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Ja s’ha presentat oficialment la nova aplicació 
NasApp, una plataforma digital que neix del com-
promís adoptat per la Comissió de seguiment 
i control de l’abocador de Can Mata i l’Ecoparc i 
que registra les incidències per mala olor dels 
cinc municipis a l’entorn de les instal·lacions 
de Can Mata: Els Hostalets de Pierola, Piera, Mas-
quefa, Collbató i Esparreguera.

Es tracta d’una nova eina de comunicació directa per 
informar de les incidències relacionades amb les 
pudors provinents de l’abocador i l’Ecoparc4. L’objec-

tiu és unificar totes les notificacions en un sol canal 
de comunicació, prendre mesures correctores per 
minimitzar els episodis de mala olor i, en última ins-
tància, comptar amb registres que permetin imposar 
sancions econòmiques.

En aquest sentit, NasApp és una plataforma digital 
de participació ciutadana desenvolupada pel centre 
tecnològic Eurecat i que preveu millorar i ampliar les 
dades. L’aplicació està disponible tant en Android 
com IOS, és de lliure descàrrega i permet notificar i 
registrar qualsevol tipus de molèstia odorífera.
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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

DESCARREGA’T LA NOVA APLICACIÓ NASAPP
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MASQUEFA REP 1.150.000€ DELS 
FONS NEXT GENERATION PER A LA 
REHABILITACIÓ D’HABITATGES
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Al llarg dels darrers mesos l’Ajuntament i tots els 
seus treballadors municipals han dut a terme una 
tasca ingent i de primer nivell i han fet un gran es-
forç per a fer possible que puguem comptar amb 
noves i molt importants partides econòmiques 
provinents de diferents institucions públiques su-
pramunicipals -tant catalanes, com estatals i euro-
pees- que destinarem a potenciar el creixement 
i la sostenibilitat del nostre poble i garantir el 
benestar de tots els nostres veïns. A tots ells, a 
tots, vosaltres, el meu més sincer agraïment en 
nom de tot l’equip de govern per la feina feta i per 
a fer possible totes aquestes inversions. 

Així, a través dels fons europeus Next Genera-
tion podrem desplegar pròximament inversions 
i actuacions que representaran un veritable salt 
qualitatiu per al nostre municipi i per a la seva po-
blació. Entre elles hi ha, per exemple, una partida 
de prop de 500.000€ -que ja ens ha estat conce-
dida- que destinarem a la millora i arranjament 
del sistema de canonades d’aigua, que actual-
ment presenta diverses deficiències.

Mentrestant, també hem sol·licitat més de 2 mi-
lions d’euros d’inversió a través dels Fons Next 
Generation per a executar la construcció del tan 
esperat i necessitat nou Centre de Dia de Mas-
quefa; i amb aquests ajuts europees també vo-
lem invertir en potenciar la sostenibilitat al mu-
nicipi a través de diferents accions. I ja ens han 
concedit, també, 40.000€ de subvenció per a la 
promoció d’entorns saludables.

Finalment, també és important destacar que 
l’Ajuntament ja ha rebut una subvenció total  
d’ 1.150.000€ provinents del “Programa de barris 
per a la rehabilitació d’habitatges” que es destina-
ran a motivar i recolzar la rehabilitació i millora de 
l’eficiència energètica, l’accessibilitat i la con-
servació dels habitatges d’àmbits vulnerables.

Masquefins, gaudiu d’un molt bon Nadal i que 
tingueu un feliç any 2023!

NOVES INVERSIONS 
PER A SEGUIR 
GARANTINT EL 
CREIXEMENT I LA 
SOSTENIBILITAT 
DE MASQUEFA I EL 
BENESTAR DELS 
MASQUEFINS 

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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L’Ajuntament s’ha presentat a la convocatòria 
del “Programa de barris per a la rehabilitació 
d’habitatges”. Es tracta d’una línia de subven-
cions amb finançament dels Fons Next Genera-
tion destinades a la regeneració urbana i la re-
habilitació residencial que s’atorguen a diferents 
municipis que han presentat projectes de millora 
del parc residencial.

En el cas de Masquefa el projecte presen-
tat per l’Ajuntament rebrà una subvenció total 
d’1.150.000€, aproximadament, que es destinaran 
a motivar i recolzar la rehabilitació i millora de 
l’eficiència energètica, l’accessibilitat i la con-
servació dels habitatges d’àmbits vulnerables.

La proposta presentada inclou tres àmbits d’ac-
tuació amb un parc de 758 habitatges, definida a 
partir de criteris d’antiguitat i vulnerabilitat. L’ob-
jectiu és aconseguir la rehabilitació energètica i 
d’accessibilitat del 30% d’aquests, arribant fins a 
215 habitatges.

 Casc antic de Masquefa: 294 habitatges

 Casc antic de La Beguda: 82 habitatges

 Barri Montserrat i Barri de Font de la Malesa: 
382 habitatges

Pròximament, s’informarà de com la població 
pot accedir a aquests ajuts. 

En el darrer any i mig ja s’han rehabilitat dos 
habitatges per emergències i s’ha redactat la 
normativa d’utilització; s’ha adquirit un habitat-
ge que serà rehabilitat properament; s’ha iniciat 
el Pla Local d’Habitatge que projectarà els eixos 
fonamentals de la política d’habitatge; i el nou 
POUM oferirà nous espais per la generació d’ha-
bitatge privat i públic.
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APROVAT EL PRESSUPOST MUNICIPAL PER L’ANY 2023

El Ple de l’Ajuntament va donar llum verda el 24 de novembre al pressupost general de la corporació per a 
l’any 2023, que augmenta sensiblement respecte el curs actual.

Xavier Boquete, alcalde de Masquefa, destaca que “hem aconseguit tornar a la normalitat prepandèmica 
i augmentar el pressupost municipal per l’any vinent sense la necessitat d’apujar ni les taxes ni els 
impostos. Per tant, seguim reduint la pressió fiscal dels nostres veïns. I tot plegat ha estat possible 
gràcies a la gran activitat econòmica que tenim a casa nostra i a la implantació de noves indústries”. 

L’Ajuntament també augmenta pel 2023 la par-
tida destinada a inversions, que se situa en els 
4.654.056,84€. D’aquests, uns 2 milions d’euros 
provenen dels fons europeus Next Generation i 
es destinaran a:

 Finançar la construcció del Centre de Dia. 

 Millorar les canonades d’aigua.

 Instal·lar plaques fotovoltaiques 
al Camp Municipal de Futbol.

16.890.747,38€
PRESSUPOST MUNICIPAL PEL 2023

+11,32% 
respecte el pressupost de 2022

AUGMENTA LA DESPESA EN ÀREES BÀSIQUES

 +13% Serveis públics bàsics.

 +11 % Actuacions de protecció i promoció social.

Augmenta en un 14% respecte el 2022 la parti-
da destinada en aquest àmbit.

MÉS DE 4,5 MILIONS D’EUROS  
EN INVERSIONS PEL 2023

El consistori augmenta en un 44% el pressupost 
destinat a la promoció de la sostenibilitat.

APOSTA PER UNA MASQUEFA VERDA I SOSTENIBLE 

L’Ajuntament augmentarà en prop d’un 40% 
la inversió en esports.

ES CONSOLIDA LA INVERSIÓ EN CULTURA I ESPORTS

MÉS RECURSOS PER A BENESTAR SOCIAL I GENT GRAN

Si bé no estan incloses en la partida d’inversions 
del pressupost municipal pel 2023, també cal 
destacar que el curs vinent tant la Diputació de 
Barcelona com Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya invertiran més de 4 milions d’euros al 
municipi per executar les següents actuacions: 

Arranjament de la plataforma única del 
carrer Major.

Integració de Ferrocarrils de la Generalitat  
de Catalunya a Masquefa.

DIPUTACIÓ I FGC TAMBÉ INVERTIRAN A MASQUEFA

S’incrementa en un 10% el pressupost per a 
Promoció Econòmica.

AL COSTAT DEL TEIXIT ECONÒMIC I COMERCIAL
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L’AJUNTAMENT CONGELA IMPOSTOS I TAXES PEL 2023 I INCORPORA 
NOVES BONIFICACIONS

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat les Ordenances Fiscals Reguladores dels Tributs Municipals per al 
2023, que congelen els principals tributs i taxes municipals. A més, també s’incorporen noves bonifica-
cions i canvis normatius i legals. 

Gaudiran d'una bonificació de la
quota íntegra de l'impost els béns
immobles en els quals s'hagin
instal·lat sistemes d’autoconsum per
a l'aprofitament tèrmic de l'energia
solar.

Instal·lacions solars tèrmiques
IMPOST
SOBRE BÉNS
IMMOBLES

50%

CANVIS NORMATIUS I LEGALS

ICIO

IVTM

OF. 5 

OF. 4

TAXA PER LLICÈNCIA O LA COMPROVACIÓ
D'ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA
D'URBANISME

OF. 15 

CCEEOF. 26 

RECÀRREC SOBRE IBI QUE ES TROBEN
DESOCUPATS

OF. 31 

GRAL. DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ,
INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ

OF. 24 

Instal·lació de sistemes fotovoltaics
d'autoconsum col·lectiu que subministrin
energia elèctrica exclusivament als
elements comuns als immobles que
participen de la instal·lació; gaudiran d'una
bonificació. 

    

Autoconsum Col·lectiuIMPOST
SOBRE BÉNS
IMMOBLES

5%
De 1kw fins a 4 Kw
                
De 4,1Kw a 15 Kw   
                 
 De 4,1Kw a 15 Kw + bateria   

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

50%
40%
30%

Instal·lació de sistemes fotovoltaics
d'autoconsum per a ús individual,
gaudiran d'una bonificació segons els
següents barems: 

Habitatges Unifamiliars

Instal·lació de sistemes fotovoltaics d'autoconsum
col·lectiu que subministrin energia elèctrica per a
ús individual als immobles que participen de la
instal·lació; gaudiran d'una bonificació segons el
següent barem en funció del repartiment de la
potència assignada a cadascun dels participants:

Habitatges Plurifamiliars

Instal·lació de sistemes fotovoltaics
d'autoconsum per a ús individual,
gaudiran d'una bonificació segons el
següent barem, segons el repartiment
individual:

Béns immobles amb ús diferent del
residencial

TAXA PER LA
PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE
GESTIÓ DE
RESIDUS
MUNICIPALS

5%

NÚM. ENTRADES DEIXALLERIA 

Entre 6 i 11 vegades l'any

Més d'11 vegades l'any 

15%

20% 5%

IMPOST
SOBRE
VEHICLES
DE TRACCIÓ
MECÀNICA

Vehicles classificats en el Registre
de Vehicles de la Direcció General de
Trànsit com de “zero emissions”.

Vehicles classificats en el Registre
de Vehicles de la Direcció General de
Trànsit com d'“eco”.

75%

30%

ESTABLIMENTS QUE PARTICIPIN EN EL SERVEI
D'INSPECCIÓ TÈCNICA VOLUNTÀRIA I RESULTIN COMERÇ
LOCAL AMB RECOLLIDA SELECTIVA ACREDITADA
ALIMENTACIÓ, RESTAURACIÓ, ALLOTJAMENTS

8 PUNTS RECOLLIR DE FORMA SELECTIVA LA FRACCIÓ ORGÀNICA
3 PUNTS RECOLLIR FORMA SELECTIVA EL PAPER I CARTRÓ AMB EL
SERVEI DE PORTA A PORTA COMERCIAL
3 PUNTS RECOLLIR DE FORMA SELECTIVA ELS ENVASOS LLEUGERS
3 PUNTS RECOLLIR FORMA SELECTIVA EL VIDRE
2 PUNTS RECOLLIR FORMA SELECTIVA OLI VEGETAL
1 PUNT RECOLLIR FORMA SELECTIVA ELS RESIDUS ESPECIALS  

INSTÀNCIA A L'AJUNTAMENT 1/01 FINS 31/03

GRATUÏT, VOLUNTARI I ANUAL

FINS A 20 PUNTS

TAXA PER LA
PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE
GESTIÓ DE
RESIDUS
MUNICIPALS

20%

PARTICIPAR D'UNA INSPECCIÓ TÈCNICA VOLUNTÀRIA
PER TAL DE SER UN HABITATGE AMB RECOLLIDA
SELECTIVA ACREDITADA

8 PUNTS RECOLLIR DE FORMA SELECTIVA LA FRACCIÓ ORGÀNICA
3 PUNTS RECOLLIR DE FORMA SELECTIVA ELS ENVASOS
3 PUNTS RECOLLIR FORMA SELECTIVA EL VIDRE
2 PUNTS RECOLLIR FORMA SELECTIVA EL PAPER I CARTRÓ
2 PUNTS RECOLLIR FORMA SELECTIVA OLI VEGETAL
1 PUNT RECOLLIR FORMA SELECTIVA LES PILES
1 PUNT RECOLLIR FORMA SELECTIVA ELS RESIDUS QUE CAL PORTAR A       
LA DEIXALLERIA ( FUSTA, FERRALLA...)

INSTÀNCIA A L'AJUNTAMENT 1/01 FINS 31/03

GRATUÏT, VOLUNTARI I ANUAL

FINS A 20 PUNTS

TAXA PER LA
PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE
GESTIÓ DE
RESIDUS
MUNICIPALS

5%

SERVEI PORTA A PORTA (PAP)
RECOLLIDA DE RESTES
VEGETALS I PODA DE GRANS
VOLUMS

45€/SERVEI

S'ENTÉN GRAN VOLUM UNA
QUANTITAT SUPERIOR A UNA
SACA DE CAPACITAT D'1 M3
PER SETMANA

TAXA PER LA
PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE
GESTIÓ DE
RESIDUS
MUNICIPALS

ESTABLIMENTS QUE PARTICIPIN EN EL SERVEI
D'INSPECCIÓ TÈCNICA VOLUNTÀRIA I RESULTIN COMERÇ
LOCAL AMB RECOLLIDA SELECTIVA ACREDITADA
EST.D'ESPECTACLES, LOCALS INDUSTRIALS, MERCANTILS, DESPATXOS

5 PUNTS RECOLLIR FORMA SELECTIVA EL PAPER I CARTRÓ AMB EL
SERVEI DE PORTA A PORTA COMERCIAL
5 PUNTS RECOLLIR DE FORMA SELECTIVA LA FRACCIÓ ORGÀNICA
5 PUNTS RECOLLIR DE FORMA SELECTIVA ELS ENVASOS LLEUGERS
3 PUNTS RECOLLIR FORMA SELECTIVA EL VIDRE
2 PUNTS RECOLLIR FORMA SELECTIVA ELS RESIDUS ESPECIALS  

INSTÀNCIA A L'AJUNTAMENT 1/01 FINS 31/03

GRATUÏT, VOLUNTARI I ANUAL

FINS A 20 PUNTS

TAXA PER LA
PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE
GESTIÓ DE
RESIDUS
MUNICIPALS

20%
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NOVA CAMPANYA D’ASFALTAT I 
ARRANJAMENT DE CARRERS

L’Ajuntament segueix treballant per tal de millorar 
la xarxa de carrers i la via pública del municipi. En 
aquest sentit, la Regidoria d’Urbanisme està donant 
continuïtat al Pla d’Asfalts amb el desplegament 
de nous treballs d’arranjament a la via pública.

L’actuació, amb un import de 400.000€, implica 
diversos vials del nucli urbà, Can Parellada i Can 
Quiseró, on s’hi duu a terme la renovació del pa-
viment asfàltic i la correcció de sots, desnivells i 
imperfeccions d’algunes vies, tot fent-les més tran-
sitables i còmodes per al passeig de vianants i/o el 
trànsit de vehicles. En total s’actua sobre una su-
perfície de 24.000 metres.

LA POLICIA LOCAL DESPLEGA 
DUES CAMPANYES DE SEGURETAT 
A LA VIA PÚBLICA

La Policia Local, en coordinació 
amb el Servei Català del Trànsit, 
ha dut a terme enguany al munici-
pi dues campanyes de seguretat:

Del 5 a l’11 de setembre, campan-
ya de control de les conduc-
tes de risc dels vehicles de mobilitat personal 
(VMP) que atemptessin contra la seguretat dels 
altres usuaris.

Del 12 al 18 de setembre, campanya de control de 
cinturó, casc i sistemes de seguretat passiva 
dels vehicles (cinturons de seguretat, sistemes de 
retenció infantil i casc en el cas de les motos).

MÉS DE 300 VEÏNS S’IMPLIQUEN 
EN EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 
DEL POUM

La Sala d’Actes del CTC va acollir el 13 de juliol la 
presentació dels resultats del procés de partici-
pació ciutadana que l’Ajuntament ha dut a terme 
al llarg dels darrers mesos en el marc dels treballs 
de redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) de Masquefa.

Durant aquest període hi han pres part un total de 
329 persones a través de dues vies de participació: 
sessions presencials de participació ciutadana i una 
enquesta telemàtica. A les vuit sessions presencials 
hi van participar més d’un centenar de veïns que 
van exposar el seu punt de vista sobre diferents as-
pectes com el model de vila, mobilitat, entorn na-
tural, equipaments públics, infraestructures, zones 
verdes, habitatge, etc. I en paral·lel a aquests tallers 
de participació ciutadana, també es va habilitar un 
qüestionari virtual obert a tota la població on es van 
recollir un total de 187 respostes. 

Gràcies a la participació ciutadana la redacció del nou 
POUM de Masquefa avança sobre els terminis pre-
vistos i properament ja es tancarà la fase d’Avanç de 
Planejament, on quedaran reflectides les estratègies 
futures del desenvolupament urbà de Masquefa.
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MASQUEFA, ENTRE ELS 28 
MUNICIPIS PIONERS DE LA XARXA 
D’AGENDES URBANES LOCALS

El 18 de juliol es va celebrar el 1r Fòrum d’Agendes 
Urbanes Locals, un acte presidit per la Ministra de 
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern 
d’Espanya. Aquest esdeveniment va servir per posar 
en marxa la Xarxa de Municipis de l’Agenda Urba-
na Local, formada pels 28 primers pobles i ciutats de 
la demarcació de Barcelona que estan dissenyant o 
disposen d’Agenda Urbana; entre ells, Masquefa.

L’Agenda Urbana de Masquefa es dissenya amb 
participació ciutadana

Més de 150 veïns van participar el 2 de juliol en la 
sessió de participació ciutadana “Puja en globus i 
dibuixa el futur de Masquefa”. Els resultats d’aques-
ta acció serviran per continuar dissenyant l’Agen-
da Urbana Local de Masquefa i els seus resultats 
quedaran reflectits al Pla d’Acció Municipal pels 
propers anys.

L’Agenda Urbana Local consisteix en el procés de 
planificació estratègica urbana i territorial dels 
municipis, basada en els objectius de desenvolupa-
ment sostenible (ODS) de l’Agenda 2030. L’Agenda 
Urbana Local de Masquefa es desenvolupa gràcies 
al suport de Diputació de Barcelona i del Ministeri 
de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
dels Fons Next Generation.

MASQUEFA PARTICIPA EN LES 
JORNADES URBAN DAYS A GIJÓN 

Els dies 20 i 21 d’octubre 
l’alcalde de Masquefa, 
Xavier Boquete, i el re-
gidor de Planejament 
Urbanístic i Sostenibilitat, 
Daniel Gutiérrez, van des-
plaçar-se fins a la ciutat asturiana de Gijón per a parti-
cipar en les jornades Urban Days; un esdeveniment 
dedicat a treballar sobre el futur dels programes euro-
peus de Desenvolupament Urbà Sostenible.

L’Ajuntament va ser una de les institucions convidades a 
les jornades en tractar-se d’un dels primers municipis més 
petits en tot l’àmbit estatal que està dissenyant l’Agenda 
Urbana Local. En concret, Masquefa va participar en la 
taula “Com dissenyem la ciutat del futur? Elaboració i 
resultats de les Agendes Urbanes Locals”.

LA BEGUDA ALTA COMPTARÀ AMB 
UNA XARXA DE SANEJAMENT 
D’AIGÜES RESIDUALS TOTALMENT 
RENOVADA 

L’Agència Catalana de l’Aigua està desplegant un pro-
jecte per a millorar el sanejament i depuració de 
les aigües residuals de Masquefa que consisteix en 
la millora dels col·lectors que transporten les aigües re-
siduals cap a la depuradora que hi ha ubicada al Maset.
En aquest sentit, una de les actuacions previstes 
és la connexió del col·lector d’aigües residuals 
de La Beguda Alta fins a la depuradora a tra-
vés d’estacions de bombament. Abans, però, de la 
realització d’aquests treballs l’Ajuntament de Mas-
quefa ha executat el desbrossament i arranjament 
de les canonades del sistema de sanejament de La 
Beguda Alta; en concret, en la zona que abans de 
l’annexió de La Beguda Alta a Masquefa a finals de 
l’any 2018 estava integrada i era competència del 
municipi de Sant Llorenç d’Hortons.
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NOVES ACTUACIONS DE MILLORA A L’ESPAI PÚBLIC I ALS EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS

Instal·lació de plaques solars al Pavelló 
Poliesportiu 2.

Instal·lació de plaques d’insonorització al local 
social-envelat de La Beguda.

Restauració i arranjament de l’skate park. Instal·lació d’un rocòdrom al Pavelló Poliesportiu 
i d’un nou tancament a la sortida d’emergència.

Habilitació d’un nou tobogan al parc de l’Escola 
Font del Roure.

Treballs de millora a l’aparcament i al carrer Pla 
dels Ocells de La Beguda.

Col·locació de nous embornals i arranjament 
de formigó al carrer Francesc Macià de 
Can Parellada. També s’han habilitat nous 
embornals al carrer La Creu de Can Parellada, 
al carrer de les Moreres de La Beguda i al 
carrer Maestrat del Maset.

Arranjament del formigó i els esborrancs dels 
carrers Serpentina i Travessera del Mig de 
Can Parellada. 
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Arranjament i reparació del paviment asfàltic a Can 
Quiseró i als carrers Serralet, Sant Pere i Major.

Col·locació de nous fanals led al parc ubicat al carrer 
Esparreguera de Can Parellada, en diferents punts 
de La Beguda, i al carrer Montserrat.

Habilitació de nova senyalització viària. Habilitació d’una sortida d’emergència a l’Escola 
Vinyes Verdes de La Beguda Alta.

Tasques de pintura a l’Escola Vinyes Verdes i a 
l’EBM La Baldufa.

Neteja de les franges forestals de protecció 
contra incendis a Can Parellada, Can Massana i 
Can Quiseró.

Reforma dels vestuaris del Pavelló Poliesportiu.

NOVES ACTUACIONS DE MILLORA A L’ESPAI PÚBLIC I ALS EQUIPAMENTS MUNICIPALS



MEDI AMBIENT, 
NATURA I ENTORN

MA

LA POLICIA LOCAL IDENTIFICA ELS 
PRESUMPTES RESPONSABLES DE 
DIFERENTS ACTES INCÍVICS AL 
MUNICIPI 

CAN PARELLADA ES DOTA AMB 
UNA NOVA ILLA DE CONTENIDORS

LES ESCOLES FONT DEL ROURE I EL 
TURÓ S’IMPLIQUEN EN LA MILLORA 
DE LA RECOLLIDA SELECTIVA

El passat mes de juliol la Regidoria de Medi Ambient 
va dur a terme una nova acció amb l’objectiu de 
millorar les xifres de recollida selectiva arreu del 
municipi. Es tractava de l’habilitació d’una nova illa 
de contenidors de recollida selectiva a la urbanit-
zació de Can Parellada, a la cruïlla entre els carrers 
Nou i Galceran. 

Així, amb aquesta unificació de tots els contenidors 
Can Parellada ja disposa en aquest punt d’una illa 
completa per a la recollida selectiva de les frac-
cions d’envasos, vidre, paper, rebuig i orgànica.

Les escoles Font del Roure i El Turó van partici-
par activament el curs passat en una iniciativa per 
a millorar les xifres de recollida selectiva al poble. 
El consistori va proposar una activitat que va tenir 
molt bona acollida i que va consistir en que cada 
escola edités un vídeo -que es pot consultar al web 
masquefa.cat i a les xarxes socials de l’Ajuntament- 
on els seus alumnes exposessin amb imaginació i 
en format lliure com s’imaginen que es recolliran 
les escombraries en un futur a Masquefa.

10  desembre 2022

Al llarg de les darreres setmanes la Policia Local 
de Masquefa ha pogut identificar i localitzar els 
presumptes responsables de diferents actes in-
cívics que s’han perpetrat al municipi al llarg dels 
darrers mesos. A aquestes persones se’ls ha multat 
preceptivament per infraccions molt greus.

Pintades a les parets del Pavelló Poliespor-
tiu Municipal i a l’Escola El Turó: gràcies a 
la col·laboració veïnal s’han pogut identificar i 
multar els responsables.

Incendi de dos contenidors a La Fàbrica Roge-
lio Rojo: la Policia Local va rebre una trucada infor-
mant de dos contenidors que havien estat cremats 
intencionadament i que els seus responsables ha-
vien fugit. Gràcies a diferents investigacions el cos 
va acabar identificant als culpables i multant-los.  

Trucades amenaçadores i incivisme: en diverses 
ocasions la Policia Local rebia al vespre, en dies fes-
tius, trucades de números ocults amenaçadores 
i s’embrutaven els exteriors de les dependències 
policials i dels cotxes. També en aquest cas ha es-
tat identificada la persona responsable, a qui se li 
ha posat la sanció corresponent.
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NORMATIVA SOBRE LA TINENÇA I 
CURA DELS ANIMALS

LA NOSTRA NATURA: LA CIGONYA

El seu nom científic es Ciconia ciconia. Es tracta d’un 
ocell de mida gran i preciós plomatge que combi-
na el blanc i el negre ben brillants amb un bec llarg i 
vermell. Amb aquests colors és gairebé inconfusible 
amb altres espècies d’aus de la mateixa mida.  En 
general, és una espècie molt estimada i inclosa dins 
del tradicionari popular de molts llocs. La seva dieta 
és bàsicament carnívora i és una molt bona caçado-
ra d’insectes, petits mamífers, cucs, crancs, granotes, 
sargantanes, serps petites i peixos que pugui capturar. 

Quan es comuniquen entre elles per establir relacions 
socials realitzen un comportament molt característic 
que consisteix a arquejar el coll posant el cap mirant 
al cel i fent un soroll  semblant al d’unes castanyoles, 
fet amb reiterats cops de mandíbula amb el bec, so-
nant com un “cloc, toc, cloc, toc...”. Aquesta acció té un 
verb per a ella sola que es coneix com a “crotorear”, 
en castellà, o  “claquejar,  en català. 

Els nius més propers a Masquefa es troben a la pro-
víncia de Lleida. Tot i així, les cigonyes es deixen veu-
re tots els anys per la nostra vila, principalment a la 
tardor, formant grups migratoris que sobrevolen el 
poble a diferents alçades i de vegades baixen a des-
cansar a algun edifici alt o arbre. Una visitant molt 
recordada va ser una cigonya que va estar durant 
tota la celebració de la Festa del Raïm d’aquest any 
2022, posada a sobre de la torre de telefonia mòbil 
de l’estació de FFCC observant des de la seva atalaia 
com els nens trepitjaven raïm. Després, va quedar-se 
tota la nit descansant al mateix lloc per a marxar 
l’endemà volant tot seguint la seva ruta migratòria.

Albert Martínez-Silvestre (CRARC)

El Reglament municipal sobre tinença d’animals 
diu que:

Està prohibit enverinar qualsevol animal de 
companyia o feral.

No es pot alimentar els animals a la via pública 
i/o espais públics. Només es pot fer si es dis-
posa d’un carnet d’alimentador de l’associació 
Animalistes Masquefa.

La creació de colònies controlades i el mè-
tode CER (Captura, Esterilització i Retorn a la 
colònia) és l’única manera de tenir un control 
real, efectiu i ètic de la població de gats ferals o 
de carrer. El control de la natalitat contribueix 
a evitar la superpoblació, l’abandonament i mi-
llora la convivència entre veïns i animals.

És important respectar els animals que viuen 
al carrer, la zona d’alimentació i els voluntaris 
que s’ encarreguen de les colònies.

Pel que fa als animals domèstics, es recorda que el 
Reglament marca que:

S’han de donar d’alta al cens municipal dins el 
termini màxim d’un mes a comptar de la data 
de naixement o adquisició, i en especial, els 
gossos potencialment perillosos.

Els propietaris i posseïdors dels animals de 
companyia tenen l’obligació de mantenir-los en 
condicions higièniques i sanitàries adequades. I 
és obligatori identificar els animals de companyia 
amb el microxip i la xapa corresponents.
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ELS ALUMNES DE 1R I 2N DE 
PRIMÀRIA GAUDEIXEN D’UNA ACTI-
VITAT DE PISCINA

PRIMERA SESSIÓ DEL CONSELL 
D’INFANTS I ADOLESCENTS DEL 
CURS 2022-2023

MASQUEFA CELEBRA EL DIA  
UNIVERSAL DE LA INFÀNCIA 

AQUEST NADAL APUNTA’T AL 
“TEMPS DE JOC”

El nou curs escolar 2022-2023 a Masquefa ha 
arrencat amb una novetat molt destacada que im-
plica als alumnes de 1r i 2n de primària de les es-
coles Vinyes Verdes, Font del Roure i El Turó. I és 
que aquests estudiants gaudeixen al llarg d’aquest 
curs d’una nova activitat de piscina.

La proposta està impulsada per les regidories d’Es-
ports i Educació de l’Ajuntament, amb la col·labora-
ció del CEM Masquefa i dels centres educatius, i té 
com a objectiu promoure que els infants apren-
guin a nedar. L’activitat, a més, també compta amb 
el suport de la Diputació de Barcelona, a través 
d’una subvenció per ajudar al finançament del pro-
jecte i fent possible que aquesta activitat sigui gra-
tuïta pels alumnes.

El passat 11 de novembre la Sala Polivalent de La 
Fàbrica Rogelio Rojo va acollir la primera sessió 
del Consell d’Infants i Adolescents de Masquefa 
del curs escolar 2022-2023. Durant la trobada, en-
tre d’altres, es va fer un retorn de les propostes del 
consell formulades el curs anterior, es va explicar el 
funcionament d’aquest òrgan, es van presentar els 
nous consellers, es van posar sobre la taula els temes 
treballats a les aules i les propostes de l’Ajuntament, 
i es va seleccionar el tema a treballar aquest curs: ci-
visme i seguretat.

El 20 de novembre l’Ajuntament i el Centre d’Esplai 
Giravolt van organitzar al carrer Crehueta una fes-
ta popular per a reivindicar el dret al lleure dels 
infants i per posar de manifest el paper cabdal que 
aquest té en el desenvolupament i en la seva edu-
cació. Així, entre les propostes hi havia jocs, tallers i 
un esmorzar popular.

La Regidoria d’Educació, a través del 
programa “Temps per cures” que 
impulsa la Direcció General Cures, 
Organització del Temps i Equitat en 
els Treballs del Departament d’Igual-
tat i Feminismes, organitza aquest 

Nadal un nou servei adreçat a les famílies del municipi 
amb infants des de P3 fins a sisè de primària. Es trac-
ta del “Temps de Joc”, un servei que dona temps a ma-
res i pares, i ofereix als infants una programació d’activi-
tats temàtiques que afavoriran la imaginació, la creació i 
l’experimentació, el joc col·laboratiu i la diversió.  

“Temps de Joc” no és un casal, és un servei diari pun-
tual, durant les vacances escolars de Nadal. Les pro-
postes es duran a terme els dies 22, 23, 27, 28, 29 i 30 
de desembre i del 2 al 5 de gener, a les instal·lacions 
de l’Escola El Turó. El servei està pensat perquè de 10 a 
13h els infants puguin gaudir de l’activitat programada 
segons el dia triat, i comparteixin una estona de joc amb 
altres infants. 

El servei és d’accés universal, obert a tots els infants, i el 
preu és de 2€/activitat/infant. Cada activitat (dia) té un 
nombre màxim de 30 places i per a participar-hi cal fer 
inscripció amb una antelació mínima de 48 hores a tra-
vés del web www.masquefa.cat.

EF
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CONEIXES EL SOAF, EL SERVEI D’ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT A LES 
FAMÍLIES?

VINTÈ ANIVERSARI DE L’INSTITUT DE MASQUEFA: COMPROMÍS I INNOVACIÓ

El SOAF és un espai 
per parlar amb calma 
i confiança de les rela-
cions familiars. La quo-
tidianitat i l’educació 
dels fills, sovint, gene-
ren molts interrogants i 
preguntes. El SOAF ens 
pot orientar i ajudar a 
trobar respostes. Els 

canvis i les incerteses en les famílies, de vegades, 
requereixen l’acompanyament de professionals es-
pecialitzats.

Enguany celebrem el vintè aniversari de l’Institut de Mas-
quefa. Es podrien omplir pàgines i més pàgines recordant 
alumnes, professorat, esdeveniments, actes, anècdotes, 
bones notícies... Notícies no tan bones i, ben segur, que 
en aquest espai reduït ens quedaríem curts i ens deixa-
ríem noms i cognoms i fets importants. És per aquest 
motiu que em remetré principalment a la situació actual 
del centre i a les seves perspectives més immediates de 
futur. Abans de res, però, una data històrica: el 15 del 9 de 
2002, el primer dia de classe. Només érem 13 docents, 
132 alumnes i 2 PAS i totes les aules eren mòduls prefa-
bricats. Aquest curs 2022-2023, 20 anys després, l’insti-
tut té 57 docents, 506 alumnes i 4 personal PAS.

És molt important la tasca educativa que s’ha dut a ter-
me al llarg d’aquests 20 anys dirigida a l’acompanya-
ment de l’alumnat, tant en l’àmbit acadèmic com en el 
personal, així com la implicació del centre en el dia a dia 
del municipi. Tot aquest bagatge històric que com a pò-
sit es va solidificant ens condueix a dues paraules claus, 
importantíssimes a hores d’ara per a la nostra actuació 

El SOAF és un servei universal i públic impulsat pel 
Consell Comarcal de l’Anoia amb l’objectiu de de-
tectar i reforçar les capacitats i fortaleses de les 
famílies per afavorir relacions familiars saludables 
i millorar-ne el benestar personal, familiar i social. 

L’equip del SOAF està format per una orientadora 
familiar, i una psicòloga i terapeuta familiar; i el tre-
ball es pot fer amb tots els membres d’un siste-
ma familiar des de diferents òptiques o fórmules 
de treball. Qualsevol membre d’una unitat familiar 
pot demanar hora al servei trucant al telèfon del 
Consell Comarcal de l’Anoia (93 805 15 85 - exten-
sió 1), enviant un missatge de WhatsApp al 627 240 
126 o enviant un correu electrònic a soaf@anoia.cat.

educativa: compromís i innovació. Compromís per 
seguir treballant i per continuar millorant. Innovació per 
un canvi constant a l’hora d’aplicar estratègies educati-
ves no només per a l’alumnat a l’aula, sinó també per 
a facilitar més la participació de les famílies, reduir en-
cara més l’absentisme i seguir potenciant els projectes 
internacionals. La implicació constant del professorat, 
la implicació i recursos que l’Ajuntament posa al nostre 
abast, la implicació cada vegada més significativa de 
les famílies, amb la confiança que posen en el projecte 
educatiu del centre, fa que la feina de tots plegats cada 
dia sigui més fàcil i gratificant.

Vull acabar referint-me als projectes i activitats que 
actualment es duen a terme a l’institut, no com una 
manera de posar-se medalles, sinó com a un incentiu 
més per engreixar aquestes dues paraules que do-
nen títol a l’escrit: compromís i innovació, fites apun-
tades des del primer dia que vam encetar aquesta 
bonica història: digitalització del centre (noves tec-
nologies), Model Competencial Orientador (SCAP), 
projecte Mànagers (tutoria entre iguals), coordinació 
primària-secundària, Programa Salut-Escola, Eras-
mus (intercanvi Alemanya-Itàlia-França), preparació 
d’exàmens de Cambridge (anglès), servei de media-
ció i pràctiques restauratives, “Si tu no hi ets”, “Lec-
tura a l’abast de tots”, Pla de l’esport, Servei comuni-
tari (4t d’ESO) i activitats complementàries (sortides, 
xerrades, Treball de Síntesi -1r, 2n i 3r d’ESO-, esquiada 
3r d’ESO, Projecte de Recerca, viatge de final d’etapa 
de 4t d’ESO, festes, jornades culturals...).

Ruth Montserrat 
Directora Institut de Masquefa
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L’AJUNTAMENT REP LA VISITA 
D’ALUMNES ITALIANS, FRANCESOS 
I ALEMANYS

El 10 de novembre l’Ajuntament va rebre la visita d’un 
grup d’alumnes i docents provinents de diferents 
centres educatius d’Itàlia, França i Alemanya. Al 
consistori van ser rebuts pel primer tinent d’alcalde, 
Álvaro Pérez, i per diferents regidors de l’Ajuntament.

En concret, els visitants provenien de l’Istituto Oscar 
Romero Albino de Bergam, d’Itàlia; el Lycée Prové Les 
Arcades de Dijon, a França; i el Berufsbildende Schule 
für Wirtschaft de Triar, d’Alemanya. I van ser convidats 
per l’Institut de Masquefa en el marc del programa 
“Erasmus+”, en el qual participa. El centre educatiu 
masquefí, en el marc d’aquest projecte, ha visitat tres 
ciutat europees i també ha actuat com a amfitrió.

El 29 de novembre l’Ajuntament de Masquefa va re-
bre la visita dels alumnes de quart de primària de 
l’Escola El Turó. 

La trobada, que no s’havia pogut celebrar fins ara a 
causa de la pandèmia de Covid-19, tenia com a objec-
tiu mostrar als infants de primera mà les dependèn-
cies municipals i donar-los a conèixer la tasca diària 
que s’hi duu a terme des de les diferents àrees.

Els alumnes van ser rebuts a l’Ajuntament per l’al-
calde Xavier Boquete.

Amb motiu del Dia internacional per l’eliminació de 
la violència contra les dones l’Ajuntament, l’Associa-
ció de Dones de Masquefa i l’Associació Feminista de 
Masquefa Constel·lació Lila van organitzar diferents 
propostes de sensibilització obertes a tota la població i 
que van rebre una gran acollida.

ELS ALUMNES DE L’ESCOLA EL 
TURÓ VISITEN LA CASA DE LA VILA

MASQUEFA SE SUMA AL 25N
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Activitats adreçades als joves sobre sexualitat i gènere, 
exposició de llibres i exposició “Per tu, per totes” de l’artis-
ta visual @anairamind a la Biblioteca, Punt Lila informatiu 
al mercat, xerrada “Com aborda la UE la violència contra 
les dones”, concentració popular en motiu del 25N i en 
record a les víctimes, i penjada de llaços als balcons. 



CURS D’AUTODEFENSA FEMINISTA

NOVA EDICIÓ DE LA CURSA DE LA DONA

Els dies 14, 21 i 28 d’octubre la Regidoria d’Igualtat 
de l’Ajuntament va organitzar tres sessions del curs 
d’autodefensa feminista adreçat a dones a partir 
dels 13 anys. 

El taller va anar a càrrec de DAE-Dones Amb Em-
penta i HRD Lions Escola d’Arts Marcials i tenia 
com a objectius identificar les violències a les que 
les dones estan sotmeses en el dia a dia; apoderar a 
través de l’autodefensa, reforçant la seguretat i l’au-
tonomia sobre el propi cos; i conèixer estratègies i 
recursos davant les agressions, des d’una dimensió 
emocional i psicològica.

La Regidoria d’Igualtat -amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona- va organitzar el 22 de se-
tembre un taller de sensibilització, prevenció, 
detecció i intervenció contra l’LGTBIfòbia.

L’activitat portava per títol “Prevenció de la LGTBIfòbia. I 
què en podem fer” i va anar a càrrec d’OCH (Observa-
tori Contra l’Homofòbia). Tenia per objectiu informar i 
reflexionar sobre els estereotips i l’estigma vinculats al 
col·lectiu LGTBI+, i potenciar actituds positives i respon-
sables davant la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

L’Ajuntament i el CEM Masquefa es van sumar el 
6 de novembre a la nova edició de la Cursa de la 
Dona, que es va dur a terme a la ciutat de Barcelona. 
Les participants - una cinquantena de corredores i 
dos nadons - van poder gaudir d’una matinal amb un 
recorregut de 8 quilòmetres, activitats dirigides en 
finalitzar la cursa i diferents sorpreses.

IGUALTAT
15 desembre 2022
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TALLER DE SENSIBILITZACIÓ, 
PREVENCIÓ, DETECCIÓ I INTER-
VENCIÓ CONTRA L’LGTBIFÒBIA

A l’Institut de Masquefa ha començat un projecte 
impulsat per la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament i 
adreçat a l’alumnat a partir de primer d’ESO. Es trac-
ta d’una iniciativa per a la prevenció de les violèn-
cies de gènere, desenvolupada per l’entitat Platafor-
ma Unitària contra les Violències de Gènere.

El projecte rep per nom “XAJI, Xarxa Activa de Jo-
vent per la Igualtat” i pretén dotar de competències 
crítiques a joves de 12 a 17 anys perquè puguin de-
tectar i revertir relacions abusives des d’una posició 
crítica i compromesa en contra de les violències de 
gènere, a favor de l’equitat i la convivència a través 
de la formació, reflexió i aprenentatge entre iguals.

L’INSTITUT DE MASQUEFA TREBALLA 
EN LA PREVENCIÓ DE LES 
VIOLÈNCIES DE GÈNERE



DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC 16 desembre 2022

SEGONA FASE DEL NOU PORTAL WEB 
WWW.POLIGONSMASQUEFA.CAT

NOVES MILLORES AL CATÀLEG DE TRÀMITS EN LÍNIA

GRÀCIES A LA TECNOLOGIA MASQUEFA 
ES TRANSFORMARÀ EN UNA SMART 
VILA: UNA VILA MÉS SOSTENIBLE, 
MÉS MODERNA I MÉS EFICIENT

El CTC va acollir 19 d’octubre una reunió de treball en-
tre l’Ajuntament de Masquefa i representants del teixit 
industrial del municipi per tal de presentar als assis-
tents la segona fase del web poligonsmasquefa.cat, 
impulsat el passat mes d’abril.

En aquesta segona fase el consistori posa a disposició 
de totes les empreses ubicades als polígons industrials 
del municipi que hi estiguin interessades un servei 
per a la gravació i publicació de vídeos individuals 
de presentació. Aquestes peces audiovisuals es publi-
caran al portal web poligonsmasquefa.cat i també 
es posaran a disposició de les empreses per tal que 
en puguin fer difusió a través dels seus diferents ca-
nals comunicatius particulars. 

Així, aquesta proposta neix amb el propòsit de seguir 
oferint al teixit industrial local noves vies de promoció 
i dinamització de la seva activitat al municipi.

A través del web masquefa.cat/tramits tots els veïns 
poden realitzar tràmits de forma telemàtica amb 
l’Ajuntament. Aquest portal es va estrenar l’any 2021 
i fins ara s’ha anat ampliant progressivament amb 
nous serveis que faciliten la realització de tràmits.

L’accés al portal de tràmits és 
molt senzill i es troba fàcilment 
localitzable a la pàgina princi-
pal del web masquefa.cat. Des 
d’aquí es pot realitzar telemà-
ticament qualsevol tràmit amb 

l’Ajuntament i, a més, també es disposa d’un espai 
per a fer consultes. Al portal masquefa.cat/tramits 
els tràmits estan classificats segons la temàtica i 
hi destaca un espai amb els tràmits principals. 

Així, l’objectiu principal és facilitar a la població la re-
lació en línia amb el consistori durant les 24 hores del 
dia des de qualsevol lloc. En aquest sentit, el nou por-
tal és una millora tant per als veïns -que disposen 
de més informació, més visual i de més fàcil accés-; 
com per a la gestió interna que fan els treballa-
dors municipals.

Masquefa forma part de la primera cinquantena de po-
blacions de la província de Barcelona que poden posar-se 
l’etiqueta “Smart” en adherir-se a la Plataforma “Smart 
City” de Gestió Urbana de la Diputació de Barcelona.

L’Ajuntament aposta per convertir Masquefa en una 
Smart Vila per tal de millorar la qualitat de vida de la 
població en un entorn sostenible tant des del punt de 
vista econòmic com mediambiental, mitjançant l’ús 
de tecnologies que permeten una gestió més eficient 
dels serveis i una participació activa de la ciutadania.

Parlar de Smart Vila significa avançar cap a pobles i ciu-
tats més sostenibles i més intel·ligents; i apostar per la 
creació i progrés de nous serveis municipals amb valor 
afegit, mitjançant solucions tecnològiques. Tot plegat, 
amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les 
persones que les habiten, treballen i/o visiten.

En el cas de Masquefa, s’han instal·lat sensors de me-
sura de qualitat de l’aire que permetran extreure in-
formes de resultats, disposar de dades en directe i fer 
un control mediambiental. I més endavant es podrà 
ampliar la informació col·locant altres tipus de sen-
sors, com per exemple els que examinen l’acústica o 
els que controlen els consums de comptadors en els 
edificis o instal·lacions municipals.

DE
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DE

CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ DEL PROJECTE “+40: EXPERTESA,  
EXPERIÈNCIA I TALENT”

Masquefa va acollir la gravació d’un vídeo promo-
cional impulsat pels ajuntaments de Masquefa i Sant 
Quirze del Vallès en el marc del projecte “Talent, 
Treball i Tecnologia” de la Diputació de Barcelona. 

El vídeo es va rodar a la seu de l’empresa masquefina 
Transsesrovires i comptava com a gran protagonis-
ta amb la influencer i tiktoker Nadine Romero i amb 
la participació destacada del portal adolescents.cat. 
L’objectiu d’aquest vídeo és despertar entre els joves 
vocacions en ocupacions vinculades al sector logístic. 
Aquesta peça audiovisual es va estrenar el 5 desembre 
al web municipal, al portal adolescents.cat i a les xarxes 
socials de Nadine Romero.

L’Ajuntament ha presentat la campanya de sensibi-
lització del projecte “+40: expertesa, experièn-
cia i talent”, una iniciativa impulsada pel consistori 
-subvencionada per la Diputació de Barcelona- amb 
l’objectiu d’afavorir el retorn de dones de més de 40 
anys provinents del sector serveis al mercat laboral 
a través de la millora de les seves competències i 
eliminant les barreres i elements de discriminació. 

A través d’aquesta iniciativa s’ofereix formació i as-
sessorament especialitzat per la recerca de feina. 
I, a més, des de l’Ajuntament també s’ha impulsat 
una campanya de sensibilització al web www.
masquefa.cat i a les xarxes socials per a la població 
en general i l’empresariat en particular; amb la par-
ticipació voluntària de cinc dones inscrites al Servei 
Local d’Ocupació com a representants del col·lectiu 
de dones majors de 40 anys.

MASQUEFA ACULL LA GRAVACIÓ D’UN 
VÍDEO DESTINAT ALS JOVES QUE ES-
TIGUIN INTERESSATS EN TREBALLAR 
EN EL SECTOR LOGÍSTIC



CONEIXENT EL TEIXIT  
EMPRESARIAL MASQUEFÍ

TE

ENTREVISTA A PERE MARTÍ 
GINER, DE L’EMPRESA 
IMPEMA

ENTREVISTA

Com i quan neix l’empresa Impema?

Impema neix el mes de desembre de l’any 2019 després 
de treballar en una immobiliària de Barcelona propietat 
d’uns cosins meus. És a ells a qui haig d’agrair haver co-
negut el món de la intermediació immobiliària.

Quins serveis oferiu?

Els nostres serveis són molt diversos: compra-venda 
d’immobles, lloguers, valoracions, certificats energè-
tics, cèdules d’habitabilitat i duplicats, finançament hi-
potecari, sol·licituds de notes simples i assegurances 
en general…

El mercat de l’habitatge es un termòmetre de la 
situació econòmica. Heu notat una desacceleració 
en el sector? 

Hem de tenir en compte la repercussió que té sobre 
l’economia en general la pujada de preus dels carbu-
rants l’electricitat, el gas… i, en conseqüència, tots els 
béns de consum que ens fan perdre poder adquisitiu, 
donat que els sous en general estan estancats de fa 
dècades. Si a tot això hi sumem la incertesa a la qual 
ens aboca la guerra d’Ucraïna i el nou mapa geopolític 
que es comença a dibuixar, tenim tots els ingredients 
per poder pronosticar els inicis d’una desacceleració 
que anirà creixent si ningú no hi posa remei.

Malgrat aquests entrebancs soc del parer que sí que 
és un bon moment per comprar des del punt de vista 
del mercat. Una altra cosa és la valoració personal que 
puguem fer de la situació i l’interès del comprador. No 
existeix una llei universal que ens digui quin és el mo-
ment idoni per comprar una casa.

És difícil trobar habitatge a Masquefa? 

La dificultat de trobar habitatge a Masquefa ve dona-
da, generalment, pels preus dels immobles, que estan 
fora de mercat. Això comporta que la llista disponible 
dels immobles que estan a preu de mercat i que són 
els més demanats sigui més minsa. I si parlem de llo-
guer la situació és desesperant. Podríem dir que no hi 
ha oferta i, en canvi, la demanda ha augmentat expo-
nencialment. Aquest problema no és només de Mas-
quefa, és generalitzat.

Què ofereix Masquefa per viure-hi?

Masquefa és un poble ideal per viure-hi. És tranquil, 
socialment és molt actiu, es respecten les diverses cul-
tures i es respira un ambient de cordialitat entre els 
seus vilatans. Estem molt a prop de Barcelona i ben 
comunicats tant per carretera com per ferrocarril. Per 
mi el més destacable és el seu pla urbanístic, que guar-
da una uniformitat en les seves construccions.  L’únic 
que trobo a faltar és el servei d’atenció primària les 24 
hores al dia. 

Determinats factors com la implantació de grans 
empreses a Masquefa o la pandèmia han compor-
tat un augment de demanda d’habitatge a la zona?

En el nostre cas, no especialment pel que fa a l’arriba-
da d’empreses grans. El que sí que hem notat a causa 
de la pandèmia és una arribada de persones de l’àrea 
metropolitana buscant cel obert i aire fresc. 

Quins reptes teniu de cara al futur?

El nostre futur passa per aconseguir la confiança dels 
nostres clients. Proporcionar el millor servei i estar al 
seu costat en tot el procés d’intermediació, aportant la 
nostra experiència perquè la compra d’habitatge no si-
gui un calvari, sinó una experiència agradable i bonica. 
Les tres persones que treballem actualment a Impema 
som conscients que si no cuidem als nostres clients 
algú altre ho farà. Estem en contínua recerca de l’ex-
cel·lència i busquem sempre les millors solucions per 
a cada problema. Això significa que contínuament ens 
estem formant i reciclant la nostra activitat d’acord 
amb les noves tecnologies. No volem quedar enrere!

18 desembre 2022



SALUTSA

QUÈ ÉS L’SPD?

LA IMPORTÀNCIA DE CUIDAR EL PATRÓ DEL SON

L’OMS (Organització Mundial de la Salut) ja va constatar 
l’any 2009 que l’insomni és un problema de salut públi-
ca amb una afectació mundial del 40% de la població.

Són molts els problemes que pot ocasionar la man-
ca d’hores de descans o que aquest no esdevingui  
satisfactori (alteració de l’estat anímic, aparició de 
malalties cròniques com la diabetis, hipertensió, pro-
blemes de concentració, alteració hormonal...).

Com podem mantenir una bona higiene del son?

Establir un horari fix, tant a l’hora d’anar a dormir com 
d’aixecar-se.

Limitar la migdiada a 15-30 minuts.

Si tenim dificultats per agafar el son podem escoltar 
música relaxant, practicar meditació, llegir...

Evitar fer algunes activitats com mirar la televisió o 
el mòbil abans d’anar a dormir. Evitar aquells aparells 
amb llums blaves, ja que dificulten la secreció de me-
latonina (hormona que ens ajuda a disminuir el temps 
necessari per conciliar el son).  

Evitar fer exercici físic intens, almenys 3 hores abans 
d’anar a dormir.

Adequar el dormitori a un ambient càlid: ventilar l’habi-
tació, evitar sorolls, evitar il·luminació no natural.

Podem fer servir taps per les orelles o antifaç.

Evitar la ingesta d’alcohol, consum de cigarretes o 
menjars pesats. Es recomana sopar dues hores abans 
d’anar a dormir.

Centre d’Atenció Primària de Masquefa

L’SPD és el Sistema Personalitzat de Dosificació de 
medicaments, un dispositiu amb la medicació prepa-
rada setmanalment. Està pensat per aquelles persones 
d’edat avançada amb malalties cròniques o pacients 
polimedicats a qui els costa prendre la medicació co-
rrectament i això pot fer empitjorar la seva salut o que 
els tractaments no tinguin l’efecte desitjat. 

Amb l’SPD en un sol blíster es prepara la medicació 
ordenada per dies i hores (esmorzar, dinar, sopar i 
nit) que permet evitar oblits i errors a l’hora de pren-
dre els medicaments prescrits pel metge.

És un sistema que aporta més seguretat perquè evita 
l’equivocació en l’administració de la medicació; més 
garantia perquè els medicaments estan en un dispo-
sitiu tancat hermèticament i no es poden manipular 
fins que siguin administrats; i més qualitat perquè el 
farmacèutic es coordina amb l’equip mèdic, revisa la 
medicació i la prepara periòdicament. A més, fem un 
seguiment del pacient comprovant si ha complert ade-
quadament amb el tractament establert.

Les farmàcies que tenim el servei de dosificació i segui-
ment personalitzat de la medicació ens hem acreditat 
amb una formació específica per elaborar aquests dis-
positius de dosificació personalitzada. El procediment 
de treball està definit en la Guia de seguiment farmaco-
terapèutic amb sistemes personalitzats de dosificació, 
elaborada pel Consell de Col·legis de Farmacèutics de 
Catalunya i el Departament de Salut. 

En definitiva, tot més fàcil en la vida del pacient  
gràcies a l’SPD.

Sílvia Jiménez Tort.  
Titular Farmàcia Masquefa

Font: COFB
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Per Nadal torna a 
Masquefa Comerç 

Tió de
Nadal

Compra a Masquefa Comerç 
i participa al sorteig 

d’1 val de compra de 500 € i 3 de 100 € 
per gastar als comerços associats

PARTICIPA I GUANYA!



Diumenge 18 de desembre de 2022,
 d’11 a 13 h, a la plaça de l’Alzinar

Veniu i feu-vos fotos amb el Pare Noel i 
participeu al taller de Boles de Nadal

Per Nadal torna a 
Masquefa Comerç 

Tió de
Nadal



CULTURA 
I FESTES 22  desembre 2022

MASQUEFA I LA VITICULTURA ES DONEN LA MÀ A LA FESTA DEL RAÏM

El 17 i 18 de setembre Masquefa va tornar a reviure els seus orígens relacionats amb la vinya, el camp i els 
productes de la terra a través d’una nova edició de la Festa del Raïm. L’esdeveniment va resultar tot un èxit 
organitzatiu i de participació.

C

MASQUEFA SONA BÉ, 10  
TEMPORADES!

EL 2023 TORNA EL PROGRAMA 
FEM CULTURA

El cicle Masquefa sona bé avança la programació 
de la seva desena temporada, que inclou per a l’any 
2023 els concerts de Barcelona Art Orchestra (12 
de març), Orquestra de Cambra Terrassa 48 (16 
d’abril), Sabor de Gràcia (14 de maig), Barcelona 
Gospel Messengers (18 de juny), Gema 4 (17 de se-
tembre) i Cobla Montgrins (29 d’octubre).

Sota la coordinació i producció de Jordi Tomàs, s’ha 
planificat  una programació de qualitat per celebrar 
aquesta efemèride, que abasta estils diversos i pre-
senta músics i propostes de prestigi. D’altra banda, i 
després de quatre exitoses convocatòries del Premi 
de composició per a música de cobla Masquefa i 
Montgrins, s’ha decidit canviar el format de premi 
per l’estrena de dues obres d’encàrrec, que s’inter-
pretaran en un concert bianual de la Cobla Mont-
grins. D’aquesta manera, es consolida el projecte 
que engegat l’any 2017 i la voluntat de l’organització 
d’esperonar els músics a escriure i interpretar músi-
ca per a cobla, i el públic, a escoltar-la.

La Regidoria de Cultura, en coordinació amb el 
Masquefa sona bé, mostra així un cop més el seu 
compromís i la voluntat clara de divulgar la música 
a casa nostra.

A partir del mes de gener del 2023 l’Ajuntament 
tornarà a engegar el programa Fem Cultura, des-
prés de quasi tres anys sense activitats a causa de 
la pandèmia de Covid-19. Amb tot, durant aquest 
2022 ja s’han dut a terme algunes propostes com 
sortides al teatre, balls populars, el primer Concurs 
de cartells de Festa Major, el VII Concurs de fotogra-
fia d’Instagram de Masquefa, etc.

I per a l’any 2023 s’organitzaran:

• Balls populars: cada mes,  a les 17 h, a la Sala Poliva-
lent de La Fàbrica Rogelio Rojo.

• Sortides al teatre per assistir a espectacles en car-
tellera.

• Sortides culturals arreu de Catalunya per a 
conèixer el patrimoni cultural, històric i festiu.

• Masquefa sona bé: celebració del 10è aniversari 
amb sis concerts.

• II Concurs de cartells de Festa Major de Masquefa.

• I tot un seguit d’activitats culturals que s’organitzen 
des de la biblioteca: cinema, xerrades, club de lec-
tura, tallers, espectacles infantils...



LA GENT GRAN CELEBRA LA SEVA SETMANA A MASQUEFA

Del 30 de setembre al 9 d’octubre es van celebrar diferents actes lúdics, culturals i divulgatius de la mà de 
l’Ajuntament, amb la col·laboració de l’Associació de Gent Gran, per a commemorar una nova edició de la 
tradicional Setmana de la Gent Gran a Masquefa.

El consistori, a més, també va reconèixer a Diego Gallego (home més gran), Camila Aloy (dona més gran), 
Ernesto Pérez i Pilar Moreno (matrimoni més gran); així com a la presidenta de l’Associació de la Gent Gran de 
Masquefa, Enri Pairet, i a Ramon Cunillera, delegat de la Gent Gran.

CULTURA 
I FESTES 23  desembre 2022

C

70È HOMENATGE A LA VELLESA

La Beguda Alta i Baixa van organitzar a principis del 
mes d’octubre -de la mà de la Societat Recreativa 
Unió Begudenca- la 70a edició de l’Homenatge a 
la Vellesa. La jornada va comptar amb una cerca-
vila fins a l’envelat amb els geganters i grallers de 
La Beguda; i després, vermut, dinar de germanor i 
concert amb Amazin Gospel.

SORTIDA CULTURAL AL TEATRE 
APOLO DE BARCELONA

El 25 de novembre 54 persones van poder gau-
dir en directe del musical “Pretty woman” al Teatre 
Apolo de Barcelona. La sortida, que va resultar tot 
un èxit organitzatiu i de participació, formava part 
del programa “Fem Cultura” de la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de Masquefa. 



CULTURA 
I FESTES

UNA MICA D’HISTÒRIA

EL VII CONCURS DE FOTOGRAFIA INSTAGRAM MASQUEFA JA TÉ GUANYADORS

L’Ajuntament ha donat a conèixer el veredicte del Concurs de Fotografia Instagram Masquefa, que enguany 
ha complert la seva setena edició. Aquest 2022 el certamen estava dedicat al centenari de La Fàbrica Rogelio 
Rojo. El jurat ha escollit com a premiades les següents fotografies; mentre que també ha seleccionat 10 imatges 
més que, juntament amb les tres premiades, composen el calendari de l’any 2023 que ha editat el consistori.

C

EL MÍTING DE LLUÍS COMPANYS A MASQUEFA

Parlar de sindicalisme rabassaire a Masquefa suposa 
un repte doble. En primer lloc, perquè es tracta d’una 
qüestió feixuga; en segon lloc, perquè la temàtica és 
desconegudíssima malgrat ser cabdal per comprendre 
el passat i el present del municipi. Dit això, ara que us he 
atret amb un títol cridaner i heu estat advertits del que 
s’acosta, comencem.

Des de finals del segle XVIII el cultiu de la vinya s’estenia 
per la Catalunya interior. L’any 1717 el 21% de les terres 
de conreu de Masquefa estaven destinades a la vinya, 
el 1862 ja eren el 93%.

Al sud de l’Anoia, a mesura que s’hi plantaven els ceps, 
proliferava un determinat règim de propietat del camp: 
la rabassa morta. Segons aquest règim, els propietaris 
de la terra arrendaven les parcel·les de vinya als page-
sos fins que dues terceres parts dels ceps morissin. La 
clau de tot plegat residia en el fet que els pagesos eren 
capaços de simular la immortalitat de la vinya, fet que 
provocava conflictes amb els propietaris.

Lluís Rovira Munné 1r premi Andrea Nieto Guerrero 2n premi Eduardo Muñoz González 3r premi

A Masquefa, el nombre de terres en règim de rabassa 
era enorme i un gran nombre de famílies subsistien grà-
cies a aquests tipus de contractes. És per aquest motiu 
que, quan van organitzar-se els primers sindicats en de-
fensa dels rabassaires, Masquefa va ser un dels munici-
pis catalans amb més afiliats.

De fet, Masquefa va ser el primer municipi de l’Anoia en 
comptar amb una secció d’un sindicat agrari, l’any 1871. 
Des d’aquella data, a la vila hi trobem presència d’una in-
finitat d’organitzacions pageses. El 1904, a més, va crear-
se una primera secció sindical a la Beguda Alta.

Al llarg dels primers decennis del segle XX, els conflictes 
entre els amos de les terres i els rabassaires van mul-
tiplicar-se. En aquest context de tensió, Masquefa serà 
el primer municipi de l’Anoia en acollir un míting de la 
Federació de Rabassaires de Catalunya.

L’acte va celebrar-se el 16 d’abril de 1922 i Lluís Companys 
va proclamar-hi un discurs. Sis dies abans de la visita 
de Companys a Masquefa, La Fàbrica Rogelio Rojo ha-
via començat a produir, fent de Masquefa una vila no 
només de rabassaires, sinó també d’obrers.

Joan Luna Albiol

  Per saber-ne més...
PLANAS, J. (2020): “El sindicalisme rabassaire a la co-
marca d’Igualada”. Miscellanea Aqualatensia, (19), 193-
224. Podeu trobar el discurs de Luís Companys a  
Masquefa al diari “El Diluvio” del 18 d’abril de 1922.

24  desembre 2022



MASQUEFA 
ES MOU

MO

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
NOVES DONACIONS DE SANG A 
MASQUEFA

L’11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, es va 
celebrar a Masquefa de la mà del teixit associatiu la 
tradicional ofrena floral, una encesa a càrrec dels 
Diables de Masquefa, la lectura d’un manifest i un 
concert de Ramon Gual.

Els dies 27 de juliol, 27 de setembre i 29 de novembre 
la Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo va 
acollir les tres darreres jornades de donació de 
sang d’enguany, del total de cinc que s’han dut a 
terme i on hi han participat 474 persones en total. 
En aquest sentit, l’Ajuntament posa en valor la 
tasca duta a terme pel Banc de Sang i Teixits de 
Catalunya, agraeix a tots els veïns que han donat 
sang la seva implicació, i anima a la població a 
seguir prenent part de futures campanyes. 

LES JEP 2022 ARRIBEN A MASQUEFA GRAN JORNADA A ANDORRA

El 8 d’octubre Masquefa es va sumar a la celebració 
de les Jornades Europees de Patrimoni 2022 
organitzant tres propostes de divulgació cultural i 
patrimonial: l’exposició “Masquefa, un recorregut 
per la història”, una visita guiada a La Fàbrica 
Rogelio Rojo de la mà d’Anoia Patrimoni, i un 
concert a càrrec de Coversand Versiones.

Després de tres anys, a finals del passat mes de 
novembre es va poder tornar a realitzar la sortida a 
Andorra organitzada per les associacions de Can 
Quiseró i Can Parellada. 

25  desembre 2022
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ARNAU QUERALT TANCA EL CICLE 
DE XERRADES “MASQUEFA AMB 
VISIÓ EUROPEA”

MASQUEFA ACOSTA ELS VALORS DE 
LA UNIÓ EUROPEA ALS CENTRES 
EDUCATIUS

El 23 de setembre la Biblioteca municipal va acollir la 
tercera i última sessió del cicle de xerrades sobre 
Europa impulsat per la Regidoria de Visió Europea 
de l’Ajuntament: “Agenda 2030: per l’èxit global 
cal un canvi local”, a càrrec d’Arnau Queralt, 
director del Consell Assessor per al Desenvolu-
pament Sostenible (CADS) de la Generalitat de 
Catalunya.

En el marc del programa “Masquefa amb visió 
europea” impulsat per l’Ajuntament s’han efectuat 
un conjunt de xerrades enfocades als alumnes 
de 4t d’ESO i 1r de batxillerat de l’Institut de 
Masquefa amb l’objectiu de donar a conèixer la 
història i la importància de les institucions europees, 
així com les oportunitats de mobilitat juvenil i 
formació existents actualment. A més, també s’han 
dut a terme sessions de formació especialitzada 
pels equips docents dels centres de primària.

LA SOCIETAT RECREATIVA UNIÓ 
BEGUDENCA DONA CONTINUÏTAT  
AL SEU CENTENARI

NOVA EDICIÓ DEL GRAN RECAPTE 
D’ALIMENTS A MASQUEFA

El passat 5 i 6 de novembre la Societat Recreativa 
Unió Begudenca va celebrar noves propostes 
en el marc dels actes de commemoració del seu 
centenari aquest any 2022. En concret, els veïns 
van poder gaudir de l’actuació musical de la banda 
Alricokoco i d’una mostra de cultura popular, 
amb esbart, grallers, geganters i bastoners. 
Pròximament, hi ha previst teatre per les festes 
nadalenques i un acte de cloenda del centenari.

Del 25 al 27 de novembre els masquefins van aportar 
prop de 5.000 quilos d’aliments com a part del 
Gran Recapte d’Aliments 2022, organitzat pel Banc 
d’Aliments de Catalunya i coordinat al nostre municipi 
per l’Associació del Grup de Voluntaris de Masquefa.

Les prop de cinc tones d’aliments que es van recaptar, 
així com el bon desenvolupament de la jornada, va ser 
possible gràcies als voluntaris que van col·laborar en 
la recollida del menjar en els diferents punts habilitats: 
supermercats Aldi, Condis (av. de la Línia), Condis (c/
Sant Pere), Punt Taronja i Àrea de Guissona. A més, 
també es va poder col·laborar a través del petit comerç 
(Servifruit, Peixateria Sílvia, Cal Camilo, Autoservei 
Canals, Forns Mora, Carnisseria Casanovas).
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MASQUEFA INICIA EL SEU PLA LOCAL DE TURISME

NOVES ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN

La Regidoria de Promoció del Territori, amb el 
suport tècnic de Diputació de Barcelona, ha iniciat 
el Pla Local de Turisme, que té com a objectiu 
esdevenir l’eina de planificació turística del municipi. 
Aquesta acció forma part del Pla d’Acció Municipal 
2020-2023 i s’emmarca en el disseny de l’Agenda 
Urbana de Masquefa i el projecte “Marca Masquefa”.

El Pla Local de Turisme donarà resposta a diverses 
qüestions com establir un marc estratègic de l’activitat, 
ordenar i millorar l’activitat existent, connectar l’activitat 
turística amb el teixit comercial i econòmic, alinear la visió 
municipal amb l’estratègia de turisme sostenible i slow del 
Consell Comarcal, dissenyar un sistema de governança 
local de l’activitat turística i proposar noves experiències 
turístiques associades als recursos de Masquefa.

Finalment, des de l’Ajuntament es destaca que 
en el període entre els mesos de juny i setembre 
d’enguany es van rebre 5.000 visitants entre el 
CRARC (682 dels visitants eren alumnes de casals) 
i els allotjaments turístics (visitants provinents 

Des del passat mes de setembre i fins el pròxim 
mes de juliol del 2023 la Sala Polivalent de La 
Fàbrica Rogelio Rojo acull les activitats de gim 
dolça i balls en línia:

 Gim dolça: dimarts i dijous, de 17 a 18 h.

 Balls en línia: dimecres, de 16 a 17.30 h; o dijous, 
de 10.30 a 12 h.

Al CEM Masquefa també es fan les següents 
propostes per a la gent gran: 

 Aquagim: dilluns (09.30 h), dimarts (09.30, 10.30 i 
19.30 h), dimecres (10.30 i 20 h), dijous (09.30, 10.30 
i 19.30 h) i divendres (09.30 h).

 Escola d’esquena: dimarts, a les 09.30 i 19.30 h.

El Casal d’Avis ofereix durant tot l’any un servei 
fix de callista:

 Dimecres i dissabte, de 16 a 19 h. Cal reserva dia i 
hora trucant al 93 772 50 07.

Finalment, a principis del mes de febrer de 2023 i 
fins al juliol del mateix any (les inscripcions obriran al 
gener) és previst que es duguin a terme les següents 
propostes al Casal d’Avis:

 Classes de dibuix: dilluns, de 17 a 18.30 h.

 Taller de manualitats, donar una segona 
oportunitat als objectes: dijous, de 10 a 12 h.

 Taller “Treballem el riure i la memòria”: dimarts, 
de 10 a 11.30 h.
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d’Europa, Qatar, els Estats Units, Canadà o Argentina). 
Unes xifres que consoliden el CRARC com un dels 
principals atractius turístics de la comarca.
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SISENA EDICIÓ DEL TRAIL LES TRES FONTS

MASQUEFA, AL COSTAT DE LA MARATÓ DE TV3

Masquefa Trail va organitzar a principis del mes 
d’octubre una nova edició del Trail Les Tres Fonts, 
amb un èxit de participació. El primer classificat va 
ser Javi Paniello, amb un temps de 51m, 36s. Els 
corredors va completar 12,7 km de prova amb un 
desnivell de 317 metres positius.

Masquefa manté el seu ferm 
compromís amb el foment i la 
promoció de la recerca biomè-
dica d’excel·lència, així com la 
sensibilització social sobre les 
malalties a través de campan-
yes de participació ciutadana i 
actes de difusió i educació. Per 
tot plegat, el municipi se suma 
un any més al projecte solida-
ri que impulsa la Fundació La 
Marató de TV3.

Amb l’objectiu de recaptar 
fons i donar un impuls econò-
mic a la investigació mèdica 
de la salut cardiovascular, 
incentivar l’esperit solidari 
i donar a conèixer als mas-
quefins aquestes afeccions, 
l’Ajuntament i les entitats lo-
cals -a qui el consistori posa 
en valor, un any més, la seva 
implicació directa en el pro-
jecte- han dissenyat aquest 
any 2022 diverses propostes 
fins al 18 de desembre. 

A més, durant els dies previs a 
La Marató de TV3, que tindrà 
lloc el 18 de desembre, s’han 
habilitat guardioles per a fer 
donatius als diferents esta-
bliments comercials i equipa-
ments del municipi.



PROGRAMA “NOVES OPORTUNITATS 
CATALUNYA CENTRAL”

HALLOWEEN 2022 VISITA MASQUEFINA A L’ESPAI 
JOVE CAN MUSCONS

El Casal de Joves de Masquefa va acollir una sessió infor-
mativa el 17 d’octubre sobre el programa “Noves Oportu-
nitats Catalunya Central”, una iniciativa enfocada al jovent 
de 16 a 24 anys amb ESO o ESO sense certificar que 
ofereix diversos itineraris d’especialització laboral.

Per a participar als cursos cal que la persona deman-
dant no estigui treballant, ni estudiant i estigui donada 
d’alta al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i a la 
Garantia Juvenil. Aquest servei està ubicat als muni-
cipis de Masquefa i Piera i la formació i tutorització es 
duu a terme en diferents espais d’aquests municipis. 
Podeu consultar tota la informació adreçar-vos al telè-
fon 93 522 00 40/620 911 063 o enviant un correu a  
novesoportunitats@ampans.cat.

La Regidoria de Joventut va organitzar enguany un nou 
format de terrorífica festa de Halloween, amb la partici-
pació activa, iniciativa i talent de joves del nostre municipi. 
El 31 d’octubre, conjuntament amb el jove director de cine-
ma masquefí Javi Méndez, es va dur a terme un “Passat-
ge del Terror”, amb l’assistència d’unes 700 persones; 
i a la nit, festa de Halloween per a joves a partir de 16 
anys organitzada conjuntament amb els joves emprene-
dors masquefins “Chicken House Events”.

El passat 30 de setembre la regidora de Joventut de l’Ajun-
tament de Masquefa, Isis Abad, i el tècnic de Joventut, Xa-
vier Pérez, van visitar l’Espai Jove Can Muscons de Vi-
lanova del Camí.La visita formava part del programa de 
trobades que s’han organitzat des d’aquest municipi amb 
regidors i tècnics de Capellades, Igualada i Masquefa per a 
intercanviar impressions sobre polítiques de Joven-
tut, i dels usos i funcions de l’espai juvenil.

EXPOSICIÓ “CONTROLES?” SOBRE 
DROGODEPENDÈNCIES

Del 20 d’octubre al 9 de novembre el Casal de Joves de 
Masquefa va acollir l’exposició “Controles?”, una mos-
tra itinerant impulsada per la Diputació de Barcelona 
amb l’objectiu de promoure la reflexió crítica al vol-
tant del consum de drogues i l’ús de les TIC, amb ac-
tivitats interactives i el suport de les noves tecnologies.

LA BÀSCULA
BUTLLETÍ INFORMATIU DE LA REGIDORIA DE J0VENTUT

BÀ
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MASQUEFA RECONEIX ELS SEUS ESPORTISTES I ENTITATS ESPORTIVES A LA 
NIT DE L’ESPORT 2022

El 18 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.

ESPORTSES
30  desembre 2022

 Antonio Jesús Setién Ro-
dríguez Club Ciclista Masquefa

 Benjamí mixt  
Club Bàsquet Masquefa

 Aleví femení 
Club Bàsquet Masquefa

 Infantil masculí  
Club Bàsquet Masquefa

 Juvenil mixt  
Club Bàsquet Masquefa

 Miguel Ángel Fuertes Martínez  
Club de Tir Esportiu

 Oriol Cabeza Fernández 
Club Esportiu Gas a Fons

 Prebenjamí A 
 Club Patí Masquefa

 Segona Catalana  
Club Patí Masquefa

 Andrea Nieto Guerrero 
Club Patinatge Artístic Masquefa

 Quinta a Quarta i Tercera a 
Segona Club Petanca Masquefa

 Aleví A  
Futbol Club Masquefa

 Quim Ferrer  Timoneda  
Futbol Club Masquefa

 Aleví  
Futbol Sala ‘Espardenya

  Izan Cano Sanz
Futbol Sala l’Espardenya



ESPORTSES
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 Alan Marsal Rocamora 
HRD Lions

 Masquefa Tennis Taula Club   Josep García Fonollosa 
Masquefa Tennis Taula Club

 Rosa Albiol Mercader i Josep 
Fuente Muntané Masquefa Trail

 Teresa Melich Argelich  
Pàdel l’Alzinar

 Juan Manuel Marcos Merchan 
Societat de Caçadors l’Esquirol de 
Masquefa

  Marc Aguilera Olivella  Duna Bosch Subirana  Eloi Chopo Vila

 Ethien Garrido Parra  Luís Gómez Morán  Isabel Guerrero Montes

 Natàlia López Miralles  Paula Manzano Arroyo  Gemma i Joan Marcos Marmi  
i Manel Marcos Solias

 Maria  
Naranjo Bach

 Pol Pérez Luna  Joan Rosell Usó



ESPORTSES
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 Lara Suárez Pérez  Manel Bueno Molina  Joan Brossa Fernández

 Àfrica Coloma Melero  Josep M. García Vega  Eider Garrido Parra
(Va recollir el guardó el seu pare)

 Guillem i Oriol Llorens Manzano
(Va recollir el guardó en Guillem)

 Clàudia Perona Roca
(Va recollir el guardó la seva mare)

 Llorenç Úbeda Novell

 Iker Valderrama Parra
(Va recollir el guardó la seva mare)

 Complex Esportiu Municipal 
de Masquefa (CEM) 

 Francisco Aguado Hernández

 Romà i Joan Brossa Piñero  Joaquín Clemente Hidalgo  M. Luisa Guerrero García

 Juan Llamas Rabanal  Pau Esteller Foldrini



AGENDA A

DESEMBRE 2022

TALLER INFANTIL

Objectes de decoració nadalenca, 
a càrrec d’“El Taller”. Adreçat a 
infants de 3 a 10 anys (màxim, 14 
participants).

 Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca

 Hora: 18 h

 Inscripcions: correu electrònic, 
telefònica o presencialment

15 DE DESEMBRE

CLUB DE LECTURA  

Col·loqui sobre la novel·la “Delicioso 
suicidio en grupo” de l’escriptor 
Arto Paasilinna (1942–2018)

 Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca

 Hora: 18 h

 Inscripcions: correu electrònic, 
telefònica o presencialment

DEL 15 DE DESEMBRE AL 14 
DE GENER

EXPOSICIÓ D’ARTISTES LOCALS DE 
MASQUEFA 

 Lloc: Biblioteca de Masquefa

17 DE DESEMBRE

BALL POPULAR

Amb Fussion Duet.

 Lloc: Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

 Hora: 17 h

Preu: 2€

18 DE DESEMBRE

FIRA DE NADAL DE LA BEGUDA

Durant la Fira es farà la recollida 
d’aliments i es col·laborarà amb La 
Marató de TV3.

Paradetes.

 Hora: de 16 a 20 h

13 DE DESEMBRE

Xocolatada (col·labora Camilo).

 Hora: 17 h

Espectacle infantil.

 A continuació

Caguem el Tió.

 Hora: 19 h

 Lloc: envelat de La Beguda Alta

 Organitza: Societat Recreativa 
Unió Begudenca

CAMPIONAT DE CATALUNYA 
V CICLOCRÒS VILA DE MASQUEFA

 Lloc: zona al costat del Camp 
Municipal de Futbol i Turó de Masquefa

 Hora: 09.15 h

 Organitza: Club Ciclista Masquefa

CAGA TIÓ, TALLER PER PINTAR BOLES 
PER PENJAR-LES A L’ARBRE DE NADAL 
I ESTAND AMB EL PARE I MARE NOEL

Al finalitzar l’acte es farà el 
sorteig entre totes les butlletes 
recollides dels diferents comerços 
de Masquefa. Aquestes butlletes 
es poden adquirir del 5 al 14 de 
desembre comprant als comerços 
associats. Se sortejarà un premi 
de 500€ i tres segons premis de 
100€ en vals de compra de 20€ per 
gastar del 15 de gener al 15 de març 
de 2023 als comerços associats. 

 Lloc: plaça Josep Mª Vila

 Hora: d’11 a 13 h

 Organitza: Masquefa Comerç

LA MARATÓ DE TV3

Veure programació a la pàgina 28.

DEL 19 DE DESEMBRE  
AL 16 DE GENER

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES DEL VII 
CONCURS D’INSTAGRAM MASQUEFA 
2022

 Lloc: Biblioteca de Masquefa

DEL 21 DE DESEMBRE  
AL 4 DE GENER

BÚSTIA REIAL 

Els més menuts podran dipositar 
la carta adreçada a Ses Majestats 
Melcior, Gaspar i Baltasar a la bústia 
reial que s’instal·larà de manera 
itinerant als eixos comercials del 
poble. A les xarxes socials del 
CTC s’indicarà cada dia on estarà 
ubicada la bústia al dia següent.

CONCURS D’APARADORS DE NADAL 

Consulta les bases al web  
www.masquefa.cat. 

GIMCANA DEL PESSEBRE AMAGAT 

Consulta les bases al web  
www.masquefa.cat.

24 DE DESEMBRE

TORNEIG DE NADAL DE TENNIS TAULA

 Lloc: Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo 

 Hora: de 09 a 14 h

 Organitza: Masquefa Tennis Taula 
Club

25 DE DESEMBRE

JOC DEL QUINTO

 Lloc: Envelat de La Beguda Alta

 Hora: de 22 a 00 h

 Organitza: Societat Recreativa 
Unió Begudenca

26 DE DESEMBRE

TEATRE I ENTREGA DE CARTES AL 
PATGE VIU-VIU A LA BEGUDA ALTA 

 Lloc: envelat de La Beguda Alta

 Hora: a les 19 h, teatre; i en acabar, 
entrega de cartes

 Organitza: Societat Recreativa 
Unió Begudenca
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DEL 27 AL 30 DE DESEMBRE

CAMPUS DE NADAL MASQUEFA

 Lloc: Local Masquefa Tennis Taula 
Club 

 Hora: de 10 a 13 h

 Organitza: Masquefa Tennis Taula Club

28 DE DESEMBRE

HORA DEL CONTE

“Explica’m un Nadal”, espectacle 
familiar amb música i cançons.

 Lloc: Biblioteca de Masquefa

 Hora: 11 h

30 DE DESEMBRE

ARRIBADA DEL PATGE VIU-VIU I DELS 
PATGES REIALS A MASQUEFA 

Estrena del rocòdrom

 Lloc: pàrquing del Pavelló 1 i 2

 Hora: de 17 a 18.30 h

Animació infantil: “Xaxipiruli”, a 
càrrec de La Sal Dels Mars.

 Lloc: Pavelló 1

 Hora: 17 h

Berenar amb xocolata calenta i 
melindros.

 Lloc: Pavelló 1

 Hora: 18 h

El Patge Viu-Viu i els patges reials 
recolliran les cartes per a SSMM 
Melcior, Gaspar i Baltasar. 

 Lloc: Pavelló 1

 Hora: 18.30 h

 Organitza: Ajuntament de 
Masquefa i Comissió Cavalcada de Reis

31 DE DESEMBRE

NIT DE CAP D’ANY

 Lloc: Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

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

GENER 2022

4 DE GENER

TALLER INFANTIL I ESPECTACLE DE 
MÀGIA

Taller de varetes de màgia “25 anys 
de Harry Potter”, a càrrec del Mag 
Igor. Adreçat a públic familiar (màxim, 
15 participants). Els infants fins als 7 
anys hauran d’anar acompanyats 
d’un adult durant el taller.

 Lloc: Biblioteca de Masquefa

 Hora: 11 h

 Inscripcions: correu electrònic, 
telefònica o presencialment

5 DE GENER

CAVALCADA DE REIS A MASQUEFA

 Lloc: avinguda Catalunya (davant 
del CTC)

 Hora: 18.30 h

 Organitza: Ajuntament de Masquefa 
i Comissió Cavalcada de Reis.

 Col·labora: Cofradía del Cristo 
Crucificado y Nuestra Señora de 
los Dolores

CAVALCADA DE REIS A LA BEGUDA ALTA

  Lloc: c/ de l’Estació de La Beguda 
Alta. Recorregut fins a l’Església i 
l’Envelat

 Hora: 17.45 h

 Organitza: Societat Recreativa 
Unió Begudenca

7 DE GENER

JOC DEL QUINTO

  Lloc: Envelat de La Beguda Alta

 Hora: de 22 a 00 h

 Organitza:  Societat Recreativa 
Unió Begudenca

15 DE GENER

BALL POPULAR

Amb Tempo Duo.

 Lloc: Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

 Hora: 17 h

Preu: 2€

19 DE GENER

CINEFÒRUM

“Expiación”, de Joe Wright (2007). 
Moderat per Joan Millaret. Entrada lliure 
no recomanada a menors 18 anys.

 Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca

 Hora: 17.30 h22 DE GENER
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22 DE GENER

BALL POPULAR

Amb el Duo Camelot.

 Lloc: Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

 Hora: 17 h

Preu: 2€

FEBRER 2022

5 DE FEBRER

BALL POPULAR

Amb el grup Som-hi Band.

 Lloc: Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

 Hora: 17 h

Preu: 2€

14 DE FEBRER

TALLER INFANTIL DE CARNESTOLTES

Construeix i decora un barret 
al teu gust, a càrrec d’“El Taller”. 
Adreçat a públic familiar (màxim, 15 
participants). Els infants fins als 7 anys 
hauran d’anar acompanyats d’un 
adult durant el taller. 

 Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca

 Hora: 18 h

 Inscripcions: correu electrònic, 
telefònica o presencialment

MARÇ 2022

4 DE MARÇ

DIA ANDALUSIA

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

5 DE MARÇ

BALL POPULAR

 Lloc: Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

 Hora: 17 h

Preu: 2€

9 DE MARÇ

CINEFÒRUM

“El acontecimiento”, d’Audrey Diwan 
(2020). Moderat per Joan Millaret. 
Entrada lliure no recomanada a 
menors 16 anys.

 Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca

 Hora: 17.30 h

12 DE MARÇ

MASQUEFA SONA BÉ

Barcelona Art Orchestra.

 Lloc: Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

 Hora: 18 h

26 DE MARÇ

PLANTADA ALZINES AL BOSC DELS 
INFANTS 

ACTE D’HOMENATGE A LES PARELLES 
DE MÉS DE 50 ANYS DE CASATS

BALL POPULAR

 Lloc: Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

 Hora: 17 h

Preu: 2€
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16 DE FEBRER

CLUB DE LECTURA  

Col·loqui sobre la novel·la “No 
tots els homes viuen al món de la 
mateixa manera”, del periodista 
Jean-Paul Dubois (1950).

 Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca

 Hora: 18 h

 Inscripcions: correu electrònic, 
telefònica o presencialment

19 DE FEBRER

BALL POPULAR

Amb Duo Lazena.

 Lloc: Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

 Hora: 17 h

Preu: 2€

23 DE FEBRER

CINEFÒRUM

“Nomadland”, de Chloé Zhao 
(2020). Moderat per Joan Millaret. 
Entrada lliure no recomanada a 
menors 12 anys.

 Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca

 Hora: 17.30 h

25 DE FEBRER

CARNAVAL

 Organitza: Ajuntament de 
Masquefa

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 (provisionalment 
al CTC - Av. Catalunya, 62 porta 
d’accés Masquef@ula)

Correu electrònic
masquefa@diba.cat

LES VOSTRES OPINIONS



PUBLICITATP
36  desembre 2022

C/ Rogelio Rojo, 22 - 08783 Masquefa - Barcelona

EXPOSICIÓN Y TIENDA Retiramos tu colchón usado

937 082 722



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 · DOS ANYS DE RESPONSABILITAT, COMPROMÍS I COHERÈNCIA AL GOVERN DE MASQUEFA

JUNTS X MASQUEFA · MASQUEFA TREU A RELLUIR TOT EL SEU DINAMISME

Fa dos anys els Socialistes vam decidir 
formar part del govern de Masquefa. La 
situació era difícil. A la complexa situació 
econòmica de l’Ajuntament se li sumava 
la crisi social i econòmica derivada de la 
Covid-19. 

Vam decidir no quedar-nos de braços ple-
gats i sumar esforços per donar resposta 
a la situació econòmica de l’Ajuntament, 
donar suport al teixit social i econòmic lo-
cal i projectar el futur de Masquefa. Calia 
garantir la resposta a curt termini i a la ve-
gada mirar endavant i encarar els reptes 
de futur.

Valorem de manera positiva la nostra 
aportació al govern. S’han complert ma-
joritàriament els objectius establerts al 
pacte de govern. En aquests temps s’han 
consolidat les finances municipals; han 
augmentat els recursos als col·lectius més 
vulnerables; s’ha projectat el futur urbà 
de Masquefa amb el POUM; s’ha planificat 
la transformació del centre de Masquefa; 
s’han proposat alternatives innovadores a 

la gestió de residus i a l’abocador de Can 
Mata; i s’ha treballat l’empoderament de la 
societat civil.

I hem anat més enllà. La confiança i la 
suma d’esforços ha permès obrir nous 
camps: polítiques d’habitatge; ser refe-
rents en la lluita per la igualtat i contra la 
violència de gènere; aportar recursos per 
la transició energètica de les llars mas-
quefines; planificar el futur de Masquefa 
en clau sostenible a través de l’Agenda 
Urbana; desenvolupar el projecte per la 
transformació digital del comerç local; o 
activar les polítiques vers la Unió Europea 
i els fons Next Generation.

Queden mesos de treball al davant. No po-
dem desaprofitar cap oportunitat i hem de 
finalitzar aquells projectes encara oberts. 
És evident que hi ha altres qüestions a les 
quals no s’ha arribat. Cal sumar esforços, 
seguir treballant i picar molta pedra.

Gaudiu d’unes molt bones festes de Nadal!
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Ens trobem a les portes de tancar l’any 2022 i 
d’obrir un 2023 que ens arribarà ple de nous 
reptes, projectes i il·lusions sota el braç. Un nou 
any que encarem amb energies renovades i 
amb moltes ganes de seguir treballant des 
de l’equip de govern de l’Ajuntament per a 
tots els veïns i per al creixement i el desenvo-
lupament del nostre poble.

Masquefa no ha parat de créixer al llarg dels 
darrers anys, dotant-se amb nous equipa-
ments públics de primer nivell, millorant i 
potenciant el nostre espai públic, garantint el 
desenvolupament del nostre teixit associatiu, 
comercial i productiu, i vetllant pel benestar 
de tots els masquefins i begudencs. Des d’aquí, 
doncs, vull aprofitar per a donar-vos a tots 
el més sincer dels agraïments per tot el vos-
tre suport i col·laboració per a fer-ho possible. 

Tot aquest dinamisme, a més, fa possible 
que des de l’Ajuntament puguem seguir 
acompanyant a la nostra població i revertir 
en la nostra economia diària tot aquest es-

forç col·lectiu. Així, per al pròxim curs des de 
l’equip de govern hem apostat, un any més, 
per a congelar els principals impostos i ta-
xes en les ordenances fiscals. A més, també 
hem incorporat noves bonificacions; cons-
cients que ara, més que mai, en un context 
global d’incertesa, cal protegir les nostres fa-
mílies i els col·lectius més vulnerables.

I, finalment, tot aquest dinamisme social, 
econòmic i cultural del poble, suma’t a la 
bona salut de les arques municipals 
després de finalitzar el procés d’urbanització 
del Maset -que ens va exigir un gran esforç-; 
i al treball rigorós, professional i ingent dut a 
terme per l’Ajuntament al llarg dels darrers 
anys, ens permetrà afrontar el 2023 en ple-
nes garanties i preparats per a fer realitat 
aquelles inversions i mesures necessàries 
que segueixin garantint el creixement de 
Masquefa i el benestar de tots els seus veïns. 

Molt bon Nadal i feliç 2023! 
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ERC ·  JA CONEIXES EN ROGER? 

C’s · 

El passat dissabte, 8 d’octubre, va tenir lloc 
l’acte de presentació de Roger Vázquez 
Claravalls (@rogerclaravalls) com alcalda-
ble d’Esquerra Republicana per a les pròxi-
mes eleccions municipals de Masquefa.

De la mà d’en Roger, iniciem una nova eta-
pa amb la clara voluntat de fer una política 
útil i propera a la gent, fresca, renovada i, 
sobretot, il·lusionant. Una nova etapa ba-
sada en l’estima sincera i honesta per Mas-
quefa.

Lluny dels típics discursos dels polítics de 
sempre i de l’abús de la fotografia buida 
de contingut, aquesta nova etapa d’Esque-
rra Masquefa viu amb els peus activament 
al carrer: escoltant les associacions i les 
entitats, escoltant la comunitat educati-
va, escoltant el comerç local, escoltant el 
teixit empresarial i, sobretot, escoltant les 
masquefines i els masquefins; anant a les 
seves botigues, a les seves empreses, als 
seus centres educatius, a les seves activi-
tats diàries i, també, a les seves cases.

Som honestos i volem que la utilitat del 
projecte no estigui congelada electoral-
ment amb la mirada fixada al maig de 
2023. Treballem activament des de ja, mo-
tiu pel qual hem posat el focus en apropar 
les eines i els recursos d’una Generalitat 
totalment republicana al servei, des d’ara 
mateix, de les masquefines i els masque-
fins. Per aquest motiu, han estat diversos 
els càrrecs governamentals que ens han 
acompanyat en aquest apropament a la 
gent, per escoltar i donar una resposta útil 
als problemes reals dels nostres veïns.

Si no coneixes encara el teu veí Roger i la 
resta de persones que l’acompanyen en 
aquest projecte il·lusionant, no et preo-
cupis: de segur que aviat els coneixeràs. I 
si com nosaltres, estimes Masquefa, aquí 
tens les portes obertes. Ens uneix que #es-
timemMasquefa.

El grup municipal de C’s ha decidit no presentar cap article d’opinió per aquesta edició 
de la revista d’informació municipal Masquefa Batega.

Adolfo Serna

masquefa@ciudadanos-cs.
org

Esquerra Masquefa - 
La Beguda Alta

esquerra.cat

masquefa@esquerra.cat

Instagram: 

@esquerramasquefa
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CUP

Des de la CUP proposem una empresa de 
generació, distribució i comercialització 
d’electricitat que permeti garantir el dret a 
l’energia i fer front a l’oligopoli de les grans 
energètiques. Consideren que només així 
es podrà garantir el dret a l’accés al submi-
nistrament energètic de tota la ciutadania. 
Per la CUP aquesta idea s’allunya de l’”e-
nergètica pública” que el govern ha auto-
ritzat aquest mes d’octubre. 

Una proposta d’ERC i Junts que, de mo-
ment, ja han avançat que no preveu “subs-
tituir les grans companyies” i que té per 
objectiu bastir amb energies renovables 
els edificis de l’administració.

Aquest és un pas “insuficient” tenint en 
compte el context de crisi energètica i 
econòmica. En un moment, on els preus de 
l’electricitat no han parat de batre rècords - 

el preu de la llum ha superat la mitjana dels 
150 euros per mhw/h - mentre les grans 
elèctriques no han deixat d’acumular be-
neficis és “més necessari que mai un pro-
jecte transformador que garanteix l’accés 
a la llum de la gent i faci front a la màfia 
de les grans empreses”, tal com ha dit el 
diputat Xavier Pellicer. 

Per tot plegat, des de la CUP s’insta a crear 
una energètica amb una governança de-
mocràtica, transparent i compartida, que 
compti de manera ineludible amb els mu-
nicipis del territori i que sigui exemple i 
desenvolupi el model de producció, trans-
port i comercialització que volem pel país: 
un model de transició energètica més just 
i sostenible. Un model que pels anticapita-
listes ha de ser descentralitzat, renovable, 
autosuficient, sense nuclears i sense MATs.

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
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EJosé Miguel Mestre (24 d’abril de 1962 - Vilafranca 
del Penedès) s’ha jubilat aquest any 2022 de la 
Policia Local de Masquefa, on hi ha exercit com a 
caporal durant els darrers 15 anys duent a terme 
una tasca exemplar, ingent i imprescindible. En José 
Miguel Mestre, que va venir a viure a Masquefa amb 
només dos anys, ha dedicat gran part de la seva vida 
a vetllar pel benestar i per la seguretat de tots els 
masquefins, convertint-se en un dels agents del cos 
més reconeguts i recordats per tots els veïns.

JOSÉ MIGUEL MESTRE

Què el va portar a entrar a formar part del cos de la Policia Local 
de Masquefa?

Vaig començar a treballar aquí a Masquefa en una 
empresa privada. Cap a l’any 1986-1987, però, es va 
començar a constituir el cos de Mossos d’Esquadra a 
Catalunya i em va cridar l’atenció el fet de poder formar 
part d’aquest nou cos policial. Aleshores, un company 
de feina meu i jo ens vam apuntar a Barcelona a una 
escola per a poder opositar als Mossos d’Esquadra. 

Al mateix temps, però, també em vaig assabentar que a 
Masquefa hi faltava un agent de Policia Local. I la veritat 
és que això de poder treballar al meu poble em va sem-
blar molt maco. Era un poble petit, coneixia a tothom, i 
vaig fer el pas endavant. Vaig deixar de banda el tema 
dels Mossos d’Esquadra, em vaig presentar per a ocu-
par la plaça d’agent local aquí a Masquefa, vaig aprovar 
i l’any 1988 vaig entrar a formar part del cos.

Quants anys hi ha estat exercint? En quins càrrecs?  
I quines tasques duia a terme?

A la Policia Local de Masquefa hi vaig començar a exer-
cir durant dos anys. Posteriorment, però, vaig marxar 
per anar a treballar a Sant Esteve Sesrovires; i finalment, 
vaig acabar tornant aquí a la Policia Local de Masquefa, 
des d’on hi he treballat fins aquest any 2022. Estic molt 
content i feliç d’haver-ho fet. 

Durant aquest període he estat treballant com a agent 
durant 19 anys i 15 -els darrers- com a caporal. Entre 
les tasques que he exercit, les que més m’han marcat 
i en les que més m’han reconegut són les relacionades 
amb l’educació viària a totes les escoles de Masquefa i 
de La Beguda, on hi he estat com a monitor durant 15 
anys. A més, també voldria destacar la meva feina com 
a responsable de la senyalització i organització viària 
del nostre municipi. 

Què és el que més trobarà a faltar del seu treball  
a la Policia Local?

Trobaré a faltar moltes coses, la veritat… Sempre he in-
tentat implicar-me molt en els diferents departaments 
de l’Ajuntament i de la prefectura de policia. Aquesta 
implicació, amb la meva jubilació, desapareix, però en-
cara ho estic assimilant. També trobaré a faltar poder 
actuar, si bé sí que podré col·laborar com a ciutadà 
aportant el meu granet de sorra quan faci falta. A més, 
el fet de viure aquí m’ha permès conèixer a molta gent 
i m’ho sento tot plegat molt meu. 

En qüestions de seguretat, com ha canviat Masquefa des de la 
seva entrada al cos fins ara?

Quan vaig entrar a la Policia Local l’any 1988 érem pocs 
agents i un caporal. Teníem un cotxe, portava un uni-
forme amb una gorra, un cinturó, una defensa i unes 
manilles… Treballant de nit anàvem un sol agent i les 
tasques que fèiem, bàsicament, eren tancar portes de 
cases i garatges que la gent es deixava obertes. Eren 
uns altres temps. També hi havia accidents o robatoris, 
òbviament, però eren l’excepció.

Ara, en canvi, tot ha canviat. No només a Masquefa, sinó 
arreu. Som més habitants i s’han perdut alguns valors 
com el respecte, la tolerància, la solidaritat… I això tam-
bé fa incrementar el treball de la Policia Local. 

Quins són els millors records que s’endú de la seva etapa a la 
Policia Local de Masquefa?

M’emporto molts records i la satisfacció d’haver fet tot 
allò que creia que havia de fer. A més, també m’il·lusiona 
veure, quan surto a passejar amb la meva dona, que 
s’han fet realitat molts dels projectes en els qual m’han 
deixat participar aquí a Masquefa.


