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TELÈFONS D’NTERÈS

La Regidoria de Medi Ambient ha posat en marxa un 
nou servei de recollida porta a porta de restes vege-
tals i poda de gran volum. Amb aquest nou servei es 
podran evitar els abocaments incontrolats de restes 
de poda i les emissions de gasos efecte hivernacle de-
rivats de la crema d’aquests residus.

Per a fer-ne ús només cal presentar una instància a 
l’Ajuntament indicant la finca on s’ha de fer el servei i 
la disponibilitat horària per a la recollida porta a porta. 
La Regidoria de Medi Ambient coordinarà la recollida 

entre l’usuari i l’empresa de serveis (dia i hora).

En aquest sentit, s’entén per gran volum una quan-
titat superior a una saca de capacitat d’1m3 per 
setmana; i cada servei de recollida que se sol·liciti 
tindrà un cost associat de 45€/servei.

Les persones que sol·licitin el servei de recollida porta 
a porta de restes vegetals i poda de gran volum hau-
ran d’apilar els residus en un espai accessible per al 
camió de serveis, preferentment a la vorera de casa.
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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 
núm. 2

93 804 82 73

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

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:

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 

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

NOU SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA DE RESTES VEGETALS I 
PODA DE GRAN VOLUM
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L’AJUNTAMENT LIDERA ELS 
TREBALLS DE REDACCIÓ D’UNA 
NORMATIVA DE REFERÈNCIA 
EN MATÈRIA D’OLORS AL 
TERRITORI
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Aquest 2022 és un any amb dues efemèrides 
molt importants, històriques i simbòliques per 
al nostre municipi i que cal marcar en vermell al 
calendari. Dos aniversaris molt especials per als 
masquefins i per als begudencs i que s’han de ce-
lebrar i dignificar com es mereixen, obrint-los a 
tota la població i amb solemnitat i orgull. Enguany, 
compleixen el seu centenari La Fàbrica Rogelio 
Rojo i la Societat Recreativa Unió Begudenca.

Tant aquest edifici icònic com aquesta entitat 
emblemàtica són el millor exemple de la gran 
trajectòria social que hi ha a Masquefa i a La 
Beguda. Un recorregut, un camí, que han ajudat 
a construir pas a pas un nombre ingent de perso-
nes i associacions del poble a qui cal que estiguem 
eternament agraïts. I és que tots ells han escrit la 
història i la identitat del municipi i ens han llegat 
un present i un futur social, lúdic i cultural que és 
un dels veritables tresors de casa nostra.

La Fàbrica Rogelio Rojo ha esdevingut des del 
seu naixement un dels principals motors i trans-
missors de l’evolució i del creixement de Masque-
fa. Un equipament que avui en dia és un dels or-
gulls del poble, un espai obert a tota la ciutadania 
i un dels principals actius culturals, turístics i patri-
monials del territori. 

Al mateix temps, la Societat Recreativa Unió 
Begudenca s’ha guanyat amb tot mereixement 
esdevenir molt més que una entitat. Complerts 
els seus primers 100 anys de vida és avui l’esperit 
de tot un poble que hi ha al darrere; i un formida-
ble exemple de treball i dedicació al servei de La 
Beguda i de tots els seus veïns.

Ara, doncs, és el moment de seguir preservant 
i dignificant el llegat d’aquest edifici i d’aquesta 
entitat; i de celebrar ambdues efemèrides. Tots 
hi sou convidats i esperem que gaudiu de les 
diferents propostes que s’han organitzat fins a fi-
nals d’any per a commemorar els seus centenaris. 
Moltes felicitats! 

MOLTES FELICITATS 
A LA FÀBRICA 
ROGELIO ROJO I 
A LA SOCIETAT 
RECREATIVA UNIÓ 
BEGUDENCA!

XAVIER BOQUETE, Alcalde de Masquefa

@AjMasquefa

OAV 
Oficina d’Atenció al Vilatà

C/ Major, 93 
(provisionalment al CTC: 
av. Catalunya, 62 – porta 
d’accés Masquef@ula).
93 772 50 30 ext 1
www.masquefa.cat

Ajuntament de Masquefa

@ajmasquefa
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La Sala de Plens de l’Ajuntament de Masquefa va 
acollir el 28 de gener la primera sessió de treball 
política i tècnica per abordar la redacció d’una 
normativa de referència en matèria d’olors que 
protegeixi els diferents municipis del territori 
afectats per les instal·lacions de gestió de resi-
dus ubicades als Hostalets de Pierola, l’Ecoparc4 
i el dipòsit controlat de Can Mata; entre ells, Mas-
quefa, qui lidera l’impuls d’aquesta iniciativa.

Durant la sessió es va posar sobre la taula la pro-
blemàtica de les males olors que pateixen els 
municipis limítrofs amb les instal·lacions de ges-
tió de residus del territori, i es va posar en comú  
una proposta tècnica per a la redacció d’una 
normativa de referència en matèria d’olors que 
tindrà els següents objectius:

Protegir la població de les olors molestes 
causades per les activitats, infraestructures 
i/o el veïnatge.

Evitar la intrusió de les olors en l’àmbit do-
miciliari i, en qualsevol cas, minimitzar-ne les 
molèsties, per garantir la protecció del dret 
a la intimitat.

Regular les mesures necessàries per preve-
nir i corregir la contaminació odorífera.

Establir valors límit d’immissió.

Definir la tècnica i/o tècniques d’avaluació 
de les molèsties i episodis de males olors.

A més, en aquesta sessió també es va acordar 
sol·licitar que es declari els municipis de Masque-
fa, Collbató, Esparreguera, els Hostalets de Pie-
rola i Piera com a Zona d’Olor de Règim Especial 
(ZORE).
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REUNIÓ AMB REPRESENTANTS DE LA GENERALITAT PER ABORDAR 
TEMES DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

L’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, va mantenir 
el passat 3 de febrer una reunió de treball amb Ri-
card Font, secretari general del Departament de la 
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, i 
David Prat, director general d’Infraestructures de 
Mobilitat, per abordar conjuntament diferents qües-
tions vinculades amb la mobilitat i amb les infraes-
tructures al municipi i al territori.

Durant la trobada es va posar sobre la taula l’estat 
de redacció del projecte de construcció d’una nova 
rotonda per a millorar l’accés a La Beguda Alta; la 
necessitat de construir una passera per sobre de la 
carretera B-224; l’estat de les obres de desdobla-
ment de la carretera B-224; i el projecte d’arranja-
ment de la carretera B-2241.

ACTUALITAT
MUNICIPAL

MASQUEFA, PIERA I HOSTALETS DE PIEROLA SIGNEN UN ACORD 
HISTÒRIC

Els ajuntaments de Masquefa, Els Hostalets de Piero-
la i Piera i el Consell Comarcal de l’Anoia han signat 
per primer cop un conveni de col·laboració que té 
com a objectiu establir la cooperació tècnica i econò-
mica necessària entre aquests tres municipis i l’ens 
comarcal per iniciar els treballs previs, i posterior-
ment la Generalitat haurà de desenvolupar un Pla 
Director Urbanístic de polígons d’activitat econòmi-
ca específi c per l’Anoia Sud. 

En aquest sentit, el Pla Director Urbanístic dels Po-
lígons d’Activitat Econòmica establirà les polítiques 
supramunicipals en el terreny econòmic i les mesu-
res i accions necessàries a desenvolupar de forma 
consensuada per a preparar l’Anoia Sud per acollir 
activitat econòmica a mitjà i llarg termini i atraure 
noves inversions que aportin riquesa i oportunitats 
laborals per als veïns de Masquefa, Piera i Els Hosta-
lets de Pierola.
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FRONT COMÚ PER ATURAR EL 
PROJECTE DE LA FUTURA LÍNIA 
DE MOLT ALTA TENSIÓ

ISAAC PERAIRE VISITA MASQUEFA

L’AJUNTAMENT TRASLLADA A 
LA SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN 
LA NECESSITAT DE MILLORAR EL 
SERVEI DE CORREUS

El Consell Comarcal de l’Anoia va acollir una reu-
nió de treball amb l’assistència dels alcaldes dels 
vuit ajuntaments anoiencs afectats per la futura 
línia de Molt Alta Tensió (MAT) i l’ens comarcal. 
La trobada tenia com a objectiu exposar el rebuig 
frontal de la comarca a aquest projecte i estudiar 
i coordinar tant els recursos disponibles com les 
accions que es desplegaran des del territori per a 
aturar-ne el seu avenç.

En aquest sentit, els vuit municipis afectats i el 
Consell Comarcal de l’Anoia ja han acordat desen-
volupar i presentar les al·legacions al projecte que 
considerin oportunes. Per a fer-ho, els vuit muni-
cipis anoiencs disposaran del suport d’equips tèc-
nics i jurídics del Consell Comarcal que facilitaran a 
cada consistori l’elaboració dels recursos ambien-
tals i jurídics adients, sota la coordinació de l’ens 
comarcal.

El passat 12 de gener el director 
de l’Agència de Residus de Ca-
talunya, Isaac Peraire, va visitar 
Masquefa per a reunir-se amb 
representants de l’Ajuntament. 
Durant la trobada el consistori va 
manifestar el rebuig del munici-
pi a l’abocador dels Hostalets 
de Pierola i la seva ampliació. A 
més, es va fer una crida al Govern 
de la Generalitat de Catalunya 
perquè doni alternatives a aques-
ta instal·lació. 

L’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, i el regidor 
de Promoció del Territori, Daniel Gutiérrez, es van 
reunir amb Carlos Prieto, subdelegat del govern 
espanyol a Barcelona, per a tractar conjuntament 
diferents qüestions de competència supramunici-
pal.

L’Ajuntament reivindica l’obertura al més aviat pos-
sible de l’ofi cina de Correus i la importància de fer 
extensiu el servei a tots els habitatges del muni-
cipi, incloses les urbanitzacions. Durant la reunió, 
a més, el consistori també va posar sobre la taula 
l’estat d’execució de diferents infraestructures de 
competència estatal que transcorren pel municipi 
i pel territori; entre elles, el tram del quart cinturó 
des d’Abrera fi ns a La Beguda Alta.

ACTUALITAT
MUNICIPAL

AM



Construir i mantenir una reputació distintiva, posi-
tiva i competitiva per Masquefa i enaltir l’orgull de 
residència i el sentiment de pertinença al nostre 
municipi. Amb aquest doble objectiu neix el pro-
jecte “Marca Masquefa identitat | reputació | 
atracció”; una nova iniciativa impulsada per l’Ajun-
tament amb la coordinació científica i tècnica del 
Grup de Recerca TRACTE de la Universitat de Vic–
Universitat de la Catalunya Central, i amb el suport 
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de Dipu-
tació de Barcelona.

La població té un paper clau en la construcció de 
la “Marca Masquefa”

La participació ciutadana és un factor fonamental 
en el desenvolupament de la “Marca Masquefa”. I és 
que el veïnat hi té molt a dir. Després d’una primera 
etapa de diagnosi de la realitat territorial que es va 
dur a terme del setembre de 2021 a gener de 2022, 
durant aquest primer trimestre del 2022 s’ha obert 

una segona fase de participació ciutadana amb tres 
línies d’actuació i amb l’objectiu de recollir les opi-
nions i visions de la població: 

7 grups de treball distribuïts per sector d’activitat.

11 entrevistes en profunditat a persones que 
poden aportar dades valuoses en la construcció 
de la narrativa territorial.

I una enquesta pública oberta a tota la pobla-
ció que es pot respondre telemàticament al web 
http://masquefa.cat/marcamasquefa.

I una vegada finalitzada la participació ciutadana es 
durà a terme fins a finals d’any una tercera fase del 
projecte que serà la del buidatge del treball de camp 
per elaborar un relat de marca i un document exe-
cutiu de gestió de la marca.
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L’AJUNTAMENT PRESENTA LA “MARCA MASQUEFA”

AM ACTUALITAT
MUNICIPAL

MASQUEFA, MUNICIPI REFERENT 
EN MATÈRIA D’URBANITZACIÓ

NOU JUTGE DE PAU DE 
MASQUEFA

El 2 de març Masquefa va rebre diferents repre-
sentants polítics dels municipis de Sant Antoni de 
Vilamajor i de Sant Pere de Vilamajor. L’objectiu 
d’aquesta visita institucional era conèixer tots els 
detalls de les obres del projecte d’urbanització del 
Maset que ha executat l’Ajuntament de Masquefa. 
Així, la delegació va poder comprovar sobre el te-
rreny l’estat final d’execució de les obres del Maset, 
que van concloure a finals del passat any 2021; i 
conèixer els aspectes administratius i urbanístics 
més rellevants del pla.

Des del passat 19 d’octubre del 2021 Masquefa 
compta amb un nou Jutge de Pau. Es tracta de 
Cristóbal Arjona Ramírez.
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Un total de 119 veïns han participat presencialment 
al llarg de les darreres setmanes en els vuit tallers de 
participació ciutadana que l’Ajuntament de Masque-
fa ha organitzat en diferents punts de tot el municipi 
en el marc del projecte de redacció del nou Pla d’Or-
denació Urbanística Municipal (POUM). Les vuit ses-
sions presencials de participació ciutadana van tenir 
lloc en les següents dates i van permetre a la població 
exposar el seu punt de vista sobre diferents aspectes 
com el model de vila, mobilitat, entorn natural, equi-
paments públics, infraestructures, zones verdes, ha-
bitatge, etc: 

9 de novembre: taller de participació “Urbanisme 
en clau de gènere”.

13 de gener: entrevista grupal amb l’equip tècnic 
de l’Ajuntament. 

13 de gener: entrevista grupal amb tots els repre-
sentants de l’Ajuntament.

20 de gener: entrevista grupal a representants de 
la ciutadania. 

10 de febrer: taller de participació al nucli de Mas-
quefa i Can Valls.

17 de febrer: taller de participació a Can Parellada.

24 de febrer: taller de participació al Maset i Can 
Quiseró. 

3 de març: taller de participació a La Beguda Alta.

En paral·lel a aquests tallers de participació ciutadana 
també es va habilitar un qüestionari virtual obert a 
tota la població per tal de complementar les aporta-
cions realitzades en les sessions participatives. Aques-
ta enquesta la van respondre 187 persones.

Quins seran els propers passos?

En aquests moments s’estan analitzant totes les da-
des extretes dels tallers de participació ciutadana i 
del qüestionari virtual i es redactarà un informe que 
reculli els resultats i les conclusions. Aquest infor-
me serà presentat públicament i serà consultable per 
tota la ciutadania a través de la web www.masquefa.
cat. Així, els resultats de la participació ciutadana 
seran traslladats a l’equip redactor del POUM que 
els incorporarà a l’avanç de planejament.

Tota la informació sobre la redacció del POUM de 
Masquefa es pot consultar al web www.masquefa.cat/
poum/.

MÉS DE 300 PERSONES PRENEN PART EN LA FASE DE PARTICIPACIÓ CIU-
TADANA DEL POUM

AMB 
LUPA

AL



CONEIXENT EL TEIXIT
EMPRESARIAL MASQUEFÍ

TE

ENTREVISTA A TONI ALBIOL, 
REPRESENTANT DE GRUP 
FORMAEXPERT, 
EMPRESA DE COACHING 
PER EMPRESES I AUTÒNOMS

QUAN I COM VÀREU COMENÇAR?
Vam començar fa més de 10 anys. Venim del món 
bancari i això ens ajuda a conèixer i entendre la rea-
litat empresarial. Ara bé, vam descobrir que la nos-
tra passió era i és ajudar a les persones.

QUINS AVANTATGES US HA SUPOSAT ESTAR 
UBICATS EN EL VIVER D’EMPRESES DEL 
CTC?
Un munt d’avantatges: ens hi vam instal·lar fa 10 
anys i encara hi som! Tenir un lloc amb bones comu-
nicacions digitals, espais de treball tant individuals 
com col·lectius, bon accés, etc...

FORMAEXPERT ÉS UNA EMPRESA DE 
COACHING. PODRÍEU EXPLICAR-NOS QUÈ 
ÉS?
El coaching és una eina per ajudar a les persones 
perquè trobin els seus propis recursos. Les perso-
nes tenim pors i inseguretats. Nosaltres els ajudem 
a afrontar-les perquè agafin les regnes de la seva 
vida. I no només ens basem en el coaching, també 
utilitzem la PNL, les constel·lacions sistèmiques, el 
model Insights-Discovery, la facilitació sistèmica i 
d’altres eines en què ens hem format.

A QUI VA DIRIGIT EL COACHING? QUI POT 
DEMANAR EL SUPORT D’UN COACH?
A qualsevol persona que estigui disposada a fer un 
viatge interior per a créixer. En el moment que una 
persona demana suport, bona part del camí ja està 
fet. A vegades no és del tot còmode. Ara bé, els re-
sultats són el creixement global de la persona i, per 
tant, una major felicitat.

EN QUINS ÀMBITS ES POT APLICAR?
En qualsevol àmbit, tant a nivell personal com pro-
fessional. Cal tenir en compte que es pot aplicar, 
també, a nivell d’equips: comitès de direcció, equips 
esportius professionals, departaments d’empreses...

QUINS BENEFICIS TÉ EL COACHING?
La presa de consciència d’un mateix mitjançant un 
major autoconeixement. A partir d’aquí, acceptar-se 
i, per tant, triar quina perspectiva de la vida volem 
tenir. Això ens portarà a prendre decisions cohe-
rents amb els nostres valors i desitjos, deixant de 
costat les nostres pors i el “què diran”.

QUINS PROJECTES DE TOTS ELS QUE HEU 
REALITZAT DESTACARÍEU?
Ara mateix estem ajudant en el “tancament emocio-
nal” d’una planta farmacèutica d’una multinacional 
que implica molta tristesa i nostàlgia. Alhora, ajudar 
a les persones a buscar recursos per a començar 
nous projectes laborals. També estem treballant 
amb les diferents seleccions espanyoles d’hoquei 
patins, tant la sub-15 i sub-17 com les absolutes fe-
menina i masculina. Aquí treballem a nivell indivi-
dual de jugadors i com crear equips d’alt rendiment 
en un període curt de temps.

TREBALLEU AMB EMPRESES DE MASQUEFA?
Hem fet col·laboracions tant amb els botiguers de 
Masquefa i amb el col·lectiu de persones desocupa-
des, sempre de la mà de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament. També hem col·laborat amb el Club 
Patí Masquefa. 

QUIN TIPUS DE FORMACIÓ OFERIU I AQUÍ VA 
DIRIGIDA?
Fem formacions de lideratge a empreses en dife-
rents àmbits: autoconeixement, lideratge d’equips, 
habilitats de comunicació, gestió emocional i d’al-
tres. Sempre, però, adaptades als objectius que ens 
demanin.

MASQUEFA ÉS UN BON PUNT PER A UNA 
EMPRESA COM LA VOSTRA?
Cada vegada tenim més empreses properes que 
ens demanen projectes, tant des d’empreses viní-
coles -estem treballant amb Corpinnat- com d’altres 
d’industrials de l’entorn. Ens va molt bé aprofitar les 
instal·lacions del CTC com a entorn fora del lloc ha-
bitual de treball de les empreses.

COMPTEU AMB UN EQUIP DE 
COL·LABORADORS?
Tenim una xarxa de col·laboradors a nivell nacional 
i internacional que ens permet arribar als diferents 
projectes que les multinacionals ens demanen. Són 
professionals de primer nivell i especialitzats en allò 
que implantem.
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RECICLAR TÉ PREMI! 

MEDI AMBIENT, 
NATURA I ENTORN

MA

LA NOSTRA NATURA: LA COTXA 
FUMADA

El seu nom científic és Phoenicurus ochruros i en 
castellà s’anomena “Colirojo tizón”. Es tracta d’un 
petit ocell, més gràcil que un pardal, que pesa uns 
16 grams i combina els colors vermellosos de la 
cua amb blancs, grisos i negres a la resta del cos 
(en el mascle) o amb marrons (en la femella); fets 
que el fan especialment bonic i visible. 

L’espècie es troba distribuïda àmpliament, des del 
Mediterrani fins a la Xina. Tot i que li agrada viure 
en zones rocoses i muntanyoses, és prou present 
a la nostra comarca i en particular a Masquefa, on 
no és difícil de veure. Està emparentat amb el pit-
roig, del que parlarem en un altre capítol. Compar-
teix amb ell el seu caràcter curiós i tafaner, espe-
cialment quan hi ha possibilitats de trobar menjar.  
Així, sol ser un dels companys dels jardiners quan 
estan fent tasques d’arranjar els jardins del nostre 
poble.

El de la foto va ser sorprès pocs minuts després de 
realitzar una poda d’arbres a un jardí prop de l’es-
tació dels ferrocarrils de Masquefa. Entre les bran-
ques tallades es movien alguns insectes, aranyes i 
petits invertebrats que van motivar a apropar-se 
a aquest bonic mascle de cotxa fumada. Durant 
l’estiu i l’hivern, però, també se’l veu menjant baies 
fresques. A la femella, que es reprodueix entre 
l’abril i el juliol, li agrada fer el niu amb branquetes 
i palla a racons ben foscos i protegits. 

Com totes les aus insectívores és una espècie 
actualment protegida que cal que cuidem entre 
nosaltres. Podem ajudar a fer que s’apropi als 
nostres jardins posant menjadores amb baies o 
trossets de cansalada  i allunyant els seus princi-
pals enemics, els gats ferals.

Albert Martínez-Silvestre (CRARC)

L’Ajuntament impulsa aquest 2022 una campan-
ya de comunicació i sensibilització destinada a la 
millora de la recollida selectiva de residus munici-
pals. Es tracta d’una iniciativa que té per objectiu 
fomentar una correcta separació en origen dels 
residus, per tal de millorar tant la quantitat com 
la qualitat de la recollida selectiva del municipi, 
i d’aquesta manera, donar compliment a les di-
rectives europees que obliguen a aconseguir el 
60% de reciclatge en residus municipals per l’any 
2030.

La campanya, la qual, s’engloba sota el lema 
“Masquefa, recicla i estalvia!”, va adreçada a 
tots els habitants i comerços del municipi. A més, 
també pretén involucrar els alumnes de les esco-
les de Masquefa per traslladar els bons hàbits del 
reciclatge de forma generalitzada.

La campanya preveu un seguit d’actuacions i ma-
terials de comunicació per poder assolir aquest 
objectiu. Entre elles, el programa d’Inspecció Tèc-
nica de Residus (ITR), que en el cas dels domicilis 
permet rebaixar fins a un 5% el cost de la taxa 
d’escombraries si es realitza un bon reciclatge. En 
canvi, en el cas del comerç local, aquesta reduc-
ció de la taxa pot arribar fins al 20%. Les adhe-
sions al programa van finalitzar el 31 de març.

9 Abril 2022
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8M: DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

L’Ajuntament i el teixit associatiu local van organit-
zar diferents propostes lúdiques i reivindicatives 
amb motiu de la commemoració del Dia Internacio-
nal de les Dones. 

Sessió especial de ioga al CEM Masquefa 

Lectura del manifest del 8M a càrrec de 
l’Ajuntament i l’Associació Feminista Constel·lació 
Lila

Cinefòrum amb la projecció de “Mujercitas” a la 
Biblioteca municipal

Taller d’apoderament, autoconeixement i benestar, 
a càrrec de l’Associació Ginesta Art i Feminisme

Exposició “Adins, a fora” de Felicia Fuster a la 
Biblioteca municipal

L’Hora del Conte “Ningú més que l’altre”, 
a càrrec de Raig de Sol Contes a la Biblioteca 
municipal 

L’activitat va quedar ajornada per la pluja i se cele-
brarà pròximament en una data encara per a con-
firmar.

L’activitat va quedar ajornada per la pluja i se cele-
brarà pròximament en una data encara per a con-
firmar.

L’activitat va quedar ajornada per la pluja i se cele-
brarà pròximament en una data encara per a con-
firmar.

Masterclass de zumba a càrrec de Bonavista GYM

Coreografi a “Respecte” a càrrec de l’Escola de 
Dansa Noemí Rubira

Jornada “El paper de la dona a la nostra història”



I

LA POBLACIÓ PARTICIPA EN LA REDACCIÓ DEL NOU PLA D’IGUALTAT DE 
MASQUEFA

ADHESIÓ AL PROTOCOL DE SEGURETAT CONTRA LES VIOLÈNCIES 
SEXUALS EN ENTORNS D’OCI 

L’Ajuntament -de la mà de la Diputació de Barcelona 
i amb l’acompanyament de l’associació Dones amb 
Empenta- treballa en la redacció del nou Pla Local 
d’Igualtat (PLI) de Masquefa; una eina clau de plani-
ficació i implementació de les polítiques públiques de 
gènere dels propers anys al municipi que incorporarà 
la perspectiva de gènere i interseccional a totes les 
àrees i actuacions municipals, des d’un abordatge es-
tratègic i plenament transversal.

La redacció del PLI es va iniciar el passat mes d’octu-
bre del 2021 i és previst que finalitzi el pròxim mes de 
juny; i compta amb la participació de la població en 
la fase de diagnosi. Així, durant els mesos de març i 
abril es desenvolupa un procés participatiu per tal 
de recollir l’opinió de la població des de la perspecti-
va de gènere envers diferents àmbits d’anàlisi: usos 
del temps, cures i treballs, vida social, salut, educació, 
cultura i festes, esports, participació, violències mas-
clistes, urbanisme i seguretat, entre d’altres.

Així, a partir de les dades recollides en aquesta fase de 
diagnosi s’elaboraran propostes d’accions dins els ei-
xos estratègics que es definiran al document final del 
Pla Local d’Igualtat. Aquest procés és obert a la ciu-
tadania, entitats, centres educatius i a professionals 
de diferents àmbits, a través d’entrevistes individuals 
i grups de discussió.  A més, per tal de complemen-
tar les aportacions realitzades, també s’habilitarà un 
qüestionari virtual obert a tota la població al web 
www.masquefa.cat.

Què és un Pla Local d’Igualtat?

Un Pla Local d’Igualtat defineix objectius i mesures 
que permeten desenvolupar una estratègia integral 
per la millora de la igualtat d’oportunitats entre dones 
i homes, identificar les desigualtats estructurals i fer hi 
front.

Permet fer una mirada amplia del municipi, des d’una 
perspectiva de gènere, de la planificació urbanística, el 
disseny d’edificis i equipaments, la seguretat, la comu-
nicació… fins a la vida i la cura de les persones que hi 
viuen.

Les actuacions que estableix s’encaminen a afavorir la 
igualtat de dones i homes en els diferents àmbits de la 
vida, i a propiciar un model de ciutadania que fomenti 
l’equitat i la diversitat.

L’Ajuntament ha formalitzat el conveni de col·laboració 
amb el Departament d’Interior de la Generalitat per a 
l’adhesió al Protocol de seguretat contra les violències 
sexuals en entorns d’oci. Aquesta acció s’emmarca en 
el Protocol local d’actuació davant les violències se-
xuals en espais públics d’oci.

Mitjançant aquest protocol de seguretat, la Generalitat 
posa a l’abast els seus mitjans en l’àmbit de la segure-
tat a fi d’evitar que cap conducta que atempti contra la 
llibertat i indemnitat sexuals quedi impune. Així, a partir 
de criteris interpretatius i operatius, les conductes d’as-
setjament sexual no previstes al codi penal, però que es 
consideren constitutives d’una infracció administrativa, 
podran ser penades.

L’adhesió al protocol ha de possibilitar la coordinació i 
la millora de les diferents accions a executar davant les 
violències sexuals en espais d’oci al municipi. En aquest 
sentit, una primera acció en el marc d’aquest conveni és 
la formació sobre el protocol dirigida a la Policia Local 
i a personal tècnic i càrrecs electes del consistori. 

11 Abril 2022
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El 10 de març La Fàbrica Rogelio Rojo, el CTC i el Ca-
sal de Joves van tornar a acollir després de dos anys 
d’aturada per la pandèmia de Covid-19 una nova edi-
ció de la Fira Futur. I ho va fer amb un èxit orga-
nitzatiu i d’assistència, amb la presència de prop de 
400 persones que al llarg de tota una jornada van 
prendre part activament de diferents tallers, xerra-
des i activitats. 

A la Fira Futur 2022 hi van assistir alumnes de 4t 
d’ESO i de PFI dels instituts de l’Anoia Sud i perso-
nes en actiu o en situació d’atur que volen repren-
dre els estudis postobligatoris o necessitaven orien-
tació acadèmica i professional. Al matí, a La Fàbrica 
Rogelio Rojo, es van oferir a tots els participants 
estands d’oferta formativa, espais d’experiències 
i punts d’orientació personalitzada; i a la tarda, al 
Casal de Joves, hi va haver informació sobre l’oferta 
formativa per al curs 2022-2023 i punts d’orienta-
ció personalitzada.

LA FIRA FUTUR ES REPRÈN A MASQUEFA AMB UN ÈXIT ORGANITZATIU I 
D’ASSISTÈNCIA

EDUCACIÓ
I FORMACIÓ

EF
12 Abril 2022
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En el cas de l’Escola Vinyes Verdes hi participen els 
alumnes de cinquè i sisè de primària, que han creat la 
cooperativa “Cope Vinyes”. A través d’aquesta coope-
rativa comercialitzaran productes artesanals elabo-
rats pels propis estudiants amb materials reciclats i  
una part dels beneficis de la seva venda es destinaran 
a fer una aportació econòmica a l’Associació Protec-
tora d’Animals de l’Anoia (APAN).

I en el cas de l’Escola Font del Roure hi participen els 
alumnes de quart de primària, que han creat la coo-
perativa “La Font de les Vitamines”. A través d’aques-
ta cooperativa comercialitzaran verdures i hortalisses 
cultivades pels propis estudiants a l’hort escolar i una 
part dels beneficis de la venda es destinaran a fer una 
aportació econòmica a la fundació de l’Hospital Sant 
Joan de Déu.

L’AJUNTAMENT RECONEIX EL COMPROMÍS DE LES ESCOLES VINYES 
VERDES I FONT DEL ROURE AMB EL PROGRAMA CUEME

Abril 2022

L’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, es 
va reunir a l’Ajuntament amb l’Ariadna i 
l’Hugo, dos alumnes de 5è de primària 
de l’Escola Font del Roure que treballa-
ven en la redacció de la revista de l’esco-
la i que estaven preparant un monogrà-
fic sobre els drets dels infants i el Consell 
de participació d’infants i adolescents.

Del 9 al 20 de maig és el termini de presentació de sol·li-
cituds als centres d’educació infantil de primer cicle (0-3 
anys). A Masquefa comptem amb dos centres que ofereixen 
el primer cicle d’educació infantil: 

Escola Bressol Municipal La Baldufa

Cal demanar cita prèvia per presentar la sol·licitud de preins-
cripció trucant al 93 772 50 11 o a escolabressol@masquefa.net. 
Les portes obertes seran el 28 d’abril a la tarda, demanant cita 
prèvia a l’escola. Per a més informació podeu consultar el web 
https://masquefa.cat/educacio/escola-bressol-municipal-la-baldufa/.

Escola Vinyes Verdes

Cal demanar cita prèvia per presentar la sol·licitud de pre-
inscripció trucant al 93 772 76 27 o a a8026889@xtec.cat. 
Les portes obertes seran 27 d’abril a les 16 h demanant cita 
prèvia a l’escola. Per a més informació podeu consultar el 
web https://agora.xtec.cat/esc-vinyesverdes/ 

Trobareu tota la informació sobre les portes obertes i el pro-
cés d’inscripció al web https://masquefa.cat/educacio/.

XAVIER BOQUETE ES 
REUNEIX AMB ALUMNES DE 
L’ESCOLA FONT DEL ROURE

PREINSCRIPCIÓ AL PRIMER CICLE 
D’EDUCACIÓ INFANTIL (0-3 ANYS)



El passat any 
2021 la històrica 
Peluqueria Za-
mudio, ubicada 
al carrer Major 
número 46, va 
tancar portes 
després de 45 
anys de servei 
als masquefins. 

L’Alonso Zamudio Saraiba, el seu propie-
tari s’ha jubilat després d’una llarga tra-
jectòria laboral al front d’aquest negoci i 
des de l’Ajuntament de Masquefa el vo-
lem felicitar per la tasca ingent i de pri-
mer nivell duta a terme. Tot un referent 
per al comerç masquefí!

14 Abril 2022

DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC

DC

LA DIPUTACIÓ I LOCALRET 
PRESENTEN UN ESTUDI 
D’ESCENARIS PER A LA 
MILLORA DE LA BANDA 
AMPLA A MASQUEFA

L’Ajuntament ha rebut l’”Estudi d’escena-
ris per a la millora de la banda ampla po-
sant en valor la xarxa municipal existent 
al municipi de Masquefa”, un document 
emmarcat en el règim regulador del ca-
tàleg de serveis del 2019 del Pla “Xarxes 
de Governs Locals 2016-2019” i elaborat 
pel Consorci Localret i la Diputació de Bar-
celona.

L’objecte d’aquest estudi és definir el grau 
de presència dels operadors a Masquefa 
en relació a les infraestructures i xarxes 
d’alta capacitat basades en fi bra òptica 
existents i/o previstes, per tal que l’Ajun-
tament pugui establir una estratègia de 
millora dels serveis de telecomunicacions 
al municipi posant en valor la infraestruc-
tura de telecomunicacions existent de ti-
tularitat municipal.

LA HISTÒRICA PELUQUERIA ZAMUDIO TANCA PORTES
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DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC

DC

“MIRA MASQUEFA”, EL NOU WEB 
DE TURISME I PROMOCIÓ DEL 
TERRITORI

“MASQUEFA, PAS A PAS”, UNA 
NOVA EXPERIÈNCIA TURÍSTICA 
A TRAVÉS DE LA HISTÒRIA I EL 
PATRIMONI

L’Ajuntament ha impulsat el nou portal web www.
miramasquefa.cat, un espai virtual on qualsevol 
persona o família interessada en gaudir i conèixer, 
venir a viure o invertir a Masquefa tindrà tota la 
informació al seu abast. El seu menú està format 
per cinc àmbits temàtics que aporten una visió 
transversal i holística del territori i la seva activi-
tat:

Pàgina principal: amb un accés directe als 
serveis més importants del municipi, el calen-
dari de les principals activitats turístiques, fes-
tives, esportives i d’oci, i un canal de notícies.

Un dia a Masquefa: s’han preparat els millors 
pacs d’activitats que uneixen activitats, gas-
tronomia i shopping.

Explora: les millors rutes per gaudir cami-
nant, corrent o en bicicleta. Aquest apartat 
incorporarà rutes proposades per entitats i 
col·lectius de Masquefa.

Patrimoni i tradicions: el patrimoni cultural, 
les festes i el seguici festiu tot a un clic. També 
incorpora un banc de fotos antigues de Mas-
quefa i un accés al mapa local de patrimoni.

Exposicions virtuals: un espai destinat a 
acollir els treballs creatius i artístics dels veïns 
i les veïnes de Masquefa. Un espai col·laboratiu 
mostra de la dinàmica cultural de Masquefa.

“Mira Masquefa” s’emmarca en el programa 
“Escapa’t a Masquefa: turisme sostenible i cons-
cient”, amb el que es pretén generar una expe-
riència turística de caràcter local activadora dels 
valors culturals i naturals endògens i dinamitza-
dora del territori. 

“Masquefa, pas a pas” és una proposta turística 
impulsada per l’Ajuntament que té com objectiu 
donar a conèixer la història de Masquefa així com 
posar en valor el patrimoni cultural del municipi. 
Està enfocada a la ciutadania local i a totes aque-
lles persones i famílies que ens visiten. Així, s’han 
dissenyat per al llarg de tot l’any diferents visi-
tes guiades en clau històrica que recorreran el 
passat medieval, modern i industrial de la vila. Les 
tres primeres tindran lloc en les següents dates:

9 d’abril: recorregut històric per La Fàbrica 
Rogelio Rojo amb motiu del seu centenari.

18 d’abril: visita a l’església de Sant Pere i 
la Santa Creu. “Sant Pere i la Santa Creu Del 
romànic al gòtic”, en el marc de l’Aplec al Ce-
mentiri Vell.

14 de maig: recorregut històric per la vila. 
“Masquefa de camí ral a carrer de Barcelona”, 
en el marc de la Festa Major Petita de Sant 
Isidre.

La inscripció a les visites guiades es durà a terme 
per mitjà del portal web de l’Ajuntament durant 
els dies previs a la seva realització.



URBANISMEU
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La Regidoria d’Urbanisme ha desplegat les últimes 
setmanes diverses tasques d’arranjament a la via 
pública per tal de resoldre els desperfectes existents 
i garantir el manteniment i un estat òptim dels es-
pais compartits.

Nou mobiliari urbà al camí de La Beguda Alta i 
al Bosc dels Infants.

Arranjament del parc infantil de les Fonts.

Ampliació del parc que hi ha ubicat davant de 
l’Escola Font del Roure i habilitació de noves 
taules de pícnic. 

Renovació de l’enllumenat exterior.

Treballs d’adequació de la nova sala del CEM 
Masquefa i substitució del paviment de les pis-
tes de pàdel.

NOVES ACTUACIONS DE MILLORA A L’ESPAI PÚBLIC 

Plantació de 30 noves alzines al camí de 
vianants del carrer Pujades.
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El passat dimarts 22 de febrer de 2022 es va celebrar 
l’Assemblea ordinària de socis de Masquefa Comerç. 
Tots els punts del dia van ser aprovats unànimement. 
Els principals càrrecs de la junta directiva, juntament 
amb el gerent de l’associació, van exposar els punts 
marcats en l’ordre del dia. 

La presidenta de l’associació, Hortènsia Rovira, va do-
nar una visió global de l’estat de l’associació i dels dife-
rents projectes duts a terme durant el 2021.

Jordi Obradors, el gerent de l’associació, va seguir amb 
la memòria econòmica del 2021 i la presentació dels 
projectes i pressupostos del 2022. Es va destacar el 
bon estat de comptes de l’associació i la gran implica-
ció dels membres de la junta.

El 2022 es continuarà participant en les activitats del 

Comerç apostem per la implicació al poble, per donar-li 
vida i per fer-lo créixer.

Els membres de la junta van manifestar que aquest seria 

d’associats a agafar aquest compromís molt necessari 
pel comerç i pel poble de Masquefa. Els membres de la 
junta van apuntar que donaran tot el seu suport a la nova 
junta entrant i van indicar que la junta té el suport de 
dues empreses externes, una pel tema de subvencions i 
números i l’altra pel tema de comunicació. 

Apro
propietaris de comerços que aquest any es van jubilar 

comerciants a Masquefa.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS

MASQUEFA
COMERÇ

MC
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BOSC DELS 
INFANTS

BI

NIL BARRIONUEVO CASADO

ERIK ROMERO CAÑADAS

LOLA FRAILE CRUZ

ALBA FERNANDEZ CERVILLA

CARLA I ALFONSO FERNANDEZ URBANO

VIGGO MARCOS NAJAS

GRETA I MATIAS ROMAGOSA LORENZO

ANA RAMON AGÜERA

GALA FERNANDEZ

TORNA LA PLANTADA D’ALZINES AL BOSC DELS INFANTS 

Més de 100 infants van poder plantar el 13 de març les alzines que l’Ajuntament els va entregar com a regal 
pel naixement dels seus nadons. Ho van fer en el marc d’una nova edició -l’onzena- de la plantada d’alzines 
al Bosc dels Infants, que enguany s’ha pogut tornar a celebrar després d’una aturada de dos anys a causa 
de la pandèmia. A la cita hi van prendre part els nadons nascuts durant els anys 2019, 2020 i 2021.

MARTA BORRAS ABELLANDANNY RODRIGUEZ MILLA MARTI ABAD STANCEL GUILLEM BARBA PEDROSA
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BOSC DELS 
INFANTS

BI

ALEX RODRIGUEZ BAYONA

IAN CARRION NUÑEZ

SARA SANDOVAL PEIRO

NAIA RODRIGUEZ SANCHON

LAIA PEREZ VALERO

ERIC RENTERO ARTAL

LAIA TORRES PELEGRIN

EMMA I POL BROS RIBAS

OLIVER DIAZ MONTES LIONEL MARCO SAEZ

AMAIA I IGNASI LEWY BOGARIN

NICO GEL JANSONE

ONA GIL RIVAS

HUGO VIZCAINO IBAÑEZ
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BOSC DELS 
INFANTS

BI

IZAN MARCO FORNAS

MAR MUÑOZ CASTELLS

ARITZ ARRIBAS ZURITA

MARTINA CERDAN PRADO

ANGEL SILVA MINOVES

VEGA CERECETO SALGADO

JANA LOPEZ AGUIRRE

ALEX I DAVID ALARCON GONZALEZ

NOAH HINOJOSA NUÑEZ

KOTOFF ZOE RIBASLLUC SOLE PERIZ ALEIX GENERELO ISART GIORGIA DOMINGUEZ BADAL
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BOSC DELS 
INFANTS

BI

NICOLAS SANCHEZ REDONDO

ARNAU CACHERO RUBIALES

CHLOE SERRANO LUNA

ADAM I JOSE MANUEL LEIRO 
TORRES

YANAY TELLEZ MORALES

ANDER NAVARRETE MILLAN

MARIA OLIVELLA LATORRE

CARLOTA I VEGA CASTELLS 
MIRANDA

DIDAC CARBALLIDO CASTRO

OLIVIA SANTACANA VERA

CARLA I LENA HOLZ PARDO

ABRAR, LINA, TASMIN I WIAM EL 
BAKKALI

MUHAMMAD IBRAHIM USMAN
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BOSC DELS 
INFANTS

BI

JAVI VIGIL GARCIAALAN LOBATO DOMINGUEZ MARTI GOMEZ LIÑAN

ENZO CASILLAS GARCIABIEL GUERRERO HERNANDEZ LOLA TORT ROMERO NEIZAN CALERO MATA

ALEIX MARTINEZ GARCIAAYNARA I AYLEN MORAL CALVO ALEX CANOVAS ACOSTA ARYA LOPEZ JIMENEZ

NIL MERCHAN BATLLENICOLAS AGUDO MUÑOZ NOA ALONSO GUDIÑO ONA VILLAR FERNANDEZ
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BOSC DELS 
INFANTS

BI



CULTURAC
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TORNA EL MASQUEFA SONA BÉ!

Després de l’aturada motivada per la pandèmia, el 
Masquefa sona bé ha reprès aquest 2022 la seva 
programació de concerts a la Sala Polivalent de La 
Fàbrica Rogelio Rojo, a càrrec de la Regidoria de 
Cultura i amb la coordinació i producció musical de 
Jordi Tomàs. 

En total s’oferiran sis actuacions i el primer concert 
es va celebrar el 27 de març de la mà de Miquel 
Bofi ll i Albert Guinovart.

LA SALA POLIVALENT DE LA FÀBRICA ROGELIO ROJO COMPTA AMB DOS 
NOUS EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ

La Diputació de Barcelona ha atorgat a l’Ajuntament 
una subvenció per un import de 32.000€ per a la ins-
tal·lació de dos equips de climatització a la Sala 
Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo.

En paral·lel, també s’ha actuat recentment a la Sala 
Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo per a habilitar-hi 
noves cortines i dur a terme tasques de pintura. 



Enguany l’entitat, nascuda l’any 1922, organit-
zarà diversos actes commemoratius per celebrar 
aquesta important efemèride. Les activitats del 
centenari es donaran a conèixer pròximament a 
través del perfil de Facebook de La Beguda Alta i 
a les xarxes socials de l’Ajuntament de Masquefa. 

Els gegants de Masquefa, l’Isidre i la Magdalena, van 
participar a mitjans del passat mes de febrer en la 
39a Trobada de Gegants de Ciutat Vella i Seguici 
de Santa Eulàlia. Amb aquesta sortida la Colla Ge-
gantera de Masquefa va iniciar la temporada de 2022, 
convidats pels gegants de la Plaça Nova de Barcelona, 
que veurem dansar pels carrers de Masquefa durant 
la Festa Major Petita de Sant Isidre.

CULTURAC
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LA SOCIETAT RECREATIVA UNIÓ 
BEGUDENCA CELEBRA AQUEST 
2022 EL SEU CENTENARI

L’ISIDRE I LA MAGDALENA, A BARCELONA

L’entitat masquefina ha organitzat dues jornades 
temàtiques sobre balls de diables tradicionals 
amb la participació de diferents convidats. La pri-
mera d’elles va tenir lloc el 12 de març a la Sala 
Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo i era oberta a 
tots els veïns del municipi. La pròxima jornada està 
programada pel 30 d’abril amb ball de diables del 
Prat i d’Esplugues.

LA COLLA DE DIABLES DE 
MASQUEFA CELEBRA UNES 
JORNADES TEMÀTIQUES
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LA FÀBRICA ROGELIO ROJO CELEBRA 
AQUEST 2022 EL SEU CENTENARI

1950
1951

1954

1922 1937

1973 2000

1939

Rogelio Rojo és nomenat
alcalde de Masquefa. Durant
els quatre anys següents, durà
a terme una sèrie de millores
a les infraestructures del
poble.

1942

1926

1972
1963

A inicis dels anys cinquanta,
els Rojo decideixen adquirir
un gran generador elèctric de
gasoil per a suplir la
insuficiència energètica.
Finalment, es compra un
motor  alemany de vaixell
pertanyent a la derrotada
armada del Tercer Reich.

La Fàbrica Rogelio Rojo tanca
definitivament les seves
portes com a indústria de
fornitures metàl·liques.

1936

En el marc de la Guerra Civil,
els nous governants de la Vila
intenten confiscar la fàbrica,
sense èxit real.
Encara que s'acaba establint
un Consell Obrer de Control,
de facto, els Rojo segueixen
controlant l'empresa.

22 de gener
L'aviació italiana bombardeja
els voltants de la fàbrica dies
abans de l'entrada de les
tropes franquistes a la Vila.
Cap bomba toca les
instal·lacions fabrils, l'objectiu
dels atacants, però, mai va ser
destruir la indústria, sinó més
aviat atemorir a la població. 

Entre el 1963 i el 1980
moren tots els germans
Rojo. L'empresa, ja
embrancada en profunds
problemes econòmics,
lluitarà per la seva
supervivència.

S'inicien les obres de la part
inicial de la nau B, de dues
plantes.

Comença la construcció de
l'última part de la Nau B,
tancant definitivament el
complex en forma d'"U".

S'intenta millorar la
productivitat de la fàbrica
per a sufragar les dificultats
econòmiques. Per exemple,
s'imposa un nombre mínim
de peces/hora per a
millorar l'eficiència dels
empleats.

Comença la construcció del
dipòsit d'aigua elevat.

1919

Els germans Rojo decideixen
instal·lar la seva nova fàbrica
de fornitures metàl·liques a
Masquefa.
Les obres de construcció de la
Nau A s'inicien aquell mateix
any.

10 d'abril
La fàbrica comença a produir.
En un primer moment, la
major part de les persones
empleades són dones.
L'empresa esdevé ràpidament
el pol econòmic més
important de la Vila.

Els germans Rojo recuperen el
ple control de la fàbrica.
Donen inici els anys més durs
de la postguerra i l'autarquia
franquista.

A la fàbrica comença a fabricar-se
munició per les tropes
republicanes.
En aquest context s'inicien les
obres de construcció de la nau de
tancament.

2002
l'Ajuntament de Masquefa
adquireix la fàbrica. A partir
d'aquell any s'inicien els
projectes de reconversió dels
antics espais fabrils en
equipaments per a la
ciutadania.

2003
Inauguració de la Sala
Polivalent, a l'antiga nau A de
La Fàbrica.

200920112013
Inauguració del Centre
Tecnològic Comunitari (CTC)
a la planta baixa de la nau B.

Inauguració de la Biblioteca
Municipal a la nau de
tancament.

Inauguració del Centre
d'Interpretació de La Fàbrica a
l'edifici del generador de
gasoil.



La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament -amb 
la col·laboració del seguici festiu de Masquefa- 
impulsa enguany una nova iniciativa. Es tracta 
de la primera edició del Concurs de cartells 
de Festa Major de Masquefa 2022; un certa-
men de caràcter popular on hi poden partici-
par totes les persones majors de 16 anys i que 
convida als participants a fer les seves propos-
tes de disseny per a aquesta icònica celebració 
masquefina. 

Així, el cartell que resulti escollit repre-
sentarà la imatge ofi cial de la Festa Major 
de Santa Magdalena d’enguany, que tindrà 
lloc del 20 al 24 de juliol. Els participants po-
den prendre part de la convocatòria amb un 
màxim de dues obres originals i tots els requi-
sits i bases de la convocatòria es poden con-
sultar al web www.masquefa.cat. El termini de 
lliurament de les propostes finalitzarà el 31 de 
maig, i els dissenys s’han de presentar de for-
ma presencial a la Biblioteca de Masquefa o a 
cultura@masquefa.net.

El veredicte del concurs es comunicarà durant 
la segona quinzena de juny i l’obra escollida re-
brà un premi de 100€. A més, tots els cartells 
que es presentin al certamen s’exposaran a la 
Biblioteca de Masquefa durant el mes de juliol.

L’Ajuntament ha convocat la setena edició del Concurs 
de Fotografi a d’Instagram, que en aquesta ocasió té 
com a gran protagonista el centenari de La Fàbrica 
Rogelio Rojo, que ha estat la temàtica escollida com a 
eix central d’aquesta convocatòria.

El VII Concurs de Fotografia d’Instagram és obert a 
tota la població i per a participar-hi només cal pu-
blicar a Instagram les fotografies concursants amb 
l’etiqueta #fotomasquefa22 abans de l’1 d’octubre de 
2022. Els requisits del certamen es poden consultar al 
web www.masquefa.cat.

De totes les imatges rebudes fins l’1 d’octubre el jurat 
farà una primera selecció de fotografies finalistes -apro-
ximadament unes 50- abans d’anunciar el veredicte fi-
nal, que es comunicarà durant el mes de novembre. En 
aquest sentit, enguany es repartiran un total de tres 
premis:

Primer premi: 100€

Segon premi: 75€

Tercer premi: 50€

A més, de totes les fotografies presentades se’n selec-
cionaran 13 per a l’edició del calendari 2023; i les dife-
rents imatges finalistes s’exposaran en una mostra a la 
Biblioteca Municipal durant les festes de Nadal i Reis.

CULTURAC
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AQUEST 2022, EL CARTELL DE 
LA FESTA MAJOR DE SANTA 
MAGDALENA L’ESCULLS TU!

PRESENTA LA TEVA CANDIDATURA 
AL VII CONCURS DE FOTOGRAFIA 
D’INSTAGRAM!

EL 9 D’ABRIL CELEBREM EL 100È ANIVERSARI DE LA FÀBRICA ROGELIO 
ROJO

17 h: sirena de La Fàbrica Rogelio 
Rojo

17 i 18 h: visita guiada a La Fàbrica 
Rogelio Rojo i portes obertes al 
Centre d’Interpretació

19 h: acte commemoratiu dels 100 
anys de La Fàbrica Rogelio Rojo 

20 h: piscolabis i actuació musical 
amb Stromboli Jazz Band

Durant tot l’any 2022 es realitzaran 
diverses activitats al voltant del centenari 
de La Fàbrica Rogelio Rojo.



MASQUEFA 
ES MOU
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LA MARATÓ DE TV3 RECAPTA 2.995,84€ A MASQUEFA

Un cop finalitzades totes les activitats solidàries a 
Masquefa en el marc de la 30a edició de La Marató de 
TV3, el municipi va aconseguir recaptar enguany un 
total de 2.995,84€ que aniran destinats íntegrament 
a la investigació i la recerca mèdica de la salut mental.

Aquest nou èxit solidari ha estat possible gràcies a 
la participació activa de la població en les diverses 
activitats nadalenques, lúdiques, culturals, esportives 
i de lleure que el consistori i les entitats van organitzar 
arreu del municipi al llarg dels mesos de novembre 
i desembre i als diners recaptats en les guardioles 
habilitades als diferents establiments comercials i 
equipaments municipals.

BONA PARTICIPACIÓ EN LA PRIMERA JORNADA DE DONACIÓ DE SANG DE 
L’ANY

El 21 de febrer la Sala 
Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo va acollir 
la primera jornada 
de donació de sang a 
Masquefa d’aquest 2022. 
Un total de 93 persones 
es van apropar a la 
campanya i 80 van poder 
donar sang (5 d’elles, 
nous donants). 

NOU RECONEIXEMENT AL JOVE MASQUEFÍ QUE VA FER UN GEST DE 
BONES PRÀCTIQUES

A mitjans del passat mes de febrer, el jove masquefí 
que el novembre de 2021 va recuperar del carrer un 
sobre amb diners en el seu interior mentre anava 
camí de l’escola ha rebut un nou reconeixement pel 
seu gest de bones pràctiques. 

En aquest cas, a càrrec de l’empresa propietària 
d’aquests diners que el jove masquefí va recuperar 
i va entregar amb la col·laboració de la Policia Local, 
la seva família i el centre educatiu.

Així, l’empresa va voler agrair a aquest jove masquefí 
el seu gest altruista i li va fer entrega d’una carta 
d’agraïment i d’un petit obsequi. 



ROSTRES
DE L’ANY

RA

ELS ROSTRES DE L’ANY A MASQUEFA

El 8 de març l’alcalde de Mas-
quefa, Xavier Boquete, va 
rebre a l’Ajuntament a les fa-
mílies del darrer nadó que 
va néixer al municipi l’any 
2021 i del primer nadó que 
va néixer a la vila el 2022; 
en un acte que ja s’ha con-
vertit en una petita tradició al 
llarg dels darrers anys.

El consistori va fer entrega a 
ambdues famílies d’un obsequi 
consistent en un lot de produc-
tes per a nadons i va felicitar a 
les famílies.

El darrer nadó que va néixer 
al municipi l’any 2021 va ser 
J.R.C., nascut el 31 de desem-
bre. Mentrestant, el primer nadó 
que va néixer a la vila el 2022 va 
ser A.C.C., nascut el dia 15 de 
gener.
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LA BÀSCULA
BUTLLETÍ INFORMATIU DE LA REGIDORIA DE J0VENTUT

BÀ

EL CARNAVAL 
TORNA A OMPLIR 
MASQUEFA DE 
COLOR!

Moltes disfresses i comparses i un ambient lúdic i festiu 
de primer nivell. A grans trets, aquest és el balanç que 
ens va deixar el 5 de març la celebració del Carnaval a 
Masquefa. Moltes gràcies a totes els participants i guan-
yadors!

30 Abril 2022

Concurs d’establiments 
comercials disfressats

Concurs de comparses 
(fi ns a 20 participants)

Concurs de comparses 
(més de 20 participants)

3r premi: Sabateria Serret 3r premi: Retumband 3r premi: Masquetribu

1r premi: Floristeria Torres

2n premi: Igual roba i 
complements

2n premi: Punxeguts 2n premi: Reciclobots

1r premi: Fins els nassos de 
virus, dibuixem somriures

1r premi: Masquijote



PROGRAMACIÓ 
D’ACTIVITATS
AL CASAL DE 
JOVES

LA BÀSCULA
BUTLLETÍ INFORMATIU DE LA REGIDORIA DE J0VENTUT 31 Abril 2022

NOVA CONVOCATÒRIA 
DE BEQUES 
PER A ESTUDIS 
POSTOBLIGATORIS

L’Ajuntament referma el seu compromís 
en l’impuls de l’educació i en la millora 
de les eines que permetin als joves del 
municipi desenvolupar la seva formació 
acadèmica. Per tot plegat, la Regidoria 
de Joventut obre una nova convoca-
tòria de beques dirigida als estudiants 
residents a la vila i que cursin estudis 
ofi cials de grau universitari, diploma-
tura o llicenciatura, cicles formatius de 
grau mitjà (CFGM), cicles formatius de 
grau superior (CFGS), batxillerat, en-
senyaments professionals de música i 
dansa i estudis artístics superiors.

Conscients que a causa de la pandèmia 
de Covid-19 algunes famílies han pogut 
veure alterada la seva situació econòmi-
ca i laboral respecte el 2020, en l’edició 
d’enguany el termini de presentació de 
sol·licituds restarà obert del 2 al 31 de 
maig, per tal que tothom pugui presen-
tar la declaració de renda de l’exercici 
2021 i l’informe de vida laboral actua-
litzat de tots els membres de la unitat 
familiar.

Les bases de la convocatòria i tota la 
informació la podeu trobar a l’Oficina 
d’Atenció al Vilatà (OAV) de l’Ajuntament 
i al web www.masquefa.cat  a partir del 
19 d’abril. 

A més, tots els dijous, a partir de les 17 
h, el Casal de Joves ofereix un servei 
d’acompanyament per a poder realit-
zar el tràmit. Per a sol·licitar informació 
o per fer-ne ús és imprescindible con-
certar cita prèvia al 93 772 85 21 o a 
joventut@masquefa.net.

BÀ

L’ALUMNAT DEL PROJECTE “SI TU NO HI 
ETS” TREBALLA LA IDENTIFICACIÓ DE LES 
VIOLÈNCIES

L’alumnat del projecte “Si tu no hi ets” que es porta a terme a l’Insti-
tut de Masquefa, amb el suport de l’Ajuntament, ha estat treballant 
durant el mes de març la identificació de les violències a través de 
diferents dinàmiques i activitats amb les que pretenen interpel·lar i 
denunciar qualsevol acció o situació de violència. 

Entre les diferents accions que s’han portat a terme destaquen el dis-
seny d’una pancarta que s’ha penjat a la porta d’entrada al centre 
en la qual es llegeix el lema “Espai lliure de violències”. La frase està 
acompanyada de diverses fotografies amb les mans de les pròpies jo-
ves del STNHE. Aquestes mans són, també, les protagonistes d’una 
altra de les accions que consisteix en una exposició de fotografi es im-
preses per els alumnes usant com a tècnica de còpia la Cianotípia, un 
procés fotogràfic del S.XIX. Està previst que fins a final de curs es rea-
litzin altres accions per seguir reivindicant la tolerància zero davant 
les violències. 



ESPORTSES

ELS ESPORTISTES I CLUBS MASQUEFINS ACUMULEN NOUS ÈXITS

32

Natàlia López, del Club 
Can Mas Piera, va que-
dar tercera als campio-
nats de pista coberta 
celebrats a Sabadell. Va 
obtenir la tercera millor 
marca de Catalunya en 
la categoria sub-10 de 
salt de longitud: 3 me-
tres i 14 centímetres.

Isabel Guerrero es va proclamar campiona de 
Catalunya en la categoria W55 en el campionat 
de Catalunya de 5 km. marxa màster; mentre 
que Josep Maria Garcia es va alçar com a cam-
pió de Catalunya en la categoria M55 en la ma-
teixa competició. D’altra banda, en el campionat 
de Catalunya màster 10 km de marxa en ruta 
l’Isabel es va proclamar campiona de Catalunya 
W55; i en Josep Maria, campió de Catalunya en 
categoria M55.

Guillem Llorens Manzano es va proclamar sub-
campió de la Copa Generalitat en categoria sè-
nior amb l’Igualada Hoquei Club.

Abril 2022
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Marc Aguilera va 
aconseguir la me-
dalla de bronze 
en el seu primer 
any com a junior, 
després d’assolir 
el tercer lloc del 
seu pes en l’abso-
lut de Catalunya 
de taekwondo.

Eric Vega, capità 
de l’equip juvenil 
A del CF Damm, 
es va classificar 
per a disputar els 
vuitens de final 
de la Copa del Rei 
de futbol.

L’equip del Club Petanca Masquefa va aconseguir l’ascens a segona divisió.

Jordi Celma Obiols i l’equip 
Shumen Raid, amb expe-
riència al Dakar es van do-
nar cita a Masquefa per a 
participar en unes proves 
tècniques de conducció 
per a testar les condicions 
del nou circuit d’autocros 
de Masquefa. Aquest equi-
pament està sent sotmès a 
diferents tasques d’arran-
jament i remodelació amb 
l’objectiu de millorar i po-
tenciar les prestacions del 
circuit i resoldre les defi-
ciències existents. 



CURA DE LA PELL EN TRACTAMENTS ONCOLÒGICS

MILLOREM LA SALUT CARDIOVASCULAR

Els tractaments contra el càncer com la quimioterà-
pia, radioteràpia o teràpies dirigides alteren la pell, 
les mucoses, les ungles i la caiguda del cabell. Cada 
persona té una reacció particular i normalment 
aquestes alteracions són temporals i reversibles al 
finalitzar el tractament.

La pell es torna més sensible i reactiva i algunes de 
les manifestacions cutànies més freqüents són: se-
quedat extrema (xerosis), picor, radiodermitis (cre-
mades per radioteràpia), fissures, mucositis (afecten 
sobretot a la boca), erupcions acneïformes o flus-
hes, alteracions pigmentàries i la fotosensibilitat. 
Aquests efectes secundaris poden alleugerir-se i mi-
llorar amb dermocosmètics específics. En una terà-
pia oncològica és important la preparació de la pell 
abans, durant i després del procés. 

Recomanacions imprescindibles:

Higiene suau amb netejadors syndet (sense 
sabó) o olis netejadors per la pell del cos i del 
rostre.

Hidratació matí i nit amb actius cosmètics hidra-
tants, nutritius, calmants, reparadors i regenera-
dors. Sense perfums.

Fotoprotecció: aquests medicaments pro-
dueixen fotosensibilitat, per això s’ha d’evitar al 
màxim l’exposició solar i utilitzar diàriament pro-
tectors solars amb FPS 50+ i d’ampli espectre 
UVA/UVB per a pells sensibles.

Maquillatge corrector, per millorar la imatge i la qua-
litat de vida.

Els millors productes són els testats en pacients on-
cològics amb estudis que avaluen la seva tolerància, 
seguretat i eficàcia. 

Tenir uns valors de colesterol per sobre de 200mg/
dl o d’un valor de LDL per sobre de 130mgd/dl signi-
fica que els greixos tendeixen a acumular-se a l’inte-
rior de les artèries empitjorant el pas de la sang i pot 
desencadenar malalties cardíaques greus, com per 
exemple, els accidents cerebro-vasculars. Podem 
mantenir uns nivells de colesterol adequats seguint 
una sèrie de consells:

Mantenir un pes adequat: és important evitar el 
sobrepès i l’obesitat.

Realitzar exercici físic de forma regular i adap-
tat a les possibilitats: instaurar aquest hàbit ens 
ajudarà a controlar el pes corporal. 

Limitar el consum d’alcohol i evitar el tabac.

Limitar el consum de greixos saturats i hidro-
genats: es recomana consumir preferentment 
les carns blanques i disminuir el consum de carn 
vermella a un cop cada 15 dies. 

Limitar el consum dels sucres lliures: el sucre 
lliure es comercialitza amb diferents noms com 
sucre blanc, sucre morè, mel, panela o sucre de 
canya. També cal recordar que està present en 
refrescs, melmelades, brioxeria industrial. 

Escull la llet semidesnatada i els iogurts naturals: 
evitar iogurts que estiguin ensucrats, de sabors 
o que contenen trossos de fruita.

Consumeix aliments rics en àcids grassos insa-
turats com l’Omega-3: fruits secs (20-30 grams 
de nous diaris) i peix blau (2-3 cops a la setmana).

Realitzar una alimentació rica en fi bra: es re-
comana incloure aliments integrals a l’alimen-
tació. Pel que fa al consum de fruita i verdura 
és important consumir 3 peces de fruita al dia i 
menjar dues vegades al dia verdura cuita o crua.

Augmentar el consum setmanal de llegum: de 3 
a 4 cops a la setmana. 

Llegir les etiquetes dels productes que comprem: 
els greixos hidrogenats o trans poden estar en 
l’etiquetatge nutricional descrits de diferents 
maneres, com per exemple: greixos o olis ve-
getals, oli de palma i l’oli de coco. També, cal 
tenir en compte aquells productes que s’anun-
cien “sense colesterol”, ja que poden no ser 
saludables i contenir greixos saturats. Cal tenir 
en compte que alguns aliments etiquetats com 
light o sense sucres afegits poden contenir de la 
mateixa manera moltes quantitats de sucre.

SALUTS

Patrícia
Nutricionista de l’EAP

Sílvia Jiménez Tort
Farmacèutica titular de la 

Farmàcia Masquefa
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TALLER DE SERIOGRAFIA

17 h

Casal de Joves

Inscripcions: trucant al 93 772 85 21, 
WhatsApp o trucada al 671 060 976 o  
joventut@masquefa.net

SORTIDA AL TEATRE VICTÒRIA

“Billy Elliot, el musical”

Inscripcions: tancades

Més informació: Regidoria de Cultura

AGENDAA
35 Abril 2022

ABRIL 2021

EXPOSICIÓ DE MANUEL DE PEDROLO

Vestíbul de la Biblioteca de Masquefa

TERCER ANIVERSARI DEL CEM 
MASQUEFA - MASTERCLASS

18 h

CEM Masquefa

Organitza: CEM Masquefa

CLUB DE LECTURA

Col·loqui sobre la novel·la “Macbett” 
d’Eugène Ionesco.

18 h

Sala d’actes de la Biblioteca de 
Masquefa

TORNEIG DE TENIS TAULA

17 h

Casal de Joves

Inscripcions: trucant al 93 772 85 21, 
WhatsApp o trucada al 671 060 976 o  
joventut@masquefa.net

BATALLA DE RIMES

17 h

Casal de Joves

Inscripcions: trucant al 93 772 85 21, 
WhatsApp o trucada al 671 060 976 o  
joventut@masquefa.net

DE L’1 AL 25 D’ABRIL

1 D’ABRIL

7 D’ABRIL

8 D’ABRIL

CELEBRACIÓ DEL CENTENARI 
DE LA FÀBRICA ROGELIO ROJO

17 h: sirena de La Fàbrica Rogelio Rojo

17 i 18 h: visita guiada a La Fàbrica 
Rogelio Rojo i portes obertes al Centre 
d’Interpretació

19 h: acte commemoratiu dels 100 
anys de La Fàbrica Rogelio Rojo 

20 h: piscolabis i actuació musical 
amb Stromboli Jazz Band

Durant tot l’any 2022 es realitzaran 
diverses activitats al voltant del 
centenari de La Fàbrica Rogelio Rojo

9 D’ABRIL

DIUMENGE DE RAMS

10.45 h: celebració de la missa a la 
parròquia de Sant Pere

DIVENDRES SANT

10 h: viacrucis a la parròquia de 
Sant Pere

17 h: ofici de Divendres Sant a la 
parròquia de Sant Pere

19.30 h: processó de Setmana 
Santa. Sortida des de la parròquia de 
Sant Pere i recorregut pels carrers 
de la vila a càrrec de la Cofradia del 
Cristo Crucificado y Nuestra Señora 
de los Dolores, acompanyada de la 
banda de música Clasic Band

10 D’ABRIL

15 D’ABRIL 

SETMANA
SANTA
2022

VETLLA DE PASQUA

21h: a la parròquia de Sant Pere

16 D’ABRIL

DIUMENGE DE PASQUA

10 h: caramelles al CTC a càrrec 
de la Coral l’Alzinar, amb el director 
Albert Folch Romaní. Recorregut 
pels carrers del poble abans i 
després de la missa de Pasqua

10.45 h: missa de Pasqua a la 
parròquia de Sant Pere. Cantada 
de Caramelles a càrrec de la Coral 
l’Alzinar

17 D’ABRIL 

DILLUNS DE PASQUA
APLEC AL CEMENTIRI VELL

10.30 h: esmorzar popular

11 h: celebració de la missa

11.45 h: visita a l’església de Sant 
Pere i la Santa Creu. “Sant Pere i la 
Santa Creu del romànic al gòtic”

12 h: ballada de sardanes amb la 
Cobla Ciutat de Manresa   

 18 D’ABRIL 

CINEFÒRUM

Projecció de la pel·lícula “La llibreria” 
(2016) d’Isabel Coixet. Moderat per 
Joan Millaret i activitat emmarcada en 
la celebració de la diada de Sant Jordi.  
Per a tots els públics.

17.30 h

Sala d’actes Biblioteca de Masquefa

TALLER DE LETTERING

17 h

Casal de Joves

Inscripcions: trucant al 93 772 85 21, 
WhatsApp o trucada al 671 060 976 o  
joventut@masquefa.net

21 D’ABRIL

22 D’ABRIL

DIADA DE SANT JORDI

Parades de venda de llibres i roses a 
càrrec dels comerços i entitats locals

MASQUEFA SONA BÉ

Homenatge a Mompou a càrrec de la 
Coral Antiga. 

18 h

Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio 
Rojo

PRESENTACIÓ I XERRADA DEL LLIBRE 
“ÀNIMES VIATGERES”

De Marc Magem i Cristina Pérez

18.30 h

Sala d’actes de la Biblioteca de 
Masquefa

23 D’ABRIL

24 D’ABRIL

27 D’ABRIL

29 D’ABRIL
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FESTA DEL ROSER DE LA BEGUDA

Veure la programació a part

La Beguda Alta

Organitza: Societat Recreativa Unió 
Begudenca

9È CAMPIONAT DE CATALUNYA DE 
RESISTÈNCIA 3 HORES D’AUTOCROS

Circuit d’autocros de La Pedrosa

Organitza: Club Esportiu Gas a Fons 
de Masquefa

CINEFÒRUM

Projecció de la pel·lícula “Otra ronda” 
(2021) de Thomas Vinterberg. Moderat 
per Joan Millaret. Per a tots els públics

17.30 h

Sala d’actes Biblioteca de Masquefa

FESTA MAJOR PETITA DE SANT ISIDRE

Veure programació a part

MASQUEFA SONA BÉ

Open gate a càrrec de Susana Sheiman

18 h

Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio 
Rojo

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “SOM DONES, SOM 
LINGUÏSTES, SOM MOLTES I DIEM PROU”

De M. Carme Junyent, a càrrec d’Óscar 
Andreu Fernández

18 h

Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio 
Rojo

DIA INTERNACIONAL CONTRA L’HOMOFÒBIA, 
LA TRANSFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA LGTBIFÒBIA

FESTA DEL ROCIO

Pati i Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

Organitza: Cofradía del Cristo 
Crucificado y Nuestra Señora de los 
Dolores

FESTA DE L’ESPORT

ACTES DEL DIA D’EUROPA

Veure la programació a part

ACTE D’HOMENATGE A LES PARELLES DE 
50 O MÉS ANYS DE MATRIMONI

14 h

Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio 
Rojo

Inscripcions: a l’OAV (av. Catalunya, 
62 – porta Masquef@ula fins el 9 de 
maig)

MASQUEFA, PER LA SALUT DE LES DONES

Caminada pel Dia Internacional d’Acció 
per la Salut de les Dones

EXPOSICIÓ “BROSSA POLIÈDRIC”

Mostra sobre el poeta Joan Brossa

Vestíbul de la Biblioteca de Masquefa

3 I 4 DE JUNY

5 DE JUNY

 7 DE MAIG 22 DE MAIG

29 DE MAIG

DEL 24 DE MAIG 
AL 17 DE JUNY

7 I 8 DE MAIG

8 DE MAIG

12 DE MAIG

13, 14 I 15 DE MAIG

15 DE MAIG

20 DE MAIG

17 DE MAIG

MAIG 2021

JUNY 2021

CINEFÒRUM

Projecció de la pel·lícula “Corpus Christi” 
(2020) de Jan Komasa. Moderat per 
Joan Millaret. Per a públic adult

17.30 h

Sala d’actes Biblioteca de Masquefa

REVETLLA DE SANT JOAN

Arribada de la Flama del Canigó

Organitza: Club Excursionista Anoia

DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTBIQ+

16 DE JUNY

23 DE JUNY

28 DE JUNY

PRIMAVERA SHOPPING MASQUEFA

Racons amb encant i activitats de 
dinamització

A partir de les 11 h, pels carrers de la vila

MASQUEFA SONA BÉ

Folkestral a càrrec del Col·lectiu Brossa

18 h

Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo

12 DE JUNY

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



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 · ESTABILITAT I BON GOVERN EN TEMPS COMPLEXOS

JUNTS X MASQUEFA · MASQUEFA REPRÈN AMB NORMALITAT LA SEVA VIDA CULTURAL

En el moment en el que aquest nou núme-
ro de la Masquefa Batega sortirà al carrer 
i arribarà a les cases de tots els veïns ja 
s’hauran complert poc més de dos anys des 
de l’inici de la pandèmia de Covid-19 a casa 
nostra. Volem aprofitar, doncs, aquestes lí-
nies per agrair-vos novament tot el suport, 
la col·laboració i la gran feina que heu fet 
durant aquest temps; i per a transmetre-us 
un missatge esperançador.

I és que sobrepassats aquests dos anys de 
pandèmia, ara ja sí que podem dir que enca-
rem definitivament el tram final i la sortida 
d’aquesta crisi sanitària. I el millor exemple 
és que tota l’activitat cultural a Masquefa 
s’ha començat a reprendre amb normalitat.
 
A finals del mes de març vam donar el tret 
de sortida a la primera actuació del cicle 
Masquefa sona bé 2022, que fins a finals 
d’any ens oferirà diferents concerts a la Sala 
Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo. I al 
llarg dels pròxims mesos recuperarem les 

sortides culturals, les festes majors i tot el 
mosaic cultural ampli i variat que sempre ha 
caracteritzat el nostre poble de la mà de to-
tes les nostres entitats. 

Aquests dos anys d’aturada cultural forço-
sa a causa de la pandèmia, a més, ens han 
permès fer una posta a punt dels nostres 
equipaments per tal d’encarar la represa de 
l’activitat cultural, lúdica i festiva amb unes 
instal·lacions òptimes i adaptades a la ne-
cessitats i interessos de la nostra població. 
És el cas, per exemple, de La Fàbrica Rogelio 
Rojo i de la seva sala polivalent, que compta 
amb un nou sistema de climatització i noves 
cortines i que ha estat sotmesa a un procés 
de pintat. 

Per tot plegat, us animem a participar acti-
vament i a gaudir de la represa de l’activitat 
cultural a casa nostra i a seguir al costat del 
nostre teixit associatiu, a qui hem d’agrair el 
seu paper clau i la seva tasca de primer ni-
vell al llarg de tot aquest temps.

Fa més de dos anys es va declarar la pan-
dèmia de la Covid-19, la pitjor crisi sani-
tària, social i econòmica global viscuda en 
les darreres dècades. Han estat dos anys 
de molts esforços i patiment on tothom 
ha posat un gra de sorra per tirar endavant 
plegats.

Davant d’aquesta situació tan crítica, en el 
marc de la governança local, era necessa-
ri superar les diferències i posar per da-
munt l’interès general dels veïns i veïnes 
de Masquefa. Els i les socialistes vam ser 
totalment conscients que en temps de difi -
cultats les persones necessitem certeses, 
seguretat, confi ança i unitat. Aquesta va 
ser la nostra mirada i d’aquesta manera es 
donava l’estabilitat institucional necessària 
amb un nou govern a l’Ajuntament.

L’any 2022 no ha començat amb bones 
notícies. La pandèmia no ha arribat a la 
seva fi i ha esclatat una guerra injusta 
amb la invasió il·legal d’Ucraïna per part 
de Rússia. Una guerra a Europa quan 
pensàvem que no ho tornaríem a viure 

i amb un cost terrible pels nostres veïns 
ucraïnesos. 

Aquest conflicte és molt profund i com-
portarà nous sacrifi cis a la nostra socie-
tat: socials, econòmics i polítics. Posem en 
valor la resposta unitària d’Europa i li do-
nem suport, tot sent conscients que tin-
drà conseqüències que haurem d’assumir 
si volem viure en llibertat.

Davant d’aquests temps complexos, tor-
nem a posar en valor la importància de la 
unitat i l’estabilitat institucional a Mas-
quefa. Tots els masquefins i masquefines 
estem preocupats pel futur. L’obligació i la 
responsabilitat dels Socialistes és, des del 
govern de Masquefa, donar resposta als 
reptes, resoldre les complexitats del dia 
a dia i projectar el futur del nostre muni-
cipi des d’una actitud proactiva, seriosa i 
compromesa amb el bon govern i la ciu-
tadania.

La responsabilitat és i serà la nostra guia.
#ActivemMasquefa
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ERC ·  ESTIMEM MASQUEFA

C’s · EL DINERO PÚBLICO ES DE TODOS

El nostre mínim comú denominador com a 
masquefins és l’estima vers aquest trosset de 
territori que és la nostra vila. Sovint posem de 
manifest els grans problemes de Masquefa: 
alguns són endèmics de la nostra societat; 
altres, associats a l’estil de gestió del govern 
“sociopostconvergent-nodefinit”, en què, ben 
segur creiem, fermament que una gestió dife-
rent de l’actual seria beneficiosa per a tothom.

El Sr. Dani Gutiérrez, de la mà del seu soci, el 
Sr. Xavier Boquete –de nou benvingut a les 
xarxes socials–, han estat buscant la marca 
Masquefa desesperadament. La resposta la 
tenien al fons del cor. Tanquin els ulls: simple-
ment, pensin en tot allò que ens uneix i ens fa 
grans com a poble i societat. Això és la marca 
Masquefa, la gent que li donem vida i el llegat 
dels que ens han precedit. A Esquerra, això 
sempre ho hem tingut clar. Perquè, per sobre 
de tot, abans de res, estimem Masquefa.

No obstant això, a vegades oblidem posar 

de manifest les nostres fortaleses i virtuts, el 
nostre orgull de poble. Les masquefines i els 
masquefins hem sortit massivament al carrer 
per denunciar la violència inadmissible vers 
una veïna, però també contra totes les dones. 
No hem restat impassibles a casa. També hem 
mostrat el nostre cantó més solidari quan ha 
calgut, com malauradament ha passat ara 
amb el poble ucraïnès, i com ja havíem fet 
en altres ocasions anteriors. Igualment, hem 
respost sortint massivament al carrer, ara que 
estem recuperant les nostres tradicions: com 
va ser la Cavalcada de Reis o Carnaval.

Estimar Masquefa vol dir això: viure-la. Sentim 
parlar de la Masquefa del futur, des del mateix 
lloc on ja ho feien l’any 1995. Ens parlen, tam-
bé, d’activar Masquefa amb condescendència 
amb coses que havien criticat abans des de 
l’altre cantó. Tenim per davant un últim any 
de mandat lligat i ben lligat. Mentrestant, des 
d’Esquerra continuarem treballant per la vila i 
per tots vosaltres, perquè estimem Masquefa.

Desde nuestra formación seguimos traba-
jando por Masquefa. Prueba de ello es la 
moción que presentamos en el Pleno de di-
ciembre para que desde el Ayuntamiento se 
instara a la Generalitat a la retirada del nue-
vo impuesto sobre el CO2 a los vehículos. Un 
impuesto que además de injusto es ineficaz 
desde todos los puntos de vista. Todos esta-
mos de acuerdo en que el medio ambiente 
es un bien que hemos de cuidar por noso-
tros y por las generaciones venideras, pero 
esta no es la manera. Nuestros vehículos ya 
se someten a una ITV donde entre otras co-
sas se controlan las emisiones de escape. 

La realidad es que este impuesto no es más 
que una nueva muestra (por si alguien tenía 
alguna duda) del salvaje afán recaudatorio 
de esta Generalitat que en lugar de mirar 
por todos nosotros solo se preocupa por 
abrir “embajadas” absurdas que no tienen 
reconocimiento legal ninguno y regar a sus 
chiringuitos con los impuestos que nos ex-
primen. 

Dicen que no hay dinero. Dinero claro que 
hay, lo que suceden es que en lugar de ad-
ministrarlo correctamente se dedican a des-
pilfarrarlo en sus delirios separatistas. Saben 

perfectamente que el “pruses” está acaba-
do, pero lo mantienen, engañando a las 
personas que, de buena voluntad, creen en 
ellos. Y lo mantienen porque lo han conver-
tido en su “modus vivendi”. La gran mayoría 
de nuestros dirigentes no tienen otro modo 
de vida que la política y con tal de seguir en 
ella harán lo que sea, aunque sea a costa del 
pueblo por cuyos intereses deberían velar.  
Ya lo dijo una exministra socialista: “el dinero 
público no es de nadie”. Pues no, señora. El 
dinero público es de todos y deberían dejar-
se el alma porque cada euro recaudado no 
se perdiese en tonterías absurdas. 

Para acabar, decir que la moción fue recha-
zada por Junts, PSC y ERC. Una muestra 
más que pese a que en conversaciones pri-
vadas todos se quejaban de este impuesto 
aquí nadie quiere morder la mano que le da 
de comer y se impuso la llamada “disciplina 
de partido”. Como les dije en aquel pleno: 
“señores regidores, si ustedes creen que los 
habitantes de Masquefa están a favor de pa-
gar este impuesto voten contra mi moción, 
en cambio si piensan que los vecinos no es-
tán de acuerdo que su voto sea favorable”. Y 
votaron en contra. 

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 · TEXT

En aquesta edició de la Masquefa Batega el grup municial de les CUP no ha fet ús  
d’aquest espai.

CUP Masquefa

masquefa@cup.cat 

Facebook:
CupMasquefa
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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

de 9:30h a 13:30h 

de 15:30h a 19:00h

DE DILLUNS
A DIVENDRES

DIMARTS 
I DIJOUS

NOU HORARI

d´atenció al client
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Jose Maria Llorente Rabasa (nascut el 9 d’octubre de 
1939) el delegat del Futbol Club Masquefa. Actualment 
és la persona en actiu que més temps porta treballant 
per aquesta històrica entitat esportiva masquefina. 
En Jose Maria és una de les persones més estimades 
al club, conegut per tothom per la tasca ingent i de 
primer nivell que duu a terme al FC Masquefa des de 
fa 24 anys, sempre al costat de tots els jugadors i dels 
més petits del club. 

JOSE MARIA 
LLORENTE RABASA

Quants anys fa que està vinculat al FC Masquefa?
Doncs ara ja fa 24 anys. 

Sempre ha estat el delegat del club?
Abans de ser delegat també vaig estar a la Junta Di-
rectiva i també vaig treballar com a encarregat de 
material.

Per què va decidir entrar a formar part del FC Masquefa?
Tot va ser gràcies al senyor Juan Llamas, qui era el 
president del FC Masquefa en aquells moments i amb 
qui, per sort, encara m’hi uneix una gran amistat molt 
i molt gran. Ell sempre m’havia dit que quan em jubilés 
de la meva feina a Caprabo em vindria a buscar per 
entrar a formar part del Club de Futbol Masquefa. I 
així va ser.

Quines són les seves tasques com a delegat?
Entre les meves tasques principals que faig hi ha ne-
tejar els uniformes de tots els equips i preparar les 
samarretes, pantalons, mitges... per als partits. A part 
d’això, actuo com a delegat del club.

Havia jugat com a futbolista?
Doncs sí. Hem vaig retirar com a futbolista amb 32 
anys. Havia jugat en equips com l’Atlètic Balears, a 
l’Europa, el Júpiter, l’Arenys de Mar, el Premià de Mar, 
al Tossa i el Manlleu. Sempre he estat vinculat amb el 
món del futbol. 

Va arribar a jugar amb el FC Masquefa?
La veritat és que no. Jo tenia una casa a Can Parellada 
i quan em vaig jubilar anticipadament vaig venir a viu-
re aquí. Va ser en aquell moment quan el senyor Juan 
Llamas em va veure després que li parlessin de mi. I 
després ja vaig entrar a formar part del club.

Què és el que més li agrada de la seva feina com a 
delegat del club? 
El que més m’agrada de la meva feina és cuidar dels 
més petits del club: els nens. Veure com van i acom-
panyar la seva evolució. Quan vaig pel carrer tothom 
em reconeix i em saluda gràcies a això. A més, la ma-
joria de jugadors del primer equip són futbolistes del 
futbol base que he vist com creixien. I per a mi això 
és un orgull. Per a mi és un mèrit molt important que 
m’enduc.

Actualment és la persona en actiu que més anys porta 
al club. Això el fa content?
Oi tant! Jo vaig entrar al FC Masquefa amb 61 anys. 
Imagina’t el temps que fa que ja sóc aquí.

Com ha canviat el club des de la seva entrada fins a dia 
d’avui?
Ha canviat bastant, la veritat. Antigament portar l’en-
titat comportava molta feina i molt de temps. Ara, en 
canvi, tot està molt més mecanitzat, hi ha molta més 
gent que pot ajudar, cadascú té la seva funció... Ara és 
tot molt més vistós perquè som molta gent i tothom 
qui hi ha duu a terme una tasca concreta. 

Com li agradaria que el recordessin quan deixi el club? 
M’agradaria que em recordessin tal com sóc i com una 
persona que ho va donar tot pel club. Molts caps de 
setmana jo marxava de casa al matí i ja no tornava 
fins a la nit acompanyant als equips del club en els 
seus partits. Tant el dissabte com el diumenge. 


