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COM CAL ACTUAR EN CAS D’INCENDI?
A l’estiu, la sequera eleva sovint el risc d’incendi
forestal. Per això cal tenir en compte algunes
precaucions:
bNo llenceu burilles enceses ni llumins, ni caminant
ni per la finestra del cotxe.
b No llanceu coets o altres artefactes que continguin
foc en zones de perill.
bNo utilitzeu barbacoes que no estiguin autoritzades.

bNo deixeu mai escombraries ni deixalles al bosc.
bElimineu les branques que toquin la façana i
allunyeu de la casa les reserves de llenya.
bTingueu a punt eines bàsiques contra incendis
(mànegues, destrals) i alguna reserva d’aigua.
Tots els consells es poden consultar a través del
web gencat.cat. A més, en cas d’emergència, la
Generalitat també habilita el telèfon gratuït 112.

bLes cremes de residus al jardí estan prohibides.

TELÈFONS D’INTERÈS

ANAIGUA (incidències
i avaries)

900 100 379

HISENDA (Igualada)

93 804 65 61

900 100 378

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
(BCN)

93 298 65 00

JUTJAT DE PAU

93 772 57 57

L’ALZINAR

93 772 68 61

MOSSOS
D’ESQUADRA

112

ORGT (Masquefa)

93 472 91 41

ORGT (Piera)

93 472 92 23

PARRÒQUIA SANT
PERE

93 772 52 26

POLIESPORTIU

93 772 63 92

REGISTRE PROPIETAT

93 803 11 18

RENFE

902 24 02 02

SANITAT RESPON

061

SEGURETAT SOCIAL
(Igualada)

93 804 62 62

TAXI

657 98 33 90

TAXI

600 542 614

TAXI 8 places
i adaptat

648 659 009

AJUNTAMENT

93 772 50 30

Àrea Serveis
Personals

93 772 50 30

ANAIGUA (atenció al
client i reclamacions)

Atenció al
consumidor

93 772 50 30

ANAIGUA
900 816 101
(comunicació i lectura)

Aula de Música

BOMBERS

112

93 131 83 11

BUTANO (Martorell)

93 775 18 87

Biblioteca

93 772 78 73

CDIAP APINAS

93 772 54 54

Buidatge fosses
sèptiques

93 771 73 42

CONSELL COMARCAL

93 805 15 85

Camp de futbol

93 772 66 71

CORREUS

93 775 92 67

Casal d’Avis

93 772 50 07

CRARC

93 772 63 96

Casal de Joves

93 772 85 21

ENDESA avaries
i incidències

800 760 706

Centre de Dia

93 772 79 90
93 772 78 28

EQUIP D’ATENCIÓ
A LA DONA

636 365 631

CTC
Deixalleria/
Recollida voluminosos

93 708 60 96

93 772 50 11

Masquef@ula

93 772 58 23

ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL LA
BALDUFA

Policia Local

93 772 60 25

ESCOLA EL TURÓ

93 772 51 75

Protecció Civil

670 06 07 18

ESCOLA FONT DEL
ROURE

93 772 74 32

Ràdio Masquefa

93 772 67 94

ESCOLA VINYES
VERDES

93 772 76 27

FARMÀCIA MASQUEFA

93 772 88 23

AMBULATORI
(Masquefa)

93 772 64 34

AMBULATORI
(La Beguda)

93 772 52 62

FARMÀCIA DURBAN

93 768 01 98
93 205 15 15

AMBULATORI
(Martorell)

93 775 51 03

FERROCARRILS
CATALANS

061 / 112

GAS NATURAL.
Distribució

902 200 850

AMBULÀNCIA

EDITORIAL
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XAVIER BOQUETE · Alcalde de Masquefa

UN PROJECTE CRUCIAL PER A LA
COHESIÓ TERRITORIAL I SOCIAL DE
MASQUEFA
Aquest any 2018 l’Ajuntament donarà el tret de sortida a un dels plans més estratègics del mandat en
termes de reformulació del territori i de connectivitat entre els diferents nuclis que conformen el
municipi. La construcció de la passarel·la que
unirà Can Quiseró amb El Maset ja és una realitat
palpable i properament és previst que arrenqui la
primera fase dels treballs amb l’objectiu que els
veïns gaudeixin ben aviat d’una nova estructura que
permeti traslladar-se entre ambdues urbanitzacions de forma segura, òptima i adaptada.
El projecte, doncs, no només ens permetrà donar
un pas endavant molt important i significatiu en el
propòsit de fer de Masquefa un poble més cohesionat i vertebrat, sinó que també suposarà
un avenç molt significatiu quant a benestar
col·lectiu i comunicació i connexió entre les
diferents zones i nuclis que integren el municipi.
Un pla, en definitiva, que estem fermament convençuts que atresora grans oportunitats i beneficis
directes de cara als masquefins i als nostres
visitants. I és que aquesta estructura també esdevindrà una nova porta d’accés als actius naturals, paisatgístics i patrimonials únics amb
els que compta Masquefa i el seu entorn privilegiat.
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SUBVENCIONS PER A EMPRESES I
ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE
QUE CONTRACTIN PERSONES EN
SITUACIÓ D’ATUR
DESTACAT

ED

L’Àrea de Promoció Econòmica té fixada com
una de les seves prioritats fomentar les polítiques actives d’ocupació, així com, de forma
més específica, afavorir la inserció laboral de
les persones aturades.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Masquefa ofereix aquest 2018 una línia de subvencions per
valor de 100.000€ dirigida a aquelles empreses
i entitats sense ànim de lucre del municipi que
contractin persones en situació d’atur.
El passat mes de març, la Junta de Govern Local va aprovar les bases reguladores d’aquesta
convocatòria que es mantindrà activa fins al 31
de desembre d’enguany.
Així, totes aquelles empreses interessades, ja
poden presentar les seves sol·licituds a l’Oficina d’Atenció a la Vila (OAV). Per a més informació, poden contactar a través del telèfon 93 772
78 28 o enviant un correu electrònic a l’adreça
ctc.serveiocupacio@masquefa.net.
Per poder ser beneficiari de l’ajut, els contractes
laborals han de ser d’una durada mínima de 12
mesos, podent haver-se iniciat aquests de l’1
de gener al 31 de desembre de 2018.

Aprofito aquestes darreres línies per desitjar a tots
els masquefins un bon estiu; i aquells qui en puguin
gaudir, unes felices i merescudes vacances. Al llarg
de les properes setmanes encararem cites com les
festes dels nuclis o la Festa Major de Masquefa
que capitanejaran un juliol, agost i setembre farcit
de propostes per a tots les edats i adaptades als
gustos i interessos dels veïns.

Xavier Boquete
Alcalde de Masquefa

masquefa@diba.cat

@xaviboquete

Edita: Masquefa Impulsa. Fotografies: Arxiu Municipal. Redacció
i disseny gràfic: Mirada Local SL. Impressió: VOLPRINT BCN, SL.
Tiratge: 3650 exemplars. Imprès en paper ecològic.
Dipòsit legal: B-1994-2008
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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS, A VOTACIÓ!
A principis del mes de juliol, la primera convocatòria de Pressupostos Participatius impulsada
per l’Ajuntament de Masquefa va finalitzar amb la votació popular de les propostes finalistes
escollides pels veïns del municipi.

1. Què es decideix?
A través d’aquest procés participatiu, l’Ajuntament ha donat l’oportunitat als masquefins
de decidir com invertir una partida de 100.000€ en el capítol d’inversions del Pressupost
Municipal per a l’any 2018.

2. Fases del procés. Què s’ha fet?
1. RECOLLIDA DE PROPOSTES
Els veïns de Masquefa van proposar
del 12 d’abril al 4 de maig un total
de 87 propostes a través del web
www.masquefaparticipa.cat o bé
a les bústies habilitades a l’Ajuntament, el CTC i la Biblioteca.
2. VALORACIÓ TÈCNICA DE LES
PROPOSTES
Tècnics municipals van dur a terme un exhaustiu anàlisi i treball de les 87 propostes ciutadanes presentades amb l’objectiu de seleccionar aquelles que complien
els requisits tècnics i econòmics (un total
de 31) i descartar aquelles actuacions
que no complien els requisits.
3. FÒRUM CIUTADÀ DE PRIORITZACIÓ
El 7 de juny, la Sala d’Actes del CTC va
acollir el Fòrum Ciutadà de Priorització. Durant la sessió, oberta a tots els vilatans, els assistents van seleccionar els
projectes finalistes que s’han sotmès a
votació popular.

4. VOTACIÓ FINAL
Les propostes finalistes han estat sotmeses a votació ciutadana durant dues setmanes.
Hi ha pogut participar de forma telemàtica totes les persones majors de 16 anys i
empadronades a Masquefa. *
* En el moment d’edició i maquetació de la revista d’informació municipal el procés de votació dels
Pressupostos Participatius es trobava actiu. Per aquest motiu, els resultats de la votació no consten
en aquesta edició.

RE

EL REPORTATGE
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L’AJUNTAMENT INICIARÀ AQUEST 2018 LA CONSTRUCCIÓ D’UNA
PASSAREL·LA QUE ENLLACI CAN QUISERÓ AMB EL MASET
Ràdio Masquefa va ser la seu el 19 de juny de
la roda de premsa de presentació del projecte
de construcció de la passarel·la que enllaçarà
Can Quiseró amb El Maset.
L’acte tenia com a objectiu donar a conèixer
públicament tots els detalls d’aquest pla que
és previst que s’iniciï aquest 2018 i que té com
a objectiu:
b Edificar una passarel·la permanent que
uneixi les urbanitzacions de Can Quiseró i El
Maset de forma segura, òptima i adaptada
i que permeti als veïns de Masquefa creuar
tot el municipi de punta a punta, a peu o
amb bicicleta, sense necessitat de transitar
en cap moment per la carretera.

L’itinerari creuarà el torrent del Salt de Can Llopart
Així, els treballs –amb un cost de 653.725,97€- consistiran en:
b Construcció d’una passera central metàl·lica sobre el torrent del Salt de Can Llopart de
78,30 metres de longitud.
b Construcció de dues passeres de fusta de 80,50 m. en total, amb un nou itinerari d’un total
de 230 m. de longitud i 3 m. d’amplada.
Per a creuar els torrents existents s’utilitzaran estructures sense piles intermèdies que
permetran respectar els condicionants hidràulics i es realitzarà un disseny respectuós amb
l’entorn natural per evitar l’impacte ambiental sobre el territori. A més, es donarà preferència a
materials naturals i ecològics i amb facilitat de manteniment.

PI

EL PREU DE
L’INCIVISME
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CONDEMNA UNÀNIME DELS ACTES VANDÀLICS
COMESOS AL BOSC DELS INFANTS
L’Ajuntament de Masquefa treballa de la mà dels cossos policials i de seguretat amb l’objectiu d’identificar els autors de la destrossa d’una desena d’alzines al Bosc dels Infants comesa recentment,
així com d’un acte vandàlic perpetrat al Parc del Patufet que ha implicat l’arrencada d’una morera.
Des del consistori es condemnen i es lamenten profundament aquestes accions i es fa una crida a
la col·laboració i implicació ciutadanes, demanant als veïns que hagin vist alguna cosa o tinguin informació al respecte que es posin en contacte amb el personal municipal. En aquest sentit, un cop
identificats els responsables d’aquests actes vandàlics, l’Ajuntament estudiarà les accions legals/
penals que consideri oportunes per reclamar responsabilitats.

L’Ajuntament segueix treballant per evitar activitats delictives contra el
medi ambient
Amb l’objectiu de conscienciar la població de les conseqüències negatives directes a nivell econòmic, medi ambiental i de seguretat que provoquen als veïns i amb el ferm propòsit d’eradicar
aquestes pràctiques negligents que danyen la imatge de la vila i el benestar col·lectiu, l’Ajuntament
de Masquefa ha iniciat una campanya de sensibilització i control de possibles activitats delictives
contra el medi ambient.
La campanya es duu a terme coordinadament amb el Departament de Medi Ambient i Sanitat i amb
els diversos cossos que actuen en la preservació del medi natural: ADF, Agents Rurals, Seprona, Mossos d’Esquadra, Bombers…
Per tot plegat, es faran inspeccions per tot l’entorn del municipi per detectar abocaments incontrolats de deixalles en llocs no autoritzats, emissions contaminants a l’atmosfera, usos indeguts del
clavegueram, tales d’arbres il·legals o l’abandonament de solars i parcel·les.

MD

MEDI
AMBIENT
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MASQUEFA DESPLEGA EL NOU SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS
El nou model aposta per la unificació dels serveis de neteja i recollida
El passat 12 de juny, l’Ajuntament va presentar en roda de premsa el nou model individualitzat de
recollida de residus que unifica sota una única empresa, CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de
Residuos, S.L., la prestació dels serveis de recollida selectiva, de recollida de rebuig i orgànica i de
recollida de poda. Així, el principal objectiu és millorar les xifres de reciclatge, situades entorn del
18% sobre la generació total de residus al municipi.

Nous contenidors més accessibles
La recollida de residus segueix l’actual model amb la separació de les cinc fraccions a través de
contenidors al carrer (rebuig, orgànica, paper-cartró, envasos i vidre) i s’incorporen canvis i millores
amb la finalitat d’incentivar i afavorir la participació i implicació dels veïns en el nou servei. Els nous
contenidors, a més, són accessibles a persones amb discapacitat funcional, tenen tancament retardant de la tapa per evitar riscos davant atrapaments, i boques limitants per introduir els residus
de selectiva i així evitar que no s’hi llencin altres residus que no corresponguin. A més, també s’han
adquirit dos nous camions pel buidatge d’aquests contenidors i s’afegeix a la flota un vehicle elèctric destinat al repàs de contenidors.

Beneficis del nou servei
b Optimització dels recursos econòmics i del cost del servei
b Major eficiència en la recollida de les deixalles i en el manteniment dels contenidors
b Menor ocupació de contenidors de resta a la via pública
b Major facilitat d’accés als punts de recollida selectiva
b Assoliment dels objectius establerts a la normativa actual a nivell autonòmic, estatal i comunitari
b Foment de la inclusió socio-laboral de persones amb discapacitat

Festa del Reciclatge i el Medi Ambient
Amb l’objectiu d’implicar a la ciutadania i als
comerços i donar a conèixer el nou servei de recollida de residus a la vila, l’Ajuntament va impulsar el 17 de juny a la plaça Josep Maria Vila
la Festa del Reciclatge i el Medi Ambient, amb
tallers i activitats per a tota la família.

AM

ACTUALITAT
MUNICIPAL
L’AJUNTAMENT INICIA EL PLA DE
MILLORA DELS PARCS INFANTILS
El 8 de juny, el consistori va celebrar la presentació
pública de la plaça de l’Estany un cop finalitzats els
treballs de remodelació que la Regidoria de Parcs i
Jardins ha dut a terme en aquest espai en el marc del
projecte de millora dels parcs infantils del municipi,
inclòs en el Pressupost municipal del 2018 i que
implica a més d’una cinquantena d’espais de la vila.

La posada a punt ha consistit en millorar la imatge dels
elements i estructures ja existents i en la instal·lació
de jocs renovats.
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MASQUEFA I LURATE CACCIVIO
ASSENTEN LES BASES D’UN FUTUR
AGERMANAMENT
Els 18 de maig, primer dia de celebració de la Festa
Major Petita, Masquefa va rebre una visita molt
especial. Una delegació provinent de la població
italiana de Lurate Caccivio, va viatjar fins al municipi
per participar de l’arrencada de Sant Isidre.

La visita també tenia com a objectiu tractar de
primera mà una futura col·laboració comuna entre
els dos municipis en matèria cultural, esportiva,
econòmica i turística. Per tot plegat, una delegació
de Masquefa també es va desplaçar de l’1 al 3 de juny
a Lurate Caccivio per retornar la visita i conèixer la
realitat d’aquesta població italiana, coincidint amb
la Festa de la República.

LA INAUGURACIÓ DEL PARC DE CAN VALLS,
SUSPESA PER LA PLUJA
En paral·lel, l’Ajuntament també ha dut a terme
recentment una remodelació integral del parc infantil
de Can Valls. La inauguració pública de l’espai, però,
va quedar suspesa com a conseqüència de l’intens
episodi de pluges viscut a principis del mes de juny.

MASQUEFA CONSTITUEIX LA TAULA DE DINAMITZACIÓ SOCIOECONÒMICA
El passat 21 de març, la sala d’actes del Centre
Tecnològic Comunitari (CTC) de Masquefa va acollir
la primera trobada de la Taula de Dinamització
Socioeconòmica, un organisme consultiu de la
Regidoria de Promoció Econòmica i un espai
obert a la ciutadania i a la participació que té com
a objectiu desenvolupar entre tots els actors
socials i econòmics del municipi aquelles accions

prioritzades, consensuades i estratègiques del procés
de participació ciutadana ‘Masquefa es Mou’.
La jornada inaugural va consistir en una exposició
dels tècnics de l’equip de Promoció Econòmica sobre
l’estat de les accions, en la constitució de la taula,
en un debat sobre el futur de les accions i en un torn
de precs i preguntes obert a tots els assistents. Un
cop constituïda formalment, la Taula de Dinamització
Socioeconòmica treballa ara en la configuració de les
comissions encarregades d’abordar i desenvolupar
els tres eixos de treball principals del projecte:
sostenibilitat i territori, activitat i desenvolupament
econòmic, i teixit social i participació ciutadana.

AM

ACTUALITAT
MUNICIPAL
EL CTC ADAPTA ELS SEUS
ACCESSOS A LES NECESSITATS DE
LES PERSONES AMB MOBILITAT
REDUÏDA
Amb l’objectiu de garantir la plena seguretat i
l’accessibilitat universal als espais públics i als
equipaments compartits, l’Ajuntament ha dut a terme
tasques d’arranjament als accessos generals del
Centre Tecnològic Comunitari (CTC).

Els treballs han consistit en la substitució de les
portes d’accés al recinte per noves portes corredisses
d’una amplada superior que faciliten l’entrada a
l’equipament a les persones amb mobilitat reduïda.
En paral·lel, les noves portes corredisses també
incorporen un alt sistema de seguretat que permet
configurar automàticament la seva obertura i
tancament i l’accés i control.
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L’AJUNTAMENT INICIA UN NOU
CICLE DE CONVERSES AMB ELS
VEÏNS DE MASQUEFA
El 9 de maig i el 20 de juny, la sala d’actes del Centre
Tecnològic Comunitari (CTC) de Masquefa va acollir
les dues primeres trobades de la segona edició
del projecte ‘Parlem de Masquefa’, impulsat per
l’Ajuntament. A les sessions hi van participar una
vintena de masquefins -escollits aleatòriament a
través de trucades telefòniques realitzades durant
les setmanes prèvies- que van voler prendre part
d’aquesta iniciativa.
Al llarg de les properes setmanes és previst que es
realitzin noves sessions. Així, a cada trobada hi són
convocats fins a 20 veïns diferents del municipi que
són convidats a participar d’una conversa directa
amb l’alcalde de Masquefa per parlar obertament i
de forma serena sobre les inquietuds, preocupacions,
opinions i propostes que tinguin al voltant del present
i futur de la vila. Les sessions, a la vegada, també
són una oportunitat per traslladar de primera mà a
la ciutadania i debatre els projectes i serveis que
s’estan posant en marxa des de l’Ajuntament.

Carles Mernissi, regidor de Promoció Econòmica,
explica que “tots els veïns han de poder accedir de
forma segura i adaptada als equipaments públics.
El nostre objectiu és facilitar l’autonomia personal
i la integració social de tots els masquefins”.

MASQUEFA OBTÉ 765.000€ DE LA DIPUTACIÓ PER MODERNITZAR EL
POLÍGON DE LA PEDROSA
La Diputació de Barcelona va resoldre el passat
10 de maig la concessió d’ajuts del Programa
complementari de modernització de polígons. Dels
72 projectes presentats, 17 han obtingut un ajut
econòmic, que en el cas del polígon de La Pedrosa
ha arribat als 765.000€.
L’Ajuntament de Masquefa va presentar el projecte
de millora de les infraestructures i serveis del polígon

amb l’objectiu d’actualitzar el seu estat, adaptar-ho
als canvis de l’entorn, seguir convertint les zones
industrials del municipi en pols d’atracció de noves
empreses i generar nous llocs de treball.
Així, entre d’altres actuacions, aquesta aportació
permetrà millorar la imatge i reurbanitzar La Pedrosa
-un dels accessos importants de Masquefa- per tal
de potenciar el seu rol de referent comercial.

AM

ACTUALITAT
MUNICIPAL
L’AJUNTAMENT SIGNA UN CONVENI
DE COL·LABORACIÓ AMB L’ENTITAT
ARTESANAS DEL CORAZÓN 2015
L’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, i el president
de l’associació Artesanas del Corazón 2015, Salvador
Morodo, han signat un conveni de col·laboració entre
ambdues institucions.
L’acord preveu la concessió d’una subvenció de 1.500€
amb la finalitat de contribuir des de l’Ajuntament a la
tasca solidària que duu a terme aquesta associació
com a gestora del magatzem de distribució d’aliments
de l’Anoia ubicat a Santa Margarita de Montbui.
Mentrestant, en el marc d’aquest conveni, l’entitat
també farà entrega de roba i joguines a aquelles
famílies del municipi que ho requereixin.

Xavier Boquete, alcalde de Masquefa, posa en valor
el projecte endegat per Artesanas del Corazón 2015
i emmarca la signatura d’aquesta col·laboració en la
“ferma aposta d’aquest equip de govern de reconèixer,
potenciar i dotar de múscul aquelles associacions
que contribueixen de forma transcendental en
garantir el benestar dels veïns de Masquefa i del
conjunt de la comarca”.

ACTE DE RECONEIXEMENT A MARIO
PATUS QUINTERO
El 14 de maig, l’Ajuntament de Masquefa va fer entrega
a Mario Patus Quintero d’un present pel seus 25 anys
de trajectòria com a agent al cos de la Policia Local.
El consistori felicita a Mario Patus Quintero per la seva
trajectòria i per ser “un exemple de professionalitat,
rigor i constància”.
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LA INTERVENCIÓ PALEONTOLÒGICA
AL TURÓ DEL CAIROT PERMET
RECUPERAR UNA CINQUANTENA DE
RESTES FÒSSILS DEL MIOCÈ
L’Ajuntament va presentar el passat 4 de maig
els resultats de l’informe sobre la intervenció
paleontològica preventiva realitzada al Turó del
Cairot, al sector industrial de Can Bonastre, entre el
mes de desembre de 2017 i el febrer de 2018.

LA INTERVENCIÓ PERMET RECUPERAR I DATAR
UNA CINQUANTENA DE RESTES FÒSSILS
La intervenció paleontològica al Turó del Cairot, duta
a terme en dues campanyes, ha permès recuperar
un total de 49 restes fòssils. El mes de desembre
de 2017, durant la primera part de la campanya,
es van recuperar sis restes siglades de vertebrats
fòssils; mentre que entre els mesos de gener i març
de 2018, en el marc de la segona i última campanya
de la intervenció, es van recuperar 43 restes fòssils
siglades.
Amb tot, l’informe de l’Institut Català de Paleontologia
Miquel Crusafont conclou que les restes animals i
vegetals trobades pertanyen molt probablement al
Miocè superior, en un període de temps geològic que
es situaria a l’entorn dels 11 milions d’anys

AM

ACTUALITAT
MUNICIPAL
AQUEST ESTIU, MULLA’T I
DIVERTEIX-TE A LES PISCINES
MUNICIPALS DE MASQUEFA!
Les piscines municipals ubicades al camp de futbol
i a l’Alzinar, acullen des del 16 de juny la temporada
d’estiu d’aquest 2018. Enguany, romandran obertes
fins al 9 de setembre, d’11 h. a 20 h. Mentrestant, el
8 de juliol tindrà lloc a ambdues piscines l’activitat
‘Mulla’t per l’esclerosi múltiple’.
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HORARIS D’ESTIU DELS
EQUIPAMENTS MUNICIPALS
FESTIUS (TANQUEN TOTES LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS)
23 i 24 de juliol (Festa Major)
15 d’agost (Assumpció)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)

OFICINA D’ATENCIÓ AL VILATÀ (OAV)
Horaris de l’1 de juny al 30 de setembre
Matins: de dilluns a divendres, de 09 h. a 14 h.
Tardes: dilluns, de 17 h. a 19 h.

Les oficines romandran tancades en horari de tarda
Dies 6, 13, 20, i 27 d’agost
10 de setembre: obert de les 09 h. a les 14 h. Tancat
a la tarda.

CENTRE TECNOLÒGIC COMUNITARI (CTC)
Horari del centre

COM PUC SOL•LICITAR ELS ABONAMENTS?
A través del web www.masquefa.cat. L’abonament
permetrà fer ús de les dues piscines municipals.

ACCÉS TEMPORAL A LA PISCINA MUNICIPAL DEL
CAMP DE FUTBOL DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU
Coincidint amb les obres de millora i instal·lació d’una
coberta a l’equipament que s’estan duent a terme des
de principis d’aquest 2018, s’ha habilitat un accés
temporal al recinte. A través d’aquesta entrada
provisional –que es mantindrà activa durant tota la
temporada d’estiu- els usuaris poden accedir amb
facilitat i comoditat a la piscina per fer ús de les
instal·lacions.
Mentrestant, el consistori també posa a disposició de
les persones amb mobilitat reduïda un accés adaptat
al recinte amb l’objectiu de garantir l’entrada de tota
la població a les instal·lacions municipals. Aquest
accés és d’ús exclusiu per a les persones amb mobilitat
reduïda i per fer-ne ús cal que prèviament és sol·liciti
la clau d’accés a les oficines municipals.

De dilluns a divendres, de 09 h. a 13 h. i de 16:30
h. a 19 h.

Horari d’estiu
Del 25 al 31 de juliol, de l’1 al 3 d’agost, del 27 al 31
d’agost: de 09 h. a 14 h.

Romandrà tancat
Del 6 al 26 d’agost (ambdós inclosos).

BIBLIOTECA
Horari d’estiu
De l’1 de juliol al 31 d’agost (ambdós inclosos): de
dilluns a divendres, de 15:30 h. a 21 h.; dimecres,
de 10 h. a 13:30 h.; dissabte: tancat.

Romandrà tancada
Del 30 de juliol al 19 agost (ambdós inclosos)
10 de setembre: la Biblioteca obrirà fins a les 19 h.

CASAL DE JOVES
Horari d’estiu
Dilluns, tancat.
De dimarts a divendres, de 15 h. a 20 h.
Dissabte, de 17 h. a 20 h.

Romandrà tancat
21 de juliol
Del 7 d’agost al 3 de setembre (ambdós inclosos)

SERVEIS TERRITORIALS
Horari d’estiu
Matins: de dilluns a divendres, de 10 h. a 14 h.

Romandrà tancat
Del 30 de juliol al 26 d’agost i 10 de setembre . Caldrà
adreçar-se a les Oficines Municipals del c/Major 93.
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Entrevista a Oriol Trullàs Pardo, director general
de Raventós Rosell S.L. des de l’any 2014. La finca
Raventós Rosell, també coneguda com l’Heretat
Vall-Ventós, ocupa un emplaçament estratègic a
Masquefa. Envoltada de vinyes a peu de l’antic camí
de Montserrat, aquesta empresa familiar produeix
més d’una dotzena de varietats diferents de vins i caves que són àmpliament valorades arreu del territori.

QUAN ES VAN FUNDAR LES CAVES JOAN RAVENTÓS ROSELL? QUIN ÉS EL SEU ORIGEN?
Les caves es van fundar l’any 1985. El matrimoni
Raventós-Vallverdú, propietaris de la bodega, són
fills de Sant Sadurní de l’Anoia i ambdós venien de
pagès i de famílies humils i treballadores. El senyor Joan Raventós és una persona molt inquieta
i feta a sí mateixa, i després d’uns anys treballant
en altres sectors es va obrir camí en el món del
tèxtil obrint diferents negocis propis que van adquirir molta importància a l’època. La seva primera experiència professional vinculada al món del
cava, però, va ser amb la fundació, conjuntament
amb un empresari italià, de l’empresa de morrions
HITE, SA, l’única empresa de morrions a l’Estat
espanyol durant molt anys. Amb tot, les arrels de
pagès del senyor Raventós el van dur, finalment,
l’any 1985 als seus orígens. Aquell any va adquirir
la finca actual de l’empresa i alhora va començar a
produir cava a les instal·lacions de SUFILSA (una
de les empreses tèxtils) mentre es duia a terme la
restauració completa de la masia i es començava
a replantar. No va ser fins l’any 1987, doncs, que es
va començar a produir vi i cava ja a la finca.

DE QUIN ANY DATA LA MASIA SEU DE
LES CAVES? ÉS, TAMBÉ, UN DELS ACTIUS
PRINCIPALS DE L’EMPRESA?
Tenim referències de la masia des de principis del
s.XVIII. Quan es va fer la restauració es van trobar
dues rajoles que formaven part de la teulada amb
insígnies de 1826 i 1700. Però també se sap que
a voltants de l’any 1700 ja constava documentació de la masia. Nosaltres sempre ho hem datat
al voltant d’aquesta època. De fet, a nivell registral, la masia és la finca número 1 del registre de
la propietat de Piera.

PER ON PASSA EL FUTUR DEL NEGOCI?
Després d’uns darrers anys convulsos afectats per
la crisi econòmica en els quals la nostra producció
es va veure disminuïda, en els últims 4 anys hem

repuntat el negoci gràcies al compromís, el rigor i
el sentit comú de moltes de les persones vinculades a l’empresa. En el període 2015-2017 hem
més que doblat la producció. El nostre objectiu
de creixement preveiem assolir-lo el proper 2019.
Un cop arribem a aquest punt, no volem créixer
més ni fer més ampolles. Creiem que tindrem una
dimensió molt adequada per l’estructura que tenim, les persones que formem part del projecte,
la maquinària i els terrenys amb els que compta
actualment l’empresa. Però no només per l’estructura, sinó també per filosofia. Som viticultors
i elaboradors, no som una fàbrica. Volem cuidar el
producte i el seu origen, i això passa per tenir una
producció equilibrada.
Avui en dia, tota la gent que treballa i col·labora
amb Raventós Rosell som un equip molt cohesionat i tots anem a una. Aquest ha estat un canvi de
tendència molt important a l’empresa.

QUINS VINS I CAVES PRODUÏU? AMB
QUANTES HECTÀREES DE VINYA COMPTEU ACTUALMENT?
Actualment comptem amb una cinquantena
d’hectàrees de vinya i ens trobem en un procés
de renovació de la vinya. Cultivem tant varietats
autòctones com varietats foranies (franceses)
com el Merlot, el Cavernet Sauvignon, el Chardonnay o el Pinot Noir, que han estat sempre la
marca de la casa. Amb tot, també volem apostar
ara per varietats autòctones del Penedès com el
Xarel·lo, així com pel cultiu ecològic.

QUÈ APORTA QUE LES VOSTRES VINYES
TINGUIN UNA UBICACIÓ PRIVILEGIADA?
Per les vinyes, el nostre microclima està marcat
per una banda per la muntanya de Montserrat, i
per l’altra, per les serres o massís del Ordal, ubicant-nos en la depressió del Penedès. És un entorn natural únic. A nivell turístic i també logístic,
la proximitat amb Barcelona i amb l’AP-7 ens permet estar molt ben connectats i comunicats.

IS

ESPECIAL
SANT ISIDRE
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TREU A RELLUIR TOT EL POTENCIAL ASSOCIATIU I CULTURAL DE MASQUEFA
Masquefa va acomiadar el 20 de maig una nova edició de Sant Isidre, la Festa Major Petita
de Masquefa, després de tres intensos i emotius dies de festivitat que van omplir de cultura
i tradició els carrers de la vila. Enguany, el programa oferia als masquefins propostes de llarg
recorregut com el Sopar de Faves, el lliurament de les Faves d’Argent a Antoni Altés Isart i
Heribert Bruguera Ferrer, les caramelles amb la Coral l’Alzinar, l’actuació de Neus Mar i Imma
Presas, la Trobada de Puntaires, el correfoc dels Pixafocs i Cagaspurnes Colla de Diables
de Masquefa o l’Anada d’Ofici amb el seguici de Masquefa; i diferents activitats lúdiques,
esportives i culturals per a tots els públics amb l’objectiu de commemorar la festivitat.

IS

ESPECIAL
SANT ISIDRE
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PR

ESPECIAL
PRIMAVERA SHOPPING
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PRIMAVERA SHOPPING

MASQUEFA TORNA A TENYIR DE COLORS ELS CARRERS DE LA VILA
L’activitat, que enguany complia la seva tercera edició, va ser tot un èxit de participació. Els
veïns van poder gaudir al llarg del 27 de maig d’espectaculars racons i aparadors florits i
d’ofertes i promocions especials a càrrec dels comerços. La tercera edició del Primavera
Shopping Masquefa, a més, es va complementar amb un destacat ventall de propostes
lúdiques i festives adaptades als gustos i interessos de tots els veïns.

Activitats

PR

ESPECIAL
PRIMAVERA SHOPPING

PRIMAVERA SHOPPING
Racons amb encant
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L’AJUNTAMENT REP LA VISITA
D’ALUMNES DE L’ESCOLA EL TURÓ

EL CASAL D’ESTIU 2018 ARRENCA
AMB MÉS DE 200 INSCRITS

Una cinquantena d’alumnes de 3r de primària de
l’Escola El Turó van visitar a principis del mes de
juny la sala de plens de l’Ajuntament de Masquefa
amb l’objectiu de conèixer el funcionament de la
institució. Els joves van poder traslladar a l’alcalde
els seus dubtes i consultes i van visitar els diferents
departaments que componen l’edifici.

Un total de 220 infants de Masquefa gaudeixen fins
a finals del mes de juliol d’una nova edició del Casal
d’Estiu organitzat per l’Ajuntament i gestionat per
la Fundació Pere Tarrés. El Casal es duu a terme
a l’Escola Font del Roure i ofereix als infants del
municipi un ampli ventall d’activitats lúdiques amb
l’objectiu de combatre de la millor manera possible la
calor de l’estiu i gaudir de les merescudes vacances
estivals.

L’AJUNTAMENT ATORGA UN TOTAL DE 16 AJUTS
PER AL CASAL D’ESTIU
L’Ajuntament de Masquefa –a través de la Regidoria
de Serveis Socials- ha atorgat un total de 16 ajuts
econòmics amb la finalitat de garantir l’accés dels
infants i adolescents de les famílies masquefines
amb dificultats econòmiques a les activitats del
Casal d’Estiu. Els ajuts concedits ascendeixen fins
als 2.589,50€.

DOS ALUMNES DE L’ESCOLA FONT DEL ROURE, FINALISTES DEL PREMI
PISSIGANYA
Òmnium Cultural va donar a conèixer el 25 de maig els guanyadors del Premi Pissiganya de poesia escolar,
que enguany han tingut un marcat to masquefí. I és que els dos finalistes del guardó eren alumnes de l’Escola
Font del Roure.
Nil Esquivel Cerrejón va ser el guanyador del premi i Albert Amer Catà es va proclamar finalista. Aquest
reconeixement és fruit del treball realitzat en el marc de la setmana literària que celebra el centre masquefí
anualment per difondre la llengua i la cultura catalana. Aquest format, juntament amb el projecte d’escola,
ja va suposar obtenir el Premi Baldiri Reixach en categoria d’escoles l’any 2015.

EF

EDUCACIÓ I FORMACIÓ

NOVA OFERTA FORMATIVA PER A
PERSONES ADULTES
L’Ajuntament de Masquefa ofereix per al darrer
quadrimestre del 2018 una àmplia oferta de
cursos formatius dirigits a persones adultes. La
Guia Formativa inclou per als mesos de setembre,
octubre, novembre i desembre una variada oferta de
cursos en els àmbits de Tecnologies de la Informació
i la Comunicació (TIC), ocupació i empresa i que
es duran a terme al Centre Tecnològic Comunitari
(CTC) de Masquefa.
Per a més informació sobre els cursos i les
inscripcions us podeu adreçar presencialment
al CTC (Av. Catalunya, 60), a través del telèfon 93
772 78 28 o enviant un correu electrònic a l’adreça
ctc@masquefa.net. La guia formativa també
es pot consultar en format paper al CTC i a les
dependències municipals i en format digital al web
www.masquefa.cat.
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MARTA CARAVACA I SARA
CERVERA, GUANYADORES DELS
PREMIS ALS MILLORS TREBALLS
DE RECERCA
En el marc de la festa de final de curs celebrada
a la Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo el
passat 27 de juny, les alumnes Marta Caravaca
(‘Relacions tòxiques en la literatura juvenil’) i Sara
Cervera (‘Diferència entre la tramitació de l’acollida
i l’adopció’) van ser guardonades en la categoria dels
millors treballs de recerca de Batxillerat. Davant
els assistents que omplien l’auditori, ambdues
estudiants van recollir el seu reconeixement i també
van ser obsequiades amb una tauleta digital.
La d’aquest 2018 va ser la tercera edició d’aquests
premis creats conjuntament per l’Institut i
l’Ajuntament de Masquefa i que pretenen posar en
valor tant la bona tasca del professorat i alumnat
del centre, com també motivar l’esperit de recerca
entre els alumnes.

EF

EDUCACIÓ I FORMACIÓ
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EL PROJECTE ESCOLA NOVA 21
CLOU EL CURS 2017-2018

L’ESCOLA EL TURÓ HOMENATJA EL
CENTRE MASQUEFA II

El 29 de juny, el Casal de Joves de Masquefa va
acollir la cloenda del curs 2017-2018 del programa
Escola Nova 21 de la xarxa de centres de l’Anoia
Est, impulsat conjuntament per la Diputació de
Barcelona, el Centre Unesco de Catalunya, la
Fundació Jaume Bofill, la UOC i eduCaixa; i amb el
suport de l’Ajuntament de Masquefa.

Els alumnes de l’Escola El Turó han pintat recentment
un mural en record al centre Masquefa II, que es va
acomiadar el curs passat després de nou intensos
anys d’activitat formativa i educativa, integrant-se els
seus alumnes a l’Escola El Turó. També s’ha plantat
un arbre i s’ha inaugurat una placa commemorativa.

L’acte va consistir en la xerrada-col·loqui ‘Innovar
a les escoles. Reflexions sobre la complexitat del
canvi educatiu’ a càrrec de Boris Mir, director adjunt
d’Escola Nova 21. Els mestres dels centres de la
xarxa van reflexionar al voltant de diversos temes
relacionats amb el canvi educatiu.
La xarxa de centres de l’Anoia Est està formada
actualment per quatre centres educatius: l’Escola
Font del Roure, l’Escola Josep Masclans, l’Escola Les
Oliveres i l’Escola Reniaxença. L’escola masquefina
Font del Roure es va adherir al programa Escola Nova
21 l’any 2016 i enguany l’Ajuntament de Masquefa ha
fet una ferma aposta per reforçar la seva participació
en els diferents espais de formació i assessorament
que promou la Diputació de Barcelona i seguir
dinamitzant la Xarxa de centres de l’Anoia Est, creada
l’any 2017.

El programa Escola Nova 21 engloba prop de
500 centres educatius públics i concertats de
tota Catalunya i que, a través d’aquest projecte,
busquen superar l’actual model d’ensenyament
transmissor i possibilitar, a través de tècniques
educatives avançades, que els infants i joves
catalans puguin gaudir a l’escola d’experiències
d’aprenentatge rellevants i amb sentit que els
permetin fomentar el seu esperit crític i convertirse en persones autònomes. El programa es
desplega amb una cinquantena de xarxes locals,
formada cadascuna per una desena de centres
que treballen de manera cooperativa.

MO

MASQUEFA
ES MOU
LA BEGUDA, FIDEL UN ANY MÉS A
LA FESTA DEL ROSER
La Beguda va celebrar el 12 i 13 de maig la Festa
del Roser, una de les festivitats més esperades
de tot l’any i una tradició ja plenament arrelada
entre els veïns. Per a l’ocasió, l’organització va
dissenyar un programa amb propostes lúdiques i
culturals adaptades per a tots els públics; entre
elles, el Sopar de carmanyola, la representació de
l’icònic programa televisiu ‘Un, dos, tres’, música,
una gimcana, un dinar de germanor, un aperitiu i
l’actuació del grup d’havaneres ‘Xarxa’.
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AQUEST ESTIU ELS LLIBRES
I REVISTES SURTEN DE LA
BIBLIOTECA I VAN A LA PISCINA
Del 2 de juliol al 7 de setembre, tots aquells veïns
que s’acostin a la piscina municipal de l’Alzinar
podran gaudir de revistes, contes o llibres a través del
servei de ‘Bibliopiscina’ impulsat per la Biblioteca. El
material que es posa a disposició no està en préstec
i només se’n pot fer ús dins del recinte.

L’AULA DE MÚSICA CELEBRA EL
CONCERT DE FINAL DE CURS
Diumenge 17 de juny, la plaça Josep Maria Vila va
acollir la cloenda del curs 2017/2018 de l’Aula de
Música de Masquefa. L’acte va comptar amb les
actuacions en públic dels alumnes del centre.

MO

MASQUEFA
ES MOU
LA FIRA D’ARTESANIA DE CAN
PARELLADA ARRIBA A LA SEVA 19A
EDICIÓ
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LA BIBLIOTECA SE SUMA AL
#VINSTAGRAMPENEDÈS2018

L’Associació de Propietaris de Can Parellada, amb
la col·laboració de l’Ajuntament de Masquefa,
va organitzar el 5 de maig la 19a edició de la Fira
d’Artesania. Des de primera hora del matí i fins
ben entrat el vespre, els veïns van poder gaudir de
parades d’artesans, activitats per als més menuts,
la possibilitat de fotografiar-se i veure de prop a
cavalls, d’un dinar popular, música, ball i dansa.

EL CLUB PETANCA MASQUEFA
CELEBRA SANT JOAN
La nit del 23 al 24 de juny, l’entitat masquefina es
va sumar a la celebració de la Revetlla de Sant
Joan amb un sopar popular i disco mòbil amb
‘Abracadabra Grup’.

Organitza: Biblioteca Ernest Lluch, de Banyeres
del Penedès, Biblioteca Marta Mata, de Cunit,
Biblioteca L’Ateneu, d’Esparreguera, Biblioteca
Municipal Mestre Maria Rafecas, de Llorenç del
Penedès, Biblioteca de Masquefa, Biblioteca Manuel
de Pedrolo, de Sant Pere de Ribes, Biblioteca Josep
Pla, de Sant Pere de Ribes-Les Roquetes, Biblioteca
Terra Baixa, del Vendrell i Biblioteca Torras i Bages,
de Vilafranca.

MO

MASQUEFA
ES MOU
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MASQUEFA RECAPTA PROP DE
600€ DURANT EL IV RÀDIO
MASQUEFA FASHION DAY

L’ESCOLA EL TURÓ
ACULL UNA NOVA JORNADA DE
DONACIÓ DE SANG

El passat 29 d’abril, la Sala Polivalent de La Fàbrica
Rogelio Rojo va acollir la quarta edició del Ràdio
Masquefa Fashion Day, una desfilada solidària
impulsada per Ràdio Masquefa amb la participació
de l’Ajuntament i dels comerços de moda i estètica
de la vila.

El 29 de maig es van aconseguir un total de 60
donacions i set oferiments en la jornada de donació
de sang que va acollir l’Escola El Turó amb l’estreta
col·laboració dels alumnes de 6è de primària del
centre.

Durant l’esdeveniment, que va resultar novament un
èxit de participació, es van fer donacions voluntàries
per un valor total de 574,40€, i tota aquesta
recaptació anirà destinada íntegrament a la compra
d’un gronxador adaptat valorat en 1.159€. En aquest
sentit, Ràdio Masquefa realitzarà noves activitats
al municipi amb l’objectiu de recaptar nous fons
que permetin l’adquisició d’aquest equipament;
entre elles, la recollida de taps de plàstic a les
dependències municipals.

Aquests estudiants van treballar en un projecte
didàctic sobre la recapta de sang i van ser els
encarregats d’elaborar l’eslògan i el cartell de la
campanya. A més, els joves també es van implicar
en la difusió de l’esdeveniment i el dia de la donació
van atendre als donants.

Com ja és tradició, a més, la passarel·la solidària
també va servir per promocionar i donar a conèixer
les noves col·leccions dels comerços locals de
roba i complements; a qui l’Ajuntament agreix la
seva implicació. I al final de la desfilada es van
sortejar una vintena d’obsequis dels establiments
masquefins.

LA ROMERIA DEL ROCIO OMPLE
ELS CARRERS DE MASQUEFA
El passat 9 de juny, la Cofradía del Cristo
Crucificado y Nuestra Señora de los Dolores va
organitzar una nova edició d’aquest esdeveniment
que ja ha esdevingut de referència al municipi. Al
llarg de la jornada, els masquefins van poder gaudir
d’una Missa Rociera, una paella popular, música i
ball.

MO

MASQUEFA
ES MOU
EL CICLE ‘MASQUEFA SONA BÉ’
2018 ARRIBA AL SEU EQUADOR
b Neus Mar i Imma Presas, 20 de maig
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NOVES VISITES GUIADES I
CONFERÈNCIES EN EL MARC DEL
‘FEM CULTURA’ 2018
b Xerrada ‘Masquefa, el paradís perdut fa 11

milions d’anys’, 11 de maig

b Les Anxovetes, 17 de juny

b Xerrada ‘Masquefa a la prehistòria’, 25 de

maig

b Visita guiada a la Ciutadella Ibèrica i el
b Properes actuacions

Castell de Santa Creu de Calafell, 26 de maig

b Visita guiada a Besalú, 16 de juny

b Properes activitats
13 d’octubre: visita guiada al Monestir de les
Avellanes i dinar (Os de Balaguer) i visita a la
Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra (Agramunt).
10 de novembre: visita guiada al Parc Güell
(Barcelona).

BÀ
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L’AJUNTAMENT ATORGA UN TOTAL DE 36 AJUTS PER A
ESTUDIS POSTOBLIGATORIS
L’Ajuntament de Masquefa ha atorgat un total de 36
ajuts per a estudis postobligatoris per al curs 20172018 dirigits als masquefins empadronats al municipi. El
nombre d’ajuts concedits enguany, doncs, ha augmentat
notablement respecte el curs passat, quan es van atorgar
fins a 20 ajuts econòmics.

L’objectiu d’aquests ajuts, que ascendeixen aquest
curs fins als 13.700€, era que els masquefins que estan
cursant grau universitari, diplomatura o llicenciatura,
CFGM, CFGS, Batxillerat, ensenyaments professionals
de música i dansa, o estudis artístics superiors,
poguessin sufragar les despeses generades d’aquests
estudis.

ELS PFI-PTT CELEBREN
EL FINAL DE CURS
El 18 de juny la sala d’actes del Teatre Foment de Piera
va acollir l’acte de cloenda dels PFI-PTT Anoia Sud del
curs 2017-2018.
La cloenda va comptar amb la presència de regidors
i alcaldes de l’Anoia Sud –entre ells, de Masquefa-,
familiars, mestres i representants de les empreses
on els alumnes han realitzat les pràctiques. Tots ells
van voler acompanyar els joves per tal d’animar-los a
continuar el seu camí a nivell formatiu i professional i
felicitar-los pel treball fet durant el curs.

SERVEI DE SUPORT A LA INSCRIPCIÓ DE LES BEQUES
GENERALS D’ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS
Del 12 de setembre al 19 d’octubre al Casal de Joves,
de dilluns a divendres, de 10 h. a 13 h. I de dimarts a
divendres, també de 15 h. a 20 h.

CURSOS DE PREPARACIÓ PER A LES
PROVÉS D’ACCÉS A CFGM I CFGS
Aquests estudis preparen a les persones majors de 16
anys (CFGM) i de 18 anys (CFGS), o que els compleixin
durant l’any natural en què inicien la formació, per
presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau
mig i superior de formació professional, d’arts
plàstiques i disseny i d’ensenyaments esportius.
En el cas dels CFGM, les inscripcions seran del 12 al

21 de setembre al CTC.
Mentrestant, en el cas dels CFGS l’alumnat pot preparar
la part comuna de la prova, la partespecífica, o totes
dues. En aquest cas, les inscripcions seran del 24 al
28 de setembre del CTC.
Ambdós cursos s’iniciaran l’1 d’octubre de 2018 i
finalitzaran el 30 d’abril de 2019.

BÀ
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PROGRAMACIÓ D’ESTIU
L’ESTIU AL CASAL
Durant el mes de juliol, el Casal de Joves obre les
seves portes a tots els joves que han finalitzat sisè de
primària en l’horari habitual d’obertura. Els dimarts
i dijous es faran tallers i activitats oberts a tothom.

JULIOL ACTIU
El Juliol Actiu és un programa d’activitats adreçat a
joves nascuts a partir del 2005, de caràcter diari, i que
es realitza de 10 h. a 13 h. al Casal de Joves. Enguany,
el programa s’endinsa en el món de la cuina i les noves
tecnologies.

SA

SALUT
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DIA EUROPEU DE LA PREVENCIÓ DEL CÀNCER DE PELL
El 13 de juny va ser el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell i aprofitem des del CAP de Masquefa per
recordar la seva importància. El càncer cutani es el càncer més freqüents de l’ésser humà. Suposa aproximadament
el 50% del tots els càncers i la seva incidència no ha parat d’augmentar.
Del 70-80% dels casos es podrien evitar amb una correcta fotoprotecció i sobretot si s’evitessin les cremades
solars a d’infància. Els nens menors de 12 mesos no s’han d’exposar al sol.
Són importants consells molts bàsics: posa’t fotoprotector abans de sortir de casa, de forma generosa i cada dues
hores; torna a posar-te fotoprotector si has suat o has sortit de l’aigua; usa fotoprotector fins i tot en dies núvols, si
fas esport a l’aire lliure, encara que sigui hivern, a la neu, a la platja i la muntanya; evita el sol de 12 h. a 17 h. de maig
a setembre, cercant les ombres; una bona estratègia és portar sempre para-sol o restar fresquet en algun lloc en
les hores centrals del dia; una bona fotoprotecció inclou barret, ulleres de sol i camisa; fes cas de l’etiquetatge del
teu fotoprotector, no aguanten d’un any per l’altre!
És important que coneguis el teu risc individual de patir càncer de pell. Això dependrà molt del fototip, pells més
clares i pèl-roigs tenen més. També si ets majors de 50 anys, si has estat exposat al sol de forma perllongada,
haver patit cremades freqüents, tenir més de 50 pigues, tractaments immunosupressors i antecedents familiars
o personals de càncer de pell.
Són molt importants les auto exploracions i anar ràpidament al metge de família si cap de les nostres pigues
ha patit canvis de mida, color i/o forma, si sagna espontàniament, si hi ha una piga diferent a la resta, si una es
asimètrica o té molts colors, és gran ( més de mig centímetre), sembli una cicatriu que no millora o si simplement
ens amoïna. Per tot això que us hem explicat, és molt important ser conscients que “la pell té memòria”.

Personal del CAP de Masquefa

CANVIS HORMONALS IMPORTANTS EN LA DONA. CICLE MENSTRUAL I
MENOPAUSA. 2a PART: MENOPAUSA
La menopausa és la desaparició permanent de la menstruació pel cessament de l’activitat ovàrica. Podem parlar
de menopausa quan una dona passa 12 mesos consecutius sense menstruació. Normalment apareix al voltant
dels 50 anys, tot i que també pot manifestar-se entre els 45 i els 55 anys. Els canvis hormonals de la menopausa
modifiquen la distribució i la composició del greix al cos, que tendeix a acumular-se al voltant de l’abdomen i es
relaciona amb un augment del risc cardiovascular.
Els fogots són el símptoma més freqüent de la menopausa. Afecten al 70% de les dones. Poden començar uns dos
anys abans de la menopausa i durar fins a cinc anys després d’haver-la diagnosticada. Com podem tractar els
símptomes de la menopausa?

b Fogots i sudoració nocturna: fitoestrògens, homeopatia i teràpia hormonal substitutiva.
b Insomni i trastorns emocionals: amb melatonina, fitoteràpia i homeopatia.
b Sequedat i atròfia vaginal: amb hidratants, lubricants i higiene íntima.
b Infeccions d’orina: amb proantocianidines, procedents dels nabius.
b Sequedat i picor vaginal: hidratació i probiòtics.
Les principals complicacions de la menopausa són l’osteoporosi i les alteracions cardiovasculars. Per prevenir
l’osteoporosi i les alteracions cardiovasculars cal:
Seguir una alimentació equilibrada, exposar-se al sol durant uns 10 minuts al dia, per tal d’afavorir la producció de
la vitamina D, necessària per fixar el calci als ossos, evitar el tabac, l’alcohol i les begudes amb cafeïna, fer exercici
físic moderat regularment (uns 30 minuts al dia), fer-se controls periòdics de colesterol, sucre i tensió arterial.

Sílvia Jiménez Tort. Farmacèutica titular de la Farmàcia Masquefa

ES
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ÀLEX DESCALZO ENLLUERNA EL
PÚBLIC AL HARD ENDURO XL
LAGARES EXTREME
Els dies 11, 12 i 13 de maig, Portugal va acollir la
primera cursa del de Hard Enduro XL Lagares
Extreme. A la competició hi va prendre part el jove
masquefí Àlex Descalzo Úbeda, que va aconseguir
la primera posició, el primer dia, a l’endurocross; i
una tercera plaça, el segon dia, en el pròleg que es va
realitzar al port de Porto. El tercer dia, després d’una
gran sortida i de completar el mític salt del camió,
es va lesionar degut al fort impacte en la recepció i,
malgrat no caure de la moto, va haver d’abandonar
per una fractura de tíbia i el peroné.

NOU TÍTOL PER A JULIÁN MAHICAS
El masquefí Julián Mahicas s’ha proclamant campió
de Catalunya en categoria juvenil amb el RCD
Espanyol després d’imposar-se per 4 gols a 3 a la
Damm a la final del campionat.
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ELOY GONZÁLEZ, MEDALLA D’OR
AL III OPEN ITF GIRONA
El 6 de maig, el masquefí Eloy González va aconseguir
dues medalles d’or a les categories de formes i
combat en el III Open ITF Girona de taekwon-do ITF.
González, cinturó vermell, va prendre part del torneig
competint a les files de l’Escola de Taekwon-do ITF
HRD-Lions.

200 ESPORTISTES ES DONEN
CITA A LA II COPA HRD LIONS DE
TAEKWONDO-ITF
El passat 20 de maig l’Escola HRD Lions i el centre
d’arts marcials Hwaran-do de Sant Vicenç dels
Horts van organitzar al poliesportiu de Masquefa la
segona edició de la Copa HRD Lions de TaekwondoITF. A la competició hi van prendre part prop de 200
competidors d’entre 3 i 12 anys vinguts d’arreu del
territori que van competir a les modalitats de formes
individuals i combat i exhibicions de formes per
equips i de combat preestablert.

ES

ESPORTS

28

Masquefa batega
juliol 2018

MASQUEFA SURT A CÓRRER I A
PEDALAR PER LA FESTA DE L’ESPORT

NEIX LA GIMCANA INFANTIL DE
CICLISME DE MASQUEFA

El 3 de juny la vila va acollir una nova edició de la
Festa de l’Esport amb la celebració de l’onzena
edició de la Cursa Popular de Masquefa, la 19a
Cursa Popular de Can Parellada i la bicicletada
popular sense pedals organitzada pel Club Ciclista
Masquefa.

L’1 de juliol el pati de l’Institut de Masquefa va ser
la seu de la primera edició de la Gimcana infantil de
ciclisme; una prova organitzada pel Club Ciclista
Masquefa amb el suport de l’Ajuntament. L’activitat
anava dirigida a infants entre els 3 i els 14 anys.

NOUS ÈXITS PER ALS EQUIPS DEL
FC MASQUEFA
El FC Masquefa ha tancat la temporada 2017/2018
amb el títol de lliga de l’equip prebenjamí i l’equip
amateur, que ha aconseguit l’ascens a Tercera
Catalana.

ARONEY GONZÁLEZ, CAMPIONA
D’ESPANYA
La masquefina Aroney González Barco s’ha
proclamat recentment campiona d’Espanya amb la
selecció catalana sub-16. La temporada vinent, a
més, debutarà a les files del Futbol Club Barcelona.

L’ASSOCIACIÓ GIMNÀSTICA
MASQUEFA CELEBRA EL FESTIVAL
DE FI DE CURS
El 16 de juny va tenir lloc el festival de fi de curs de
l’Associació Gimnàstica Masquefa al Poliesportiu
de Masquefa.

ES

ESPORTS

ORIOL LLORENS, CAMPIÓ DE
CATALUNYA I D’ESPANYA
Oriol Llorens Manzano s’ha proclamat aquesta
temporada campió del Campionat de Catalunya
de Cassà de la Selva i del Campionat d’Espanya de
Malgrat de Mar a les files de l’Igualada Hoquei Club.
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EL MASQUEFA TENNIS TAULA
CLUB, CAMPIÓ DE TERCERA
PROVINCIAL
El 19 i 20 de maig el Masquefa Tennis Taula Club es
va proclamar campió de Tercera Provincial després
d’imposar-se al CTT Vilafranca a la gran final per un
clar 5 a 1. L’entitat, a més, va arrodonir la jornada
aconseguint l’ascens de categoria a 2a A guanyant
5 a 1 al CTT Amics de Terrassa al partit de promoció.

ELS GERMANS JOSEP I MARC
AGUILERA EXHIBEIXEN TOT EL
SEU TALENT

GRAN PAPER DEL MOTO CLUB
VERDS MASQUEFA A LA LLIGA
CATALANA DE MOTOCRÒS

Al mes de maig, el masquefí Josep Aguilera Olivella
va participar al prestigiós Open de Taekwon-do
de Figueres, fent-se amb la medalla de bronze
del torneig. El 10 de juny Aguilera va aconseguir la
medalla de plata al Campionat de Combats ‘Ciutat
de Lleida’. En la mateixa competició, Marc Aguilera
es va endur la medalla d’or.

El passat 15 d’abril, el circuit de Can Taulé va acollir
la disputa de la Lliga Catalana de Motocròs, amb
la participació de tres pilots del Moto Club Verds
Masquefa. Joan Rosell va aconseguir la tercera
posició a la categoria MX 85 cadet; Josep Carné va
finalitzar en vuitena plaça a MX85 juvenil; i Joan
Marcos va finalitzar catorzè a MX50.

ES

ESPORTS
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UNA NIT DE L’ESPORT PLENA DE RECONEIXEMENTS
Divendres 29 de juny, Masquefa va celebrar una nova edició de la tradicional Nit de l’Esport. Centenars de
persones es van aplegar al pati de La Fàbrica Rogelio Rojo per acomiadar una nova temporada farcida d’èxits
per als esportistes masquefins. Un any més, la nit va ser llarga i, a banda del tradicional lliurament de premis,
els assistents van compartir un sopar de germanor, amenitzat amb l’humor del còmic i showman Jordi LP.

Esportistes individuals

Aitor i Víctor Obrador García

Claudia Perona Roca i
Dilia Rodríguez Valderrama

Ethien Garrido Parra

Gustavo Mansilla

En representació de José
Martínez Marsa

Josep i Marc Aguilera Olivella

Llorenç Úbeda Novell

Lucía Gómez i
José Manuel Fernández

En representació de
Xavier Cabanillas

Zindia Rincón Sánchez

Juan Julián Mahicas Pérez

Guardonats de la nit de l’esport 2018

En representació
d’Àlex Descalzo Úbeda

Aroney González Barco

Iker Valderrama Parra

En representació
d’Oriol Llorens Manzano

Eider Garrido Parra

ES

ESPORTS
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Esportistes destacats i entitats i clubs de la vila

Albert Matas Guardia
(Club Patí Masquefa)

Antonio Olea
(Club de Tir Esportiu)

CE Gas a Fons

Club de Bàsquet Masquefa (mini,
infantil, júnior, infantil i sènior
femení i sènior)

Club Patí Masquefa (Jaume Olivella,
Isaac Casanovas, Blanca Albiol, Oriol
Olivella i Adolfo Serna)

Equip tercera de Masquefa Tenis Taula

Equip prebenjamí i
amateur FC Masquefa

Joan Rosell i Josep Carné
(Moto Club Verds Masquefa)

Jordi Pérez i FS Espardenya

En representació de Juan de Dios
Cabanillas i Cristian Cabanillas
(Masquefa Trail)

Laia Ibáñez i Arnau Medina
(Club Patinatge Artístic Masquefa)

Martín Santiago Vidal
(Club Ciclista Masquefa)

Pol Pérez i Club Petanca Masquefa

A

AGENDA

JULIOL
DIVENDRES 13
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE ‘EL
JUEGO DE TU VIDA’, DE ROCÍO
AGUILAR
19 h.
Sala d’Actes de la Biblioteca
Organitza: Ajuntament de
Masquefa

DISSABTE 14
CAMPIONAT INTERCLUB DE
PATINATGE ARTÍSTIC
Pavelló Municipal de
Masquefa
Organitza: Club Patinatge
Artístic Masquefa

AGOST
DIUMENGE 26
FESTA DE LA MOTO

SETEMBRE
DEL 3 AL 7 DE SETEMBRE
CAMPUS DE BÀSQUET ESTIU 2018
De 08:30 h. a 13:30 h.
Pavelló Municipal de Masquefa
Organitza: Club Bàsquet
Masquefa

DIUMENGE 9
BALL POPULAR
Amb el Duet Amor
18 h.
Entrada: 2€
Sala Polivalent de La Fàbrica
Rogelio Rojo
Organitza: Ajuntament de
Masquefa
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DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

FESTA MAJOR GRAN DE
SANTA MAGDALENA

DISSABTE 15 I DIUMENGE 16

DIVENDRES, 20 DE JULIOL

DIMARTS 11

FESTA DEL RAÏM
Organitza: Ajuntament de
Masquefa

REPIC DE CAMPANES
18:00 h.

DIUMENGE 16

BARRAQUES DE FESTA MAJOR

MASQUEFA SONA BÉ

Tallers i activitats per a infants i
joves.

The Sey Sisters
18 h.
Sala Polivalent de La Fàbrica
Rogelio Rojo
Organitza: Ajuntament de
Masquefa

DIJOUS 20
CLUB DE LECTURA I CINEMA
‘El tercer hombre’ (1949), de Carol
Reed, segons la novel·la de Graham Greene
17:30 h

A partir de les 18 h.
Plaça Josep M. Vila (passatge
Bastoners)
Organitza: Animalistes de
Masquefa, Ateneu Popular de
Masquefa, Colla Gegantera
de Masquefa, Espai Creatiu
Nené d’Art i Diables Pixafocs
i Cagaspurnes Colla de Diables de Masquefa.

ESPECTACLE INFANTIL ‘QUE PETI
LA PLAÇA’
A càrrec de la companyia Xip-Xap.

Sala d’Actes de la Biblioteca

18 h.

Organitza: Ajuntament de
Masquefa

Plaça Josep Maria Vila

DIUMENGE 23
BALL POPULAR
Amb el Duo Melody
18 h.
Entrada: 2€
Lloc: Sala Polivalent de La
Fàbrica Rogelio Rojo
Organitza: Ajuntament de
Masquefa

OCTUBRE
DE L’1 AL 7 D’OCTUBRE
SETMANA DE LA GENT GRAN
DIVENDRES 12
FESTA DE LA VELLESA DE LA
BEGUDA ALTA

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ‘40
ANYS DEL RETORN DELS BASTONERS DE MASQUEFA’
19 h.
Capella del Roser
Organitza: Colla de Ball de
Bastons de Masquefa
Horari: tots els dies de Festa
Major, de les 12 h. a les 14 h. i
de 18 h. a 21 h.

PASSEJADA DELS MÚSICS
‘A3SONS, GRALLERS DE REUS’
20 h.
Plaça Josep Maria Vila
Recorregut: passatge dels
Bastoners, c/ Montserrat, c/
Sant Pere i plaça de l’Església.
Organitza: Colla Gegantera de
Masquefa

A
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ENRAIGADA DE FESTA MAJOR AMB
ELS GEGANTS DE MASQUEFA
20:30 h.
Davant de la parròquia de
Sant Pere
Recorregut: c/ Sant Pere, c/
Major, plaça de la Vila (Ajuntament), c/ Sant Antoni, c/
Doctor Jover, C/ Xic de l’Anyé,
c/ Major, c/ Sant Pere i parròquia de Sant Pere.
Organitza: Colla Gegantera de
Masquefa
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NIT DE VERSIONS AMB LA BANDA DEL COCHE ROJO I, SEGUIDAMENT, DISCO MÒBIL
Durant la nit hi haurà les Barraques
de Festa Major.
De les 01 h. a les 06 h.
Plaça Josep Maria Vila

DISSABTE, 21 DE JULIOL
BARRAQUES DE FESTA MAJOR
Tallers i activitats per a infants i
joves.

CORREFOC INFANTIL

A partir de les 11 h.

A càrrec de la Colla Infantil de
Diables Pixafocs i Cagaspurnes
de Masquefa acompanyats de les
seves bèsties i del Ball de Diables
Infantil de Cornellà.

Plaça Josep M. Vila (passatge
Bastoners)

21:30 h.
Plaça Josep Maria Vila
Recorregut: c/ Escoles,
c/ Major, c/ Sant Pere, c/
Crehueta (davant Ràdio
Masquefa, mitja volta), c/
Sant Pere, c/ Major i plaça de
la Vila (Ajuntament).
Organitza: Pixafocs i
Cagaspurnes Colla de
Diables de Masquefa

SOPAR DE FESTA MAJOR
22 h.
Plaça Josep Maria Vila
Preu: 20€. Menú Infantil:
10€. Els tiquets es podran
comprar al Casal d’Avis fins
el dia 19 de juliol.
Col·laboradors: Associació de
la Gent Gran de Masquefa

PREGÓ DE FESTA MAJOR A
CÀRREC D’EN PEYU
23 h.
Plaça Josep Maria Vila

Organitza: Animalistes de
Masquefa, Ateneu Popular de
Masquefa, Colla Gegantera
de Masquefa, Espai Creatiu
Nené d’Art i Diables Pixafocs
i Cagaspurnes Colla de Diables de Masquefa.

PARC D’INFLABLES REFRESCANT
‘PARC BLAU’
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EXHIBICIÓ DE TAEKWONDO DELS
ALUMNES DE L’ALZINAR
17:30 h.
Plaça Josep Maria Vila
Organitza: L’Alzinar, Societat
Recreativa i Cultural

PLANTADA DE GEGANTS
18 h.
c/ Sant Pere (davant de la
parròquia)

CERCAVILA DE FESTA MAJOR –
TROBADA DE GEGANTS
18:30 h.
c/ Sant Pere (davant de la
parròquia)
Recorregut: c/ Sant Pere, c/
Crehueta, c/ Santa Clara, c/
Fàbrica, c/ Rogelio Rojo, c/
Sant Pere, c/ Major, c/ Xic
de l’Anyé, c/ Doctor Jover, c/
Sant Antoni i plaça de la Vila
(Ajuntament).

BALLS DE LLUÏMENT
De les 11 h. a les 14 h.
Plaça Josep M. Vila

CAMPIONAT DE TIR AL PLAT
11 h.
Instal·lacions del Camp de Tir
Organitza: Societat de Caçadors l’Esquirol de Masquefa,
amb la col·laboració del Club
de Tir Esportiu de Martorell

CERCAVILA AMB LA XARANGA DRAC
DE MASQUEFA
De les 11 h. a les 13 h.
Carrers de la Vila
Organitza: Xaranga Drac

CAMPIONAT DE BOTIFARRA
15 h.
Bar Casal
Organitza: L’Alzinar, Societat
Recreativa i Cultural

20 h.
Plaça de la Vila (Ajuntament)
Colles participants: Pixafocs i Cagaspurnes Colla
de Diables de Masquefa,
Colla de Ball de Bastons de
Masquefa. Amb els gegants
de: Agramunt, La Batllòria, La
Beguda, La Bisbal de l’Empordà, Mataró (Lluro), Piera,
Reus, Rubí, Sant Pere Molanta, Sant Quintí de Mediona i
Masquefa.
Organitza: Seguici festiu de
Masquefa

SEGON OPEN DE PETANCA ‘VILA DE
MASQUEFA’
21 h.
Instal·lacions de la Petanca
Organitza: Club Petanca
Masquefa

A
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MAGNÍFIC CASTELL DE FOCS
22:30 h.
Escola El Turó
Patrocinador: Pirotècnia
Rosado

BALL AMB L’ORQUESTRA V
RESERVA
Durant la nit hi haurà les Barraques
de Festa Major.
23 h.
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SARDANES AMB LA COBLA
MONTGRINS
A continuació
Plaça Josep Maria Vila

VERMUT DE FESTA MAJOR
13 h.
Casal d’Avis
Col·labora: Associació de la
Gent Gran de Masquefa

Plaça Josep Maria Vila

ESPECTACLE INFANTIL
‘MARREMANGU’

Organitza: L’Alzinar, Societat
Recreativa i Cultural

A càrrec del Pep Callau i ‘Els Pepsicolen’.

LA NIT EN BLANC

18 h.

Música per a tots els gustos i
sorpreses. No ho oblideu venir
vestits de blanc. Més informació
de la festa a la pàgina de Facebook
‘LA NIT EN BLANC Masquefa’.

Plaça Josep Maria Vila

00 h. (a les 23 h., obertura de
les portes)
Pati de La Fàbrica Rogelio
Rojo

DIUMENGE, 22 DE JULIOL
PASSADA DE FESTA MAJOR
AMB LA COBLA ORQUESTRA
MONTGRINS
Hi són convidats tots els estaments, entitats, grups i vilatans
que hi vulguin participar. Ens
acompanyaran el Seguici festiu
de Masquefa.
11 h.
Recorregut: des de l’Ajuntament fins a la parròquia de
Sant Pere de Masquefa

OFICI SOLEMNE DE FESTA
MAJOR
S’interpretarà la Missa de J. Perosi ‘Te Deum Laudamus’, interpretada per la Coral L’Alzinar i la
Colla de Ball de Bastons. Ofrena floral de la geganta a Santa
Magdalena i Esclat de Festa a la
plaça de l’Església amb el Seguici festiu de Masquefa.
11:30 h.
Parròquia de Sant Pere

CONCERT DE FESTA MAJOR AMB LA
CORAL L’ALZINAR
Acompanyats musicalment per
l’Orquestra Montgrins i sota la direcció del mestre Jordi González.
18:30 h.
Parròquia de Sant Pere

CELEBRACIÓ DEL 40È ANIVERSARI DEL RETORN DELS BASTONERS
DE MASQUEFA
Homenatge a tots els Bastoners
que van ballar ara fa 40 anys. Hi
participaran altres colles bastoneres de Catalunya. Hi haurà regal per tots els veïns que vinguin
a celebrar-ho.
20 h.
Plaça Josep Maria Vila
Organitza: Colla de Ball de
Bastons de Masquefa

CORREFOC ADULT DE FESTA MAJOR
Amb Pixafocs i Cagaspurnes Colla
de Diables de Masquefa i una colla
convidada.
22 h.
Plaça Josep Maria Vila
Recorregut: c/ Escoles,
c/ Major, c/ Sant Pere, c/
Crehueta, c/ Serralet, c/
Salvador Dalí, c/ Dídac
Toldrà, c/ Santa Clara, c/
Crehueta, i c/ Sant Pere
(davant de la parròquia).
Organitza: Pixafocs i
Cagaspurnes Colla de
Diables de Masquefa

Masquefa batega
juliol 2018

SERENATA A L’AJUNTAMENT AMB
L’ORQUESTRA MONTGRINS
23 h.
c/ Sant Antoni

BALL DE GALA AMB L’ORQUESTRA
MONTGRINS
Ball del fanalet i ball de socis casats.
A continuació
Plaça Josep Maria Vila

FESTA DISCO LED
A càrrec de Cristian Hook.
De les 01 h. a les 04:30 h.
Davant del CTC

DILLUNS, 23 DE JULIOL
INFLABLES
Per accedir a la piscina cal portar
l’abonament o l’entrada puntual.
De les 12 h. a les 14 h. i de 16
h. a 19 h.
Piscina municipal del camp
de futbol

3/4 DE 15 I EL SEU ESPECTACLE
D’ESCUMA
18 h.
Plaça Josep Maria Vila

SARDANES AMB LA COBLA
MONTGRINS
19:30 h.
Plaça Josep Maria Vila

XARANGA HO PETA STREET BAND
20:30 h.
c/ Santa Clara amb av.
Maresme (zona de fires)

SORTEIG DE 4 ÀPATS PER 2
PERSONES
Sorteig de les butlletes Masquefa
Comerç.
22:45 h.
Plaça Josep Maria Vila
Organitza: Masquefa Comerç

A

AGENDA

GRAN CONCERT DE FESTA MAJOR
AMB L’ORQUESTRA MONTGRINS
23 h.

35

BALLS AMB LÍNEA
A càrrec dels alumnes del Casal
d’Avis i el professor Fernando
Orihuela.

Plaça Josep Maria Vila
19:30 h.

SARAU DE FESTA MAJOR AMB
L’ORQUESTRA MONTGRINS
Ball del fanalet i ball de socis
solters.

Plaça Josep Maria Vila

HAVANERES AMB BOIRA I EL
TRADICIONAL ROM CREMAT

A continuació

20:30 h.

Plaça Josep Maria Vila

Plaça Josep Maria Vila

FESTA DISCO FLUOR
A càrrec de Cristian Hook.
De les 01 h. a les 04:30 h.
Davant del CTC

DIMARTS, 24 DE JULIOL
SUPER TOBOGAN INFLABLE
AQUÀTIC DE 75 METRES
Cal portar inflable individual (flotador, matalàs, etc). També estaran obertes les fonts del parc
infantil del costat del CAP.
De les 11 h. a les 14 h.
c/ Santa Clara, entre
c/ Doctor Rotllant i av.
Catalunya
Organitza: ADF de Masquefa

ESPECTACLE D’ACROBÀCIES ‘MISTERIOS DEL ORIENTE’
18 h.
Plaça Josep Maria Vila
Organitza: L’Alzinar, Societat
Recreativa i Cultural

XXXVII MOSTRA DE CUINA DE
MASQUEFA
Tots els participants tindran
obsequi.
19 h.
Plaça Josep Maria Vila
Organitza: L’Alzinar, Societat
Recreativa i Cultural

Organitza: L’Alzinar, Societat
Recreativa i Cultural

DIVENDRES 27 I DISSABTE 28
DE JULIOL
TORNEIG POPULAR. 12 HORES DE
FUTBOL PLATJA
Divendres 27: de 20 h. a 04 h.
Dissabte 28: fases finals de
les 19 h. a les 00 h.
Instal·lacions annexes a la
piscina municipal del camp
de futbol
Organitza: FS Espardenya
Nota: El dijous 19 de juliol a les
firetes els tiquets de les atraccions
seran a meitat de preu.
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FESTA MAJOR DE LA
BEGUDA ALTA
Del 30 d’agost al 2 de
setembre
Organitza: Societat
Recreativa Unió Begudenca

A

AGENDA
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FESTA MAJOR D’EL MASET
3, 4 i 5 d’agost
Organitza: Associació Cultural i
Recreativa El Maset

FESTA MAJOR DE CAN
PARELLADA
Del 24 al 26 d’agost
Organitza: Associació de
Propietaris de Can Parellada
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PU

PUBLICITAT
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PDeCAT · AMB EL NOU MODEL DE RECOLLIDA DE RESIDUS, ‘MASQUEFA HO FA BÉ’

Xavier Boquete i Saiz
masquefa@diba.cat
@xaviboquete

Aquest mes de juliol ha entrat en funcionament
el nou model de recollida de residus al nostre
municipi. Un servei dissenyat i adaptat a la realitat i a les necessitats de la vila i que neix amb un
propòsit ben clar: millorar significativament les
xifres de reciclatge a Masquefa, situades actualment entorn del 18% sobre la generació total de
residus a la vila.
Així, des de l’equip de govern hem apostat per
aquest nou model plenament conscients que cal
adoptar urgentment un canvi de rumb en els nostres hàbits d’abocament i recollida dels residus
que generem que ens permeti prevenir i eradicar
de forma efectiva els abocaments improcedents
de brossa a la via pública i fer de Masquefa una
vila respectuosa amb el medi ambient i amb el
nostre entorn i amb uns índex de benestar òptims.
I per aconseguir-ho és imprescindible comptar
amb el suport i la col·laboració de tots els vila-

tans. Per tot plegat, el nou model incorpora millores substancials que optimitzen el servei i
suposen un benefici directe pels masquefins i
faciliten la seva tasca. Entre elles, l’increment
de les àrees d’aportació i del nombre de contenidors de les diferents fraccions selectives; la
reducció del nombre de contenidors de resta; la
implantació de la recollida de les restes vegetals;
o l’augment de la freqüència de recollida de les
fraccions selectives.
Amb aquest nou model, doncs, volem assentar
les bases per a l’adopció, progressivament, d’una
ferma cultura del reciclatge i de sensibilització
col·lectiva respecte el medi ambient que ens permeti transformar Masquefa en una vila plenament ecològica i desenvolupada.
Finalment, des del grup municipal del PDeCAT us
desitgem a tots els masquefins un bon estiu i que
gaudiu d’unes necessàries vacances i d’una feliç
Festa Major.

PSC · COMPROMÍS I IL·LUSIÓ PEL FUTUR DE MASQUEFA

Daniel Gutiérrez
danielgutierrez.cat
@daniguties
@PSC_Masquefa
Masquefa.socialistes.cat
masquefa@socialistes.cat
Facebook: PSC Masquefa

Masquefa es viu a peu de carrer i posant il·lusió
als reptes que tenim per davant: suport a les
famílies, desenvolupament econòmic, sostenibilitat ambiental, equilibri territorial o l’accessibilitat a l’habitatge, entre d’altres.
Assumir els reptes implica compromís i responsabilitat. Un govern seriós és aquell capaç
d’analitzar objectivament les dades i prendre
decisions raonades davant de les necessitats
dels veïns i veïnes, aportant solucions reals. Tot el
contrari del que fa el govern de Masquefa, que de
la mà de la dreta més rància o del soviet carlista,
ens manté a tots empantanegats en els seus bucles d’improvisació. A tall d’exemple:

b Gestió de les escombraries: la manca de planificació estratègica la pagarem entre tots. Per una
banda, Masquefa seguirà sent un municipi poc
responsable ambientalment. Per l’altre, en poc
temps veurem com la irresponsabilitat del govern
afectarà les butxaques.

b

Polítiques vers les persones majors: la manca
d’anàlisi ha portat el govern de Masquefa a proposar en els darrers 10 anys projectes faraònics,
basats en el maó, allunyats de la realitat de la
gent gran. Cal un ‘Pla Integral per les persones
majors de Masquefa’ que estableixi serveis adaptats a les necessitat de les gairebé 1.200 persones que formen el col·lectiu gent gran (persones
de 65 anys en endavant amb dependències o no).

bSense anàlisi no hi ha governança: el govern és
incapaç d’aportar dades econòmiques, socials o
de qualsevol altre tipus. I quan les aporta no concorden amb la realitat. Un govern responsable no
funciona amb ‘sensacions’ sense fonaments, sinó
amb anàlisi i rigor.
Estar al costat dels veïns, compartir els seus
problemes i projectar els seus anhels és un grandíssim repte que ens genera compromís i il·lusió.
Parlem de Masquefa! Bona Festa Major!

FE D’ERRADES
El titular correcte de l’escrit del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya (PSC) corresponent a la versió
impresa del número 81 de la revista d’informació municipal Masquefa Batega era: ‘Per un govern de Masquefa
obert, innovador i seriós’.

MASQUEFA BATEGA
La revista Masquefa Batega no es fa responsable ni necessàriament comparteix les opinions
expressades en aquesta secció pels diferents grups municipals de l’Ajuntament.
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ERC · DEFENSEM EL VERD URBÀ COM A ESPAI PÓBLIC
DE SALUT, TROBADA I CONNEXIÓ
U
A Masquefa, malgrat la infinitat de parcs construïts en els darrers anys, hi ha un evident dèficit
de verd urbà. Queixes dels pares dels infants per
manca d’ombra als parcs infantils i a les escoles,
queixes dels veïns per la tala indiscriminada d’arbres, absència de flors en determinats espais, i
els principals carrers de la vila són un desert de
ciment i asfalt amb quatre arbres mal comptats.
Xavier Pérez Fornés
@masquefaerc
www.esquerra.cat/masquefa
masquefaerc@gmail.com
Av. La Línia,4-6 (Masquefa)
Facebook: www.facebook.
com/Esquerra-Republicana-Masquefa-Regeneració

El paper del verd urbà és important com a regulador del clima local: millora les condicions de
temperatura, esmorteix les riuades, ajuda a filtrar
l’aire, regula el vent, preserva la biodiversitat, etc.
L’ombreig i la transpiració dels arbres ajuda a reduir la temperatura al voltant d’uns 5ºC. I també
s’ha comprovat que els arbres col·locats de manera adequada a prop dels edificis redueixen les
necessitats d’aire condicionat un 30% i estalvien
entre un 20% i un 50% de calefacció. Aquesta
“infraestructura verda” també és beneficiosa des

del punt de vista de la salut i el benestar de les
persones. Evidències científiques constaten la
disminució de problemes a l’embaràs, millora de
la salut mental, millors capacitats socials o reducció de l’estrès.
El punt de partida per poder disposar d’una jardineria pública urbana de qualitat comença amb
una bona planificació que permeti optimitzar els
recursos i afrontar reptes i necessitats. En aquest
sentit, des d’ERC Masquefa proposem elaborar un
Pla Director del Verd Urbà que analitzi i diagnostiqui l’estat global del verd, amb l’objectiu d’establir
estratègies i criteris de gestió. Perquè ens trobem
que el model urbà actual és improvisat, i no satisfà les demandes reals que els veïns reclamen
a Masquefa. Hem de situar les persones en el
centre de les polítiques urbanes, el nostre espai
urbà ha de millorar la nostra salut i el desenvolupament social i personal.

CUP · BONA FESTA MAJOR!
9 mesos de l’1 d’Octubre. 8 mesos de presos polítics, que en cap cas són polítics presos. Són presos polítics, rapers i vilatans a l’exili... I ja no ens
queden paraules de suport, ja ens costa el respir
del matí de tants dies sense vosaltres i tanta justícia injusta. Un cop més, un mes més, un dia, un
minut més... us enyorem i us volem a casa!
Sílvia Rotger
@silvia_rotger
@cupmasquefa
silviarotger@gmail.com
masquefa@cup.cat
Telèfon: 663415761
masquefa@cup.cat
Facebook: www.facebook.
com/CupMasquefa/

S’acosta la Festa Major, amb un sospir d’esperança que enguany sigui una mica més de tots i
sobretot, de totes. De totes aquelles persones que
dia a dia treballen en aquest municipi, generalment a contracorrent, i de totes aquelles dones,
donasses, que s’han deixat el cor, l’ànima i el puny
en aquesta, la NOSTRA, Festa Major, les nostres
àvies, mares i filles.
Les dones, les que des de fa anys estem infravalorades, les que ens cal aixecar el cap i cridar ben
alt perquè ens escoltin, les que fem la mateixa fei-

na que els homes i no som igual de respectades,
i les que ara, ara més que mai, caminem amb por
pels carrers de les nostres viles i ciutats, perquè
la (in)justícia no ens protegeix; o més bé, protegeix
l’agressor. I la cultura de la violació ens té amb una
mordassa a la boca i un xiuxiueig a cau d’orella
que ens recorda que demà, podem ser nosaltres.
La sentència de “La Manada”, ens posa de nou en
alerta d’allò que fins ara patíem en silenci. Fem
que Masquefa sigui lliure de sexisme, de masclisme, de por! I que la nostra Festa Major sigui de totes i per a totes! I la gaudim lliurement sense cap
agressió sexista!
NO és NO i si no és SÍ també és NO. Si no és SÍ
és una agressió. Que cap espai de Masquefa toleri
cap agressió. Cuidem-nos i fem entre totes una
festa major sense por!
Bona Festa Major

PP

Manuel Navas
macgrean@gmail.com

Tenemos un nuevo número de nuestra revista y
debemos dar nuestra opinión sobre el desarrollo
de la vida en nuestra querida Masquefa. Que quieren que les digamos, ya está fuera el malvado
Rajoy y el voto de los partidos que apoyan el secesionismo pasará su factura. Queremos creer que
se evaluarán todas las medidas del nuevo gobierno de Pedro Sánchez para que sean beneficiosas
para Cataluña. Bien, si uno desea que el médico de
cabecera le visite tendrá, al día de hoy, una espera
de más o menos 10 días. Y nos preguntamos: ¿qué
medidas va a tomar la Consejería de Sanidad de la
Generalidad para que esto siga así o mejore? No es
por nada, es por lo de la TSC para todos.
No es un problema de falta de solidaridad, es solo
un ejemplo de que no todo es posible, que debemos
pensar fríamente lo que hacemos ¿Verdad que no

hipotecaríamos nuestra casa para darlo a una
ONG? Pues eso y ya que tocamos ese tema, ¿cuantos “sin papeles” viven en Masquefa y de donde salen los fondos para su mantenimiento? Seguimos
creyendo que nuestra Masquefa es un oasis en la
región, se vive bien, sin atascos, hay solidaridad,
está el entorno cuidado y bastante limpio, la gente en general es amable y socialmente educada.
Ahora, es nuestro deber que esto se mantenga quitando de nuestra vida devaneos innecesarios que
crean antagonismo y malas relaciones.
Como somos un partido que creemos en la gente,
que la gente no es tonta como algunos nos quieren
hacer creer, volveremos a hablar de los problemas
del municipio ya que todo volverá a su cauce o por
lo menos es lo que deseamos todos.

GUANYADORS DE LES FAVES D’ARGENT 2018

L’ENTREVISTA

ANTONI ALTÉS
I HERIBERT BRUGUERA

GENT DE MASQUEFA

El tradicional Sopar de Faves, una de les propostes més icòniques de Sant Isidre, va celebrar el passat mes d’abril la
seva 26a edició de la mà de la Societat Recreativa i Cultural
L’Alzinar. Un dels moments més esperats de la nit va ser el lliurament de les Faves d’Argent 2018, el premi que es concedeix
als veïns que han dedicat temps i esforç a millorar la qualitat
cultural, social, esportiva i associativa de la vila. Enguany, el
reconeixement va ser per a Antoni Altés Isart (13 d’agost de
1934) i Heribert Bruguera Ferrer (4 de gener de 1938).

Què representa per a vostès haver estat reconeguts amb la Fava d’Argent?
ANTONI: Senzillament, crec que no m’ho mereixia.
Hi ha moltes més persones a Masquefa que han fet
més mèrits que jo. Amb tot, em fa molta il·lusió haver-la guanyat. La meva família i amics m’han felicitat i també n’estan molt contents.
HERIBERT: La veritat és que estic molt content,
molt agraït i molt orgullós d’haver rebut aquest reconeixement. Només puc que dir ‘gràcies’ a l’Alzinar,
a Masquefa i a l’Ajuntament per la Fava d’Argent.
M’ha felicitat molta gent i em sento molt estimat
per tot el poble. Sóc molt amic dels meus amics,
una persona bastant oberta... i per tot això i pel fet
que sóc gran i que jugo a pàdel encara amb 80 anys,
suposo que m’han volgut reconèixer.

Antoni, la Fava d’Argent ha reconegut públicament la seva tasca de Jutge de Pau. Què
el va motivar a adquirir aquest compromís
amb el poble?
Com sempre dic, a la vida mai es pot anar dient ‘no’.
Un dia t’has de decidir a dir ‘sí’. És aquest lema el
que sempre m’ha mogut a actuar com a Jutge de
Pau. Els meus millors records són en aquells casos
on hi ha hagut conciliació entre les diferents parts.
També he tingut casos ingrats, certament. Són varies les persones que em demanen que no ho deixi
i que puntualment sol·liciten la meva ajuda. És per
tot plegat que encara actuo com a Jutge de Pau

Antoni, també ha estat reconegut per la seva
trajectòria a Masquefa amb el teatre i com a
coordinador de l’1-O a Masquefa? Quin és el
millor record que en conserva?
De l’1 d’Octubre el que més recordo és que vàrem
estar ajudant en el referèndum des de les quatre

del matí fins ben entrat el vespre, quan vàrem entregar els resultats. Per sort, malgrat el que passava en d’altres punts de Catalunya, no hi van haver
disturbis. D’altra banda, del teatre, de l’acte d’en
‘Francesco’, en guardo un molt bon record i l’amistat
de molta gent de Masquefa amb la qual abans no
ens coneixíem.

Heribert, vostè ha estat el dinamitzador de
diversos esdeveniments esportius al llarg de
la seva vida. Des de campionats de botifarra,
a dòmino, futbol sala, petanca o pàdel. D’on
li ve aquesta passió?
Durant 10 anys vaig ser president del Club de Petanca. Ara, però m’agrada més el pàdel. De fet, recentment han posat el meu nom a una de les pistes. L’esport sempre m’ha agradat. Fa anys havíem
organitzat partits de futbol sala al bar del ‘Palacius’,
al bar Montserrat, al Casal... que van ser tot un èxit
malgrat que els que hi participàvem teníem entre
55 i 58 anys. Abans que jo arribés a Masquefa, la
petanca es practicava incipientment. Amb el pas
dels anys, però, i gràcies a la feina de molta gent ha
acabat arrelant molt fortament fins arribar al centenar de socis.

Heribert, al capdavant del bar de l’Alzinar
han estat els promotors d’àmplies activitats
socials i culturals. Quin rol juga l’entitat al
poble i per on passa el seu futur?
L’Alzinar és molt important per a mi. S’hi fan moltes coses: des de ballet, a taekwondo, gimnàstica...
És una entitat molt important per al poble i poder
comptar amb el suport de l’Ajuntament és tot un
respir. Tan de bo la seva trajectòria s’allargui molts
anys més.

