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la Policia local i Protecció civil S’aDhereiXen a la 
caMPanya “eScutS SoliDariS”

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

CEM MASQUEFA 93 135 14 08

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

ORGT Piera (cita prèvia) 93 202 98 02

PARRÒQUIA SANT 
PERE

93 772 52 26

POLIESPORTIU 1 i 2 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

Des del passat mes d’abril s’han posat a la venda 
a la comissaria de la Policia Local (en horari de 09 
h a 15.30 h) escuts brodats d’aparença similar als 
oficials de la Policia Local per tal de recaptar fons 
per a la lluita contra el càncer. 

Cada escut té un preu de 4€, que s’entregaran a 
l’hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per ajudar 
a la creació del  SJD Pediatric Cancer Center, un 
nou centre hospitalari destinat a la investigació i 
tractament del càncer infantil. Els escuts tenen tots 
el mateix format, amb fons negre i filets grocs que 
identifiquen la lluita contra el càncer infantil, i porten 
una cola termoadhesiva al dors que permet fixar-
los a qualsevol peça de roba simplement passant-
li la planxa. D’aquesta manera, es poden enganxar 
fàcilment a camises, dessuadores o motxilles.
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nou ManDat, noveS il·luSionS i nouS 
rePteS Per MaSquefa

Els mesos d’abril i maig, els masquefins van 
acudir a les urnes per a escollir els seus nous 
representants polítics al Congrés de Diputats, al 
Senat, al Parlament Europeu i a l’Ajuntament de 
Masquefa. Tota una demostració democràtica 
en un moment molt especial ja que, enguany, 
celebrem una efemèride molt significativa: el 
40è aniversari de la constitució dels primers 
ajuntaments democràtics. 

Des d’aquí, i en especial, vull felicitar tots els 
veïns que van participar activament en les 
eleccions municipals; i, naturalment, agrair la 
confiança de totes les persones que el passat 
26 de maig van apostar per seguir transformant 
Masquefa. Les urnes han fet palès que els 
masquefins han apostat per un projecte 
transversal, cohesionador i un equip preparat 
per projectar amb èxit les necessitats socials, 
educatives, culturals, esportives i econòmiques 
del municipi. Ara, toca continuar treballant 
i seguir construint plegats la Masquefa del 
present i futur. Estem a punt, sabem com fer-
ho i tenim la il·lusió.

Finalment, aprofito aquestes darreres línies 
per desitjar-vos un bon estiu; i a aquells qui 
en puguin gaudir, unes bones 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 que són fruit de l’esforç del 
mateix Ajuntament i de les entitats de la vila, que 
donen sentit i enriqueixen la nostra comunitat.

Xavier Boquete 
Alcalde de Masquefa

l’ajuntaMent enDega un Pla local 
De Prevenció De reSiDuS

La Junta de Govern Local va aprovar el 18 de març el Pla 
Local de Prevenció de Residus Municipals de Mas-
quefa, un projecte que compta amb la col·laboració 
de l’Agència de Residus de Catalunya i que té com a 
objectiu establir estratègies concretes que potenciïn 
un ús més eficient i racional dels recursos i fomentin 
la reducció de deixalles al poble involucrant tots els 
agents implicats:  veïns, empreses, comerços, entitats, 
associacions i administracions.

En aquest sentit, Masquefa presenta actualment una 
elevada generació de residus per càpita: 1,97 kg/ha-
bitant i dia, segons xifres de l’any 2017. Una dada supe-
rior a la mitjana de Catalunya (1,39 kg/habitant i dia). 
Mentrestant, pel que fa a la recollida selectiva, l’any 
2017 la xifra a Masquefa se situava en el 30%; lluny de 
la mitjana catalana, 39,92%.

Per tot plegat, el consistori, s’ha fixat com una de les 
seves prioritats fomentar la prevenció de residus i evitar 
els impactes i els costos mediambientals i econòmics 
que se’n deriven de forma directa. Una línia d’acció que 
s’ha traduït en l’adopció d’un nou model de recollida 
de residus i en l’elaboració d’un Pla Local de Prevenció 
de Residus Municipals encaminats a complir amb els 
objectius de reducció dels residus municipals establerts 
en el PRECAT20: assolir l’any 2023 un 10% de reducció 
en el pes de la generació de residus respecte a l’exis-
tent l’any 2010; és a dir, passar de les 6.608,62 tones/
any del 2010, a les 5.947,76 tones/any el 2023.

 Així, el Pla Local de Prevenció de Residus Municipals 
inclou una diagnosi exhaustiva de l’actual generació 
de residus a Masquefa on s’analitzen i quantifiquen 
els processos de generació de residus i els punts forts 
i febles del municipi al voltant de la gestió de residus. I 
en un segon bloc, es detallen les principals actuacions 
de millora a portar a terme.

masquefa@diba.cat

@xaviboquete
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eL 26M i 28A: 
resultAts electorAls

PCTC 4 - 0,09%
MIEL 3 - 0,07%
VOLT 3 - 0,07%
CEX-CREX-PREX 3 - 0,07%
CEUS 2 - 0,05%
SaIn 2 - 0,05%
axSÍ 2 - 0,05%
IZqP 2 - 0,05%
PH 1 - 0,02%
aLTER 1 - 0,02%
COnTIgO 1 - 0,02%

Candidatura Vots

eleccionS localS 2019

eleccionS euroPeeS 2019

Participació:  63,45%

Total de votants: 4.346

abstenció: 36,55% (2.504 votants)

Vots en blanc: 30 (0,69%)

Vots nuls: 17 (0,39%)

7
Majoria absoluta

6

3

2

1

1

Participació:  64,72%

Total de votants: 4.436

Abstenció: 35,28% (2.418 votants)

Vots en blanc: 29 (0,66%)

Vots nuls: 21 (0,47%)

Candidatura Vots Escons

JUnTS 1.726 
39,09%

6

PSC-CP 1.135
25,71%

3

ERC-aM 763
17,28%

2

Cs 386
8,74% 

1

CUP-aMUnT 295
6,68% 

1

PP 81
1,83%

-

Candidatura Vots Escons

Candidatura Vots
PSC 1.068 - 24,67%
ERC-aRa REPÚBLIqUES 1.029 - 23,77%
JxCaT-JUnTS 904 - 20,88%
Cs 488 - 10,35%
CeC-PODEMOS 416 - 9,61%
PP 141 - 3,26%
PaCMa 102 - 2,36%
VOX 94 - 2,17%
CXE 23 - 0,53%
CV-EC 12 - 0,28%
I.Fem 7 - 0,16%
RECORTES CERO-LV-gVE 7 - 0,16%
FaC 5 - 0,12%
pirates.cat/ep 5 - 0,12%
CPE 5 - 0,12%
PUM+J 5 - 0,12%
PCPE-PCPC-PCPa 4 - 0,09%
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EL 26M i 28A: 
resultAts electorAls

eleccionS generalS 2019

Xavier Boquete Saiz éS reelegit alcalDe De MaSquefa

Participació:  78,27%

Total de votants: 5.352

abstenció: 21,73% (1.486 votants)

Vots en blanc: 31 (0,58%)

Vots nuls: 26 (0,49%)

Candidatura Vots

ERC 1.232 (23,13%)

PSOE 1.229 (23,08%)

Podem 1.062 (19,94%)

Cs 711 vots (13,35%)

JxCaT 385 (7,23%)

Vox 239 (4,49%)

PP 196 (3,68%)

PaCMa 122 (2,29%)

FROnT REPUBLICÀ 90 (1,69%)

Candidatura Vots

RECORTES CERO-gV 13 (0,24%)

PCTC 7 (0,13%)

CnV  5 (0,09%)

IZqP 2 (0,04%)

PCPC 2 (0,04%)

La sala de plens va acollir el 15 de juny la constitució 
del nou consistori per al mandat 2019-2023. L’acte 
va començar amb la formació de la mesa d’edat i, a 
continuació, els regidors van prometre, prometre 
per imperatiu legal o jurar complir fidelment les 
obligacions del càrrec de Regidor/a de l’Ajuntament 
de Masquefa, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer 

respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya. Tot seguit i de forma nominal, els 
regidors van procedir a la votació que va permetre 
al candidat de Junts per Masquefa, Xavier Boquete 
Saiz, ser escollit per quarta vegada consecutiva 
alcalde de Masquefa; en aquest cas, per al mandat 
2019-2023. 
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el nou coMPleX eSPortiu De 
MaSquefa arrenca aMB un 
èXit De MatriculacionS 
Des de principis del mes d’abril, més de 1.500 
persones ja s’han donat d’alta com a abonats al 
Complex Esportiu Municipal (CEM) de Masquefa 
ubicat a la zona esportiva del camp de futbol 
(passatge del camp, s/n). La instal·lació va obrir 
les seves portes l’1 d’abril amb un ampli catàleg 
de serveis que inclou dues piscines cobertes, sala 
de fitness, activitats dirigides, tres pistes de pàdel 
o una zona d’spa, així com cursets de natació i un 
campus esportiu.

Amb tot, de la mà de l’empresa gestora també s’ha 
ampliat tant el programa d’activitats dirigides com 
la sala de gimnàs per a donar resposta a la demanda 
creixent. Tota la informació sobre les matriculacions, 
activitats i serveis del CEM Masquefa es pot 
consultar a través del web www.cemmasquefa.cat.

l’ajuntaMent Signa conveniS 
aMB la funDació PrivaDa arc 
De Sant Martí 
El consistori i Arc de Sant Martí –entitat que té 
com a principal objectiu fomentar la millora de la 
qualitat de vida de les persones amb discapacitat 
i les seves famílies- han formalitzat dos acords de 
col·laboració.

L’Ajuntament ha adquirit el compromís de concedir a 
la Fundació Privada Arc de Sant Martí una subvenció 
extraordinària per valor de 6.000€ anuals durant els 
anys 2020 i 2021 que aniran destinats íntegrament 
a finançar el cost de construcció d’un complex 
d’habitatges a Martorell destinat a persones 
amb discapacitat intel·lectual. A l’equipament hi 
tindran prioritat totes les persones amb discapacitat 
intel·lectual que assoleixin les condicions 
necessàries, derivades del consistori masquefí, així 
com dels altres municipis que hi han fet aportació.

Finalment, el consistori també ha formalitzat, un any 
més, un conveni amb l’Associació Pro-disminuïts 
psíquics Arc de Sant Martí per a finançar les 
activitats d’esplai de dissabte a la tarda que duu 
a terme l’associació i on també hi participen veïns 
de Masquefa. En aquest cas, l’import de l’ajut és 
de 2.000€.

l’ajuntaMent reconeiX a SuSana SalinaS jorDán

El consistori  ha reconegut a Susana Salinas Jordán 
pels seus 25 anys de trajectòria a l’Ajuntament. 
Actualment, està desenvolupant les tasques d’agent 
de l’Oficina d’Atenció al Vilatà i és la responsable 
del Registre Civil. Al llarg dels anys de dedicació 
al consistori també ha estat al Jutjat de Pau i a la 
Policia Local. Un exemple de professionalitat, rigor 
i constància.
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un nou DiPòSit Millorarà la 
garantia en la qualitat i el 
SuBMiniStraMent D’aigua
L’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, i el gerent de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Lluís Riado, van 
presentar el 4 de març els detalls del nou dipòsit 
d’aigua que donarà servei a Masquefa i també a les 
poblacions de Piera (Anoia) i Sant Llorenç d’Hortons 
(Alt Penedès). 

La instal·lació s’habilitarà a Masquefa, estarà 
gestionada per ATL pública, tindrà una capacitat 
de 4.000 m3  i incrementarà així la garantia en el 
subministrament d’aigua en aquests tres municipis. 
A més, els treballs comporten la connexió d’aquest 
reservori amb les xarxes de subministrament d’aigua 
municipals.

Mentrestant, l’activació per part de l’ACA de la xarxa 
de proveïment d’aigua des de la Llosa del Cavall 
també permetrà incrementar la qualitat de l’aigua 
al municipi de Masquefa, que complirà amb totes 
les garanties sanitàries establertes. El projecte del 
nou dipòsit ja està redactat i la nova ATL pública serà 
l’encarregada d’executar les obres, amb una inversió 
propera als 2,5 milions d’euros. La previsió és que 
els treballs puguin començar aquest any i tinguin 
una durada prevista de vuit mesos.

l’ajuntaMent haBilita una 
MiniDeiXalleria Per foMentar 
el reciclatge
El consistori ha instal·lat una  minideixalleria  a 
la cruïlla del carrer Rogelio Rojo amb l’avinguda 
Catalunya, davant del Centre d’Atenció Primària. 
L’objectiu de la ubicació d’aquest petit contenidor 
a la via pública és facilitar el reciclatge de residus 
de petit format i conscienciar la població sobre la 
importància de portar a terme una gestió adequada 
dels elements –sobretot electrònics– que ja han 
acabat la seva vida útil.

La minideixalleria consta de set compartiments 
destinats a recollir petits residus i  s’hi poden re-
ciclar petits residus especials d’ús domèstic com 
cd’s i dvd’s, cartutxos de tinta, aparells elèctrics i 
electrònics petits, piles i bateries i també bombe-
tes led i de baix consum; que posteriorment seran 
enviats a la Deixalleria Municipal per tal de fer-ne 
una correcta gestió. 
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l’ajuntaMent eXecuta treBallS D’arranjaMent De la via PúBlica 
en DiverSoS PuntS Del MuniciPi

Renovació de l’enllumenat públic de 
l’avinguda de la Línia

Substitució del col·lector ubicat al 
carrer Noguera

Millora de la seguretat i l’accessibilitat 
a les voreres ubicades a l’entrada per 
Can Massana

Adequació del camí paral·lel a la via de tren de FGC que dona accés des del carrer 
Montserrat fins a l’Escola Font del Roure

Rehabilitació de l’arbrat caigut a la zona 
de les moreres i habilitació d’una zona 
de pícnic

Instal·lació de nous elements per a la 
pràctica esportiva al parkour park d’El 
Maset

Col·locació de tres noves esquenes d’ase 
i renovació de la il·luminació al carrer 
Mossèn Cinto Verdaguer Verdaguer de 
La Beguda Alta

Col·locació de noves tanques de 
protecció i seguretat al camí paral·lel 
a la carretera B-224

Els parcs infantils de La Beguda Alta 
compten amb dos nous rocòdroms

Instal·lació de bandes reductores de 
velocitat a La Beguda Alta, Can Valls i al 
nucli urbà de Masquefa

A La Beguda Alta, habilitació d’un pàr-
quing al camí de l’estació

Reubicació de contenidors a l’envelat de 
La Beguda Alta

A La Beguda Alta, replantació de nou arbrat 
a la zona de l’escola
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el caMí que connecta 
MaSquefa aMB el MaSet 
eSDevinDrà carretera el 2021
L’Àrea de Territori i Sostenibilitat ha traslladat a 
l’Ajuntament les implicacions que tindrà al municipi 
el desplegament del Pla zonal de carreteres ela-
borat per la Diputació de Barcelona, on hi figuren 
aquells camins municipals que passaran a formar 
part de la Xarxa local de carreteres.

Així, entre les actuacions prioritàries definides en 
el document hi ha la transformació en carretera 
del camí AN-057 que connecta el terme municipal 
de Masquefa amb El Maset Nord. El tram, d’1,15 
km, serà sotmès l’any 2021 a diverses millores en 
el ferm, les contencions, el traçat i la senyalitza-
ció amb una inversió total de 231.000€.

avanÇa la Millora Del Polígon 
De la PeDroSa
La Regidoria d’Urbanisme està finalitzant el projecte 
d’arranjament del polígon industrial de la Pedrosa. 

L’actuació, amb un pressupost de 156.885,42€, 
implica el tram que va des de la rotonda de l’Era 
fins a les instal·lacions de l’empresa Mercadona i 
consisteix en l’habilitació de nou asfaltat, l’ampliació 
de les voreres, la col·locació de nou arbrat i la 
instal·lació d’il·luminació LED a l’enllumenat 
públic, amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat, 
la mobilitat i la seguretat al polígon.

noveS MilloreS al local 
Social De la Societat 
recreativa unió BeguDenca
L’Assemblea General de la Mancomunitat Inter-
municipal de La Beguda Alta celebrada el 9 de 
maig va aprovar la segona fase de remodelació 
del local social de la Societat Recreativa Unió 
Begudenca.

L’actuació, amb un pressupost de 150.000€ i in-
closa en el Pla de Millora Urbana de La Beguda 
Alta, compta amb una subvenció de la Diputació de 
Barcelona per valor de 100.000€ i permetrà donar 
continuïtat als treballs d’arranjament duts a terme 
a l’edifici al llarg dels darrers mesos; entre ells, la 
restauració total de la teulada i la il·luminació i 
pintura de l’equipament.

w

L’estiu és per divertir-se

del CEM Masquefa i l’Alzinar
PISCINES D’ESTIU

Abona’t a les

Horari d’obertura de les piscines:
Del 17 al 21 de juny de dilluns a divendres de 16h a 20h

Del 22 de juny al 8 de setembre de dilluns a diumenge d’11h a 20h

Passa’t per la recepció del CEM Masquefa i compra el teu abonament.
L’ús de les dues piscines d’estiu està inclòs en la quota mensual i anual 

d’abonament al CEM Masquefa.
Consulta preus d’abonaments, entrades puntuals i packs 10 banys al 

web del CEM Masquefa: www.cemmasquefa.cat

Complex Esportiu Municipal de Masquefa
Passatge del camp s/n  08783 Masquefa (Barcelona) Telèfon 93 135 14 08

Mail info@cemmasquefa.cat www.cemmasquefa.cat
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el Pavelló MuniciPal 2 
oBre leS SeveS PorteS
A finals del mes de febrer l’Ajuntament va celebrar 
l’acte d’inauguració del nou pavelló poliesportiu 
de Masquefa, un cop finalitzats els darrers treballs 
de construcció de l’equipament. Per a l’ocasió, el 
consistori va organitzar una  jornada de portes 
obertes i dos partits d’exhibició de l’equip base del 
Club Bàsquet Masquefa i dels prebenjamins del 
Futbol Sala L’Espardenya.

El nou pavelló poliesportiu –el segon d’aquesta 
tipologia a Masquefa- compta amb tots els 
elements necessaris per acollir diàriament activitat 
multiesportiva i destacats esdeveniments 
esportius. 

MaSquefa PoSa en MarXa 
elS hortS SocialS aMB una 
ocuPació Del 100%
El projecte d’horts socials iniciat a principis del 2019 
ja és una realitat de ple. Des del mes d’abril, totes 
aquelles persones que van sol·licitar poder fer ús 
de les parcel·les que s’han habilitat als terrenys de 
l’antiga depuradora, ja han començat a treballar a 
la zona.

La iniciativa ha arrencat amb una ocupació del 100% 
i els horts es poden fer ús de dilluns a diumenge, de 
08 h a 20 h , durant l’hivern (del 21 de setembre al 
20 de març); i de dilluns a diumenge, de 07 h a 22 h, 
durant els mesos d’estiu (del 21 de març al 20 de 
setembre). 
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“MaSquefa SenSe filS” taMBé 
coMPleiX 10 anyS De Servei al 
MuniciPi
Més d’un miler d’usuaris –particulars i empreses- 
s’han beneficiat al llarg dels darrers 10 anys de la 
xarxa municipal d’accés a Internet i telefonia “Mas-
quefa sense fils”. 

I amb l’objectiu de fer extensiva la celebració dels 
10 anys de la xarxa s’estan impulsant diverses ac-
cions de fidelització i captació de nous clients; 
entre elles: l’arribada al municipi del doble de 
velocitat (mantenint els preus actuals), la reposi-
ció gratuïta d’antenes obsoletes per a clients amb 
fidelitat d’un any, routers i antenes gratuïts per a 
nous clients amb fidelitat d’un any, o la instal·la-
ció de punts Wifi de lliure connexió en diferents 
espais del municipi. 

el ctc celeBra el Seu DeSè 
aniverSari
El Centre Tecnològic Comunitari (CTC) de Masque-
fa va commemorar el 9 de maig els seus 10 anys 
d’implantació al municipi. 

Per tot plegat, el consistori ha dissenyat per 
aquest 2019 un ampli programa d’accions per ce-
lebrar els 10 anys de vida del CTC; entre elles, les 
més destacades, l’impuls d’un nou web corpora-
tiu, d’una nova imatge institucional i d’un perfil 
a Instagram; l’habilitació d’una nova carpa al bar 
de l’equipament; la baixada de preus del lloguer 
de les aules d’informàtica; la creació d’un espai 
de cowork; o l’edició de diversos vídeos promo-
cionals. Mentrestant, el 27 de juny el CTC també 
va estar present a la Jornada de la Internet Social 
de la Generalitat organitzada pel Punt TIC pre-
sentant el 10 è aniversari del CTC com a exemple 
de bona pràctica.

elS ajuntaMentS De MaSquefa i Piera iMPulSen el Projecte 
“Dona’t una oPortunitat De nou!”
Els consistoris masquefí i pierenc, amb l’ajut de 
la Diputació de Barcelona, endegaran conjunta-
ment entre els mesos de setembre i desembre de 
2019 una formació adreçada a dones en situació 
d’atur amb experiència i/o formació com a ad-
ministratives. 

Es tracta del curs “Dona’t una oportunitat de 
nou!”, que consta de diverses accions: formació 
en anglès inicial, en comptabilitat informatitza-
da, ofimàtica en general, en community manager, 

una taula rodona amb dones emprenedores del 
municipi, assessorament personalitzat en recerca 
de feina, un taller sobre l’oferta de treball a l’ad-
ministració pública, entre d’altres. 

Per a més informació, el CTC acollirà el 17 de juliol 
a les 10 h una sessió informativa del projecte. A 
més, també es poden consultar més detalls al 
web  www.ctc.masquefa.net o demanar hora al 
Servei d’Ocupació Local.
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treS aluMneS D’el turó 
guanyen un PreMi De roBòtica
El passat 9 de juny la població de Vilafranca del 
Penedès va acollir el “Lego Robotix Mindstorms 
Party 2019”, un concurs on hi eren representades 
diverses escoles del territori que tenen la matèria 
de robòtica en la seva programació d’activitats 
extraescolars. 

I Masquefa va ser la gran protagonista de la 
jornada. I és que tres alumnes de l’Escola El Turó 
-Anna Figueras Herrerias, Lila Matas Sabi i Nahia 
Prieto Sánchez- es van endur pel primer premi del 
certamen. 

tercera eDició Del Projecte 
forMatiu créiXer-futur, 
Projecte SingularS, aDreÇat a 
joveS a l’anoia SuD
L’Ajuntament, la  Fundació Privada Jaume Bal-
mes i Àuria Fundació van impulsar el mes de març la 
tercera edició del Projecte Singulars Créixer-Futur. 

Des que es va inaugurar la nova edició, 18 joves 
de més de 16 anys amb especials dificultats, han 
estat beneficiaris d’un itinerari per a la inclusió 
laboral a l’empresa ordinària. Així, el conjunt 
d’activitats formatives pretenen dotar de com-
petències transversals i bàsiques per potenciar 
l’autonomia dels joves i aportar les eines neces-
sàries per consolidar un lloc de treball.

En el marc de la festa de final de curs celebrada a 
la Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo, les 
alumnes de Batxillerat humanístico-social Sofia 
Cristino Iruela (“L’autoregulació de la intel·ligèn-
cia emocional”) i de Batxillerat científico-tecno-
lògic Paula Ródenas Buiza (“La salut bucodental. 
Estudi de l’eficàcia dels dentifricis per tal d’en-
fortir l’esmalt dental”) van ser guardonades en 
la categoria dels millors treballs de recerca de 
Batxillerat. 

Sofia criStino iruela i Paula róDenaS Buiza, guanyaDoreS DelS 
PreMiS alS MillorS treBallS De recerca
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ProP De 400 joveS anoiencS eS 
Donen cita a fira futur
El 14 de març La Fàbrica Rogelio Rojo i el Casal 
de Joves van acollir la tretzena edició de Fira Fu-
tur, organitzada per l’Ajuntament en el marc de la 
Xarxa de Transició Escola-Treball Anoia Sud, i amb 
la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya. 

Prop de 400 estudiants vinguts d’arreu de la co-
marca de l’Anoia van participar al llarg de tota 
una jornada dels diferents tallers, xerrades i ac-
tivitats incloses en el programa d’enguany amb 
l’objectiu de dotar els joves d’eines, projectes i 
recursos formatius de primera qualitat que els 
permetin formar-se educativament i professional 
i promocionar-se a nivell laboral.

Com a gran novetat, a més, enguany el Casal de 
Joves també va oferir a la tarda informació sobre 
l’oferta formativa i un punt d’orientació persona-
litzada per a joves i famílies.

el DePartaMent D’eDucació 
reconeiX l’eScola font Del 
roure coM a centre innovaDor
L’Escola Font del Roure ha estat enguany un dels 
tres centres educatius de la comarca de l’Anoia que 
han rebut el reconeixement de centre innovador de 
mans del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya.

A partir d’aquest reconeixement, el centre masque-
fí ha participat recentment en diversos esdeveni-
ments com la II Jornada d’Innovació pedagògica, 
celebrada el passat 18 de maig al Campus de la 
UAB i on l’escola va presentar el projecte “Km.15: 
Els infants com a centre del canvi per la millora”; 
la Jornada d’equitat en educació per a equips di-
rectius, celebrada el 23 de maig a la Casa del Mar 
de Barcelona; o l’Erasmus+ of the European Union 
organitzat a Girona el 3 de juny. 

infantS De P5 coneiXen DeS De 
DinS el treBall Sanitari Del 
caP MaSquefa
Una quarantena d’alumnes de P5 de l’Escola El 
Turó van conèixer de prop el funcionament i el tre-
ball dels professionals del Centre d’Atenció Pri-
mària (CAP) de Masquefa en el decurs d’una visita. 
L’objectiu de la iniciativa, que el CAP impulsa des 
de fa uns anys, és familiaritzar els infants amb els 
diferents espais assistencials del centre i tots els 
professionals que hi treballen.
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la fira De la infància i la 
joventut De MaSquefa arriBa 
a la Seva 11a eDició
L’1 de juny Masquefa va acollir una nova edició de 
la Fira de la Infància i la Joventut, que enguany 
tenia com a temàtica el respecte i la convivència. 

Al llarg de la jornada els participants van poder 
gaudir de propostes com una recollida solidària de 
roba, cercaviles, torneigs i exhibicions esportives, 
tallers, malabars, el “joc de la Fira”, un Espai Jove, 
ball i cremada de bèsties, estands informatius, 
jocs infantils, manualitats, exposicions o inflables.

oferta forMativa Per a 
PerSoneS aDulteS Per al 
Darrer quaDriMeStre Del 2019
La Guia Formativa inclou de setembre a desem-
bre una variada oferta de cursos en els àmbits 
de Tecnologies de la Informació i la Comunica-
ció (TIC), ocupació, empresa i accés al sistema 
educatiu.

Per a més informació us podeu adreçar presencial-
ment al CTC (Av. Catalunya, 60), a través del telèfon 
93 772 78 28 o enviant un correu electrònic a l’adreça  
ctc@masquefa.net.

l’ajuntaMent reP la viSita 
D’eStuDiantS aleManyS
A principis del mes de juny el consistori va rebre 
la visita de 20 alumnes i 2 professors de l’Institut 
BBS WIRTSCHAFT TRIER de la ciutat alemanya de 
Trier, que participen d’un projecte d’intercanvi amb 
estudiants de l’Institut de Masquefa.

aluMneS Del turó viSiten 
l’ajuntaMent
Els alumnes de 3r de l’Escola El Turó van tenir 
l’oportunitat un any més de conèixer el funcio-
nament intern del consistori i fer preguntes a 
l’alcalde.

el Pfi-Ptt clou el 
curS 2018-2019
El passat 21 de juny a la sala d’actes del Foment 
va tenir lloc la cloenda dels programes de for-
mació i inserció PTT-PFI Anoia Sud pel que fa al 
curs 2018-19.

Els PFI-PTT acullen joves d’entre 16 i 21 anys que 
no disposen de Graduat en Educació Secundària 
Obligatòria (GESO) i els ofereixen formació profes-
sional i suport escolar per tal que, en el seu futur 
immediat, puguin retornar al sistema educatiu, 
mitjançant els cicles formatius de grau mig o bé 
obtenir el GESO.
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CONEIXENT EL TEIXIT 
EMPRESARIAL MASQUEFÍ

coM i quan neiX coMatec?
Comatec neix l’any 1997 en una petita nau de 
Cornellà, creada per tres socis com una empresa 
comercialitzadora de materials estratificats aï-
llants elèctrics i tèrmics. Fruit de l’expansió co-
mercial i especialització tècnica, l’any 2002 ens 
traslladem a la nova seu de 1000m2 al polígon de 
Masquefa, fet que ens permet ampliar la capaci-
tat de producció. Actualment a Comatec som 15 
treballadors i estem al sector químic,  ja que tre-
ballem la fibra de vidre. 

quin ProDucte faBriqueu?
Principalment fabriquem peces aïllants elèctri-
ques de fibra de vidre. No tenim cap referència 
estàndard, això vol dir que són els nostres clients 
els que ens indiquen les seves necessitats en 
cada projecte.

Per quinS SectorS treBalleu Princi-
PalMent i quineS aPlicacionS tenen 
elS aïllantS elèctricS i tèrMicS que 
faBriqueu?
Els aïllants elèctrics i tèrmics subministrats te-
nen aplicacions diverses en els sectors estratè-
gics de la indústria com el ferroviari, automoció, 
aïllants per a motlles i premses, aparellatge 
elèctric, energies renovables...Els nostres clients 
són fabricants de locomotores de ferrocarril, 
aerogeneradors, armaris elèctrics, carregadors 
elèctrics de cotxe, maquinària industrial.   És a 
dir, tot el que tingui a veure amb la creació, dis-
tribució i transformació d’energia elèctrica. 

on éS el voStre Mercat?
Tot i que venem el producte a tot Europa, els 
nostres clients nacionals tenen un percentatge 
d’exportació molt elevat.

aMB la inDúStria 4.0 S’eStà iMPo-
Sant l’autoMatització i la Digita-
lització. treBalleu aMB Maquinà-
ria De Darrera tecnologia?
És imprescindible en el nostre sector estar a la 
darrera tecnologia en maquinària i software. Al 
llarg de tots aquests anys a Comatec hem ad-
quirit una gran experiència en la transforma-
ció, manipulació i mecanització de tots aquests 
materials, incorporant de forma progressiva di-
ferents tipus de màquines com ara CNC, fresa-
dores, torns, màquines de tall automatitzades... 
Amb el que podem assegurar que la combinació 
de la nostra experiència, el coneixement pro-
fund dels materials i la recerca contínua de mi-
llors solucions i aplicacions ens col·loquen en 
una posició prioritària per satisfer les necessi-
tats dels nostres clients.

la voStra uBicació a MaSquefa éS 
un avantatge Per voSaltreS?
En el seu moment va ser determinat per poder 
ampliar les nostres capacitats de producció. 
Masquefa es troba dins d’un nus de comunica-
cions important i quan s’acabin els projectes 
programats encara més.

Entrevista a David Isabal i Antonio 
Martínez, gerents de l’empresa Coma-
tec, empresa situada al polígon de La 
Pedrosa i dedicada a la fabricació d’aï-
llants elèctrics i tèrmics.

Comatec-Ismar, S.L.
Passatge Castellví de Rosanes,7 · Pol. ind. La Pedrosa · 08783 Masquefa- Barcelona
Tel. 93 772 86 30 · info@comatec.es
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El passat 3 de març, el Bosc dels Infants de Masquefa va acollir la desena edició de la plantada d’alzines. Les famílies 
amb nadons nascuts l’any 2018 van poder plantar en aquesta zona verda de la vila les alzines que l’Ajuntament els va 
entregar el mateix dia com a regal pel naixement dels seus fills. Enguany es van plantar una cinquantena d’alzines en 
una matinal molt emotiva i significativa per a desenes de masquefins i famílies, a qui l’Ajuntament agraeix la seva par-
ticipació en l’acte.

la PlantaDa D’alzineS al BoSc DelS 
infantS coMPleiX el Seu 10è aniverSari

ABRIL ARTIGUES JATIVA ARIADNA JIMéNEz GALLEGo
ERIC I AzAHARA BARRIENToS CoNEJERo 

I VALENTINA oLLé CoNEJERo

BERTA GoNzáLEz CLIMENT BRyAN I SAMIRA CAMACHo MELERo CRISTIAN FENoLLAR MUñoz

CRISTIAN MEJíA BARo DAFNE MoNTES PADILLA

ALAN ARDANUy JIMéNEz ERIN LóPEz ACoSTA EyDAN VILLALóN MULLoRT

ENzo SEqUEIRA GRACIA
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EIDAN oLAyA RoMERo MARC HERRERoS VázqUEz
ANDREA I oRIoL 

RoDRíGUEz BARRIL

CoRA oRTíz SUBASoVA NIL MARTíN MATAS

HUGo FERNáNDEz RoBLEDo LEo JIMéNEz ARNáIz

SoFIA ABULAFIA ESPINAR ERIC LóPEz oRTíz BRUNo SALVADoR RoDRíGUEz

íNDIA MUñoz RoBLEDo ERIK SáNCHEz RAMoS ALBAIDA CALVET DíAz

oLAyA TéLLEz MoRALES

oNA RoVIRA MATAS
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JoANA GoNzáLEz ALBIoLCoRAL I DAVID RAMAL GARCíA

KENDALL LoBo RóDENAS

LEo FERRo RoMERo

ToNI I RUTH PASToR SáNCHEz

LIz EIXAU MARTíNLEo MATAS BLANCo
LINA MARIA I oMAR ARTURo 

áLVAREz SEHALET

MARIoNA I MARTINA MARzA PELáEz

LUKAS FRANCo IzqUIERDo

LUCíA GARCíA áLVAREz

IzAN I DENNIS RoSELL BRAVo

NIL BARRERA GoNzáLEz

MARTí BLAyA ANDRéS

LoLA RoMERo MANENT
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DiSfreSSeS i coMParSeS eS Donen cita al carnaval De MaSquefa

El CarnEstoltEs taMbé va 
arribar Enguany a Can 
ParEllada
Un any més, els veïns de Can 
Parellada es van sumar a una 
de les activitats més originals 
i divertides de l’any, el Carnes-
toltes, lluint disfresses de tot 
tipus elaborades amb molt de 
talent.

ConCurs dE CoMParsEs · MEnys dE 30 PartiCiPants

lataM-MasquEfa MasquEsErvEis lEs rEinEs dE la nit

ConCurs dE CoMParsEs · Més dE 30 PartiCiPants

draksquEfa rugidos dE lEón la MEva tribu

ConCurs d’EstabliMEnts CoMErCials disfrEssats

suEÑos dE frida Pa Mora tradiCió fornEra PEti dolÇ
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MaSquefa oBre la teMPoraDa 
De feSteS MajorS aMB Sant iSiDre

Masquefa va acomiadar el 19 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. 
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eSPecial 
PriMavera ShoPPing

PS

el PriMavera ShoPPing MaSquefa 
torna a tenyir De colorS elS carrerS

L’activitat, que enguany complia la seva quarta edició, va ser tot un èxit de participació. Els 
veïns van poder gaudir al llarg del 19 de maig d’espectaculars racons i aparadors florits i 
d’ofertes i promocions especials a càrrec dels comerços. El 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. 

PS
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PriMavera ShoPPing

PS
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FM eSPecial 
PriMavera ShoPPing

PS
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nou èXit De ParticiPació al 
cicle “feM cultura” 
Des de principis d’any, els masquefins ja han 
pogut gaudir de prop d’una vintena de propostes 
lúdiques i culturals a través del cicle “Fem 
Cultura” d’aquest 2019. 

Entre les activitats, destaquen els balls populars; 
visites guiades  al Poble Espanyol, la Fassina 
Balanyà, el Museu de la Vida Rural, la Setmana 
Medieval de Montblanc, la Girona Monumental, el 
Monestir de Sant Pere de Rodes i la Casa Salvador 
Dalí; xerrades sobre l’Església de Sant Pere i la 
Santa Creu; o sortides al teatre i al Liceu amb 
l’òpera “Els pescadors de perles de Bizet”. Amb tot 
el programa d’activitats encara s’allargarà fins a 
finals d’any amb noves iniciatives.

Curs dE fotografia 

Mentrestant, els mesos de març i abril es va 
celebrar la segona edició del Curs d’iniciació a 
la fotografia.

el “MaSquefa Sona Bé” 
S’acoMiaDa finS al SeteMBre
La sisena edició del “Masquefa sona bé” ja ha ar-
ribat al seu equador. Des del passat 17 de febrer, la 
Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo ha acollit 
un total de cinc actuacions a càrrec de la Petita 
Companyia Lírica de Barcelona, Néos Ensemble, 
Montgrins, Havàname i Quintet Quatre+1. 

I a partir del mes de setembre, el cicle encararà la 
seva recta final amb els concert de The Swing Cats 
(15 de setembre), Txell Sust & August Tharrats Trio 
(27 d’octubre) i la Giorquestra & Marc Timón (24 
de novembre).

el jurat Del “PreMi De coMPoSició 
De MúSica Per a coBla MaSquefa i 
MontgrinS 2019” Declara el PreMi 
DeSert i atorga treS accèSSitS
Anna Serra (“Universos Paral·lels” – accèssit, 
500€) David Llorens (“Eris” – accèssit, 500€), i Xa-
vier González (“Lament al mar” – accèssit, 500€), 
han estat mereixedors dels accèssits de l’edició 
de 2019 del “Premi de composició de música per 
a cobla Masquefa i Montgrins”.

El veredicte es va donar a conèixer el 7 d’abril durant 
l’actuació de la Cobla Montgrins a la Sala Polivalent 
de La Fàbrica Rogelio Rojo en el marc del “Masque-
fa sona bé” 2019. 
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leS urBanitzacionS, 
D’eXcurSió a caStellfollit De 
la roca
El mes de març, una setantena de veïns van par-
ticipar de la sortida anual de les urbanitzacions. 
Enguany l’excursió es va realitzar a Castellfollit de 
la Roca amb una passejada en tren i una visita a la 
fàbrica d’embotits i galetes de la població. 

feSta De la PriMavera al 
caSal D’aviS
A finals del mes de maig, l’equipament va acollir 
un berenar per als residents per commemorar 
aquesta jornada lúdica. 

MaSquefa Se SuMa al Dia 
MunDial Del MeDi aMBient
Masquefa es va adherir el 5 de juny a la celebració 
del Dia Mundial del Medi Ambient  (DMMA). En-
guany, amb l’objectiu de seguir fent avançar el poble 
en termes de sostenibilitat i eficiència energèti-
ca, la vila es va sumar a aquesta commemoració 
donant suport a la iniciativa “El desafiament de 
les màscares”; que convidava a tota la població a 
fer-se una fotografia amb el nas i la boca tapats 
i compartir-la a les xarxes socials amb l’etique-
ta #SinContaminaciónDelAire per tal d’unir-se a 
la lluita contra la contaminació de l’aire.

MaSquefa S’oMPle De roSeS, 
lliBreS i cultura Per Sant 
jorDi
El 23 d’abril, com ja es tradició, els masquefins van 
sortir al carrer per comprar roses i llibres en una 
diada de Sant Jordi que, un any més, va suposar 
un esclat de cultura a la vila. A més, la Biblioteca 
Municipal va acollir el 26 d’abril la II Revetlla de 
Sant Jordi. 
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la BeguDa alta coMMeMora la 
feSta Del roSer i la feSta De 
la velleSa
La Beguda Alta va celebrar l’11 de maig la Festa del 
Roser amb propostes com el sopar de carmanyola, 
el concurs /espectacle “Trivial Pursuit La Beguda 
Edition” i una discomòbil.

I aquell mateix cap de setmana, i en el marc de 
la Festa de la Vellesa 2019, el 12 de maig es va dur 
a terme una cercavila, una exhibició de zumba, 
un vermut, un dinar de germanor i l’actuació de 
l’Esbart Rocasagna de Gelida.

la fira De l’arteSania arriBa a 
la Seva 20a eDició
L’Associació de Propietaris de Can Parellada va 
organitzar el 4 de maig la vintena edició de la Fira 
de l’Artesania. 

Des del migdia i fins ben entrat el vespre, els veïns 
van poder gaudir al camp de futbol de Can Pare-
llada d’un ampli ventall de propostes per a tots els 
públics i edats amb l’artesania com a gran prota-
gonista; entre elles, parades d’artesania, anima-
ció infantil, un dinar amb mongetes i botifarra, ball 
de la mà de Juan Carlos Benzal, música amb Dario 
Muhi i l’espectacle de The Weaver Brothers. 

la vila ret hoMenatge a leS 
ParelleS que celeBren leS 
SeveS noceS D’or
La Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo es 
va vestir de gala, un cop més, per acollir el 3 de 
març l’emotiu acte d’homenatge que l’Ajuntament 
ret anualment als matrimonis de Masquefa que 
celebren els 50 anys (o més) de casats.

arriBa la fieSta rociera De 
MaSquefa
El 8 de juny, la vila va acollir una de les celebracions 
més especials del període pre-estiuenc masquefí: 
la Fiesta Rociera de Masquefa, organitzada per 
la Cofradía del Cristo Crucificado y Nuestra Señora 
de los Dolores. 

Enguany la festivitat va incloure una sortida cap a la 
Parròquia de Sant Pere, la “Misa Rociera”, una cami-
nada popular cap a La Fàbrica Rogelio Rojo, un fes-
tival de ball, actuacions musicals i sevillanes.
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noveS jornaDeS De Donació De 
Sang al MuniciPi
Masquefa ha aconseguit un total de 116 donacions 
de sang en les darreres dues jornades de donació 
celebrades el 26 de febrer i el 15 de maig pel Banc 
de Sang i Teixits. La primera d’elles, al Casal de la 
Gent Gran; i la segona, a l’Escola El Turó amb la 
participació dels alumnes del centre. 

MaSquefa celeBra la SetMana 
De la Dona
L’Ajuntament es va sumar un any més a la com-
memoració, el 8 de març, del  Dia Internacional 
de la Dona. 

I amb l’objectiu de fer extensiva la celebració a 
tots els veïns, va organitzar al llarg d’una setmana 
un complet i variat programa d’activitats lúdiques 
i reivindicatives arreu del municipi i obertes a tota 
la població; entre elles tallers, xerrades, sessions 
de contes, exposicions, cinefòrums i concerts.

MontSerrat a Peu DeS De 
l’alzinar
El 5 de maig, un grup de101 veïns va participar d’una 
pujada a la muntanya de Montserrat amb sortida 
des de Masquefa. L’activitat estava organitzada per 
la Societat Recreativa i Cultural L’Alzinar. 

MaSquefa coMMeMora el Dia 
D’anDaluSia 2019
Amb motiu del Dia d’Andalusia, la Cofradía del 
Cristo Crucificado y Nuestra Señora de los Do-
lores va organitzar el mes de març una jornada 
cultural i festiva per a tots els masquefins a la Sala 
Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo i a la zona de 
les moreres. 
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MaSquefa viu aMB PaSSió la 
SetMana Santa
La vila va acollir del 14 al 22 d’abril un ampli i variat 
ventall d’activitats lúdiques, culturals i tradicio-
nals per commemorar la Setmana Santa. Entre 
les activitats celebrades, la Missa de Diumenge 
de Rams, el Viacrucis, l’Ofici de Divendres Sant, la 
Processó a càrrec de la Cofradia del Cristo Cruci-
ficado y Nuestra Señora de los Dolores o la Vetlla 
de Pasqua. L’Aplec al Cementiri Vell, en canvi, va 
quedar suspès per la pluja. 

l’aula De MúSica De MaSquefa 
celeBra el concert De final 
De curS
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gran ParticiPació 
al caMPionat De Màgic

El Casal de Joves va acollir el 
mes de maig el primer campionat 
d’aquest famós joc de rol que va 
aplegar a un destacat nombre de 
participants. La cita va començar 
a les 10 h i es va allargar fins a 
les 18.30 h, amb una pausa per 
a dinar. 

L’activitat, que va resultar tot 
un èxit de participació, estava 
coorganitzada pel grup de 
joves que es reuneix cada 
dimecres al Casal de Joves per 
a jugar a Màgic i que van ser 
els encarregats de proposar 
l’organització d’aquest torneig. 
En aquest sentit, tots aquells 
joves interessats en jugar a 
aquest joc o aprendre’n el seu 
funcionament, poden venir al 
Casal els dimecres a les 16.30 h.

CiClEs forMatius dE grau suPErior
Aquests estudis preparen a les persones majors de 
18 anys o que els compleixin durant l’any natural en 
què inicien la formació (2019), per presentar-se a les 
proves d’accés als CFGS de formació professional, 
d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyament esportius.

Data: del 30 de setembre de 2019 al 30 d’abril 
de 2020.

Horari: de dilluns a dijous, de 15.30 h a 20.30 h.

Preu: 75€.

Inscripcions: del 4 al 19 de setembre, de 10 h a 
13 h; i el 4 i el 18 de setembre, de 10 h a 13 h i de 
16.30 h a 19 h al CTC.

CiClEs forMatius dE grau Mitjà
Aquests estudis preparen a persones majors de 16 
anys o que els compleixin durant l’any natural en què 
inicien la formació (2019) i que no disposin del graduat 
d’ESO, per presentar-se a les proves d’accés als CFGM 
de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, 
i d’ensenyament esportius.

Data: del 30 de setembre de 2019 al 30 d’abril 
de 2020.

Horari: de dilluns a dijous, de 09.30 h a 13.30 h.

Preu: 50€.

Inscripcions: del 3 al 10 de setembre, de 10 h a 
13 h; i el 4 de setembre, de 10 h a 13 h i de 16.30 
h a 19 h al CTC. En el cas dels menors d’edat, han 
d’anar acompanyats del pare, mare o tutor/a legal.

inScriPcionS alS curSoS De PreParació a 
la Prova D’accéS a cfgM i cfgS
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El Casal de Joves organitza el 25 de juliol una sortida 
a Illa Fantasia. Les inscripcions estan obertes fins al 
15 de juliol o fins a esgotar places. El cost de l’activitat 
és de 10€ i per a inscriure’s cal entregar a l’Ajuntament 
la inscripció i els diners de la sortida. 

El passat 22 de febrer 
una vintena de joves 
van participar de la 
sortida que va orga-
nitzar el Casal de Jo-
ves de Masquefa en 
el marc de la progra-
mació d’activitats del 
segon trimestre.

el caSal De joveS 
oBre leS PorteS 
alS joveS que han 
acaBat SiSè De 
PriMària

voleu gauDir D’una 
SortiDa a illa 
fantaSia?

una vintena De joveS eS DiverteiXen al 
Salting “Bounce cornellà”
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Seguretat a l’aigua

Durant l’estiu, amb les altes temperatures, adults i infants acudeixen a les piscines i platges per a refrescar-se. En aquest 
sentit, és important seguir una sèrie de consells per a gaudir-les de forma segura i evitar qualsevol risc d’ofegament:

J  Vigilància constant dels infants quan estiguin a l’aigua o prop de l’aigua. Segueixi la norma 10/20 de l’Associació 
Nacional de Seguretat Infantil. És a dir, mirar la piscina cada 10 segons, com a mínim, i comprovar que pot arribar 
fins on està el menor amb el braç en menys de 20 segons.

J Si es tracta d’una piscina privada, instal·li reixes al voltant de la piscina per a evitar l’accés a l’aigua dels infants 
sense vigilància. 

J Retiri les joguines de la piscina quan els infants n’hagin sortit, per a evitar que hi tornin a recuperar-los. 

J Armilles, arcs, tubs inflables... poden generar una falsa seguretat a la piscina i no protegeixen de l’ofegament. No 
s’han d’utilitzar com a substituts de la supervisió constant d’un adult. 

J No es banyi en zones prohibides al bany.  

J Eviti la ingesta d’alcohol abans del bany, ja que la capacitat de reacció disminueix.

J  Eviti llançar-se de cap a l’aigua des d’una gran altura en aquells llocs amb poc profunditat o amb desconeixement 
de la mateixa. 

J Evitar el bany just després de menjar per a evitar talls de digestió.

J Evitar el bany a la nit. Si li succeeix quelcom, ningú no podria veure’l.

J Si se sent cansat o amb malestar durant el bany, surti de la piscina immediatament. 

Sara Acón 
Personal del CAP de Masquefa

què eM Diu l’etiqueta Del Protector Solar?

El primer que veiem en l’envàs, és un número gran que ens indica el factor de protecció solar (SPF o FPS) davant 
la radiació UVB. L’eficàcia de la protecció contra UVB que apareix a l’etiqueta pot ser Baixa, FPS de 6 a 10; Mitjana, 
FPS de 15 a 25; Alta, FPS de 30 a 50; Molt alta, FPS 50+. A més a més del número FPS de protecció UVB, a l’etiqueta 
també surten altres símbols i paraules:

J  Garanteix que la protecció contra els UVA és com a mínim 1/3 de la protecció declarada contra els UVB. 

J IR: indica que protegeix contra aquests raigs, responsables de l’envelliment prematur.

J PAo (Period After Opening): símbol que identifica els mesos que pot utilitzar-se el producte un cop obert sense 
risc pel consumidor. Pren nota de la data quan obris l’envàs.

J Data de caducitat: indica el mes i l’any abans de la qual és convenient usar el cosmètic.

J Wet skin: es pot aplicar amb la pell mullada.

J  Water Resistant: el producte manté la capacitat protectora després de 40 minuts sota l’aigua. Resistent a 
llàgrimes, suor i humitat.

J Waterproof: la protecció es manté després de banys de llarga durada.

Cada protector té una textura diferent adequada a cada tipus de pell, activitat i exposició al sol, demana al farmacèutic 
que t’aconselli el millor protector solar per tu. Els protectors solars de la farmàcia compleixen la normativa vigent que en 
garanteix la qualitat i la seguretat i l’eficàcia. Si tens dubtes l’equip Farmàcia Masquefa, et pot ajudar.

Sílvia Jiménez Tort
Farmacèutica Titular
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elS correDorS De MaSquefa trail 
eS MoStren MéS actiuS que Mai
Al llarg dels darrers mesos l’entitat masquefina 
ha estat ben present en competicions com l’Ultra 
Trail del Montsec La MUT, el Trail Tres Comarques, 
la Marató de Barcelona, la Mitja Marató de Sara-
gossa, el Camí dels Ibers o La Cameta Coixa. 

èXit De ParticiPació a la 
giMcana infantil De cicliSMe 
47 infants entre els tres i els 14 anys van partici-
par el 26 de maig a la segona edició de la gimcana 
infantil de ciclisme organitzada pel Club Ciclista 
Masquefa.

toMàS BarnilS eS conSoliDa 
al taekwonDo
L’esportista masquefí, de l’Escola Avellaneda,  es 
va proclamar campió de Catalunya universitari i 
va aconseguir el bitllet per a competir al torneig 
d’Espanya universitari amb la selecció catalana.

l’eScola hrD lionS referMa la 
Seva aPoSta eSPortiva
El 3 de febrer, 12 alumnes de l’escola van prendre 
part de la Copa Catalunya de Taekwondo ITF as-
solint 22 medalles. El 6 d’abril, el club va partici-
par al torneig ITF Barcelona Fujimae Cup amb 35 
alumnes i va aconseguir un total de 35 medalles. 
El 19 de maig, va organitzar en el marc de Sant 
Isidre la 3a edició de la Copa HRD Lions en el 
que va ser tot un èxit de participació. I el 15 de 
juny, l’entitat va assistir a l’Open Ciutat de Motril 
(Granada) on va aconseguir un or en formes i una 
plata i un bronze en combat.

juan MahicaS eS converteiX en 
una De leS eStrelleS Del Mic
El masquefí ha estat seleccionat en l’onze ideal del 
prestigiós MIC Mediterranean International Cup, 
jugant a les files del RCD Espanyol; on enguany 
ha quallat una temporada espectacular.
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l’aSSociació giMnàStica 
MaSquefa aSSoleiX noveS fiteS
Les gimnastes prebenjamins, benjamins, alevins, 
infantils i cadets de l’entitat van quallar una excel-
lent actuació a les jornades comarcals de l’Anoia. 

MaSquefa acull la tercera 
curSa D’Slot interBaiX
A la prova hi van prendre part 30 pilots del Baix 
Llobregat i de l’Anoia i la victòria final va ser per a 
Víctor Velasco, amb Carlos Granel i Sergi Martínez 
acompanyant-lo al podi. 

MaSquefa acull una nova 
eDició De leS 3 horeS De 
reSiStència D’autocròS
Fins a 21 equips van participar el 31 de març 
d’aquesta prova puntuable per a la 8a Copa Ca-
talana de Resistència.

la feSta De l’eSPort torna 
a córrer PelS carrerS De 
MaSquefa
El 2 de juny es va celebrar al municipi la 12a Cursa 
Popular de Masquefa i la 20a Cursa Popular de 
Can Parellada.

l’ajuntaMent reP la viSita Del 
ctt MaSquefa
L’equip de Segona territorial, després d’aconseguir 
l’ascens a Primera, va ser rebut al consistori en 
homenatge als èxits esportius assolits al llarg de 
la temporada.

nova fita Per a eiDer garriDo
La jove gimnasta masquefina es va classificar en 
quart lloc amb el CGA L’Hospitalet a la Final Liga 
Iberdrola.
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ethien garriDo SegueiX la Seva 
Projecció Meteòrica
El jove futbolista masquefí es va proclamar campió 
amb el FC Barcelona del prestigiós torneig de fut-
bol de Toledo després de guanyar al Reial Madrid 
a la tanda de penals de la gran final. 

el cPa MaSquefa ParticiPa en 
DiverSeS coMPeticionS
El mes de febrer, el Club Patinatge Artístic Mas-
quefa va estar present al X Trofeu de l’Anoia on 
va assolir cinc pòdiums; i al Campionat de Bar-
celona de Parelles d’Artístic. Al març, va prendre 
part a Olost de la preselecció júnior i a Sant Fost 
de Campcentelles, de la Fase Interclubs Zona 3. 
Ja a l’abril, va participar al 1r Trofeu d’Igualada, 
aconseguint dues segones posicions (Flora Nuela 
i Maria Pérez). Mentrestant, Laia Ibañez i Arnau 
Medina van aconseguir la 1a plaça al Campionat 
de Catalunya de Parelles d’Artístic 2019. El 8 de 
juny va ser un dels clubs participants al campio-
nat Intercomarcal Zona 3 Lliure celebrat a Mas-
quefa. I finalment, el mes de juny també, l’entitat 
va estar present al V Trofeu de Montserrat. 

BonS reSultatS Del 
BonaviSta gyM
El passat 7 d’abril, l’equip infantil de taekwondo va 
disputar el cinquè Torneig Ciutat de Mataró. I la 
Irina, la Melina, la Sara, el Pedro i la Dafne van 
aconseguir medalla. 

nou èXit Per a Marc 
aguilera olivella
El masquefí va aconseguir la medalla de bronze 
al Campionat de Catalunya de Taekwondo en la 
categoria de cadet (-33 kg.).

Segona PoSició Per a llorenÇ 
úBeDa al caMPionat català De 
PeSca
Amb aquest resultat, Úbeda s’ha classificat pel 
Campionat d’Espanya que tindrà lloc a Astúries 
els dies 26 i 29 de setembre.
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guilleM llorenS Manzano eS fa 
un noM a l’hoquei
L’esportista masquefí, jugador de l’equip aleví de 
l’Igualada HC, va aconseguir la tercera plaça als 
Campionats de Catalunya d’hoquei patins després 
de guanya al FC Barcelona. 

el fS eSParDenya ruBrica un 
gran any
L’equip benjamí va quedar en tercera posició a la 
fase final per a poder representar a la comarca de 
l’Anoia al Campionat de Catalunya Escolar. 

héctor gutiérrez no DeiXa De 
PréMer l’acceleraDor
El mes de maig el Circuit de Mora d’Ebre va acollir 
la segona cita dels Campionats de Catalunya de 
kàrting; on el jove pilot masquefí va aconseguir 
la 3a posició a la primera carrera i la 2a plaça a 
la segona cursa. Anteriorment, al mes de març, 
Héctor Gutiérrez va quedar sisè a la primera cursa 
del campionat celebrada a Juneda.

El 15 i 16 de juny el Club Patí Masquefa va organit-
zar a la vila la cinquena edició d’aquesta competi-
ció, on hi van prendre part un total de vuit equips 
d’arreu del territori. 

el fc MaSquefa hoMenatja a 
Daniel Martínez Solà
A principis del mes de juny el club va organitzar 
un triangular amb l’AE Piera i el CF Hostalets.

el cB MaSquefa celeBra el 
final De teMPoraDa
El club va organitzar un sopar i una entrega de 
trofeus.

el ch cerDanyola, caMPió 
De la coPa De la lliga De 2a 
catalana
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la nit De l’eSPort reconeiX elS MillorS eSPortiSteS 
MaSquefinS Del 2019
Dissabte 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 enguany amb l’actuació del 
grup de versions La Cosa Nostra.

Com és habitual, es van lliurar guardons als millors esportistes de la temporada, però sense oblidar el 
necessari reconeixement per part de l’Ajuntament a totes les entitats i clubs per la tasca que realitzen al 
llarg de tot l’any.

rEConEixEMEnt dE lEs Entitats i Clubs dE la vila als EsPortistEs

raúl sanz sàEz (Club CiClista MasquEfa) EquiP PrEinfantil MasCulí (Club bàsquEt MasquEfa)

adolfo sErna fuErtEs (Club dE tir EsPortiu)

EquiP PrEbEnjaMí iniCiaCió a (Club Patí MasquEfa)

lluís rovira Munné (Club Patí MasquEfa)

Club EsPortiu gas a fons dE MasquEfa

núria rosEll usó (Club PatinatgE artístiC MasquEfa)

MirEia i natàlia altés Cabré (Club PatinatgE artístiC MasquEfa)
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rEConEixEMEnt dE lEs Entitats i Clubs dE la vila als EsPortistEs

EquiP bEnjaMí (futbol sala EsPardEnya)

PriMEr EquiP (MasquEfa tEnnis taula)

josEP garCía fonollosa (MasquEfa tEnnis taula)

 joan rosEll usó (Moto Club vErds MasquEfa)

Maria franCès ParEra (l’alzinar, body forM)

Pablo villajos Punzano (MasquEfa trail)

Marta, jordi i oriol sanz (MasquEfa trail)

Pol PérEz luna (Club PEtanCa MasquEfa)

EquiPs CadEt i aMatEur (futbol Club MasquEfa)
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rEConEixEMEnt als EsPortistEs individuals

MarC quilEs giMEno (Hrd  lions)

llorEnÇ úbEda novEll (PEsCador)

juan julián MaHiCas PérEz (rCd EsPanyol)

guillEM llorEns Manzano (igualada HoquEi Club)

EtHiEn garrido Parra (fC barCElona PrEbEnjaMí)

En rEP. d’aronEy gonzálEz barCo (fC barCElona juvEnil)

lara suárEz PérEz (sElECCió dE futbol dE l’anoia)

Pol Esfors santos (taEkwondo)

En rEPrEsEntaCió d’oMar aMinE (taEkwondo)

HéCtor gutiérrEz garCia (karting)
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guardonats dE la nit dE l’EsPort 2019

 ikEr valdErraMa PalMa (Muay tHai) Clàudia PErona roCa (Muay tHai)

rafa garCía HErEdía (futbol sala EsPardEnya)

MarC aguilEra olivElla (taEkwondo)

EidEr garrido Parra (giMnàstiCa artístiCa)

rEConEixEMEnt als EsPortistEs individuals

MEnCió EsPECial

luCía góMEz rivEra (nEdadora)

josé MartínEz Marsa (fC barCElona juvEnil)

víCtor i aitor obrador garCia (giMnàstiCa artístiCa MasCulina dEl Club giMnàstiC sant boi)

 josé ManuEl fErnándEz lluEsMa (nEdador)

àlEx dEsClazo úbEda (MototErra)
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MeS De juliol

DivenDreS 5, DiSSaBte 6 i 
DiuMenge 7

kaP De SetMana jove

Organitza: ajuntament de 
Masquefa i Comissió de 
Joves KSJ

DiSSaBte 6

SortiDa cultural

Visita al Museu del Càntir i a la 
Fira Internacional de Ceràmica 
(argentona). 

Inscripcions: tancades

Més informació: Regidoria de 
Cultura

DiSSaBte 6 i DiuMenge 7

feSta Major De can quiSeró

Dissabte 6 

11 h – Party Schow familiar

D’11 h a 13 h – Inflables 
aquàtics

12 h – Joc de la cucanya

De 13 h a 14 h – Festa Holly i 
Festa de l’escuma 

18 h – gimcana infantil

19 h – Cursa popular

 Diumenge 7

09 h – Campionat de petanca

Organitza: associació de 
Propietaris de Can quiseró

DiuMenge 7

Ball PoPular

amb el Duo Melody.

Hora: 18 h

Lloc: Sala Polivalent de La 
Fàbrica Rogelio Rojo 

Preu: 2€

DiSSaBte 13

feSta Major De can quiSeró

Dissabte 13 

20 h – Espectacle de 
Bastoners de Masquefa

20.30 h – actuació DÍDaC

21 h – Sopar popular 

21.30 h – Espectacle de Karla 
Show 

23 h – actuació DÍDaC

23.30 h – Fi de festa amb el 
grup Remember

Organitza: associació de 
Propietaris de Can quiseró

feSta Major Santa 
MagDalena

11, 12 i 13 De juliol

torneig infantil De PàDel a 
l’alzinar

12 de juliol – de 17 h a 21 h

13 de juliol – de 10 h a 20 h

torneig nocturn De PàDel a 
l’alzinar

11 de juliol – de 21 h a 02 h

12 de juliol – de 21 h a 04 h

13 de juliol – de 20 h a 04 h

Organitza: L’alzinar, Societat 
Recreativa i Cultural.

DivenDreS, 19 De juliol

rePic De caMPaneS

Hora: 18 h

eSPectacle infantil 
“revolució”  

a càrrec de la Cia. Pentina el gat

Hora: 18.30 h

Lloc: Plaça Josep M. Vila 
(plaça de l’Estació)

MaSterclaSS De claSSeS 
coreogràfiqueS. DanSa 
infantil, zuMBa i fit coMBat

Hora: 19.30 h

Lloc: Plaça Josep M. Vila 
(plaça de l’Estació)

Organitza: CEM Masquefa

l’enraigaDa De feSta 
Major aMB elS gegantS De 
MaSquefa

Hora: 20.30 h

Lloc: Davant de la parròquia 
de Sant Pere

Recorregut: c/ Sant Pere, 
c/ Major, 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 amb la 
col·laboració del Seguici 
festiu de Masquefa

correfoc infantil De 
DiaBleS i BèStieS

a càrrec de Pixafocs i Cagaspur-
nes, Colla Infantil de Diables de 
Masquefa.

Hora: 21.30 h

Lloc: Plaça Josep M. Vila 
(plaça de l’Estació)

Recorregut: c/ Escoles, 
c/ Major, c/ Sant Pere, c/ 
Crehueta (davant de Ràdio 
Masquefa, mitja volta), c/ 
Sant Pere, c/ Major i plaça de 
la Vila (ajuntament)

Organitza: Pixafocs i 
Cagaspurnes, Colla de 
Diables de Masquefa amb 
la col·laboració del Seguici 
festiu de Masquefa

SoPar De feSta Major

Hora: 22 h

Lloc: Plaça Josep M. Vila 
(plaça de l’Estació)

Preu: 20€ / Menú infantil, 
10€. Els tiquets es podran 
comprar al Casal d’avis fins 
el 18 de juliol

Organitza: ajuntament 
de Masquefa amb la 
col·laboració de l’associació 
de la gent gran de Masquefa
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Pregó De feSta Major

a càrrec de Llol Bertan.

Hora: 23 h

Lloc: Plaça Josep M. Vila 
(plaça de l’Estació)

Organitza: L’alzinar, Societat 
Recreativa i Cultural

nit De verSionS aMB taPeo 
SounD SySteM i DiSco MòBil

Hora: de l’01 h a les 06 h

Lloc: Plaça Josep M. Vila 
(plaça de l’Estació)

DiSSaBte, 20 De juliol

SuPer toBogan inflaBle 
aquàtic (75 M)

Cal portar inflable individual 
(flotador, matalàs, etc). També 
estaran obertes les fonts del parc 
infantil del costat del CaP.

Hora: de les 11 h a les 14 h

Lloc: c/ Santa Clara, entre c/

Doctor Rotllant i av. 
Catalunya

Organitza: aDF de Masquefa

caMPionat De tir al Plat

Hora: 11 h

Lloc: 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

caMPionat eSPortiu De 
Botifarra

Hora: a partir de les 15 h

Lloc: Bar Casal

Organitza: L’alzinar, Societat 
Recreativa i Cultural

eXhiBició De taekwonDo

a càrrec dels alumnes de Mas-
quefa.

 Hora: 17.30 h

Lloc: Plaça Josep M. Vila 
(plaça de l’Estació)

Organitza: L’alzinar, Societat 
Recreativa i Cultural

cercavila De feSta Major

amb Pixafocs i Cagasprunes, 
Colla de Diables de Masquefa, la 
Colla de Ball de Bastons de Mas-
quefa, la Colla gegantera de Mas-
quefa i l’acompanyament musical 
del Corpo Musicale S. Cecilia di 
Lurate Caccivio.

Hora: 18.30 h

Recorregut: plaça Muriel 
Casals, c/ Rogelio Rojo, 
c/ Sant Pere, c/ Major, c/ 
Escoles i plaça Josep M. Vila 
(plaça de l’Estació) 

Organitza: Seguici festiu 
de Masquefa amb la 
col·laboració del Corpo 
Musicale S. Cecilia di Lurate 
Caccivio

BallaDa De lluïMent Del 
Seguici feStiu De MaSquefa

Hora: 19.30 h

Lloc: Plaça Josep M. Vila 
(plaça de l’Estació) 

Organitza: Seguici festiu de 
Masquefa

caStellerS

amb els Xicots de Vilafranca i els 
Minyons de L’arboç.

Hora: 20 h

Lloc: Plaça Josep M. Vila 
(plaça de l’Estació)

Organitza L’alzinar, Societat 
Recreativa i Cultural

Magnífic caStell De focS

Hora: 22.30 h

Lloc: Escola El Turó 

Patrocinat per Pirotècnia 
Rosado

Ball aMB l’orqueStra Pa 
D’àngel

Hora: 23 h

Lloc: Plaça Josep M. Vila 
(plaça de l’Estació) 

Organitza: L’alzinar, Societat 
Recreativa i Cultural

 MaSquefa en Blanc

amb música per a tots els gustos 
i sorpreses. no ho oblideu venir 
vestits de blanc!

Hora: 23 h (obertura de 
portes) i 00 h (inici de la 
festa)

Lloc: pati de La Fàbrica 
Rogelio Rojo

DiuMenge, 21 De juliol

torneig De Petanca “vila De 
MaSquefa”. Xviii MeMorial D. 
joSé M. MiranDa

Hora: 09 h

Lloc: instal·lacions de la 
Petanca

Organitza: Club Petanca 
Masquefa

cercavila aMB la Xaranga 
Drac De MaSquefa

Hora: d’11 h a 13 h

Lloc: carrers de la vila

Organitza: Xaranga Drac

Parc  refreScant Big 
toBogan

Hora: d’11 h a 14 h

Lloc: Plaça Josep M. Vila 
(plaça de l’Estació)

eXhiBició De Bitlla catalana

Hora: 12 h

Lloc: Plaça Josep M. Vila 
(plaça de l’Estació)

Organitza: L’alzinar, Societat 
Recreativa i Cultural

SarDaneS aMB la coBla  
MontgrinS

Hora: 18 h

Lloc: Plaça Josep M. Vila 
(plaça de l’Estació)

40è aniverSari De leS 
BaStonereS De MaSquefa

Hora: 19.30 h

Lloc: Plaça Josep M. Vila 
(plaça de l’Estació)

Organitza: Colla de Ball de 
Bastons de Masquefa amb 
la col·laboració de L’alzinar, 
Societat Recreativa i Cultural
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actuació De l’aSSociació De 
traBucaireS De terraSSa

Hora: 20.30 h

Lloc: Plaça Josep M. Vila 
(plaça de l’Estació)

Organitza: L’alzinar, Societat 
Recreativa i Cultural

correfoc aDult De feSta 
Major 

amb Pixafocs i Cagaspurnes, Colla 
de Diables de Masquefa.

Hora: 22 h

Lloc: Plaça Josep M. Vila 
(plaça de l’Estació)

Recorregut: c/ Escoles, 
c/ Major, c/ Sant Pere, 
c/ Crehueta, c/ Serralet 
(mitja volta) c/ Serralet,  c/ 
Crehueta, i c/ Sant Pere 
(davant de la parròquia)

Organitza: Pixafocs i 
Cagaspurnes, Colla de 
Diables de Masquefa amb 
la col·laboració del Seguici 
festiu de Masquefa

Sorteig De 4 àPatS Per 2 
PerSoneS 

Sorteig de les butlletes de Mas-
quefa Comerç.

Hora: 22.45 h

Lloc: Plaça Josep M. Vila 
(plaça de l’Estació)

Organitza: Masquefa Comerç

gran concert De feSta 
Major

amb l’Orquestra Montgrins.

Hora: 23 h

Lloc: Plaça Josep M. Vila 
(plaça de l’Estació)

Sarau De feSta Major

amb l’Orquestra Montgrins. Ball 
del fanalet i ball de socis solters.

Hora: a continuació del gran 
Concert de Festa Major

Lloc: Plaça de l’Estació

loBoDrinkS, feSta DiSco a 
l’aire lliure

Hora: de les 00 h a les 05 h

Lloc: Polígon La Pedrosa (nau 
12B)

Organitza: LoboDrinks

DillunS, 22 De juliol

PaSSaDa De feSta Major

amb l’Orquestra Montgrins i tots 
els estaments, entitats, grups i 
vilatans que hi vulguin participar. 
Ens acompanyaran el Seguici fes-
tiu de Masquefa.

Hora: 11 h

Recorregut: de l’ajuntament 
fins a la parròquia de Sant 
Pere de Masquefa

ofici SoleMne De feSta Major 
i ofrena floral De la geganta 
a Santa MagDalena

S’interpretarà la Missa de J.Perosi 
“Te Deum Laudamus”, a càrrec de 
la Coral L’alzinar i la Colla de Ball 
de Bastons; i “Per tu, Magdalena”, 
de la mà de l’Orquestra Montgrins. 
En acabar, Cant dels goigs a Santa 
Magdalena.

Hora:11.30 h

Lloc: parròquia de Sant Pere 
de Masquefa

PaSSaDa De retorn

S’interpretarà el Vals dels gegants 
de Masquefa a càrrec dels gegants 
Originals, Isidre i Magdalena, al so 
de l’Orquestra Montgrins.

Hora: a continuació de l’ofici 
solemne i de l’ofrena floral

Recorregut: des de la 
parròquia de Sant Pere fins a 
la plaça Josep M. Vila (plaça 
de l’Estació)

SarDaneS

amb l’Orquestra Montgrins.

Hora: a continuació de 
l’ofrena floral i de la Passada 
de Retorn

Lloc: Plaça Josep M. Vila 
(plaça de l’Estació)

verMut De feSta Major 

Vermut per a la gent gran.

Hora: 13 h

Lloc: Casal d’avis

Col·labora: associació de la 
gent gran de Masquefa

3/4 De 15 i el Seu eSPectacle 
D’eScuMa

Hora: 18 h

Lloc: Plaça Josep M. Vila 
(plaça de l’Estació)

concert De feSta Major 
“l’eSSència D’un PoBle” 

Cançons de Lluís Llach interpre-
tades per la Coral L’alzinar i l’Or-
questra Montgrins, sota la direcció 
del mestre Jordi gonzález.

Hora: 18.30 h

Lloc: parròquia de Sant Pere 
de Masquefa

Serenata a l’ajuntaMent 

amb l’Orquestra Montgrins.

Hora: 23 h

Lloc: c/ Sant antoni

Ball De gala 

amb l’Orquestra Montgrins. Ball 
del fanalet i ball de socis casats.

Hora: a continuació de la 
serenata a l’ajuntament

Lloc: Plaça Josep M. Vila 
(plaça de l’Estació)

loBoDrinkS, feSta DiSco

Hora: de les 00 h a les 05 h

Lloc: Polígon La Pedrosa (nau 
12B)

Organitza: LoboDrinks

DiMartS, 23 De juliol

MaSterclaSS De zuMBa

Hora: de 10.30 h a 12 h

Lloc: Plaça Josep M. Vila 
(plaça de l’Estació)

Organitza: Bonavista gym

inflaBleS a la PiScina De 
l’alzinar

Per accedir a la piscina cal portar 
l’abonament o l’entrada puntual.

Hora: de 12 h a 14 h i de 16 h 
a 19 h
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MeS D’agoSt

DivenDreS 9, DiSSaBte 10 i 
DiuMenge 11

feSta Major Del MaSet 

Organitza: associació 
Cultural i Recreativa El Maset

DivenDreS 23, DiSSaBte 24 i 
DiuMenge 25

feSta Major can ParellaDa

Organitza: associació de 
Propietaris de Can Parellada

DijouS 29, DivenDreS 30 
i DiSSaBte 31 D’agoSt i 
DiuMenge 1 De SeteMBre

feSta Major De la BeguDa

Organitza: Societat 
Recreativa Unió Begudenca

MeS De SeteMBre

DiuMenge 8

Ball PoPular

amb el grup Choffers.

Hora: 18 h

Lloc: Sala Polivalent de La 
Fàbrica Rogelio Rojo 

Preu: 2€

DiSSaBte 14 i DiuMenge 15

feSta Del raïM

Organitza: ajuntament de 
Masquefa

DiuMenge 15

MaSquefa Sona Bé

The Swing Cats.

Hora: 18 h

Lloc: Sala Polivalent de La 
Fàbrica Rogelio Rojo

DijouS 19

cinefòruM

“El gran cuaderno” (2013), de Ja-
nos Szász. Moderat per Joan Mi-
llaret.

Hora: 18 h.

Lloc: Sala d’actes de la 
Biblioteca

DiuMenge 22

Ball PoPular

amb el Duo Melody.

Hora: 18 h

Lloc: Sala Polivalent de La 
Fàbrica Rogelio Rojo 

Preu: 2€

De DillunS 30 De SeteMBre a 
DiuMenge 6 D’octuBre

SetMana De la gent gran

Organitza: ajuntament de 
Masquefa i associació de la 
gent gran de Masquefa

eSBart DanSaire De Martorell

Hora: 18.30 h

Lloc: Plaça Josep M. Vila 
(plaça de l’Estació)

XXXviii MoStra De cuina De 
MaSquefa

Entre els participants es farà un 
sorteig per a dues persones per a 
gaudir d’un àpat en un restaurant 
de Masquefa. 

Hora: 19 h

Lloc: Plaça Josep M. Vila 
(plaça de l’Estació)

Organitza: L’alzinar, Societat 
Recreativa i Cultural

BallS en línia

a càrrec dels alumnes del Casal 
d’avis i el professor Fernando Ori-
huela.

Hora: 19.30 h

Lloc: Plaça Josep M. Vila 
(plaça de l’Estació)

concert Del corPo  MuSicale 
S. cecilia Di lurate caccivio

amb la col·laboració de l’aula de 
Música de Masquefa.

Hora: 20.30 h

Lloc: Plaça Josep M. Vila 
(plaça de l’Estació)

De DivenDreS 19 a DiMartS 23 
De juliol

PrograMació De BarraqueS

Organitza: ateneu Popular de 
Masquefa, Colla gegantera 
de Masquefa, Espai Creatiu 
nené d’art i Diables Pixafocs 
i Cagaspurnes, Colla de 
Diables de Masquefa

Col·labora: aMaCaT, 
associació Musical l’alzinar-
Cal Tenas

26 i 27 De juliol

torneig PoPular “12 horeS 
De futBol Platja”

Hora: divendres 26 de juliol, 
de 20 h a 04 h; dissabte 27, 
fases finals des de les 19 h 
fins a les 00 h

Lloc: instal·lacions annexes 
a la piscina municipal del 
camp de futbol

Organitza: FS Espardenya

27 i 28 De juliol

Xii oPen MaSquefa tenniS 
taula cluB

Hora: dissabte 27 (Federats), 
de les 09.30 h a les 18.30 h; 
diumenge 28 (no Federats), 
de les 09.30 h a les 14.30 h

Organitza: Masquefa Tennis 
Taula Club

DiSSaBte 27 De juliol

tiraDa oPen feSta Major 
MaSquefa Br 25 aire

Inscripcions obertes fins al 
19 de juliol.

Preu: 10€ (tirada) o 25€ 
(tirada i dinar)

Organitza: Club de Tir 
Esportiu Martorell amb la 
col·laboració de l’ajuntament 
de Masquefa

Lloc: instal·lacions de Tir al 
Plat
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Les urnes han parlat i els masquefins han de-
cidit àmpliament amb els seus vots que siguem 
l’equip de Junts per Masquefa qui seguim li-
derant des de l’Ajuntament, per quart mandat 
consecutiu, el creixement social, cultural, terri-
torial, industrial, esportiu i educatiu que ha ex-
perimentat el municipi al llarg dels darrers anys. 
A tots ells, a tots vosaltres, a les 1.726 persones 
que ens vareu donar la vostra confiança, i a les 
2.710 persones que vareu apostar per d’altres 
opcions... moltes gràcies! Treballarem incansa-
blement des del primer dia pel benestar de tots 
els veïns i vetllarem en tot moment pels interes-
sos col·lectius.

El nostre projecte polític, de present i de fu-
tur, va ser el més ben valorat pels masquefins 
el passat 26 de maig. I estem convençuts que, 
en bona mesura i a banda de la bona acció de 
govern duta a terme durant els darrers anys, va 

ser gràcies a l’aposta per una campanya electo-
ral propera, neta i constructiva. Una campanya 
en què el gran protagonista fos el debat sobre 
el model de poble i els projectes, i no pas les es-
tratagemes pactistes per a alterar els resultats 
de les urnes. Des de Junts per Masquefa vam 
apostar per una campanya en què els veïns se 
sentissin realment escoltats i valorats, i allu-
nyats d’interessos electoralistes i partidistes 
estèrils. I és que, al cap i a la fi, com ha quedat 
demostrat un cop més, els vots dels masquefins 
sempre prevaldran per sobre de qualsevol inte-
rès polític.

Finalment, us volem desitjar a tots bon estiu, 
unes bones festes majors i que gaudiu d’unes 
necessàries vacances per a encarar el nou curs 
2019-2020 amb les bateries carregades i amb 
noves il·lusions i reptes per endavant.

juntS Per MaSquefa · En políticA sEMprE prEvAl lA dEMocràciA

Xavier Boquete i Saiz

masquefa@diba.cat
@xaviboquete

Al discurs del Ple d’Investidura de l’Ajuntament pel 
nou mandat, el Grup Municipal Socialista es va com-
prometre a fer avançar Masquefa, tot i ser a l’oposició 
i sempre sota la bandera de la coherència.

Els regidors Iván Fraile, Pilar Irigaray i Daniel Gutiér-
rez faran una oposició crítica, contundent i a la vega-
da constructiva i estenent la mà per arribar a acords. 
Durant el mandat es proposaran grans pactes de 
municipi per anar endavant i no enrere. “No venim a 
estar en política, venim a fer política. I aquest man-
dat, a Masquefa, caldrà fer molta política”. 

En aquest mandat hem d’assumir els reptes estra-
tègics de Masquefa: el nou planejament urbanístic, 
la política d’habitatge, una promoció econòmica 
amb visió de futur i la lluita contra l’atur, que tots els 
barris siguin de primera, l’atenció i els serveis a totes 
les persones majors, una política cultural definida i 
que fomenti la creació; i treballar colze a colze amb 
la comunitat educativa i fomentar el coneixement i la 
formació.

També caldrà lluitar per fer realitat unes infraestruc-
tures en condicions. El desdoblament de la carretera 
B224 i la connexió amb l’A2 mitjançant el perllonga-
ment de la B40 són fonamentals, així com millorar el 
transport públic que ens connecta amb l’Àrea Metro-
politana.

També hi ha lluites globals que Masquefa ha d’as-
sumir i que els Socialistes ens comprometem a fer: 
contra l’extremisme promovent  el respecte a l’altre, 
la fraternitat i el civisme; contra el canvi climàtic; per 
la igualtat real entre les dones i els homes i pels drets 
de les persones LGTBI.

Fem feina, assumim els reptes i fem realitat la Mas-
quefa del futur! Passeu una molt bona Festa Major! 
No us perdeu els actes que les entitats, col·lectius i 
l’Ajuntament han preparat i gaudiu-la al màxim! 

PSc · AssoliM Els rEptEs dE futur

Daniel Gutiérrez

danielgutierrez.cat
@daniguties
@PSC_Masquefa
Masquefa.socialistes.cat
masquefa@socialistes.cat
Facebook: PSC Masquefa
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eDició eSPecial De la reviSta D’inforMació MuniciPal
Coincidint amb la convocatòria d’eleccions generals el 28 d’abril de 2019 i d’eleccions locals i europees el 26 de 
maig d’enguany, el número 86 de la revista d’informació municipal Masquefa Batega corresponent al mes d’abril  
ha quedat ajornat fins al mes de juliol en estricte compliment de la llei electoral vigent. 

així, l’edició que consulten és un recull dels principals esdeveniments ocorreguts al municipi al llarg dels da-
rrers mesos i incorpora els habituals escrits d’opinió sobre temàtica lliure signats pels grups municipals amb 
representació al consistori durant el mandat 2019-2023. 

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.

El passat 26 de maig els masquefins i masquefi-
nes van parlar a les urnes. Un 60% dels electors 
van manifestar de forma transversal que volen un 
canvi al govern de Masquefa. I un 39% de l’electo-
rat dona suport a la continuïtat de l’actual equip 
de govern.

Des d’ERC donem 763 gràcies a tots els masque-
fins i masquefines que ens van donar suport. ERC 
és presentava a les eleccions com un instrument 
obertament de canvi, però amb les nostres línies 
vermelles molt clares: vàrem dir que no pactarí-
em amb aquells que defensen el 155 permanent, 
amb aquells que volien la prohibició d’indults 
abans que es dictin sentències, i no pactarem 
amb aquells que posen en qüestió el model de 
l’escola catalana. 

El resultat electoral cal analitzar-lo en clau de 
poble, però també poble a poble és fa el país. El 
fet que les forces del canvi estiguin fragmentades 
en visions tan contraposades en relació al con-

flicte nacional i de model de país, fan avui inviable 
els acords per un canvi sostenible i estable en els 
propers 4 anys, i més després d’evidenciar l’ampli 
suport electoral que ha tingut el partit de govern.
ERC optarà aquest mandat per prioritzar acords 
amb forces republicanes i què respectin el dret a 
decidir, afrontant els propers anys el reptes que 
tenim com a poble i els embats que ens plante-
jarà l’Estat espanyol després de les sentències 
als presos i les preses polítiques. Amb els resul-
tats del 26 maig, l’únic canvi possible a Masquefa 
en aquest mandat serà la capacitat d’arribar a 
acords que tingui ERC amb forces republicanes 
en l’acció de govern, i la capacitat de trobar pro-
jectes de confluència entre tots els partits.

En tot cas, desitgem que aquest proper mandat la 
cordialitat i el debat amb respecte sigui la tònica 
predominant, per tal de fer entre tots i totes la mi-
llor Masquefa possible pels veïns i veïnes que ens 
han fet confiança. Bon mandat a tothom.
Seguim i canviem!

Un nou consistori s’ha constituït, i ha estat la 
primera vegada que Ciutadans s’ha presentat a 
unes eleccions municipals a Masquefa, amb el 
handicap que això suposa. I malgrat tot, hem as-
solit entrar a l’Ajuntament  amb un representant.  
La inexperiència de la nostra candidatura l’hem 
superat amb il·lusió. La il·lusió i l’empenta d’un 
equip de companys implicats i motivats del que 
em sento profundament orgullós. 

I malgrat tot, han sigut moltes les persones que 
han apostat per la frescor i renovació que la 
nostra candidatura ha aportat en aquesta cam-
panya municipal. A tots ells, moltes gràcies. Po-
den estar ben segurs que estarem a l’alçada de 
la confiança que han depositat en nosaltres. I a 

les persones que no ens han votat, dir-los que el 
grup municipal de Ciutadans no només treballa-
rà pels seus votants, sinó que estem aquí amb 
voluntat de servir i  per millorar les coses per a 
tots els vilatans.  

La nostra prioritat serà la transformació de Mas-
quefa en un poble modern, amb tots el serveis 
que els seus veïns es mereixen i encara no tenen; 
i sobretot, lluitarem per un Ajuntament obert 
i transparent. Ara ens tocarà treballar des de 
l’oposició, desenvolupant la nostra tasca  d’una 
manera seriosa, responsable i sobretot cons-
tructiva. I estic segur que d’aquí quatre anys els 
masquefins sabran reconèixer la feina feta i els  
propers resultats així ho deixaran de manifest. 

erc · 763 gràciEs!

c’s · vAMos MAsquEfA

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
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No podem començar de cap altra manera que 
donant les gràcies a totes aquelles persones que 
el passat 26 de maig van confiar en la CUP i en 
generar canvis plantant somnis i recollint fets! 
És evident que els resultats no han estat els es-
perats, però no és aquest un motiu suficient per 
fer-nos baixar el cap, sinó totalment al contrari, 
venim amb més ganes que mai a seguir posant un 
ull constant damunt del govern i a fiscalitzar que 
es governi per i des del poble! 

Encarem una nova legislatura fresca, conven-
çudes que seguirem amb la lluita per construir 
la república i per encarar-nos amb tota aquella 
política que no tingui per bandera la justícia i els 
drets socials, ens trobaran sempre des del carrer 
i fent de mur de contenció. I no esperarem a que 
arribi el setembre per seguir batallant, per això 
aquest passat juny hem fet tota la pressió neces-
sària perquè en plena onada de calor les piscines 
municipals fossin obertes de manera gratuïta per 
tal que tothom la pogués accedir-hi sense dife-
rencies socioeconòmiques. Felicitem al govern 

des d’aquí per acceptar la nostra proposta! 

No hem tingut la mateixa sort amb la celebració 
del 28-J, en un any tan important com aquest en 
que es celebren 50 anys dels fets que van tenir 
lloc a Stonwell i Nova York en la conquesta dels 
drets de les persones LGTBI+. L’Ajuntament no 
ha cedit a la proposta de penjar la bandera que 
representa aquest col·lectiu al balcó d’un ajunta-
ment que és de totes!

Esperem que durant aquesta Festa Major que 
s’acosta no haguem de veure cap vulneració de 
drets. Tot i els grans moviments feministes vius a 
nivell mundial, el nostre ajuntament encara no ha 
posat mesures per a fer realitat punts liles i for-
mar a tots els agents educatius i d’oci per a pro-
tegir les víctimes de futures agressions. Per això 
des d’aquí aprofitem per recordar que NO és NO! 
Que volem unes festes lliures de sexisme i que no 
volem tornar a casa valentes, sinó lliures! Mas-
quefines, bona Festa Major!

cuP · Molt bonA fEstA MAjor

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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El tradicional Sopar de Faves, una de les propostes 
més icòniques de Sant Isidre, va celebrar el passat 
mes de maig la seva 27a 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 2019, 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 Maria Carme 
Junyent i Figueras i Francesc Estruch i Canal.

què representa per a vostès haver estat reco-
neguts amb la fava d’argent?
M. Carme: Una oportunitat de donar les gràcies pú-
blicament a tots els masquefins i un moment màgic, 
quan la gent em va recordar les coses que he fet.
Francesc: Un reconeixement inesperat. Ha estat una 
gran sorpresa, molt emocionant. I més, rebre-la al 
costat de la Maria Carme Junyent.

S’esperaven rebre aquest reconeixement?
M. Carme: La veritat és que jo pensava que no era el 
perfil, no em sembla que col·labori gaire a la vida de 
Masquefa, per això em va sorprendre més que la gent 
ho recordés.
Francesc: en cap moment. A Masquefa hi ha moltes 
persones que, amb tasques altruistes i de voluntariat 
diari, s’ho mereixen molt més que jo.
 
Maria carme, que significa per a tu haver es-
tat guardonada aquest any 2019 amb la creu 
de Sant jordi per la teva llarga trajectòria en 
l’estudi i la defensa de la diversitat lingüística 
a catalunya i al món?
Aquest guardó no és només per a mi. És per al meu 
equip, el Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades. Fa 
27 anys que treballem i, realment, hem fet molta fei-
na. Que, a més, ens la reconeguin amb la Creu de Sant 
Jordi ens fa sentir molt agraïts, però, sobretot, ens fa 
sentir una gran responsabilitat. Ara no podem fallar.

Maria carme, com es pot contribuir des de 
l’àmbit local a la defensa de la diversitat lin-
güística? 
Primer ens hem de demanar si realment ens preocupa 
la pèrdua de diversitat lingüística i, si és així, actuar 

en conseqüència. El primer pas és el respecte per 
totes les llengües. Que ningú no deixi de parlar la seva 
llengua perquè els altres el menyspreen. I després, 
calen molts canvis de comportament lingüístic. Per 
resoldre aquesta qüestió tots som necessaris, d’una 
banda és imprescindible la solidaritat dels parlants 
de llengües majoritàries i de l’altra cal el compromís 
dels parlants de llengües subordinades. Tots hem 
de ser conscients que no som neutrals: o sumem o 
restem.

francesc, quin és el teu vincle personal i fami-
liar amb l’alzinar?
Orgull i absolut el vincle. Tots els membres de la meva 
família han format part com a socis de L’Alzinar des de 
la seva fundació.

francesc, sempre ha estat una persona estre-
tament vinculada a la vida cultural de la vila. 
D’on et ve aquest compromís tan ferm amb el 
poble?
De l’educació familiar i de la relació amb els veïns i 
amics de tota la vida. Des de sempre he vist a casa un 
compromís absolut amb el poble, amb els veïns i els 
amics.

francesc, què hi feu als “Sopars dels Dijous”?
Fa gairebé vuit anys que el grup del “Sopar dels Dijous” 
està funcionant. Cada dijous ens veiem al Casal i 
en aquesta estona sopem i mantenim una relació 
d’amistat. Sempre partint de la base de rebutjar 
enèrgicament el classisme, el racisme, l’homofòbia i el 
masclisme. Ara, el tema principal d’aquestes tertúlies 
és la preocupació de viure un moment històric en un 
país on tenim presos polítics, exiliats i censura.




