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TEMA 
DEL DIA desembre 20202

ATENCIÓ TELEMÀTICA A LES OFICINES MUNICIPALS

TD

Ajuntament 93 772 50 30

Àrea Serveis 
Personals

93 772 50 30

Atenció al consumidor 93 772 50 30

Benestar Social    
Torre dels Lleons 

93 772 78 36

Biblioteca 93 772 78 73

Camp de futbol 93 772 66 71

Casal d’avis 93 772 50 07

Casal de Joves 93 772 85 21

CEM Masquefa 93 135 14 08

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 663 702 698 

Ambulatori
(Masquefa)

93 772 64 34

Ambulatori
(La Beguda)

93 772 52 62

Ambulatori
(Martorell)

93 775 51 03

Ambulància 061 / 112

Anaigua
(incidències i 
avaries)

900 100 379

Anaigua (atenció al 
client i reclamacions)

900 100 378

Anaigua 
(comunicació
i lectura)

900 816 101

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

012

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
(Barcelona)

93 298 65 00

Jutjat de Pau 93 772 57 57

L’Alzinar 93 772 68 61

Mossos d’Esquadra 112

ORGT 
(Piera i Masquefa)

934 729 223  
674 797 210   
932 029 802  
932 029 805

Parròquia Sant Pere 93 772 52 26

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

TELÈFONS D’NTERÈS

L’Ajuntament demana als veïns que sempre que 
sigui possible prioritzin les gestions per via te-
lemàtica i no presencial durant la pandèmia de 
Covid-19. En aquest sentit, el consistori ha posat en 
marxa un nou servei per demanar cita de manera 
online a través del web www.masquefa.cat. Amb tot, 
si és imprescindible realitzar la gestió presencial-
ment, des de l’Ajuntament es recorda que només 
s’atendran aquelles persones que hagin sol·licitat 
cita prèvia.
 
Actualment, tots els serveis de l’Ofi cina d’Atenció 
al Vilatà funcionen amb cita prèvia, que es pot 
sol·licitar directament des d’aquest nou apartat del 

web municipal. També, Benestar Social, que atén 
únicament amb cita prèvia, posa a disposició de la 
ciutadania el correu  serveissocials@masquefa.net 
i el telèfon 93 772 78 36 per a concertar una tro-
bada presencial. Així mateix, si es volen utilitzar els 
serveis del CTC, cal demanar cita abans enviant un 
correu a ctc@masquefa.net o trucant al 93 772 78 
28. Excepcionalment, els Serveis Territorials con-
tinuen atenent presencialment sense cita prèvia 
de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores. No obstant 
això, si es vol acordar una trobada amb el personal 
tècnic de l’àrea o amb el regidor, cal sol·licitar-ho 
prèviament enviant un correu a urbanisme@mas-
quefa.net o trucant al 93 772 50 30 (ext.2).
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EDITORIALED

masquefa@diba.cat

@xaviboquete

L’Ajuntament ha endegat aquesta tardor un dels 
plans estratègics de l’actual mandat en matèria 
de sostenibilitat i d’aposta per a la transició ener-
gètica: l’habilitació a Masquefa de les prime-
res estacions municipals de recàrrega per a 
vehicles elèctrics.

Les estacions de recàrrega elèctrica per a vehi-
cles, un total de dues, s’han habilitat al polígon 
de La Pedrosa i són d’ús gratuït per a tots els 
veïns del municipi que disposin de vehicle elèc-
tric. En aquest sentit, els propietaris d’aquests ve-
hicles rebran als seus domicilis una targeta per a 
poder fer ús d’aquests dispositius.

L’habilitació d’aquests dos punts de recàrrega 
per a vehicles elèctrics, a més, és una de les ac-
tuacions incloses en el projecte d’urbanització 
del polígon de La Pedrosa, que està desplegant 
el consistori des de l’any 2018 amb l’objectiu de 
millorar la imatge i reurbanitzar un dels accessos 
més importants del municipi per tal de poten-
ciar el seu rol de referent comercial. En el marc 
d’aquest pla, al llarg dels darrers mesos també 
s’han dut a terme les següents accions:

Substitució de l’enllumenat públic per 
lluminàries de baix consum i nous punts 
de llum

Reparació de voreres i millora de les 
entrades a les naus

Reasfaltat i pintat del carrer i la seva 
senyalització

Habilitació d’un carril bici

Instal·lació de càmeres de vigilància

MASQUEFA POSA EN MARXA LES 
PRIMERES ESTACIONS MUNICIPALS
DE RECÀRREGA PER A VEHICLES 
ELÈCTRICS  
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Un dels objectius estratègics i prioritaris de l’Ajunta-
ment segueix sent frenar l’expansió i aturar l’acti-
vitat de l’abocador de Can Mata, que des de fa més 
de 30 anys genera a casa nostra importants perjudi-
cis, reiterats episodis de males olors, i un fort impacte 
visual i mediambiental. Un equipament que genera un 
rebuig unànime al territori, i una qüestió que reque-
reix ser solucionada per a garantir el benestar de la 
nostra població.

En aquests moments la via judicial que tenim inicia-
da ens pot donar la raó en el millor dels casos, però 
no ens permetrà tancar l’abocador ja que, malgrat no 
ens agradi,  disposa dels permisos i autoritzacions co-
rresponents. I a més, esperar aquesta resolució per la 
via judicial ens fa perdre un temps molt valuós. Per 
tant, cal transformar aquest problema en una oportu-
nitat i treballar en cercar alternatives que no generin 
aquest impacte. Per això, hem sol·licitat -i ja ens ha 
estat aprovada- una subvenció provinent de l’Agència 
de Residus de Catalunya de 120.000€ que destinarem 
íntegrament a estudiar, valorar i plantejar diferents 
alternatives a l’actual model d’abocador. Opcions 
totes elles que erradiquin els greuges i problemes ac-
tuals que provoca l’abocador i que repercuteixin en un 
benefici mediambiental i econòmic per al municipi i 
per al territori. Masquefa, doncs, tindrà un paper actiu 
a l’hora de posar data al tancament d’aquesta instal·la-
ció. I en aquest objectiu col·lectiu compartit, com més 
esforços hi sumem més capacitat de decisió tindrem.

En aquest context, el nou govern, fruit del pacte amb 
el grup municipal del PSC-CP, serà motor de cerca 
d’aquestes alternatives i suposarà un impuls per a 
defensar conjuntament des de les institucions un 
nou plantejament i activitat per a l’abocador. El nou 
equip de govern ens permetrà reforçar les tasques 
del dia a dia i combatre la Covid-19 amb polítiques 
de consens, però també sumar complicitats i dotar 
el consistori d’una nova posició de força davant 
de la resta d’administracions i ens competents 
a l’hora de plantejar i fer realitat noves alterna-
tives innovadores a l’abocador de Can Mata.

Finalment, us desitjo, en nom de tot l’Ajuntament, 
unes bones festes i un millor any 2021!

MASQUEFA VOL
ACABAR AMB LES 
MOLÈSTIES DE 
L’ABOCADOR
DE CAN MATA

XAVIER BOQUETE, Alcalde de Masquefa

@AjMasquefa

OAV 
Oficina d’Atenció al Vilatà
 
C/ Major, 93 
93 772 50 30 ext 1
www.masquefa.cat

Ajuntament de Masquefa

@ajmasquefa



El passat 26 de novembre el Ple de l’Ajuntament, en 
sessió ordinària, va donar llum verda al nou pressu-
post municipal de la corporació per a l’any 2021. Els 

comptes es van aprovar amb els vots favorables dels 
grups municipals Junts x Masquefa i PSC i els vots en 
contra dels grups municipals d’ERC, C’S i CUP.

ECONOMIA
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desembre 2020

Reestructuració de personal munici-
pal per a reforçar l’equip de Serveis 
Socials.

Es prestaran serveis com:

SAD: Servei d’Atenció Domiciliària 

EAIA: Equip d’Atenció a la Infància i a 
l’Adolescència

EAVA: Equip d’Atenció a la Vellesa de 
l’Anoia

Servei d’Alfabetització
.

Es donarà continuïtat a serveis com:

Servei d’acollida a persones 
nouvingudes

Teleassistència

Targetes moneder

Banc d’Aliments

Es promocionaran nous serveis com:

Servei de suport a la realització de 

tràmits telemàtics 

Inversions més destacades:

Finalització del projecte d’urbanització 
d’El Maset: 1.544.491€

Impuls del Centre de Dia: 500.000€

Arranjament de voreres a Can 
Parellada: 251.396€

Reformes a l’edifi ci de l’Ajuntament: 
126.475€

Climatització dels edifi cis municipals: 
110.000€

EL PLE DE L’AJUNTAMENT APROVA
EL PRESSUPOST MUNICIPAL PER AL 2021

L’import augmenta en 16.000€

Les subvencions passen dels 
20.000 als 40.000€

354.078€

1.268.589,72€



El passat 15 d’octubre el Ple de l’Ajuntament de Mas-
quefa va aprovar les noves ordenances fiscals regu-
ladores dels tributs municipals per al 2021. En aquest 
sentit, les ordenances per al curs vinent presenten 
una congelació de totes les taxes excepte l’impost 
sobre béns immobles (s’augmenta el tipus d’IBI, que 
passa del 0,67 al 0,74) i la taxa de gestió de resi-
dus (s’augmenta per a contrarestar l’increment del 
cost del servei provocat per l’elevat nombre d’abo-
caments improcedents de voluminosos i restes de 
poda).

Mentrestant, l’Ajuntament seguirà bonificant el 
100% del pagament de l’impost sobre vehicles 
de tracció mecànica en el cas dels vehicles de-
clarats històrics i de més de 25 anys d’antiguitat. 
I com a gran novetat, s’estableix una bonificació 
del 75% per a vehicles elèctrics i vehicles que 
utilitzin com a combustible biogàs, gas natural 
comprimit, metà metanol higrogen o derivats 
d’olis vegetals. 

ECONOMIA
5

EC

LES ORDENANCES FISCALS PER AL 2021 QUEDEN CONGELADES LLEVAT 
DE DUES TAXES 

desembre 2020

La Junta de Govern Local va aprovar el passat 26 
d’octubre el nou calendari fiscal per a l’any 2021, que 
inclou les següents taxes i calendari de pagament:

L’AJUNTAMENT DONA LLUM VERDA AL NOU CALENDARI FISCAL PER AL 
2021

CALENDARI FISCAL ANY 2021
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Els grups municipals de Junts per 
Masquefa i PSC-CP van formalitzar du-
rant el mes de novembre el nou pacte 
de govern que han acordat ambdues 
formacions per a la resta de mandat 
amb l’objectiu sumar esforços per a 
fer front a la crisi sanitària, social 
i econòmica provocada per la Co-
vid-19.

L’alcalde Xavier Boquete explica que 
«Malgrat les legítimes diferències 
ideològiques, ambdós grups posem 
en valor i prioritzem els punts en 
comú i de confl uència per avançar 
vers el futur del nostre municipi i 
consolidar un únic govern al cap-
davant de l’Ajuntament».

El regidor i cap de llista del PSC-CP, Daniel Gutiérrez, 
constata que «aquest acord té un fort caràcter 
social. És un pacte per ajudar i per transformar 
el nostre municipi. Ara més que mai necessitem 
responsabilitat i cohesió al capdavant de les ins-
titucions».

Objectius estratègics i operatius del nou 
equip de govern

Reforçar la governança política de Masquefa.

Sumar les capacitats d’ambdues forces polítiques.

Facilitar la connexió amb altres institucions de 
Catalunya, de l’Estat i Europa.

Millorar els serveis que es presten a la població.

Contribuir a convertir Masquefa en un territori 
sostenible.

Donar resposta a la situació de crisi econòmica i 
social provocada per la pandèmia.

Millorar els serveis i l’atenció als col·lectius més 
vulnerables.

Garantir la cohesió social i l’apoderament de la 
societat civil.

Projectar urbanísticament la Masquefa del futur.

Millorar l’espai públic i el seu manteniment; cercar 
vies innovadores en la gestió dels residus i buscar 
alternatives de gestió a l’abocador de Can Mata.

Assolir la consolidació financera de l’Ajuntament 
per garantir els serveis.

Combatre l’incivisme.

Promoure l’habitatge públic.

Confi guració del nou cartipàs municipal

L’acord que han formalitzat les dues forces polítiques 
amb més representació al municipi implica l’entrada 
del PSC-CP -fins ara a l’oposició- a l’equip de govern. 

Xavier Boquete  (Junts per Masquefa): Alcaldia i Pre-
sidència; i Gent Gran. 

Álvaro Pérez  (Junts per Masquefa – primer tinent 
d’alcalde): Promoció Econòmica; Estratègies per 
l’Ocupació; i Comunicacions.

Daniel Gutiérrez (PSC-CP – segon tinent d’alcalde): 
Planejament urbanístic, sostenibilitat, UE i promoció 
del territori.

Laia Albiol  (Junts per Masquefa – tercera tinent d’al-
calde): Benestar Social; i Educació.

Enrique Gómez  (Junts per Masquefa – quart tinent 
d’alcalde): Urbanisme i barris; Medi Ambient; Parcs, 
Obres i Serveis; Esports; i CEM. 

Carles Mernissi  (Junts per Masquefa): Governació; 
Comerç; i Cultura.

Elena Fernández  (Junts per Masquefa): Administra-
ció i Protocol; Hisenda; Salut Pública i Consum; i TIC.

Pilar Irigaray (PSC-CP): Participació Ciutadana i Ci-
visme; Joventut; i Igualtat. 

Iban Fraile (PSC-CP): Planificació del pressupost i es-
tratègia econòmica local.

Nou regidor al grup municipal de la CUP

El 26 de novembre Carles Bou Rodríguez va pren-
dre possessió com a nou regidor del grup municipal 
CUP-AMUNT a l’Ajuntament de Masquefa en substitu-
ció de Sílvia Rotger Gomila. 

JUNTS PER MASQUEFA I PSC-CP PRESENTEN EL NOU PACTE DE GOVERN 



L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA 
MILLORARÀ EL SANEJAMENT DE 
MASQUEFA 

EL CARRER MAJOR JA COMPTA 
AMB UNA NOVA CANONADA 
D’AIGUA SOTERRADA

L’ACA treballa en un projecte per a millorar el sane-
jament i depuració de les aigües residuals de Mas-
quefa. L’objecte d’aquest pla és buscar alternatives 
al traçat dels col·lectors en els llocs on es produeixen 
habitualment més incidències, concretament a la 
zona de l’estació de bombament de Can Parella-
da, a la Font del Violí i Can Quiseró.
 
Cal recordar que Masquefa disposa d’un sistema de 
sanejament ampli, que connecta diversos nuclis del 
municipi amb la depuradora, on es tracten les aigües 
residuals. La planta es va posar en servei l’any 2002 
i té un cabal de disseny de 3.400 m3/dia, equivalent 
a una població de 19.833 habitants.

Després de les incidències i avaries que s’han anat 
produint durant els darrers mesos en la canonada 
d’aigua soterrada ubicada al carrer Major, l’Ajunta-
ment ha dut a terme l’arranjament i substitució de 
l’antiga estructura per una de nova que garanteixi 
una prestació òptima del servei. Cal recordar que al 
llarg dels últims anys el consistori ha substituït més 
de 20 quilòmetres de canonades arreu del mu-
nicipi i seguirà treballant per adequar i millorar el 
sistema per evitar aquest tipus d’incidències. 

El consistori, amb el suport de la Diputació de Bar-
celona i el Consell Comarcal de l’Anoia, ha iniciat el 
procés de redacció d’un nou Pla de Civisme per al 
municipi de Masquefa amb l’objectiu d’abordar la 
problemàtica dels actes incívics a la via pública 
i prevenir i erradicar aquest tipus de pràctiques ne-
gligents.

En aquest sentit, al llarg dels darrers mesos s’han 
detectat al municipi accions com l’abocament im-
procedent de residus, botellons, o el robatori i des-
trucció de mobiliari urbà que no només malmeten 
el medi ambient i la imatge de Masquefa, sinó que 
també encareixen els serveis de recollida i de neteja. 
En aquest sentit, l’Ajuntament ja ha adoptat mesu-
res com l’obertura de procediments sancionadors 
als  responsables d’aquests actes, la intensifi cació 
de les patrulles policials o la clausura de punts 
d’abocaments descontrolats de deixalles com 
l’àrea d’aportació de restes vegetals d’El Maset. 

L’AJUNTAMENT TREBALLA EN LA 
REDACCIÓ D’UN PLA DE CIVISME

7 desembre 2020

ACTUALITAT
MUNICIPAL

AM

NOVES ACTUACIONS DE MILLORA 
A EL MASET

Durant els mesos d’estiu l’Ajuntament va dur a terme 
l’enderroc d’un dipòsit d’aigua al carrer Vallvidrera 
d’aquesta urbanització. 



ACTUALITAT
MUNICIPAL 8

AM
desembre 2020

FINALITZEN LES OBRES DE 
MILLORA DE LA CARRETERA
BV-2249

Durant els mesos d’estiu van finalitzar les obres de 
millora de la seguretat viària a la carretera BV-2249 
impulsades per la Diputació de Barcelona amb una 
inversió superior al milió d’euros. Els treballs han 
consistit en l’eixamplament de la calçada en el 
tram comprès des del trencall de la carretera de 
Sant Sadurní d’Anoia fins al polígon industrial d’Aldi. 
En concret, s’ha eixamplat la calçada amb la creació 
de murs d’escullera i terraplens i s’ha aplicat un nou 
paviment asfàltic en aquest tram. A més, en el tram 
que passa per la urbanització de Can Quiseró també 
s’ha col·locat asfalt sonoreductor.

L’ESCOLA EL TURÓ S’ADAPTA A LA 
COVID-19

LES OBRES D’URBANITZACIÓ D’EL MASET ENCAREN LA RECTA FINAL

El centre educatiu compta amb noves piques d’ai-
gua a l’edifici de primària amb l’objectiu de garan-
tir les mesures de seguretat durant la pandèmia. 
Aquesta actuació ha comptat amb el finançament 
del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. 

El projecte d’urbanització d’El Ma-
set impulsat per l’Ajuntament de 
Masquefa arriba ja a la seva fase 
definitiva amb el desplegament 
dels darrers treballs inclosos dins 
aquest estratègic projecte urbanís-
tic. Un cop ja s’ha desplegat tot el 
sistema de clavegueram arreu del 
sector, al llarg de les pròximes set-
manes és previst que es realitzin 
les últimes connexions que man-
quen als carrers Piera, Vallvidrera i 
Monistrol de Montserrat. Mentres-
tant, també s’urbanitzarà el carrer 
Pineda i s’executarà l’asfaltat de 
tots els carrers. Finalitzades aques-
tes actuacions, l’Ajuntament arran-
jarà les voreres que es troben en 
mal estat.



MASQUEFA SEGUEIX APOSTANT 
PER LA SOSTENIBILITAT 
ENERGÈTICA 

LA VARIANT DE MASQUEFA 
JA COMPTA AMB NOVA 
SENYALITZACIÓ

ES REFORÇA LA SEGURETAT 
EN L’ACCÉS A L’ESCOLA VINYES 
VERDES

El carrer Mestre Bosch llueix des del passat mes de 
novembre nova il·luminació led, amb l’objectiu de 
millorar l’eficiència i la sostenibilitat de l’enllumenat 
públic. 

En paral·lel als treballs que s’han dut a terme en 
el tram de carretera que connecta Masquefa i 
Sant Llorenç d’Hortons, al llarg dels darrers mesos 
també s’han realitzat noves actuacions de millo-
ra a la variant de Masquefa. En concret, l’actuació 
ha consistit en l’habilitació de nova senyalitza-
ció i d’una doble línia contínua que no permet 
l’avançament en un tram de quatre quilòmetres, 
des de La Beguda Alta fins a la sortida de Masquefa 
per Can Massana. 

Abans de l’inici del nou curs escolar 2020-2021, i a 
fi de seguir avançant en la cura i el manteniment 
de la via pública, l’Ajuntament va completar les tas-
ques de pintat del voral per accedir de manera 
segura a l’Escola Vinyes Verdes de La Beguda Alta. 

9 desembre 2020

ACTUALITAT
MUNICIPAL

AM

ELS CAMINS DEL MUNICIPI JA 
LLUEIXEN UN NOU ASPECTE

L’Ajuntament ha seguit executant al llarg dels 
darrers mesos treballs de manteniment, neteja i 
desbrossament de diferents camins municipals 
amb l’objectiu de garantir una mobilitat segura i 
adaptada per aquests vials i facilitar l’accés dels 
serveis d’emergència i de protecció en cas que 
fos necessari. Entre les zones on s’ha actuat hi ha 
els camins que van cap als horts socials i cap Els 
Hostalets de Pierola. 



ACTUALITAT
MUNICIPAL

El consistori ha habilitat al llarg de les darreres set-
manes nou mobiliari urbà al polígon de La Pedrosa 
i a la zona de La Fàbrica Rogelio Rojo.

L’Ajuntament vol donar suport durant la pandèmia a 
la transformació digital, millorant les prestacions de 
Masquefa Sense Fils i fent el servei encara més ac-
cessible tant per a les llars com per al teixit productiu 
i comercial local. 

Per tot plegat, la xarxa municipal d’accés a internet 
i telefonia ofereix un nou servei de 20Mb per 20€ 
(única tarifa i velocitat per a tots els clients. Si es vol 
servei de telefonia cal abonar una quota extra de 9€). 
Aquesta nova prestació permetrà doblar la velocitat 
de connexió a les llars, amb una petita regularització 
en el preu; mentre que les empreses continuaran amb 
una velocitat de 20Mb i experimentaran una impor-
tant baixada de preu. Per a més informació podeu 
trucar al telèfon 93 131 63 16 o enviar un correu elec-
trònic a informacio@masquefasensefils.cat.

Avantatges de Masquefa Sense Fils

Servei low cost de Km 0. L’internet low cost al teu 
poble.

Atenció al client des del CTC.

20Mb simètrics de pujada i baixada.

Sense permanència.

Es pot contractar internet sense obligació de telèfon 
fix.

50% de descompte en l’adquisició d’antena i router.

AM

L’AJUNTAMENT RENOVA EL MOBILIARI URBÀ

L’AJUNTAMENT IMPULSA MASQUEFA SENSE FILS PER DONAR SUPORT EN 
LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LES PERSONES I EMPRESES

10 desembre 2020
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1) Des del passat mes de març, el Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya fa públiques les 
dades epidemiològiques identificades arreu del país. 
En el cas de Masquefa, el nombre de positius regis-
trat mes a mes fins a finals del mes de novembre ha 
estat el següent:

2) En paral·lel, des de l’inici del nou curs escolar 
2020/2021 també s’han dut a terme diferents con-
fi naments de grups estables als centres educa-
tius del municipi quan s’han detectat casos positius 
de Covid-19. Amb tot, les escoles, l’escola bressol i 
l’institut de Masquefa han obert portes amb un es-
tricte protocol sanitari, en coordinació constant amb 
les autoritats sanitàries i amb totes les mesures ne-
cessàries per a garantir la salut i el benestar de tota 
la comunitat educativa. I durant l’últim trimestre del 
curs 2019-2020 des dels centres educatius -conjun-
tament amb l’Ajuntament- es va garantir que tot 
l’alumnat tingués les eines i recursos necessaris per 
a poder seguir telemàticament les classes.

MASQUEFA FA FRONT COMÚ PER A FRENAR LA COVID-19

Març: 23 positius

Abril: 12 positius

Maig: 7 positius

Juny: 1 positiu

Juliol: 9 positius

Agost: 14 positius

Setembre: 10 positius

Octubre: 76 positius

Novembre: 78 positius
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4) Protecció Civil de Masquefa també ha desen-
volupant durant la pandèmia un paper clau realitzant 
centenars d’actuacions, entre elles: suport a la Poli-
cia Local pel compliment de les mesures establertes; 
suport a l’ADF per a la desinfecció dels espais pú-
blics; acompanyament als metges a fer domicilis; re-
partiment a domicili de medicaments, menjar, targe-
tes moneder de les beques de menjador i de l’Àrea 
de Guissona, cistelles de famílies usuàries del Banc 
d’Aliments, aparells de Masquefa Sense Fils a famí-
lies sense connexió a internet, ordinadors i aparells 

de connexió per a tot l’alumnat del municipi que no 
en disposava per a poder seguir el curs 2019-2020 
telemàticament; visites periòdiques als domicilis de 
persones grans o vulnerables; entrega de teles als 
voluntaris que confeccionen mascaretes o bates; o 
el repartiment de mascaretes i bates als centres sa-
nitaris, comerços.

5) Ràdio Masquefa ha dut a terme una intensa 
cobertura de la Covid-19 i de les seves afectacions a 
Masquefa, informant sobre l’actualitat i donant veu 
als seus protagonistes: veïns, entitats, comerços, 
associacions... A més, des del mes de desembre 
l’emissora municipal també realitza entrevistes a 
diferents sectors, col·lectius i veïns per a explicar la 
seva experiència durant la primera i segona onada 
de contagis.

3) Han estat molts els veïns, entitats i empreses 
que han donat material sanitari, han fabricat mas-
caretes o han facilitat recursos a l’Ajuntament per 
tal de ser distribuïts entre la població, especialment 
entre els col·lectius més vulnerables. A tots ells, el 
consistori els hi agraeix i posa en valor el seu altruis-
me i compromís social. 

MASQUEFA FA FRONT COMÚ PER A FRENAR LA COVID-19
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7) Durant la pandèmia l’Ajuntament ha posat el Ca-
sal d’Avis de Masquefa a disposició amb l’objectiu 
de facilitar la tasca als professionals sanitaris. L’equi-
pament ha esdevingut temporalment punt per a la va-
cunació de la grip, punt per a la realització de les PCR 
dels centres educatius, i punt del cribratge massiu dut 
a terme al desembre. El Casal de Joves també va aco-
llir les vacunacions per als infants de l’Escola El Turó.

6) La gent gran és un dels col·lectius que més està 
patint els efectes sanitaris, socials i psicològics de la 
Covid-19. Durant la pandèmia no es pot obrir el Casal 
d’Avis ni fer algunes activitats habituals adreçades a 
aquest col·lectiu. Amb tot, des de l’Ajuntament, l’As-
sociació de Gent Gran i el Consell de la Gent Gran 
de l’Anoia s’estan duent a terme diferents propos-
tes lúdiques, formatives, esportives, informatives 
i d’acompanyament per a atendre les necessitats i 
interessos de les persones de més edat.

10) Els equipaments esportius i les entitats 
esportives, que han treballat de forma coordinada 
amb la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament, s’han 
adaptat a les noves mesures i restriccions establer-
tes per les autoritats sanitàries, garantint en tot mo-
ment la salut dels seus usuaris i esportistes i vetllant 
per mantenir viva i dinàmica la pràctica esportiva a 
la vila. 

MASQUEFA FA FRONT COMÚ PER A FRENAR LA COVID-19

el kit de Masquefa sense fils; el repartiment de mas-
caretes i bates; el desplegament d’una campanya 
de solidaritat de la mà de l’Associació Grup de Vo-
luntaris de Masquefa; o el repartiment de targetes 
moneder. 

8) La Regidoria de Benestar Social de l’Ajunta-
ment treballa diàriament des de l’inici de la pandè-
mia per atendre i donar resposta a les necessitats 
dels veïns més vulnerables, que en aquests moments 
són molts. Per tot plegat, s’ha reforçat el servei per 
atendre el nombre creixent d’usuaris.

9) L’Ajuntament de Masquefa ha desplegat al llarg 
dels darrers mesos diferents mesures adreçades a la 
població amb l’objectiu de mitigar els efectes nega-
tius de la Covid-19, entre elles, el suport per a la tra-
mitació d’ajuts a empreses i autònoms; la pacificació 
de l’eix comercial; la subvenció de l’IBI; la flexibilitza-
ció i/o suspensió temporal del pagament de taxes i 
tributs municipals; la creació de l’Aula Virtual al CTC i

11) L’Ajuntament de Masquefa ha rebut diverses 
subvencions de la Diputació de Barcelona per a 
combatre la Covid-19.
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ENTREVISTA 
A L’EMPRESA 
LOGÍSTICA YOCALO 

QUAN I COM VA NÉIXER L’EMPRESA YOCALO?
Jo em dedico a la logística des de fa més de 20 anys. 
Vaig tenir la sort de coincidir amb persones que van fer 
que gaudís de la meva feina i això va fer que cada ve-
gada tingués més inquietuds, que em formés i anés ad-
quirint coneixements i experiència alhora.  L’any 2017 és 
quan se li dona forma al projecte, i amb l’ajuda d’amics 
i familiars i el suport incondicional de la meva dona va 
néixer Yocalo, un petit magatzem de 490 m2. Actual-
ment Yocalo compta amb més de 60.000 m2 repartits 
per tot Catalunya i té un creixement anual d’un 15%.

QUINS SERVEIS OFERIU?
Com operador logístic, Yocalo s’encarrega de tots els 
procediments logístics interns segons els requeriments 
de client, i tria els distribuïdors més eficients per a cada 
tipus de transport, tenint en compte les diferents mer-
caderies i les seves característiques d’enviament, prèvia 
avaluació personalitzada de totes les necessitats de lliu-
rament a cobrir. La gran competitivitat existent al mercat 
fa necessari que l’operador logístic per a empreses apor-
ti un valor afegit específic i demostrable en la seva ofer-
ta per aconseguir diferenciar-se de la competència. Des 
del primer pas amb l’emmagatzematge, fins a l’últim que 
seria el lliurament i assessorament en el lliurament final 
al client de tota classe de productes relacionats amb el 
descans. L’objectiu de la nostra empresa és proporcionar 
un servei competitiu dins de l’àmbit de la distribució i 
la gestió logística. Per això comptem amb professionals 
àmpliament qualificats i especialitzats.

ÉS IMPORTANT L’ESPECIALITZACIÓ EN EL VOSTRE 
SECTOR?
És imprescindible. En el nostre cas estem sempre bus-
cant millorar i aconseguir l’especialització més gran 
possible per als nostres clients. En aquest sentit, un ope-
rador especialitzat ha de conèixer els reptes als quals 
s’enfronta i dotar-se dels mitjans necessaris per millorar 
la seva oferta.  Des dels nostres inicis hem apostat per 
un tracte directe i proper cap als nostres clients. Això ens 
ha permès conèixer les seves necessitats i oferir serveis 
que s’ajusten a les seves mesures.

PER A QUIN TIPUS DE CLIENT TREBALLEU?
Treballem per a les primeres marques de sector: Tempur, 
Sealy, Magister, Feydom, etc. Entre d’altres. Són marques 
reconegudes internacionalment que han dipositat la 
seva confiança en nosaltres per gestionar-los  la seva lo-
gística a Catalunya. Treballem accés a grans superfícies 
com El Corte Inglés i el seu sistema UCAGECI (Accés a 
centres comercials).

QUIN ÉS EL VOSTRE ÀMBIT D’ACTUACIÓ? 
En l’àmbit geogràfic, principalment Catalunya, encara 
que també realitzem serveis a nivell nacional i interna-
cional.

HA EVOLUCIONAT MOLT EL MÓN DE LA LOGÍSTICA 
EN ELS DARRERS ANYS?
Molt i molt ràpid, magatzems motoritzats, sistemes in-
formàtics, control d’estoc i moviments actualitzats a 
l’instant, etc . Penso que no és només el nostre sector, 
en general qualsevol activitat ha d’anar actualitzant-se.

QUINA IMPORTÀNCIA TÉ LA INNOVACIÓ A LA 
VOSTRA EMPRESA? 
La innovació i la tecnologia són la base principal dels 
nostres magatzems. Control de mercaderia per radio-
freqüència, programari informàtic creat especialment 
per al desenvolupament de la nostra activitat que ens 
permet donar als nostres clients un seguiment de l’estat 
dels seus productes en tot moment des de qualsevol dis-
positiu mòbil i a l’instant, etc.

US HA AFECTAT MOLT LA PANDÈMIA?
Evidentment, el tancament a mitjans de març de tots els 
punts de venda dels nostres clients durant 3 mesos va 
fer que haguéssim de reinventar-nos i invertir en ma-
tèria de protecció EPI, però penso que la bona gestió 
dels primers anys ens ha permès aguantar; i no només 
això, ho hem aconseguit mantenint tota la plantilla.

MASQUEFA ÉS UN BON PUNT PER A UNA 
EMPRESA COM LA VOSTRA?
Per descomptat. Donada la seva localització estratègica 
amb bon accés a les principals vies de comunicació terres-
tres, és un element molt positiu i clau per al desenvolupa-
ment de la distribució de mercaderies. A més penso que des 
de l’administració local estan fent les coses bé en aquest sen-
tit, s’està dinamitzant el polígon industrial, i això les empreses 
de la zona ho notem.

QUINS REPTES TENIU DE CARA EL FUTUR?
Seguir aprenent, millorant i creixent com a empresa, ge-
nerant activitat dins la nostra comarca.

desembre 2020
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SAPS QUI HI HA 

ALLOTJAT AL VIVER 

D’EMPRESES DEL CTC?

EXPERIÈNCIES AL 
VIVER D’EMPRESES DEL CTC desembre 2020

El Viver d’Empreses Masquef@ctiva és un espai adreçat a acollir 
persones emprenedores, empreses de nova creació, autònoms 
sense seu social i empreses del municipi que vulguin rebre as-
sessorament tècnic o disposar d’espais. L’objectiu és afavorir el 
creixement i desenvolupament del teixit empresarial al municipi. 

    
              

Empresa especialitzada en el disseny i la implementació 
de solucions web per a empreses, entitats i col·lectius 
amb tecnologia pròpia, i en el disseny gràfic i els projec-
tes de comunicació. Creació de botigues online i de l’em-
presa www.homeliers.com.

T’ajudem a fer créixer la teva empresa. Volem caminar 
plegats, ser els teus mentors per a professionalitzar efi-
cientment la teva empresa, amb l’objectiu d’aconseguir 
un creixement continu, una bona imatge, la fidelització 
dels clients i la màxima expansió del teu negoci.

GRUPO
FORMA EXPERT

Grupo Forma Expert ajuda a les empreses a créixer en 
la seva competitivitat mitjançant la formació, l’assessora-
ment i el coaching. Alhora, des de la seva divisió de Con-
tact Center (formaciocontactcenter.cat), s’especialitza en 
donar suport a les plataformes telefòniques perquè opti-
mitzin la seva gestió de RRHH i perquè els seus agents tele-
fònics millorin en totes les seves habilitats de comunicació.

Emprenedors: Antoni Albiol Martínez i Marta Vizcaino Parra
Web:  www.grupoformaexpert.com
Email:  contact@grupoformaexpert.com
Telèfon: 93 772 78 28

MIREIA
CASTELLS 

ROVIRA

Emprenedora: Mireia Castells Rovira
Web: www.psicologiamcastells.com
Email: contacte@psicologiamcastells.com
Telèfon: 617 96 75 74

CONSULTA DE
PSIQUIATRIA 
I PSICOLOGIA

BUSQUETS
ADVISOR

Emprenedor: Xavier Busquets Serret
Web: busquets-advisor.com
Email: busquets@busquets-advisor.com
Telèfon: 652 82 42 92

Emprenedors:  David Oller Martínez i Jordi Gibert Bernadàs
Web: www.atotarreu.com
Email: contacte@atotarreu.com
Telèfon: 93 117 40 80

Emprenedor: Oscar Cobo Dominguez
Email: gasanoiasl@gmail.com
Telèfon: 93 772 78 28

GAS
ANOIA

Empresa acreditada de Gas Natural.

Especialistes en Psicopatologies d’adults i adolescents. 
Tractaments psicològics i farmacològics per a trastorns 
mentals, emocionals i trastorns de la personalitat, tant 
per adults com per adolescents; teràpia de parella…An-
sietat, depressió, inseguretats, TOC, obsessions, depen-
dència emocional, demències, pèrdues de memòria, dol…

Emprenedors: Dr. Tomás Castelló Pons Metge (Psiquiatre 
col. 33624) i Fina Castillo Jiménez (Psicóloga Sanitària 
col. 15896.)
Email: psico.homeopatia@yahoo.es
Telèfon: 93 772 78 28

Emprendre amb visió al futur

Servei de psicologia que atén a infants, adolescents i 
adults oferint tant tractaments individualitzats com de 
parella, per aquelles dificultats que interfereixen en la 
vida quotidiana, com ara: ansietat, pors i fòbies especí-
fiques, depressió, procés de dol, problemes adaptatius, 
estrès psicològic, dificultats per afrontar els canvis, pro-
blemes de personalitat i en les relacions, i altres.

Despatx 6

Despatx 8

Despatx 3

Espai Cowork

Despatx 5

Despatx 7
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LA COVID-19 NO ATURA LES 
DONACIONS DE SANG, QUE CREIXEN 
ANY RERE ANY

Masquefa ha acollit aquest any 2020, malgrat la pan-
dèmia de Covid-19, un total de 4 jornades de dona-
ció de sang -tres a la Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo i una a l’Escola Vinyes Verdes- amb to-
tes les mesures de seguretat establertes per a evitar 
el contagi i la propagació del coronavirus. 

En aquestes quatre jornades, el balanç de dona-
cions ha estat el següent:

Donacions de sang: 292
Donacions de plasma: 15

Aquestes dades representen tot un èxit de parti-
cipació, i és que des de l’any 2018 la tendència en 
el nombre de donacions sempre ha anat a l’alça:

Donacions 2018: 161, entre elles 60 donacions 
a l’escola El Turó.

Donacions 2019: 203, entre elles 79 donacions 
a l’escola El Turó. També es van fer 11 dona-
cions de plasma.

Donacions 2020: 292, entre elles 43  dona-
cions a l’Escola Vinyes Verdes. També es van 
fer 15 donacions de plasma. EL GRAN RECAPTE ES TRANSFORMA 

I ES PORTA A TERME VIRTUALMENT

L’Associació del Grup de Voluntaris de Masquefa, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament, s’ha sumat 
novament a la celebració del Gran Recapte d’Ali-
ments organitzat pel Banc d’Aliments de Catalun-
ya. Aquest any, a conseqüència de la situació de 
crisi sanitària, es va substituir la recollida física 
d’aliments per una recollida virtual a través de 
donacions econòmiques que els veïns podien fer 
a les grans superfícies i comerços del municipi o a 
través del web del Gran Recapte. 

LA MARATÓ DE TV3 RECAPTA FONS 
PER A LA COVID-19

L’Ajuntament se suma un any més a la nova edició 
de La Marató de TV3, que enguany està dedicada a 
la pandèmia de la Covid-19. Les actuals restriccions 
sanitàries dificulten portar a terme les tradicionals 
activitats populars que anualment s’organitzen 
arreu del municipi de la mà del teixit associatiu lo-
cal, però igualment el consistori anima els veïns a 
fer les donacions en les diferents guardioles ha-
bilitades als equipaments i instal·lacions munici-
pals i als comerços fi ns al 14 de desembre per 
a contribuir a la recerca i a la investigació mèdica 
d’aquest coronavirus. En paral·lel, Ràdio Masquefa 
també està realitzant diferents entrevistes a veïns, 
sectors i col·lectius del municipi per a conèixer com 
han viscut o estan vivint aquesta pandèmia.
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CONCURS DE FOTOGRAFIA INSTAGRAM 2020

L’Ajuntament ha donat a conèixer el veredicte de la 
cinquena edició del Concurs de Fotografi a Insta-
gram Masquefa 2020; un certamen de fotografia 

impulsat per la Regidoria de Cultura i que enguany 
tenia com a temàtica “Els colors del comerç a Mas-
quefa”. Enguany els premiats han estat: 

1r premi: Álvaro Melero Vela 2n premi: Eduardo Muñoz González

3r premi: Irene Morales Durán 

MASQUEFA SE SUMA AL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES I AL DIA UNIVERSAL DE LA INFÀNCIA

El 25 de novembre es va commemorar el Dia In-
ternacional per a l’Eliminació de la Violència En-
vers les Dones amb un programa d’actes telemàtic 
obert a tota la població que va incloure propostes 
com una entrevista de Ràdio Masquefa al Grup 
d’Atenció a la Víctima dels Mossos d’Esquadra, una 
nova edició de les Jornades de Sexualitat i Gènere, 
la difusió d’un manifest unitari, i la il·luminació de la 
pèrgola del CTC de color lila. 

El 20 de novembre es va celebrar el Dia Universal 
de la Infància. I a Masquefa la jornada es va com-
memorar amb una iniciativa telemàtica impulsada 
per l’Esplai Giravolt i que convidava els veïns a pu-
blicar a través de les xarxes socials imatges de jocs 
d’infants i de famílies jugant.

Les tres fotografies guanyadores apareixeran en 
el calendari de l’any 2021 que edita anualment 
l’Ajuntament de Masquefa amb la col·laboració de 
Masquefa Comerç; juntament amb 10 imatges més 
que el jurat ha escollit d’entre les instantànies fina-
listes. A la convocatòria d’aquesta cinquena edició 
s’han presentat prop de 200 instantànies fetes per 
diversos fotògrafs. Durant les festes nadalenques, la 
Biblioteca Municipal acollirà una exposició amb les 
50 fotografies finalistes. 
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YOLANDA MELERO GÓMEZ GUANYA 
LA MEDALLA DE PLATA AL 
BARCELONA BEER FESTIVAL

El mes d’abril la masquefina Yolanda Melero Gó-
mez va aconseguir la medalla de plata en la seva 
primera participació en el Barcelona Beer Festival 
amb la cervesa Unika Doble. La recepta, creada 
per aquesta veïna apassionada de la cervesa amb 
l’ajut del seu marit agrònom i dos companys més, 
va fer que aquesta cervesa Premium de gran quali-
tat creada al territori rebés aquest reconeixement. 

CONEIXES EL SERVEI DE MEDIACIÓ 
CIUTADANA DE L’ANOIA?

Aquest servei ofert pel Consell Comarcal de l’Anoia 
ofereix una oportunitat per tractar els conflictes que 
es produeixen en la població: sorolls, humitats, ani-
mals domèstics, ús d’espai comuns, escola, família… 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servei de  
Mediació Ciutadana 
de l’Anoia 

Humitats 

Conflictes amb  
parets mitjaneres 

Ús de l’espai públic 

Dificultat decomunicació 
 entre el veïnatge 

Fums, olors i neteja 

Animals  
domèstics 

Respecte als  
espais comuns 

Sorolls 

 
  Et preocupa alguna situació com aquesta? 
            Truca al Servei de Mediació Ciutadana 

      ÉS ÀGIL, CONFIDENCIAL i GRATUÏT 

           699664718 

Conflictes 
a l’escola 

  Conflictes    
  familiars 

  
 

Consell Comarcal de l’Anoia 
mediacio@anoia.cat 

T. 938051585 

UN MASQUEFÍ, A «LA VOZ»

El cantant masquefí Tony Weaver ha participat en 
el famós programa musical televisiu d’Antena 3 
«La Voz». 

Qualsevol persona, de forma individual o conjunta-
ment, pot adreçar-se al servei on serà atès/a per 
una professional especialitzada en resolució de 
confl ictes. La finalitat és trobar una sortida satis-
factòria davant la situació plantejada. La persona 
que s’adreci al servei, serà escoltada i acompanya-
da durant tot el procés, de forma confidencial.

Davant d’una situació de conflicte, podeu trucar o 
enviar un missatge al telèfon 699 664 718. Sereu 
atesos de forma gratuïta, àgil i confidencial. L’aten-
ció podrà ser presencial o telemàtica.

20 desembre 2020
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EL CASAL DE JOVES NO ATURA LA SEVA ACTIVITAT 
DURANT LA PANDÈMIA DE COVID-19

Conscients que les necessitats dels joves no s’aturen du-
rant la pandèmia, sinó que encara s’intensifiquen més, 
l’equipament de la Regidoria de Joventut ha adaptat 
les seves activitats d’acompanyament, dinamització i 
assessorament  per tal de poder-les oferir de manera 
telemàtica. Malgrat el tancament del Casal en el marc de 
les restriccions establertes a causa de la Covid-19, s’han 
mantingut operatius gairebé tots els seus serveis.

En aquesta línia, durant aquests mesos s’ha seguit tre-
ballant en les assessories acadèmiques, ja sigui  de 
forma telemàtica o presencial amb cita prèvia, atenent 
consultes com la tramitació de beques o les inscripcions 
als diferents estudis.  També s’ha mantingut actiu el ser-
vei d’assessoria laboral i s’ha potenciat l’assessoria 
sobre salut emocional, tan necessària en aquests me-
sos de confinament.

El Casal de Joves ha mantingut el contacte i el vincle 
amb els joves  a través de les xarxes socials, on, prin-
cipalment a Instagram, s’han anat proposant diferents 
activitats i tallers creatius online, així com  jocs d’en-
giny i  altres consells per a portar la quarantena de la 
millor manera possible. Actualment el Casal de Joves ja 
es troba obert al públic, mantenint el protocol de segu-
retat i un aforament reduït.  Per tal de reduir riscos, les 
activitats de la programació trimestral es duran  a terme 
encara  en streaming fins a finals d’any.

desembre 2020

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ 
EN LES JORNADES 
SOBRE SEXUALITAT I 
GÈNERE D’ENGUANY

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS 
PER AL MES DE GENER DE 2021

Per cinquè any consecutiu, durant l’últi-
ma setmana de novembre es van portar 
a terme les Jornades sobre Sexualitat i 
Gènere.  Coincidint amb el 25N, Dia inter-
nacional per a l’eliminació de la violència 
envers les dones, i l’1D, Dia Mundial de la 
Sida, es van organitzar un seguit d’acti-
vitats relacionades amb la sexualitat, la 
diversitat i la prevenció. Enguany les 
propostes es van realitzar online i van re-
sultar un èxit de participació amb més de 
40 joves assistents.

El Casal de Joves es troba immers en la preparació de les activi-
tats del primer trimestre de 2021, que portarà moltes novetats. 
La més destacada, sens dubte, seran les activitats “sèniors” 
pensades especialment a joves de més de 17 anys. Aquestes 
propostes se sumen a la programació “júnior” destinada a 
joves d’entre 12 i 16 anys.

En aquesta nova etapa s’aposta per transformar el Casal de 
Joves en un espai de creació artística, acostant l’art  i la for-
mació, en totes les seves vessants, als joves. De totes aquestes 
novetats us podem avançar les del mes de gener.

ACTIVITATS JÚNIOR

ACTIVITATS SÉNIOR

A més, el Casal de Joves esdevé punt de trobada de diferents 
grups estables com per exemple el grup de rol, que fan servir 
l’equipament tots els dimecres per a jugar a Magic.

DIVENDRES 15: Taller de customització de motxilles.

DIVENDRES 22: Danses urbanes.

DIVENDRES 29: Taller de cuina (pa de pita).

ELS DIMECRES: Art urbà (diferents disciplines)

ELS DIVENDRES: Producció musical i Home Studio.



L’Espai Estudi, el programa compartit entre l’Insti-
tut de Masquefa i l’Ajuntament, va iniciar les classes 
el passat mes d’octubre per via telemàtica a causa 
de les mesures preventives de la Covid-19. A partir de 
desembre, però, i seguint les instruccions establertes 

pel Departament de Salut, les classes han passat a 
ser presencials. El programa dóna suport a l’estu-
di a alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO, en coordinació 
amb l’Institut; i acompanya en els aprenentatges es-
colars des d’un treball integral amb cada alumne. A 
més, facilita l’adquisició de competències bàsiques, 
hàbits d’estudi i treball autònom. 

Mentrestant, l’Espai Socioeducatiu La Fàbrica va 
obrir portes un curs més durant el mes d’octubre 
oferint a infants a partir de 6 anys (de 1r a 6è de 
primària) i a adolescents (1r i 2n d’ESO) activitats 
d’acompanyament a l’estudi, d’adquisició d’hàbits, de 
relació i d’esbarjo, tallers i activitats diverses (cuina, 
manualitats, jocs, expressió corporal, descoberta de 
l’entorn), i projectes a proposta de cada grup. L’ESE 
La Fàbrica es desenvolupa a la sala de La Bàscula i 
al Casal de Joves de forma presencial i seguint les 
mesures i indicacions establertes per la Generalitat 
per a la prevenció de la Covid-19. 
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NOVA GUIA FORMATIVA PER AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

L’Ajuntament ofereix per als mesos de gener, febrer 
i març de 2021 una nova oferta de cursos forma-
tius dirigits a persones adultes. 

La Guia Formativa inclou una variada oferta de cur-
sos íntegrament telemàtics en els àmbits de Tec-
nologies de la Informació i la Comunicació (TIC), 
ocupació i empresa; entre ells, i com a grans nove-
tats, un conjunt de tallers impulsats pel Servei Local 
d’Ocupació i adreçats a les persones que busquen 

feina en aquests moment de pandèmia, i la possibili-
tat de realitzar les proves oficials de Microsoft Office 
telemàticament. 

El programa ja es troba disponible en versió digital 
als webs de l’Ajuntament i del CTC. Per a més infor-
mació sobre els cursos i les inscripcions us podeu 
adreçar al CTC (Av. Catalunya, 60), a través del te-
lèfon 93 772 78 28 o enviant un correu electrònic a 
l’adreça ctc@masquefa.net.

L’ESPAI D’ESTUDI I L’ESE LA FÀBRICA OBREN PORTES



EL CTC S’ADAPTA ALS NOUS TEMPS

Espai gratuït per a fer videoconferències

Aquest servei, que es presta sense cap cost per als 
usuaris, va dirigit a persones que estiguin teletre-
ballant, fent classes telemàtiques, o es presentin a 
vídeoentrevistes de feina… Per a fer-ne ús,  cal reser-
var l’espai.

Kit temporal de connexió Masquefa Sense Fils

Masquefa Sense Fils va crear durant el confinament 
un kit temporal de connexió a Internet com a alter-
nativa per a aquelles persones que no disposen de 
connexió a les seves llars. En paral·lel, també treballa 
per a doblar pròximament la velocitat per als seus 
clients i rebaixar el preu del producte per a les em-
preses. 

Aula Virtual

El CTC ha estrenat una nova eina digital que facilita a 
la ciutadania l’accés a un ampli ventall de propostes 
formatives: l’Aula Virtual. Des d’aquest espai s’ofereix 
als usuaris formació online adaptada a totes les per-
sones en funció del seu domini de les noves tecnolo-
gies. Entre els tallers que s’ofereixen, per exemple, hi 
ha cursos per a facilitar i acostar l’ús de la tecnologia 
en temps de pandèmia. 

Suport en la realització de tràmits telemàtics

Al CTC s’ofereix suport i assessorament per a realit-
zar tràmits telemàtics tant municipals com d’altres 
administracions. Cal demanar cita prèvia. 

Certifi cat ofi cial de Microsoft Offi ce

El CTC ofereix la possibilitat de realitzar telemàtica-
ment la prova per a obtenir el Certificat Oficial de 
Microsoft Office. Aquest examen està subvencionat 
gràcies a un conveni de col·laboració entre l’Ajunta-

ment i la Fundació Esplai i té un cost de 17€ per alum-
ne, que es retornaran íntegrament en cas d’estar a 
l’atur i empadronat al municipi de Masquefa.

Programa «Reconnecta’t +60»

L’Ajuntament ofereix un nou servei gratuït dirigit a 
persones majors de 60 anys amb l’objectiu d’adap-
tar-les a les noves vies de comunicació per tal de 
combatre la bretxa comunicativa que els ha provo-
cat la pandèmia de la Covid-19. El servei s’imparteix 
de forma presencial, individual i amb totes les mesu-
res de seguretat al CTC.

Assessorament per videotrucada 

El Servei Local d’Ocupació i el Servei d’Assessora-
ment per a Emprenedors han posat en marxa un 
nou servei online per assessorar i resoldre consultes 
dirigit a totes aquelles persones en recerca activa de 
feina i a emprenedors que volen impulsar un nou ne-
goci. Aquest servei d’assessorament s’ofereix priori-
tàriament de forma telemàtica, si bé també existeix 
la possibilitat de fer-se presencialment sempre sota 
cita prèvia. 

IdCAT Mòbil

El CTC és una de les entitats de registre en la que 
habitualment es pot tramitar presencialment el cer-
tificat digital idCAT. Amb tot, durant l’estat d’alarma 
per la Covid-19 i a causa de les restriccions de mo-
bilitat, des de l’Ajuntament es recomana i recorda 
als veïns que poden obtenir telemàticament com a 
alternativa, amb el DNI i la targeta sanitària, l’IdCAT 
Mòbil; una eina per a fer tràmits amb les administra-
cions i ens que integren el sector públic de Catalun-
ya. El procés de registre en línia és accessible des de 
l’adreça https://idcatmobil.seu.cat.

EDUCACIÓ
I FORMACIÓ

EF
23 desembre 2020

Per a més informació:

93 772 78 28 o ctc@masquefa.net, de dilluns a dijous, de 9 a 13 h i de 16.30 a 19 h; i els divendres, de 9 a 13 h.
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El curs passat, des del Departament de Llengües 
Estrangeres de l’Institut de Masquefa es va engegar 
un projecte Erasmus+ amb l’objectiu de fomentar 
i promoure l’ús de la llengua anglesa. Aprofitant 
l’intercanvi amb un institut d’Alemanya que es duu 
a terme durant els últims anys, el centre masquefí 
va tenir l’oportunitat d’aventurar-se en aquest nou 
projecte juntament amb 3 instituts de Borgonya 
(França), Llombardia (Itàlia) i Trier (Alemanya), obte-
nint així la carta Erasmus que li permet participar en 
un projecte de dos anys de durada.

Erasmus+ és el programa de la Unió Europea que 

recolza l’educació, la joventut i l’esport a Europa a 
través d’estades als països de la Unió Europea on 
es promou el coneixement de la realitat europea i 
la consciència de multiculturalitat. En el nostre cas 
masquefí el projecte es titula Young European digi-

tal natives discovering and sharing “glocal” hi-
ghlights i pretén promocionar i preservar les cultu-
res a Europa. Concretament, el projecte vol motivar 
els estudiants de a redescobrir, entendre i compartir 
la seva cultura i explorar la dels països col·labora-
dors. A la vegada significarà una oportunitat única 
per utilitzar i millorar l’anglès com a llengua de co-
municació. En aquest sentit, es treballaran aquests 
aspectes realitzant diferents activitats, tant a l’insti-
tut com als altres països participants.

No obstant, a causa de la pandèmia de Covid-19 les 
estades a l’estranger no seran possibles aquest curs, 
tot i que se seguirà treballant perquè en un futur si-
gui possible. És per això que aquest any l’Institut de 
Masquefa engegarà una sèrie de projectes en línia 
per establir contacte i intercanviar idees amb els ins-
tituts participants.

L’INSTITUT DE MASQUEFA PARTICIPA EN EL PROJECTE EUROPEU 
ERASMUS+

AQUEST NADAL DONA SUPORT AL COMERÇ LOCAL!

L’Ajuntament i Masquefa Comerç impulsen durant 
les festes nadalenques quatre iniciatives lúdiques 
amb l’objectiu de dinamitzar el comerç local durant 
el Nadal. Les diferents propostes són obertes a tots 
els veïns i tota la informació la podeu consultar al web 
www.masquefa.cat.

Bústies reials: del 21 de desembre al 4 de gener 
els més menuts podran dipositar la carta adreça-
da a Ses Majestats els Reis Mags d’Orient en les 
dues bústies reials que s’instal·laran de manera iti-
nerant als eixos comercials del poble. A les xarxes 
socials de l’Ajuntament de Masquefa s’indicarà 
cada dia on estaran ubicades les bústies al dia se-
güent.

Concurs d’aparadors de Nadal: del 21 de 
desembre al 5 de gener. Consulta les bases al 
web www.masquefa.cat.

Concurs “Gimcana el pessebre amagat”: del 21 
de desembre al 5 de gener. Consulta les bases al 
web www.masquefa.cat.

Sorteig de vals de compra: Masquefa Comerç 
regala als veïns un val de 500€ i 3 vals de 100€ ca-
dascun per a gastar-los a les botigues de l’associa-
ció. Participa al sorteig comprant als establiments 
de Masquefa Comerç del 9 al 20 de desembre; i el 
dia 28 d’aquest mateix mes, a les 20 h, es farà el 
sorteig en directe a través del canal de YouTube 
de Ràdio Masquefa.
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CONEIXES EL PORTAL DE LA MEVA SALUT? SAPS QUÈ ÉS L’ECONSULTA?

DIFERENCIEM ELS SÍMPTOMES DEL REFREDAT, LA GRIP I LA COVID-19

La Meva Salut (LMS) és un espai digital de salut personal que ens permet relacionar-nos amb el Sistema 
de Salut de Catalunya, de manera senzilla, segura, confidencial i no presencial. Hi podem consultar i desca-
rregar informes i resultats de proves o el pla de medicació. També podem realitzar tràmits i fer consultes als 
professionals. I si tenim infants o persones a càrrec podem fer els tràmits en nom seu.

Com hi puc accedir?

Cal entrar al web lamevasalut.gencat.cat o bé descarregar-se l’App “La Meva Salut”, tant en iOS com en 
Android. Per accedir-hi cal una clau d’accés o un certificat digital.

Com em puc donar d’alta?

A través del formulari que trobareu al web lamevasalut.gencat.cat, sense necessitat d’anar a cap centre 
sanitari. A través del web lamevasalut.gencat.cat també pots sol·licitar l’accés a La Meva Salut del teu fi ll o 
fi lla menor de 16 anys o d’un menor de qui siguis responsable legal, sense necessitat d’anar a cap centre 
sanitari. Per fer aquesta sol·licitud, però, cal que disposis d’accés al teu espai personal a La Meva Salut

Què hi podem trobar? 

Tota la informació del vostre equip d’atenció primària, diagnòstics, informes clínics i resultats de proves 
i exploracions complementàries. També es podrà consultar les vacunes administrades, pla de medicació vi-
gent i el dia i hora de proves i visites programades tant a atenció primària com a alguns centres hospitalaris, 
fer-se donant d’òrgans, demanar visita, etc.

En aquest espai també podeu trobar un tràmit anomenat eConsulta. Aquesta és una eina de consulta no 
presencial entre el ciutadà i el professional de salut de referència per resoldre necessitats que no reque-
reixin que el professional i el pacient comparteixin espai i temps. El professional respondrà en unes 48 hores. 

Totes tres són malalties respiratòries produïdes per virus i s’encomanen fàcilment per l’aire (al tossir, ester-
nudar, cridar o cantar) i per les mans, quan després ens toquem la cara, ja que la via d’entrada és la boca, el 
nas i els ulls. La grip i la Covid-19 poden arribar a ser greus i fins i tot causar la mort.

Refredat: malaltia lleu, que acostuma a començar pel nas i per la gola, i després pot baixar als bronquis. 
Els símptomes són esternuts, mocs, nas tapat, mal de coll i de cap, tos i ulls plorosos.

Grip: apareix com a epidèmia a l’hivern, en els mesos de fred. Comença de cop, amb febre alta (39º o 
40ºC), dolors musculars, mal de cap i de coll, malestar general i tos seca. La febre dura de quatre a cinc 
dies i la tos i el cansament unes tres setmanes. Els antibiòtics no curen la grip i només estan indicats en 
casos de sobreinfecció bacteriana.

Covid-19: els símptomes més freqüents són febre alta, cansament, tos, pèrdua d’olfacte i gust, nàusees, 
diarrees, vòmits i en casos més greus sensació d’ofec. Alguns s’assemblen als de la grip i es poden con-
fondre.

Les mesures de prevenció són les mateixes per a les tres malalties: rentat sovint de mans amb aigua i sabó 
o gel hidroalcohòlic, mantenir la distància, usar mascareta, no compartir estris, beguda ni menjar, i ventilar 
els espais tancats per afavorir la renovació de l’aire.

A la farmàcia us podem indicar mesures higièniques i medicaments per alleugerir els símptomes. 

Sílvia Jiménez Tort
Farmacèutica Titular de Farmàcia Masquefa

desembre 2020
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EL COGNOM MASQUEFA AL PAÍS VALENCIÀ

desembre 2020

Amb la conquesta i fundació de l’antic Regne de Valèn-
cia per Jaume I d’Aragó, al segle XIII, va començar la 
colonització cristiana del territori. Arran del repartiment 
de les terres que feu el monarca, s’inicià l’arribada de 
nous pobladors provinents d’altres indrets de la Corona i, 
principalment, dels comtats catalans. El gruix de la nova 
comunitat adventícia estava compost per vassalls de 
l’estament més baix, la plebs, dedicats fonamentalment 
al conreu de la terra. Sovint, a les cartes de poblament 
i censos s’hi feia constar el nom de la persona i l’indret 
de procedència, que bé podia ser un poble, un territori, 
etcètera. En bastants casos, aquest lloc o feu d’origen 
complementava el nom de bateig i, posteriorment, es-
devindria en cognom, és a dir, en el nom de família. Fins 
i tot, un bon nombre de cavallers que van participar en 
la conquesta al costat del rei en Jaume són identificats 
així al llibre “Repartiment de València”. Tot i això, no 
necessàriament els colons haurien de provenir directa-
ment del territori assenyalat pel cognom, ja que també 
ho podien fer des d’altres indrets conquerits prèviament 
als sarraïns. Però, sens dubte, el llinatge toponímic indi-
ca l’origen geogràfic de bona part dels nouvinguts, i així 
ocorre amb els Masquefa valencians. 

Al País Valencià, Masquefa és un cognom molt minori-
tari, per no dir residual. Poc més de quaranta individus 
a tot l’Estat el duen de primer, quasi tots focalitzats a 
la província de València, i majoritàriament a la ciutat 
d’Oliva. La pervivència d’un cognom depèn de la trans-
missió per línia agnatícia de pares a fills. Així doncs, és 
aquesta transmissió patrilineal la que garanteix que 
un determinat nom de família perduri generació rere 
generació. Per tot el País Valencià trobem l’empremta 
catalana en l’antroponímia. Els llinatges toponímics de 
pobles i vegueries catalanes surten ara i adés, i en són 
el llegat d’aquells avantpassats que s’hi van assentar al 
nou territori conquerit. Així, per exemple, avui en dia és 
bastant habitual trobar ciutadans cognomenats Ripoll, 
Canet, Lloret, Cànoves, Calabuig, Morell, Noguera, Car-
dona, Verdú, Tortosa, Piera, Camarasa, Blanes, Mallol, 
Agramunt, Barberà, Riera, Cervera, Tàrrega, Cambrils, 
Vallès i moltíssims altres. Fins i tot hi ha gentilicis: Català, 
Gironès, Pallarès, Cerdà, Ripollès, etcètera. 

La documentació medieval revela la presència d’indivi-
dus cognomenats Masquefa a l’antic Regne de València. 
L’historiador Enric Guinot ho recull al seu llibre intitulat 
“Els fundadors del Regne de València”. El més antic és un 
veïnat d’Alcoi de 1263-1264, en el qual figura un tal Pere 
Masquefa. Serà a partir del segle XIV quan vegem docu-
mentat el llinatge per altres indrets del reialme. Les fonts 
d’informació són diverses, però fonamentalment els his-
toriadors s’hi valen de cartes de poblament o nòmines 
poblacionals gestades per al pagament d’impostos, com 
ara el morabatí o el fogatge, entre d’altres. Al llibre del 

“Repartiment d’Oriola” (1300-1314) 
hi ha quatre colons cognomenats 
Masquefa. En aquesta centúria, el 
llinatge surt entre els habitants de 
Vinaròs (1311-1368), la Salzadella 
(1323), València (1354-1373), Alba-
lat (1379), Cabanes (1379), Onda (1379), Xulilla (1379) i 
Castelló de la Plana (1398). Al segle XV, a Oriola hi va 
haver nombrosos veïns dits Masquefa entre els cava-
llers i ciutadans que van assolir càrrecs públics. Un noble 
oriolà fou Jaume de Masquefa, qui va comprar el sen-
yoriu de la Daia el 1353, un llogaret al sud de la provín-
cia d’Alacant. Un descendent seu, també dit Jaume de 
Masquefa, fou distingit l’any 1622 pel rei Felip IV amb el 
títol nobiliari de Baró de la Daia, segons consta en la Di-
putació de la Grandesa d’Espanya. 

Actualment, el cognom es manté viu a Oliva, una ciutat 
situada en la contrada de la Safor, al bell mig del País 
Valencià. Aquí resideixen la quasi totalitat dels Masquefa 
de l’Estat espanyol. El llinatge apareix documentat per 
primera vegada als llibres parroquials olivers en el segle 
XVII. La repoblació duta a terme arran de l’expulsió dels 
moriscos el 1609 podria estar relacionada amb l’arriba-
da dels Masquefa al poble, però sembla una hipòtesi poc 
creïble, ja que aquests s’havien instal·lat a la Vila cristia-
na i no al Raval morisc. El primer bateig d’un Masque-
fa és de l’any 1624, fou a l’església de Santa Maria i el 
nounat era Pere-Vicent Masquefa Sempere. El primer 
matrimoni d’un baró amb aquest cognom també es va 
documentar a la mateixa parròquia el 1641. El nom del 
contraent era Jaume Masquefa Tur. Posteriorment, en 
el fogatge de 1646 apareixia, com a cap d’una casa o 
foc, un altre Jaume Masquefa. La coincidència de noms 
entre tots dos, i en virtut de la raresa del dit cognom en 
l’àmbit local, ens fa pensar que es tractava del mateix 
individu.

A mitjan segle XIX, un matrimoni d’olivers, Salvador 
Masquefa i Maria Moncho, va emigrar a l’Algèria fran-
cesa. Llur fill, François Masquefa Moncho, va assolir la 
nacionalitat francesa el 1920. Posteriorment, aquesta lí-
nia familiar va traslladar la residència a França i, a hores 
d’ara, el cognom perdura entre els descendents.  
I fins ací una breu pinzellada de la història del llinatge 
Masquefa a terres valencianes. Una herència immaterial 
que s’ha transmès de pares a fills des de l’Edat Mitjana 
i que enorgulleix els hereus. L’avantatge de lluir un cog-
nom toponímic rau a saber la provinença familiar. Con-
següentment, per al portador esdevé una mena de brúi-
xola que assenyala el nord del seu origen.      

Domènec-Xavier Canyamàs
Diplomat en Genealogia

(Article facilitat pel veí masquefí Francesc Mas)
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BÚSTIES REIALS
Els més menuts podran dipositar la 
carta per a Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient a dues bústies reials 
que s’instal·laran de manera itine-
rant als eixos comercials del poble. 
Les xarxes socials de l’Ajuntament 
de Masquefa indicaran cada dia on 
estaran ubicades les bústies al dia 
següent.

MISSA DE NADAL

Hora: 10.45 h

Lloc: parròquia de Sant Pere

CONCERT ONLINE DE SANT 
ESTEVE - CORAL L’ALZINAR
Actuació online a càrrec de la Coral 
l’Alzinar. “Els pastorets” de J.M.Folch 
i Torres interpretats per la Societat 
Coral l’Alzinar. Reducció, adaptació 
del text i música original de Jordi 
González Figueras.

Hora: 19 h

Lloc: : a través del web 
http://tiny.cc/nadalalzinar i del 
canal de YouTube de Ràdio 
Masquefa

GENER
2021

DIMARTS 5
NIT DE REIS A MASQUEFA I A LA BEGUDA ALTA
Infants i famílies, estigueu tranquils. Ses Majestats els Reis Mags d’Orient ens 
han confirmat que el 5 de gener arribaran a Masquefa i a La Beguda Alta.
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Mascaretes

Avda. Catalunya, 13 - L 1 · 08783 Masquefa (BCN)
www.dissenyapunt.com· info@dissenyapunt.com

Tel/Fax 93 772 61 15 · Mòbil 670 51 93 46

SU LOGO

PERSONALITZADES

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

Jonatan Merchán

Especialistas en todo tipo de:

c/ Dídac Toldrà, 31· 08783 MASQUEFA
info@serralleriajmg.com
93 129 98 17

A D E G A  P O M B A L ,  A LVA R O  PA L A C I O S ,  À N I M A  N E G R A ,  B E RT H A ,  C O M A N D O  G  
V I T I C U LTO R E S ,  E D E T À R I A ,  J U V É  C A M P S ,  L E S  C O U S I N S ,  L L O PA RT ,  L Ó P E Z  

H E R E D I A ,  L O U I S  R O E D E R E R ,  M A RT Í  S E R D À ,  M A S  M A RT I N E T ,  M E N A D E ,  O L L E R  
D E L  M A S ,  O RTO  V I N S ,  PA G O  C A P E L L A N E S ,  PA Z O  S E Ñ O R A N S ,  P E G A S O ,  P U JA N

Z A ,  R E C A R E D O ,  T E R R A  R E M OTA ,  V E N U S  U N I V E R S A L ,  V I Ñ A  S A S T R E ,  

www .home l i e r s . com

H O M E L I E R S
S E L E C C I O N E M  E L S  M I L L O R S  V I N S  
I  T E ’ L S  P O R T E M  A  C A S A
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JUNTS X MASQUEFA ·

Xavier Boquete 
i Saiz

masquefa@diba.cat

@xaviboquete

Daniel Gutiérrez

danielgutierrez.cat

@daniguties

@PSC_Masquefa

Masquefa.socialistes.cat

masquefa@socialistes.cat

Facebook:
PSC Masquefa

Twitter:
@PSC_Masquefa

PSC · NOU GOVERN A MASQUEFA PER ENCARAR ELS REPTES DE PRESENT I FUTUR

Abans d’acabar aquest any 2020 que ha marcat 
i marcarà durant molt de temps les nostres vi-
des, és el moment de donar un nou pas enda-
vant. Des del passat mes de març, amb la col·la-
boració i la implicació total de la nostra població 
-veïns, professionals de la salut, comunitat edu-
cativa, entitats, comerços, empreses, voluntaris, 
autònoms, cossos de seguretat i de protecció...-, 
l’Ajuntament i l’equip de govern hem treballat 
incansablement per a mitigar els efectes devas-
tadors d’aquesta pandèmia en tots els àmbits.

La crisi sanitària, social i econòmica actual ens 
reclama a tots, especialment a les administra-
cions i als càrrecs públics i electes, un exercici 
de màxima responsabilitat per a garantir el 
benestar, la salut, el creixement i el futur dels 
nostres veïns i del nostre municipi. 

I és amb aquest esperit, amb aquest propòsit, 
que el passat mes de novembre vam formalit-
zar amb el grup municipal del PSC-CP un nou 
acord de govern al capdavant de l’Ajunta-
ment de Masquefa. Un nou cartipàs que deixa 
al marge les legítimes diferències ideològiques 
per a sumar els màxims esforços possibles en la 

lluita compartida contra aquesta maleïda pan-
dèmia i la profunda crisi que se n’està derivant. 

Un nou equip de govern fort, d’ampli con-
sens, que ens permeti seguir atenent i donant 
resposta prioritària a les urgències i a les neces-
sitats del dia a dia de la nostra població, i que 
al mateix temps comenci a assentar les bases 
de la futura Masquefa. Una Masquefa que cal 
que estigui preparada per a entomar els reptes 
sorgits de la pandèmia i per liderar la recons-
trucció social i econòmica del nostre territori. 
Confi ança, cooperació, i treball conjunt per 
a no deixar ningú enrere. Som conscients de 
l’enorme esforç i sacrifici que esteu fent tots els 
masquefins, i des de l’Ajuntament treballarem 
incansablement i amb el màxim consens per 
retornar-vos aquest compromís.

I no voldríem acabar aquest escrit sense fer un 
agraïment especial a tots els treballadors mu-
nicipals.

I desitjar-vos a tots un molt bon Nadal i un mi-
llor 2021! L’arribada de la vacuna serà, sens 
dubte, el millor regal i desig per al nou any!

Masquefa es troba en un moment cabal. La greu 
crisi provocada per la Covid-19 ha impactat de 
manera molt negativa en el nostre teixit socioe-
conòmic. L’Ajuntament, malgrat la seva posició 
econòmica complexa, ha de donar resposta a la 
situació. I a la vegada, hem de mirar endavant i 
encarar els reptes de futur per avançar. Davant 
d’aquest difícil escenari hi ha dos camins: o que-
dar-nos de braços creuats, o bé sumar esforços 
per donar resposta a la situació econòmica 
de l’Ajuntament, donar suport al teixit social i 
econòmic davant de la crisi i, projectar el futur 
de Masquefa. Els Socialistes, amb l’acord de go-
vern, optem per la segona opció. 

El pressupost 2021:
primera proposta del nou govern
El nou govern de Masquefa ha fixat pel 2021, i 
pels següents dos anys, un conjunt d’objectius 
que han estat traslladats als pressupostos:

• Donar resposta a la situació de crisi econò-
mica i social provocada per la pandèmia de 
la Covid-19.

• Garantir la cohesió social millorant els ser-
veis i l’atenció a col·lectius amb vulnerabili-
tats.

• Projectar urbanísticament la Masquefa del 
futur.

• Cercar vies innovadores en la gestió dels 
residus i cercar alternatives als abocadors.

• Consolidació fiscal de l’Ajuntament de Mas-
quefa.

Entre d’altres, el pressupost 2021 presenta un 
augment de recursos destinat als serveis i l’ac-
ció social:

• S’amplia la partida destinada a bonificacions 
de l’IBI de 20.000€ a 40.000€.

• Els programes de Serveis Socials i d’urgèn-
cia social augmenta fins a 55.000€.

• S’amplia la dotació del Banc d’Aliments.

A la vegada, apareixen noves accions de suport 
al teixit comercial amb l’objectiu de garantir la 
continuïtat i projectar el seu futur:

• Fons de suport al teixit comercial de Mas-
quefa: 25.000€.

• Nova regidoria d’Innovació del teixit econò-
mic.

Bones Festes! #ActivemMasquefa

desembre 2020

EL FUTUR DE MASQUEFA ÉS EL MÉS IMPORTANT. 
NO DEIXAREM A NINGÚ EXCLÒS!
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ERC ·  MALAMENTE... TRA, TRA

C’s · LA POLÍTICA HACE EXTRAÑOS COMPAÑEROS DE CAMA O DONDE DIJE DIGO DIGO DIEGO

Ese cristalito roto, yo sentí como crujía, an-
tes de caerse al suelo, ya sabía que se rom-
pía... i és que ja sabíem que hi havia amor 
entre el senyor Boquete i el PSC, ho sabia 
tothom, però preferien negar-ho i fer veu-
re que tot era casualitat... i ja sabíem que 
molta demanda i molta roda de premsa 
vers l’abocador de Can Mata, però al final, 
eleccions guanyades i millor recaptar i els 
diners a caixa, malgrat que això signifiqui 
que renunciem al seu tancament.

Entremig pujada de l’IBI i de les escom-
braries, retallades i tancament de serveis. 
No ens cau cap anell si a cada bugada es 
perd un llençol... i per llençol podem enten-
dre l’Escola de Música... i de nou la cultura 
masquefina la gran oblidada, com la gent 
gran, que encara veu la pancarta del nou 
centre de dia, ja descolorida, allà penjada.  

I agraïm que torni el Batega a les nostres 
bústies, llàstima que ha calgut esperar a 

fer algun anunci a bombo i plateret per-
què ens recordem, entenent per bombo el 
pacte de govern i per plateret un nou “pe-
lotazo” per les arques municipals com el 
d’Aldi (de l’abocador millor passar de pun-
tetes). Curiosament, al  juliol, quan calia re-
conèixer un romanent negatiu del 2019 de 
-628.474,35€- no calia bategar. Imaginem 
que donar la culpa a la Covid-19 és bona 
excusa... i des d’aquí el nostre més sincer 
agraïment a tot el personal de la vila que 
ha estat i està donant resposta a aquesta 
crisi sanitària, econòmica i social.

De nou veiem a Masquefa la política del 
dónde dije digo, digo Diego i mentres-
tant pilota endavant i tal dia ja vindran 
de nou les eleccions, aleshores sí, de nou 
abaixarem impostos, de nou voldrem tan-
car l’abocador, de nou a fer obres, de nou 
portes obertes i inauguracions, de nou dije 
digo. Tra, tra. 

La actualidad municipal viene marcada, 
en primer lugar, por el impacto negativo 
que el Covid-19 y las erráticas medidas 
que el gobierno de la Generalitat está im-
poniendo en nuestra Comunidad. Desde 
C’s hemos impulsado una moción para 
apoyar todos los sectores afectados. Y, 
por otro lado, el pacto de gobierno entre 
Junts x MSQ y los socialistas. Respecto a 
este curioso pacto, en primer lugar, decir 
que se veía venir. El PSC ya le aprobó los 
presupuestos de este año al Sr. Boquete y 
esto no es más que una prolongación del 
acuerdo que tienen estos partidos en el 
Consell Comarcal de l’’Anoia.

Como se suele decir “la política hace ex-
traños compañeros de cama”. Recuerdo 
que en los debates electorales las críticas 
más duras y encarnizadas respecto a la 
gestión del Sr. Boquete eran las del Sr. 
Gutiérrez, pero a las primeras de cambio 
pasa a formar parte de lo que demoni-
zaba. Vemos que hay personas que con 
el fin de entrar en el gobierno hacen lo 
que sea necesario. Y ahora que no nos 
vengan con que lo que antes era negro 
ahora ya no lo es tanto, que lo hacen por 
responsabilidad o que es por el tema del 

Covid-19. Ha quedado claro, una vez más, 
que todo eran palabras vacías.

El acuerdo en sí es opinable y cuestiona-
ble, pero es lícito. Lo que nos parece to-
talmente inmoral e indigno es que el Sr. 
Gutiérrez entre en el gobierno municipal 
cobrando un sueldo. Y más, después de 
la subida de impuestos de los pasados 
presupuestos, de la nueva subida impo-
sitiva del pleno de octubre y del agujero 
económico que tiene el Ayuntamiento. 
Los socialistas se llenan la boca con fra-
ses hechas diciendo que no dejarán a 
nadie atrás; está claro que con 2.000€ al 
mes que quién seguro que no se quedará 
atrás es el Sr. Gutiérrez.

Por otro lado, si lo que buscaba Junts x 
MSQ era la estabilidad hasta el momento 
todas las propuestas que han presentado, 
y nosotros hemos entendido que eran po-
sitivas por el pueblo, las hemos apoyado 
y han podido salir adelante. Por último, 
señalar que queremos saber el contenido 
exacto de este acuerdo para poder hacer 
un análisis exhaustivo más allá de estas 
primeras impresiones.          

Adolfo Serna

masquefa@ciudadanos-cs.
org

ERC Masquefa - 
La Beguda Alta

esquerra.cat

masquefaerc@gmail.com

Twitter: 
@masquefaerc

Facebook:
Esquerra Republicana – 
Masquefa Regeneració

Instagram: 
@esquerramasquefala-
beguda

desembre 2020



GRUPS
MUNICIPALS

GM
31

CUP · ACOMIADAMENT DEL 2020  

Des de la CUP volem que tot el poble de 
Masquefa i La Beguda Alta sortim més 
enfortits que mai d’aquest any 2020 tan 
estrany. Així que comencem aquest escrit 
desitjant-vos a tots els masquefins i mas-
quefines els nostres millors desitjos amb 
l’entrada d’any.

Però aquests desitjos han de passar tam-
bé per accions. És per això que, amb l’ob-
jectiu d’enfortir el nostre grup municipal, 
aquest mes de novembre prenia el relleu 
com a regidor en Carles Bou, sortint de la 
reelecció col·lectiva de què la responsabi-
litat d’estar representant a les nostres veï-
nes i veïns ha de ser col·legiada, i per tant, 
compartida per diferents persones al llarg 
de la legislatura. I aprofitem per donar les 
gràcies a la regidora sortint. Però aquest 
no ha sigut l’únic canvi al consistori de 
Masquefa aquest passat novembre. Junts 
per Masquefa i el PSC ens han sorprès 
amb un pacte públic d’allò que ja anaven 
fent per sota la taula, al Consell Comarcal 

i la Diputació des de fa ja uns anys.
Volem deixar clar que a la CUP ni entenem 
ni secundarem mai el pacte socio-vergent 
del nou govern municipal. Tot i així hem 
de reconèixer que cada grup municipal té 
tot el dret del món a fer pactes i entrar 
a govern quan vulguin, però això no ens 
pot costar diners als ciutadans. Nosaltres 
ens preguntem, si en ple inici d’una crisi 
social i econòmica, la solució ha de passar 
perquè els contribuents paguem un altre 
sou de 2.045€/mes?

La solució per nosaltres passa per enfor-
tir el teixit econòmic, associatiu, sindical 
i participatiu de la nostra vila i del país. 
Per això animem a tots els veïns i veïnes 
en aquests moments tan difícils a seguir 
creant xarxes de suport, a enfortir les as-
sociacions del poble i a seguir lluitant pels 
nostres drets en el nostre dia a dia, per-
què tenim dret a viure vides que valguin 
la pena viure-les.

CUP Masquefa

masquefa@cup.cat 

Facebook:
CupMasquefa

La revista Masquefa batega posa a disposició dels lectors una secció on podeu publicar les vos-
tres opinions sobre temes de la vila o d’interès en general, així com idees i suggeriments. Ens 
podeu fer arribar els comentaris a:

Ajuntament de Masquefa
c/ Major, 91-93

Correu electrònic
masquefa@diba.cat

LES
VOSTRES
OPINIONS

desembre 2020
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Aquesta entitat masquefina es va fundar el 2005 
amb l’objectiu d’ajudar, a través del voluntariat, a 
les persones més vulnerables, necessitades o amb 
demandes socials del municipi i vetllar per la seva 
salut i benestar. L’associació, a més, també està tenint 
un paper clau durant la pandèmia de la Covid-19.

MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ
GRUP DE VOLUNTARIS
DE MASQUEFA

Què és l’Associació Grup de Voluntaris de Masquefa i 
quina tasca duu a terme al municipi?
L’associació som un grup de voluntàries que actual-
ment ens dediquem a proporcionar aliments i produc-
tes de neteja que ens arriben de diferents procedències 
a totes aquelles famílies vulnerables del nostre munici-
pi que ens deriven des de la Regidoria de Serveis So-
cials de l’Ajuntament de Masquefa. Rebem els aliments 
i els preparem en lots per als usuaris que prèviament 
ens han indicat els treballadors socials del consistori. 

Quants voluntaris formen part de l’entitat? 
En aquests moments som un nucli de voluntàries cons-
tant d’unes 14 persones que treballem cada setmana 
realitzant diverses tasques: preparar lots d’aliments i 
de productes de neteja, repartint material o fent tre-
ball més administratiu. A aquestes persones hi hem 
de sumar un important grup de voluntaris que quan 
puntualment necessitem més ajuda col·laboren amb 
nosaltres. En aquest sentit, la xarxa de voluntariat és 
àmplia. Amb l’arribada de la Covid-19, però, hem hagut 
d’adaptar la nostra estructura. Sobretot al principi de 
l’epidèmia, ja que per prevenció i seguretat vam decidir 
entre totes que les nostres voluntàries de més edat o 
vulnerables no entressin en contacte directe amb els 
usuaris. Això, doncs, ens va obligar a adaptar-nos i a 
incorporar més gent nova a l’associació. 

Quina és la tasca que està duent a terme el grup durant 
la pandèmia de la Covid-19? 
Des de l’inici de la pandèmia hem seguit fent les nos-
tres tasques habituals. En aquest sentit, la nostra fun-
ció no ha variat. El que sí que ha canviat a causa de la 
Covid-19 és el nou sistema que utilitzàvem per a entre-
gar els aliments abans del començament de la crisi sa-
nitària. Abans de l’esclat del coronavirus havíem adop-
tat un nou model de repartiment dels aliments que ja 

s’està utilitzant en moltes associacions del territori i 
que consistia a substituir l’entrega d’una cistella fixa als 
usuaris per un sistema per punts en el que els usuaris 
poden agafar els productes que necessitin. D’aquest 
forma, fomentàvem tant l’autonomia com el benestar 
d’aquestes persones. Amb la Covid-19, però, i per tal de 
preservar la salut de les voluntàries i dels usuaris, hem 
hagut de recuperar temporalment l’antic sistema d’en-
trega de les cistelles. Mentrestant, un altre dels grans 
canvis que hem experimentat té a veure amb la de-
manda. I és que sobretot a l’inici de la pandèmia -ara, 
per sort, estem una mica millor que a l’inici- la deman-
da i el nombre d’usuaris va augmentar un 60% o més. 
Però també ho va fer el grau de necessitat de les per-
sones. La gent ho està passant més malament que 
abans de la pandèmia. 

Una altra de les accions que ha dut a terme l’associació 
és la recollida de productes i donatius per a nodrir el 
Banc d’Aliments i l’organització d’un recapte d’aliments. 
Amb la pandèmia ha augmentat el nombre d’usua-
ris que requerien aliments i productes de neteja per 
al seu dia a dia. El nostre rebost d’aliments, però, no 
estava preparat per una contingència d’aquesta mag-
nitud i malgrat seguir rebent com sempre productes 
de l’Ajuntament, el Banc d’Aliments i Creu Roja i les 
minves dels supermercats i empreses (Aldi, Carreras 
i Mercadona), des de l’associació vam haver d’impul-
sar algunes iniciatives per a obtenir més aliments. Així, 
vam endegar una campanya econòmica per a recaptar 
fons, on les entitats locals s’hi van bolcar difonent la cri-
da; i vam organitzar una petita gran recapte d’aliments 
durant tot un cap de setmana amb la col·laboració dels 
comerços locals. A tots ells i a l’ADF i a Protecció Civil 
els hi hem d’agrair enormement el seu suport. Sempre 
que hem necessitat ajuda tant de l’Ajuntament com 
dels comerços, entitats i grups de voluntariat han estat 
al nostre costat.


