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L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA OBRIRÀ PORTES DE NOU EL PRÒXIM CURS

El proper curs 2023/2024 es reprendrà de nou a 
Masquefa el servei de l’Escola Municipal de Música 
amb l’objectiu d’oferir una nova oferta educativa, for-
mativa i cultural als veïns.

El consistori es troba en procés de redacció dels plecs 
que conformaran el procés de licitació del servei. I 
després d’aquesta licitació, es procedirà a l’adjudicació 
del servei amb la intenció d’obrir portes de cara al 
curs vinent. En aquest sentit, el pressupost municipal 
de l’Ajuntament ja incorpora per aquest any 2023 una 
partida destinada a la represa d’aquest servei.

Ajuntament  93 772 50 30

Atenció al consumidor  93 772 50 30

Benestar Social  93 772 78 36 

Torre dels Lleons

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/  93 708 60 96
Recollida voluminosos

Masquef@ula  93 772 58 23

Policia Local  93 772 60 25

Protecció Civil  670 06 07 18

Ràdio Masquefa  663 702 698

Ambulatori  93 772 64 34
(Masquefa)

Ambulatori  93 772 52 62
(La Beguda)

Ambulatori  93 775 51 03
(Martorell)

Ambulància  061 / 112

Anaigua  900 100 379
(incidències i avaries)

Anaigua (atenció al  900 100 378 
client i reclamacions)

Anaigua  900 816 101 
(comunicació i lectura)

Atenció i emergències per violència 
masclista:

Atenció 24/7  900 900 120

Emergències 112

SIAD (Servei d’Informació  621 230 109 
i Atenció a la Dona)

Atenció del SIAD 679 964 676  
en àrab i francès    

Assessorament policial  601 001 122 
(WhatsApp o trucada) 

SAI (Servei d’Atenció  93 805 15 85 
Integral LGTBI)

Bombers  112

Butano  93 775 18 87
(Martorell)

CDIAP Apinas  93 772 54 54

Consell Comarcal  93 805 15 85

Correus  93 775 92 67

CRARC  93 772 63 96

Endesa  800 760 706
(avaries i incidències)

Escola Bressol  93 772 50 11 
Municipal La Baldufa

Escola El Turó  93 772 51 75

Escola  93 772 74 32
Font del Roure

Escola  93 772 76 27
Vinyes Verdes

Farmàcia Masquefa  93 772 88 23

Farmàcia Durban  93 768 01 98

Ferrocarrils Catalans 012

Gas Natural  902 200 850 
(distribució)

Hisenda  93 804 65 61
(Igualada)

Hispano  93 804 44 51
Igualadina

Hospital  93 774 20 20
(Martorell)

INEM (Martorell)  93 775 10 62

Informació General  012

Institut de Masquefa  93 772 77 22

Jefatura Trànsit  93 298 65 00
(Barcelona)

Jutjat de Pau  93 772 57 57

L’Alzinar  93 772 68 61

Mossos d’Esquadra  112

ORGT  934 729 223 
(Piera i Masquefa)  932 029 802 

Parròquia Sant Pere  93 772 52 26

Registre Propietat  93 804 82 73 
núm. 2

RENFE  902 24 02 02

Sanitat Respon  061

Seguretat Social  93 804 62 62
(Igualada)

Taxi  657 98 33 90

Taxi  600 542 614

Taxi  648 659 009
(8 places i adaptat)
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LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU CENTRE 
DE DIA DE MASQUEFA COMENÇARÀ 
AQUEST ANY
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Un cop finalitzat des de l’Ajuntament l’arranja-
ment de totes les nostres urbanitzacions -un fet 
que ens situa com l’únic municipi de la comarca de 
l’Anoia, i dels pocs municipis a tot Catalunya, que 
disposa de totes les seves urbanitzacions amb 
tots els serveis bàsics necessaris- és el moment 
de centrar-nos en la revitalització del nucli antic 
de Masquefa.

El nostre nucli antic cal posar-lo al dia després de 
molts anys i ho volem fer des del consistori liderant 
un projecte de transformació molt necessari amb 
uns objectius molt clars: millorar la qualitat de 
vida dels nostres veïns i potenciar i dinamitzar la 
vida social, cultural i comercial d’una de les zones 
més icòniques i històriques de la nostra vila. El nucli 
antic requeria d’una reforma i una actualització per 
dignificar i modernitzar els seus carrers i, alhora, 
aquesta transformació ens permetrà transitar-hi 
de forma més amable, segura i sostenible.

Per fer-ho possible, hem aconseguit que tant la 
Diputació de Barcelona com Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya (FGC) inverteixin conjunta-
ment prop de 4,5 milions d’euros per a executar 
aquests treballs.

Aquesta transformació del nucli antic, però, no 
només ve acompanyada d’aquesta inversió. 
També la complementaran dues actuacions de 
molta rellevància. La primera, la construcció del 
nou Centre de Dia amb sis pisos tutelats. Grà-
cies a una subvenció dels Fons Next Generation 
de quasi 1,4 milions d’euros aquest any 2023 per 
fi podrem iniciar aquestes obres tan esperades. 
I segon, l’adquisició de la part que restava de ca 
l’Adroguer, que destinarem a usos municipals.

Finalment, també hem sol·licitat a la Diputació la 
redacció del projecte de pacificació del nucli de 
La Beguda Alta. 

En definitiva, Masquefa no s’atura i segueix 
avançant per a garantir el benestar col·lectiu i un 
municipi preparat per afrontar amb garanties els 
reptes de present i de futur.

TRANSFORMEM EL 
NUCLI ANTIC PER 
A REVITALITZAR-
LO I DONAR 
PROTAGONISME ALS 
VIANANTS

XAVIER BOQUETE, Alcalde de Masquefa

@AjMasquefa
OAV 
Oficina d’Atenció al Vilatà

C/ Major, 93
93 772 50 30 ext 1
www.masquefa.cat

Ajuntament de Masquefa

@ajmasquefa
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L’Ajuntament té fixada com una de les seves 
prioritats prestar als veïns de més edat del mu-
nicipi eines, serveis i equipaments que permetin 
millorar la seva qualitat de vida i tenir un envelli-
ment actiu.

I aquest 2023 el consistori dona una passa més 
per a poder fer realitat pròximament un projecte 
social llargament sol·licitat al poble: la construc-
ció d’un nou Centre de Dia. I és que l’Ajunta-
ment ha rebut recentment una subvenció per 
valor de quasi 1,4 milions d’euros per a iniciar 
l’execució d’aquest nou equipament municipal. 
En aquest sentit, el procés de licitació de l’obra i 
l’inici dels treballs és previst que es dugui a terme 
enguany; mentre que el projecte clouria a finals 
del 2024 o principis de l’any 2025.

En concret, el consistori és beneficiari d’un ajut 
econòmic de la convocatòria de subvencions 
europees Next Generation, per a la inversió en 
nous centres residencials i d’atenció diürna i re-
modelació de centres existents.

El nou Centre de Dia és previst que s’habiliti 
a l’edifici de l’antic cinema de Masquefa i que 
compti amb diferents pisos tutelats per a gent 
gran i persones amb dependència. En aquest 
sentit, també cal destacar que l’Ajuntament ja 
ha adquirit per a titularitat municipal al llarg dels 
darrers anys la primera i la segona planta de 
l’edifici annex a l’espai on s’habilitarà el Centre de 
Dia. Ara, falta adquirir els baixos perquè aquest 
edifici es pugui destinar a accions socials i com-
plementi els serveis del nou Centre de Dia.
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L’AJUNTAMENT PRESENTA A LA POBLACIÓ EL NOU AVANÇ DE 
PLANEJAMENT DEL POUM

L’AJUNTAMENT TRASLLADA A SALUT LES QUEIXES VEÏNALS 
RELACIONADES AMB EL SERVEI DEL CAP DE MASQUEFA

El 2 de febrer l’Ajuntament va presentar públicament 
l’Avanç de Planejament, el document preliminar i 
obligatori per seguir avançant en la redacció del nou 
POUM de Masquefa. Es tracta del document estra-
tègic i programàtic que serveix per definir el model 
urbà i de desenvolupament del futur i que obre, en-
tre d’altres, l’oportunitat a la construcció de més de 
260 habitatges de protecció social.

L’Avanç de Planejament proposa un model urbà 
de creixement moderat i sostenible tant en ha-
bitatges com espais d’activitat econòmica. Els ob-
jectius són incrementar l’oferta d’habitatge privat 
i d’habitatge social; densificar i consolidar els nu-
clis urbans; garantir la mobilitat sostenible en tot 
el municipi i la connexió entre el nucli, els barris i 
La Beguda; protegir l’espai obert i verd; millorar els 
equipaments públics i el servei a tot el municipi; i 
garantir el desenvolupament de l’economia local.

Tota la informació sobre l’Avanç de Planejament, els 
estudis associats i els resultats del procés de partici-
pació, els podeu al web www.masquefa.cat/poum.

L’Ajuntament va mantenir una reunió de treball amb 
responsables de l’àmbit sanitari per a traslladar les 
diferents queixes, suggeriments o experiències 
relacionades amb els diferents serveis que es pres-
ten actualment al CAP de Masquefa que els veïns 
del municipi han fet arribar al llarg de les darreres 
setmanes.

L’Ajuntament ha adquirit el compromís de reclamar 
al Departament de Salut que garanteixi una millor 
prestació del servei sanitari al Centre d’Atenció 
Primària (CAP) de Masquefa. En concret, el con-
sistori reclama -entre d’altres- que el servei d’ur-
gències es presti al CAP de Masquefa durant 
les 24 hores del dia, ja que l’equipament masquefí 
-el CAP de referència a l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) 
Martorell-Rural- compta amb tota la infraestructura 
i els recursos necessaris per a oferir un Centre d’Ur-
gències d’Atenció Primària (CUAP) obert tot el dia.
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L’AJUNTAMENT INICIA UN ANY 
MÉS LA CAMPANYA D’ASFALTAT DE 
CARRERS

CAMPANYA ESPECIAL DE 
SEGURETAT DURANT EL NADAL

MASQUEFA ES DOTARÀ AMB UN 
PLA LOCAL DE SALUT 

REFORMA DEL LOCAL DEL 
MASQUEFA TENNIS TAULA CLUB

La Regidoria d’Urbanisme dona continuïtat aquest 
2023 al Pla d’Asfalts amb l’inici de nous treballs 
d’arranjament a la via pública.

L’actuació, amb un import de 324.000€ -124.000€ 
dels quals subvencionats per la Diputació de Bar-
celona en el marc del Programa Específic Resilièn-
cia 3.0- es durà a terme en dues fases: la primera, 
aquesta primavera, al nucli urbà de Masquefa; i la se-
gona, durant l’estiu, a Can Parellada, Can Quiseró i 
El Maset. Els treballs consistiran en la renovació del 
paviment asfàltic i la correcció de sots, desnivells i 
imperfeccions d’algunes vies. A més, en alguns ca-
rrers també s’habilitaran nous passos elevats i, fi-
nalment, també és previst que s’arrangi el camí del 
Maset a Masquefa.

La Policia Local va posar en marxa del 21 de desembre 
al 5 de gener l’operació “Campanya comerç segur”, un 
dispositiu especial que es duu a terme per les dates na-
dalenques a tot el territori català per reforçar la segure-
tat dels comerciants i prevenir furts, robatoris i estafes. 

Durant aquets dies el cos va intensificar la presència i 
els patrullatges a peu en els eixos comercials; i, al ma-
teix temps, va dur a terme una campanya informati-
va entre els comerciants, a qui va lliurar un fulletó amb 
recomanacions per evitar possibles actes delictius, així 
com informació sobre com actuar i a qui alertar en cas 
de ser víctimes d’un furt, un robatori o una estafa.

Aquest 2023 l’Ajuntament desplegarà el nou Pla 
Local de Salut de Masquefa. Al llarg dels darrers 
mesos el consistori ha dut a terme una fase prèvia 
de diagnosi a través d’enquestes a la població a peu 
de carrer en diferents espais públics del municipi i 
també de forma telefònica; i a través de trobades 
amb professionals i agents del sector. 

El Pla Local de Salut té per objectiu potenciar les 
polítiques de salut a Masquefa, el treball comu-
nitari en salut i els estils de vida saludables.

L’Ajuntament ha dut a terme al local del Masquefa 
Tennis Taula Club diferents treballs d’arranjament 
i de millora amb l’objectiu de solucionar els des-
perfectes provocats per un incendi que va afec-
tar aquest equipament i que va ocasionar impor-
tants afectacions. 

A més, el consistori va aprofitar la intervenció per 
a canviar la il·luminació del local i habilitar nous 
focus de llum led regulables. Un cop finalitzades les 
obres, l’entitat ja ha pogut reprendre amb normali-
tat els seus entrenaments. 
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EL PLA LOCAL D’HABITATGE ÉS EL FULL DE RUTA PER LES POLÍTIQUES 
D’HABITATGE EN ELS PROPERS ANYS

• Aflorar els habitatges anòmalament desocu-
pats en mans de bancs i grans tenidors.

• Crear habitatge de protecció social. A través 
del Planejament Urbanístic es garanteix que el 
30% dels nous habitatges estaran destinats a 
polítiques socials.

• Generar un parc públic d’habitatge per la rea-
lització de polítiques públiques d’habitatge. 

Per donar resposta al dèficit d’habitatge que presen-
ta Masquefa actualment, la Regidoria de Polítiques 
d’Habitatge, amb el suport de Diputació de Barcelo-
na, treballa en el Pla Local d’Habitatge: la planifica-
ció estratègica local per garantir l’accés a l’habitatge 
als veïns i famílies de Masquefa, optimitzant al màxim 
els recursos habitacionals públics i privats existents i 
generar-ne de nous en el futur. Així, entre els objectius 
del Pla Local d’Habitatge es troben:

REUNIÓ DE TREBALL AMB 
RESPONSABLES DE CORREOS

MASQUEFA ACULL LA SEGONA 
JORNADA DE TREBALL DE LA XAUL

L’Ajuntament -encapçalat per l’alcalde Xavier Bo-
quete i el regidor Enrique Gómez- va mantenir una 
nova reunió de treball amb representants de la di-
recció de Correos a Catalunya: la gerent de Produc-
ció de l’Àrea Nord-est, Ana Belén Rodríguez Moar; 
i el coordinador de Distribució, Antonio Amigó Hu-
guet. Durant la trobada el consistori va exigir a Co-
rreos l’obertura en breu de l’oficina de correus 
de Masquefa.

El CTC va acollir el 13 de desembre la segona jor-
nada de treball de la Xarxa d’Agendes Urbanes 
Locals (XAUL). A la trobada van participar repre-
sentants de 22 municipis XAUL de la demarcació de 
Barcelona amb l’objectiu de posar en comú resul-
tats, necessitats i avanços sobre l’elaboració i imple-
mentació de les Agendes Urbanes Locals. 

En aquest sentit, la sessió va permetre als assistents 
establir un diàleg multilateral des del qual fomentar 
l’intercanvi d’experiències, el diàleg, el treball 
en xarxa, així com la transferència de coneixement 
entre els municipis de la XAUL.
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EL NUCLI ANTIC DE MASQUEFA ES TRANSFORMARÀ PER A MILLORAR LA 
MOBILITAT I EL PAS DELS VIANANTS

L’Ajuntament ja ha començat a donar els primers passos 
per a desplegar un dels projectes més destacats de l’actual 
mandat: la transformació del nucli antic de Masquefa. 
Un pla que preveu actuacions d’arranjament a l’espai pú-
blic i que estan finançades per la Diputació de Barcelona i 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

L’1 de març es va presentar públicament el projec-
te a la Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo en 
un acte amb la presència de l’alcalde de Masquefa, 
Xavier Boquete; Antoni Segarra, president de FGC; i 
Pere Pons, diputat president de l’Àrea d’Infraestruc-
tures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. 

L’objectiu d’aquests treballs és afavorir la pacificació 
i accessibilitat del nucli antic, embellir-ne el seu 
entorn, garantir una millor mobilitat i un pas més se-
gur dels vianants, i reduir el pas de vehicles per 
una de les zones més concorregudes de la vila.

El consistori preveu la reurbanització de la travesse-
ra B-224z, corresponent als carrers Major i Sant 
Pere, amb la transformació d’aquesta via en un carrer 
de plataforma única des del carrer Rogelio Rojo fins a 
la plaça de la Vila. Aquestes obres es duran a terme en 
dues fases: la primera, comprendrà el tram de cruïlla 
del carrer Xic de l’Anyé fins a la plaça de la Vila; i la se-
gona, entre aquesta mateixa cruïlla fins al carrer Ro-
gelio Rojo. Aquesta actuació, que començarà en breu 
i que ja està adjudicada, s’executarà per mitjà d’una 
licitació que ha dut a terme la Diputació de Bar-
celona, i té un cost de gairebé dos milions d’euros.

Al mateix temps, el projecte també consistirà en l’ade-
quació del pas a nivell ubicat al costat de l’estació 
per a l’ús exclusiu de vianants i el condicionament 
dels carrers que conflueixen per accedir-hi. En con-
cret, es reurbanitzarà el carrer Montserrat, es crearà 
un recorregut naturalitzat per a vianants pels carrers 
paral·lels a la línia de Ferrocarrils, dins el nucli urbà, i es 

reurbanitzaran els carrers Pujades i Escoles i el pas-
seig de la Via amb l’objectiu de guanyar espai per als 
vianants i les bicicletes. Finalment, també es crearà 
una nova plaça que inclourà un espai d’esbarjo i una 
zona verda. Els treballs contemplen la instal·lació de 
senyalització acústica i lluminosa, i d’elements d’últi-
ma generació en seguretat ferroviària com ara sen-
yalització horitzontal LED encastada al paviment i 
d’activació automàtica amb el pas dels trens. Aques-
ta actuació es durà a terme per mitjà d’una licitació 
que Ferrocarrils de la Generalitat ja ha obert, i 
el cost dels treballs serà de gairebé dos milions i 
mig d’euros.
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ENTREVISTA A MIREIA 
CASTELLS, PSICÒLOGA 
ESPECIALITZADA EN 
TRASTORNS DE L’ESTAT 
D’ÀNIM I ANSIETAT

ENTREVISTA

Quan vas decidir emprendre i crear la teva pròpia 
consulta?
Ja feia tres anys que havia acabat la carrera i veient 
pacients com alumna de màster al Centre de Salut 
Mental d’Adults de l’Hospital d’Igualada va ser quan 
em vaig veure amb més confiança d’emprendre el 
meu propi projecte com a psicòloga autònoma. I el 
setembre del 2011 va néixer la meva pròpia consulta.

Ho portaves dins o et vas fer emprenedora? Per 
què vas apostar per ubicar-te al CTC?
Sempre havia volgut tenir la meva pròpia consulta, 
fins i tot abans de fer la carrera. Emprendre em ve de 
família. Vaig decidir instal·lar-me al CTC per diferents 
motius: instal·lacions ben equipades, serveis que apor-
ten un valor afegit i permet a les empreses créixer i 
consolidar-se. L’oportunitat de fer networking amb les 
altres empreses, lloc emblemàtic conegut pels vila-
tans de Masquefa i dels pobles del voltant que fa que 
sigui fàcil de localitzar-ho, facilitat d’aparcament...

Què li recomanaries algú que volgués emprendre?
Emprendre un projecte en un poble no sempre és 
fàcil i apareix la por que no acabi d’arrencar, que els 
clients arribin amb comptagotes, que la inversió de 
temps i diners no et surti a compte... Però, si es fa 
una bona gestió i comptem amb ajuda i assessora-
ment d’experts, els avantatges superaran els incon-
venients obtenint una satisfacció personal en veure 
créixer el teu negoci.

Com a psicòloga, quin servei ofereixes?
Tracto principalment l’ansietat, agorafòbia, depres-
sió, problemes d’autoestima, estrès, canvis vitals, 
problemes de parella, processos de dol, obsessions 
i compulsions, pors i fòbies, trauma, dificultats per 
afrontar els canvis, problemes de personalitat i de 
relació amb els altres, problemes sexuals...

Creus que encara hi ha un estigma al voltant de 
la salut mental?
Tot i que cada vegada s’hi està donant més visibili-
tat, i això es fantàstic, encara ens queda molt per fer 
respecte a alguns tabús. Afortunadament, es parla 
sense tanta por i vergonya d’estar patint un proble-
ma d’ansietat o de baix estat d’ànim, però hi ha altres 
problemes psicològics que se segueixen amagant 
perquè seguim sense entendre’ls del tot, generant 
incomprensió i rebuig. Crec que si parlem amb na-
turalitat del que ens passa, del que ens preocupa, de 
la realitat que existeix, això ens ajudarà a reduir l’es-
tigma que és de dèbils anar al psicòleg. Al contrari, 
és un signe de fortalesa, de mirar de cara allò que 
ens fa mal i que no sabem resoldre, per afrontar-ho i 
recuperar el nostre benestar. 

Quan hem d’anar a teràpia? Cal que tinguem 
símptomes per dirigir-nos al psicòleg?
Quan una situació ens fa patir de forma continua-
da, interfereix en la vida quotidiana i no disposem de 
suficients recursos per modificar-ho, és el moment 
d’anar a la consulta d’un psicòleg. La teràpia és con-
venient per nosaltres quan ens trobem malament, 
tristos o enfadats tota l’estona i no sabem el motiu, 
si hi ha hagut canvis importants en la nostra vida i 
ens està costant adaptar-nos, si tenim dificultat per 
entendre les emocions i gestionar-les i si necessitem 
més seguretat, confiança, autoconeixement per re-
lacionar-nos millor amb nosaltres mateixos.

Quines són les simptomatologies més comunes 
en la gent en edat de treballar?
Les principals demandes terapèutiques són presèn-
cia de simptomatologia ansiosa i depressiva, preocu-
pació i inquietud constant, estrès, baixa autoestima, 
inestabilitat emocional, inseguretat, dificultats rela-
cionals, baixa tolerància a la frustració, pors de molts 
tipus, crisis vitals i insatisfacció personal.

Una frase que t’ inspira és… 
Més que una frase, una paraula que m’omple de 
força per créixer i afrontar: confia.
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HOMENATGE ALS DOCENTS DELS 
CENTRES ESCOLARS

PREINSCRIPCIONS ESCOLARS

L’ESCOLA FONT DEL ROURE 
PARTICIPA UN CURS MÉS EN EL 
PROGRAMA CUEME

Pel que fa al primer cicle d’educació infantil (0-3 
anys) la presentació de sol·licituds es farà del 8 al 19 
de maig ; i la matriculació, del 16 al 22 de juny.

En el cas del segon cicle d’educació infantil i educa-
ció primària les preinscripcions a les escoles El Turó, 
Font del Roure i Vinyes Verdes es van formalitzar del 
6 al 20 de març; i en el cas de l’educació secundària 
obligatòria a l’Institut de Masquefa, del 8 al 20 de 
març. I pel que fa als estudis postobligatoris:

Batxillerat
• Presentació de sol·licituds: del 19 al 25 d’abril
• Matrícula: del 22 de juny al 3 de juliol

Cicles de formació professional de grau mitjà
Presentació de sol·licituds:
• Alumnat amb continuïtat d’escolarització: del 12 al 

18 d’abril
• Resta d’alumnat: del 9 al 15 de maig
Matrícula dels participants en els dos processos: del 
3 al 7 de juliol

Cicles d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà
• Presentació de sol·licituds: del 12 al 18 d’abril i del 

9 al 15 de maig
• Matrícula: del 30 de juny al 7 de juliol

Cicles de formació professional i d’arts plàsti-
ques i disseny de grau superior
• Presentació de sol·licituds: del 26 de maig a l’1 

de juny
• Matrícula: del 19 al 24 de juliol

Més informació: 93 772 50 30, 
educacio@masquefa.net, o preinscripció.gencat.cat.

Aquest curs 2022/2023 l’Escola Font del Roure 
participa novament en el programa Cultura Em-
prenedora a l’Escola (CuEmE) a través dels seus 
alumnes de quart de primària. 

L’1 de febrer representants de les classes A i B de 
quart de primària d’aquest centre educatiu van visi-
tar l’Ajuntament per a formalitzar diferents tràmits. 
La classe de 4t A ha posat a la seva cooperativa el 
nom de “Supervitamines de la ciutat”; i la classe de 
4t B, “El roure saludable”.

El 12 de desembre la Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo va acollir el tradicional acte de ben-
vinguda al curs escolar 2022-2023 i d’home-
natge als docents dels centres escolars de Mas-
quefa i de La Beguda Alta de més de 25 anys de 
dedicació i jubilació. L’Ajuntament felicita a tots els 
docents per la seva tasca ingent, imprescindible i 
de primer nivell a casa nostra.

ELS ALUMNES DE P5 DE L’ESCOLA 
FONT DEL ROURE PARTICIPEN 
D’UNA JORNADA SOBRE L’ÚS DE 
BICICLETES AL MUNICIPI

El CTC va acollir el 25 de gener una jornada adreça-
da als infants de P5 de l’Escola Font del Roure 
sobre l’ús de les bicicletes al municipi. L’activitat es 
va dur a terme a petició del centre educatiu i va 
anar a càrrec de responsables de la Policia Local i 
de l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament.

Durant la trobada es va explicar als alumnes i al 
professorat quines rutes existeixen actualment al 
municipi per a fer en bicicleta, on estan ubicats els 
carrils bici existents i els aparcaments per a bici-
cletes, i les normes bàsiques de seguretat vial a 
tenir en compte. 
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LA XVII FIRA FUTUR OBRE LES PORTES AMB UN NOU ÈXIT ORGANITZATIU I 
DE CONVOCATÒRIA

El 9 de març La Fàbrica Rogelio Rojo i el Casal de 
Joves van tornar a acollir una nova edició de la Fira 
Futur. I ho va fer amb un èxit organitzatiu i d’assistèn-
cia, amb la presència de prop de 300 persones que 
al llarg de tota una jornada van prendre part activa-
ment de diferents tallers, xerrades i activitats.

A la Fira Futur 2023 hi van assistir alumnes de 4t 
d’ES0, de FP Bàsica i de PFI dels instituts de 
l’Anoia Sud i persones en actiu o en situació 
d’atur que volen reprendre els estudis postobligato-
ris o necessitaven orientació acadèmica i professio-
nal. Al matí, a La Fàbrica Rogelio Rojo, es van oferir a 
tots els participants els següents recursos:

• Estands d’oferta formativa.

• Espai experiències.

• Punt d’orientació personalitzada.

I a la tarda, en tot un èxit de participació al Casal de 
Joves, hi va haver:

• Informació sobre l’oferta formativa per al curs 
2023-2024.

• Punt d’orientació personalitzada.



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

 Substitució del cautxú del rocòdrom del CTC

Substitució de la tanca de fusta per una nova tanca 
d’alumini al parc de la Caputxeta

Habilitació de taules de ping-pong al Maset i al parc de 
darrera de l’església

Col·locació de nous panells informatius a tots els parcs 
de Masquefa

Instal·lació d’una sortida d’emergència a l’Escola Vinyes 
Verdes

Habilitació de nova senyalització vertical i horitzontal: el 
límit de velocitat pel casc urbà de Masquefa i a les urba-
nitzacions passa a ser de 30 km/h; excepte a les zones 
escolars, on el límit és de 20 km/h

Millora de la mobilitat i l’accessibilitat a la via pública 
de La Beguda Alta

Tasques de manteniment i neteja del Turó del Met

URBANISME
11 març 2023
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Remodelació de les pistes del Club de Tir Asfaltat del carrer Pau Margarit i Roig Bonastre

Habilitació d’un pas elevat al carrer Major Instal·lació de zones de reducció de velocitat al carrer 
Sant Antoni

Construcció de nous elements al parc del carrer Esparreguera 
de Can Parellada

Actuació al carrer Collserola per a arranjar i gratar el 
formigó d’aquest vial per a minimitzar els riscos en cas 
de gelades

Instal·lació d’un nou espai de cal·listènia al parc del CAP 
de Masquefa

Estrena d’un nou tobogan al parc Font del Roure
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S’arranjarà un nou camí per a vianants des del Maset 
fins a Can Cairot

Habilitació de reixes interceptores a La Beguda Alta, 
Can Quiseró, El Maset i Can Parellada

Arranjament de la teulada de l’edifici municipal  
de l’Associació del Grup de Voluntaris de Masquefa

Ampliació de les voreres del carrer Major

Habilitació d’un aparcament per a patinets i monocicles 
elèctrics a l’estació de FGC

Construcció d’una nova sala al CEM Masquefa per acollir 
noves classes i activitats

Habilitació d’un nou parc d’agility per a gossos al Maset Nova il·luminació led al pont que connecta El Maset i 
Can Quiseró
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L’Ajuntament ha començat una prova pilot al municipi 
amb l’objectiu de millorar les actuals xifres de reciclatge i 
de recollida selectiva a la vila i situar Masquefa com un mu-
nicipi capdavanter en la lluita contra l’emergència climàti-
ca. Es tracta de la introducció d’un nou sistema electrò-
nic de tancament en els contenidors per a les fraccions 
de rebuig i orgànica en tres zones del municipi:

 Sector Nord del nucli urbà.

 Carrer Sant Antoni i tram (inicial) de l’Av. Catalunya.

 Nucli íntegre de Can Valls.

COMENÇA UNA PROVA PILOT AMB CONTENIDORS INTEL·LIGENTS PER A  
MILLORAR LA RECOLLIDA SELECTIVA

La prova pilot va començar el 8 de febrer amb el repar-
timent de targetes i clauers per obrir els contenidors 
als punts informatius habilitats; i el dia 20 de febrer es va 
procedir al tancament dels contenidors. 

Cal recordar que durant l’any 2021 la recollida selectiva 
de residus al municipi va ser del 44,18%, per sota de la 
mitjana catalana (46,6%). Tenint en compte que la Unió 
Europea ha marcat els objectius d’assolir un 55% de reci-
clatge el 2025 i fins a un 65% el 2035, i de limitar al 10% 
els residus anuals que podran anar a l’abocador a partir 
d’aquell any, a Masquefa queda molt camí per recórrer.

Com funciona la prova pilot?

Tots els veïns de les zones on es duu a terme aquesta 
prova pilot van rebre en els seus domicilis una carta amb 
tota la informació i tots els detalls sobre aquest projecte. 
Per tal que totes les llars comptessin amb els elements 
per a obrir els contenidors, el consistori va programar 
una campanya informativa durant la qual es van lliurar 
gratuïtament dues targetes i un clauer a cada habitatge. 

I a partir del 20 de febrer es van tancar els conteni-
dors i per a poder obrir-los és necessari la targeta 
o el clauer d’identificació de l’habitatge. Finalment, 
cal destacar que tots els usuaris de les tres zones on 
es duu a terme la prova pilot també tenen a la seva 
disposició una aplicació per a dispositius mòbils 
gratuïta que permet veure el nombre d’aportacions 
fetes als contenidors o comunicar qualsevol tipus 
d’incidència.

Per a més informació o per a qualsevol consulta o 
incidència podeu adreçar un correu electrònic a 
l’adreça mediambient@masquefa.net.

MEDI AMBIENT, NATURA I CIVISMEM
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S’INSTAL·LA A MASQUEFA UN SEN-
SOR DE MESURA DE LA QUALITAT 
DE L’AIRE

El passat 30 de novembre de 2022 es va instal·lar a Mas-
quefa un sensor de mesura de qualitat de l’aire a través 
d’una subvenció de la Diputació de Barcelona. Aquest 
equip recopila dades en temps real de NO2, O3, NO, 
H2S, PM1, PM2.5, PM10, contaminació acústica, tem-
peratura, humitat relativa i pressió atmosfèrica.

Es tracta d’un ocell comú a la perifèria del poble, on 
el límit de les cases amb el bosc i alguns jardins li 
proporcionen l’hàbitat que més li agrada i on troba 
els insectes, cucs i fruitetes que li serveixen de dieta. 
El seu nom científic és Turdus merula. En castellà es 

LA NOSTRA NATURA: LA MERLA

coneix com mirlo común. La femella és marrone-
ta i el mascle destaca pel seu color negre brillant 
amb un preciós bec groc i unes parpelles també 
grogues, com el de la foto, sorprès de bon matí so-
bre una planta ornamental a un jardí interior prop 
de la Font del Roure. 

Quan comença la primavera i durant bastan-
tes setmanes, comença el seu característic cant, 
potent i aflautat. Aquest cant es caracteritza per 
emetre notes llargues i de gran suavitat. Té un 
gran registre de sons aguts i en poques ocasions 
repeteix una frase. És un dels ocells que més aviat 
comença a cantar als matins, encara que també 
se’l sent durant la posta de sol i de vegades fins i 
tot a la nit. 

Amb aquest cant els mascles delimiten acústica-
ment el seu territori, i no és estrany notar que un 
s’està comunicant amb un altre situat uns cente-
nars de metres lluny. Així els mascles poden re-
servar un lloc per a criar o per a atreure femelles  
lluny d’altres competidors. El seu cant, però, és 
molt diferent quan surt espantat de dins del bosc 
(pot ser perquè passejant l’hem sorprès entre la 
vegetació), donat que llavors sona com un sonall 
histèric i estrident que fins i tot pot arribar a es-
pantar-nos. Si el sentim de nit, no ho veiem com 
quelcom negatiu que no ens deixa dormir. Ans al 
contrari, cal saber gaudir d’aquests sons nocturns 
que la natura ens regala i que cada cop són més 
escassos.

Albert Martínez-Silvestre (CRARC)
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PROP DE 600 PERSONES FAN LES PRO-
VES I CURSOS ACTIC

“MASQUEFA CONNECTA AMB TU”, LA NOVA MARCA TERRITORIAL DE MASQUEFA 

EL CTC PRESTA SUPORT PER A FER 
TRÀMITS TELEMÀTICS

El CTC és un dels centres col·laboradors ACTIC -la 
certificació acreditativa de la competència di-
gital– i, com a tal, ofereix habitualment cursos te-
lemàtics de preparació per a la prova ACTIC. A més, 
com a centre acreditat, també acull els exàmens 
per a aquesta acreditació. 

En aquest sentit, el CTC s’ha consolidat arreu del 
territori com un dels principals punts on poder dur 
a terme aquests cursos i proves al llarg de l’any. I és 
que, sense anar més lluny, el 2022 un total de 534 
persones van fer les proves ACTIC al CTC. A més, 
fins a 37 persones van realitzar el curs de prepa-
ració telemàtic a la prova de nivell mitjà.

El passat 27 de febrer es va pre-
sentar la nova marca territorial 
de Masquefa: “Masquefa connec-
ta amb tu”. Els objectius espe-
cífics per la creació de la marca 
territorial de Masquefa són:

• Posicionar-nos: a partir de la 
definició d’una identitat que es-
devé l’element de singularitat 
per excel·lència d’un territori.

El CTC ofereix un servei a totes aquelles persones 
que hagin de formalitzar tràmits telemàtics amb 
l’Ajuntament o amb altres administracions i no 
tinguin els mitjans necessaris per a fer-ho o reque-
reixin suport i assessorament en el procés.

L’any 2022 el CTC va atendre un total de 204 per-
sones que van fer ús d’aquest servei; consolidant-se, 
com una de les prestacions i recursos del CTC més uti-
litzats per la població. Així, entre els més demandats 
hi havia tràmits relacionats amb els ajuts pel lloguer, 
l’ajut cultural per a joves, l’ingrés mínim vital, ajuts per 
a l’hipoteca, les beques de llibres de text, el menjador 
escolar… I també tràmits relacionats amb l’ocupació.

DE

• Generar un sentiment d’ads-
cripció per part de les comuni-
tats locals a la marca proposada.

• Treballar les percepcions posi-
tives del territori objecte de re-
presentació.

• Element de potenciació, facilitador 
i d’acompanyament dels processos 
de promoció econòmica i desen-
volupament local del territori.

Els principals eixos i missatges 
que la marca traslladarà són:

• Les persones al centre de 
tot: Masquefa acompanya les 
persones en totes les etapes 
de la vida.

• Model urbà de vila amable, 
endreçada, accessible i sos-
tenible: model territorial per 
afavorir la cohesió interna, la 
sostenibilitat, la mobilitat entre 
nuclis i la connexió entre ciuta-
dania i serveis.

• Economia urbana moderna i 
equilibrada: consolidació d’un 
teixit econòmic viu i sostenible 
que aposta per la digitalització, 
la innovació i el coneixement.

• Vila cohesionada, amb pro-
pòsit i valor compartit: que 
fomenta la participació ciuta-
dana i la intervenció de les per-
sones en la vida social i cultural.
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EL CTC VA TRAMITAR L’ANY 2022 FINS 
A 800 CERTIFICATS DIGITALS IDCAT

CURS D’ANGLÈS A2 DIRIGIT A PERSO-
NES EN SITUACIÓ D’ATUR O EN ERTO

El CTC és una de les entitats de registre en la que 
habitualment es pot tramitar presencialment el cer-
tificat digital idCAT, una eina per a fer tràmits amb 
les administracions i ens que integren el sector pú-
blic de Catalunya. Així, l’any 2022 es van tramitar a 
l’equipament masquefí un total de 800 certificats 
digitals idCAT; oferint el servei tant a veïns de Mas-
quefa com a persones vingudes de diferents punts 
de la comarca.

L’Ajuntament ha impulsat un nou Curs de forma-
ció ocupacional d’anglès nivell A2 adreçat prefe-
rentment a persones en situació d’atur o en ERTO, 
amb l’objectiu que puguin potenciar el seu currícu-
lum i, d’aquesta manera, incrementar les opcions 
de trobar feina. 

El curs d’anglès A2 és de caràcter gratuït, l’assis-
tència és obligatòria, té una durada de 220 hores 
lectives, i es duu a terme al CTC fins al mes de maig, 
en horari de 9 a 12.30 h. Els alumnes que superin 
el curs podran obtenir un diploma d’assistència i 
aprofitament reconegut per la Generalitat de Ca-
talunya. I pel que fa a les sortides professionals, la 
persona participant adquirirà competències con-
cretes del nivell A2 en l’idioma anglès.

ESTUDI SOBRE EL GRAU DE DIGITA-
LITZACIÓ DEL TEIXIT COMERCIAL

Les regidories de Comerç i Innovació del Teixit 
Econòmic de l’Ajuntament -amb el suport de la Di-
putació de Barcelona- van realitzar l’any 2022 un 
estudi sobre el grau de digitalització del teixit co-
mercial, amb l’objectiu de conèixer el grau actual 
de digitalització dels comerços de Masquefa, de-
finir el nivell òptim al qual poden situar-se i detallar 
un pla estratègic accionable i ajustat a les neces-
sitats reals dels comerços que es pugui dur a terme 
des de l’Ajuntament per tal d’ajudar al comerç. 

Amb aquesta actuació es pretén estar al costat 
del comerç local per dotar-lo d’eines que els per-
meti enfrontar-se als nous reptes amb garanties i 
ser el màxim de competitiu possible. Durant l’any 
2023 es desenvoluparan les accions previstes 
per tal d’aconseguir augmentar el grau de digi-
talització actual.
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ENTREVISTA A 
ENRIQUETA FERRER, 
RESPONSABLE DE 
“L’ESTANC CANALS, 
QUEVIURES I CARNS 
FRESQUES”

ENTREVISTA

Aquest 2023 l’”Estanc Canals, queviures i carns 
fresques”, ubicat a La Beguda Alta, celebra el seu 
centenari. Amb motiu d’aquesta efemèride l’Ajun-
tament de Masquefa ha volgut homenatjar aquest 
històric establiment begudenc, la responsable del 
qual n’és l’Enriqueta Ferrer. 

Què suposa per a vostès aquest centenari?

Doncs suposa una satisfacció enorme, la veritat. No 
tothom arriba aquí. Ja som, amb el meu fill, la tercera 
generació de la família que estem al capdavant de l’es-
tanc. I tenim moltes ganes de seguir tirant endavant 
molts anys més. Jo hi treballo des de l’any 1964. 

Ha canviat molt el negoci des del dia que es va  
inaugurar fins avui?

Sí, ha canviat molt. Abans d’incorporar-m’hi jo era un 
estanc i drogueria; i quan hi vaig entrar vam començar 
a incorporar-hi també la venda de carns i embotits. 
Després, va venir l’auge de les urbanitzacions i això 
també ho va fer canviar tot. En aquell moment, l’any 

1964, hi venien a comprar la gent del poble, els veïns 
i persones provinents de les masies que volien adqui-
rir alguna cosa. Amb l’expansió de les urbanitzacions, 
però, va començar a venir molta més gent diferent a 
comprar-hi. Van canviar les demandes dels clients i 
ens vam haver d’adaptar per a proporcionar-los allò 
que necessitessin. Avui en dia, a l’estanc hi venem de 
tot, des de tabac, carns, refrescs... En definitiva, tot el 
que es pot trobar en un establiment de queviures.

Han preparat alguna cosa especial per a comme-
morar aquesta efemèride?

Oi tant! Amb la família i amb tots els que porten el 
cognom “Canals” anirem a fer una bona celebració. 
Bé s’ho mereix.

18 març 2023
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DESCOBREIX EN DAIX I FES LES MILLORS SELFIES A MASQUEFA

Masquefa rep actualment unes 30.000 visites anuals. 
La major part de les visites estan associades al CRARC; 
tot i així, els allotjaments, restaurants i els esdeveniments 
culturals i esportius també signifiquen l’arribada de nom-
brosos visitants. Per tal de complementar l’experiència 
turística ja existent, i en el marc del Pla Local de Turisme, 
la Regidoria de Promoció del Territori ha posat en marxa 
dos nous productes turístics que permetran als visitants 
conèixer l’entorn i el patrimoni del municipi i quedar-se 
a gaudir de la gastronomia o fer shopping a Masquefa.

Daix i el Rèptil Misteriós
Es tracta d’una experiència turística gamificada a tra-
vés d’un joc de pistes digital (app). Daix és el viatger 

en el temps masquefí, un Crononauta que ens per-
metrà conèixer la història de tot el municipi. Per ju-
gar només t’has de descarregar l’aplicació al teu mò-
bil (android o Ios) o accedir a través de diversos codis 
QR que trobaràs en llocs emblemàtics de Masquefa.

Ruta Take Your Selfie de Masquefa:
La ruta Take Your Selfie de Masquefa permet als visi-
tants i veïns realitzar les millors selfies, retrats i foto-
grafies possibles en espais icònics de Masquefa, així 
com compartir-les a les xarxes socials. A través de la 
seva APP (android i Ios) els usuaris podran descobrir 
la història, el patrimoni i també que visitar, on com-
prar i on menjar a Masquefa. 

L’AJUNTAMENT POSA A DISPOSICIÓ DE LES EMPRESES DELS POLÍGONS 
INDUSTRIALS DE MASQUEFA UN SERVEI DE GRAVACIÓ I PUBLICACIÓ DE 
VÍDEOS DE PRESENTACIÓ

Al portal web www.poligonsmasquefa.cat ja es po-
den veure els diferents vídeos de presentació indi-
viduals que diverses empreses ubicades als polí-
gons industrials del municipi han editat recentment 
de la mà de l’Ajuntament de Masquefa per a donar a 
conèixer la seva activitat.

Aquesta iniciativa desplegada pel consistori forma part 
de la segona fase del web www.poligonsmasquefa.cat, 
el portal impulsat el passat mes d’abril del 2022 per 
l’Ajuntament amb l’objectiu d’oferir tota la informa-
ció sobre els polígons industrials del municipi i les 
empreses que en formen part. En concret, a través 
d’aquest projecte l’Ajuntament posava a disposició 
de totes les empreses ubicades als polígons indus-
trials del municipi que hi estiguin interessades un 
servei per a la gravació i publicació de vídeos in-
dividuals de presentació.

Durant l’any 2023 se seguiran gravant nous vídeos 
a les empreses que estiguin interessades.



Concurs Literari
Sant Jordi 2023 

Concurs Instagram

1. OBJECTIU

Masquefa Comerç organitza el Concurs Literari Sant 
Jordi amb l’objectiu de promoure la creació literària 
en llengua catalana i fomentar la lectura i l’escrip-
tura.

Categories:

- Escolars de 6 a 12 anys

- Juvenils de 13 a 17 anys

- Sènior a partir de 18 anys

Modalitats:

- Prosa

- Poesia

2. REQUISITS DELS PARTICIPANTS

Podrà participar-hi qualsevol perso-
na que presenti a títol individual un 
treball de creació literària. La par-
ticipació en el concurs implica 
acceptar-ne les bases.

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNI-
QUES DE PRESENTACIÓ.

Totes les obres presentades 
portaran a la portada el 
TÍTOL i la CATEGORIA a la 
qual es presenten.

A part, s’hi adjuntarà un 
sobre tancat on s’indi-
carà a l’exterior:

o Concurs literari Sant Jordi 2023.

o Títol de l’obra i categoria.

A dins d’aquest sobre s’hi inclourà una targeta amb 
nom, cognoms, edat, adreça, adreça electrònica i 
telèfons.

Es podran presentar obres fetes amb l’ordinador 
(format Word, lletra tipus Arial 12 pt, màxim dos fulls 
a una cara), o bé, escrites a mà (màxim tres fulls a 
una cara) 

4. JURAT

El jurat estarà format per una persona de la junta, 
un representant de l’Ajuntament i un professional 
especialitzat. 

5. LLOC I DATA DE PRESENTACIÓ

La data d’entrega serà del 23 de març al 23 d’abril, 
al CTC.

6. PREMI

Hi haurà un premi per cada categoria:

- per la categoria escolar: llibres per un 
valor de 40 € i un berenar per a dues 

persones per un valor de 20 €.

- per la categoria juvenil: llibres per un 
valor de 40 € i un berenar per a dues 

persones per un valor de 20 €.

- per la categoria sènior: un val 
de compra de 100 € per 

gastar al comerç de 
Masquefa.

Bases de participació Guanya Vals Regal per valor de 200 €

Concurs Literari
Sant Jordi 2023 

Concurs Instagram

Hola, masquefins i masquefines!

Moltes gràcies per la confiança que heu dipositat a 
@masquefacomerc !!!

T’ho volem agrair i et volem fer un regal! ‼️‼️‼️‼️

Sortegem uns vals regal  
per valor de 200 € 

Síííííí 10 vals de 20€ perquè els 
puguis gastar en el que vulguis, 

el diumenge del PRIMAVERA 
SHOPPING MASQUEFA en el comerç 

associat que vulguis.‼️
‼️

Vols participar-hi?

És molt fàcil!  Segueix aquests 3 requisits:

1 Segueix el compte de @masquefacomerc

2 Esmenta 3 amics en comentaris, amb els quals 
t'agradaria compartir el val (no es pot repetir 
compte, ni esmentar famosos encara que si n'hi 
ve algun no li farem el lleig, ni comptes fake o de 
bots)

3‼️‼️ Has de tenir + 18 anys

‼️Ho vigilem molt, així que si no compleixes aquests 3 
requisits, no podràs participar en el sorteig

Podràs participar fins el dia 24 d’abril a les 00:00 i el 
sorteig es realitzarà el proper 29 d’abril mitjançant 
stories, així si et toca gaudiràs d’una PRIMAVERA 
SHOPPING MASQUEFA espectacular ‼️

#sorteig #comerçlocal #masquefa #masquefabatega
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IGUALTAT
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GUIA AMB RECURSOS CONTRA LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA

S’INICIA A MASQUEFA LA XAJI, LA 
XARXA ACTIVA DE JOVENT PER A 
LA IGUALTAT 

La Regidoria d’Igualtat ha editat una Guia de re-
cursos contra la violència masclista que dona 
eines a la població del municipi per a actuar da-
vant d’un cas de violència de gènere. El document 
s’ha dissenyat i elaborat a través d’una subven-
ció extraordinària de la Diputació de Barcelona 
i es pot consultar en format paper als diferents 
serveis municipals; i en format digital, al web  
www.masquefa.cat.

La guia, per tant, és un instrument de preven-
ció amb l’objectiu que tota la població estigui 
assabentada de les actituds que poden suposar 
violència en l’àmbit familiar, comunitari o laboral 
i sàpiguen què fer i com sortir-ne. Així, en la guia 
es destaquen els principals recursos i serveis 
sanitaris, de denúncia i d’informació contra la 
violència masclista.

Aquest curs 2022-2023 ha començat a desple-
gar-se a Masquefa la XAJI de la mà de la Plata-
forma Unitària contra les Violències de Gènere, 
amb l’impuls de l’Ajuntament i amb la implicació 
de l’Institut de Masquefa. 

La XAJI es desenvolupa en el marc de l’educació 
entre iguals i l’aprenentagte cooperatiu, amb l’objec-
tiu de formar persones joves que siguin capaces de 
promoure la igualtat de gènere, detectar relacions 
abusives en el seu propi entorn educatiu, i finalment 
esdevinguin referents i agents actius entre els seus 
iguals per a la transformació social.

La XAJI s’ha iniciat a 1r d’ESO i continuarà fins a 
4t d’ESO, i consta de quatre fases: sensibilització, 
formació, seguiment/acompanyament i mento-
ria. Aquest pròxim mes de maig cinc alumnes de 1r 
d’ESO viatjaran fins a Porto en un intercanvi amb 
altres joves d’instituts de Catalunya i Portugal que 
també realitzen aquest programa. Aquesta acció 
rep el suport del programa europeu “Daphne”. 

I

MASQUEFA ESTRENA MURAL 
PER LA IGUALTAT

PLA LOCAL D’IGUALTAT 2022-2025

A través d’una iniciativa de les regidories de Joven-
tut i Visió Europea de l’Ajuntament, Masquefa ja 
compta amb un nou mural per la igualtat. Aquest 
se situa als jardins del CTC i té com a objectiu 
traslladar els valors de la igualtat i la diversitat dels 
joves de Masquefa en el marc de l’Any Europeu de 
la Joventut. El nou mural ha estat treballat conjun-
tament pels joves de Masquefa i l’artista anoienca 
Núria Riba, i representa la diversitat en les identi-
tats, les creences, els hobbys, la roba, etc.

Durant el mes de març es portarà al Ple munici-
pal l’aprovació del nou Pla Local d’Igualtat (PLI) 
2022-2025. Després d’un any de treball, amb 
l’acompanyament de la Diputació de Barcelona i 
l’entitat assessora Dones amb Empenta, l’Ajunta-
ment ha elaborat el primer PLI de Masquefa, un 
document clau per promoure polítiques d’igual-
tat entre homes i dones, i persones LGTBIQ+ a 
la nostra vila.

El procés d’elaboració del Pla s’ha realitzat des d’un 
abordatge transversal i interseccional, amb la partici-
pació de personal tècnic municipal, grups de discus-
sió amb ciutadania, representants d’entitats i partits 
polítics. Tot plegat, amb la voluntat que aquest sigui 
una eina útil i consensuada, que inclou objectius i ac-
tuacions concretes basades en la diagnosi prèvia.

Amb el PLI Masquefa avança en el compromís 
d’erradicar totes les formes de desigualtat, per 
aconseguir una societat igualitària en drets i opor-
tunitats, inclusiva i respectuosa amb la diferència, i 
lliure de violències masclistes.



MASQUEFA COMMEMORA EL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

Durant el mes de març Masquefa va tornar a sortir al 
carrer per a reclamar la igualtat de drets i oportunitats 
entre dones i homes, i per fer visible i posar en valor 
el paper vital i essencial de la dona en la nostra socie-
tat. De la mà de l’Ajuntament, l’Associació de Dones 
de Masquefa, l’Associació Feminista Constel·lació 
Lila i la Biblioteca de Masquefa es van organitzar 
diferents activitats:

Espectacle “Elles #cosasdechicas”

Tindrà lloc el 22 d’abril, a partir de les 19 h, a la Sala 
Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo a càrrec de la 
companyia La Melancòmica. L’aforament és limitat i 
l’activitat està adreçada a majors de 16 anys.

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

Lectura del manifest del Dia Internacional de les Dones

Exposició de llibres i CD’s sobre dones

Cinefòrum: “El acontecimiento”

Punt Lila informatiu al mercat

IGUALTAT
23  març 2023
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CULTURA 
I FESTES

ARRIBA LA DESENA TEMPORADA 
DEL MASQUEFA SONA BÉ!

JUAN ANTONIO LÓPEZ MARTÍNEZ 
EXPOSA A MASQUEFA

EXPOSICIÓ AMB LES IMATGES  
DEL VII CONCURS DE FOTOGRAFIA 
INSTAGRAM MASQUEFA 

EXPOSICIÓ D’ARTISTES LOCALS

NOU PROGRAMA D’ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN

El Masquefa sona bé reprèn amb força la seva pro-
gramació aquest any 2023 de la mà de la Regidoria 
de Cultura i amb la coordinació i producció musical 
de Jordi Tomàs. I és que enguany el Masquefa sona 
bé celebra una gran efemèride: el seu desè aniversa-
ri. Per a aquesta edició especial s’han programat sis 
actuacions a la Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio 
Rojo; la primera d’elles va tenir lloc el 12 de març de la 
mà de Barcelona Art Orchestra:

• Orquestra de Cambra Terrassa 48 (16 d’abril)

• Sabor de Gràcia (14 de maig)

• Barcelona Gospel Messengers (18 de juny)

• Gema 4 (17 de setembre)

• Cobla Montgrins (29 d’octubre)

Finalment, enguany s’ha decidit canviar el format 
del Premi de composició per a música de cobla 
Masquefa i Montgrins per l’estrena de dues obres 
d’encàrrec, que s’interpretaran en un concert 
bianual de la Cobla Montgrins. En aquest nou for-
mat del concert de cobla Masquefa i Montgrins els 
compositors convidats del 2023 són Jordi Molina 
i Dani López.

Fins al 10 de gener es va poder visitar al Casal d’Avis la 
mostra “Masquefa. Abans i ara”, del fotògraf Juan 
Antonio López Martínez. 

La Biblioteca municipal 
va acollir fins al 14 de 
gener la mostra col·lectiva 
“Inspiració i colors”, amb 
obres d’artistes locals.

Fins al 16 de gener es va 
poder visitar a la Biblioteca 
municipal una mostra amb 
totes les imatges que es 
van presentar al VII Con-
curs de fotografia Insta-
gram Masquefa 2022; en-
tre elles, les 13 instantànies 
premiades.

Fins al pròxim mes de desembre de 2023 l’Ajunta-
ment impulsa una nova programació d’activitats 
adreçada al col·lectiu de gent gran. Entre les propos-
tes hi ha balls populars, aquagim, escola d’esque-
na, taller “Treballem el riure i la memòria”, clas-
ses de dibuix, gim dolça i balls en línia. Aquestes 
activitats, a més, es complementen amb els serveis 
permanents que ofereix el Casal d’Avis -entre ells, 
un servei de callista- o propostes puntuals, com 
una xerrada sobre alimentació. 

C
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CULTURA 
I FESTES

C

PETIT AVANÇAMENT DEL PROGRAMA D’ACTIVITATS DE LA FESTA MAJOR PETITA

DIVENDRES 12 DE MAIG

• La sirena de La Fàbrica Rogelio Rojo dona la ben-
vinguda a la festa

• Actuació de l’Escola de Dansa Noemí Rubira

• Animació infantil amb la companyia Més Tumà-
cat i l’espectacle “Tumàcat music xou”

• Versots satírics de la Colla Infantil de Diables de 
Masquefa

• Carretillada de la Colla Infantil de Diables de Masquefa

• Sopar de Faves a càrrec de l’Alzinar, Societat Re-
creativa i Cultural; i lliurament de les Faves d’Ar-
gent 2023 per part de l’Alzinar i l’Ajuntament

• Concert amb Cafe Trio

• Actuació del grup de versions Her Majesty

• Festa jove

DISSABTE 13 DE MAIG

• Torneig de petanca de Sant Isidre a càrrec del 
Club Petanca Masquefa

• Campionat de tir al plat Festa Sant Isidre a càrrec 
de la Societat de Caçadors l’Esquirol de Masquefa

• II Concurs de trencaclosques de Sant Isidre a 
Masquefa

• Espectacle “Mag màgia” amb Enric Magoo 

• 36a Trobada de gegants a Masquefa

• 2a Trobada de ball de bastons a Masquefa

• Correfoc de  la Colla de Diables de Masquefa 
amb dimonis de Molins de Rei

• Ball amb l’Orquestra Montgrins i el tradicional 
Ball de la Garlanda

• Concert de versions a càrrec de La Loca Histeria; 
i, seguidament, disco mòbil

DIUMENGE 14 DE MAIG

• Nova edició del Primavera Shopping Masquefa

• Campionat a Masquefa de Copa HRD Lions de 
taekwondo ITF a càrrec de l’Escola HRD Lions de 
Masquefa i Hwaran-do de Sant Vicenç dels Horts

• Cantada de caramelles i caramelles infantils

• Passada de Sant Isidre amb les autoritats locals 
i els balls del seguici festiu: diables i drac, ball de 
bastons, gegantons i gegants de Masquefa

• Solemne eucaristia en honor a Sant Isidre

• Ofrena floral a Sant Isidre a càrrec dels balls del 
Seguici Festiu de Masquefa

• Cant de les llaors a Sant Isidre

• Parc infantil animat amb inflables 

• Concert de Sabor de Gràcia en el marc del Mas-
quefa sona bé

DILLUNS 15 DE MAIG

• Circ per a tota la família amb la companyia Pasa-
barret i l’espectacle “Versus”

Aquest programa d’activitats pot estar sotmès a 
variacions. Pròximament, es donarà a conèixer el 
programa definitiu.

25  març 2023

FEM CULTURA: ÈXIT D’ASSISTÈNCIA A LES NOVES SORTIDES CULTURALS

A principis del mes de desembre l’Ajuntament va organit-
zar una sortida cultural a Lleida i Mollerussa on els par-
ticipants van poder gaudir d’una visita la Seu Vella, el Cas-
tell del Rei i el Museu dels Vestits de Paper; durant el mes 
de febrer va ser el torn per a una sortida al Teatre Tívoli per 
a viure en directe la representació del musical “Grease”; i 
l’11 de març es va visitar el Palau Güell de Barcelona. 

Les pròximes sortides seran les següents:

• 14 d’abril: sortida al Teatre Condal per a veure 
l’obra “Júnior”, amb Joan Pera.

• 22 d’abril: la Setmana Medieval de Montblanc, 
visita al mercat i espectacle de la llegenda de 
Sant Jordi.

• 6 de maig: Delta de l’Ebre, ruta de les muscleres 
de la Badia dels Alfacs i Museu de la Mar de l’Ebre.

• 11 de juny: visita guiada per Sitges i la Festa del 
Corpus.

• 1 de juliol: 56a Cantada d’Havaneres de Calella 
de Palafrugell.

• 11 de novembre: viatge a la història de Catalunya 
en el MHC, a Barcelona.



ROSTRES DE L’ANYRA
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ÚLTIM NAIXEMENT DEL 2022

LA COFRADÍA DEL CRISTO CRUCIFICADO Y NUESTRA SEÑORA DE LES DO-
LORES CELEBRA EL SEU 40È ANIVERSARI

PRIMER NAIXEMENT DEL 2023

NOM DEL NADÓ: NAYLA

Nom dels pares: Muneim i Fatima Zohra

Dia i hora de naixement: 31 de desembre de 2022 
a les 19 h

Per què l’hi heu posat aquest nom? Li vam posar 
aquest nom perquè al pare li agradava molt i és un 
nom àrab fàcil de pronunciar

Com us imagineu el seu futur? Volem que sigui feliç

NOM DEL NADÓ: MARIO

Nom dels pares: Soraya i David

Dia i hora de naixement: 4 de gener de 2023  
a les 12.50 h

Per què l’hi heu posat aquest nom? Li hem posat 
aquest nom en record d’un familiar de la mare.

Com us imagineu el seu futur? Volem que tingui 
salut i sigui feliç

CULTURA 
I FESTES

C

Amb motiu del seu 40è aniversari de fundació i coin-
cidint amb el Dia d’Andalusia, la Cofradía del Cristo 
Crucificado y Nuestra Señora de les Dolores va or-
ganitzar el 4 de març diferents activitats a la Sala Po-
livalent de La Fàbrica Rogelio Rojo; entre elles, una 
sessió de ball de la Escuela de baile La Cofradía amb 
la col·laboració del grup Las Sevillaneras o el concert 
de La Jarana. Tot plegat, presentat per José Barba 
“El Fary”. I el 18 de març va actuar en concert La Hún-
gara i La Calle el Son.



SALUTSA

QUÈ ÉS L’ESTRÈS? 

SIS ASPECTES CLAU PER CUIDAR DEL NOSTRE BENESTAR EMOCIONAL

Conèixer-se a un mateix/a

Explorar i reflexionar sobre un mateix/a ens permet 
obtenir informació valuosa sobre els nostres gustos, 
les nostres creences i valors, com ens relacionem amb 
els altres i el món, com afrontem certes situacions, etc. 
Quan volem cuidar una planta, primer hem de saber 
que necessita; el mateix passa amb nosaltres.

Practicar l’autocompassió 

Moltes vegades ens tractem d’unes formes amb les 
quals no tractaríem ni el nostre pitjor enemic. Un exer-
cici que podem fer per començar a practicar l’auto-
compassió és adonar-nos de com ens parlem quan ens 
equivoquem, i reflexionar sobre si estem sent justos 
amb nosaltres. 

Ser amable amb el nostre cos

El nostre cos ens acompanyarà al llarg de la vida, l’hem 
de respectar i estimar. Hem de procurar escoltar-lo i 
aprendre a cuidar-lo. Un primer pas pot ser detectar pe-
tits canvis que podem introduir en el nostre dia a dia, i 
que poden millorar el nostre estat de salut.

Relacionar-se amb els altres

Les relacions amb els altres són un element molt im-
portant pel nostre benestar emocional. Es recomana 
invertir temps de qualitat amb aquelles relacions que 
ens ajuden a sentir-nos valorats i estimats. 

Mantenir unes metes i objectius

L’establiment d’objectius i metes dona sentit a la nostra 
vida. Les fites han de ser  curtes, senzilles i ajustades a la 
nostra realitat, perquè ens aportin satisfacció.

Demanar ajuda

Existeixen situacions i moments que no trobem mane-
ra de fer front. Demanar ajuda quan no ens assortim 
amb alguna cosa, també és clau per mantenir el nostre 
benestar.

Laura Castillo Gabarrón

Referent de Benestar Emocional i Comunitari d’Aten-
ció Primària del Baix Llobregat Nord

L’estrès és el conjunt de mecanismes que un ésser viu 
posa en marxa quan percep algun esdeveniment que 
identifica com a perillós i s’activen uns processos com-
plexos que estan en diferents parts del cervell, en els 
nervis i en algunes hormones amb l’objectiu de pre-
parar l’organisme per sobreviure a aquesta amenaça.

El perill pot ser real o imaginari, del passat o del futur, 
psicològic, espiritual, social… Cada persona creem la 
nostra realitat que és personal i intransferible.

L’estrès té diferents fases: 

• Alarma
• Resistència
• Esgotament
• Burn out o estrès crònic
En elles es secreten una sèrie d’hormones com l’adre-
nalina i el cortisol, i el seu augment sostingut en el 
temps provoca problemes de salut. 

Els símptomes en l’estrès crònic poden ser: 

• Migranyes
• Hipertensió
• Úlceres digestives
• Dolor crònic

• Taquicàrdia
• Diabetis
• Asma
• Obesitat
• Dislipèmies
• Infertilitat
• Malalties autoimmunes 
• Càncer
Però, què notem en les primeres fases? Falta d’energia, 
irritabilitat, problemes de concentració, insomni, esgo-
tament per un esforç físic o mental, ganes de menjar 
dolços, augmentar el consum de tabac i alcohol…

Consells per disminuir l’estrès:

Descansar les hores necessàries, gaudir dels amics i fa-
miliars, connectar amb l’entorn, fer exercicis de respira-
ció i meditació, fer activitat física i cuidar l’alimentació.

Suplements amb actius que tenen efecte neuromodu-
lador i que des de la farmàcia aconsellem de forma 
personalitzada depenen de la simptomatologia. 

Sílvia Jiménez Tort

Farmacèutica titular de Farmàcia Masquefa
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LA BÀSCULA
BUTLLETÍ INFORMATIU DE LA REGIDORIA DE J0VENTUT
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MASQUEFA S’OMPLE DE COLOR I ALEGRIA DURANT EL CARNAVAL

CONCURS D’ESTABLIMENTS 
COMERCIALS DISFRESSATS

CONCURS DE COMPARSES 
(fins a 20 participants)

CONCURS DE COMPARSES 
(més de 20 participants)

1r premi: Igual roba i complements

1r premi: La Civilització Perduda

2n premi: Som azteques... Som guerrers! 

3r premi: Birres i més birres

1r premi: El temps vola

2n premi:  Irresistibles

3r premi: Àsia Fusió

2n premi: Perruqueria i Estètica Hortènsia

3r premi: El Jardí d’Adriana



PRÒXIMES ACTIVITATS AL CASAL 
DE JOVES

PROJECTE “ESCOLTA JOVE”

BEQUES PER A ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

20 d’abril – 18 h

TORNEIG DE PING PONG

21 d’abril – 17 h

JOCS DE TAULA

22 d’abril – 18 h

DECOREM EL CASAL DE JOVES AMB MOTIU DE SANT JORDI

18 de maig – 18 h

TORNEIG DE FUTBOLÍ

3 de juny – 17.30 h

CINEFÒRUM

Una de les conseqüències de la pandèmia és l’im-
pacte negatiu en el desenvolupament vivencial de 
la població jove. El context vital d’aquest col·lectiu 
s’ha vist plenament afectat, com posen de manifest 
les baixes dades d’emancipació juvenil, l’alt abando-
nament escolar prematur o la temporalitat de les 
feines de la població jove.

Per tot plegat, l’Oficina del Pla Jove de la Diputa-
ció de Barcelona ha concedit el Programa Escolta 
Jove a l’Ajuntament de Masquefa amb l’objectiu 
d’atendre les necessitats d’informació, orientació 
i acompanyament vivencial de les persones joves. 
Aquest acompanyament ha de permetre detectar 
i gestionar, en fases incipients, casos de vulnerabili-
tat, trastorns o conflictes latents.

La Regidoria de Joventut obrirà pròximament una 
nova convocatòria de beques dirigida als estudiants 
residents a la vila i que cursin estudis oficials de grau 
universitari, diplomatura o llicenciatura, cicles forma-
tius de grau mitjà (CFGM), cicles formatius de grau 
superior (CFGS), Batxillerat, ensenyaments professio-
nals de música i dansa i estudis artístics superiors a 
Catalunya.

A partir de l’1 de maig es podran sol·licitar les be-
ques al registre d’entrada de l’Ajuntament o a través 
de la seu electrònica; i l’import màxim de l’ajut que 
es concedirà per a cada sol·licitud serà de 500€. 
Les bases de la convocatòria i tota la informació 
les podreu trobar a la web de l’Ajuntament durant 
el mes d’abril. Si teniu qualsevol dubte podeu con-
tactar amb la Regidoria de Joventut al telèfon 93 
772 85 21 o enviant un correu electrònic a l’adreça  
joventut@masquefa.net.

LA BÀSCULA
BUTLLETÍ INFORMATIU DE LA REGIDORIA DE J0VENTUT

BÀ
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L’AJUNTAMENT COL·LABORA AMB 
APINAS EN L’ELABORACIÓ DEL SEU 
CALENDARI

NOVA JORNADA DE DONACIÓ DE 
SANG

LA SOCIETAT RECREATIVA UNIÓ  
BEGUDENCA TANCA ELS ACTES 
DEL SEU CENTENARI

LA MARATÓ DE TV3 RECAPTA UN 
TOTAL DE 2.228,02€

El consistori ha col·laborat amb l’entitat Apinas 
realitzant una donació de 2.500€ pel finança-
ment dels calendaris de l’any 2023, on és re-
flecteix amb imatges el treball que realitzen els 
professionals dels diferents centres i serveis 
d’aquesta entitat referent al territori en l’àmbit de 
l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lec-
tual i de trastorns en el desenvolupament.

El 31 de gener la Sala Polivalent de La Fàbrica Roge-
lio Rojo va acollir una nova jornada de donació de 
sang. Els resultats van ser els següents:

• 97 persones es van apropar a la campanya

• 73 persones van donar sang; i 16, plasma

• 7 van fer la seva primera donació

• Un total de 267 pacients es podran beneficiar

La propera jornada de donació de sang ha estat el 
21 de març. En aquesta data també s’ha inaugurat 
l’escultura en homenatge als donants de sang 
de Masquefa.

A finals del mes de gener la Societat Recreativa 
Unió Begudenca va celebrar la cloenda del seu 
centenari amb un emotiu acte d’homenatge als 
seus socis, membres de les juntes i presidents. En 
aquest esdeveniment, a més, també es va inau-
gurar l’exposició “100 anys de la Societat”, que 
es va poder visitar fins el 5 de febrer.

Masquefa, La Beguda Alta i els seus veïns es van 
bolcar en la celebració de la nova edició de La 
Marató de TV3. Així, un cop finalitzades totes les 
activitats solidàries es va aconseguir recaptar un 
total de 2.228,02€ que aniran destinats íntegra-
ment a la investigació i la recerca mèdica de la 
salut cardiovascular.
Aquest nou èxit solidari va ser possible gràcies 
a la participació activa de la població en les di-
verses activitats nadalenques, lúdiques, cul-
turals, esportives i de lleure que el consistori, 
les entitats i els centres educatius van organitzar 
a Masquefa i La Beguda Alta al llarg dels mesos 
de novembre i desembre i als diners recaptats en 
les guardioles habilitades als diferents establi-
ments comercials i equipaments municipals.

MASQUEFA 
ES MOU

MO
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ESPORTSES
31  març 2023

ELS ESPORTISTES I CLUBS MASQUEFINS ACUMULEN NOUS ÈXITS  
I RECONEIXEMENTS

 Eider Garrido ha estat seleccionada pel control amb la Selecció 
Espanyola de gimnàstica per a anar al Mundial 2023.

 Ethien Garrido ha estat convocat amb la selecció Catalana sub-12 
de futbol.

 El Club Petanca Masquefa es va quedar a les portes d’aconseguir 
l’ascens a primera.

 Luís Gómez, campió d’Espanya, en col·laboració amb l’Associació 
de Can Parellada, el bar del local social i l’Ajuntament van organitzar 
un torneig de billar a Can Parellada amb la participació de 35 jugadors.

 Joan Rosell ha sigut guardonat com a subcampió de la lliga catala-
na de motocròs MX2.

 Arnau Moreno ha estat convocat amb la Selecció Catalana infantil 
de futbol sala.



ESPORTSES
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 El Club Tennis Taula de Masquefa va organitzar durant el mes de 
desembre el Torneig de Nadal.

 Masquefa va acollir el V Ciclocròs Vila de Masquefa, l’última 
prova del Campionat de Catalunya de CX de la temporada 2022.

 Clàudia Perona ha guanyat combats internacionals de boxa a 
Grècia i Irlanda.

 El Club Patinatge Artístic Masquefa va organitzar el mes de 
febrer el Festival de Patinatge Artístic de Masquefa.

 L’EFS Masquefa va celebrar la presentació de tots els seus equips per 
a la nova temporada 2022/2023.

 El Club de Tir va organitzar un torneig de Nadal.

 Els Veterans del Futbol Club Masquefa van celebrar el sopar de Nadal.



 El Club Bàsquet Masquefa va celebrar la presentació de tots els 
seus equips per a la nova temporada 2022/2023.

 Iker Valderrama va quedar subcampió en el Torneig A 4 Internacional 
celebrat a França i va guanyar un combat de boxa internacional a Mèxic.

 Guillem Llorens Manzano s’ha proclamat campió amb l’Igualada 
HC en categoria sènior de la XIII Copa Generalitat d’hoquei patins.

 Manel Bueno Molina va aconseguir medalla de plata en la categoria 
de 54 kg en les finals del Campionat de Catalunya de boxa 2022.

 Lorena Montes Ramos va debutar amb només 15 anys en un 
combat interclub.

 Durant el mes de febrer es va celebrar el primer campionat femení 
de billar de Can Parellada, organitzat pel campió d’Espanya de billar 
Luís Gómez i el Bar-Casal de Can Parellada. A la competició hi van pren-
dre part un total de 12 participants.

ESPORTSES
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MARÇ 2023

EXPOSICIÓ 8M - DIA INTERNACIONAL 
DE LES DONES

Exposició de llibres, DVD’s i CD’s 
d’escriptores, artistes, científiques, 
actrius, directores, cantants, 
músiques… Dones protagonistes de 
pel·lícules, novel·les i contes.

 Lloc: vestíbul de la Biblioteca de 
Masquefa

24 DE MARÇ

TALLER D’ALIMENTACIÓ 

Dietes adaptades i activitats per un 
envelliment saludable per a la gent 
gran. A càrrec de Funbrain.

 Hora: de 17.30 a 19 h

 Lloc: Casal d’Avis

 Amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona

CONCERT HOTEL COCHAMBRE

 Hora: 23.30 h

 Lloc: Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

 Organitza: Futbol Sala Espardenya 
Masquefa 

26 DE MARÇ
BOSC DELS INFANTS

Plantada d’alzines al Bosc dels Infants 
de Masquefa. Nadons nascuts el 2022.

 Hora: 11 h

 Lloc: Bosc dels Infants

50 ANYS DE CASATS

Acte d’homenatge a les parelles de 
50 o més anys de matrimoni.

 Hora: 14 h

 Lloc: Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

BALL POPULAR

Amb el Duo Tempo.

 Hora: 17 h

 Lloc: Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

 Preu: 2€

31 DE MARÇ
DIA INTERNACIONAL DE LA VISIBILITAT 
TRANS

DEL 6 AL 25 DE MARÇ

ABRIL 2023

1 D’ABRIL
PRESENTACIÓ DE LLIBRES

“Insidia” i  “Los crímenes del opio”, de 
l’escriptor masquefí Daniel Santiño. 
“Insidia” és la segona part de la 
novel·la “Los crímenes del opio”, obra 
guanyadora del Premi Internacional de 
novel·la negra L’H CONFIDENCIAL 2015.

 Hora: 11 h

 Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca

QUART ANIVERSARI DEL CEM

Activitats i obsequis pels 
participants: cicloindoor, aquagym, 
circuit training, bodycombat, 
zumba i pàdel americana 3 pistes. 
Reconeixements de fidelització i 
obertura d’una nova sala.

 Hora: de 10 a 14 h

 Lloc: CEM Masquefa

SETMANA SANTA
2 D’ABRIL

DIUMENGE DE RAMS

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

BALL POPULAR

Amb Som-hi Band.

 Hora: 17 h

  Lloc: Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

 Preu: 2€

7 D’ABRIL
DIVENDRES SANT

 10 h: viacrucis a la parròquia de 
Sant Pere.

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

 19 h: processó de Setmana Santa. 
Sortida des de la parròquia de Sant 
Pere i recorregut pels carrers de la 
Vila (en els cartells s’especificarà 
més). A càrrec de la Cofradía del 
Cristo Crucificado y Nuestra Señora 
de los Dolores, acompanyats de la 
Banda de Música d’Igualada.

8 D’ABRIL
VETLLA DE PASQUA A LA PARRÒQUIA 
DE SANT PERE.

 20 h: 

9 D’ABRIL 
DIUMENGE DE PASQUA

 10.45 h: missa de Pasqua a la 
parròquia de Sant Pere. 

10 D’ABRIL
DILLUNS DE PASQUA - APLEC AL 
CEMENTIRI VELL

 10:30 h: esmorzar popular.

 11 h: celebració de la missa. 

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

12 D’ABRIL
PRESENTACIÓ LLIBRE

Presentació de la novel·la “Aullidos 
en Barcelona” de Daniel Banegas.

 Hora: 18 h

  Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca

13 D’ABRIL
CLUB DE LECTURA 

Col·loqui sobre la novel·la “Olives 
picants”, amb la presència de 
l’autora i escriptora Anna Monreal. 
Amb la col·laboració de la Institució 
de les Lletres Catalanes. Exemplars 
disponibles del llibre al taulell de 
préstec de la biblioteca.

 Hora: 18 h

 Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca

15 D’ABRIL
TEATRE MUSICAL “4 HOMBRES PARA EVA”

Actuació playback amb el grup 
musical Què Gran és la Gent Gran 
de Masquefa.

 Hora: 19 h

 Lloc: Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

16 D’ABRIL
MASQUEFA SONA BÉ

“Mirades”. Orquestra de Cambra 
Terrassa 48.

 Hora: 18h

 Lloc: Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

18 D’ABRIL
HORA DEL CONTE

“Sant Jordi i el drac”, amb titelles i 
cançons. A càrrec de la companyia 
Tres quarts de quinze. Per a públic 
infantil i familiar. Entrada gratuïta.

 Hora: 18 h

  Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca



20 D’ABRIL
CINEFÒRUM

“Minari, historia de mi família” 
(2021, Lee Isaac Chung). Moderat 
per Joan Millaret. No recomanada 
per a menors de 13 anys. 

 Hora: 17.30 h

 Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca

22 D’ABRIL
SORTIDA CULTURAL 

La Setmana Medieval de Montblanc: 
visita al mercat i espectacle de la 
llegenda de Sant Jordi. Inscripcions 
del 20 de març al 6 d’abril.

 Més informació: Regidoria de Cultura

TEATRE

Espectacle “Elles #cosasdechicas”, 
a càrrec de la Companyia La 
Melancòmica. Aforament limitat. 
Adreçat a majors de 16 anys.

 Hora: 19h

 Lloc: Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

23 D’ABRIL
DIADA DE SANT JORDI

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

ESTRENA DELS NOUS VESTITS DELS 
GEGANTS DE MASQUEFA

 Hora: 12 h

 Lloc: plaça de l’Església 

 Organitza: Colla de Gegants de 
Masquefa

25 D’ABRIL
XERRADA

“Escoltar, visualitzar, activar”, a 
càrrec d’Eva Gas.

 Hora: 18 h

 Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca

30 D’ABRIL
BALL POPULAR

Amb Fussion-Duet.

 Hora: 17 h

 Lloc: Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

 Preu: 2€

DEL 17 D’ABRIL AL 7  
DE MAIG 

EXPOSICIÓ 

Obres de l’artista Eva Gas.

 Lloc: Vestíbul de la Biblioteca de 
Masquefa

MAIG 2023

6 DE MAIG
SORTIDA CULTURAL 

Delta de l’Ebre: ruta de les Muscleres 
de la Badia dels Alfacs i Museu 
de La Mar de l’Ebre (La Ràpita). 
Inscripcions del 3 al 21 d’abril.

 Més informació: Regidoria de 
Cultura

7 DE MAIG
BALL POPULAR

Amb Duo Camelot.

 Hora: 17 h

 Lloc: Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

 Preu: 2€

9 DE MAIG
DIA INTERNACIONAL D’EUROPA

11 DE MAIG
CINEFÒRUM

“Sorry we missed yoy” (2019), 
de Ken Loach. Moderat per Joan 
Millaret. Entrada lliure adreçada a 
tots els públics. 

 Hora: 17.30 h

 Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca

12, 13, 14 I 15 DE MAIG

FESTA MAJOR 
PETITA DE ST. 
ISIDRE 
(veure programació a part)

14 DE MAIG
PRIMAVERA SHOPPING

Racons amb encant i activitats de 
dinamització.

 Hora: 11 h

 Lloc: carrers de la vila

MASQUEFA SONA BÉ

“La rumba original”. Sabor de 
Gràcia.

 Hora: 18 h

 Lloc: Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

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

TALLER DE PREPARACIÓ DE LA 
SÚPERNIT A LES BIBLIOTEQUES 

Adreçat a infants de 3 a 8 
anys (màxim 15 participants) i 
acompanyants. Cal inscripció prèvia 
via correu electrònic, telefònica o 
presencialment. Places limitades.

 Hora: 18 h

 Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca

18 DE MAIG
CLUB DE LECTURA 

Col·loqui sobre l’obra de teatre 
“El temps i els Conway”, de J.B. 
Priestley. Cal inscripció prèvia via 
correu electrònic, telefònica o 
presencialment.

 Hora: 18 h

 Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca

19 DE MAIG
SÚPERNIT A LES BIBLIOTEQUES

Activitat infantil promoguda pel 
canal SX3 i protagonitzat per en 
Titó. Adreçat a infants de 3 a 8 
anys (màxim 15 participants) i 
acompanyants. Cal inscripció prèvia 
via correu electrònic, telefònica o 
presencialment. Places limitades.

 Hora: 18 h

 Lloc: Espais de la Biblioteca

20 DE MAIG
TROBADA DE CLUBS DE LECTURA DE 
CATALUNYA AL TNC

Trobada i representació de l’obra 
de teatre “El temps i els Conway”, 
de J.B. Priestley. Dirigida per 
Àngel Llàcer. Cal inscripció prèvia 
via correu electrònic, telefònica o 
presencialment. Places limitades.

 Hora: 18 h

 Lloc: Teatre Nacional de Catalunya

AGENDA A
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20 I 21 DE MAIG
FESTA DEL ROSER DE LA BEGUDA 
(veure programació a part)

 Organitza: Societat Recreativa 
Unió Begudenca

21 DE MAIG
CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL 
D’ACCIÓ PER A LA SALUT DE LES DONES

DEL 9 AL 27 DE MAIG 
EXPOSICIÓ 

“Masquefa: abans i ara”. Fotografies 
de Juan Antonio López Martínez.

 Lloc: Vestíbul de la Biblioteca de 
Masquefa

JUNY 2022

4 DE JUNY
FESTA DE L’ESPORT 

 Organitza: Ajuntament de Masquefa

BALL POPULAR

Amb Duo Choffers.

 Hora: 17 h

 Lloc: Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

 Preu: 2€

8 DE JUNY
CINEFÒRUM

“L’oficial i l’espai” (2020), de Roman 
Polanski. Moderat per Joan Millaret. 
No recomanada per a menors de 12 
anys.

 Hora: 17.30 h

 Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca

18 DE JUNY
MASQUEFA SONA BÉ

“Dance!”. Barcelona Gospel 
Messengers.

 Hora: 18 h

 Lloc: Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

23 DE JUNY
REVETLLA DE SANT JOAN

Arribada de la Flama del Canigó.

 Organitza: Club Excursionista Anoia

28 DE JUNY
DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL 
LGTBIQ

II CONCURS DE 
CARTELLS DE 
FESTA MAJOR DE 
MASQUEFA 2023

L’objectiu és la realització del 
cartell oficial que representarà la 
imatge de la Festa Major per Santa 
Magdalena 2023. Amb aquest 
concurs es vol promoure la cultura 
popular i tradicional de les nostres 
festes majors, fomentar la creació 
artística i la participació vilatana 
en la festivitat. El 31 de maig és la 
data màxima per lliurar les obres. 
Veure les bases del concurs a part.

9 I 10 DE JUNY
FESTA DEL ROCIO

 Lloc: pati i Sala Polivalent de La 
Fàbrica Rogelio Rojo

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

11 DE JUNY
SORTIDA CULTURAL 

Visita guiada per Sitges i Festa del 
Corpus. Inscripcions del 4 al 19 de 
maig.

 Més informació: Regidoria de 
Cultura

15 DE JUNY
RÀDIO-TEATRE “EL PETIT PRÍNCEP”

Lectura ràdio-teatralitzada de 
l’obra “El petit príncep”, d’Antoine 
de Saint-Euxpéry. A càrrec de Dario 
Muhi. Productora: Donde hibernan 
los mosquitos.

 Hora: 18 h

 Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca

16 DE JUNY
RÀDIO-TEATRE “EL PETIT PRÍNCEP”

Col·loqui sobre l’obra “El petit 
príncep”, d’Antoine de Saint-
Euxpéry. A càrrec de Dario Muhi. 
Productora: Donde hibernan los 
mosquitos.

 Hora: 18 h

 Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca

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

Ajuntament de Masquefa
c/ Major, 91-93

Correu electrònic
masquefa@diba.cat

LES VOSTRES OPINIONS
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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 · FEM REALITAT ELS PROJECTES I DISSENYEM LA MASQUEFA DEL FUTUR

JUNTS X MASQUEFA · QUATRE ANYS DE MOLTA FEINA I DE MOLTS PROJECTES FETS 
REALITAT PER A SEGUIR FENT AVANÇAR MASQUEFA

El Grup Municipal Socialista sempre ac-
tua amb responsabilitat i coherència. Ja 
fa més de dos anys vam decidir entrar al 
govern de Masquefa amb un objectiu clar, 
sumar esforços i donar resposta als rep-
tes del municipi.

En el curt termini, solucionar la situació 
econòmica de l’Ajuntament, aportar esta-
bilitat política, experiència i finançament, 
obrir les portes d’altres administracions i 
donar seguretat a la ciutadania, han estat 
elements cabdals per projectar la Mas-
quefa del futur.

És per això que ens sentim orgullosos 
quan Masquefa avança en accions re-
llevants per la nostra societat i que 
veurem a mitjà termini, com és la trans-
formació energètica als habitatges de 
Masquefa, el nou Centre de serveis a la 
Gent Gran (ambdós projectes amb fons 
Next Generation) o la pacificació del nucli 
antic (acord establert al pacte de govern).

En aquests dos anys hem avançat en la 
Masquefa del futur. Dissenyem un territori 
sostenible que posa les persones al centre 

de tot i que desplega una transformació 
amable, endreçada i accessible del nostre 
entorn i amb un model econòmic modern 
i equilibrat. L’aprovació de l’Agenda Urba-
na Local de Masquefa obre les portes al 
finançament europeu, per exemple.

L’aprovació de l’Avanç de POUM obre 
noves oportunitats que fins ara inexistents 
a Masquefa, com és la generació d’una 
important bossa d’habitatge de protecció 
social. 

Les noves polítiques d’igualtat fan de 
Masquefa un municipi referent en aquest 
àmbit i encara hem d’avançar molt més 
generant sinergies amb els centres educa-
tius, l’atenció a la gent gran i els col·lectius 
més vulnerables, per exemple.

Davant temps complexos, en els dos darrers 
anys hem sumat esforços i hem fet pos-
sible la transformació de Masquefa. Cal 
continuar avançant per fer de Masque-
fa un territori connectat a les persones 
i el seu futur. 

GRUPS
MUNICIPALS

GM
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A les vostres mans teniu la darrera edició de la 
revista d’informació municipal d’aquest mandat 
2019-2023. Un bon moment per a fer un repàs 
d’aquests darrers quatre anys, un període on nin-
gú s’esperava que passéssim una pandèmia com 
la que hem passat.
Una pandèmia, però, durant la que totes les per-
sones de Masquefa van donar el millor de si ma-
teixes; en especial, tots els treballadors municipals, 
per a poder continuar garantint tots els serveis. 
Ens vam organitzar i entre les persones volun-
tàries i empreses del poble que ens van facilitar 
els teixits, vam ser capaços de fer mascaretes 
per a tots els veïns en un moment en el qual no 
n’hi havia. I aquest és el millor exemple del que 
és Masquefa i la seva societat. La pandèmia ens 
ha condicionat de ple. Amb tot, hem aconseguit 
estar en tot moment al costat de les persones 
per a no deixar a ningú enrere i que Masquefa 
continués avançant fins a deixar un poble obert, 
modern, benestant i amb un enorme potencial 
encara per a continuar creixent. 
Al llarg d’aquests darrers quatre anys també hem 
donat continuïtat al pla d’asafaltat de carrers; 
hem posat en marxa el CEM Masquefa, que ja 

compta amb més de 1.500 abonats; hem posat al 
dia les instal·lacions de La Beguda Alta pendents; 
hem actualitzat, ordenat i transformat el polígon 
de La Pedrosa potenciant-ne la seva vessant 
comercial; i hem aconseguit connectar tots els 
nuclis, des de La Beguda fins a Can Quiseró; amb 
la construcció del pont que uneix El Maset amb 
Can Quiseró, la peça clau que ens mancava per 
a poder connectar tot el nostre municipi de pun-
ta a punta de forma segura. I encara parlant del 
Maset, hem finalitzat el projecte d’urbanització 
d’aquesta àrea. I amb molt d’orgull podem dir que 
avui en dia tenim totes les urbanitzacions del 
municipi amb tots els serveis. 
I ara, ens centrarem en la tan necessària transfor-
mació del nucli antic de Masquefa, imprescindi-
ble per a revitalitzar, pacificar, dinamitzar i dignificar 
un espai tan icònic del nostre poble. Un projecte 
que ens ha de permetre convertir el nucli antic en 
un entorn més accessible, segur i sostenible.
I per a fer possible aquest repte i molts més vo-
lem continuar comptant amb el vostre suport i 
col·laboració. Pel nostre futur! Perquè ens agra-
da Masquefa! Moltes gràcies per la vostra con-
fiança!
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Són moltes les setmanes i els mesos en 
què el renovat projecte d’Esquerra Mas-
quefa, encapçalat pel nostre veí Roger 
(@rogerclaravalls), camina pels carrers i 
barris de Masquefa: visitant i parlant amb 
persones, associacions, entitats, comerços 
i empreses. Sempre amb un somriure i 
amb la il·lusió de treballar per una Mas-
quefa millor, de treballar pel poble que 
ens és casa i ens estimem.

Gràcies a tota aquesta feina, fem créixer 
un nou projecte que es basa en tres 
pilars: l’escolta activa, la proactivitat i l’ho-
nestedat. Practiquem l’escolta activa per-
què ens interessa saber quines són les 
necessitats reals dels veïns i les veïnes de 
Masquefa. Tenim un projecte sustentat en 
la proactivitat, perquè no volem esperar 
passivament a parlar amb tu, sinó que som 
nosaltres els qui hi anem, perquè et volem 
conèixer i entendre de quina manera et 
podem ser útil. I sobretot, fem una políti-
ca honesta: som sincers sobre el que po-

Llega un momento en la vida en que todo 
tiene un final. Se cierran etapas y en ocasio-
nes se abren otras. Desde estas líneas quiero 
informar que mi etapa al frente del partido 
Ciudadanos Masquefa ha llegado a su fin.

Ha sido una decisión meditada después de un 
largo  proceso de reflexión.  Así lo siento y por 
honestidad conmigo mismo y especialmente 
con los votos que recibí en las pasadas muni-
cipales he decidido concluir mi etapa en este 
gran partido que ha sido Ciudadanos. He esta-
do rodeando de grandes compañeros, de los 
que he aprendido mucho. Me marcho sin nin-
gún tipo de reproche ni resentimiento hacia 
nadie, al contrario, dando las gracias a todos 
los me han ayudado, tanto desde dentro del 
partido como desde fuera del mismo. 

Ahora vienen a mi cabeza los recuerdos de 
apenas hace siete años cuando un escaso gru-
po de amigos decidimos crear la Agrupación 
de C’s Masquefa, la primera de la comarca de 
l’Anoia. Los buenos momentos, las reuniones, 
las noches de pegar de carteles, los recuentos 
electorales serán recuerdos que permanece-
rán imborrables en mi memoria.

dem fer i, sobretot, explicant el model que 
creiem més adequat per a Masquefa.

Aquest nou projecte, que compta amb la 
il·lusió, les forces i l’energia de masque-
fins com tu, està completament obert a 
la participació de tothom. Us convidem 
amb total franquesa a formar-ne part, per-
què tenim molt clar que l’eix vertebrador i 
centre d’aquest projecte som els masque-
fins i les masquefines. Per tant, visquis al 
nucli, als barris o al poble de La Beguda; 
estiguis més o menys involucrat en el dia 
a dia de la vila; hi portis vivint tota la vida 
o des de fa ben poquet, treballem per la 
Masquefa que somiem. Treballem per una 
Masquefa de totes i tots, i que sigui cohe-
sionada, equitativa, pròspera i sostenible.

Si tu també t’estimes Masquefa, si tu tam-
bé tens ganes de donar un nou impuls a la 
política local, si tu també sents que aquest 
projecte pot ser casa teva, coneguem-nos, 
perquè, com tu, #EstimemMasquefa.

La vocación de servicio público, de ser útil a 
mis conciudadanos, ha arraigado profunda-
mente en mí.  Siempre me he planteado la 
política, especialmente la local, como el servi-
cio a los vecinos, escuchando sus problemas, 
quejas y sugerencias y siendo altavoz de los 
mismos en el consistorio. No lo concibo de 
otra manera y así he procurado hacerlo.

Y como se suele decir cuando se cierra una 
puerta se abre una ventana. Quiero hacer 
público todos los vecinos de nuestro pueblo 
que en las próximas elecciones municipales 
van a contar con una opción realista, sensata 
y moderada, pero firme y sin ambigüedades 
en sus planteamientos; me presento como 
alcaldable por el Partido Popular.  

Desde aquí mi agradecimiento a la Agrupa-
ción del Partido Popular de Masquefa y en es-
pecial en la persona de su presidente Manuel 
Roldán. En primer lugar, porque me han se-
ducido con su proyecto; y muy especialmen-
te, por la confianza que han depositado en 
mí. Es un honor y un privilegio del cual espero 
estar a la altura.
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Eduard Roig Solà (15 de juny de 1965) ha estat durant 
dues etapes, la darrera des de fa més de 20 anys, el 
president de la Societat Recreativa Unió Begudenca.  
Ha estat vinculat a l’entitat al llarg de tota la seva vida 
i enguany deixa la seva presidència. Ho fa havent 
commemorat el centenari d’aquesta històrica associació 
cultural begudenca que després de 100 anys segueix 
ben dinàmica i viva, consolidada com un dels màxims 
referents per a tots els veïns de La Beguda Alta.

Quin balanç fa de la commemoració del centenari de la Societat 
Recreativa Unió Begudenca?

El balanç que en fem és molt positiu. Ha estat tot un èxit! 
Tant l’exposició d’inauguració com la de cloenda del cente-
nari van agradar moltíssim a tots els socis, i no socis, que 
van venir i tots en van quedar encantats. I és que la Socie-
tat Recreativa Unió Begudenca sempre ha estat molt lliga-
da al poble. La veritat és que tothom ha col·laborat molt 
aportant fotografies i materials. I pel que fa a la resta d’ac-
tes, hem intentat fer una petita mostra de totes les activi-
tats que la societat ha anat desenvolupant al poble: esbart, 
teatre, gegants... Hem volgut fer una mica de mostreig de 
tot per a celebrar que fa 100 anys que voltem.

Què representa per a vostè haver pogut celebrar aquesta efe-
mèride com a president de l’entitat?

Sempre és un honor. Tot i així, jo estic aquí perquè en 
el seu moment una persona va crear la societat. I des 
d’aleshores hi ha hagut molta i molta gent al darrere 
fins a arribar al dia d’avui. A mi m’ha tocat estar de 
president en aquest moment i n’estic encantat. Quan 
jo acabo, n’entra un altre. Un president sol no fa res 
sense tota la gent que hi ha al darrere, començant per 
la Junta i gràcies al suport de tots els veïns del poble.  

Què significa la Societat Recreativa Unió Begudenca per a La 
Beguda?

Abans del boom demogràfic que va experimentar La 
Beguda, pràcticament el 90% del poble era soci de 
la societat. Era l’única entitat que anava fent cosetes 
al poble i gràcies a ella, i al suport dels ajuntaments, 
s’anava donant vida al poble. Ara, però, n’és menys el 
nombre de veïns que en formen part.

En quin estat de salut ha complert l’entitat el seu centenari?

La pandèmia de Covid-19 ens va deixar bastant tocats, 
vulguem o no... Aquest any, però, sembla que tot ple-
gat s’ha reactivat una mica. El jovent la veritat és que 
ha respòs força bé i són els que entren ara a la nova 
Junta. Necessitem això, gent més jove i amb noves 
idees que revolucioni una mica la Societat Recreativa 
Unió Begudenca. 

Quines tasques duu a terme l’entitat al llarg de l’any?

Porta a terme tot el que són les festes que s’han ce-
lebrat tota la vida al poble: la Festa Major, la Festa del 
Roser, la Festa dels Avis... També està involucrada en 
les festes de Nadal, aportant animació als infants, i a 
la Cavalcada de Reis. Per últim, també se’n cuida dels 
gegants o el teatre. Periòdicament ens reunim amb 
l’Ajuntament de Masquefa per a donar suport i col·la-
borar en aquelles mancances que pugui tenir el poble. 

Un cop deixada la presidència, seguirà vinculat a l’entitat?

Sí, això sempre. Els que ho portem a dins no ho podem 
deixar així com així. Els que entren nous saben que tindran 
tot el meu suport, tots els meus consells i tota la meva aju-
da. Ells, però, hauran d’estar ara al capdavant de l’entitat i 
jo sempre ajudaré en allò que convingui i faci falta.

EDUARD ROIG SOLÀ


