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L’AJUNTAMENT ESTRENA UN NOU CATÀLEG DE TRÀMITS EN LÍNIA

TD

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 

TELÈFONS D’INTERÈS

A través del web www.masquefa.cat/tramits tots els 
veïns que ho requereixin poden realitzar tràmits de 
forma telemàtica amb l’Ajuntament. Aquest nou por-
tal -que substitueix el que hi havia fins ara- s’ha es-
trenat recentment i és previst que s’ampliï progressi-
vament amb nous serveis. 

L’objectiu principal és facilitar a la població la relació 
en línia amb el consistori durant les 24 hores del dia 
des de qualsevol lloc. En aquest sentit, el nou portal 
esdevé una millora tant per als veïns com per a la 
gestió interna que fan els treballadors municipals. El 
nou web ja està operatiu, si bé encara es troba en 
fase de construcció.

Per a fer-ne ús només 
cal disposar del certi-
ficat IdCAT o IdCAT 
Mòbil per a identifi-
car-se en els tràmits. 
El certificat IdCAT es 
pot tramitar al Centre 
Tecnològic Comunita-
ri (CTC) de Masquefa, 
que també ofereix 
un servei de suport a 
tràmits telemàtics sota cita prèvia, enviant un correu 
electrònic a ctc@masquefa.cat o trucant al telèfon 
93 772 78 28.

El Ple de l’Ajuntament va aprovar el passat 28 
d’octubre per unanimitat el Protocol local d’ac-
tuació davant les violències sexuals en espais 
públics d’oci; un document impulsat per la Re-
gidoria d’Igualtat -amb el suport de la Diputació 
de Barcelona i amb l’assessorament de la con-
sultoria de gènere Noctámbul@s- que té com a 
objectiu principal ser una eina més per erradi-
car les violències masclistes contra les dones i el 
col·lectiu LGTBI al municipi.

El protocol implica al consistori i a altres institu-
cions, a les entitats, i a la població de totes les 
edats; i es va presentar públicament el 22 de no-
vembre a la Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio 
Rojo. 

Per què és important aquest protocol?

A la nostra societat les violències sexuals i l’alta 
tolerància de les mateixes en els contextos d’oci 
representen un dels principals riscos per a les 
dones i les persones que no s’ajusten als models 
normatius de gènere. Els últims anys s’han incre-
mentat els recursos destinats a les polítiques pú-
bliques d’equitat que posen l’èmfasi en els espais 
d’oci, al fer-se cada cop més manifest que és un 
dels contextos on les violències sexuals operen 
amb més impunitat.

MASQUEFA ES DOTA AMB UN 
PROTOCOL LOCAL D’ACTUACIÓ 
DAVANT LES VIOLÈNCIES 
SEXUALS EN ESPAIS PÚBLICS 
D’OCI
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Reactivar, dinamitzar i diversificar l’activi-
tat econòmica a Masquefa i al nostre entorn 
més proper és clau per a garantir el desenvolu-
pament, el benestar i el futur tant de casa nos-
tra com del nostre territori al llarg dels pròxims 
anys. I ara, més que mai, ha de ser una prioritat 
i un dels pals de paller de la sortida de la crisi 
provocada per la Covid-19.

Per això, els ajuntaments de Piera, Els Hos-
talets de Pierola i Masquefa estem treballant 
per a dissenyar plegats un nou Pla Director 
Urbanístic que implicarà a tots tres municipis 
i ens permetrà preparar l’Anoia Sud per acollir 
activitat econòmica a mig i llarg termini.

Aquest projecte, doncs, serà d’una enorme im-
portància i valor estratègic ja que malgrat els 
estralls de la pandèmia els tres termes munici-
pals seguim sent un dels principals pols d’atrac-
ció econòmica a l’Anoia. Tot un potencial i un 
actiu que no podem deixar perdre i que s’ha de 
potenciar en un moment tan crucial com el que 
vivim per a transformar-lo en nova activitat 
econòmica i en nous llocs de treball.

Aquest futur Pla, emmarcat dins les actuacions 
previstes en el Pla Territorial del Penedès, ens 
ha de permetre consensuar polítiques supramu-
nicipals en el terreny econòmic; i assolir una 
posició de força per pressionar i tenir veu 
davant les institucions. I tot, amb la finalitat 
d’aconseguir noves inversions per a Masquefa 
i al territori que ens aportin riquesa i oportu-
nitats laborals per als nostres veïns.

Representa una oportunitat única per a l’Anoia 
Sud, i és la unió dels esforços de tres munici-
pis que junts sumem més de 30.000 habitants 
i perseguim un mateix objectiu: fer avançar els 
nostres pobles.

Finalment, i en nom de tot l’Ajuntament, vull 
desitjar-vos a tots els veïns un molt bon Nadal i 
un feliç i pròsper 2022!

MÉS ACTIVITAT 
ECONÒMICA PER 
A MÉS LLOCS DE 
TREBALL

XAVIER BOQUETE, Alcalde de Masquefa
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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  
932 029 802  

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

Ferrocarrils Catalans 012

Gas Natural 
(distribució)

902 200 850

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

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

Ajuntament 93 772 50 30

Atenció al consumidor 93 772 50 30

Anaigua
(incidències i avaries)

900 100 379

Anaigua (atenció al 
client i reclamacions)

900 100 378

Anaigua (comunicació
i lectura)

900 816 101

Ambulatori
(Masquefa)

93 772 64 34

Ambulatori
(La Beguda)

93 772 52 62

Ambulatori
(Martorell) 93 775 51 03

Ambulància 061 / 112

Atenció 24/7 900 900 120

Emergències 112

SIAD (Servei 
d’Informació i Atenció 
a la Dona)

636 365 631

Assessorament policial 
(WhatsApp o trucada)

601 001 122

SAI (Servei d’Atenció 
Integral LGTBI)

93 805 15 85

Atenció i emergències 
per violència masclista:
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Primera fase de construcció del Centre de 
Dia: 1.460.106,96€

Asfaltatge de carrers i desplegament del 
Pla de Mobilitat: prop d’un milió d’euros

Renovació de l’enllumenat exterior del 
municipi: 350.000€

Adequació del sector Oliveres: 200.000€

Obres de reforma a l’Ajuntament: 
165.000€

Obres de reforma de la nova prefectura: 
140.000€

Treballs de millora al CEM: 86.196,95€

Treballs de millora als centres educatius: 
85.000€

Adquisició de nou patrimoni: 85.000€

L’AJUNTAMENT INVERTIRÀ L’ANY 2022 PROP DE 4 MILIONS D’EUROS EN 
DIFERENTS ACTUACIONS I PROJECTES DE MILLORA DEL MUNICIPI

L’AJUNTAMENT CONGELA IMPOSTOS I TAXES PER AL 2022 

3.992.263,51€
EN INVERSIONS

S’INCREMENTEN TOTES LES SUBVENCIONS 
QUE REBEN LES ENTITATS EDUCATIVES, 

CULTURALS I ESPORTIVES DE MASQUEFA

50%

5%

20%

45€

S’INCREMENTEN LES PARTIDES DE 
BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN EN UN 10%

ES CONSOLIDEN SERVEIS I AJUDES ALS 
COL·LECTIUS MÉS VULNERABLES

PER PRIMER COP ES DESTINA UNA 
PARTIDA DE 85.000€ A LES ÀREES 

D’HABITATGE I PATRIMONI

15.172.997,43€
14.035.022,43€PRESSUPOST MUNICIPAL

 PEL 2022 PRESSUPOST MUNICIPAL
DEL 2021

Prop de 4 milions d’euros en inversions per al 
2022

El Ple de l’Ajuntament va aprovar el passat 28 d’oc-
tubre les Ordenances Fiscals Reguladores dels Tri-
buts Municipals per al 2022. Les ordenances van 
ser aprovades amb els vots a favor de Junts per 
Masquefa, PSC, ERC i C’s i el vot en contra de les CUP.

Congelació de taxes i impostos

Les Ordenances Fiscals per a l’any 
vinent congelen els principals tri-
buts i taxes municipals. Així, en 
termes generals, les ordenances 
resten congelades, si bé s’incorpo-

ren algunes bonificacions i canvis 
normatius i legals. Per tant, malgrat 

que l’IPC anual ha augmentat, l’Ajuntament aposta 
per no augmentar les principals taxes i aquestes res-
ten majoritàriament congelades. 

Nou recàrrec sobre l’IBI dels immobles buits

En aquest sentit, s’entén per desocupació de l’habi-
tatge el fet que aquest es trobi en disposició de ser 
ocupat, o de cedir el seu ús a un tercer, sense que hi 
hagi causa justificativa de la desocupació. 

L’objectiu és afavorir el dret d’accés a l’habitatge 
dels masquefins.

Bonificacions de la taxa per la prestació del 
servei de gestió dels residus municipals

Les Ordenances Fiscals per al 2022 també incorpo-
ren diferents bonificacions de la taxa per la prestació 
del servei de gestió dels residus municipals amb l’ob-
jectiu de millorar i potenciar la recollida selectiva de 
deixalles a la vila:

El Ple de l’Ajuntament va donar llum verda l’11 de novembre al pressupost general de la corporació per a l’any 
2022. Els comptes van ser aprovats amb els vots a favor de Junts per Masquefa i PSC, l’abstenció de C’s i els 
vots en contra d’ERC i CUP. 

Més suport a les entitats i a les persones

Aplicació d’un recàrrec 
de fins al 50% sobre l’IBI 
dels immobles que es trobin 

desocupats amb caràcter 
permanent sense causa 

justificada i que siguin propietat 
de grans tenidors (titulars de més 

de 15 pisos).

REDUCCIÓ DE LA QUOTA PER PARTICIPAR 
D’UNA INSPECCIÓ TÈCNICA VOLUNTÀRIA 

PER TAL SER UN HABITATGE AMB 
RECOLLIDA SELECTIVA ACREDITADA. 

REDUCCIÓ DE LA TAXA PER ESTABLIMENTS 
QUE PARTICIPIN EN EL SERVEI 

D’INSPECCIÓ TÈCNICA VOLUNTÀRIA I 
RESULTIN SER UN COMERÇ LOCAL AMB 
RECOLLIDA SELECTIVA ACREDITADA.

COBRAMENT D’UN IMPORT PER A LA 
RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS I PODA 
EN GRANS VOLUMS A TRAVÉS DEL SERVEI 

PORTA A PORTA.

10%

INVERSIONS MÉS DESTACADES
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LA POLICIA LOCAL ESTRENA UN NOU 
VEHICLE TOT TERRENY

Amb l’objectiu de prestar més i millors serveis als veïns 
de Masquefa la Policia Local compta amb un nou vehi-
cle tot terreny que està equipat amb tots els elements 
necessaris per realitzar les tasques policials, especial-
ment en zones rurals. Es tracta Nissan Navara 4x4 
pick-up adquirit per un període de quatre anys a través 
del sistema de rènting. 

NEIX EL PROJECTE 
ESTRATÈGIC ‘MARCA 
MASQUEFA: IDENTITAT | 
REPUTACIÓ | ATRACCIÓ’ 

Masquefa ha iniciat el projecte estratègic 
‘Marca Masquefa: identitat | reputació | 
atracció’ que pretén treballar la reputació del 
municipi, aprofundir en l’orgull de pertinença 
a nivell intern i generar atracció a nivell ex-
tern. Aquest projecte compta amb l’acompan-
yament científic del grup de recerca TRACTE 
de la Universitat de Vic i el suport econòmic  
de la Diputació de Barcelona. La participació 
ciutadana serà un factor fonamental en el seu 
desenvolupament.

El veïnat hi tindrà molt a dir en aquest procés. 
Després de l’etapa d’elaboració de la diagno-
si, es constituiran grups de discussió on es 
reflexionarà sobre temes diversos i es faran 
propostes. També es farà un qüestionari per 
identificar opinions del conjunt de la població 
i, per últim, es faran entrevistes en profunditat 
a persones que, per trajectòria i experiència, 
puguin aportar coneixements valuosos per al 
disseny de la marca.

AMB 
LUPA

AL

El secretari general del Departament de la Vicepre-
sidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Gene-
ralitat de Catalunya, Ricard Font, ha anunciat que les 
obres de desdoblament de la B-224 entre Martorell i 
Sant Esteve Sesrovires i de construcció de la variant 
de Piera començaran l’any 2022.
 
Desdoblament entre Sant Esteve Sesrovires i 
Martorell

El projecte correspon al desdoblament de la B-224 
en un tram de dos quilòmetres de longitud, entre la 
rotonda del polígon Anoia, a Sant Esteve Sesrovires, 
i l’enllaç amb l’A-2 i l’AP-7, amb una connexió a la tra-
ma urbana de Martorell a través del carrer del Puig 
del Ravell. Les obres es licitaran abans de final d’any, 
amb una inversió prevista de 26,7 milions d’euros. 
Aquesta és la primera fase del desdoblament de la 
B-224 de Martorell a Masquefa.

La via projectada consta de dos carrils per sentit de 
la circulació. Per a facilitar les connexions amb la via-
litat de l’entorn, el projecte preveu una rotonda ele-
vada sobre el vial que connecta l’A-2 i l’AP-7 de grans 
dimensions i una segona rotonda per a connectar 
amb els carrers del Puig del Ravell i dels Barons de 
Castellvell, així com diversos ramals d’enllaç. 

Així mateix, el Departament està treballant en els 
projectes següents:

Condicionament de la BV-2241 entre Sant Sa-
durní d’Anoia i Masquefa: en aquesta via que 
connecta amb la B-224, el Departament preveu 
dur a terme una obra per a millorar-ne la funcio-
nalitat i seguretat, atès que actualment presenta 
un traçat amb revolts pronunciats i accessos a 
diverses urbanitzacions. Aquesta via de con-
nexió, a més, és molt utilitzada pels vehicles pe-
sants que accedeixen a les indústries de la zona. 
El pressupost previst és de 3 milions d’euros.

Fases 2 i 3 del desdoblament de la B-224: Terri-
tori té en redacció el desdoblament de la B-224 
a Sant Esteve Sesrovires (fase 2) i entre Sant 
Esteve Sesrovires i Masquefa (fase 3). Ambdues 
actuacions sumen una inversió estimada en 35 
milions d’euros.

Nova rotonda per a millorar l’accés a la Beguda 
Alta: està impulsada la redacció del projecte per 
a la construcció d’una rotonda a l’actual intersec-
ció entre les carreteres B-224 i B-224z, d’accés 
a La Beguda Alta. El pressupost és de 600.000 
euros.

LES OBRES DE DESDOBLAMENT DE LA B-224 COMENÇARAN L’ANY 2022

6 Desembre 2021

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
TRANSFORMARÀ EL CAMÍ DE 
MASQUEFA AL MASET EN UNA 
CARRETERA

El camí de Masquefa al Maset és una de les cinc obres 

que la Diputació de Barcelona ha incorporat en la pri-

mera fase del Pla zonal de la xarxa de carreteres lo-

cals. La intervenció, amb un pressupost d’1.096.000€, 

començarà aquest tram final d’any amb la redacció de 

l’estudi informatiu. El projecte constructiu està previst 

pel tercer trimestre de 2022; i l’inici de les obres s’ha 

calendaritzat per al primer trimestre de 2024. 

L’àrea afectada és d’1,15 quilòmetres i les actuacions que 

es duran a terme permetran dotar el camí d’unes carac-

terístiques adequades per a ser incorporat a la xarxa lo-

cal de carreteres, incloent amplades mínimes en funció 

d’orografia i trànsit previst i millores de traçat si s’escau.
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MASQUEFA COMPTARÀ AMB UNA AGENDA URBANA LOCAL

NOVES REUNIONS ENTRE PAGESOS I AJUNTAMENT

Les àrees de Planejament Urbanístic, Promoció del 
Territori i Visió Europea de l’Ajuntament -amb el suport 
de la Diputació de Barcelona- han iniciat els treballs de 
l’Agenda Urbana Local, un document estratègic que 
aborda el futur del municipi en clau Agenda 2030. 

L’Agenda Urbana Local consisteix en el procés de 
planificació estratègica urbana i territorial dels mu-

nicipis, basada en els objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 i la participació 
ciutadana. Defineix les prioritats i objectius de futur 
del municipi i possibilita materialitzar els principis i 
objectius de les agendes globals en polítiques i ac-
cions transformadores concretes. Masquefa esde-
vindrà, a més, dels primers municipis catalans en 
desenvolupar aquesta visió estratègica. 

En el marc de les reunions periòdiques entre amb-

dues parts, a principis del mes de setembre la Sala 

de Plens va acollir una nova reunió de treball entre 

l’Ajuntament i el col·lectiu local de pagesos. Durant la 

sessió es van tractar temes com la neteja de les rie-

res i dels camins d’accés a les finques, entre d’altres.

El Ple de l’Ajuntament ha donat llum verda al Pla de 
Civisme i Convivència de Masquefa i a la constitu-
ció de la Taula per a la Promoció del Civisme i la 
Convivència al municipi; les dues principals eines 
amb que es dotarà el consistori -amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona- per al mandat 2020-
2023 amb l’objectiu de preservar i garantir la cura 
dels espais públics.

La Taula per a la Promoció del Civisme i la Convi-
vència de Masquefa coordinarà i treballarà de forma 
transversal totes les accions que el consistori des-
plega arreu del poble per abordar i erradicar pràc-
tiques problemàtiques com ara l’abandonament de 
voluminosos al carrer, el maltractament del mobiliari 
urbà o la no recollida dels excrements dels animals 
domèstics per part dels seus propietaris, l’ús dels pa-
tinets, entre d’altres.

Així, des de la Taula per a la Promoció del Civisme i 
la Convivència, el consistori està elaborant una nova 
ordenança cívica que ampliarà l’ordenança vigent i 
s’adaptarà a les noves necessitats de la vila. 

A més, cal recordar que el calendari per a l’any 2022 
que edita l’Ajuntament estarà dedicat enguany al 
“Civisme a Masquefa”.

El 17 de novembre l’Ajuntament de Masquefa i la Po-
licia Local van voler reconèixer públicament el gest 
de bones pràctiques dut a terme recentment per un 
jove del municipi.

Els fets es remunten al passat 21 d’octubre, quan 
aquesta persona va ensopegar pel carrer amb un 
sobre amb diners en el seu interior mentre anava 
camí de l’escola. El jove va agafar el sobre i el va dur 
a l’escola, on va explicar a la seva mestra el que havia 
ocorregut. 

Seguidament l’escola i la família es van posar en 
contacte amb la Policia Local, qui prèviament havia 

rebut la trucada d’una persona alertant que havia 
perdut pel carrer un sobre amb diners. Així, es va 
fer la comprovació que el sobre amb diners trobat al 
carrer pertanyés a la persona que n’havia denunciat 
la pèrdua; i finalment, va poder recuperar els diners.

En aquest sentit, l’Ajuntament felicita al jove mas-
quefí pel seu gest altruista i de bones pràctiques i re-
corda la importància -en el cas dels menors d’edat- 
de comunicar fets com aquests als adults i d’accedir 
a la Policia Local en cas de necessitat.  

MASQUEFA INCORPORA UN PLA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA

L’AJUNTAMENT RECONEIX A UN JOVE DEL MUNICIPI PEL SEU GEST 
DE BONES PRÀCTIQUES

CIVISME C
9 Desembre 2021
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Aquest darrer trimestre del 2021 l’Ajuntament de 
Masquefa ha donat per a finalitzat el projecte d’ur-
banització del Maset. I ho ha fet amb l’execució de 
les darreres dues actuacions pendents: el repàs de 
les franges perimetrals de protecció contra incendis 
i la prolongació del carrer Piera.

El consistori, doncs, posa fi a tres anys d’intens tre-
ball en aquest sector del municipi que presentava im-
portants mancances. Ara la urbanització ja compta 
amb tots els serveis i infraestructures necessàries 
per a garantir el benestar de tots els residents. 

Els veïns col·laboren majoritàriament en el 
procés d’urbanització

Finalment, l’Ajuntament de Masquefa vol tenir unes 
paraules d’agraïment cap a tots els veïns del Maset. 
I és que gràcies a la seva col·laboració i implicació 
durant tot el procés, el pla d’urbanització ha pogut 
desenvolupar-se amb total normalitat i finalitzar 
abans del calendari final previst.  

FINALITZA EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL MASET, EL PLA 
URBANÍSTIC MÉS IMPORTANT DE LA HISTÒRIA DEL MUNICIPI

El projecte d’urbanització del Maset en xifres

4.189 ML
DE XARXA DE SANEJAMENT

73.323,44 M2
DE CARRERS ASFALTATS

9,06 HECTÀREES
DE FRANJA PERIMETRAL

CONTRA INCENDIS

1.206
VEÏNS QUE SE’N BENEFICIARAN

893
ESCOMESES A LES PARCEL·LES

6.159.773,20€
COST TOTAL DEL PROJECTE

Des de la Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament 
s’han desplegat els últims mesos diverses tasques 
d’arranjament a la via pública per tal de resoldre els 
desperfectes existents i garantir el manteniment i un 
estat òptim dels espais compartits. 

NOVES ACTUACIONS DE MILLORA A L’ESPAI PÚBLIC

Treballs d’arranjament a la Sala Polivalent per a 
millorar l’eficiència energètica. 

Reconstrucció de l’antiga font de petanca de 
Can Parellada. 

Pla de mobilitat: arranjament de la rotonda de l’avinguda Catalunya amb el carrer Sant Antoni, el carrer 
Bonavista passa a ser de dues direccions (entre el carrer Sant Antoni i l’avinguda Can Valls) i repintat de 
la senyalització horitzontal. 
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Arranjament de la zona de la riera afectada per 
les pluges. 

Habilitació de lavabos adaptats per a les perso-
nes amb mobilitat reduïda i d’una zona per al 
bar, al Pavelló Municipal 2. 

Treballs d’arranjament i millora als carrers Ra-
mon Llull i Terme de Can Parellada. 

Arranjament de les voreres de diferents carrers 
de Can Parellada. 

Obres de manteniment al pas que uneix Can Pa-
rellada amb Can Marcet.

Obres d’arranjament al carrer Pujades. Tasques de substitució de la teulada dels passa-
dissos del CRARC. 

Execució de la franja perimetral de protecció 
contra incendis a Can Valls. 



CONEIXES EL SERVEI DE 
RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS A 
DOMICILI?

SERVEI GRATUÏT DE RECOLLIDA 
PORTA A PORTA DE RESTES 
VEGETALS I PODA

CONEIXENT EL TEIXIT
EMPRESARIAL MASQUEFÍ

TE

ENTREVISTA A XAVIER 
BUSQUETS SERRET, DE L’EMPRESA 
BUSQUETS BUSINESS ADVISOR

COM I QUAN VAU COMENÇAR?
Busquets Business Advisor va sorgir l’any 2016 com 
un projecte personal quan vaig començar a gestio-
nar els meus primers clients en l’àmbit comercial 
i de màrqueting. A partir d’aquell moment vaig 
anar professionalitzant el meu projecte fins que 
l’any 2018 em vaig establir completament pel meu 
compte. Des de llavors Busquets Business Advisor 
ha anat creixent i encarant nous reptes i noves eta-
pes, l’última de les quals ha estat la creació de la 
SL i la incorporació d’un nou membre a l’equip per 
poder oferir uns serveis millors i més complets als 
nostres clients.

QUINS SERVEIS OFERIU?
El nostre objectiu és assessorar i acompanyar les 
empreses per ajudar-les a assolir els seus objectius 
de manera més ràpida i eficient. Amb aquesta idea 
com a meta final oferim serveis d’anàlisi i estratè-
gia de negoci, gestió comercial, màrqueting onli-
ne i offline i internacionalització, i ho fem sempre 
des del mentoring, un acompanyament actiu i fet 
a mida per a cada empresa en funció de les seves 
necessitats i els seus objectius de futur. 

QUINS ASPECTES CONCRETS TREBALLEU 
DINS L’ÀMBIT DE L’EMPRESA?
La nostra voluntat és adaptar-nos al màxim als 
nostres clients. I és per això que el punt de parti-
da sempre és una anàlisi de la situació actual de 
l’empresa, els seus punts forts i febles, i la definició 
d’objectius a curt i llarg termini. Aquesta primera 
anàlisi ens permet establir quins aspectes hem de 
treballar en cada cas: la gestió de l’equip, dissenyar 
noves estratègies de màrqueting, definir estratè-
gies comercials... Cada client és un cas completa-
ment diferent i requereix ser analitzat en profundi-
tat per oferir-li serveis a mida. 

ESTEU ESPECIALITZATS EN ALGUN SECTOR 
EN CONCRET?
Comptem amb dos àmbits professionals que trac-
tem especialment. Per una banda, el sector indus-
trial i, més concretament, les energies renovables. 
Tenim experiència en el sector de l’energia solar 
fotovoltaica, treballant per algunes de les empre-
ses més destacades tant a nivell nacional com in-

ternacional. I de l’altra, l’assessorament a farmà-
cies i altres empreses del sector farmacèutic. A 
conseqüència del meu bagatge familiar conec en 
profunditat el funcionament del sector farmacèu-
tic i des del 2012 he estat oferint assessorament 
a diverses farmàcies, proporcionant una visió més 
comercial i empresarial per ajudar-les a encarar 
tant la situació canviant actual com les noves ne-
cessitats i demandes dels clients i pacients. 

ELS VOSTRES CLIENTS SÓN DE LA ZONA O 
TREBALLEU EN UN ÀMBIT GEOGRÀFIC MÉS 
AMPLI?
A Busquets Business Advisor ens agrada treballar 
amb clients propers per generar sinèrgies amb 
empreses d’àmbit local i comarcal i contribuir a 
enfortir el teixit empresarial de la nostra zona. No 
obstant això, també tenim alguns clients d’altres 
territoris de l’Estat i alguns d’àmbit internacional. 

QUINS AVANTATGES TÉ ESTAR UBICAT AL 
VIVER D’EMPRESES DEL CTC?
La decisió de formar part del CTC ha estat un 
moviment clau en el creixement de l’empresa, ja 
que vam decidir establir-nos-hi tan bon punt vam 
crear la SL. El fet d’estar ubicats al CTC ens dona 
l’oportunitat de desenvolupar la nostra activitat 
en unes instal·lacions completament equipades  
amb tots els serveis per al nostre dia a dia. D’al-
tra banda, la manera com està organitzat facilita 
que estiguem en contacte amb altres empreses de 
la zona i, d’aquesta manera, facilita el networking 
amb aquestes.

QUINS REPTES TENIU DE CARA AL FUTUR?
El principal repte de Busquets Business Advisor és 
continuar creixent i aconseguir mantenir o incre-
mentar la qualitat dels serveis que oferim als nos-
tres clients. També ens agradaria tenir l’oportuni-
tat d’ampliar fronteres i fer nous contactes d’àmbit 
internacional.
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MEDI AMBIENT, 
NATURA I ENTORN

MA

LA NOSTRA NATURA: LA GARSA

El seu nom científic es Pica pica. Cal, però, no con-
fondre el nom de la garsa en castellà, que és “urra-
ca” i no “garza” (que correspon a un altre ocell del 
qual parlarem en un altre capítol). 

Es tracta d’un ocell comú al camp i molt a prop 
dels habitatges i urbanitzacions. És un ocell molt 
sociable i gregari a l’hivern. A l’estiu i a la prima-
vera es desplaça en parella, mentre que a la tar-
dor i a l’hivern s’aplega en estols més grans. Cu-
riosament, un cop han escollit parella les garses 
s’aparellen per tota la vida i la parella roman junta 
també fora de la temporada de cria. 

A Masquefa hi són tot l’any als camps propers al 
poble, alimentant-se de manera oportunista d’in-
sectes, caragols, llimacs, sargantanes, ous i po-
llets d’altres ocells, carn, cireres, nous, raïm, fruita 
o fins i tot carronya d’algun animal atropellat a la 
carretera. Amb la seva cua llarga i el seu plomatge 
blanc i negre són inconfusibles. De vegades, depèn 
com els toqui el sol, ens deixen veure uns reflexes 
blau-lilacis que ens sorprenen dominant sobre el 
fons negre, com l’exemplar de la foto que vaig sor-
prendre en un jardí i que és un jovenet que té el 
cap encara pelat, però ja llueix la brillantor típica 
del seu plomatge. Són molt curioses i tafaneres i 
quan s’ajunten fan molt de xivarri. Pertany a la fa-
mília dels corbs i, com tots els d’aquesta família, és 
una au molt llesta i espavilada. 

Ara que ja sabem identificar-les i les coneixem una 
mica millor, mirem de cuidar-les i procurem que 
no ens donin “garsa per perdiu”.

Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya 
(CRARC)
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IGUALTATI

MASQUEFA SE SUMA AL 25N AMB UNA SETMANA PLENA D’ACTIVITATS 
LÚDIQUES I REIVINDICATIVES

TALLER D’AUTOCURA PER A 
TREBALLADORES DE LA LLAR I 
PROFESSIONALS DE LES CURES

El 25 de novembre es va commemora el Dia inter-
nacional per a l’eliminació de la violència envers les 
dones. I Masquefa es va sumar  un any més a la ce-
lebració d’aquesta diada amb l’organització durant 
tota una setmana de diferents propostes de sensibi-
lització de la mà de l’Ajuntament, la Biblioteca, l’Insti-
tut Diversitas, l’Alzinar Societat Recreativa i Cultural, 
el Casal de Joves i Constel·lació Lila Associació Femi-
nista de Masquefa.

Entre les activitats dutes a terme hi havia la presen-
tació pública del Protocol local d’actuació davant les 
violències sexuals en espais públics d’oci; una concen-
tració popular a la plaça Josep Maria Vila amb motiu 
del 25N i en record a totes les dones assassinades 
l’any 2021 i amb la lectura d’un escrit de la mà dels 
alumnes de l’Institut de Masquefa; la taula rodona 

“Pandèmia i confinament, com ho hem viscut les do-
nes”; el taller “Violència de gènere. Trets i reptes”; 
una classe oberta de defensa personal; l’exposició 
de llibres contra la violència envers les dones; i les 
Jornades sobre sexualitat i gènere per a joves.

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament -amb el 
suport de la Diputació de Barcelona- va impulsar 
el 22 d’octubre un taller d’autocura adreçat a 
treballadores de la llar i professionals de les 
cures que cuiden persones en situació de de-
pendència per raó d’edat, salut o discapacitat.
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MASQUEFA DISSENYA EL NOU POUM AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

L’Ajuntament està treballant en un nou Planejament 
d’Ordenació Urbana Municipal. Amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona i del Col·lectiu Punt 6 
s’ha iniciat el projecte d’assessorament tècnic per 
incorporar la perspectiva de gènere al POUM; i el 
treball de camp es va iniciar durant el mes de no-
vembre amb dues accions: 

Visita i recorregut per tot el municipi de Masque-
fa de l’equip del Col·lectiu Punt 6 a per conèixer 
la realitat física i funcional del territori.

Grup de discussió amb dones masquefines di-
verses que viuen a tots els nuclis i barris de Mas-
quefa. A la sessió van participar un total de 19 
dones.

El resultat d’aquest treball permetrà la redacció d’un 
conjunt de criteris sobre la vida quotidiana en rela-
ció als equipaments, els espais públics, el comerç, la 
mobilitat o la seguretat que seran incorporats a les 
estratègies del POUM i els seus estudis derivats.
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EDUCACIÓ
I FORMACIÓ

EF
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El 19 de novembre al Casal de Jo-
ves es va realitzar la sessió de 
constitució del Consell d’Infants i 
Adolescents de Masquefa. Aquest 
òrgan de participació compta amb 
un total de 34 infants i adolescents 
que representen a tot l’alumnat de 
les aules de 5è i 6è de les escoles 
de Masquefa i de totes les línies de 
1er d’ESO de l’Institut de Masquefa. 
L’objectiu de la primera sessió va 
ser constituir formalment el Con-
sell i establir la temàtica en la que 
se centrarà el treball del Consell du-
rant aquest curs escolar.

ES CONSTITUEIX EL CONSELL D’INFANTS I ADOLESCENTS DE MASQUEFA

Masquefa es va tornar a sumar enguany 
a la commemoració del Dia Universal 
dels Drets de l’Infant, una diada anual 
dedicada a difondre i sensibilitzar a la 
població sobre els drets de la infància. I 
ho va fer el 21 de novembre amb l’orga-
nització al carrer Crehueta d’una festa 
popular de jocs, tallers i un esmorzar 
popular.

La jornada es va organitzar amb l’Esplai 
Giravolt i hi van col·laborar la Colla de 
Diables Pixafocs i Cagaspurnes, l’Asso-
ciació Xaranga Drac, l’Associació Gim-
nàstica Masquefa, el Club de Patinatge 
Artístic Masquefa i l’AMPA de l’Escola 
Font del Roure.

DIA UNIVERSAL DELS 
DRETS DE L’INFANT

CONEIXES L’ESPAI SOCIOEDUCATIU 
“ LA FÀBRICA”?

L’Espai socioeducatiu “ La Fàbrica” és un servei municipal que 
està situat al recinte de La Fàbrica Rogelio Rojo,  concreta-
ment a l’antiga Bàscula. És un servei per a infants i joves de 
6 a 16 anys i per a les seves famílies i l’objectiu és poder com-
partir els reptes que suposa el fer-se gran, poder fer front als 
esdeveniments que la vida ens va plantejant. 

Els diferents grups d’edat es troben dues tardes a la setma-
na, i durant dues hores i mitja fan diverses activitats. A part 
d’aquest treball en grup, els professionals del servei procuren 
crear un espai segur i de confiança amb els infants i joves i a 
través de tutories individualitzades escoltar totes les seves 
preocupacions i donar-los un cop de mà per afrontar-les. 

Amb les famílies també es fa treball en equip, afrontant els 
reptes de la criança i l’educació, parlant dels dubtes i preocu-
pacions respecte els seus fills, i intentant elaborar estratègies 
per superar els entrebancs del dia a dia. Per dur endavant 
aquesta tasca educativa és imprescindible una visió integral 
de l’educació dels joves i infants, i per això es manté comuni-
cació amb els corresponents tutors de les escoles i l’institut 
al llarg del curs. 
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ESPECIAL 
FESTA DEL RAÏM

FR

LA FESTA DEL RAÏM TORNA A MASQUEFA

El 17 i 18 de setembre el municipi va acollir diferents 
propostes per a tots els públics i adaptades a la Co-
vid-19 per a homenatjar el món de la vinya i el camp 
a la Festa del Raïm. Entre les activitats hi havia la 

tradicional Fira de Tastets, concerts, un correfoc es-
tàtic, demostracions, animació infantil, xerrades, el 
concurs de tastavins o la trepitjada popular. 
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ESPECIAL SETMANA 
DE LA GENT GRAN

GG

MASQUEFA TANCA UNA NOVA 
SETMANA DE LA GENT GRAN AMB 
UN GRAN ÈXIT DE PARTICIPACIÓ

De l’1 al 7 d’octubre Masquefa va celebrar una nova 
edició de la Setmana de la Gent Gran. La Fàbrica 
Rogelio Rojo, la Biblioteca i el Casal d’Avis van la seu 
de diferents propostes que van resultar tot un èxit 
de participació. 
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Salvador Anglès Montull (95 anys) i Purificació  
Ferràs Casanovas (86 anys), matrimoni de més 
edat del municipi

Luisa Ortega Gutiérrez, veïna de més edat del mu-
nicipi (97 anys)

Diego Gallego Candil, veí de més edat del municipi 
(98 anys)
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El 17 d’octubre l’entitat va organitzar a La Fàbri-
ca Rogelio Rojo diferents tallers i exhibicions. A 
més, durant la jornada es va oferir informació als 
assistents i es van obrir inscripcions. 

El grup va participar a finals del mes d’octubre al 
primer Congrés Internacional de Ball de Bas-
tons i a la 46a Trobada Nacional de Ball de 
Bastons de Catalunya celebrada a la població de 
Salou.

Un dels objectius de la Biblioteca de Masquefa per 
a l’any 2021 ha estat celebrar els 10 anys de la seva 
inauguració i aprofitar aquesta efemèride per impul-
sar el servei, després de les restriccions causades 
per la pandèmia. Entre les diverses accions dutes 
a terme cal destacar la nova imatge gràfica de la 
Sala Infantil pensada per generar un nou ambient, 
més agradable i acollidor.

Cal assenyalar, també, la bona assistència a les ac-
tivitats programades per commemorar aquest 
aniversari, com ara la trobada entre lectors i l’escrip-
tora Empar Moliner i l’espectacle d’animació i con-
tes davant l’entrada de la Biblioteca. En paral·lel als 
actes de celebració, s’han anat recuperant tots els 
serveis, així com els espais de lectura, la qual cosa 
ha suposat un esforç important d’adaptació per part 
dels usuaris i del personal bibliotecari.  

Els propers anys la Biblioteca seguirà sent un servei 
d’informació i de foment de la lectura i la cultura tot 
oferint serveis presencials i l’accés a recursos digi-
tals en línia a través d’internet.

CULTURA CULTURAC C
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EL VI CONCURS DE FOTOGRAFIA INSTAGRAM MASQUEFA JA TÉ 
GUANYADORS!

TORNA EL “MASQUEFA SONA BÉ”!

LAjuntament ha donat a conèixer el veredicte del 
Concurs de Fotografia Instagram Masquefa, que 
enguany ha complert la seva sisena edició.

Aquest 2021 el certamen estava dedicat al “Civisme 
a Masquefa”. El jurat ha escollit com a premiades les 
següents fotografies; mentre que també ha selec-
cionat 10 imatges més que, juntament amb les tres 
premiades, composen el calendari de l’any 2022 que 
ha editat el consistori.

El “Masquefa sona bé” reiniciarà la seva activitat a 
partir del mes de març de 2022, quan s’encetarà 
la seva novena temporada. Per a aquest esperat 
retorn, el cicle prioritzarà la recuperació de la pro-
gramació suspesa l’any 2020 en la mesura que sigui 
possible.

Al primer trimestre del 2022 s’iniciarà el nou cicle de Fem 
Cultura amb activitats diverses.

LA COLLA DE DIABLES DE 
MASQUEFA CELEBRA UNA 
JORNADA DE PORTES OBERTES

LA COLLA JOVE DE BALL DE 
BASTONS VIATJA FINS A SALOU

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CELEBRA EL SEU 10È ANIVERSARI
1R PREMI IRENE MORALES DURÁN

2N PREMI MARÍA LUISA GUERRERO GARCÍA 3R PREMI ANDREA NIETO GUERRERO
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DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC

DE

LES ESCOLES VINYES VERDES I FONT DEL ROURE S’INCORPOREN AL 
PROJECTE CULTURA EMPRENEDORA A L’ESCOLA

L’Ajuntament de Masquefa i el teixit escolar municipal treba-
llen conjuntament per la promoció i impuls de l’emprenedo-
ria i la innovació entre els alumnes i estudiants dels diferents 
centres educatius de la vila.  Per tot plegat, el consistori i les 
escoles Vinyes Verdes i Font del Roure s’han adherit per pri-
mer cop enguany al projecte Cultura Emprenedora a l’Escola 
(CuEmE) que organitza la Diputació de Barcelona.

El projecte CuEmE té com a objectiu desenvolupar entre els 
alumnes els valors, hàbits i les capacitats claus vinculades a 
l’emprenedoria. Per tot plegat, es portarà a terme durant tot 
el curs i simularà la creació, organització, gestió i tancament 
d’una cooperativa escolar. 

A través d’aquest treball, els estudiants aconseguiran desen-
volupar les seves capacitats emprenedores, establir una con-
nexió entre el treball i l’escola, aprendre de forma transversal 
i formar-se en un context creatiu i lúdic.

LA MENOPAUSA NO ÉS UNA MALALTIA!

LA MEVA SALUT: UNA NOVA FORMA DE RELACIONAR-SE 
AMB EL SISTEMA DE SALUT

La menopausa és un estat fisiològic que forma part 
de l’envelliment natural de la dona. Es produeix en-
tre els 45 i 55 anys i es considera que comença 
després de 12 mesos sense tenir la menstruació. 

És deguda a una disminució de la producció dels 
estrògens, unes hormones que manen en l’aparell 
reproductor, en la pell i en molts altres òrgans del 
nostre cos. Això desencadena molts canvis que 
afecten la qualitat de vida: activitat diària, estat 
anímic, son, sexualitat i a la salut en general, ja que 
a llarg termini augmenta el risc cardiovascular, dis-
minueix la densitat òssia i també apareix sequedat 
ocular. 

Una de les primeres manifestacions que apareixen 
són els fogots. Afecten el 80% de les dones i es 
deuen a les alteracions que el descens hormonal 

produeix en el centre regulador de la temperatura 
que es troba a l’hipotàlem (glàndula situada en el 
centre del cervell). Altres símptomes freqüents són 
l’insomni i la sequedat vaginal. La intensitat de la 
simptomatologia varia d’una dona a una altra i pot 
arribar a afectar el benestar i a la salut emocional.

La menopausa és també l’etapa de la dona en l’edat 
madura de plenitud conscient, de més confiança i 
llibertat, important per abraçar el canvi i accep-
tar-lo.

A la farmàcia fem una atenció personalitzada per 
poder parlar sense tabús de tots els canvis físics i 
psicològics i aconsellem complements nutricionals 
validats científicament i eficaços per millorar la qua-
litat de vida.  

SALUTS

Centre d’Atenció 
Primària 

Sílvia Jiménez Tort
Farmacèutica Titular
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La revista Masquefa batega posa a disposició dels lectors una secció on podeu publicar les 
vostres 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
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Es tracta d’un espai personal de salut digital on els 
ciutadans de Catalunya, de manera no presencial, 
poden accedir al Sistema de Salut de Catalunya.

S’hi pot accedir des del web lamevasalut.gencat.cat 
o bé a través de l’app La Meva Salut.

Ho poden fer les persones majors de 16 anys i, en 
cas dels menors d’edat, ho poden tramitar els pares, 
mares o responsables legals.

Què podem trobar?

• Diagnòstics i informes clínics, resultats de proves 
i exploracions.

• Vacunes i immunitzacions rebudes. Certificat COVID.
• Pla de medicació vigent.
• Document de voluntats anticipades.
• L’econsulta (canal que permet comunicar-se amb el 

professional sanitari per resoldre aquelles consultes 
que no precisen d’atenció presencial o urgent).

• Demanar visita mitjançant cita prèvia.
• Sol·licitar cita prèvia per vacunació internacional.

Des de l’Equip d’Atenció Primària us animem a acti-
var aquest nou canal de comunicació.



MASQUEFA 
ES MOU
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HOMENATGE A JOAQUÍN 
RODRÍGUEZ NEVADO

11-S: DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

ÈXIT D’ASSISTÈNCIA AL IV CICLOCRÒS VILA DE MASQUEFA

El 5 de novembre l’Ajuntament va dur a terme un 
homenatge a Joaquin Rodríguez Nevado, que 
durant 18 anys ha estat conserge del camp municipal 
de futbol (des de l’1 d’octubre de 2003 fins al passat 
9 d’agost de 2021), i enguany s’ha jubilat. Moltes 
gràcies per a tots aquests anys de professionalitat, 
treball i esforç al servei dels masquefins!

Maquefa va commemorar 
la Diada Nacional de 
Catalunya amb l’ofrena 
floral al passeig 11 de 
Setembre, un concert de 
Carlos Copado i Eugeni 
Muriel, la lectura d’un 
manifest i l’enlairament 
de fanalets a càrrec 
de l’Alzinar Societat 
Recreativa i Cultural, l’ANC 
i els CDR. 

El 31 d’octubre el Club Ciclista Masquefa va 
organitzar al municipi, a la zona del Turó, la quarta 
edició del Ciclocròs Vila de Masquefa. A la prova hi 
van participar ciclistes de les categories Cadet, Júnior, 
Júnior Fèmina, Sub23 Elit, Elit Sub23 Fèmina, Màster 
30/40/50/60 i Infantil. La cursa, a més, formava part 
del Circuit Copa Catalana.

TORNA EL GRAN RECAPTE 
D’ALIMENTS!

MASQUEFA POSA EN VALOR EL 
SEU PATRIMONI A LES JEP 2021

El 23 d’octubre Masquefa va celebrar les Jornades 
Europees del Patrimoni. Per a l’ocasió, les àrees 
de Promoció del Territori i Cultura van organitzar 
diferents propostes; entre elles, visites guiades a la 
Capella del Roser i al recinte de La Fàbrica Rogelio 
Rojo i concerts a càrrec de Gabriel Kazz i d’Ann&Max.

EN SOLIDARITAT AMB LA PALMA

Masquefa va voler mostrar tot el seu suport i 
solidaritat amb els damnificats per l’erupció del volcà 
Cumbre Vieja a La Palma, a les Illes Canàries. I per 
això, el mes de novembre l’Agrupació de Defensa 
Forestal (ADF) i l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil (AVPC) van organitzar al municipi 
una venda solidària de plàtans canaris amb l’objectiu 
de recaptar fons.

EL CEMENTIRI MUNICIPAL ACULL 
LA FESTIVITAT DE TOTS SANTS

L’1 de novembre es va dur a terme al Cementiri 
Municipal la tradicional ofrena floral a càrrec de 
representants de l’Ajuntament. L’acte va incloure 
la lectura d’un poema davant la tomba dels 
soldats morts durant la Guerra Civil.

Del 19 al 27 de novembre Masquefa es va sumar un 
any més -de la mà del Grup de Voluntaris de Masquefa- 
al Gran Recapte d’Aliments organitzat pel Banc 
d’Aliments de Catalunya. Els veïns del municipi van 
poder prendre part de la iniciativa a través de quatre 
vies: fent donacions als supermercats (grans superfí-
cies) Mercadona, Condis i Àrea de Guisona; fent 
donacions a través del web www.granrecapte.com; 
fent donacions al petit comerç de proximitat adherit a 
la campanya (Peixateria Sílvia, Servifruit i Carnisseria i 
Cansaladeria Casanovas); o participant com a voluntari.



H

UNA MICA
D’HISTÒRIA

El campanar de l’església de Sant Pere de Masquefa 
és, si fa no fa, una desena de metres més alt del que 
hauria d’haver estat. L’any 1928, només quatre anys 
després de la inauguració del temple, l’Ajuntament va 
fer tornar als manobres a la feina per a fer la torre una 
mica més alta. Però, per a quin motiu van decidir-se 
modificar les dimensions inicials del campanar?

Aquesta història té el seu inici l’any 1927. Durant aquell 
temps, els cotxes de combustió eren encara un invent 
innovador, i a Masquefa, era estranyíssim veure’n 
circular. De tant en tant, però, les gents de Masquefa 
sentien un motor retronar Serralet avall, descendir a 
gran velocitat fins a la vila, i perdre’s en la llunyania 
direcció Piera. Un diumenge d’agost, l’empresari 

barceloní Joan Morera es disposava a seguir aquesta 
mateixa ruta, travessant Masquefa en direcció a 
Igualada. No obstant això, abans d’entrar al Serralet, 
el seu vehicle va patinar en una corba, rodolant 
terraplè avall. En assabentar-se de l’accident, els veïns 
de Masquefa van córrer a socórrer al conductor del 
vehicle, però no van ser a temps de salvar-li la vida.

La mort de l’empresari va causar una gran commoció 
a Barcelona. L’acabalada família del difunt, en 
agraïment als qui havien intentat salvar la vida al 
seu fill, va decidir regalar als habitants de la vila tres 
grans rellotges, amb la intenció de què guarnissin la 
torre de la nova església. 

Ben aviat, el Sr. Rogeli Rojo, alcalde de Masquefa, va 
adonar-se de què no era possible encabir el sistema 
d’engranatges dels rellotges a les entranyes de 
l’estret campanar. Per aquest motiu, va resoldre’s 
alçar la torre un pis més, una desena de metres, 
col·locant les campanes al nivell més alt i emplaçant 
els rellotges al primer pis de l’estructura.

Si us hi fixeu bé, al primer nivell del campanar, 
darrere dels rellotges, encara s’hi entreveuen les 
arcades del que, durant quatre anys, va ser la planta 
més alta de la torre.

Joan Luna Albiol

QUAN EL CAMPANAR S’ALÇAVA 10 METRES MENYS

MASQUEFA, UN ANY MÉS AL COSTAT DE LA MARATÓ DE TV3

MASQUEFA 
ES MOU
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LA BÀSCULA
BUTLLETÍ INFORMATIU DE LA REGIDORIA DE J0VENTUT 30 Desembre 2021

PROGRAMACIÓ AL 
CASAL DE JOVES

Les activitats al Casal de Joves no s’han aturat 
durant els mesos de novembre i desembre. S’han 
organitzat tallers preparats pels joves entre 12 i 
16 anys amb ball i música, postals de Nadal, filtres 
d’Instagram, cuina... A totes aquestes activitats per 
adolescents cal sumar l’obra de teatre per totes les 
edats “Jo no soc,...però” com a eina de sensibilitza-
ció en convivència i diversitat.

BÀ

JORNADES SOBRE 
SEXUALITAT I GÈNERE

Com cada any Masquefa ha tornat a celebrar 
les Jornades sobre sexualitat i gènere amb 
l’objectiu d’oferir informació i assessorament 
als adolescents sobre temes relacionats amb la 
sexualitat i també la reivindicació de polítiques 
d’igualtat i gènere entre els joves. Amb un pro-
grama interactiu que contenia una exposició iti-
nerant amb el material recollit entre els alumnes 
de l’Institut, cinefòrum  temàtic, Tupper Sex i Sex 
truck, i el suport i presència  a tots els actes orga-
nitzats per la Regidoria d’Igualat en el marc de la 
commemoració del 25N.

LA BÀSCULA
BUTLLETÍ INFORMATIU DE LA REGIDORIA DE J0VENTUT

BÀ

CASTANYADA 2021

Després de molts mesos de restriccions per la Co-
vid-19, la nit del 31 de novembre la Regidoria de Jo-
ventut de l’Ajuntament -en col·laboració amb la Re-
gidoria d’Igualtat- van poder organitzar una Festa 
de Castanyada-Halloween pels joves. Complint amb 
les mesures del PROCICAT i amb la presència d’un 
Punt Lila de prevenció i informació sobre les violèn-
cies masclistes en espais nocturns, uns 300 joves van 
poder gaudir de la Millennial Horror Party amb molt 
bon ambient.

31 Desembre 2021
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SOCIETAT DE CAÇADORS DE MASQUEFA 
L’ESQUIROL

EQUIP INFANTIL (FUTBOL SALA 
ESPARDENYA MASQUEFA)

ROMÀ BROSSA PIÑERO

ISABEL GUERRERO MONTES

LUCÍA GÓMEZ RIVERA

LUCÍA ACEITÓN RAMIRO

PREFERENT I TERCERA A TERRITORIAL 
(MASQUEFA TENIS TAULA CLUB)  

ANDREA COBO MARTÍNEZ

IVAN GARRIDO CARNICERO I LAIA GARRIDO 
CLAVER

VÍCTOR OBRADOR GARCIA

IRENE BELTRAN NÚÑEZ

SUSANA PUJOL, MANOLI ABARCA, SOLE BO-
NASTRE I LLUÍS GARCÍA (MASQUEFA TRAIL)

JOSEP M. GARCÍA VEGA

LUÍS GÓMEZ MORÁN

AITOR OBRADOR GARCÍA

ESPORTSES

MASQUEFA RECONEIX ELS SEUS ESPORTISTES I ENTITATS ESPORTIVES A LA 
NIT DE L’ESPORT 2021

32

El 19 de novembre l’Ajuntament va organitzar una nova edició de la Nit de l’Esport a la Sala Polivalent de La 
Fàbrica Rogelio Rojo. Durant l’esdeveniment el consistori va reconèixer els mèrits esportius dels esportistes 
i entitats esportives del municipi.

EQUIP INFANTIL MIXT (CLUB BÀSQUET 
MASQUEFA)

CLUB CICLISTA MASQUEFA CLUB DE TIR ESPORTIU

CLUB ESPORTIU GAS A FONS MASQUEFA

CLUB PATINATGE ARTÍSTIC MASQUEFA

EQUIP PREBENJAMÍ A (CLUB PATÍ MASQUEFA)

CRISTIAN CORTÉS MATAS, ENRIQUE 
FERNÁNDEZ MORENO I RAFA BLANCO 
UREÑA (CLUB PETANCA MASQUEFA)

LLUC BORREGA RIUS (CLUB PATÍ MASQUEFA)

ALBERT FERRER TORT (FUTBOL CLUB 
MASQUEFA)

Desembre 2021
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ESPORTSES
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LARA SUÁREZ PÉREZ

CLAUDIA PERONA ROCA

EIDER GARRIDO PARRA

JOSÉ MARTÍN GARCÍA

ÓSCAR GARCÍA CANO

LLORENÇ UBEDA NOVELL

JOAN ROSELL USÓ

GUILLEM I ORIOL LLORENS MANZANO

POL PÉREZ LUNA

JOSÉ MARIA LLORENTE RABASA

MANUEL ESQUIVEL SERRANO

IRENE SUÁREZ PÉREZ

MANEL MARCOS SOLIAS

IKER VALDERRAMA PALMA

FABIÁN SÁNCHEZ CALDERA

19 DE DESEMBRE

TIÓ DE NADAL DE MASQUEFA  
COMERÇ
Taller de decoració de boles i 
penjada a l’arbre, fotos amb el 
Pare Noel i sorteig de butlletes 
de Nadal..

Hora: d’11 a 13 h

Lloc: plaça Josep Maria Vila

20 DE DESEMBRE AL 4 DE GENER

BÚSTIES REIALS
Els més menuts podran dipositar 
la carta adreçada a Ses Majestats 
els Reis Mags d’Orient en les dues 
bústies reials que s’instal·laran 
de manera itinerant als eixos 
comercials del poble. A les xarxes 
socials de l’Ajuntament s’indicarà 
cada dia on estaran ubicades les 
bústies al dia següent.

DEL 20 DE DESEMBRE 
AL 5 DE GENER

CONCURS D’APARADORS DE NADAL
Consulta les bases al web 
www.masquefa.cat.

EL PESSEBRE AMAGAT
Consulta les bases al web 
www.masquefa.cat.

14 DE DESEMBRE

TALLER DE NADAL

Taller familiar de decoració 
nadalenca per a infants de 3 a 
10 anys. Es crearan diferents 
elements amb pasta a la sal per 
guarnir la llar durant les festes 
nadalenques. 

Hora: 18 h

Lloc: Biblioteca Municipal

Inscripcions: 93 772 78 73 o 
b.masquefa@diba.cat 
(places limitades)

18 DE DESEMBRE

6A FIRA DE NADAL   
DE LA BEGUDA ALTA
Durant tota la jornada es recolliran 
aliments per al Grup de Voluntaris 
de Masquefa i s’habilitaran 
guardioles per a recaptar fons per 
a La Marató de TV3.

D’11 a 14 h i de 16 a 20 h: 
paradetes a l’envelat

12 i 17.30 h: animació infantil a 
càrrec d’Idoia

18 h: xocolatada popular

19 h: fem cagar el Tió

2 DE GENER

ARRIBADA DEL PATGE VIU-VIU A 
MASQUEFA
Els més menuts podran dipositar 
la carta.

10.30 h: esmorzar amb 
xocolata calenta i melindros, al 
pati de La Fàbrica Rogelio Rojo.

11 h: “Ballant el Nadal”, a càrrec 
de l’Escola de Dansa Noemí 
Rubira, al pati de La Fàbrica 
Rogelio Rojo.

11.30 h: animació infantil amb 
Rikus “Visca la festa”, al pati de 
La Fàbrica Rogelio Rojo.

12.45 h: arribada del Patge 
Viu-Viu i dels patges reials, a la 
Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo. 

5 DE GENER

NIT DE REIS A MASQUEFA I A LA 
BEGUDA ALTA
Cavalcada de Ses Majestats els 
Reis Mags d’Orient pels carrers 
de la vila de Masquefa i pel poble 
de La Beguda Alta.

*La programació d’activitats i el seu format estaran condicionats a 
l’evolució epidemiològica i a les mesures de seguretat i restriccions 
decretades per les autoritats sanitàries.
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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 · UN ANY DE COMPROMÍS I RESPONSABILITAT AL GOVERN

Al llarg de les darreres setmanes hem aprovat 
per Ple tant el pressupost municipal com les 
ordenances fiscals pel pròxim 2022. Un 
any, el vinent, que ha de ser el de l’inici de la re-
cuperació social, sanitària i econòmica un cop 
passades les fases més dures de la pandèmia. 
I un any ple de reptes individuals i col·lectius 
que desitgem i estem convençuts que po-
drem encarar amb l’energia necessària i amb 
les millors previsions gràcies als esforços que 
hem fet tots plegats, població i administració, 
al llarg dels darrers mesos.
En aquest sentit, tant el pressupost municipal 
com les ordenances fiscals de 2022 que hem 
impulsat des de l’equip de govern són un reflex 
d’aquesta visió i d’aquest objectiu. Per això, hem 
treballat sobre dos eixos que ens permeten 
contribuir en el creixement del nostre poble 
en un moment tan crucial com el que vivim.

Primer de tot, hem aprovat la congelació 
dels principals tributs i taxes municipals. 
Per tant, malgrat que l’IPC anual ha aug-

mentat considerablement, hem decidit no 
incrementar els principals impostos i ta-
xes. La pandèmia està suposant i ha su-
posat un revers econòmic important per a 
moltes famílies i la sostenibilitat econòmica 
de les arques municipals ens permet afrontar 
el context actual sense haver de sotmetre els 
nostres veïns a més pressió fiscal.

I en segon lloc, hem donat llum verda a un 
pressupost municipal pel 2022 que recupe-
ra els nivells d’inversió prepandèmia. L’any 
vinent destinarem prop de 4 milions d’euros en 
diferents actuacions i projectes de millora dels 
equipaments i de la via pública del nostre poble; 
i també mantindrem la qualitat en la prestació 
dels serveis municipals com fins ara.

Tanquem un 2021 que ha estat complicat per 
a tothom, però que ens ha permès encarar 
un 2022 que de ben segur serà molt millor. 
Masquefins, molt bones festes nadalen-
ques i feliç 2022!

Fa un any els regidors socialistes entràvem 
a formar part del govern de Masquefa. L’es-
cenari provocat per la Covid-19, la situació 
econòmica de l’Ajuntament i la necessitat 
de projectar el futur de Masquefa feia ne-
cessari fer un pas endavant. Un any més 
tard valorem de manera molt positiva el 
compromís adquirit. En l’actual situació 
l’acord polític pren més valor que mai i ens 
fa més forts. 

Durant aquest any la responsabilitat ha es-
tat la nostra guia. Hem assumit les compe-
tències acordades i conjuntament amb la 
resta de l’equip de govern desenvolupem 
programes i accions que ens fan avançar 
cap a una Masquefa més cohesionada, in-
novadora i sostenible.

En l’àmbit econòmic, es redreça la situació. 
S’ha consolidat el marc financer i han mi-
llorat tots els indicadors. Això ha permès 
dissenyar un pressupost 2022 que encara 
la recuperació, ens projecta al futur i és 
totalment progressista. Com explica el re-
gidor Iván Fraile “hem d’agrair l’esforç fet 

per tothom durant l’any 2021. Podem mirar 
al futur amb una millor perspectiva”.

En la vessant social, remarcar la força 
de les polítiques d’igualtat. La Regidoria 
d’Igualtat implementa programes pioners. 
La regidora Isis Abad posa en valor que “el 
protocolo contra las violencias de género o 
el Plan de Igualdad de Masquefa son gran-
des herramientas para luchar y garantizar 
una sociedad igualitaria, libre y sin discri-
minaciones”. 

La projecció de futur és cabdal pel govern 
de Masquefa. Tres programes planifiquen el 
municipi de les properes dècades. L’Agen-
da Urbana Local proposa una visió estra-
tègica de Masquefa en clau Agenda 2030. 
Amb el nou POUM es dissenya el camí per 
esdevenir un territori sostenible. El progra-
ma ‘Marca Masquefa’ cerca atraure capital 
humà i econòmic al nostre territori.

Gaudiu d’un molt bon Nadal i feliç 2022!

#ActivemMasquefa

CONGELEM IMPOSTOS I RECUPEREM ELS NIVELLS 
D’INVERSIÓ PREPANDÈMIA

GRUPS
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ERC ·  EL DIA DE LA MARMOTA

C’s · MASQUEFA UNIDA CONTRA LA BARBARIE

Els pressupostos que l’equip del senyor Bo-
quete blinda amb els socialistes masquefins 
i dialoga amb la gent de Ciutadans marquen 
un altre dia de la marmota per les persones 
de Masquefa. No només no hi ha novetats, 
sinó que el futur de la vila continua emmani-
llat per una despesa condicionada als acords 
amb l’abocador i una aposta per rebentar el 
territori a través de polígons i més polígons 
que no ofereixen res de bo ni a mitjà ni a llarg 
termini. Una política basada en el dia a dia, 
sense mirada a llarg termini, perquè un fet 
sempre s’ha de sustentar en un altre fet. Una 
política de pegats i canvis de cromos. A més, 
no hem d’oblidar que encara no hem sortit 
d’aquells comptes endeutats i controlats per 
òrgans superiors. 

Mentre es ven una imatge de gran suport a les 
persones o d’Agenda Sostenible 2030, el nou 
Centre de Dia, que ja va ser punta de llança de 
l’anterior campanya electoral, segueix enfan-
gat sense el finançament requerit. Aviat hi po-

saran una grua al davant i canviaran el cartell 
ja descolorit: una altra oportunitat perduda a 
càrrec d’un equip de govern desgastat i sense 
idees. No oblidem que el senyor Boquete és 
regidor des del 1995 i alcalde des del 2007, 
on ja estava acompanyat pels regidors En-
rique Gómez i Carles Mernissi. Ara més 
que mai és evident que l’empenta de l’avui 
ja no és la mateixa que la d’ahir per molt 
que hagi incorporat sang nova socialista 
per donar estabilitat. Però mentre projectes 
cabdals deixen dubtes sobre la seva exe-
cució i anem trampejant amb els comptes 
municipals, ara dissimularà posant quitrà 
als carrers per anar preparant les futures 
eleccions, en les quals no deixen de pensar.

Tanmateix, no voldríem acabar aquest espai 
de comunicació municipal amb els masque-
fins i masquefines sense desitjar-vos un millor 
i pròsper any 2022! Recordant-vos que per 
qualsevol assumpte, consulta o aportació la 
gent d’Esquerra estem a la vostra disposició.

En primer lugar, nos hemos de felicitar 
porque parece que las cosas, con la pru-
dencia debida, están volviendo a la norma-
lidad. En los momentos que redactamos 
estas líneas las cifras de contagios están 
bajando y eso hace que seamos mode-
radamente optimistas al respecto. Dicho 
esto, la actualidad manda y una columna 
que debía tratar sobre la inevitable apro-
bación por parte de Junts y el PSC de los 
presupuestos para el 2022, tema estrella 
de toda legislatura municipal, ha quedado 
eclipsado desgraciadamente por los tristes 
acontecimientos sucedidos.
  
Nuestro pueblo ha quedado conster-
nado por la brutal violación sufrida por 
una niña de nuestra comunidad a la sa-
lida de una discoteca en Igualada. Desde 
estas líneas queremos dar todo nuestro 
apoyo y solidaridad  a la víctima de esta 
salvaje agresión y a su familia. Esperamos 
su pronta recuperación y que la policía 
pueda culminar sus investigaciones con 
la detención de los causantes de este de-
leznable e injustificable acto. Que todo el 
peso de la justicia caiga sobre estos indivi-

duos y sean apartados por muchos años 
de una sociedad que no está dispuesta a 
permitir que hechos como los descritos 
se repitan. Esto no va ni de partidos ni de 
ideologías, esto va de justicia. Estamos 
hartos que delincuentes, con este tipo de 
delitos a sus espaldas, salgan de la cárcel 
a los pocos años y esto ha de cambiar.

Así mismo, la gran respuesta de los veci-
nos de Masquefa, con dos concentracio-
nes multitudinarias de repulsa, dejó pa-
tente que nuestro pueblo no va a tolerar 
este tipo de sucesos.  El manifiesto unita-
rio que el Sr. alcalde, arropado por todos 
los regidores del consistorio, leyó durante 
las concentraciones es la prueba palpable 
de ello.

Y dicho esto, no vamos a extendernos 
más. Acabamos haciendo nuestro el sen-
timiento de todas las personas de bien y 
deseamos que sean los temas habituales 
los que vuelvan a llenar nuestros artículos 
de opinión.  

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
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CUP · SOLIDARITAT, SÍ. SEMPRE

Com cada any, quan ens apropem a 
aquestes dates, una nova tradició ha 
arrelat al nostre país: La Marató de TV3. 
Fugint una miqueta de la seva vessant ca-
ritativa, que en una societat del benestar 
no hauria de tenir cabuda, centrem-nos 
en tres aspectes més rellevants: la visibi-
lització de minories i tabús, l’empodera-
ment col·lectiu i l’empatia. 

Començant per aquest últim, l’empatia, 
com a bé escàs en aquesta societat ca-
pitalista individualista en la qual vivim, és 
cada cop més necessària per a no deixar 
ningú enrere, per donar resposta a les mi-
nories i per acollir als que fugen, de lluny 
i de prop. 

Lligant-ho amb el punt anterior, la visi-
bilització de les minories avui dia, en un 
món més homogeni i efímer, evita la seva 
marginació i ens emplaça a posar remei 

a les seves problemàtiques. Aquest any, 
amb les malalties mentals com a eix de 
la marató, i amb el creixent augment 
d’aquestes a causa de la pandèmia que 
encara vivim, emplacem al consistori a 
què no les relegui i, en els pròxims anys, 
adopti mesures per pal·liar els seus efec-
tes dintre de les competències que tenen 
atorgades. 

I per acabar, empoderament social, em-
poderament com a poble. Perquè sí, les 
entitats del nostre poble hi posaran de 
ben segur el seu granet de sorra. Unes 
entitats que han hagut de fer front a les 
dificultats derivades de la pandèmia. Com 
a masquefins de ben segur que estarem a 
l’altura. I com a Ajuntament?

Celebreu el que celebreu, gaudiu-ho amb 
els vostres. 
Bones festes!

CUP Masquefa

masquefa@cup.cat 

Facebook:
CupMasquefa
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Àngels Soteras Serra (nascuda l’any 1961 i natural 
d’El Bedorc) ha estat una dels màxims referents en 
l’educació i la formació dels infants a Masquefa i a 
La Beguda Alta al llarg dels darrers anys. Enguany, 
després de molts cursos dedicats al món de la petita 
infància al municipi, s’ha jubilat i ho ha fet deixant 
enrere un immens llegat per a les generacions 
futures. 

ÀNGELS SOTERAS SERRA

Per què va decidir dedicar-se a l’educació dels infants? 
La veritat és que va ser per pura casualitat. Em va arribar 
el missatge que podria ser interessant obrir una nova 
escola bressol a Masquefa, i aleshores vaig començar a 
fer una mica d’investigació. Finalment, vaig decidir amb 
l’ajuda del meu pare invertir en una casa amb planta 
baixa a Masquefa, al carrer Virolai, que reunia tots els 
requisits que buscava. 

Això va ser l’any 1982, i sobretot el que volia en aquell 
moment era donar als infants tota la infància que jo 
havia tingut a El Bedorc: aprenent molt jugant al carrer, 
a la natura i a l’entorn que m’envoltava en un poble pe-
tit. El meu objectiu era donar un espai el més familiar 
possible, amb pati, i amb tots els espais d’una casa ade-
quant-los perquè els infants se sentissin acollits i po-
guessin desenvolupar les seves capacitats. A més, volia 
que les famílies tinguessin un lloc on se sentissin bé, 
amb confiança, i tranquil·les sabent que els seus fills 
estaven ben atesos. Vaig començar amb un pla molt 
familiar, casolà i amb molta il·lusió. Les meves germa-
nes Tere, al principi, i l’Esther i la mare, després, em van 
acompanyar en tota l’etapa de la Baldufa petita.

Què li ha aportat tots aquests anys dedicats a la petita 
infància?
Doncs moltíssim. Des que vaig començar va ser una 
experiència fantàstica i durant els prop de 40 anys que 
he estat en el món de l’educació no he deixat d’apren-
dre dels infants. També em quedo amb l’evolució que 
ha fet tot. A La Baldufa petita pràcticament no conei-
xia els pares, ja que eren les mares qui venien; mentre 
que a La Baldufa gran, ja hi havia més pares implicats 
en l’educació. D’aquests darrers anys també em que-
do amb la satisfacció que em genera veure com molts 
nens que ara ja són pares em diuen “Àngels, et recor-
des de mi? Jo havia estat a La Baldufa petita” i ara són 
ells qui porten els seus fills a la Baldufa gran.

Quins records conserva de la primera llar d’infants que vostè 
va obrir a Masquefa?
Amb molt pocs recursos vam crear un vincle molt 
fort amb els infants i les famílies. Per exemple, recor-
do que cada 19 d’abril, coincidint amb l’aniversari de 

la llar d’infants, anàvem a passar el dia a La Pineda, a 
El Bedorc. Després anàvem a casa meva i allà veiem 
les gallines i els conills... i aquell dia la meva àvia era 
l’àvia de tots. 

També recordo que cada Nadal amb els infants de la 
llar enviàvem una postal nadalenca a tots els exalum-
nes del centre. I això els hi feia molta il·lusió. Durant 20 
anys vam acabar enviant-ne prop de 500! Una tradi-
ció que vaig mantenir a l’Escola Bressol de La Beguda 
Alta. També d’aquella època em sento orgullosa d’ha-
ver fet una petita aportació al món de l’educació: el 
Kuais. A través d’aquest ninot que vaig idear, un munt 
d’infants d’arreu de Catalunya han descobert les parts 
del cos.

Ja com a directora i treballadora de l’Escola Bressol 
Municipal La Baldufa, com valora el seu pas pel centre?
De manera molt positiva. He pogut aportar els meus 
coneixements i experiència tant en la part estructural 
i funcional de l’edifici com en la part pedagògica. Con-
nectant l’escola bressol amb el poble, dissenyant els 
patis amb la idea de potenciar el contacte dels infants 
amb la natura i transmetent a les educadores els va-
lors que m’han guiat al llarg dels anys. Veure com ho 
valoren i ho apliquen en els infants em fa molta il·lusió. 

I ja en la darrera etapa, coincidint amb la Covid-19, per 
a mi -malgrat que em sap molt de greu per a totes les 
persones que ho han passat malament- ha estat una 
gran experiència professional perquè he après molt. 
Estava fent documentació sobre l’evolució dels infants 
cada curs i vam proposar a les famílies que ens envies-
sin imatges i escrits de com estaven vivint tots plegats 
la pandèmia. Rebre aquests correus i veure com les 
famílies gaudien dels fills, m’emocionava. També em 
sento satisfeta d’haver deixat documentada l’evolució 
dels infants i la tasca de les educadores aquests últims 
cursos. 


