondicionat, que són proclius a generar el 
ressecament de les mocoses dels infants 
i augmenten el risc de generar malalties 
respiratòries. 

A finals del mes de juny, el Col·legi d’engi-
nyers Graduats i enginyers tècnics indus-
trials de Barcelona va atorgar a l’Ajunta-
ment de Masquefa el premi a l’eficiència 
energètica per la instal·lació del nou sis-
tema de refrigeració de l’EBM La Baldufa.

un mapa d’equipaments adaptat a Les 
necessitats de tots eLs masquefins
El projecte de construcció de la coberta de la piscina 
municipal del camp de futbol ja és una realitat ben 
palpable. El pla avança a molt bon ritme i recentment 
l’Ajuntament ha tret a licitació el contracte públic 
d’obres. En aquest sentit, a finals d’enguany començarà 
la primera fase dels treballs amb l’arranjament de la 
zona de vestidors i passat l’estiu encararem la segona i 
última fase amb la instal·lació de la coberta, culminant 
així aquest projecte de poble endegat a principis del 
2015. Un pla que des de l’equip de govern municipal 
ens hem marcat des del primer moment com una 
prioritat bàsica per tal de donar resposta a una de les 
principals demandes dels nostres veïns. 

Així doncs, a partir del 2018 els masquefins i els 
nostres visitants ja podran començar a gaudir 
d’aquest equipament de primer nivell. La instal·lació 
de la coberta i la millora de la zona de vestidors, a 
més, ens permetrà obrir l’espai durant tot l’any, 
diversificant així l’oferta lúdica i esportiva al municipi 
i acostant-la a tota la població. 

Amb el cobriment de la piscina coberta, l’Ajuntament 
dóna una passa més en la dotació del municipi d’un 
mapa d’equipaments adaptat a les necessitats 
de tots els masquefins. No obstant, l’habilitació o 
posada a punt d’aquest equipament és només un 
punt de partida. Tal i com passa amb la resta d’espais 
públics i serveis que ofereix el consistori, un cop en 
funcionament la renovada piscina requerirà d’un 
manteniment permanent i acurat que en garanteixi un 
estat òptim per a tots els seus usuaris. Des de l’equip de 
govern entenem aquesta tasca com un repte prioritari 
de cara al benestar i qualitat de vida dels masquefins 
i, en aquest sentit, treballarem diàriament amb 
dedicació i rigor per tal d’assegurar un manteniment 
impecable d’aquest equipament, igual que ho fem 
amb la resta d’espais públics del municipi. 

Xavier Boquete, Alcalde de Masquefa  
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Posada a 
punt de 
l’espai públic 
i dignificació 
dels 
equipaments .

Millora 
substancial 
de les 
urbanitzacions 
i dels serveis 
bàsics i 
infraestructures.

Plena adaptació de l’Ajuntament als nous 
estàndards de transparència i bon govern.

Consolidació d’una oferta de formació professional 
àmplia, de qualitat i a l’abast de tothom.

Dinamització 
de l’activitat 
comercial i 
obertura de 
noves botigues.

Transformació 
del CTC en un dels 
principals motors de 
dinamització social i 
promoció econòmica 
del municipi.

Potenciació 
de la vida 
associativa del 
poble a través 
d’un increment 
del suport ofert 
a les entitats.

Conscienciació 
de les 
institucions 
competents 
sobre les 
mancances 
i necessitats 
de noves 
infraestructures.

Assoliment 
d’acords i 
sinergies 
amb les grans 
empreses del 
municipi.

Enriquiment i 
dinamització 
de la vida 
cultural i lúdica 
del poble.

Garantia de 
que totes les 
famílies i veïns 
de Masquefa 
tenen les 
necessitats 
bàsiques 
cobertes.

Entrades accessibles a la major 
part dels equipaments del 
municipi i eliminació de barreres 
arquitectòniques

Universalització de la 
connectivitat i l’accés a 
les noves tecnologies de 
les llars masquefines.

Reforçament 
de la vessant 
d’atenció 
ciutadana de 
l’Ajuntament.

Restabliment 
del centre 
històric com a 
nucli neuràlgic 
de l’activitat del 
municipi.

Consolidació d’un 
ventall ampli de 
canals estables 
d’informació i 
comunicació 
municipal.

Atracció de 
noves activitats 
empresarials 
i industrials 
d’alt impacte 
econòmic per a 
la vila.

Disminució de 
les emissions 

de CO2 i aposta 
per l’energia 
100% verda.

Posicionament de 
Masquefa com a 

municipi obertament 
defensor del respecte 
de totes les minories.

fites assoLides (2015-2017)
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La beguda aLta incorpora un 
nou agent cívic
La Beguda Alta compta des del mes de setembre amb 
un nou agent cívic. El contracte públic de treball serà 
vigent fins al proper 30 de juny del 2018. Aquesta 
figura ja ha suposat fins ara un suport important per 
a La Beguda Alta ja que permet als vilatans de la zona 
disposar d’un referent municipal a qui poder adreçar-li 
consultes i suggeriments.

Quines tasQues duu a terme l’agent CíViC?

J Vigilància a l’entrada i sortida de l’escola del nu-
cli de La Beguda

J Atenció a la ciutadania  des de l’oficina de la 
Mancomunitat en el territori de La Beguda 

J Tasques d’informació, sensibilització i promoció 
d’actituds cíviques

J Ajudar els veïns en l’ús dels seus drets i deu-
res respecte a les normes d’urbanitat vigents

J Atendre els dubtes, queixes i suggeriments dels 
ciutadans

J Participar en l’organització de les campanyes de 
civisme

J Notificar i descriure les accions poc respectuoses 
detectades. En cap cas té capacitat sancionadora

L’horari de l’oficina de la 
Mancomunitat Intermunicipal 
de la Beguda  és de dimarts a 
divendres, de 10 h. a 11:30 h.; i els 
dilluns, de 10 h. a 11:30 h. i de 17 
h. a 19 h.

L’ajuntament vaLora 
positivament La proposta de 
La generaLitat d’anneXionar 
eL pobLe de La beguda aLta a 
masquefa
La Comissió de delimitació territorial de la Gene-
ralitat de Catalunya ha traslladat als ajuntaments 
de masquefa, sant esteve sesrovires i sant llorenç 
d’Hortons la proposta d’annexionar la Beguda alta a 
masquefa. La comissió va acordar aquesta proposta 
el passat 26 de juliol, en sessió plenària, amb l’ob-
jectiu de donar resposta al conflicte territorial que 
pateix aquest poble que pertany a tres municipis i a 
tres comarques diferents (Anoia, Baix Llobregat i Alt 
Penedès). 

Xavier Boquete, alcalde de Masquefa, valora molt 
positivament la proposta de la Generalitat i raona 
que “legalment, tal i com hem defensat des de l’ajun-
tament des de bon principi, és molt difícil crear un 
nou municipi. seguim creient que la millor alternativa 
per a la Beguda alta i els seus veïns és pertànyer a 
un municipi ja existent i trobar mecanismes perquè 
tinguin algun grau d’identitat pròpia”. 

Amb tot, l’Ajuntament mostra la seva ferma i convençu-
da predisposició a asseure’s amb els agents implicats 
per estudiar, novament, amb profunditat la proposta 
de la Comissió de Delimitació Territorial i treballar 
per acordar la solució que resulti més beneficiosa 
per als veïns de la Beguda alta i de masquefa i per 
al conjunt del territori.

Ara, els ajuntaments de Masquefa, Sant Esteve Ses-
rovires i Sant Llorenç d’Hortons han d’estudiar la 
proposta que ha fet arribar l’òrgan i consensuar una 
posició comuna.
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L’ajuntament assessora aLs 
comerços de La viLa sobre com 
informar aLs consumidors
El consistori, amb la col·laboració de la diputació de 
Barcelona, va impulsar el mes de juliol una campanya 
divulgativa adreçada als comerços del municipi que 
tenia per objectiu ajudar als establiments a adaptar 
a la legislació vigent les seves pràctiques en matèria 
d’informació al consumidor.

en Què Consistia la iniCiatiVa?

En visitar els comerços, comprovar in situ la gestió 
que s’està fent a cada botiga, i prestar als propieta-
ris assessorament sobre com millorar aquests as-
pectes i adaptar-los als requisits que marca la llei. 
a finals del mes de juliol una persona acreditada 
per l’ajuntament va anar visitant els comerços de 
la vila per tal de realitzar aquesta tasca informativa 
i d’assessorament.

trebaLLs d’asfaLtat aL 
poLígon de La pedrosa i a can 
pareLLada
L’Ajuntament ha substituït l’actual ferm de la 
via d’aquests dos espais amb l’objectiu de garantir un 
estat òptim i segur de la via pública. En total, se n’han 
vist beneficiats més de 5.000 m2 i les obres formen part 
del pla de millores de les Urbanitzacions i el pla d’as-
faltat del 2017.

L’ajuntament eXigeiX 
L’adopció de noves mesures 
per eradicar L’impacte de 
L’abocador de can mata
Durant la Junta de Govern local ordinària celebrada 
a finals del mes de juliol es va aprovar per unanimi-
tat reclamar a l’agència de residus de Catalunya, a 
l’ajuntament dels Hostalets de pierola i al Consorci 
ecoparc4 la depuració de les seves responsabilitats 
i l’assumpció de mesures que permetin eradicar els 
efectes nocius que provoca l’abocador en el conjunt 
de Masquefa i de la població masquefina.

els resultats de l’informe, aValen la deCisió 
de l’ ajuntament

Els dies 6 i 24 de juliol, els serveis tècnics municipals 
van realitzar una inspecció visual de l’estat actual de 
l’abocador de Can mata. L’informe elaborat pels tècnics 
municipals conclou que:

J la disposició actual dels residus està agreujant 
l’impacte visual paisatgístic.

J la població de masquefa pateix sèries molèsties 
a causa dels reiterats episodis de males olors que 
interfereixen en la qualitat de vida i del seu benestar.

inCendi a les instal·laCions de Can mata

A principis del mes d’agost, es va decretar un incendi 
a l’abocador de Can Mata que va afectar una extensió 
de 2.500 m2. El foc no va provocar ferits ni va afectar 
els nuclis urbans. Amb tot, l’Ajuntament de Masque-
fa va fer pública en aquell moment la seva indignació 
davant del que considera un nou cas de deixadesa, 
irresponsabilitat, manca de rigor i passivitat per part 
dels organismes gestors de l’abocador de Can mata. 

 El consistori, a més, lamentava que ni l’ajuntament 
dels Hostalets de pierola ni Ferrovial no s’haguessin 
posat en contacte oficialment amb l’Ajuntament de 
Masquefa per traslladar informació oficial al voltant 
de l’incendi. Un fet que segons Xavier Boquete, alcalde 
de Masquefa, va provocar que “al llarg de la jornada 
fossin molts els veïns que es van posar en contacte 
amb l’ajuntament i amb la policia local per demanar 
informació sobre l’incendi. i és aquí on ens vam trobar 
en una situació d’indefensió i d’impotència absoluta 
al no poder-los traslladar cap dada”.
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masquefa comptarà amb nous 
LLocs de trebaLL directes i 
quaLificats amb L’arribada aL 
municipi de carreras grupo 
Logístico 
La instal·lació de Carreras Grupo logístico al polígon 
industrial de Can Bonastre, prevista pels propers mesos, 
suposarà la creació directa de nous llocs de treball 
qualificats al municipi. Així, la companyia, situada entre 
els 10 actors principals del seu sector, ha contractat re-
centment carretoners amb experiència. El lloc de treball 
que es posava a disposició era inicialment a la pobla-
ció de Santa Perpètua de Mogoda, però posteriorment 
s’efectuarà el trasllat definitiu a Masquefa. 

masQuefa ofereix Cursos de formaCió per 
millorar les CompetènCies en l’àmbit logístiC
L’Ajuntament de Masquefa -juntament amb el pro-
grama comarcal Anoia Activa, subvencionat per la 
Generalitat de Catalunya; la Fundació Privada Àuria, 
amb el suport d’Incorpora de La Caixa; i la Diputació 
de Barcelona- ha iniciat quatre cursos de formació 
per tal de qualificar professionalment les persones 
interessades en treballar en el sector logístic.

Les titulacions permetran treballar en qualsevol 
empresa, però estan planificades especialment per 
Carreras Grupo Logístico. Tot i així, els cursos no ga-
ranteixen un lloc de treball a la companyia. Les for-
macions són: 

g preparació de comandes i manipulació de càrre-
gues amb carretó 

g Operaris de magatzem i logística

g logística de distribució i magatzem

g programari sap amb mòdul de logística

L’ajuntament obre 
eXpedients sancionadors aLs 
responsabLes de desperfectes 
i destrosses a La via púbLica
Amb l’objectiu de conscienciar la població de les con-
seqüències negatives directes a nivell econòmic i 
de seguretat que provoquen als veïns de masquefa i 
amb el ferm propòsit d’eradicar aquestes pràctiques 
negligents que danyen la imatge de la vila i el benes-
tar col·lectiu, l’ajuntament obrirà nous expedients 
sancionadors als responsables de desperfectes i 
destrosses a la via pública.

Enrique Gómez, regidor d’Obres i Serveis, explica 
que “tothom és conscient de les conseqüències so-
bre els demés que es deriven dels actes incívics, com 
ara incomoditat, molèsties, manca de confort, etc. 
No obstant, poques vegades es té en compte que el 
vandalisme també té una dimensió econòmica, ja que 
la destrossa de mobiliari urbà comporta sempre l’as-
sumpció de costos per part de l’ajuntament, és a dir, 
l’assumpció de costos per part de tota la població”.

En aquesta línia, l’equip de govern fa una crida a la col-
laboració i implicació ciutadana i ha iniciat una cam-
panya per tal d’identificar als responsables d’aquestes 
destrosses i sancionar econòmicament els infractors.

des de principis d’any els actes de vandalisme 
urbà duts a terme en diferents punts del municipi 
han suposat un cost per a les arques municipals 
superior als 30.000€.
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L’ajuntament i eLs pagesos LocaLs 
es reuniran de forma periòdica 
per abordar conjuntament Les 
qüestions que afecten aL coL·Lectiu

El regidor d’Urbanisme, Obres i serveis i medi ambient, 
enrique Gómez, va mantenir a finals d’agost una reunió 
amb el col·lectiu de pagesos locals. La trobada, que va 
estar presidida en tot moment per un clima d’entesa i de 
cooperació, tenia com a objectiu tractar de primera mà 
les principals problemàtiques i inquietuds que afecten 
al sector a nivell municipal.

Entre els temes que es van tractar a la sessió hi havia els 
accessos als horts i el camí que connecta el Cementiri 
municipal amb la població d’Hostalets de pierola. En 
aquest sentit, l’Ajuntament s’ha compromès a treballar 
per tal d’iniciar els tràmits corresponents que permetin 
impulsar els treballs d’arranjament i millora tant dels 
accessos com de la connexió amb Hostalets de Pierola. 

Enrique Gómez, regidor d’Urbanisme, Obres i Serveis 
i Medi Ambient, explica que “el sector de la pagesia 
viu arreu del país moments certamen complicats. per 
això, és la nostra prioritat com a equip de govern dotar 
els nostres pagesos d’aquelles eines i recursos que els 
permetin desenvolupar la seva activitat d’una forma 
digna i adaptada a les seves necessitats”. 

En aquest sentit, precisament, un dels compromisos 
que es van adquirir durant la reunió és el d’establir 
reunions bimensuals entre ambdues parts per tal de 
tractar de forma periòdica i consensuada les inquietuds 
del col·lectiu local de pagesos. 

resuLtats a masquefa 
deL referèndum 
d’autodeterminació
Diumenge 1 d’octubre, un total de 2.515 persones van 
exercir en els col·legis electorals de Masquefa el seu dret 
a vot en el referèndum d’autodeterminació convocat 
per la Generalitat de Catalunya.

Xavier Boquete, alcalde de Masquefa, valora molt 
positivament la participació ciutadana i assegura 
que “sempre és positiu i encoratjador veure com la 
ciutadania respon quan és cridada a les urnes per 
decidir sobre el seu futur”. 

ConCentraCió popular a sant esteVe sesroVires

L’alcalde Xavier Boquete i regidors de l’Ajuntament de 
Masquefa van participar dimarts 3 d’octubre al matí 
d’una concentració popular a sant esteve sesrovi-
res, un dels municipis del Baix Llobregat més afectats 
per l’actuació dels cossos policials de l’Estat espanyol 
durant la celebració del referèndum de l’1 d’octubre.

aturada general de país i noVes manifestaCions

Els dies 2 i 3 d’octubre, desenes de veïns es van con-
centrar davant del consistori com a mostra de rebuig 
i denúncia a la repressió i la greu vulneració dels 
drets civils i les llibertats patides pels catalans du-
rant l’exercici del seu dret a vot durant el Referèndum 
d’autodeterminació.

2.252 vOts (Sí) 39 vOts (En blanc)

210 vOts (No) 14 vOts (Nuls)
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El programa d’enguany reunia activitats per a tots 
els públics amb la tradició com a essència, com ara 
l’actuació de la Cobla Orquestra montgrins, que manté 
una llarga història d’amor que uneix la Cobla amb la 
vila des de fa més de 70 anys.

No van faltar a la cita, tampoc, actius destacats 
com ara el sopar de Festa major, els correfocs, la 
cercavila,  el castell de focs, la Nit en Blanc,  l’iv Fes 
tapes, els actes infantils i familiars, les competicions 
esportives, les festes joves i diversos espectacles.

Santa Magdalena també va esdevenir, un cop més, una 
demostració del potencial, la vitalitat i la diversitat 
úniques de la cultura i la tradició masquefines. Entitats 
com la Colla Gegantera, la Colla de Ball de Bastons 
i els diables pixafocs i Cagaspurnes van sortir 
novament al carrer per Festa Major per compartir amb 
els veïns la riquesa de la cultura popular de la vila amb 
propostes tan variades com la trobada del seguici, la 
inauguració de l’exposició del seguici, l’inici de festa, 
el correfoc infantil i el correfoc adult, la cercavila, la 
mostra de balls i la participació en la passada i l’Ofici 
solemne de Festa major.

Enguany, a més, el tradicional pregó de Festa major 
va anar a càrrec del polifacètic actor toni albà.

masquefa viu una festa major màgica i per aL record
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festa major de can quiseró

Can Quiseró, com ja és tradició, va agafar un any més 
l’encàrrec d’obrir la temporada de festes majors. de 
l’1 al 15 de juliol, durant tres caps de setmana, els 
veïns van poder gaudir de múltiples activitats per 
a tots els públics amb l’objectiu de celebrar com es 
mereix aquesta icònica festivitat. Entre les propostes 
més destacades, un campionat de petanca, inflables, 
una Festa Holi i una Festa de l’Escuma, espectacles, 
futbol, actuacions musicals, ball i sopar. 

festa major d’eL maset

Amb la #FmCanQuiseró17 encara al record i ja 
entrats al mes d’agost, el maset va prendre amb 
orgull el relleu amb la seva Festa Major, que enguany 
va tenir lloc els dies 11, 12 i 13 d’agost. L’Associació 
Cultural i Recreativa El Maset va oferir aquest 2017 
un programa lúdic i cultural variat amb la música en 
directe, els esports i les activitats infantils com a grans 
protagonistes de la festivitat.  
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festa major de can pareLLada

del 25 al 27 d’agost, Can parellada acomiadava el 
mes d’agost amb la seva Festa Major. Organitzada 
per l’Associació de Veïns, la #FmCanparellada17 
va resultar, novament, un èxit de participació i 
d’implicació dels veïns gràcies a activitats com una 
divertida gimcana per a grans i petits, sopars populars, 
ball, inflables, animació, monòlegs, una paella popular, 
una Festa Holi, la Festa de l’Escuma, classes de 
gimnàstica, una xocolatada o cinema a la fresca.

festa major de La beguda aLta

I les festes d’estiu van cloure a finals del mes d’agost 
i a principis del mes de setembre amb la Festa Major 
de la Beguda alta. Una celebració que, un any més, 
va reunir de la mà de la Societat Recreativa Unió 
Begudenca a centenars de veïns per gaudir amb 
família o amb amics d’activitats icòniques com la 22a 
Mostra de Cuina Popular, la 30a Trobada de Gegants 
o la gimcana nocturna. Tampoc hi van faltar un sopar 
de pa amb tomàquet, espectacles, disco-mòbil, un 
parc infantil juvenil, sardanes amb la Cobla Principal 
de l’Escala, una Festa Holi, ball amb l’Orquestra Orgue 
de Gats, una missa, l’actuació d’Els Tres Tenors i el 
castell de focs.



14C cultura Masquefa batega
octubre 2017

eL ‘masquefa sona bé’ 2017 
encara La seva recta finaL 
Coincidint amb la Festa del Raïm, el cicle de música 
estable ‘Masquefa sona bé’ impulsat per l’Ajuntament, 
va reprendre la seva activitat després de l’aturada 
estiuenca. I ho va fer amb l’actuació del grup de cambra 
‘Arcattia’ a la sala polivalent. Ara l’edició d’enguany del 
cicle encara la seva recta final amb els dos darrers 
concerts: ‘Duo Tocatta’ (22 d’octubre) i ‘Wax & Boogie 
Rhythm Combo’ (19 de novembre). 

masquefa ceLebra La diada 
nacionaL de cataLunya
El municipi es va sumar un any més als actes de 
commemoració de la Diada amb l’organització d’un 
variat programa d’activitats lúdiques, culturals i 
reivindicatives. L’activitat va començar diumenge 10 
de setembre amb una concentració al passeig Onze 
de Setembre, la tradicional ofrena floral a càrrec 
de les entitats locals i veïns del municipi, l’actuació 
de ‘Ligna Música’ i el ‘Cant dels Segadors’, un ball a 
càrrec dels Bastoners de Masquefa, l’encesa de torxes 
a càrrec dels Diables, la sisena edició de la Marxa 
de Torxes, la lectura d’un manifest i el concert de 
‘Grup de Folk’.

I l’endemà, dilluns 11 de setembre, Diada Nacional de 
Catalunya, Masquefa també va participar activament 
dels actes que van tenir lloc a la ciutat de Barcelona.

s’anuncia eL ‘premi de composició 
de música per a cobLa masquefa i 
montgrins 2018’
En el marc del cicle de música estable ‘Masquefa sona 
bé’, que promou la divulgació musical al municipi, 
la Regidoria de Cultura  impulsa la segona edició 
del  ‘Premi de composició de música per a cobla 
Masquefa i Montgrins 2018’.

El premi, concebut també com a plataforma de difusió 
per als nous valors del món de la cobla, compta amb 
la col·laboració de la Cobla-Orquestra Montgrins. 
En un d’aquests concerts s’anunciarà el veredicte 
del jurat i s’estrenaran les obres finalistes a càrrec 
de la Cobla-Orquestra Montgrins.

Per a poder optar al premi és imprescindible que les 
obres siguin originals, inèdites i d’una durada màxima 
de 15 minuts. L’organització nomenarà un jurat 
integrat per compositors o músics de renom, que 
seleccionarà un màxim de cinc obres finalistes i 
escollirà l’obra guanyadora.

El lliurament dels premis i l’estrena de les obres 
finalistes es farà en un dels concerts del cicle de 
música ‘Masquefa sona bé’ de l’any de la convocatòria. 

Per a més informació, podeu consultar les bases del 
concurs al web www.masquefa.cat. Els compositors 
que vulguin presentar les seves candidatures hauran 
d’enviar els seus treballs a l’Ajuntament abans del 23 
de febrer del 2018.



15C cultura Masquefa batega
octubre 2017

masquefa es boLca en La festa deL raïm 2017
Masquefa va viure el cap de setmana del 16 i 17 de setembre una nova i 
exitosa Festa del Raïm. Al llarg de dos dies complets la vila va acollir 
múltiples propostes lúdiques i culturals per a tots els públics amb l’objectiu 
de rememorar els orígens del municipi vinculats a la vinya, el camp i els 
productes de la terra.

Entre les propostes d’enguany, l’esperada Fira de Tastets de vins i caves, 
restauració i pastisseria; elaboració d’aiguardents; tallers i jocs antics per 
als infants; la caravana dels ruquets; el tradicional Concurs de Tastavins; 
una màquina de crispetes a càrrec de Masquefa Comerç; la cercavila amb els 
carros i cavalls d’Antonio Malet; la trepitjada popular de raïm; una pedalada 
familiar i una masterclass d’steps; l’actuació d’Aitor Aljoma i Abel Jazz i 
Arcattia; i una exposició de pintures, dibuixos i escultures d’artistes locals.
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masquefa homenatja La veLLesa 
a La setmana de La gent gran
L’entorn de la Fàbrica rogelio rojo es va convertir del 
2 al 8 d’octubre  en l’eix neuràlgic d’una celebració que 
enguany va incloure propostes com una tarda de bingo, 
una desfilada de moda, l’actuació de Juan reina, una 
trobada amb coca i ball, un espectacle d’homenatge 
a lina morgan, una visita al monestir de pedralbes, 
espectacles musicals, una missa, una sessió de ball 
i una paellada popular.

Diumenge 8,  l’Ajuntament va homenatjar el masquefí 
(aparicio alonso martínez) i la masquefina (enedina 
vila arias, a qui també se li va fer entrega de la 
medalla centenària que lliura la Generalitat a les 
persones que hagin complert 100 anys d’edat) de 
més edat de la vila i la parella de Masquefa de més 
edat (Claudio Canales soto i rita verdugo meza).

ràdio masquefa enceta La nova 
temporada 
L’emissora municipal ràdio masquefa (91.6 FM) 
ha arrancat recentment la nova temporada. Les 
emissions van començar el 2 d’octubre i la presentació 
oficial és prevista al llarg de les properes setmanes.

programes de produCCió pròpia i 
Col·laboraCió amb la xarxa

Ràdio Masquefa segueix apostant decididament du-
rant aquest nou curs per programes de producció 
pròpia amb el magazine ‘la trajinera’, a la vegada que 
es consolida l’adhesió de l’emissora a la Xarxa, que 
aportarà un nombre important de programes produïts 
per algunes de les 200 emissores que formen part 
del consorci.

noVa app per a mòbils i tauletes

Durant la presentació de la programació 2017/2018 de 
Ràdio Masquefa també és previst que es doni a conèi-
xer una de les novetats més destacades d’enguany: 
una app de ràdio masquefa que permetrà escoltar 
l’emissora municipal al mòbil i a les tauletes.

finaLitzen Les sortides 
cuLturaLs deL fem cuLtura 2017
Dissabte 7 d’octubre, els masquefins van poder 
gaudir d’una interessant visita guiada al monestir de 
pedralbes, a Barcelona. La sortida, organitzada per 
la regidoria de Cultura de l’Ajuntament, s’emmarca 
entre les activitats de la setmana de la Gent Gran i 
en el programa Fem Cultura 2017. 

Mentrestant, la sortida cultural a les Coves de salnitre 
ha quedat ajornada pel 2018 per l’endarreriment en 
les obres d’arranjament que es duen a terme en aquest 
espai.
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L’auLa de música inicia eL
curs 2017-2018
L’entitat Aula Musical L’ Alzinar-Cal Tenas, amb el 
suport de l’Ajuntament, va donar el 12 de setembre el 
tret de sortida al nou curs amb un total de 84 alumnes. 
Ofereix enguany cursos dirigits a adults i a infants, 
a partir dels tres anys, de piano, clarinet, bateria, 
baix elèctric, flauta, saxo, volí, veu, guitarra elèctrica, 
guitarra espanyola, coral gospel, combo, big band i 
llenguatge musical. Per a més informació, 93 131 83 
11 o amacat.masquefa@gmail.com

L’ajuntament aposta un any 
més per L’espai socioeducatiu 
‘La fàbrica’
Aquest curs 2017/2018, el consistori aposta de nou per 
aquest servei educatiu amb el propòsit de consolidar-
lo i fer-lo créixer tot millorant la coordinació amb els 
diferents centres educatius i implicant als agents 
socials locals.

Què és l’espai soCioeduCatiu ‘la fàbriCa’?

Un servei municipal dirigit als infants i adolescents 
del municipi impulsat per l’Ajuntament -amb el suport 
de l’Obra Social “la Caixa”- i desenvolupat per ACTUA 
Cooperativa d’Iniciativa Social.  Per a més informació, 
671 06 11 90 o lafabrica@actua.coop.

a Qui Va dirigit?

A infants i adolescents masquefins entre els 6 i els 
17 anys.

en Què Consisteix?

En oferir als joves i adolescents activitats lúdiques i 
formatives fora de l’horari escolar; com ara tallers de 
cuina, expressió corporal, treballs manuals o jocs.

Quins són els seus objeCtius?

g Guiar

g Donar suport

g Acompanyar l’estudi

g Estimular i potenciar el desenvolupament de la 
personalitat dels infants i adolescents

g Socialitzar 

g Adquirir hàbits bàsics

g L’esbarjo d’infants, adolescents i les seves famílies

g Treballar l’autonomia personal

es posa en marXa eL servei 
d’atenció a joves i famíLies
L’Ajuntament de Masquefa, juntament amb Dones 
amb Empenta (DAE), va posar en marxa l’octubre 
del 2016 aquesta nova prestació que permet als 
joves majors de 12 anys i a les seves famílies rebre 
acompanyament educatiu i atenció psicològica.

La voluntat del consistori és potenciar enguany aquest 
servei que es troba actiu des del mes de setembre i que 
facilita als adolescents un espai d’escolta, de reflexió 
i d’orientació i, alhora, apodera la família.

en Què Consisteix el serVei?

En l’assessorament i acompanyament educatiu tant 
a adolescents a partir de dotze anys, com a famílies. 
L’equip està format per una educadora social i una 
psicòloga.

Com hi puC ContaCtar?

El primer pas en l’atenció serà l’acollida per part 
de l’educadora del servei, qui mantindrà un primer 
contacte i valorarà la necessitat, o no, d’intervenció 
d’altres professionals. Per a accedir al servei  cal 
demanar cita prèviament al telèfon 663 70 30 79 o 
passar pel Casal de Joves els dimarts o els dijous de 
16 a 20h. També es pot demanar informació sobre el 
servei a través de l’adreça eajf.masquefa@dae.cat.
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masquefa dóna eL tret de 
sortida aL nou curs escoLar
El 7 de setembre, l’Ajuntament va dur a terme la pre-
sentació del curs escolar 2017/2018 davant la co-
munitat educativa del municipi.

 Enguany, el curs 2017/2018 s’ha posat en marxa a 
Masquefa amb un total de 1.663 alumnes -31 alumnes 
més que el curs anterior- repartits entre l’Institut de 
Masquefa, l’Escola El Turó, l’Escola Font del Roure, 
l’Escola Vinyes Verdes i l’EBM La Baldufa. Entre les 
principals novetats del nou cicle hi ha la integració 
definitiva de l’Escola Masquefa II a l’Escola El Turó, 
l’obertura d’un total de set aules a l’EBM La Baldufa, i 
l’entrada en funcionament del nou Pla d’Acció Tutorial 
per a millorar l’acompanyament i el seguiment dels 
alumnes de l’Institut.

oferta formativa per a 
persones aduLtes
La Guia Formativa inclou per als mesos de setembre, 
octubre, novembre i desembre del 2017 una variada 
oferta de cursos que inclouen novetats com sessi-
ons d’ofimàtica per a infants i joves i una formació 
subvencionada i relacionada amb l’àmbit logístic.

La guia formativa, que llueix un nou disseny renovat, 
es pot consultar en format paper a les dependències 
municipals i de manera online al web de l’Ajuntament 
de Masquefa. Per a més informació sobre les inscrip-
cions us podeu adreçar presencialment al CTC (Av. 
Catalunya, 60) o a través del telèfon 93 772 78 28.

tornen eLs espais famiLiars
El servei ofereix assessorament i suport als pares 
i mares en la criança i l’educació dels seus fills i 
filles de 0 a 3 anys.  Les sessions van començar el 3 i 
4 d’octubre i es fan a l’Escola Bressol Municipal La 
Baldufa dos cops per setmana. Més informació al 93 
772 50 11 o a l’EBM La Baldufa.

masquefa ofereiX activitats 
eXtraescoLars per aLs infants
L’Ajuntament de Masquefa i les associacions locals 
organitzen per aquest curs 2017/2018 un ampli ventall 
d’activitats extraescolars per als infants de la vila 
entre els 0 i els 12 anys.  Consulta la guia al web www.
masquefa.cat.

g Artístiques i culturals: cursos d’anglès i francès, 
música, ball de bastons, dibuix i pintura, dibuix 
manga, esplai i informàtica

g Esportives: bàsquet, pàdel, futbol, hoquei patins, 
patinatge artístic sobre rodes, taekwondo i tennis 
taula

g AMPA: extens catàleg de propostes al llarg de tot 
el curs

g En família: prop d’una desena de propostes dirigides 
a les famílies que volen fer activitats extraescolars 
de forma conjunta

Consell
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       vacuna’t contra La grip
La grip és una infecció vírica de les vies respiratòries. És d’inici brusc i cursa amb febre alta, dolor muscular, 
tos seca, mal de cap i de coll i malestar general. La vacuna ajuda a protegir-nos de la grip, però no del refredat 
comú. Rarament pot produir febre o malestar.

La vacunació antigripal s’adreça especialment a les persones de 60 anys o més; les internades en institucions; 
les que pateixen malalties cròniques pulmonars, cardíaques, hepàtiques o renals; les diabètiques; els immune 
deprimits i les embarassades. També es recomana la vacunació a les persones que poden transmetre la grip a 
individus d’aquests grups de risc i a les que ofereixen o treballen en serveis essencials a la comunitat.

Aquest any, el període de vacunació serà a partir de l’última setmana d’octubre fins la darrera setmana de 
desembre.

des del Cap masquefa us animem a vacunar-vos. protegeix-te!

Equip Cap Masquefa

   

et cau eL cabeLL?
El cabell ens dóna informació del nostre estat físic i emocional. El cabell net, sa i brillant és signe de salut i 
benestar interior. La seva funció principal és la de protegir el cuir cabellut de la radiació solar. La caiguda de 
cabell és una preocupació molt freqüent tant en homes com en dones quan arriba l’època de tardor.

Quina quantitat de caiguda de cabell es considera anormal?

Considerem una caiguda anormal de cabell quan és superior a 100 cabells al dia. Correspon al percentatge de 
cabell que es troba en la fase final del seu cicle de vida. El cabell passa per tres fases: creixement (anàgena), 
transició i expulsió o telògena. Menys del 20% del cabell es troba en aquesta fase de caiguda i dura entre dos 
i tres mesos. És quan hem d’actuar per enfortir el cabell..

Caiguda de cabell en dones i en homes

En els homes entre 18 i 30 anys la causa més freqüent és la hereditària, l’anomenada alopècia androgenètica. 
Per contra, la causa més habitual en les  dones  és una combinació de circumstàncies com trastorns 
menstruals, carències vitamíniques especialment de ferro, problemes de tiroides com l’hipotiroïdisme, 
trastorns emocionals i l’estrès.

Prevenció i tractaments

Una  alimentació sana i equilibrada  és un dels principals aliats per tenir forts els cabells i prevenir la 
caiguda. En aquest sentit és important obtenir els nivells òptims de nutrients per mantenir el cuir cabellut en 
perfectes condicions.

També resulten molt beneficiosos els  micromassatges capil·lars -molt important en els tractaments 
tòpics- ja que activen la circulació. 

Els tractaments més beneficiosos són els que combinen l’aplicació tòpica, locions, sèrums i xampús, i els 
complements orals. Els components més importants que han de contenir aquests complements orals són 
el zinc, ferro, biotina, vitamina B5, vitamina E, cisteína, lisina… Això són minerals, vitamines i amninoàcids, 
tots ells nutrients i estimulants naturals de l’estructura del cabell. Això sí, si el problema és greu, és 
aconsellable consultar un dermatòleg, ja que hi pot haver altres trastorns de fons. 

si necessites més informació sobre la caiguda del cabell, a Farmàcia masquefa estem encantats de 
resoldre els teus dubtes. som part de tu.

Sílvia Jiménez Tort. farmacèutica titular. farmàcia masquefa.

   

Consell
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butLLetí informatiu de La regidoria de joventut 
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èXit de participació i diversió 
aL Kap de setmana jove de 
masquefa

Masquefa va celebrar durant el mes de juliol l’edició 
més concorreguda fins al moment del Kap de set-
mana Jove. 

Les activitats van començar el 7 de juliol amb el sopar 
de l’euro, una proposta que va aplegar un bon nombre 
de participants i que va continuar amb un espectacle 
de màgia i música en directe. L’endemà va tenir lloc el 
torneig ‘Game of skate’ i per la nit la música va agafar 
el protagonisme amb la festa del raggatunning i el dj 
pablo picón. El Kap de Setmana Jove 2017 va finalitzar 
el dia 9 de juliol amb el concurs de talents ‘masquefa 
Got talent’, que va ser tot un èxit de talent i públic.

Una iniciativa conjUnta de l’ajUntament i el 
jovent de masqUefa

L’impuls del Kap de Setmana Jove és un dels esdeve-
niments de l’any que compta amb una major implica-
ció i bolcat dels joves masquefins. De fet, l’objectiu 
principal de la iniciativa és dinamitzar i activar als 
col·lectius juvenils del poble.

És per això que es tracta d’un activitat programada, 
organitzada i executada conjuntament per l’ajunta-
ment i la comissió KsJ. Enguany, la implicació dels 
col·lectius joves ha sigut fins i tot més notable que 
en anys anteriors, ja que s’hi ha afegit la comissió de 
joves de l’skate de Masquefa, que es va encarregar 
d’organitzar el torneig d’skate.
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c/ Doctor Jover, 12 baixos
08783 Masquefa (Barcelona)

Tel. 93 506 66 57 · Mòbil 666 299 706
calcuiner@gmail.com · www.calcuiner.com

Menú de dimarts a divendres migdies
 12,50€

Pa, aigua, vi o refresc i café inclós

Dissabtes i diumenges 
carta i menú de 27,90€

tot inclòs

Menjar per emportar Motorización de puertas ·  Barandillas · Trabajos 
inoxidable · Estructuras metálicas Cerramientos 
Puertas · Rejas ·  Escaleras metálicas 
Motorización de puertas ·  Barandillas · Trabajos 
inoxidable · Estructuras metálicas · Puertas 
Cerramientos· Rejas ·  Escaleras metálicas

c/ Dídac Toldrà, 31 · 08783 MASQUEFA
serralleriajmg@hotmail.com

Tel.: 678 609 348 ·  Fax: 93 772 61 15

Jonatan Merchán

Especialistas en todo tipo de:VUELTA
COLEal

beques per a estudis 
postobLigatoris

L’Ajuntament de Masquefa referma el seu compromís 
en l’impuls de l’educació i en la millora de les eines 
que permetin als joves del municipi desenvolupar la 
seva formació acadèmica. 

Per tot plegat, durant el darrer trimestre d’aquest 
2017 la regidoria de Joventut  obrirà una nova con-
vocatòria de beques dirigida als estudiants residents 
a la vila i que cursin estudis oficials de grau univer-
sitari, diplomatura o llicenciatura, cicles forma-
tius de grau mitjà (CFGm), cicles formatius de grau 
superior (CFGs), Batxillerat (BtX), ensenyaments 
professionals de música i dansa i estudis artístics 
superiors a Catalunya.

consuLta Les activitats deL casaL peL darrer semestre deL 2017
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Masquefa se suMa a la caMpanya 
‘TracTa’M bé’

El Consell Comarcal de l’Anoia, l’Ajuntament 
d’Igualada i el Consell Comarcal del Solsonès 
impulsen conjuntament aquest projecte de 
prevenció dels maltractaments a les persones grans 
i de foment del respecte i el bon tracte a la gent gran. 

l’ajunTaMenT s’adhereix a 
la caMpanya per eviTar la 
irregulariTaT sobrevinguda 

L’objectiu d’aquesta campanya és donar a conèixer l’in-
forme INF03 d’esforç d’integració per a la renovació de 
les autoritzacions de residència temporal i la seva utili-
tat a l’hora d’evitar caure en una situació d’irregularitat 
administrativa. L’informe IN03 el poden demanar per-
sones estrangeres no comunitàries majors de 16 anys 
que tinguin una autorització de residència temporal en 
règim general, i dins del termini legal de renovació. 

Masquefa aconsegueix 53 
donacions de sang aquesT esTiu

El Casal de la Gent Gran va acollir a finals del mes 
d’agost  una nova jornada de donació de sang al 
municipi impulsada pel Banc de Sang i Teixits amb 
la col·laboració directa de l’Ajuntament. Des de les 
17 h. a les 21 h., es van realitzar un total de 53 
donacions –entre elles, 10 provinents de nous do-
nants-. També es van produir 14 oferiments més 
de persones que volien donar sang, però no es va 
poder fer efectiu perquè no complien amb els re-
queriments necessaris.

l’associació arTísTica MissaTgers 
organiTza la 20a exposició de 
dibuix i pinTura 

La mostra, titulada “Colors del Sol”, es podrà visi-
tar a la Capella del Roser del 20 al 22 d’octubre. A 
l’exposició hi participen els alumnes que van fer el 
curs 2016-17 i el curs d’estiu 2017 i la inauguració 
tindrà lloc divendres 20 d’octubre (20 h.). Durant 
la presentació, a més, es durà  a terme el lliura-
ment dels diplomes participatius a cada alumne i 
de les paletes de ceràmica als alumnes més antics. 
Durant el dissabte 21 i diumenge 22, la Capella de 
Roser romandrà oberta per visitar l’exposició d’11 
h. a 13 h. i de 18 h. a 20 h. Finalment, tots els assis-
tents tindran l’oportunitat de pintar el seu sol en 
un taller interactiu de pintura durant les hores de 
visita. 
En paral·lel, s’ha creat una comissió d’artistes de 
Masquefa per tal d’organitzar exposicions d’art al 
llarg de l’any. Així, els dies 16 i 17 de setembre se’n 
va organitzar una de temàtica vitivinícola; mentre 
que per Sant Eloi, La Fàbrica Rogelio Rojo acollirà 
una mostra de temàtica lliura. Aquells artistes lo-
cals interessats en participar-hi cal que enviïn un 
correu electrònic a la Comissió d’Artistes de Mas-
quefa, artmissatgers@yahoo.es.
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Masquefa recapTa Més de 300 
euros duranT el Mulla’T 2017

L’Ajuntament es va sumar un cop més al 
projecte impulsat per la Fundació Esclero-
si Múltiple amb l’organització el mes de ju-
liol d’una remullada solidària i una sessió 
de cinema a la fresca a la plaça de l’Alzinar 
–amb la col·laboració directa de la Societat 
Recreativa i Cultural L’Alzinar-. Ambdues 
propostes solidàries van permetre recaptar 
a través de donatius i la venda de productes 
un total de 361,36€ que aniran destinats ín-
tegrament a la recerca mèdica de l’esclerosi 
múltiple. L’Ajuntament agraeix a tots els vo-
luntaris la seva implicació durant la jornada.
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aL costat 
de Les entitats 
nous treballs de remodelaCió al paVelló 
poliesportiu
L’Ajuntament de Masquefa va dur a terme durant 
els mesos d’estiu treballs de remodelació al pavelló 
poliesportiu del municipi. Les obres van consistir en 
el canvi del terra de parquet; en cobrir la part que uneix 
el pavelló amb la pista exterior; arreglar els vestidors; 
instal·lar ventilació creuada  per una regulació de 
la temperatura interior més eficient; i repintar les 
línies que marquen les pistes esportives al terra i a les 
parets.

Masquefa se suMa a les 
MosTres de condol pels 
aTeMpTaTs a barcelona i 
caMbrils

Masquefa va mostrar el seu rebuig total 
i rotund als fets ocorreguts durant el 
mes d’agost a Barcelona i Cambrils. En 
aquest sentit, representants de l’Ajunta-
ment i desenes de veïns del municipi es 
van concentrar a les portes del consis-
tori per mostrar la seva condemna dels 
fets i el seu suport a les víctimes i als 
seus familiars. En senyal de dol, es van 
celebrar cinc minuts de silenci i es va fer 
la lectura pública d’un manifest. A més 
les banderes del consistori van onejar a 
mitja asta durant tres dies. 

la fesTa de la MoTo arriba 
a la seva TreTzena edició

A  finals  del  mes  d’agost,  Masquefa  va 
tornar a respirar motor. L’Associació 
Motorista 4133 –amb la col·laboració de 
l’Ajuntament- va organitzar al municipi 
la tretzena edició de la Festa de la Moto. 
Al llarg d’un matí, La Fàbrica Rogelio 
Rojo va acollir un variat programa d’ac-
tivitats que incloïa  música en viu –amb 
les actuacions dels grups Sin City i Cru-
ce de Caminos-, un esmorzar ‘biker’ i es-
tands de roba, bijuteria i complements.

noVa maQuinària per al manteniment del 
paVelló poliesportiu
La Regidoria d’Esports ha adquirit recentment 
una nova màquina de neteja professional que serà 
destinada al manteniment del pavelló poliesportiu.

acord per obrir a ToTs els 
Masquefins l’ús de la pisTa 
esporTiva exTerior de l’insTiTuT 
de Masquefa

L’Ajuntament i l’Institut de Masquefa han arribat 
a un acord per obrir a tota la ciutadania l’ús de la 
pista esportiva exterior i descoberta del centre. La 
instal·lació està sent sotmesa a diversos treballs 
d’arranjament per garantir la seguretat de les per-
sones que en facin ús i per limitar l’entrada a l’edi-
fici de l’institut quan aquest estigui tancat. Tots els 
veïns que ho vulguin podran utilitzar lliurement les 
instal·lacions per a la pràctica esportiva. La pista es 
podrà utilitzar entre setmana (de les 15 h. a les 23 
h.) i durant els caps de setmana i festius (de les 10 
h. a les 23 h.).
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entreVista a Roman Peñas, 
gerent de l’empresa 
indUstRias qUímicas masqUelack, 
ubiCada al polígon de la 
pedrosa i dediCada  a la 
fabriCaCió de  Vernissos per 
fusta d’ús industrial.

QUaN i COm va NéiXer masQUelaCK?
Masquelack va néixer l’any 1978 i va ser fundada 
per diversos socis; entre els quals el meu pare, 
l’Alejandro Peñas. Actualment és una empresa 
familiar ubicada al Polígon de La Pedrosa on ocupa 
un  superfície de 9.000m2, dins una parcel·la de 
20.000m2. A dia d’avui, Masquelack compta amb 60 
treballadors, 46  a Masquefa i 14 a les delegacions 
de França i Portugal.

QUiN tipUs de verNissOs FaBriQUeN?
A Masquelack fabriquem vernissos per a la fusta. Els  
nostres clients són empreses fabricants de mobles, 
portes o finestres. Es tracta d’un producte dirigit a 
la indústria i no al client final. La nostra gamma de 
productes és molt àmplia, pel fet que els vernissos 
es fabriquen a mida dels clients i  d’acord amb  les 
exigències mediambientals del país on van dirigits.

seNt UNa empresa QUe depèN del seCtOr 
del mOBle, vàreU NOtar mOlt els eFeCtes 
de la Crisi?
Segons dades d’ASEFAPI (Associació Espanyola 
de Fabricants de Pintures i Tints d’Imprimir), entre 
el 2007 i el 2012 el mercat va caure un 55% a Es-
panya. A Masquelack vàrem començar a exportar a 
principis de la dècada dels 90 i la crisi sí que ens va 
afectar. Tot i així, gràcies a l’exportació vàrem poder 
tirar endavant. La crisi, però, sí que va comportar 
canvis a l’empresa. Ens va portar a replantejar-nos 
els canals de venda i també vàrem crear estructures 
pròpies a França i Portugal. Tot i la crisi, vam poder 
mantenir el cor de la plantilla.

Actualment la producció és fa el 100% a Masquefa i 
disposem de tres delegacions a Andalusia, Portugal 
i França on hi ha una estructura comercial i tècnica 
i també s’hi ofereix un servei de colorimetria. 
Masquelack també compta amb distribuïdors 
al Magreb, a l’Orient Mitjà i a l’Europa de l’est. 
Actualment, el 80% de la producció va destinada 
a fora d’Espanya, mentre que abans de la crisi el 
percentatge era d’un 25%.

esteU sOtmesOs a NOrmatives mOlt es-
triCtes?
Sí. El tema dels vernissos té unes exigències 
normatives molt altes, especialment en països 
europeus on demanden un producte eficient i sense 
càrrega contaminant.

QUiNa impOrtàNCia té la iNNOvaCió eN la 
vOstra empresa?
Aquest és el moll de l’ós. A l’empresa disposem d’un 
departament d’I+D amb un equip de professionals 
permanent; i estem catalogats com a Pime Innova-
dora pel Ministeri d’Indústria. A  Masquelack tre-
ballem per a fabricar productes eficients i respec-
tuosos amb el medi ambient. Així, la nostra recerca 
se centra en proposar alternatives que redueixin la 
petjada de carboni, sense que la productivitat i els 
costos dels nostres clients en surtin perjudicats.
El futur és estar en constant evolució. Treballem per 
oferir productes amb una base cada vegada més 
bio; és a dir , amb més components biològics per tal 
d’aconseguir vernissos alternatius i igual d’eficients 
sense haver de dependre del petroli.

COm veieU el FUtUr  de l’ empresa?
Amb optimisme. Masquelack és una empresa en 
constant creixement des de 1978 i la base de la 
nostra evolució ha estat la vocació internacional, 
el compromís de qualitat i el desenvolupament de 
productes respectuosos amb el medi ambient. El 
nostre lema és “Doing good, doing well”, que traduït 
al català vindria a ser “Treballar bé, fent el bé”.

www.masquelack.com 937 72 52 81
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una quinzena d’equips participen 
deL iii torneig de futboL sorra 

Després d’alçar-se amb el títol de campió de les   
24 Hores de Futbol Sala,  ‘el Granero de masque-
fa’ també es va convertir el mes de juliol en el campió 
del torneig de Futbol sorra de masquefa. La com-
petició, organitzada pel  Fs espardenya masque-
fa  amb la col·laboració de l’Ajuntament, celebrava 
la seva tercera edició amb la participació d’un total 
de 15 equips (12 de masculins i tres de femenins).

ClassifiCaCió masCulina

1. EL GRANERO DE MASQUEFA (Masquefa)

2. VINYETS (Vilanova G.)

3. LOS BUTANEROS (Masquefa)

4. INFORMER DE MASQUEFA (Masquefa) 

5. PORROTINAIKOS (Masquefa) 

6. MES VIAL (Abrera)

7. FRENAYBACHE (Martorell) 

8. SALAO (Martorell)

9. TOPOS F.C. (Masquefa) 

10. ÍNTER DE MOLLET (Mollet del Vallès) 

11. LOS PASCUAL (Masquefa) 

12. CAN CANALS (Piera)

ClassifiCaCió femenina

1. FOREVER (Masquefa)

2. ROMPEDORAS (Masquefa)

3. TEAM GIRLS (Masquefa)

eL cLub esportiu masquefa organitza 
Les primeres 12 hores de futboL 7

El cap de setmana del 19 i 20 d’agost, va tenir lloc 
la  primera edició de les 12 hores de Futbol 7, or-
ganitzades pel  Club esportiu masquefa. Els  set 
equips participants van destacar per la seva qua-
litat i el bon comportament que van tenir al llarg 
de la competició. 

ClassifiCaCió de les 12 hores de futbol 7

1. PORRO MURCIA (Sant Andreu de la Barca)

2. LOS JICHOS (Masquefa)

3. SELEçA DO 90’S (Masquefa)

4. LA JET SET (Masquefa)

5. PORROTINAIKOS (Masquefa)

6. NARANJITOS (Masquefa)

7. FLAMENKITOS SOCCER (Masquefa)

ignasi bueno suma un nou èXit

L’Ajuntament de Masquefa felicita públicament al 
jove esportista masquefí ignasi Bueno, que el cap 
de setmana del 23 i 24 de setembre es va alçar 
amb la segona posició a l’Open B de l’Open interna-
cional de vic de tenis taula. 



26esports Masquefa batega
octubre 2017

es

Lucía gómez i josé manueL fernández 
LLueiXen aLs campionats de 
cataLunya de natació

Ambdós esportistes masquefins van quallar un 
excel·lent paper individual a principis del mes de 
juliol durant la celebració del  Campionat de Ca-
talunya d’estiu infantil de natació  celebrat a les 
instal·lacions esportives del Club Natació Lleida. 
Els dos nedadors es van classificar per disputar, 
cadascun d’ells, un total de nou proves. Final-
ment,  lucía Gómez va aconseguir una meritòria 
setena posició a la prova de 1.500 metres lliures; 
mentre que José manuel Fernández va finalitzar 
vuitè a la mateixa prova.

eL cp masquefa es presenta
davant de L’afició

Dissabte 9 de setembre, el Club patí masquefa va 
dur a terme la presentació oficial de tots els equips 
que competeixen aquesta temporada 2017/2018 
–des de l’aleví fins el primer equip-. El pavelló mu-
nicipal va acollir un partit de veterans, una foto de 
família i un sopar popular de club. 

nou cautXú peL camp de futboL

Aprofitant l’aturada de l’activitat esportiva durant 
el mes d’agost, es va dur a terme el canvi de cautxú 
al camp de futbol. En total, se’n van canviar unes 13 
tones amb l’objectiu de garantir un estat òptim de 
la instal·lació de cara a la temporada 2017/2018.

presència masquefina a L’utmb

L’Ajuntament de Masquefa felicita públicament a 
manuel Gallego i Fernando Freijo, representants de 
l’entitat  masquefatrail a l’Ultra trail du mont Blanc 
- UTMB, la carrera de trail running per excel·lència 
arreu del món.  A la prova hi van prendre part més 
de 5.000 participants vinguts d’arreu.

ii edició deL mototerra de masquefa

Els masquefins alex descalzo, Joan rosell, Josep 
Carné i rubén Garcia van participar el 17 de setem-
bre de la segona edició del mototerra de masquefa, 
organitzat per  Moto Club Igualada, A.C. Baldrich i el  
Moto club verds Masquefa –amb la col·laboració de 
l’Ajuntament-.

L’Ajuntament agraeix a la seixantena de pilots par-
ticipants la seva implicació i felicita els vencedors 
i els organitzadors d’aquesta prova puntuable pel 
Trofeu Social de Mototerras 2017.
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A

octubre
dijous 12 d’octubre

festa de La veLLesa de La 
beguda

10:00 h.: missa a l’Església 
Immaculada Concepció

12.00 h.: cercavila fins a 
l’envelat amb els gegants i 
grallers de La Beguda

A continuació: vermut popu-
lar

14:30 h.: dinar de germanor 
amb fideuà, beguda, pa i 
postres

16:30 h.: concert de frag-
ments de sarsueles 

Organitza: Societat Recreati-
va Unió Begudenca

diumenge 15 d’octubre

baLL popuLar

A càrrec del Grup Choffers

Entrada: 2€

18:00h

Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

diLLuns 16 d’octubre 

inici deL grup de suport 
emocionaL i ajuda mútua

El Grup de Suport Emocional i 
Ajuda Mútua (GSAM) és un espai 
de relació, de suport psicològic 
i d’intercanvi d’experiències 
i ajuda mútua entre persones 
cuidadores no professionals. 
El grup consta d’un total de 10 
sessions

De 10:30h a 12:00h

CTC Centre Tecnològic i 
Comunitari

Més informació al 93 772  78 28

dijous 19 d’octubre

cinefòrum

Moderador: Joan Millaret

Pel·lícula: “Cometas en el cielo”

18:00 h.

Biblioteca

divendres 20, dissabte 21 i 
diumenge 22 d’octubre

eXposició de dibuiX i pintura 
curs 2016-17

A càrrec de l’Associació 
Artística Missatgers

Inauguració: divendres 20 a 
les 20:00h

Dissabte i diumenge d’11:00h 
a 13:00h i de 18:00h a 20:00h

Capella del Roser

diumenge 22 d’octubre

cursa traiL de Les 3 fonts

Sortida: a les 10:00h a la Plaça 
dels Jocs i arribada al mateix 
lloc

Organitza: Masquefa Trail

masquefa sona bé

Concert a càrrec de Duo Tocatta, 
que presentarà “Violintastik: El 
Desconcert”

18:00h

Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

divendres 27 d’octubre

eXposició “notícias deL 
oriente próXimo”

Inauguració de la mostra foto-
gràfica i, a continuació, xerrada 
a càrrec del seu autor, Dawid 
Kopa.

18:00h

Biblioteca

diumenge 29 d’octubre

cursa cicLocross de copa 
cataLana

El Turó 

De 9:00h a 14:00h

Organitza: Club Ciclista 
Masquefa

baLL popuLar
Amb el Duo Melody

Entrada: 2€

18:00h

Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

bústia 
ciutadana
las urnas, armas de 
destruCCión masiVa

En Madrid sonaron las alarmas: “España 
corre peligro”, “los catalanes quieren ha-
cer un referéndum”. Y el Gobierno, ante 
la gravedad, lo llamó “arrebato”. “Hay 
que detener a esa turba de tumultuarios 
obnubilados provistos de papeletas que 
en sus manos son armas muy peligrosas”.

“Pero, sobre todo, encontrad las URNAS, 
armas de destrucción masiva que en 
posesión de esa banda de sediciosos 
pueden ser letales para los privilegios 
ilimitados y sin control de esos señores 
acartonados tras siglos de inmovilismo, 
beatería y corruptelas”. Para encontrarlas 
han registrado, interrogado, amenazado, 
detenido y multado y nos han intoxicado 
con todos los medios de comunicación: 
prensa, radio i televisión; augurándonos 
todas las plagas bíblicas si no éramos 
buenos chicos y volvíamos al redil.   

A pesar de todo esto, no lo han consegui-
do. Queremos votar y han traído miles de 
policías y guardia civiles y han invadido 
Cataluña. Pero ni las cargas, ni los palos, 
ni los cientos de heridos nos han quebra-
do la voluntad, hemos salvado las urnas 
y hemos votado.

¿Quién pedirá cuentas de los millones 
que han gastado?

Todo ese bochornoso espectáculo lo han 
montado para decirnos que son ellos los 
que mandan y tienen la fuerza. Pero les 
falta la razón. Porqué en su prepotencia, 
cuando nos dicen que es ilegal y que no 
tiene validez porqué es una pantomima, 
están mintiendo. Porqué de ser así, nos 
hubieran dejado votar y no estaría me-
dio mundo hablando del referéndum ca-
talán. 

Señores. Somos ciudadanos y queremos 
ejercer nuestro derecho a opinar sobre 
cómo queremos que sea nuestro futuro. 

VISCA CATALUNYA

simeón monfort
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novembre
divendres 3 de novembre

fem cuLtura 

Xerrada “Origen geològic de 
les coves. La Cova de Salnitre”, 
a càrrec de la Dra. Antònia 
Navarro del  Laboratori de 
Materials de la Universitat 
Politècnica de Catalunya

18:00h

Biblioteca de Masquefa

dissabte 4 de novembre

festivaL anuaL patinatge 
artístic

De 07:00h a 22:00h

Pavelló Esportiu Municipal

Organitza: Club Patinatge 
Artístic Masquefa

dijous 9 de novembre

trobada amb L’escriptor 
víctor deL árboL

Sessió amb l’autor del llibre “El 
peso de los muertos”

18:00 h.

Biblioteca d’Igualada

diumenge 12 de novembre

baLL popuLar

Amb el Duet Amor

Entrada: 2€

18:00h

Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

dijous 16 de novembre

Xerrada sobre Les maLaLties 
infeccioses en eL marc de La 
marató de tv3

Conferència impartida per un 
professional de la salut

18:30h

Biblioteca de Masquefa

desembre
dissabte 2 i diumenge 3 de 
desembre 

festa de sant eLoi

diumenge 10 de desembre

baLL popuLar

Amb el Grup Choffers

Entrada: 2€

18:00h

Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

dissabte, 16 de desembre

concert de nadaL

A càrrec de l’Aula Musical l’Alzi-
nar Cal Tenas

18:00h

Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

diumenge 17 de desembre

baLL popuLar

Amb el Duet Amor

Entrada: 2€

18:00h

Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

diumenge, 17 de desembre

La marató de tv3

Activitats a Masquefa de la 26a 
edició de La Marató de TV3, de-
dicada enguany a les malalties 
infeccioses

diumenge 19 de novembre

masquefa sona bé
Concert a càrrec de Wax & 
Boogie Rhythm Combo, que 
presentarà “Wax & Boogie”

18:00h

Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

dimecres 22 de novembre

farceLL de contes

Sessió de contes per a nadons 
a càrrec de la rondallaire Nona 
Umbert

17:30h

Biblioteca de Masquefa

divendres 23 de novembre

cinefòrum

Moderador: Joan Millaret

Pel·lícula: “La fuente de las 
mujeres”

18:00 h.

Biblioteca de Masquefa

dissabte 25 de novembre

cinema
Projecció de la pel·lícula “¿Y si 
vivimos todos juntos”. Activitat 
ajornada de la Setmana de la 
Gent Gran 2017

18:00h

Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

diumenge 26 de novembre

baLL popuLar

Amb el Grup Choffers

Entrada: 2€

18:00h

Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

diLLuns 27 de novembre

trobada de cLubs de Lectura

”Els tres aniversaris”, de Rebe-
kka Kricheldorf, amb la traducció 
de Joan Negrié i la direcció de 
Jordi Prat

Entrada: 15€ (entrada + 
autocar)

Inscripcions a la Biblioteca de 
Masquefa

18:00h

Teatre Auditori de Granollers
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Excavacions i Construccions

Tel. 93 778 83 94
Mòbil 610 205 798
i.perea.exca@hotmail.com

IÑAKI PEREA

C/ Abrera, 3 Bústia 157
08783 MASQUEFA

Móvil. 616 037 941
Tel. 93 772 56 17

Didac Toldrà, 25
08783 Masquefa

juanisart@pratisa.com

TALLERS
PRATISA S.L.

Revisió
Electricitat
Pneumàtics
Amortidors
Oli

Climatització
Escapament
Distribució
Frens
ITV

TREBALLEM

AMB PREUS 

TANCATS 

El teu taller amb garantia i compromís

Baguettes de forner,

ofertes en brioixeria
esmorza o berena de franc

O combina-la amb llenya,

ESTALVIA

Croissant 

Mantequilla
3 Croissant 
cereals petit

Cafè&llet
+ croissant
mantega

Cafè&llet
+ Entrepà

barrot

a partir
de la 2ª

combina-ho
per

2
Croissant

cereal
2 Xuxoscrema o xoco
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El nostre municipi es construeix amb l’esforç de tots 
i totes, i malgrat les dificultats, diàriament apareixen 
iniciatives que fan de Masquefa un poble millor. Estant 
a peu de carrer i al costat dels veïns pots observar i 
reconèixer el potencial de la nostra societat. I és així 
com es fa comunitat i es mira cap al futur.
Però quin futur? El govern de Masquefa ens ha explicat 
que el seu futur és l’any 2020. D’aquí a tres anys! Actuar 
a curt termini és deixar clar que s’està més preocupat 
pels interessos particulars que pels interessos col-
lectius. No hi ha projecte si s’anteposa el propi futur 
immediat a un bon futur per a tots a mig i llarg termini.
La pregunta encertada seria: com volem que sigui la 
Masquefa dels propers 10-15 anys? Sense deixar de 
millorar el dia a dia, per transformar el nostre municipi 
i convertir-lo en un territori de futur, situem el nostre 
destí al 2030. 
Per assolir-ho, entre tots, apliquem el coneixement 
per dissenyar el futur; treballem al màxim la nostra 
capacitat d’innovar i crear; i fem realitat un projecte en 
comú a través de la participació i el compromís d’una 

gran majoria de vilatans i vilatanes.
Els  Socialistes ja hem obert aquest debat. Molts veïns 
han rebut la nostra invitació i han obert aquest diàleg 
a casa seva i en els seus entorns. Els nostres punts 
de partida són: 

g Una societat justa on les famílies siguin prioritàries.
g Un teixit econòmic i comercial consolidat per una 

societat dinàmica.
g Equilibri territorial per un municipi inclusiu i sense 

desigualtats.
g Societat cohesionada, diversa i connectada en xarxa 

per aprofitar la suma de tots.
g Sostenibilitat ambiental i econòmica com a garantia 

de futur.  

Us convidem a reflexionar sobre el  futur de Masquefa. 
És un gran exercici! 

Ho sabem fer, ho podem fer!

ciu · reClamem mesures urgents als organismes gestors de l’aboCador de Can mata

psc · masQuefa, a peu de Carrer

Els masquefins patim des de fa massa temps i de for-
ma absolutament injustificada les conseqüències de 
la mala gestió que l’Agència de Residus de Catalunya, 
l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i el Consorci Eco-
par4 duen a terme de l’abocador de Can Mata. 

Una mala praxis sistemàtica que condemna els nos-
tres veïns a ser víctimes de reiterades i insuportables 
males olors provinents de l’equipament i que genera un 
evident i insostenible problema a nivell mediambiental, 
de seguretat i d’imatge per a la vila. 

A més, és focus de seriosos incidents com els incendis 
que s’han decretat a l’espai al llarg dels darrers mesos; 
l’últim d’ells, el passat mes d’agost. Un foc evitable i que, 
per una qüestió de seguretat pública i de transparència, 
és inadmissible que cap dels organismes gestors de 
l’abocador no en traslladés informació a l’Ajuntament. 
Un fet molt greu que ens va conduir, en aquell moment, a 

una situació d’indefensió i d’impotència absolutament 
impròpies.  

L’equip de govern, doncs, és plenament conscient 
d’aquesta situació indesitjada. És per això que hem 
decidit entomar la iniciativa d’aquest conflicte i actuar 
amb rapidesa i fermesa per defensar, en tot moment, 
els drets i benestar dels masquefins. En aquest sentit, 
hem reclamat als organismes gestors de l’abocador que 
s’adoptin mesures urgents i eficaces que eradiquin de 
forma definitiva els problemes associats a l’abocador. 

Un espai, l’abocador de Can Mata, que compleix una 
funció necessària per a Masquefa i per al conjunt del 
territori, però que de forma innecessària i com a con-
seqüència de la seva mala gestió, és, avui en dia, més 
un problema públic que un servei real per a la població.

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.

Pol. Ind. La Pedrosa

Carretera de Masquefa a La Beguda - Nau 33, 

baixos  08783 Masquefa - Barcelona

jcmuntatges@hotmail.com

Telf 93 772 51 31 - 670 02 32 34

Fax 93 772 56 79 

CONSTRUCCIONS METÀL.LIQUES

SERRALLERIA

TREBALLS AMB ACER INOXIDABLE
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27 alcaldes sobiranistes de l’Anoia han signat el Decret 
de suport al Referèndum. Des d’ERC Masquefa, volem 
expressar públicament el nostre reconeixement i su-
port a tots els alcaldes que han manifestat d’una ma-
nera o altre el seu compromís amb el referèndum de l’1 
d’Octubre, entre ells l’Alcalde de Masquefa. En aquesta 
qüestió, com no podria ser d’un altre manera, ens tin-
drà al seu costat, malgrat la contradicció que veiem del 
govern CiU de Masquefa, per una banda donant suport 
al referèndum d’autodeterminació i per l’altre gover-
nant a Masquefa de la mà del PP. 

No oblidem que el PP és el responsable d’enviar la 
Guardia Civil a ocupar mitjans de comunicació; as-
saltar impremtes; bloquejar webs; requisar cartells; 
reprimir actes públics; identificar veïns que pengen 
cartells; amenaçar alcaldes, regidors, càrrecs públics i 
funcionaris; i intervenir els comptes de la Generalitat. 

Una vulneració dels més elementals drets civils com 
la llibertat d’expressió, llibertat d’informació o llibertat 
de reunió. Uns fets inèdits, més propis del règim fran-
quista que d’una democràcia occidental.

Malauradament, no és una novetat que a Masquefa 
CiU i PP governin junts. La realitat és que l’any 2007, 
el PP dirigit aleshores pel Sr. Moraben i CiU van fer un 
pacte estable de govern quan encara no s’havien con-
vertit en independentistes. Ara, en els moments que viu 
el país, se’ns fa difícil entendre el “pacte implícit” i reco-
negut entre CiU i el PP a Masquefa. El país i la gent han 
canviat, el “Procés” ha dinamitat partits i figures que 
portaven dècades governant Catalunya. Aquesta rege-
neració democràtica també és fa més necessària que 
mai a Masquefa, un canvi que lamentablement avui no 
és viable amb l’actual equip de govern de CiU.

erc · suport al referèndum i les ContradiCCions de l’eQuip de goVern 

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

Ha pasado el verano “visto y no visto”. El tiempo de las 
vacaciones fue fenomenal y ahora tenemos que volver 
a nuestra vida normal. Encontramos a nuestra ciudad 
que vuelve a la vida y si hemos salido, nuestro buzón 
lleno de publicidad.

Como concejal pienso en todo lo que falta por hacer, 
que el plan anual debe acabarse y que no falta nada 
para que entremos ya en las fiestas entrañables de fin 
de año. 

Estamos viviendo un momento crucial de nuestro 
ordenamiento jurídico. En nuestro partido sabemos a 
ciencia cierta lo que no va a pasar, pero lo que realmente 
preocupa es lo que pasará después. Sabemos que 
en nuestros escritos de la Batega es de rigor que nos 

centremos en los asuntos locales, pero esto nos atañe 
localmente con mucha intensidad y por ese motivo 
hacemos mención al tema.

Por otro lado, y nunca mejor dicho, la Festa del Raïm 
nos ha dejado “muy buen sabor de boca”, tanto a 
los que fuimos a mirar y degustar los productos de 
nuestro entorno, como a las empresas participantes 
que pusieron todo el interés y buen gusto en la 
participación.

Deseando fervientemente que el buen juicio, la 
generosidad, el buen saber y la realidad de las cosas  
prevalezca y el final de la situación resulte lo menos 
mala para todos.

cup · gràCies masQuefa!

sílvia rotger

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

De ben segur, quan arribi aquesta edició del Batega a 
les bústies de la vila encara més d’una tindreu milers 
de sensacions, sentiments, imatges que a hores d’ara 
encara han estat impossibles de pair. Nosaltres tam-
poc ho hem aconseguit. 

Volíem votar i vam votar. Ho vam fer gràcies a la suma 
d’esforços. De la resposta col·lectiva. D’aquelles que 
vau passar tot el dia al col·legi. De les que van fer-hi 
nit per evitar que algun cos de seguretat ens precintés 
la porta. També d’aquelles que vau acudir a la porta 
a cada crida que fèiem. Ens hi jugàvem molt i no vau 
fallar. Des d’aquí us donem les gràcies, tot i saber que 
mai us ho podrem agrair suficient. 

Masquefa va demostrar la seva maduresa democrà-
tica. Va demostrar que unides som imparables. Va 
demostrar que amb la desobediència civil col·lectiva 
i la no violència com a norma central aquest país està 
decidit a alliberar-se del règim. A alliberar-se d’aquell 
PP i PSOE que no volen perdre el que van deixar “atado 

y bien atado” ja fa masses anys. Vam aconseguir votar 
tot i les amenaces de violència per part d’un estat que 
ens vol agenollades. I ho vam aconseguir plegades. 
Vam viure el pànic de forma col·lectiva. Només calia 
mirar-nos als ulls per veure que el pànic hi era, però 
ens vam saber cuidar mútuament. Fer-nos fortes. 

Vénen dies llargs, dies durs, de lluita. I us necessitem 
a totes. És una carrera de fons. Per fer-ho possible ne-
cessitem ser fortes. Cuidem-nos entre totes. Ajudem 
a aixecar-nos quan el desànim s’apoderi de nosaltres. 
No tingueu por de demanar una abraçada quan us cal-
gui. Parlem-ne i païm-ho, perquè només guanyarem si 
seguim unides. Només guanyarem si hi som totes fins 
al final. 

Tenim un poble i un país unit. Com mai abans. El go-
vern català ho té tot de cara per fer allò que fa 300 
anys anhelem. I hi anem i no pararem. La desobedièn-
cia, l’alegria i la no violència ens portaran a la llibertat, 
a les llibertats.  



Ex-prEsidEnt dEl FC masquEFa

Juan Llamas Rabanal va néixer a Cadis l’any 1951. Al llarg de 
la seva trajectòria ha estat estretament vinculat al Futbol 
Club Masquefa, passant de jugador a ajudant, vicepresident 
i president de l’entitat durant més d’una dècada. Una vida al 
servei de l’entitat que ha rebut el reconeixement públic de la 
Federació Catalana de Futbol. Recentment ha abandonat el seu 
càrrec com a president del FC Masquefa i actualment exerceix 
com a membre de la Cofradia del Cristo Crucificado y Nuestra 
Señora de los Dolores.

eL fc masquefa s’ha caracteritzat 
sempre per formar persones abans que 
futboListes. quins són eLs vaLors que 
es difonen des deL cLub?
A part d’introduir-los en els conceptes bàsics per jugar 
a futbol, el nostre objectiu és que els nens i nenes siguin 
capaços de conviure amb els seus companys i aprenguin 
valors com el respecte, la tolerància i el companyerisme.

durant quan de temps has estat 
vincuLat aL fc masquefa?
He exercit com a president en diverses ocasions, però 
la meva entrada al club va ser l’any 1968, de la mà del 
senyor Bonastre. Vaig començar fent tasques de tot tipus 
per després, com a vicepresident primer, donar suport 
i estar al costat dels diferents presidents que es van 
anar succeint al càrrec. L’any 1979 em vaig presentar a 
l’alcaldia de Masquefa com a cap de llista amb l’objectiu 
de construir un camp de futbol i el pavelló poliesportiu. No 
vàrem guanyar les eleccions, però sí que vam aconseguir 
fer un nou camp i el pavelló. I al llarg dels darrers 12-14 
anys he tingut l’honor de presidir el Futbol Club Masquefa. 
També vaig estar al club com a jugador, tot i que no era 
molt bo... Va ser una època molt bonica i en la que em vaig 
divertir molt.

en què ha canviat L’entitat des de La 
teva arribada L’any 1968 fins La teva 
recent retirada?
El club ha canviat moltíssim. A la dècada dels 70, només 
tenim dos equips: el juvenil i l’amateur. Poc a poc han anat 
augmentant el nombre  fins arribar als 16 equips l’any passat.

què vas sentir quan La federació 
cataLana de futboL et va entregar 
aquest passat estiu eL reconeiXement 
a tota una trajectòria?
Una immensa felicitat. També vaig rebre el reconeixement 
de l’Ajuntament i del FC Masquefa i les felicitacions de di-
versos clubs de la comarca. Al llarg dels anys he intentat 
portar-me bé amb tots els equips de la zona i rebre truca-
des de molts d’ells per felicitar-me em va fer molta il·lusió. 

com creus que s’han d’impLicar aL pobLe 
entitats com eL fc masquefa?
És molt important que les diferents associacions de Mas-
quefa s’integrin en la vida social del poble organitzant 
esdeveniments i activitats diverses per tal d’unir tots els 
masquefins.

tens vincuLació amb d’aLtres entitats 
de La viLa?
Actualment, un cop he deixat la presidència del Futbol 
Club Masquefa, participo amb la Cofradia del Cristo Cru-
cificado y Nuestra Señora de los Dolores. Fins fa pocs dies 
n’era el vicepresident, però vaig haver de deixar el càrrec 
per manca de temps. Tot i així, hi segueixo molt implicat.

què t’aporta a niveLL personaL està 
vincuLat amb Les associacions deL 
municipi?
Treballar per Masquefa m’aporta una gran satisfacció. Al 
llarg dels anys una de les coses que més il·lusió m’ha fet és 
anar pel carrer i veure com un nen de 6, 7 o 8 anys et saludi 
i et digui “adéu, president”. Això és una satisfacció enorme i 
el motiu pel qual he seguit durant tants anys.

L’entrevista

juan LLamas rabanaL
“És molt important que les entitats s’integrin en la 
vida social del poble organitzant esdeveniments per 
tal d’unir tots els masquefins”
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