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CONSULTA L’OFERTA FORMATIVA PER A PERSONES ADULTES PER AL 
DARRER QUADRIMESTRE DEL 2018

TELÈFONS D’INTERÈS
AJUNTAMENT 93 772 50 30

Àrea Serveis 
Personals

93 772 50 30

Atenció al 
consumidor

93 772 50 30

Aula de Música 93 131 83 11

Biblioteca 93 772 78 73

Buidatge fosses 
sèptiques

93 771 73 42

Camp de futbol 93 772 66 71

Casal d’Avis 93 772 50 07

Casal de Joves 93 772 85 21

Centre de Dia 93 772 79 90

CTC 93 772 78 28

Deixalleria/
Recollida voluminosos

93 708 60 96

Masquef@ula 93 772 58 23

Policia Local 93 772 60 25

Protecció Civil 670 06 07 18

Ràdio Masquefa 93 772 67 94

AMBULATORI 
(Masquefa) 

93 772 64 34

AMBULATORI  
(La Beguda) 

93 772 52 62

AMBULATORI 
(Martorell) 

93 775 51 03

AMBULÀNCIA 061 / 112

ANAIGUA (incidències 
i avaries)

900 100 379

ANAIGUA (atenció al 
client i reclamacions)

900 100 378

ANAIGUA 
(comunicació i lectura)

900 816 101

BOMBERS 112

BUTANO (Martorell) 93 775 18 87

CDIAP APINAS 93 772 54 54

CONSELL COMARCAL 93 805 15 85

CORREUS 93 775 92 67

CRARC 93 772 63 96

ENDESA avaries  
i incidències

800 760 706

EQUIP D’ATENCIÓ
A LA DONA 

636 365 631

ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL LA 
BALDUFA

93 772 50 11

ESCOLA EL TURÓ 93 772 51 75

ESCOLA FONT DEL 
ROURE

93 772 74 32

ESCOLA VINYES 
VERDES

93 772 76 27

FARMÀCIA MASQUEFA 93 772 88 23

FARMÀCIA DURBAN  93 768 01 98

FERROCARRILS
CATALANS

93 205 15 15

GAS NATURAL. 
Distribució

902 200 850

HISENDA (Igualada) 93 804 65 61

HISPANO 
IGUALADINA

93 804 44 51

HOSPITAL (Martorell) 93 774 20 20

INEM (Martorell) 93 775 10 62

INFORMACIÓ 
GENERAL

012

INSTITUT DE 
MASQUEFA

93 772 77 22

JEFATURA TRÀNSIT 
(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

La Guia Formativa inclou per als mesos d’octubre, 
novembre i desembre del 2018 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.

Entre les principals novetats que presenta 
aquesta guia hi ha una aposta formativa molt 
enfocada a ajudar als vilatans, empreses i entitats 
a aprendre a relacionar-se electrònicament amb les 

administracions públiques. Així entre els cursos 
oferts de setembre a desembre hi ha:

J Utilització simple i eficient del certificat digital, 
signatura electrònica i facturació electrònica a 
l’empresa.

J Com presentar sobres digitals en licitacions 
públiques.

J Com relacionar-se electrònicament amb 
l’Ajuntament 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.
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LA BEGUDA: UN PROJECTE DE 
PASSAT, PRESENT I FUTUR
Des de l’equip de govern hem defensat des de 
bon principi la necessitat de donar resposta el 
més aviat possible al conflicte territorial existent 
a La Beguda Alta. Així, aquest govern municipal 
va adquirir fa anys un ferm compromís amb els 
begudencs que segueix plenament vigent i que 
recentment s’ha traduït en un nou avenç clau en 
la resolució d’aquest litigi.

L’Ajuntament de Masquefa ha estat liderant al llarg 
dels darrers temps les negociacions i les converses 
amb la Generalitat de Catalunya, conjuntament 
amb els veïns, per solucionar la problemàtica i fer 
front als problemes administratius i de prestació 
de serveis bàsics. La continuïtat del compromís de 
l’actual equip de govern ha estat en tot moment el 
mateix i ho seguirà sent.

Els begudencs tenen una identitat pròpia i es mani-
festen molt clarament en ser un municipi indepen-
dent. Amb l’actual legislació, és molt difícil crear 
un nou municipi. Així, seguim creient que la millor 
alternativa per a La Beguda Alta i els seus veïns és 
pertànyer a un municipi ja existent –Masquefa- i 
trobar mecanismes perquè tinguin un grau d’iden-
titat pròpia. En aquest sentit, el nostre compromís 
com a equip de govern passa per, un cop aprovada 
per la Generalitat l’agregació del nucli a Masque-
fa, seguir treballant per a la futura constitució de 
La Beguda Alta com a Entitat Municipal Descen-
tralitzada (EMD), si així ho consideren oportú els 
begudencs.

Aquest objectiu es va iniciar en mandats anteriors 
per aquest equip de govern i, ara, els nous reptes 
per a La Beguda, com també d’altres projectes mu-
nicipals, necessiten d’un treball permanent colze 
a colze amb els veïns i d’un lideratge constant com 
el que aquest equip de govern encara.

Xavier Boquete
Alcalde de Masquefa  

XAVIER BOQUETE · Alcalde de Masquefa EL GOVERN DE LA GENERALITAT 
APROVA AGREGAR LA BEGUDA 

ALTA A MASQUEFA

El Govern de la Generalitat ha aprovat un decret 
per agregar el nucli de població de La Beguda Alta 
al municipi de Masquefa. Fins ara, la població 
estava dividida entre els termes de Masquefa 
(Anoia), Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) 
i Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès). 

L’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, es mostra 
satisfet amb la decisió del Govern i explica que 
“amb aquesta nova distribució territorial serà 
més fàcil prestar un millor servei a tots els veïns 
i veïnes i, en benefici de tots, desapareixeran les 
diferències pel fet de pertànyer a municipis i 
comarques diferents”.

La correcció és fruit d’un acord entre els tres 
municipis, el Consell Comarcal de l’Anoia, la 
Diputació de Barcelona i la Comissió Jurídica 
Assessora i dóna resposta a la voluntat de la 
Comissió de Delimitació Territorial de la Generalitat 
de corregir aquesta disfuncionalitat territorial. A 
més, ha tingut en compte els informes dels tres 
municipis, en els quals posaven de manifest el 
seu acord per a l’annexió del nucli de la Beguda 
Alta al municipi de Masquefa.

ESTUDIS PREVIS
El passat 12 de gener de 2017 l’Ajuntament de 
Masquefa ja va traslladar a la delegació territorial 
del Govern a la Catalunya Central les conclusions 
de la diagnosi geogràfica i socioeconòmica del 
nucli de La Beguda Alta elaborada pel servei de 
Cartografia i Sistemes d’Informació Geogràfica 
de la Universitat de Lleida, i va emplaçar en 
aquell moment al Departament de Governació a 
buscar una solució al conflicte territorial. Aquest 
document ja concloïa que els veïns de La Beguda 
Alta tenen identitat pròpia i la seva preferència 
majoritària per formar part de Masquefa.

masquefa@diba.cat @xaviboquete
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ELS MASQUEFINS ESCULLEN ELS PROJECTES GUANYADORS DELS 
PRIMERS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

El passat mes de juliol van quedar decidits quins projectes s’han inclòs dins la partida 
pressupostària destinada als primers Pressupostos Participatius de Masquefa.

Actuacions referides al nucli urbà més votades

Actuacions referides als barris més votades

237
Número de veïns que han participat de 

la votació (3,4% del cens)

761
Vots emesos

Canvis a l’Escola Font del Roure per millorar els espais i la qualitat de 
l’aprenentatge. Disposar de recursos econòmics per poder desplegar les 
inversions derivades del procés participatiu del centre (25.000€).

Millora dels camins de vianants a La Beguda Alta i plantació d’arbres per 
caminar sota l’ombra a l’estiu (21.082€).

Col·locar pèrgoles i arbrat gran als jardins i parcs infantils de Masquefa 
(3.342€).

Enjardinar i habilitar un aparcament al descampat ubicat a la zona de la 
carretera (Punt Taronja) (10.000€).

Aquestes sis actuacions són les que es desenvoluparan amb la partida del pressupost municipal 
que s’havia reservat pels resultats d’aquest procés participatiu i que ascendia a 100.000 euros. 

Renovació de les noves tecnologies de les escoles públiques (15.000€).

Col·locar un Parkour Park (24.200€).

103 vots

87 vots

72 vots

63 vots

72 vots

46 vots

1.

1.

2.

2.

3.

4.
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AJUNTAMENT I DIPUTACIÓ REFORCEN EL SEU COMPROMÍS 
EN LA MODERNITZACIÓ DEL POLÍGON DE LA PEDROSA

L’11 de juliol Masquefa va rebre la visita del president 
de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, 
que va tenir l’oportunitat de conèixer de primera 
mà el desplegament al municipi del Programa 
complementari de modernització de polígons 
impulsat per l’ens supramunicipal i cofinançat per 
l’Ajuntament de Masquefa.

En aquest sentit, la Diputació 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 per als propers dos exercicis, que en el cas 
del polígon de La Pedrosa ha arribat als 765.000€ 
-esdevenint un dels projectes amb millor valoració-.

CAN BONASTRE, ALDI I LA PEDROSA PRESENTEN 
UNA OCUPACIÓ PROPERA AL 100%

L’Ajuntament de Masquefa, que aportarà al projecte 
una partida de 235.000€, va presentar el pla de 
millora de les infraestructures i serveis del polígon 
amb l’objectiu d’actualitzar el seu estat, adaptar-lo 
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.

Xavier Boquete, alcalde de Masquefa, explica que 
“Can Bonastre, Aldi i La Pedrosa presenten avui 
una ocupació propera al 100%, fet que suposa 
un actiu i potencial de primer ordre clau per al 
desenvolupament social i econòmic de Masquefa. 
Una fita assolida gràcies al treball ingent i cooperatiu 
de tots els agents implicats”. Així, des de l’any 2007, 
els polígons industrials de Masquefa han rebut una 
inversió empresarial superior als 120 milions d’euros.

Per la seva part, Marc Castells afirma que “ha quedat 
plenament contrastada la proactivitat i l’aposta de 
l’equip de govern de l’Ajuntament de Masquefa per 
la indústria, la generació d’equipaments, activitat 
industrial i llocs de treball i la promoció econòmica. 
Des de la Diputació estarem al costat del consistori 
per fer d’aquest un territori d’oportunitats”.

EN QUÈ CONSISTIRÀ EL PROJECTE?

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. 

Així,l’Ajuntament està treballant colze a colze amb 
els propietaris de La Pedrosa per perfilar els últims 
serrells del projecte amb l’objectiu que a finals de 
2018 s’iniciïn ja els primers treballs, que consistiran 
en la transformació de l’entrada al polígon en una 
zona de trama urbana. Amb tot, el gruix de l’actuació 
es desenvoluparà al llarg del 2019.
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COMENÇA EL DESPLEGAMENT DEL 
NOU SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS

L’1 de setembre va entrar en funcionament a Masquefa 
el nou servei de recollida de residus, presentat 
públicament el passat mes de juny. 

EL NOU MODEL APOSTA PER LA UNIFICACIÓ DELS 
SERVEIS DE NETEJA I RECOLLIDA

El nou model individualitzat de recollida de residus 
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.

BENEFICIS DEL NOU SERVEI

J Optimització dels recursos econòmics i del cost 
del servei

J Major eficiència en la recollida de les deixalles i 
en el manteniment dels contenidors

J Menor ocupació de contenidors de resta a la via 
pública

J Major facilitat d’accés als punts de recollida 
selectiva

J Assoliment dels objectius establerts a la 
normativa actual a nivell autonòmic, estatal i 
comunitari

J Foment de la inclusió socio-laboral de persones 
amb discapacitat 
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GENERES PODA?
doncs això t’interessa!

Des de l’Ajuntament es posa en marxa un nou servei de recollida de la 
poda i restes vegetals de l’hort o jardí provinents dels particulars

Vine a informar-te del 
funcionament i a recollir els 
teus guants de 
jardineria gratuïts!

ESPAIS INFORMATIUS: 
Divendres 26 octubre 
18h-20h al CTC
Dissabte 27 octubre 
10h-12h al local de l’associació de 
veïns de Can Quiseró
Divendres 9 novembre
18h-20h al local de l’associació de 
veïns de Can Parellada
Dissabte 10 novembre
10h-12h al local de l’associació de 
veïns d’El Maset

Amb el suport de:



UNA DESENA DE JOVES PARTICIPEN 
DELS PROJECTES D’OCUPACIÓ I 
INTEGRACIÓ IMPULSATS PER LA 
FUNDACIÓ ONCE
El 20 de juny Masquefa va rebre la visita de Xavier 
Grau, delegat territorial de l’ONCE. La trobada oficial 
amb membres de l’Ajuntament i amb representants 
del Grup Àuria tenia com a objectiu conèixer de 
primera mà el desenvolupament dels programes 
d’ocupació i integració impulsats aquest 2018 al 
municipi per la Fundació ONCE. 

Des del mes de març al mes de juny, el Centre 
Francesc Mata de La Beguda va acollir dos 
programes d’orientació i formació impulsats per 
la Fundació ONCE i destinats a reforçar i contribuir 
a l’inserció de persones joves amb diversitat 
funcional que tenen una major dificultat per trobar 
una feina.

El primer d’ells va finalitzar el dia 20 de juny i va 
comptar amb la participació de quatre joves. 
Aquesta formació tenia com a objectiu empoderar 
i afavorir la inclusió laboral de les persones joves 
amb trastorn mental a través del reconeixement 
de les capacitats d’aquests,  potenciant habilitats 
socials i els hàbits d’ocupació.

I el segon d’ells, va cloure el 29 de juny i va implicar a 
un total de sis persones amb el propòsit de millorar 
les oportunitats dels joves amb especials dificultats 
mitjançant la formació adaptada a les necessitats 
d’aquest col·lectiu i així poder optar a un lloc de 
treball i augmentar les opcions d’èxit. 

Xavier Boquete, alcalde de Masquefa, posa en 
valor la iniciativa endegada per la Fundació ONCE i 
avança que “des de l’Ajuntament seguim apostant 
per afavorir el desplegament a Masquefa de 
recursos que representin un vertader estímul i una 
veritable ajuda per a la inserció laboral de tots els 
col·lectius”.

LA CONSTRUCCIÓ DEL FUTUR 
PAVELLÓ POLIESPORTIU ENCARA LA 
SEVA FASE FINAL
L’Ajuntament de Masquefa va donar el tret de sortida 
el passat mes de juny a la darrera fase del projecte de 
construcció del futur pavelló poliesportiu municipal, 
que al llarg dels últims mesos ja està sent utilitzat 
per diferents equips i clubs esportius del municipi 
que ara disposen d’un espai més a la vila per a poder 
entrenar-se.

Així, els treballs han consistit en l’acabament del 
tancat de l’equipament, la col·locació de les graderies, 
l’habilitació de les rampes de connexió entre els dos 
pavellons poliesportius de la vila i la instal·lació d’un 
parquet adaptat a les necessitats i requeriments de 
la pràctica esportiva. Actualment, a més, també s’està 
portant a terme la construcció dels vestuaris.

A l’obra, a més, hi prenen part dos oficials de primera 
paleta i dos peons de paleta contractats a través d’un 
Pla d’Ocupació impulsat pel consistori.
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L’AJUNTAMENT PRESENTA ALS 
VEÏNS L’ESTAT DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ D’EL MASET
La Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo va 
acollir el 5 de juliol una reunió entre representants de 
l’Ajuntament de Masquefa i veïns de la urbanització 
d’El Maset amb l’objectiu de presentar l’estat del pla 
d’urbanització d’aquest sector, que actualment 
manté importants mancances, com ara la falta d’un 
servei de clavegueram o el mal estat de diferents vials 
de la urbanització.

EL PROJECTE ENCARA LA SEGONA I DEFINITIVA FASE

Un cop enllestida la primera fase d’urbanització, 
el projecte es complementarà amb la construcció 
d’una xarxa de sanejament a tota la urbanització i 
l’arranjament del paviment asfàltic.  A més, l’empresa 
adjudicatària dels treballs també ha d’introduir 
millores sense cap cost addicional pels veïns.

REDUCCIÓ DE L’IMPORT DE LES QUOTES 
D’URBANITZACIÓ

Amb la voluntat de reduir el pagament de les quotes 
d’urbanització que han d’assumir els propietaris 
d’El Maset, el govern municipal ha sol·licitat ajuts 
per a efectuar aquesta actuació al Fons per a la 
Regularització i Millora de les Urbanitzacions, i s’ha 
aconseguit un paquet de subvencions per valor de 
450.000€, que permetrà ajudar a sufragar el cost 
del projecte.

En paral·lel, el consistori també ha dut a terme un 
estudi minuciós de totes les partides a executar 
i assumirà la instal·lació de la xarxa d’aigua 
potable, l’enllumenat públic i l’habilitació de la 
franja perimetral; fet que comportarà una reducció 
propera al 50% de la quota d’urbanització 
assumida pels residents.

L’AJUNTAMENT APOSTA PER 
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
El consistori ha dut a terme la substitució d’un total 
de 32 focus de la Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio 
Rojo per nous dispositius LED menys contaminants. 

COM FUNCIONA LA ZONA BLAVA A 
MASQUEFA?
Actualment, el terme municipal  de Masquefa disposa 
de zona blava en diversos carrers del casc urbà:

J Carrer Avinguda Línia, tram des de carrer Santa 
Clara a Doctor Rotllant

J Carrer Crehueta, Sant Pere i Major fins el carrer 
Sant Antoni

J Avinguda Montserrat, fins Passatge la Via

J Carrer Passatge la Via, fins Travessera Sant Pere

La senyalització que informa de la zona blava és 
vertical amb el text ‘De dilluns a dissabte (no festius) 
de 8 a 14 i de 17 a 20 hores. Diumenge i festius de 9 
a 14 hores. Estacionament Màxim limitat a 1 hora. 
Obligatori indicar hora d’arribada’. 

Tots aquells veïns que ho desitgin, a més, poden 
adquirir a les dependències de la Policia Local i a 
l’Ajuntament discs horaris per a ser utilitzats en 
l’estacionament a la zona blava.
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COMENÇA LA CAMPANYA 
D’ARRANJAMENT DE LA 
SENYALITZACIÓ URBANA
Durant el mes de setembre l’Ajuntament de Mas-
quefa va iniciar els treballs de pintura de la senya-
lització horitzontal en diferents vials del municipi. 
L’actuació, que es duu a terme periòdicament, im-
plica majoritàriament els passos de zebra i té com 
a objectiu garantir la circulació segura de vehicles 
i vianants.

MASQUEFA DISPOSA D’UN 
CAMIÓ AMB PLATAFORMA 
ELEVADORA MÒBIL
L’Ajuntament ha adquirit recentment un camió amb 
plataforma elevadora mòbil a través de l’Acord marc 
de maquinària tècnica de l’ACM, i des de fa uns dies 
ja en pot fer ús. Aquest vehicle Nissan NT400 Cabstar 
3514/2 confort Movex P-140TL/R està pensat per tal 
que les brigades municipals l’utilitzin, principalment 
en tasques de manteniment de l’enllumenat públic. 
Aquesta adquisició ha suposat una inversió de 55.000€.

UNA NOVA MÀQUINA ESCOMBRADORA ASSUMIRÀ 
TASQUES DE NETEJA VIÀRIA

El consistori també ha incorporat a la seva maqui-
nària tècnica de neteja una escombradora viària 
d’aspiració. Es tracta d’un vehicle model Schmidt 
Swingo 200+, una màquina mecànica d’aspiració amb 
molt bones prestacions i que és una de les peces 
capdavanteres en el sector dels vehicles de neteja.

El nou aparell ha tingut un cost de 106.235 euros 
i s’emmarca en l’acord de subministrament de 
maquinària tècnica i elements de transport amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya amb el 
Consorci Català pel Desenvolupament Local.

PROTECCIÓ CIVIL ESTRENA APP
El cos de Protecció Civil de Masquefa ha impulsat una 
App per a mòbil i tablets a través de la qual els usuaris 
podran rebre notificacions instantànies sobre el 
municipi i consells d’autoprotecció. 

L’ESCOLA EL TURÓ ES DOTA AMB 
UN NOU ASCENSOR
El nou curs escolar ha començat a l’Escola El Turó amb 
instal·lacions renovades. L’Ajuntament ha instal·lat al 
centre educatiu un ascensor amb la voluntat de reduir 
les barreres arquitectòniques. En paral·lel, també 
s’ha actuat al pati de l’escola per tal d’evitar la formació 
de bassals i inundacions. Aquestes actuacions han 
suposat per a l’Ajuntament una inversió de més de 
80.000€.
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L’AJUNTAMENT SEGUEIX DONANT 
COMPLIMENT AL PLA DE MILLORA 
DELS PARCS INFANTILS
El consistori ha dut a terme al llarg dels darrers 
mesos noves actuacions d’arranjament en diversos 
espais de la vila 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.

Les tasques han implicat els parcs d’El Maset, Font 
de la Malesa, Font del Roure i el parc ubicat darrere de 
l’Església i han consistit en pintar, netejar i millorar 
la imatge dels elements i estructures ja existents i 
en la instal·lació de jocs renovats.

En paral·lel, també s’han instal·lat jocs musicals a la 
plaça Josep Maria Vila.

RÀDIO MASQUEFA PRESENTA LA 
TEMPORADA 2018/2019
L’emissora municipal masquefina va dur a terme el 
14 de setembre la presentació pública de la nova 
temporada radiofònica. A l’acte hi van participar 
l’alcalde Xavier Boquete; el regidor de Comunicació, 
Daniel Orellana; i el director de Ràdio Masquefa, Dario 
Muhi. 

En aquest nou curs, com a programes de producció 
pròpia destaquen el magazine matinal La Trajinera, 
que comença la seva tercera temporada amb aquest 
nom i que renova continguts i col·laboracions; el 
programa B/N (Blanc i Negre), coproducció de La 
Xarxa de Comunicació Local i Ràdio Masquefa on a 
través de la veu de gent masquefina es dóna a conèixer 
la història real del poble; i l’espai d’informació local 
91.6 Notícies. 

Al llarg de la temporada, a més, es treballarà amb 
d’altres formats audiovisuals; com ara el vídeo, el 
text escrit, etc...

Mentrestant també és previst l’impuls d’una nova 
pàgina web de Ràdio Masquefa, així com la renovació 
del servei d’streaming.
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COM I QUAN VÀREU COMENÇAR?
Vam iniciar la nostra activitat a principis del 2009, 
pensant en reinventar l’enginyeria dins del món 
del disseny industrial de maquinària i després de 
passar tots dos per càrrecs de responsabilitat 
en direcció de projectes vam decidir que era el 
moment d’emprendre una aventura pel nostre 
compte. Van ser moments difícils, perquè la 
crisi començava també en aquells moments. A 
dia d’avui ÆiO Enginyers està formada per un 
grup de quatre enginyers mecànics, disseny i 
desenvolupament de producte, que formem un 
bon equip de treball amb l’ambició de seguir el 
ritme frenètic de l’evolució constant del món 
industrial i de la tecnologia.

QUINS AVANTATGES TÉ ESTAR UBICAT AL 
VIVER D’EMPRESES DEL CTC?
Obrir una empresa de nova creació, en el potser 
pitjor moment econòmic del país en molts anys, 
va ser complicat, però podent-ho fer en una seu 
on tenir uns espais tecnològicament preparats,  
la complicació es va poder relativitzar. Avui en 
dia, el punt geogràfic en el nostre sector no és tan 
important. En canvi, sí que és important disposar 
d’instal·lacions ben preparades per a poder 
desenvolupar els nostres projectes de forma 
correcta.

ESTEU ESPECIALITZATS EN ALGUN 
SECTOR INDUSTRIAL?  
L’enginyeria global està introduïda per complert 
en tots els sectors industrials. Per tant, vam creure 
oportú no tancar les portes a cap sector industrial.   
Dissenyem qualsevol tipus de màquina que no 
existeixi al mercat, que sigui diferent a l’estàndard 
i resolgui un problema específic en el dia a dia dels 
nostres clients.  També ens hem especialitzat en fer 
projectes relacionats amb les llicències ambientals 
per a naus industrials i locals comercials. Aquí a 
Masquefa ja hem signat uns quants projectes per 
l’obtenció de llicències d’obertura.

QUINS PROJECTES DE TOTS ELS QUE HEU 
REALITZAT DESTACARÍEU ?
Si haguéssim de quedar-nos amb alguns d’ells, se-
gurament ens quedarien amb els més complicats. 
Perquè aquests quan els posem en marxa , veiem 
que tots els esforços han volgut la pena  i ens dóna 
més força per continuar batallant en projectes de 
tot tipus. La nostra feina ens ha portat a treballar a 
diferents països i això també ens agrada molt.

QUIN TIPUS DE FORMACIÓ OFERIU I AQUÍ 
VA DIRIGIDA?
La nostra professió ens fa estar en una constant 
auto-formació, fins al punt d’aconseguir 
especialitzar-nos en molts camps dins l’àmbit de 
l’enginyeria i el disseny de maquinària industrial. 
Això ens va  fer plantejar dedicar-nos també a 
la formació i  vam començar a impartir cursos 
de disseny de maquinària industrial en 3D (amb 
SolidWorks), de càlculs per elements finits, de 
planificació i gestió de projectes, inclús donem 
classes a l’UPC tant d’expressió gràfica com de 
metodologia i orientació de projectes. També hem 
impartit formació al CTC, on les instal·lacions estan 
perfectament preparades per a poder fer-ho.

QUINS REPTES TENIU DE CARA AL  
FUTUR?
Quan vam crear ÆiO Enginyers ho vam fer amb la 
premissa d’automatitzar tots el processos possi-
bles. Les creacions en tres dimensions i simula-
cions dels productes, a part de ser una innovació, 
ofereixen tranquil·litat; ja que, prèviament a l’exe-
cució del projecte serem capaços de determinar el 
seu aspecte final i el seu funcionament, així com si 
la seva inversió ens produirà els resultats esperats, 
reduint d’aquesta manera els seus costos. Re-
centment hem adquirit una impressora 3D i estem 
també en tràmits per adquirir un escàner 3D. Per 
tant, de cara al futur, el nostre repte és: continuar 
apostant per la tecnologia, la qualitat, i sobretot, 
per donar el millor servei als nostres clients.

ENTREVISTA 
ÆiO ENGINYERS
Entrevista a en Joan i en David, d’ÆiO; empresa 
d’enginyeria de serveis creada per un grup de joves 
emprenedors que es troba ubicada a  Masquefa.



El 12 de setembre es va donar el tret de sortida al nou curs escolar 2018/2019 a Masquefa. En total aquest any 
estudien als diversos centres educatius del municipi fins a 1.640 alumnes:

J EBM La Baldufa: 90

J Escola Vinyes Verdes: 147

J Escola El Turó: 448

J Escola Font del Roure: 393

J Institut de Masquefa: 475 (ESO) i 87 (Batxillerat)

PRESENTACIÓ OFICIAL DEL CURS 2018/2019

Dies abans, el 7 de setembre, l’Ajuntament de Masquefa va dur a terme la presentació oficial del curs 2018/2019 
davant la comunitat escolar del municipi. L’acte va servir per donar la benvinguda als mestres i professors 
dels diferents centres educatius del municipi i per exposar les principals novetats que presenta el nou curs, 
així com els diferents serveis educatius i d’acompanyament a l’escolaritat.

COMENÇA EL CURS ESCOLAR 2018/2019 
AMB MÉS DE 1.600 ALUMNES

CONSULTA LA NOVA GUIA D’ACTIVITATS
PER A INFANTS PER AL CURS 2018/2019

Enguany, la Guia d’activitats per a infants de 0 a 12 
anys inclou propostes extraescolars en quatre grans 
àmbits: 

J Artístiques i culturals: cursos d’anglès i francès, 
música, xaranga, dibuix i pintura, dibuix manga, esplai 
els dissabtes i informàtica.

J Esportives i dansa: bàsquet, futbol, futbol sala, 
pàdel, hoquei patins, patinatge artístic sobre rodes, 
taekwondo, tennis taula, zumba i hip hop.

J Activitats en família i de les AMPA

J Serveis per a la infància
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Del 20 al 24 de juliol els masque-
fins van gaudir de cinc intensos 
i emotius dies de festivitat amb 
els carrers i les places del mu-
nicipi plenes de música, rialles 
i bon humor per commemorar 
una festivitat que ha esdevin-
gut, un any més, un èxit popular.

Masquefa dóna la 
benvinguda a l’estiu 

amb la Festa Major de 
Santa Magdalena
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Imatge cortesia de grantbuffetphotography.com

Imatge cortesia de Judit Diez Galera
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Can Quiseró (7-8 i 14-15 de juliol)

El Maset (3-5 d’agost)
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Can Parellada (24-26 d’agost)

La Beguda Alta (30 d’agost-2 de setembre)



ELS MASQUEFINS VISITEN OS DE 
BALAGUER I AGRAMUNT
El  13 d’octubre, l’Ajuntament de Masquefa va orga-
nitzar una visita guiada al Monestir de les Avellanes 
d’Os de Balaguer i a la Fira del Torró i la Xocolata a 
la Pedra d’Agramunt en el marc del programa Fem 
Cultura 2018.

Properes activitats:
J 10 DE NOVEMBRE: 

VISITA GUIADA AL PARC GÜELL (BARCELONA)

MASQUEFA, PROTAGONISTA DE LES 
JORNADES D’ARQUEOLOGIA 
Els dies 26 i 27 d’octubre, la Sala d’Actes Museu de la 
Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia serà la seu de la 
cinquena edició de les Jornades d’Arqueologia de la 
Catalunya Central. Així, entre les diferents propostes 
que acollirà el projecte hi ha dues conferències que 
tenen com a protagonista el municipi de Masquefa:

J DIVENDRES, 26 D’OCTUBRE (10 H.):

‘Les intervencions paleontològiques al Baix Anoia 
(els Hostalets de Pierola, Masquefa i Piera): passat, 
present i perspectives de futur’, a càrrec de Jordi 
Galindo i Josep Maria Robles. 

J DIVENDRES, 26 D’OCTUBRE (11:15 H.): 

‘La intervenció arqueològica d’urgència a l’avinguda 
de la Victòria 45-49 (urb. Can Parellada – Masquefa)’, 
a càrrec de Núria Armentano i Anna Bordas.

THE SEY SISTERS REPRENEN 
L’ACTIVITAT DEL
‘MASQUEFA SONA BÉ’
La cinquena edició del ‘Masquefa sona bé’, organit-
zat per la Regidoria de Cultura, va reprendre el mes 
de setembre la seva activitat després de l’aturada 
estival i ja encara la fase final amb les darreres dues 
actuacions d’aquest projecte ja plenament consoli-
dat i que ja és un referent cultural del municipi i dels 
pobles veïns.

UN PROGRAMA FINAL DE QUALITAT I PER A TOTS 
ELS GUSTOS

L’encarregada d’obrir la represa del cicle va ser el trio 
musical femení The Sey Sisters, que va actuar a la 
Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo el 16 de 
setembre.

El 28 d’octubre, serà el torn per Tanghoyde. I l’Or-
questra de Cambra Terrassa 48, especialitzada en 
el repertori de corda, clourà el cicle d’enguany a finals 
del mes de novembre. 

S’ANUNCIA EL PREMI DE COMPOSICIÓ 
DE MÚSICA PER A COBLA MASQUEFA 
I MONTGRINS 2019
En el marc del cicle de música estable ‘Masquefa sona 
bé’ la Regidoria de Cultura impulsa la tercera edi-
ció del Premi de composició de música per a cobla 
Masquefa i Montgrins 2019, amb la col·laboració de 
la Cobla-Orquestra Montgrins. 

Els compositors que vulguin presentar les seves can-
didatures hauran d’enviar els seus treballs a l’Ajun-
tament abans del 22 de febrer del 2019. Per a poder 
optar al premi és imprescindible que les obres siguin 
originals, inèdites i d’una durada màxima de 15 minuts. 

L’organització nomenarà un jurat integrat per compo-
sitors o músics de renom, que seleccionarà un màxim 
de cinc obres finalistes i escollirà l’obra guanyadora. El 
lliurament dels premis i l’estrena de les obres fina-
listes es farà en un dels concerts del cicle de música 
Masquefa sona bé de l’any de la convocatòria. 

No et perdis les properes actuacions!
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El 15 i 16 de setembre Masquefa va recordar els seus orígens relacionats amb la vinya, el camp i els productes de 
la terra en una nova edició de la Festa del Raïm. Al llarg de tot un cap de setmana, la vila es va omplir d’activitats 
lúdiques i culturals destinades a tots els públics; entre elles, exposicions, tallers, concerts, degustacions i acti-
vitats per homenatjar el món de la vinya i el camp que van fer xalar de valent a tots els visitants. 

La Festa del Raïm es consolida 
al calendari festiu masquefí



20ESPECIAL
FESTA DEL RAÏM ‘18

Masquefa batega
octubre 2018

FR



21ESPECIAL
FESTA DEL RAÏM ‘18

Masquefa batega
octubre 2018

FR

La biblioteca estrena el 
projecte 'Lletres i vins 2018'
En el marc del programa ‘Biblioteques amb DO’, el proper mes de novembre la Biblioteca municipal de Masquefa 
impulsarà el projecte ‘Lletres i vins 2018’, que oferirà activitats dedicades a la temàtica:

J Xerrada sobre el vi i l’òpera
J Relats eròtics
J Concurs d’Instagram

J Cinefòrum
J Exposició de xapes i etiquetes
J Taller de manualitats
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EL CURS DE GYM DOLÇA CLOU 
AMB L’ENTREGA DE DIPLOMES
A finals del mes de juliol la Sala Polivalent de La Fà-
brica Rogelio Rojo va acollir la cloenda del curs de 
Gym Dolça dirigit al col·lectiu de gent gran de la vila. 
Al llarg de la jornada es va fer entrega dels diplomes 
i els participants van poder gaudir d’un berenar.

LA MASQUEFA MÉS SOLIDÀRIA
El municipi es va sumar el 21 de juny al Dia Mundial 
de l’ELA i el 28 de juny al Dia per l’alliberament de 
lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i interse-
xuals amb l’objectiu de visibilitzar ambdues causes a 
través diverses accions simbòliques i reivindicatives 
en diferents espais públics de la vila. 

LA FESTA DE LA MOTO ARRIBA A 
LA SEVA 14a EDICIÓ
L’Associació Motorista 4133 va organitzar el passat 
mes d’agost la catorzena edició de la Festa de la 
Moto; un esdeveniment popular que vol ser un lloc de 
trobada per als amants del motociclisme i un espai 
per compartir l’afició, la història i les experiències 
vinculades a aquest món.
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De l’1 al 7 d’octubre, la Regidoria de Gent Gran i l’Associació de Gent Gran de Masquefa van oferir als veïns un 
ampli ventall d’activitats lúdiques amb l’objectiu de posar en valor la tasca vital que duu a terme aquest col-
lectiu en el desenvolupament del municipi. 

Així, al llarg de set dies, els masquefins d’edat més avançada van ser els grans protagonistes i van gaudir 
de propostes com ara una xerrada sobre hipertensió arterial, bingo, cinema, gym dolça, actuacions musicals, 
coca i ball, revista, un dinar de germanor i una missa. 

L’Ajuntament, finalment, també va tenir un record per a l’avi més gran de la vila (Aparicio Alonso Martínez - 97 
anys), l’àvia més gran (Enedina Vila Arias - 107 anys), el matrimoni més gran ( Francisco Gresa Andreu i Antònia 
Martín Peña - 72 anys de casats),  i la persona centenària (Pepita Esteve Galés).

NOU ÈXIT DE PARTICIPACIÓ 
A LA SETMANA DE LA GENT GRAN
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MASQUEFA SE SUMA ALS ACTES 
DE LA DIADA 
Masquefa va celebrar un any més la Diada Nacional 
de Catalunya amb un variat programa d’activitats 
lúdiques, culturals i reivindicatives; entre elles, una 
concentració al passeig Onze de Setembre, la Marxa 
de Torxes, la tradicional ofrena floral a càrrec de les 
entitats locals i veïns del municipi, el concert de Les 
Sommeliers i l’actuació de la Coral L’Alzinar, un ball 
dels Bastoners de Masquefa o el concert d’Aigua del 
Karma.

MASQUEFA RECAPTA 263€ 
DURANT EL MULLA’T 2018
El 8 de juliol els usuaris de les piscines municipals 
del camp de futbol i de L’Alzinar van poder prendre 
part de la campanya, amb un salt multitudinari a la 
piscina municipal, que enguany va aplegar 185 ne-
dadors; un bany solidari -aquest 2018 es van recórrer 
1.035 metres-; adquirint material de la campanya 
‘Mulla’t’ als estands habilitats en ambdues piscines; 
o bé fent una aportació voluntària destinada ínte-
grament a la millora de l’atenció de les persones que 
pateixen esclerosi múltiple. Les diferents propostes 
solidàries van permetre recaptar a través de donatius 
i la venda de productes un total de 263€ que han 
anat destinats íntegrament a la recerca mèdica de 
l’esclerosi múltiple. 
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L’AJUNTAMENT ATORGA UN TOTAL DE 28 BEQUES PER A 
ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

UN ESTIU 
SOBRE PATINS

L’objectiu d’aquests ajuts, valorats en 10.700€, era que 
els masquefins que estan cursant grau universitari, 
diplomatura o llicenciatura, CFGM, CFGS, Batxille-
rat, ensenyaments professionals de música i dansa, 
o estudis artístics superiors, poguessin sufragar les 
despeses generades d’aquests estudis. Amb aquestes 
beques, l’Ajuntament, a més, aconsegueix fomentar la 
formació postobligatòria i superior entre les persones 
que disposen de menys ingressos.

Els joves masquefins també van poder gaudir al juliol 
d’una interessant i disputada competició d’skate 
celebrada al skate park de Masquefa.  L’activitat va estar 
organitzada per la Comissió de joves d’skate de Masquefa 
i l’Ajuntament.

38
Sol.licituds 
atorgades

28
Sol.licituds 

acceptades pels 
beneficiaris
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EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I ATENCIÓ A 
LA CIUTADANIA DEL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA 
IMPARTEIX UNA FORMACIÓ SOBRE DISPENSACIÓ 
D’ALCOHOL A LES BARRES
Una vintena de persones van participar d’un taller 
sobre dispensació d’alcohol a les barres adreçat 
a les entitats del municipi que durant l’estiu ha-
guessin de gestionar barres de festivitats muni-
cipals. L’activitat va anar a càrrec de la tècnica 
de prevenció de drogodependències Eva Roset, 
del departament de benestar social i atenció a la 
ciutadania del Consell Comarcal de l’Anoia.

MÀXIMA DIVERSIÓ AL KAP DE SETMANA 
JOVE DE MASQUEFA

El Kap de Setmana Jove va tancar al juliol amb una molt bona 
resposta per part dels participants. Les activitats van començar 
amb un taller de parkour amb una vintena de participants; un 
concurs de Rap amb vuit concursants i que va coronar a ‘Fuck 
Fame’i ‘D-Kann’ com a guanyadors; i la Festa ‘Va parir Tour 2018’ 
de Ràdio Flaixbac. 

També van tenir el seu espai el concurs de talents ‘Masquefa 
Got Talent’, que va comptar amb la participació de nou candi-
dats i que va proclamar a Nina Cintas Grau en primera posició; 
a Alba Capdevila Soria, Marina Capdevila Soria i Mar Barceló 
Vidal en segona plaça; i a Roger Riera Ruz i Joanna Fernández 
González empatats en tercer lloc. 

EL PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL 
ESTRENA NOU HORARI
El Casal de Joves de Masquefa ofereix un servei dirigit 
al col·lectiu juvenil del municipi: el Punt d’Informació 
Juvenil (PIJ). El PIJ és un servei gratuït que va adreçat 
a joves fins als 35 anys i que ofereix informació i as-
sessorament sobre:

J Formació: orientacions acadèmiques, tramitació 
de beques...

J Feina: ofertes laborals, inscripció a la Garantia ju-
venil, formació ocupacional...

J Salut

J Participació i associacionisme

J Oci i temps lliure

COM EN PUC FER ÚS?

Per tramitar el servei es pot acudir de forma presencial 
al PIJ, situat al Casal de Joves de Masquefa (c/Santa 
Clara, 16-22) en horari de 09 h. a 14 h. (tots els dimecres, 
amb cita prèvia) o de 16 h. a 19 h. (els dimarts, dijous i 
divendres). 

També es pot trucar al telèfon 93 772 85 21 o enviar un 
missatge a través de la plataforma WhatsApp al número 
671 060 976. Finalment, també es pot enviar un correu 
electrònic a l’adreça joventut@masquefa.net.
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LA CUINA I LES NOVES TECNOLOGIES, PROTAGONISTES 
DEL ‘JULIOL ACTIU’

UN CENTENAR DE JOVES GAUDEIXEN A ILLA FANTASIA

Del 3 al 27 de juliol, el Casal de Joves va ser seu d’una 
quinzena de propostes lúdiques dirigides al col·lectiu 
juvenil i amb la gastronomia i les noves tecnologies com 
a grans protagonistes. Així, entre les activitats proposa-
des hi havia tallers de customització de davantals, cup 
cakes, arepas, sushi, d’impressió 3D, crema catalana 
i gaspatxo, galetes, smotthies i pintxos; una gimcana 
geocaching; una sortida a Illa Fantasia; videojocs; vi-
deovlogs…

NOU ÈXIT DEL CASAL DE JOVES

El juliol el Casal de Joves també va obrir les seves portes 
als joves que enguany van finalitzar sisè de primària 
per tal d’oferir un primer contacte amb el Casal i amb els 
educadors que el dinamitzen. A través d’aquesta proposta 
de tardes, els joves van poder gaudir els dimarts i dijous 
de diversitat d’activitats, també vinculades al món de la 
cuina. Així, l’objectiu d’aquest programa era que els joves 
es comencessin a familiaritzar d’una manera més lúdica 
amb els equipaments adreçats a joves a partir de l’ESO.

L’AJUNTAMENT CONSOLIDA LA SEVA APOSTA PEL 
PROGRAMA D’ACTIVITATS DEL CASAL DE JOVES

Per tal de realitzar aquestes activitats, el consistori 
va invertir en l’adquisició per al Casal de Joves d’una 
nova cuina equipada amb tot el material necessari per 
poder realitzar els tallers.

A finals del mes de juliol els usuaris del Casal d’Estiu van participar d’una divertida i refrescant sortida al parc 
aquàtic d’Illa Fantasia. 
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PATEIXES INSOMNI?

Es considera que pateixes insomni si trigues més de 30 minuts en adormir-te (insomni de conciliació) o dorms 
menys de 6 hores ( insomni de manteniment o desvetllament precoç). El 10% de la població mundial pateix 
insomni, però l’insomni transitori afecta a un 40%; essent més freqüent en les dones i augmentant amb l’edat.

Les CAUSES més freqüents són: mals hàbits de son i estils de vida; alteracions en el ritme normal de vida per 
problemes familiars, laborals, financers...; estrés; ansietat; depressió; malalties com artritis, úlcera gàstrica, 
hipertiroïdisme, dificultat respiratòria, febre...; consum d’alcohol, tabac i certs medicaments; o jet-lag.

Les CONSEQÜÈNCIES són: irritabilitat, cansament, deteriorament de la memòria, falta de concentració, pèrdua 
de la motivació, somnolència, etc.

Per PREVENIR l’insomni podem practicar la Fórmula 10-3-2-1-0 (Craig Ballantyne):

J 10 Hores abans del llit: no més cafeïna

J 3 Hores abans del llit: no més menjar ni alcohol

J 2 Hores abans del llit: no més feina

J 1 Hora abans del llit: no més pantalles (ni TV, ni ordinadors/tablets , ni mòbils!)

J 0 Repeticions de l’alarma del despertador (aixeca’t a la primera!)

La primera opció pel TRACTAMENT de l’insomni són senzills canvis en els hàbits de vida i prenent productes 
medicinals naturals, fitoteràpia, aromaterapia i que no requereixin recepta mèdica. El tractament farmacològic 
s’ha d’emprar en casos greus i sempre sota control mèdic.

Qualsevol dubte l’equip Farmàcia Masquefa està a la vostra disposició.

Sílvia Jiménez Tort.

Titular Farmàcia Masquefa

GRIP I REFREDATS

Amb l’arribada del fred comencen els primers refredats, una malaltia lleu que es caracteritza per mucositat, nas 
tapat, mal de coll i de cap, ulls plorosos i, ocasionalment, febre de fins a 39ºC.

Ja entrat l’hivern i coincidint amb els mesos de fred, també apareix la grip. El símptomes característics són  
febre molt elevada (fins a 40ºC), dolor muscular, mal de cap i coll i malestar general. Pot anar acompanyat de 
nas tapat i tos seca, inclús diarrea. 

Tant el refredat com la grip són provocats per virus; i, com a tal, els antibiòtics no els curaran. El refredat acostuma a 
ser una malaltia lleu, igual que la grip; però aquest darrera pot complicar-se en persones grans o malalties cròniques 
de cor o pulmons. És per aquest motiu que es recomana la vacunació anual de la grip en la població de risc.

Ambdues malalties, a més, es contagien mitjançant l’aire i les mans, pel que és important prendre les mesures 
higièniques de prevenció com mocar-se amb mocadors de paper, tapar-se la boca a l’esternudar o tossir i rentar-
se sovint les mans.

El millor tractament és la prevenció. Si sou població de risc, vacuneu-vos per la grip; sabent que aquesta vacuna 
no evitarà, però, possibles refredats. En cas de presentar els primers símptomes, es poden prendre antitèrmics 
com el paracetamol o antitussígens que ajudaran a millorar el malestar. En cas de febre alta persistent de més 
de 3-4 dies i/o sensació d’ofec, serà recomanable que consulteu al metge.

Personal del CAP de Masquefa
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MÉS D’UNA TRENTENA DE 
PERSONES PARTICIPEN DEL II 
BODYCOMBAT’S NIGHT
El passat 30 de juny, el pati de La Fàbrica Rogelio 
Rojo va acollir la segona edició del Bodycombat’s 
Night, un original esdeveniment esportiu nocturn 
i a l’aire lliure impulsat per l’escola d’arts marcials 
HRD Lions. A l’activitat hi van prendre part més d’una 
trentena de persones que durant dues hores van 
practicar del Bodycombat.

EL CP MASQUEFA CELEBRA EL 
SEU 50è ANIVERSARI 
El Pavelló Poliesportiu va acollir el mes de setembre 
la tradicional presentació de la nova temporada del 
Club Patí Masquefa davant de l’afició. Enguany, però, 
l’esdeveniment tenia un al·licient afegit. I és que 
aquest 2018 es compleix el 50è aniversari del CP 
Masquefa. Així, abans de la presentació dels equips 
de la temporada 2018/2019 i després de la disputa 
dels diferents partits, va tenir lloc un homenatge als 
integrants de la primera plantilla del club de l’any 
1968; a més d’un reconeixement als presidents i a 
la primera junta de l’associació.

UNA SEIXANTENA DE CORREDORS 
PARTICIPEN DEL III MOTOTERRA 
DE MASQUEFA
Els maquefins Àlex Descalzo, Joan Rosell, Josep 
Carné, Joan Marcos i Òscar Garcia van participar el 
23 de setembre de la tercera edició del Mototerra 
Masquefa organitzat per Moto Club Igualada, 
A.C. Baldrich i Moto Club Verds Masquefa, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Masquefa. A la 
jornada també hi van prendre part una seixantena 
de pilots d’arreu del territori.

VÍCTOR OBRADOR ES PROCLAMA 
CAMPIÓ D’ESPANYA DE 
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
El gimnasta masquefí es va convertir en un dels 
grans protagonistes de la competició aconseguint 
la medalla d’or a la categoria Promogym 4 després 
d’una excel·lent actuació individual que el va alçar 
fins al lloc més alt del podi. Obrador es va fer amb 
el primer lloc de la classificació general després de 
registrar la millor marca a les disciplines d’anelles, 
cavall amb arcs, exercici de terra i paral·leles i un 
segon lloc a la modalitat de barra.
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NOU ÈXIT PER A EIDER GARRIDO
La jove esportista masquefina va aconseguir el 
mes de juliol la medalla de plata per equips i en la 
modalitat individual d’exercici de terra. 

MASQUEFA ACULL LA FASE 
INTERCLUB EN MODALITAT LLIURE 
DE PATINATGE ARTÍSTIC
El 14 de juliol el pavelló municipal de Masquefa 
va acollir la fase interclub en modalitat lliure de 
patinatge artístic. A la competició hi van prendre 
part un total de quatre equips: Castellbisbal, Ciutat 
Sabadell CP, Ginagüeta i el Club Patinatge Artístic 
Masquefa. L’entitat masquefina va presentar a la 
prova un total de vuit participants i va finalitzar la 
jornada amb un total de tres ors (Júlia Quesada, 
Eneritz Pérez i Núria Rosell) i una plata (Sara Ruiz).

ETHIEN GARRIDO JA VESTEIX DE 
BLAUGRANA
El jove futbolista masquefí ha debutat aquesta 
temporada 2018/2019 amb el seu nou club: el Futbol 
Club Barcelona. 

NOU ÈXIT DE PARTICIPACIÓ AL IV 
TORNEIG DE FUTBOL SORRA DE 
MASQUEFA
Un total de 12 equips –2 femenins i 10 masculins- 
van participar aquest estiu de la quarta edició del 
Torneig de Futbol Sorra de Masquefa organitzat pel 
FS Espardenya Masquefa . La competició va coronar 
enguany a l’equip masculí ‘Los Pascual’ i al conjunt 
femení ‘X lo menos 1 gol’ com a vencedors del torneig.
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LORENZO ÚBEDA DESTACA AL 
CAMPIONAT DE CATALUNYA MAR-
COSTA VETERANS +55
El pescador masquefí va aconseguir la medalla de 
bronze en aquest campionat celebrat el passat 21 de 
juliol a la platja de Cabrera de Mar. La tercera plaça 
li va valdre un bitllet per a competir amb la Selecció 
Catalana al Campionat d’Espanya de Seleccions 
Autonòmiques Mar-Costa Veterans +55, que va tenir 
lloc a Peñíscola del 20 al 22 de setembre. 

MASQUEFA TRAIL VA ORGANITZAR 
UNA NOVA SORTIDA
Prop d’una vuitantena de persones van participar el 
mes de setembre d’una sortida al Castell de Mediona 
organitzada per l’entitat esportiva masquefina. 

LUÍS GÓMEZ PUJA AL PODI A 
ALCOBENDAS
El masquefí va guanyar la medalla de bronze en el 
Campionat d’Espanya de billar 5 quillas celebrat a 
Alcobendas (Madrid).

JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ I LUCÍA 
GÓMEZ PARTICIPEN A LA IV COPA 
D’ESPANYA D’AIGÜES OBERTES
Els dos nedadors masquefins van competir a la 
penúltima prova d’aquest campionat celebrat a 
San Javier. José Manuel Fernández va aconseguir 
la primera plaça de la seva categoria amb un temps 
de 42 minuts i 18 segons; mentre que Lucía Gómez 
es va fer amb la millor marca de la seva categoria i 
es va alçar fins a la tercera posició a la classificació 
general amb un temps de 42 minuts i 53 segons. Dies 
abans, Lucía Gómez ja havia aconseguit la primera 
plaça de la seva categoria i el segon lloc de la general 
en la competició celebrada a Mallorca.

DESTACADA PRESÈNCIA 
MASQUEFINA A L’UTMB 2018
Tres corredors de Masquefa Trail –Fernando Freijo, 
Manuel Gallego Fernández i Pablo Villajos Punzano-, 
van participar el mes d’agost de l’Ultratrail Mont 
Blanc, una de les competicions de trail més 
prestigioses arreu del món.
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SORTIDA CULTURAL 

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).

Inscripcions: tancades

DIJOUS, 18 D’OCTUBRE

XERRADA ‘100 MOTIUS PER A LA 
REFORMA HORÀRIA: QÜESTIÓ DE 
CONCILIACIÓ I SALUT’

A càrrec de Fabian Mohedano i 
Morales, treballòleg i promotor 
de la reforma horària. 

18 h.

Biblioteca 

DIVENDRES, 19 D’OCTUBRE

BIBLIOLAB: TALLER DE CIÈNCIA. 
ASSAJOS QUÍMICS ESPECTACU-
LARS

Adreçat a infants de 3 a 12 anys. 
A càrrec de Smartions - Emocions 
tecnològiques. 

18 h.

Biblioteca 

Cal inscripció prèvia (places 
limitades)

DIVENDRES 19, DISSABTE 20 i 
DIUMENGE 21 D’OCTUBRE

EXPOSICIÓ DE DIBUIX – ‘NENS I 
NENES’

Capella del Roser 

Inauguració: divendres, de 
19:30 h. a 20:30 h. L’exposició 
estarà oberta el dissabte i 
diumenge, de les 11 h. a les 
14 h. i de les 18 h. a les 20 h.

Organitza: Associació Artísti-
ca Missatgers

AGENDA OCTUBRE

DISSABTE, 13 D’OCTUBRE

DIUMENGE, 21 D’OCTUBRE

IV CURSA TRAIL LES TRES FONTS 

Lloc: Sortida i arribada – 
Plaça dels Jocs, de 10 h. a 
13:30 h.

Organitza: Associació Espor-
tiva Masquefa Trail

BALL POPULAR AMB EL GRUP 
SOM-HI BAND

Amb el grup Som-hi Band.

18 h.

Entrada: 2€

Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

DIMECRES, 24 D’OCTUBRE

LABORATORI DE LECTURA: ‘AVUI 
ÉS UN BON DIA PER CANVIAR EL 
MÓN’

Activitat de descoberta, creació 
i foment de la lectura adreçada 
a famílies amb infants de 5 a 12 
anys. A càrrec de Petra.

17:30 h.

Biblioteca 

Cal inscripció prèvia (places 
limitades)

DIJOUS, 25 D’OCTUBRE

CINEFÒRUM

‘Estiu 1993’ (2017), de Carla Simón. 
Moderat per Joan Millaret. 

18 h.

Biblioteca

DIVENDRES, 26 D’OCTUBRE

GENERES PODA?

Espai informatiu del nou servei 
de recollida de la poda i restes 
vegetals de l’hort i jardí provinents 
dels particulars.

De 18 h. a 20 h.

CTC 

Organitza: Regidoria de Medi 
Ambient de l’Ajuntament 
de Masquefa amb el 
suport de CLD, Dept. de 
Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya 
i l’Agència de Residus de 
Catalunya

DISSABTE, 27 D’OCTUBRE

GENERES PODA?

Espai informatiu del nou servei 
de recollida de la poda i restes 
vegetals de l’hort i jardí provinents 
dels particulars. 

De 10 h. a 12 h.

Local de l’Associació de veïns 
de Can Quiseró

Organitza: Regidoria de Medi 
Ambient de l’Ajuntament 
de Masquefa amb el 
suport de CLD, Dept. de 
Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya 
i l’Agència de Residus de 
Catalunya

VINTAGE MARKET & CLASSICS

Mercat de segona mà, exposició de 
cotxes clàssics, tallers handmade, 
gastronomia i concerts. 

De 10 h. a 00 h.

Plaça dels Jocs

Organitza: Associació Espai 
Creatiu Néné d’Art
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DIUMENGE, 28 D’OCTUBRE

II CURSA COPA CATALANA DE 
CICLOCROSS

De 08 h. a 14 h.

Lloc: Sortida – El Turó del 
costat del Camp de Futbol 

Organitza: Club Ciclista 
Masquefa

MASQUEFA SONA BÉ
ACTUACIÓ DE TANGHOYDE.

18 h.

Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo 

AGENDA NOVEMBRE

DIUMENGE, 4 DE NOVEMBRE

BALL POPULAR

Amb el Duet Amor.

18 h.

Entrada: 2€

Lloc: Sala Polivalent de La 
Fàbrica Rogelio Rojo 

DEL 5 AL 30 DE NOVEMBRE

EXPOSICIÓ DE XAPES I 
ETIQUETES

De botelles de cava cedides per la 
Sra. Dora Torres Pujol. 

Biblioteca

DIMECRES, 7 DE NOVEMBRE

‘LA GOTA D’AIGUA’, SEGONS 
RAIMON PANIKKAR

A càrrec d’Inés Castel-Branco. 
Activitat familiar adreçada a 
famílies amb infants entre 3 i 5 
anys en motiu de la commemoració 
del centenari del naixement de 
Raimon Panikkar. 

17:30 h.

Biblioteca 

DIJOUS, 8 DE NOVEMBRE

EL CLUB DEL LLIBRE: ‘LES 
POSSESSIONS’, DE LLÚCIA RAMIS

Activitat gratuïta. Cal inscripció 
prèvia a la Biblioteca de Masquefa. 

19 h.

Biblioteca d’Igualada

Organitza: Biblioteca de 
Masquefa amb el suport de 
la Gerència de Serveis de 
Biblioteques de la Diputació 
de Barcelona

DIVENDRES, 9 DE NOVEMBRE

GENERES PODA?

Espai informatiu del nou servei 
de recollida de la poda i restes 
vegetals de l’hort i jardí provinents 
dels particulars.

De 18 h. a 20 h.

Local de l’Associació de veïns 
de Can Parellada 

Organitza: Regidoria de Medi 
Ambient de l’Ajuntament 
de Masquefa amb el 
suport de CLD, Dept. de 
Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya 
i l’Agència de Residus de 
Catalunya

DISSABTE, 10 DE NOVEMBRE

SORTIDA CULTURAL 

Visita guiada al Parc Güell 
(Barcelona).

Inscripcions: del 15 al 26 
d’octubre

Més informació: Regidoria de 
Cultura

GENERES PODA?

Espai informatiu del nou servei 
de recollida de la poda i restes 
vegetals de l’hort i jardí provinents 
dels particulars.

De 10 h. a 12 h.

Local de l’Associació de veïns 
d’El Maset

Organitza: Regidoria de Medi 
Ambient de l’Ajuntament 
de Masquefa amb el 
suport de CLD, Dept. de 
Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya 
i l’Agència de Residus de 
Catalunya

DIJOUS, 15 DE NOVEMBRE

XERRADA

Xerrada-audició-tast: ‘Gran 
reserva de l’òpera’, amb David 
Puertas 

18 h.

Sala d’Actes de la Biblioteca 

Organitza: Biblioteca de 
Masquefa i Servei de 
Biblioteques del Dept. de 
Cultura de la Generalitat de 
Catalunya

DIVENDRES, 16 DE NOVEMBRE

TALLER DE MANUALITATS 

Amb taps de suro per a nens i 
nenes.

17:30 h.

Biblioteca 

DIUMENGE, 18 DE NOVEMBRE

BALL POPULAR

Amb el grup Som-hi Band.

18 h. 

Entrada: 2€

Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo 
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DIMARTS, 20 DE NOVEMBRE

DONACIÓ SOLIDÀRIA DE SANG

Casal D’avis 

Organitza: Banc de Sang i 
Teixits

BIBLIOLAB. TALLER DE CIÈNCIA 
‘LA PLASTILINA FA LLUM. 
JUGUEM AMB L’ELECTRICITAT’

Activitat adreçada a infants de 3 
a 12 anys. A càrrec de Smartions 
- Emocions tecnològiques. 
Cal inscripció prèvia (places 
limitades).

18 h.

Biblioteca 

Organitza: Biblioteca amb 
el suport de la Gerència de 
Serveis de Biblioteques  de la 
Diputació de Barcelona

DIJOUS, 22 DE NOVEMBRE

CINEFÒRUM

Moderat per Joan Millaret. ‘Entre 
copas’ (2004), d’Alexander Payne. 

18 h.

Biblioteca

DIUMENGE, 25 DE NOVEMBRE

CELEBRACIÓ DEL DIA UNIVERSAL 
DELS DRETS DE L’INFANT

Festa Popular on es celebraran 
diverses activitats lúdiques, 
culturals i reivindicatives amb 
l’objectiu de fomentar, des d’un 
ambient de diversió familiar, 
una reflexió sobre els drets dels 
infants. El Dia Universal dels 
Drets de l’Infant, és una diada 
anual per difondre i sensibilitzar 
a la població sobre els drets de la 
infància. 

D’11 h. a 13:30 h.

C/ Crehueta 

Organitza: Ajuntament de 
Masquefa i Centre d’Esplai 
Giravolt

MASQUEFA SONA BÉ

Orquestra de Cambra Terrassa 48 
(OCT48).

18 h.

Sala Polivalent de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

DIJOUS, 29 DE NOVEMBRE

LECTURA

II Concurs de relats eròtics 
Penedès. 

18 h.

Sala d’Actes de la Biblioteca 

Organitza: Biblioteca de 
Masquefa i Ràdio Masquefa

AGENDA DESEMBRE

DISSABTE 1 i DIUMENGE 2 DE 
DESEMBRE

FESTA DE SANT ELOI

DIUMENGE, 16 DE DESEMBRE

MARATÓ TV3
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La risa es una chica muy alegre, divertida y contagiosa. Está casada con el humor. Los dos 
son el matrimonio de espectáculo humorístico, crean buen ambiente en el entorno de amigos 
humorísticos, felices y risueños, con alegría y simpatía dulce. Es muy alegre con los buenos 
amigos y también atrae mucha simpatía con los amigos del barrio que les gusten el buen humor 
contagioso. En el círculo de amistades da mucha felicidad para sentirse feliz y optimista con el 
entorno de buenos amigos y buenas amistades felices, risueñas, muy buenas chicas.

Antonio Fernández Ruz

“Aquesta fotografia és del meu terrat en recolzament als presos polítics”  Benjamin Espiña Cunillera.

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 general, així com idees i suggeriments. Ens podeu fer arribar els comentaris 
personalment a:

Àrea de Serveis Personals 
(C/ Crehueta, 33)

LES 
VOSTRES 
OPINIONS Correu electrònic 

masquefabatega@masquefa.net
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Ens uneix el futur dels veïns i de les veïnes de 
Masquefa. Ens uneix cadascuna de les persones, 
famílies o col·lectius que conformen el nostre tei-
xit social. Aquesta és la prioritat i la finalitat de 
l’equip dels socialistes de Masquefa.
El treball diari, a peu de carrer, és el que ajuda a 
conèixer la realitat dels masquefins i les masque-
fines, i també quina Masquefa volen els propers 
mesos i els pròxims anys. 
L’incivisme, la seguretat, la manca de polítiques 
d’habitatge, el futur dels joves o l’atenció a la gent 
gran són preocupacions del dia a dia a les que 
hem de donar resposta des d’iniciatives públiques 
proactives i innovadores. A la vegada, però, també 
hi ha aspectes estratègics de municipi que preo-
cupen i ens demanen que posem el focus: una pla-
nificació urbanística basada en el futur, no en el 
passat; un desenvolupament econòmic coherent 
amb el territori i que prioritzi l’interès general, no 

el d’uns pocs; consolidar un teixit comercial fort; 
o unes infraestructures segures i acordes amb la 
població de la zona, entre d’altres.
Grans reptes a curt, mitjà i llarg termini que ne-
cessiten d’un nou impuls polític a Masquefa. Més 
que mai, davant d’un govern que funciona a partir 
sensacions, sense rigor i que ens fa arribar tard a 
moltes qüestions, cal més il·lusió i ambició vers 
els veïns i les veïnes. I sobretot és necessari una 
acció política fruit del consens, de l’anàlisi i de tre-
pitjar el carrer dia a dia.
Assumir els reptes implica compromís i respon-
sabilitat. Estar al costat dels veïns i de les veïnes, 
compartir els seus problemes i projectar els seus 
anhels ens uneix en el treball per una Masquefa 
millor que permeti a tothom mirar al futur amb 
confiança i il·lusió.

#EnsUneixMasquefa

PSC · ENS UNEIX MASQUEFA

Daniel Gutiérrez

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

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.

Des de l’equip de govern de l’Ajuntament hem dut 
a terme al llarg de tot aquest mandat una tasca 
ingent i diària en matèria d’ordenació de l’espai 
públic. Un compromís adquirit amb els masque-
fins que té com a objectiu garantir el benestar 
de tota la població, i que s’ha traduït en projectes 
estratègics pel desenvolupament i creixement del 
municipi com el desplegament del nou servei de 
recollida de residus.
Tot aquest treball eficient en pro de la vila ja ha 
començat a donar resultats ben palpables, però, 
no ha estat exempt de la proliferació de noves 
actituds incíviques que atempten directament 
contra un espai públic que és patrimoni de tots. 
Uns comportaments injustificables que tenen un 
rebuig frontal de la gran majoria de veïns i que 
com a equip de govern seguirem combatent amb 
fermesa, rigor i diligència per eradicar-los dels 
nostres carrers.

Amb tot, la construcció d’una vila amable i respec-
tuosa ens implica a tots i cadascun de nosaltres. 
Des de les institucions a la població. Requereix de 
la coresponsabilitat de tothom, de tots els agents 
implicats. En aquest sentit, liderarem l’impuls 
d’un pacte per al civisme on hi són convidats a 
integrar-s’hi tots els grups municipals i entitats 
locals amb el propòsit de sumar el màxim d’esfor-
ços possibles, compartir sinergies i treballar con-
juntament en aquesta causa compartida que ens 
afecta a tots els masquefins. 
Un suport popular i institucional que resulta im-
prescindible per revertir la tendència existent i 
que anirà acompanyat, properament, d’una cam-
panya arreu del municipi de sensibilització i fo-
ment de la coresponsabilitat dels veïns i veïnes 
quant a preservació i cura de l’espai públic, i que 
estem convençuts que resultarà una eina eficaç al 
servei del poble.

PDeCAT · LA CONVIVÈNCIA AL MUNICIPI ÉS UN DEURE QUE ENS IMPLICA A TOTS

Xavier Boquete i Saiz

masquefa@diba.cat
@xaviboquete
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Recentment hem tingut la notícia que el govern de 
la Generalitat ha aprovat agregar la Beguda Alta 
a Masquefa i posar fi al sense sentit de pertànyer 
a tres municipis i tres comarques diferents. Cre-
iem que era una decisió necessària que poder ja fa 
temps que s’hauria d’haver pres, si bé mai és tard 
per iniciar aquest procés. 
Des d’Esquerra donem tot el nostre suport a 
l’agregació de la Beguda Alta a Masquefa i col·la-
borarem activament perquè aquesta sigui pla-
nera i profitosa per a totes les parts. L’agregació 
de la Beguda suposa quelcom més, més enllà del 
simple augment de població i territori, doncs la 
Beguda compta amb un ric teixit social, cultural 
i identitari que cal preservar i fomentar de forma 
genuïna.
Ara és hora d’ajuntar sinèrgies entre Masquefa, 
els seus barris i la Beguda, dotar a cadascuna 
d’elles dels seus recursos necessaris, mantenint 

l’equilibri entre la integració en un sols ens i la 
personalitat pròpia de cadascuna de les parts. 
Tots som Masquefa i Masquefa som tots, si bé 
des d’Esquerra sempre optarem per deixar la 
porta oberta als begudencs i begudenques al dia 
de demà poder triar lliurement, via consulta vin-
culant, la seva voluntat de seguir formant part de 
Masquefa o esdevenir un nucli de població inde-
pendent.
Obrim els nostres braços a la Beguda i treballem 
plegats per un futur profitós plegats, si bé abans 
caldrà canviar moltes de les actuals polítiques 
de l’actual equip de govern en matèria de gestió i 
especulació territorial, gestió patrimonial, gestió 
mediambiental o gestió cultural i associativa, pe-
ces claus pel demà de Masquefa i dels seus ha-
bitants que avui en dia compten amb importants 
mancances a corregir i sense una directiu global 
massa clara.

ERC · BENVINGUTS, BEGUDENCS I BEGUDENQUES!

Xavier Pérez Fornés

@masquefaerc
www.esquerra.cat/masquefa
masquefaerc@gmail.com
Av. La Línia,4-6 (Masquefa)
Facebook: www.facebook.
com/Esquerra-Republi-
cana-Masquefa-Regene-
ració

Hemos dejado atrás el verano y empieza otra 
nueva estación en nuestro pueblo. También se-
guimos con las mejoras en nuestros barrios y 
desde el Partido Popular de Masquefa seguimos 
creyendo en nuestros ciudadanos, en el criterio 
sano de todos los catalanes. 
Creyendo en el deseo de vivir en libertad, segui-
remos apoyando al gobierno local en las medidas 
que beneficien a todos los ciudadanos y hagan 
crecer este nuestro pueblo. Parece ser que hay 
otros partidos políticos que quieren seguir nues-
tro ejemplo, lo cual nos parece bien porque sere-

mos más dando ideas, apoyo, servicio y bienestar 
a nuestros ciudadanos y nuestro pueblo. El Parti-
do Popular de Masquefa sigue como el primer día 
de mandato: para y por nuestro pueblo siempre 
en la legalidad.

PP

Manuel Navas
macgrean@gmail.com

Després de la calma de l’estiu, d’una Festa Major 
que encara no és prou del poble i pel poble -on una 
vegada més La Nit en Blanc va eclipsar i trepitjar 
molts dels actes del programa protagonitzats per 
les entitats culturals de Masquefa-, tornem a la 
rutina. Una Nit en Blanc que aquest any ja no ha 
estat organitzada de manera voluntària. Hi ha en-
titats de primera i entitats de segona a Masquefa?
Felicitar a totes les catalanes que el passat 11 de 
setembre van sortir una vegada més al carrer; i al 
CDR, per la feina feta durant tots aquests mesos 
de mobilitzacions i per ser un mur de contenció i 
de pressió als polítics, tant catalans com espa-
nyols. 
L’actualitat nacional no ens pot fer perdre de vis-
ta el dia a dia de Masquefa i, malauradament, hi 
ha massa aspectes que preocupen als nostres 
carrers. Preocupa la manca de projecte polític i 
desgast de l’actual govern. Obviar les mancances i 
necessitats de les persones que convivim a la vila 

ens porta a problemes el dia de demà i a pagar-ne 
les conseqüències la ciutadania. Denunciem de 
manera contundent els actes d’incivisme que han 
patit algunes zones de joc del municipi i aprofi-
tem per exigir que les zones de joc siguin fetes i 
pensades per i pels nens i nenes, que eduquem en 
valors des de tots els espais col·lectius per tal de 
respectar i estimar el nostre municipi a través del 
vincle. Masquefa és de totes i cap acte vandàlic 
ens pot representar. Cal posar en valor l’educació i 
el respecte. Només posant com a prioritat l’educa-
ció aconseguirem una vila respectuosa amb totes.
Ens preocupa el futur de Masquefa veient la man-
ca de sentit comú del consistori amb un govern 
donant pals de cec i esgotat; una ERC que cada 
dia s’acosta més al PSOE per les ànsies de poder; i 
un feixisme que avança als nostres carrers davant 
el silenci de tots plegats, que ja han començat a 
comptar vots. 

CUP · CONSTRUÏM REPUBLICA DES DELS MUNICIPIS!

Sílvia Rotger

@silvia_rotger
@cupmasquefa
silviarotger@gmail.com
masquefa@cup.cat
Telèfon: 663415761
masquefa@cup.cat
Facebook: www.facebook.
com/CupMasquefa/
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Josep Rosado Barrón va néixer a l’any 1950 a El Arahal 
(Sevilla) i va venir a Barcelona amb cinc anys, acompanyat 
de la seva mare i els seus set germans.  Va començar a 
treballar amb 14 anys i va exercir en diferents oficis abans 
de començar a dedicar-se al món de la pirotècnia. És 
fundador, junt amb la seva dona, de l’empresa Pirotècnia 
Rosado, S.L. dedicada a la comercialització de productes 
de pirotècnia amb 14 botigues arreu de l’Estat espanyol i 
amb més de 100 punts de venda temporals a Catalunya. A 
més, també són propietaris de l’empresa Pirotecnia Lucas, 
S.L. amb base a Toledo i dedicada al món dels espectacles 
de focs artificials.

Com va donar les seves primeres passes en 
el món de la pirotècnia?
Des de molt petit m’ha fascinat tot el món de la piro-
tècnia. Va ser a l’any 1981 quan, junt amb la meva 
dona, ens vàrem decidir a crear la nostra empresa. 
El pas més important i més llarg, gairebé cinc anys,  
va ser trobar un municipi on instal·lar el nostre 
magatzem. Molts municipis ens havien tancat les 
portes. Fins que vam trobar un que reunia totes les 
condicions que necessitàvem: Masquefa.

Recorda el primer castell de focs de Festa 
Major que va patrocinar?
Cal indicar que la nostra empresa no es dedica aquí 
a Catalunya a aquest tipus d’espectacle, només a la 
Comunitat de Madrid i a Castella la Manxa. A Cata-
lunya ens dediquem a la venda de petards al públic 
durant la revetlla de Sant Joan, però a Masquefa 
fem una excepció i realitzem aquest tipus d’espec-
tacle. El primer cop que ens vam encarregar del 
castell de focs de Masquefa va ser fa 30 anys. Al 
llarg d’aquests anys hem anat canviant les localit-
zacions del mateix.

Quina és la metodologia de treball que se 
segueix a l’hora de preparar l’espectacle de 
pirotècnia de Festa Major.
Pràcticament tot el material que es fa servir ve de 
Xina per una qüestió de relació qualitat- preu. En 

primer lloc, és important tenir clar els diferents 
efectes que es volen mostrar durant l’espectacle i, 
després, s’han d’ordenar per trobar la millor combi-
nació possible dels mateixos. 

Cada any segueixen la mateixa tècnica o 
també busquen innovar?
Cada any intentem afegir algun efecte d’última 
tendència. A mida que va avançant la crema del 
castell l’espectacle va pujant d’intensitat fins 
que arriba el final amb un terratrèmol que fa 
tremolar Masquefa.  Actualment fem servir l’última 
tecnologia per disparar el castell, donat que està 
tot digitalitzat. Antigament havíem d’anar encenent 
amb botafoc cada efecte. En aquests moments 
estem proporcionant un espectable de 20 minuts 
a Masquefa amb un interval entre trets de 20 
segons, el que fa que es pugui catalogar com un 
castell mitjà-gran. Aquest espectacle, des dels 
seus inicis, el patrocina en la seva totalitat la nostra 
empresa, per tant no té cap cost per l’Ajuntament 
de Masquefa. És un obsequi que ens agrada tenir 
amb tots els veïns del poble. Us animem a sortir de 
casa i acostar-vos al lloc des d’on fem l’espectacle, 
actualment l’escola El Turó, donat que d’aquesta 
manera es poden visualitzar de millor manera tots 
els efectes i viure de manera més el terratrèmol 
final.

G
E

N
T 

D
E

 M
A

S
Q

U
E

FA
L’ENTREVISTA

JOSEP 
ROSADO BARRÓN

30 anys patrocinant el castell de focs de Festa Major


