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L’AjuntAment trebALLA en LA reDAcció D’un pLA De 
sALut comunitàriA

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

012

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

PAVELLÓ 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

Al llarg de les pròximes setmanes, i en una data 
encara per a confirmar, l’Ajuntament de Masquefa, 
conjuntament amb el Centre de Salut, duran a terme 
una enquesta ciutadana per a poder conèixer de 
primera mà quina és la situació de salut que presenta 
el municipi.  

El qüestionari, que es trobarà disponible properament 
al web www.masquefa.cat i en diferents espais 
i equipaments del poble, s’emmarca en la fase de 
diagnosi del nou Pla de salut comunitària amb 
l’objectiu d’avaluar els indicatius de salut del 
municipi i establir les principals línies d’intervenció 
prioritàries a seguir.

Per tot plegat, la Regidoria de Salut Pública convida 
els veïns a participar i col·laborar en aquest projecte 
que donarà prioritat a les polítiques locals dirigides a 

contribuir a la millora de la salut de la població, fer de 
Masquefa un municipi cada vegada més saludable, 
preservar la salut dels masquefins, promocionar-
la, impulsar l’adopció d’estils saludables, i reduir al 
màxim les desigualtats. 
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un pAs essenciAL per A LA cohesió 
sociAL i territoriAL De mAsquefA 

La passarel·la que connectarà les urbanit-
zacions de Can Quiseró i El Maset serà una 
realitat ben aviat. Recentment ja hem dut a 
terme la col·locació de la passera central i 
durant les properes setmanes s’executaran 
els treballs finals d’aquesta estructura clau 
per al desenvolupament i la cohesió del nos-
tre poble. 

Es tracta d’un dels principals projectes endegats 
per l’equip de govern de l’Ajuntament en termes 
de reformulació del territori i de connectivitat 
entre els diferents nuclis que conformen el 
municipi; i amb la seva construcció donarem 
un pas endavant molt notable i significatiu 
en el propòsit de fer de Masquefa un poble 
cohesionat i vertebrat.

Al mateix temps, aquesta infraestructura 
suposarà un avenç molt significatiu quant a 
comunicació i connexió entre les diferents 
zones i nuclis que integren la vila. Un pla, en 
definitiva, que atresora grans oportunitats i 
beneficis directes de cara als masquefins i als 
nostres visitants; i és que aquesta estructura 
esdevindrà una nova porta d’accés als actius 
naturals, paisatgístics i patrimonials amb els 
que compta Masquefa i el seu entorn. 

Aprofito aquestes darreres línies per desitjar 
a tots els masquefins un Bon Nadal i un Feliç 
Any 2020. Desitjo que gaudiu de les festes 
nadalenques amb les vostres persones més 
estimades i també de totes les activitats que al 
llarg de les pròximes setmanes us oferirem des 
de l’Ajuntament i des del teixit associatiu per tal 
de celebrar plegats aquests dies tan simbòlics 
i especials. 

XAvier boquete 
Alcalde de Masquefa

 

eLs municipis De L’AnoiA 
suD trebALLen per A reDuir 
L’AcciDentALitAt De LA b-224

Xavier Boquete va mantenir el 13 de setembre una 
reunió amb els alcaldes dels Hostalets de Pierola, 
Gerard Parcerisas, i de Piera, Jordi Madrid, per tal de 
traçar una estratègia comuna per a reduir l’acciden-
talitat de la B-224.

La trobada va permetre dibuixar un objectiu comú 
que passa per minimitzar els accidents de trànsit 
a la B-224 de Martorell a Capellades, en especial 
entre els barris de Can Bonastre i Can Mas de Piera, i 
millorar les carreteres i els accessos a la zona. 

Reunions de tReball amb els ajuntaments 
de PieRa i dels Hostalets de PieRola
En paral·lel a la trobada celebrada el 13 de setembre, 
l’alcalde Xavier Boquete també es va reunir el 18 de 
juliol i el 8 d’agost amb els batlles dels Hostalets de 
Pierola i de Piera, respectivament, per abordar conjun-
tament d’altres temes que impliquen els respectius 
municipis.

masquefa@diba.cat

@xaviboquete
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al amb 
lupa

eL pLe AprovA eL pressupost municipAL De 2020

F

F

F

F

F

inversions principALs
Prestació dels serveis bàsics a La Beguda Alta.

Actuacions prioritàries a les urbanitzacions.

Modernització del polígon de La Pedrosa.

Arranjament i manteniment d’equipaments 
esportius i policials municipals.

Ampliació del Cementiri Municipal.

15.960.447,60 €
Partida pressupostària de l’Ajuntament per a l’any 
2020

4.250.220,94 €
Partida del pressupost destinada a l’atenció a les 
persones

vots a favor

JxCAT 
Abstenció

PSC-CP
vots en contra

ERC-AM 

Cs 

CUP-Amunt 

Les orDenAnces fiscALs incorporen moDificAcions en impostos 
com L’ibi, L’ivtm i L’icio 

2019 0,65%

2020 0,67%

ibi

vots a favor

JxCAT 
Abstenció

PSC-CP
vots en contra

ERC-AM 

Cs 

CUP-Amunt 

ivtm
El tipus  es manté congelat per a l’any 2020. Al mateix 
temps, es mantenen les bonificacions actuals i 
s’augmenta fins al 75% la rebaixa de l’impost en 
el cas de l’adquisició de vehicles híbrids. 

revisió DeLs preus púbLics 
DeL cem

F Taxa infantil: 25€

F Taxa juvenil: 35€

F Taxa adulta: 40€

icio
noves bonificacions
Bonificació del 90% en obres en habitatge o locals 
per adaptació a persones amb discapacitats. 

Bonificació del 75% en locals buits destinats a 
acollir noves activitats. 

Bonificació del 50% en per reformes per allotjament 
turístic. 
Bonificació fins a un 50% i un màxim 1500€ per 
trasllat d’activitat cap als polígons industrials o 
des d’un altre municipi a Masquefa.

F

F

F

F
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ALTRES 41 - 0,81%

RECORTES CERO-GV 10 - 0,20%

I.Fem 6 - 0,12%

PCTC 4 - 0,08%

PCPC 3 - 0,06%

PUM+J 2 - 0,04%

IZQP 1 - 0,02%

Abstenció: 25,81%

Vots en blanc: 31

Vots nuls: 44

CandidatuRa Vots

mAsquefA registrA unA pArticipAció DeL 74,19% A Les eLeccions 
A Les corts generALs DeL 10 De novembre

CandidatuRa Vots

ERC-SOBIRANISTES 1.164 - 22,95%

PSC-PSOE 966 - 19,04%

ECP-GUANYEM EL CANVI 943 - 18,59%

VOX 500 - 9,86%

JxCAT-JUNTS 407 - 8,02%

Cs 346 - 6,82%

PP 289 - 5,70%

CUP-PR 221 - 4,36%

PACMA 72 - 1,42%

MÁS PAÍS 67 - 1,32%

es posen en mArXA nous pLAns 
LocALs D’ocupAció
En el marc de les noves convocatòries de plans 
d’ocupació impulsades pel consistori masquefí 
al llarg dels darrers mesos, s’ha dut a terme la 
contractació temporal des del mes de setembre de 
cinc nous treballadors: un conserge d’equipaments 
esportius, un agent cívic, dos operaris d’obres i 
serveis, i un oficial de primera paleta.

L’AjuntAment contrActA 
joves en pràctiques
La incorporació és fruit de les subvencions 
destinades a incentivar la contractació en 
pràctiques de joves beneficiaris del Programa de 
Garantia Juvenil a Catalunya. El mes de novembre 
l’Ajuntament va contractar en pràctiques a tres 
joves: un auxiliar administratiu, un administratiu 
i un tècnic.
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josep m. henríquez i 
fArrerAs compLeiX eL seu 25è 
AniversAri com A mossèn
El consistori i el Casal d’Avis van voler celebrar 
aquesta efemèride amb l’entrega d’una placa 
commemorativa en agraïment a la seva tasca com 
a mossèn a Masquefa i d’un original quadre amb 
imatges de la missa celebrada el 29 de setembre 
en honor de la seva ordenació sacerdotal.

ADquireiX eLs teus ADhesius 
De LA cAmpAnyA “escuts 
soLiDAris”
Des del passat mes d’abril ja hi han 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.

LA DiputAció entregA un pLA per reDuir eL risc D’incenDis 
forestALs A cAn vALLs

L’Ajuntament compta des del mes de setembre amb el 
nou Pla de prevenció d’incendis forestals a Can Valls 
redactat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari. 

El document conté tota la informació necessària per 
a poder posar en pràctica les principals mesures de 
prevenció d’incendis en terrenys forestals o en la 
franja de 500 metres que els envolta.
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L’AjuntAment eXecutA trebALLs D’ArrAnjAment De LA viA 
púbLicA en Diversos punts DeL municipi 

Instal·lació de la part central de la passarel·la que enllaçarà les urbanitzacions de Can Quiseró i El Maset

Habilitació d’il·luminació led als accessos a 
l’Escola Vinyes Verdes

Reoberutra al trànsit del tram entre Masquefa i 
Can Parellada afectat per uns intensos aiguats 
l’any 2018

Habilitació de nous gronxadors i arranjament de 
la zona de jocs d’aigua del parc infantil ubicat al 
costat del Centre d’Atenció Primària

Treballs anuals de poda d’arbres públics
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Tasques de millora de la seguretat i l’accessibilitat al carrer Estació i a la plaça de La Beguda

Habilitació d’una reixa interceptora d’aigua al carrer 
Ametllers

Substitució de les tanques de fusta per noves d’obra 
a la plaça dels Jocs

Instal·lació de nova il·luminació led al vestíbul de 
l’Escola Bressol Municipal La Baldufa

Treballs d’arranjament i adequació de les voreres 
de diferents vials de Masquefa
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Segona fase de millora del local social de la 
Societat Recreativa Unió Begudenca

Habilitació d’una nova xarxa de clavegueram a 
El Maset

Segona fase de millora del polígon de la PedrosaArranjament de les voreres del carrer Major

Millora de la il·luminació i adequació de les 
instal·lacions de l’Escola El Turó

Construcció del passeig que connectarà el carrer 
Montserrat amb l’Escola Font del Roure
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L’escoLA vinyes verDes estrenA 
LA novA AuLA miXtA De p1 i p2
Una de les principals novetats que va presentar 
el nou curs escolar 2019-2020 a Masquefa i a La 
Beguda és la posada en marxa des del passat 16 
de setembre d’una aula per a infants de P1 i P2  a 
l’Escola Vinyes Verdes. 

El centre, que abans de l’inici del nou curs comp-
tava amb línies de P3 fins a sisè de primària, ha 
vist reforçada i ampliada la seva oferta educativa 
a través de la prestació d’aquest nou servei. 

L’AjuntAment i eL soc ofereiXen 
un curs D’AngLès A2 Dirigit A 
persones en situAció D’Atur
El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la Ge-
neralitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament 
de Masquefa una subvenció per a la realització 
d’un  curs d’anglès A2  adreçat preferentment a 
persones en situació d’atur.

El curs, que se celebra fins al 3 d’abril de 2020, 
permetrà formar els seus alumnes en l’idioma an-
glès per tal que puguin expressar-se i interactuar, 
de forma oral i escrita, en situacions quotidianes; 
i comprendre i produir textos breus de temes ge-
nerals que continguin expressions, estructures i 
lèxic d’ús freqüent.

Per a més informació us podeu adreçar al CTC.

més De 70 persones pArticipen 
DeL projecte “DonA’t unA 
oportunitAt De nou!”
El programa d’ocupació “Dona’t una oportunitat de 
nou!”, organitzat pels ajuntaments de Masquefa i 
Piera amb el suport de la Diputació de Barcelona i 
que tenia com a objectiu millorar les competències 
i les qualificacions laborals dels seus participants, 
ha finalitzat ja la seva edició. 

I ho ha fet amb una valoració molt positiva: amb la 
participació de més de 70 persones -en la seva majo-
ria dones aturades majors de 40 anys provinents del 
sector administratiu-, i amb un catàleg de propostes 
que ha inclòs accions de motivació, empoderament, 
qualificació, sensibilització cap a l’emprenedoria, 
informació sobre la feina a l’administració pública, 
o assessoraments personalitzats; i cursos de comp-
tabilitat informatitzada, anglès inicial, ofimàtica 
bàsica i community manager.

A més, arran i durant aquest projecte han estat 
diversos els usuaris que s’han insertat o han de-
cidit continuar millorant la seva qualificació pro-
fessional. 

ALumnes De L’institut De 
mAsquefA fAn veLA A sitges
El passat 16 de setembre, un grup d’alumnes del 
centre van realitzar una sortida a l’Escola de Vela 
Adaptada de Sitges. Els joves, organitzats en grups, 
van sortir a navegar i van poder gaudir d’un passeig 
en vaixell veler i d’un altre passeig en llança motora. 

Després van gaudir plegats d’un dinar al Port de 
Sitges-Aiguadolç acompanyats dels monitors de 
l’escola de vela, on van obsequiar als joves amb un 
quadern explicatiu sobre la navegació i la vida ma-
rina i un braçalet per a cadascun dels participants.

L’activitat es va dur a terme a través del programa 
Esport Adaptat de la Diputació de Barcelona.
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L’Ajuntament es va tornar a sumar enguany a la 
commemoració del Dia Universal dels Drets dels 
Infants amb la celebració el 24 de novembre d’una 
jornada lúdica organitzada pel Centre Esplai Giravolt 
i l’Ajuntament i amb la col·laboració de Pixafocs i 
Cagaspurnes Colla de Diables, l’Associació Xaranga 
Drac, l’Associació Musical Alzinar Cal Tenas (AMA-
CAT), l’Associació Gimnàstica Masquefa, l’Associació 
de Prevenció d’Accidents de Trànsit (PAT-APAT) i el 
Club de Patinatge Artístic Masquefa. El carrer Cre-
hueta va acollir al llarg del matí diversos jocs, tallers, 
música en directe i una xocolatada. 

eL ctc ofereiX Atenció i suport 
A Les persones empreneDores 
De LA XArXA emprèn
L’Ajuntament de Masquefa forma part de la xarxa 
d’entitats del Programa integral de suport a les 
persones emprenedores emmarcat en el programa 
Catalunya Emprèn, que té com a finalitat facilitar 
un suport eficaç a la creació d’empreses i crear un 
entorn més favorable per tal que les persones em-
prenedores puguin posar en marxa i desenvolupar 
el seu projecte d’autoocupació.

Mitjançant aquest programa es volen facilitar re-
cursos i serveis de manera integral per a la creació 
d’empreses per tal que les persones emprenedores 
puguin crear, consolidar i fer créixer la seva em-
presa. Així, els objectius específics són impulsar 
actuacions que activin la capacitat de creació d’em-
preses, fomentin l’esperit emprenedor i generin 
nous llocs de treball; desenvolupar un entorn fa-
vorable per facilitar la creació d’empreses; integrar 
i alinear actors, serveis i recursos a disposició de 
les persones emprenedores; i desenvolupar la Xarxa 
Emprèn com la xarxa publicoprivada de suport a 
les persones emprenedores de Catalunya.

sóC emPRenedoR i Vull aCCediR al seRVei. 
Què Haig de feR?

Sol·licita una visita amb el tècnic, de manera pre-
sencial al CTC (av. Catalunya, 60), trucant al 93 772 
78 28 o accedint al web xarxaempren.gencat.cat 
(apartat “Assessora’t”).

sAps què és LA responsAbiLitAt 
sociAL corporAtivA?
La RSC és, a més del compliment estricte de les 
obligacions legals vigents, la integració voluntària 
per part de l’empresa, en el seu govern i gestió, en 
la seva estratègia, polítiques i procediments, de les 
preocupacions socials, laborals, mediambientals 
i de bon govern. Són alguns exemples d’accions 
en RSC: l’elaboració de plans d’igualtat, implantar 
mesures de selecció, la contractació i retribució 
igualitàries, l’ús d’energies renovables, l’ús eficient 
de les noves tecnologies per evitar el paper, etc.

Les administracions públiques destaquen com a 
part implicada en el desenvolupament de políti-
ques de RSC tant a nivell de la pròpia organització 
com pel que fa a la promoció de la RSC entre els 
agents del territori. Per tot plegat, l’Ajuntament 
de Masquefa ha participat aquest any 2019 en un 
projecte de foment de la RSC de les empreses de la 
comarca de l’Anoia dins el programa Anoia Activa 
liderat pel Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajunta-
ment d’Igualada. L’objectiu general del projecte ha 
estat identificar iniciatives locals vàlides per al 
foment de la responsabilitat socials a les empre-
ses de l’Anoia, per a contribuir a fer de l’Anoia un 
territori socialment responsable. 

Un dels resultats que es pretén obtenir és l’elabo-
ració d’un recull de bones pràctiques per al foment 
de la RSC entre les empreses de la comarca per a 
posar-lo a disposició dels municipis per a la seva 
implementació.

mAsquefA reivinDicA eLs Drets DeLs infAnts
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ALumnes DeL projecte 
singuLArs créiXer-futur 
pArticipen D’unA netejA De 
L’entorn De mAsquefA
En el marc de la campanya Fridays For Future, els 
alumnes del Projecte Singulars Créixer-Futur van 
dur a terme una neteja de dues zones de l’entorn 
de Masquefa. Al llarg de la jornada es van recollir 
un total de 40 bosses d’escombreries, així com di-
ferents objectes abandonats en zones boscoses. 
Un cop acabada la batuda, el grup va classificar 
totes les escombraries per a poder reciclar tot el 
que s’havia recollit i les va traslladar a la Deixa-
lleria Municipal.

eL projecte “vincLes” es 
DespLegA A mAsquefA
El CTC va acollir el 9 i el 16 de novembre dues 
sessions d’aquest projecte de l’Institut Diversitas 
i que promou la convivència positiva i la cohesió 
entre persones diverses per raó d’origen, edat, sexe, 
gènere, creences religioses i/o capacitats, entre 
d’altres.

La jornada estava organitzada per l’Ajuntament i 
el Consell Comarcal de l’Anoia amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona. 

ofertA formAtivA per A 
persones ADuLtes per AL 
primer trimestre De 2020
La Guia Formativa inclou per als mesos de gener, 
febrer i març de 2020 una variada oferta de cursos 
en els àmbits de Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació (TIC), ocupació i empresa.

El programa es trobarà disponible a finals del mes 
de desembre als webs de l’Ajuntament i del CTC; i 
en format paper, a les dependències municipals i 
forns de pa. 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.

eL ctc AcuLL LA presentAció 
De L’AssociAció “emprenem 
mAsquefA”
El mes d’octubre es va posar en marxa l’associació 
“Emprenem Masquefa”, que pretén visualitzar la 
iniciativa emprenedora de la comarca -especial-
ment entre els joves- i les oportunitats que ofereix 
el mercat laboral per a orientar i potenciar el desen-
volupament personal i professional d’aquests.

Així, “Emprenem Masquefa” pretén crear una ocu-
pació de proximitat que generi desenvolupament 
socioeconòmic local en els àmbits del consum, la 
mobilitat i la comunicació. Per tot plegat, l’associació 
ofereix xerrades, sessions d’acompanyament per a 
projectes i un espai de treball per a generar contactes 
entre emprenedors. 
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L’AjuntAment segueiX 
trebALLAnt en LA confecció 
DeL pLA LocAL D’infànciA i 
ADoLescènciA 
La redacció del Pla Local d’Infància i Adolescència 
de Masquefa, impulsat des del 2017 per l’Ajunta-
ment, encara la seva fase definitiva un cop finalit-
zades les fases d’anàlisi, diagnosi i disseny. Entre 
els mesos de novembre de 2019 i abril de 2020 
s’acabarà d’elaborar el projecte a través de la con-
creció d’accions de cada línia estratègica per part 
de la Xarxa Municipal d’Infància i Adolescència. 

Així, és previst que el juny de 2020 s’aprovi pel Ple 
municipal amb l’objectiu que durant el mes de se-
tembre es pugui presentar el document a infants, 
joves, agents implicats i a la comunitat educativa .

Què és el Pla loCal d’infànCia i 
adolesCènCia?

El PLIA és l’instrument que ha d’ajudar a ordenar, 
definir i millorar les actuacions municipals en ma-
tèria d’infància i adolescència, i implicar els agents 
socials del territori, els infants i els adolescents 
en una estratègia conjunta d’actuació.

ALumnes De 1r i 3r D’eso 
pArticipen D’un projecte 
De tutoriA entre iguALs
L’Institut de Masquefa ha dut a terme enguany, 
per tercer curs, un projecte de tutoria entre iguals 
per a millorar l’acollida de l’alumnat de 1r d’ESO 
al centre. La iniciativa, titulada Projecte Mànager, 
utilitza una mètode d’aprenentatge cooperatiu on 
es creen parelles d’alumnes de 3r d’ESO que adop-
ten el rol de tutors; mentre que els alumnes de 1r 
d’ESO exerceixen com a tutoritzats. I tot plegat, 
amb l’objectiu de garantir el procés d’integració, 
acompanyament i acollida de l’alumnat novell i 
facilitar-los el pas de la primària a la secundària.

Durant el procés d’aplicació del projecte es duen a 
terme diferents actuacions entre els alumnes per 
tal de fomentar el vincle entre els mànagers i els 
respectius tutorats.

El 6 de setembre l’Ajuntament de Masquefa va dur a 
terme la presentació oficial del curs 2019/2020 da-
vant la comunitat escolar del municipi. L’acte va 
servir per donar la benvinguda als mestres i profes-
sors dels diferents centres educatius de Masquefa 
i de La Beguda i per exposar les principals novetats 

que presenta el nou curs, així com els diferents ser-
veis educatius i de reforç que es prestaran. Enguany, 
el curs 2019/2020 s’ha posat en marxa amb 1.642 
alumnes i un total de cinc centres educatius: l’EBM 
La Baldufa, les escoles Vinyes Verdes, Font del Roure 
i El Turó, i l’Institut de Masquefa.  

eL curs escoLAr començA Amb eL trADicionAL Acte De 
benvinguDA A mestres i professors 
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CONEIXENT EL TEIXIT 
EMPRESARIAL MASQUEFÍ

com i quAn neiX 
construcciones igLesiAs?
Construccions Iglesias va ser fundada pel meu 
pare, Genaro Iglesias, fa més de 45 anys. Des de ben 
jove, amb moltes ganes de treballar i molts somnis 
per complir, va aconseguir formar la seva pròpia 
empresa. Des de llavors és una empresa  familiar i 
actualment està dirigida per la meva germana Mª 
José, el meu germà Jordi i jo mateix.

quinA és LA vostrA gAmmA De serveis?
Els nostres serveis engloben qualsevol tipus d’ac-
tuació dins del món de la construcció, des de pe-
tites reformes fins a construccions d’obra nova 
a nivell residencial i industrial. Tenim molta ex-
periència i molt bons operaris que estan acostu-
mats a realitzar tot tipus de feines. Des que vaig 
començar a treballar a l’empresa es van crear 
dues branques de treball: la d’arquitectura i la de 
construcció. La intenció sempre ha estat donar un 
assessorament més complert al client, tractant 
qualsevol petició de treball d’una manera més 
personalitzada. 

quines són Les tenDències en LA 
construcció D’hAbitAtges?
La tendència dels habitatges principalment està 
en l’àmbit de l’eficiència energètica. Les persones 
s’han conscienciat molt, i la millora del confort dels 
habitatges és un punt principal a l’hora de disse-
nyar i construir. 

heu notAt unA DesAcceLerAció en 
eL sector? és un bon moment per A 
comprAr un hAbitAtge?
De moment no hem notat res, inclús acabarem mi-
llor aquest any que l’anterior. Però també és cert 
que tampoc s’ha arribat a fer promocions com anys 
enrere. Tots estem a l’expectativa dels indicadors 
que preveuen una recessió generalitzada en els 
pròxims mesos. Esperem, però, que s’equivoquin. 

En aquesta zona la promoció d’habitatges pràc-
ticament és nul·la, i un dels motius principals és 
que el preu de repercussió de la construcció d’obra 
nova està per sobre del preu de venta del mercat, i 
això fa que els empresaris no vulguin invertir en el 
sector. A més els bancs no estan facilitant als jo-
ves, i en general a tota la classe mitjana, l’accés als 
préstecs hipotecaris. Els exigeixen uns estalvis que 
la majoria no tenen.

és DifíciL trobAr hAbitAtge A mAsquefA?
No és fàcil, no. Masquefa és un municipi que du-
rant l’època del boom immobiliari va créixer amb 
bastant ordre i no es van fer barbaritats com en 
altres municipis. El resultat és que no van que-
dar promocions inacabades i sense vendre. Ac-
tualment la gent reclama lloguer constantment, 
no hi ha molta oferta i això ha fet augmentar els 
preus dels mateixos, arribant a ser molt elevats.

què ofereiX mAsquefA per A viure-
hi? quins AvAntAtges hi hA i què hi 
trobeu A fALtAr?
Per a mi és un poble perfecte per a viure. Cal dir 
que jo vaig néixer aquí i l’estima que li tinc molts 
no la podran entendre. És un poble tranquil, amb 
tots els serveis necessaris i ben comunicat. No 
obstant, encara queden moltes coses a fer, i de-
sitgem que Construccions Iglesias pugui partici-
par en la construcció de la  Masquefa del futur.

L’ApArició D’ALgunes empreses grAns 
A mAsquefA hA suposAt un increment 
en LA DemAnDA D’hAbitAtge?
En quant a compra d’habitatges, no. Però pel 
que fa a lloguers, sí que és cert que la demanda 
ha augmentat en aquests últims anys. Si això li 
afegeixes la transformació que ha fet Masquefa 
en els darrers anys en quant a serveis i quali-
tat de vida, també ha ajudat per a posicionar-se 
per davant dels municipis del seu voltant a l’ho-
ra de buscar un habitatge per viure.

entrevistA A DAviD igLesiAs, De 
construcciones igLesiAs
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LA coLLA De DiAbLes piXAfocs 
i cAgAspurnes ceLebrA eL seu 
25è AniversAri
Durant el mes de setembre l’entitat va compartir 
aquesta important efemèride amb tots els mas-
quefins amb l’organització de diverses activitats; 
com ara una xocolatada, una plantada de bèsties, 
una tabalada, un correfoc, concerts i una carreti-
llada infantil. 

eL “mAsquefA sonA bé” 
AbAiXA eL teLó
La Giorquestra & Mart Timón van ser els encarregats 
de cloure el 24 de novembre el “Masquefa sona bé” 
d’enguany. El 2020 el cicle compatarà amb una nova 
programació. 

novA eDició DeL premi 
De composició De 
músicA per A cobLA 

Fins al 28 de febrer ja es poden presentar les obres 
candidates al Premi de composició de música per a 
cobla Masquefa i Montgrins 2020. El lliurament dels 
premis i l’estrena de les obres finalistes es farà en un 
dels concerts del “Masquefa sona bé” de l’any de la 
convocatòria i tota la informació i les bases del certa-
men es poden consultar al web  www.masquefa.cat.

eL “fem cuLturA” s’AcomiADA 
fins A L’Any vinent
La visita a la Casa Milà “La Pedrera” de Barcelona va 
posar el punt i final el 23 de novembre al programa 
“Fem Cultura” d’aquest 2019. L’any 2020 el projecte 
comptarà amb un nou programa d’activitats.

eL concurs De fotogrAfiA 
instAgrAm mAsquefA 2019 jA té 
guAnyADor!
L’Ajuntament ha donat a conèixer el veredicte de 
la quarta edició del Concurs de Fotografia Insta-
gram Masquefa 2019.

iRene moRales duRán1

eduaRdo muñoz gonzález2

montseRRat Ribot guiRao3
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eL pAssAt inDustriAL mAsquefí reLLueiX De nou A sAnt eLoi
Els dies 30 de novembre i 1 de desembre l’Ajuntament va organitzar la setena edició de la Festa de Sant Eloi, 
una celebració que té com a objectiu rememorar els orígens industrials de Masquefa. L’activitat es va dur a 
terme a l’antiga Fàbrica Rogelio Rojo i va comptar amb propostes com jornades de portes obertes al Centre 
d’Interpretació, una exposició de pintures a càrrec d’artistes locals, el Mercat de Sant Eloi, un inflable pels 
infants i representacions teatrals de l’obra “El vol”.
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Les festes mAjors tornen A AcoLorir eLs mesos De juLioL, 
Agost i setembre

Festa Major de Masquefa (del 19 al 23 de juliol)
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Festa Major de Can Quiseró (del 6 al 13 de juliol)

Festa Major d’El Maset (del 9 a l’11 d’agost)

Festa Major de Can Parellada (del 23 al 25 d’agost)

Festa Major de La Beguda (del 29 d’agost a l’1 de setembre)
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mAsquefA commemorA LA DiADA 
nAcionAL De cAtALunyA
El municipi es va sumar als actes de celebració de la 
Diada amb l’organització d’un variat programa d’ac-
tivitats lúdiques, culturals i reivindicatives a càrrec 
del teixit associatiu local. Tampoc va faltar a la cita 
la tradicional ofrena floral a càrrec de les entitats i 
dels particulars al passeig Onze de Setembre.

L’AssociAció ArtísticA 
missAtgers orgAnitzA unA 
eXposició De DibuiX i pinturA
La capella del Roser va acollir de l’1 al 3 de novem-
bre un nou projecte artístic impulsat per l’Associ-
ació Artística Missatgers: l’exposició de dibuix i 
pintura titulada “L’abstracte i altres temes” feta 
pels alumnes del curs 2018-2019 i del taller d’estiu 
d’enguany d’aquesta entitat.

eLs mAsquefins es boLquen un 
Any més Amb eL grAn recApte
Del 22 al 24 de novembre els masquefins van apor-
tar 9.242 quilos d’aliments com a part del Gran 
Recapte d’Aliments 2019,  organitzat pel  Banc 
d’Aliments de Catalunya i que ha comptat amb el 
suport de l’Ajuntament, el Grup de Voluntaris de 
Masquefa i els supermercats Condis, Mercadona, 
Punt Taronja i Àrea de Guissona. 

mAsquefA rememorA eLs seus 
orígens vitícoLes A LA festA 
DeL rAïm 
El 14 i 15 de setembre el municipi va acollir al llarg 
de tot un cap de setmana la Fira de Tastets, ex-
posicions, tallers, concerts, cercavila de carros i 
tractors, concurs de Tastavins, trepitjada popular, 
mostres d’oficis, concursos i activitats infantils per 
a homenatjar el món de la vinya i el camp. 

LA cAstAnyADA i hALLoween es 
Donen LA mà A mAsquefA
El municipi va acollir a principis del mes de novem-
bre activitats com sessions de terror a L’Alzinar, 
una nit amb Mèxic i Catalunya com a protagonistes 
de la mà de Néné d’Art i Latam-Masquefa, la ca-
minada nocturna del CE Anoia –amb 240 partici-
pants- o l’ofrena floral de Tots Sants al cementiri 
amb l’actuació de l’Aula Musical l’Alzinar-Cal Tenas. 
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nou èXit De pArticipAció A LA 
setmAnA De LA gent grAn
Del 30 de setembre al 6 d’octubre diferents espais 
municipals es van omplir de múltiples actes dirigits 
a les persones de més edat de la vila amb l’objectiu 
de posar en valor el llegat i el rol vital de la gent 
gran de Masquefa.

mAsquefA se sumA AL 
DiA internAcionAL per A 
L’eLiminAció De LA vioLènciA 
envers Les Dones
En el marc del Dia Internacional per a l’Eliminació 
de la Violència Envers les Dones el 25 de novem-
bre la Biblioteca Municipal va acollir la lectura d’un 
manifest, la presentació del curtmetratge “Tod@s 
somos un@”, realitzat i dirigit per Marga Piñol Buika 
i on hi participaven persones de Masquefa; i la inau-
guració de l’exposició “Vergonyes”, realitzada per 
Helena Roche. Mentrestant, Ràdio Masquefa va 
emetre una entrevista amb responsables del Grup 
d’Atenció a la Víctima del cos de Mossos d’Esquadra 
de la comarca de l’Anoia. 

mAsquefA, un Any més AL 
costAt De LA mArAtó De tv3
El municipi torna a sumar-se aquest 2019 al pro-
jecte solidari impulsat per La Fundació La Marató 
de TV3 amb l’organització d’un programa d’acti-
vitats durant els mesos de novembre i desembre 
per a recaptar fons per a la investigació mèdica 
sobre les malalties minoritàries.

Entre les propostes ja celebrades hi ha una exhibi-
ció de dansa a càrrec de l’Escola de Dansa Noemí 
Rubira i una xerrada i venda solidària de llibres a 
la Biblioteca Municipal.

ràDio mAsquefA estrenA novA 
temporADA
El 7 d’octubre l’emissora municipal de ràdio va 
presentar públicament la nova programació i 
objectius del curs 2019-2020.
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Del 19 al 29 de novembre el Casal 
de Joves va acollir, amb un gran èxit 
de participació, diferents xerrades, 
tallers i activitats sobre salut sexual 
i gènere en el marc de la quarta 
edició d’aquest projecte impulsat 
per la Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament –amb el suport de 
la Diputació de Barcelona i el 
Departament de Benestar Social i 
Família-, que té com a objectiu dotar 
els joves masquefins d’informació, 
assessorament i atenció sobre 
temàtiques relacionades amb la 
promoció d’una sexualitat saludable, 
inclusiva i respectuosa. 

tornen A mAsquefA Les jornADes sobre 
seXuALitAt i gènere

Aquest estiu l’Ajuntament va organitzar la novena edició 
del programa d’activitats estiuenques per a joves Juliol 
Actiu; un projecte dissenyat amb la finalitat d’oferir 
un espai d’oci lúdic i educatiu al jovent del municipi i 
proporcionar a les famílies una alternativa de conciliació 
familiar. El Juliol Actiu va comptar enguany amb 
activitats pensades per explorar les cultures del món, 
motivar l’aprenentatge a partir del joc i fomentar valors.

D’altra banda, el consistori també va dur a terme a l’estiu 
el programa de Tardes del Casal; amb un seguit d’accions 
adreçades específicament al col·lectiu adolescent 
que acaba el Cicle de Primària i està a punt d’accedir a 
l’Institut de Masquefa.

èXit De pArticipAció AL juLioL Actiu i A Les tArDes 
DeL cAsAL De joves
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13 de desembre 17.30 H: Taller de màgia

14 de desembre 10 H: ii Torneig de Magic Vila de Masquefa 

20 de desembre 17:30 H: Taller de galetes de gingebre 
10 de gener 17.30 H: Taller d’slime

17 de gener 17.30 H: Torneig de FIFA

24 de gener 17.30 H: Taller de fundes de mòbil

31 de gener 17.30 H: Taller de gofres 

El consistori, amb el suport de l’Oficina del Pla Jove de 
la Diputació de Barcelona, ha iniciat l’actualització de 
diagnosi de la realitat juvenil del municipi com a pas 
previ a l’elaboració del seu nou Pla Local de Joventut 
(PLJ 2020-2024) pels propers quatre anys.

El procés d’elaboració contempla elements estratègics 
com, per exemple, implicar a tota l’organització 
municipal, els agents socials del territori i el propi 
jovent per a intentar adequar les actuacions a les 
seves voluntats i possibilitats i també per a vetllar per 
la corresponsabilització i la implicació de tots els agents 
vinculats a la seva execució 

El procés d’elaboració de la diagnosi del PLJ parteix 
de la necessitat d’una anàlisi de la realitat juvenil (tant 
quantitativa com qualitativa) de la situació dels i de 

eL cAsAL De joves ofereiX noves propostes 
DurAnt eLs mesos De Desembre i gener

L’AjuntAment iniciA LA DiAgnosi DeL nou pLA 
LocAL De joventut

les joves de Masquefa, una identificació dels recursos 
existents al municipi destinats al jovent, i un procés de 
reflexió col·lectiva on intervenen els diferents agents 
implicats: representants polítics, tècnics, agents socials 
i joves. 

En aquest sentit, el passat 11 d’octubre és va iniciar 
el procés participatiu amb una sessió de treball de 
l’equip tècnic i polític de la regidoria de Joventut; i el 18 
de novembre, amb tota l’àrea de Serveis Personals i els 
agents de la Xarxa Municipal d’Infància i Adolescència. 
Properament està previst desenvolupar una nova sessió 
de treball amb joves del municipi per a identificar 
la seva visió respecte a necessitats i oportunitats a 
desenvolupar. 
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noms De tArDor i hivern: Defenses nAturALs per A L’orgAnisme

J Equinàcia: planta amb actius a la flor i l’arrel fresques. Augmenta les defenses perquè és immonumoduladora (substància 
reguladora del sistema immune, augmentant o disminuint la producció d’anticossos), antiviral, antibacteriana i 
antiinflamatòria. Millora els estats gripals i refredats.

J Ravintsara: significa “fulles bones que serveixen per tot”. El seu oli essencial s’extreu de les fulles d’un arbre de Madagascar. 
És estimulant de les nostres defenses, antiviral, antibacterià i tonificant. Es pot usar en nens, persones grans, polimedicats 
i per vies olfactiva, difusió, tòpica i oral (directament unes gotes de l’oli o com a preparat en perles).

J Pròpolis: substància resinosa que les abelles recol·lecten de les secrecions i resines de diferents arbres. Té una composició 
complexa amb resines, cera d’abella, olis essencials i pol·len. Es recomana en infeccions de les vies altes respiratòries. 
Molt efectiu en esprai pel mal de gola.

J Gelea Reial: substància produïda per les abelles obreres per alimentar l’abella reina. Rica en vitamines B i E, minerals 
i aminoàcids. S’usa en canvis d’estació perquè estimula el sistema immune. També és revitalitzant i té un alt poder 
energitzant. 

J Reishi: nom del bolet Ganoderma lucidum, amb propietats immunomoduladores, antioxidants, regulador hormonal i 
antiinflamatori. 

A Farmàcia Masquefa t’ajudem a preparar-te pels mesos de fred. 

Sílvia Jiménez Tort
Farmacèutica Titular

FE D’ERRADES

En l’edició núm. 86 de la Masquefa Batega es va prescindir, per error, d’alguns símbols en l’escrit “Què em diu l’etiqueta del 
protector solar?”. S’ajunten a continuació: 

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

: PAO (de l’anglès Period After Opening), és un 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.

promovem unA infànciA sense fum

El fum ambiental del tabac és una barreja del fum que exhalen les persones que fumen i del derivat de 
la combustió passiva de la cigarreta. D’això se’n deriva un fum molt tòxic que conté irritants respiratoris i 
cancerígens.

Els infants són un dels grups més sensibles als seus efectes, tant per la seva immaduresa com per tenir més 
elevada la freqüència respiratòria, la qual cosa afavoreix l’entrada d’una major quantitat de compostos tòxics 
a l’organisme. El fum ambiental del tabac, al comportar-se com un vapor, queda impregnat al medi ambient, 
sobretot a la roba, cabells, mobles, cortines, tot i que després de fumar intentem ventilar correctament. 

L’ideal és no fumar, però en cas de fer-ho cal tenir en compte la nocivitat pels infants i per tant no hem de:

J Fumar a casa quan el nadó/infant hi és: però tampoc quan no hi és, així com intentar ventilar la casa després 
d’haver-hi fumat. El vapor del fum de tabac impregna tots els racons.

J Fumar en zones limitades de la casa: el vapor correrà a la resta d’estàncies.

J Fumar a la finestra o balcó amb la porta oberta: entrarà a l’interior de la casa.

J Fumar al cotxe.

J Fumar davant al nadó/infant en espais oberts.

Cèlia Cols Sagarra
Metgessa de Família. Directora EAP Martorell Rural
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eLs AmAnts DeL cicLocròs es 
Donen citA A mAsquefA
El 27 d’octubre, prop de 300 corredors van parti-
cipar del Ciclocròs Vila de Masquefa i de la Copa 
Catalana de Ciclocròs infantil.

LA festA De LA moto compLeiX 
eL seu 15è AniversAri
L’1 de setembre l’Associació Motorista 4311 va 
convertir la vila en la capital catalana de les dues 
rodes amb un variat programa d’activitats a La 
Fàbrica Rogelio Rojo.

mAsquefA AcuLL L’iv mototerrA 
El 28 de setembre el Moto Club Verd Masquefa va 
organitzar una nova edició d’aquesta prova de dues 
rodes que amb només quatre convocatòries ja s’ha 
fet un lloc de renom en el calendari esportiu local.

evA feLiX fàbregAs jugA per 
segonA temporADA AL cf pALLejà
La jove futbolista masquefina havia passat ante-
riorment per equips com el Martorell, l’Espanyol 
i el FC Masquefa.

héctor gutiérrez no DeiXA De 
prémer L’AcceLerADor
El pilot de Masquefa va aconseguir el mes de juliol 
proclamar-se campió del torneig Promokart Zuera 
disputat al Kàrting Vendrell.

eL cLub pAtí mAsquefA presentA 
eLs seus equips 
El club va celebrar el mes de setembre la seva 
tradicional presentació oficial del nou curs amb 
la participació de tots els jugadors i equips que 
integren l’entitat aquesta temporada.
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noves fites per A josé mAnueL 
fernánDez i LucíA gómez
El nedador masquefí José Manuel Fernández es 
va fer a l’estiu amb els primers llocs del podi de 
les travesses organitzades per la Tuna Race Bal-
fegó, quedant segon a l’Ametlla de Mar i primer 
a Lloret de Mar. El primer lloc de la travessa del 
Prat també va ser per a ell.  Mentrestant, la neda-
dora de Masquefa Lucía Gómez va participar dels 
Campionats de Catalunya aconseguint quedar en 
la setena posició. L’esportista també va assolir 
un quart lloc en la categoria júnior de la V Copa 
d’Espanya. 

nou èXit per A mArc AguiLerA
El jove taekwondista masquefí va aconseguir la 
medalla d’argent al Campionat de Promoció Ca-
talunya-Cadet I precadet-33 quilos. 

èXit De pArticipAció AL trAiL Les 
tres fonts 
El 20 d’octubre, 370 corredors van prendre part 
d’aquesta competició que enguany ha arribat a la 
seva cinquena edició de la mà de Masquefa Trail.

poL pérez LunA mAnté LA sevA 
trAjectòriA AscenDent
El jove masquefí va quedar subcampió de triplets 
al Campionat de Catalunya de Seleccions 2019 
de petanca. 

eL trofeu De pAtinAtge Artístic 
viLA De mAsquefA ceLebrA LA 
novenA eDició
Prop de 200 participants d’un total de vuit equips 
vinguts d’arreu del territori van prendre part el 26 
d’octubre d’aquesta competició organitzada pel 
Club Patinatge Artístic de Masquefa. Mentrestant, 
el club masquefí també va tenir un paper molt 
destacat el mes de novembre al Trofeu Charlie 
Rivel de Cubelles, on hi van participar 11 espor-
tistes del club. 
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Desembre 
i Actes De nADAL

fins AL 13 De Desembre

venDA De LLibres - regAL per 
A LA mArAtó De tv3

Hora: horari habitual de la 
Biblioteca de Masquefa

Lloc: Vestíbul de la Biblioteca 
de Masquefa

Organitza: Biblioteca de 
Masquefa i Fundació La 
Marató de TV3

Diumenge 1

recercA DeL tió

Vine a buscar el teu Tió, aventura’t 
pel mig del bosc i troba el teu! I 
en acabar anirem tots a l’Escola 
Vinyes Verdes de La Beguda Alta 
a fer un pica-pica.

Hora: 11 h

Lloc: Bosc del Parany de La 
Beguda Alta

Inscripcions: 2€ (poseu-vos 
en contacte amb el Francesc, 
conserge de l’Escola Vinyes 
Verdes)

DiLLuns 9

tALLer infAntiL “DecorAcions 
nADALenques”

A càrrec de “El Taller” i dirigit a 
infants de 3 a 10 anys. Màxim 14 
participants.

Hora: 18 h

Lloc: Sala d’Actes de la 
Biblioteca de Masquefa

Inscripcions: inscripció 
prèvia via correu electrònic, 
telefònicament o presencial

firA De nADAL De LA beguDA

Durant la Fira es recaptaran diners 
per a destinar a La Marató de TV3.

D’11 h a 14 h 

Tallers de manualitats

D’11 h a 12.30 h

Xocolatada per a tothom i 
cagada del Tió 

De 12.30 h a 14 h

Animació infantil

Lloc: Escola Vinyes Verdes

Organitza: Comissió de 
festes de Nadal i Societat 
Recreativa Unió Begudenca

concert De nADAL

A càrrec de l’Associació Aula Musi-
cal L’Alzinar “Cal Tenas” (AMACAT).

Hora: 18 h

Lloc: Sala Polivalent de La 
Fàbrica Rogelio Rojo

Dijous 19

cinefòrum 

 “La ciudad perdida Z” (2016), de 
James Gray.

Hora: 17.30 h

Lloc: Sala d’Actes de la 
Biblioteca de Masquefa

DonAció De sAng

Hora: de 17.30 h a 21 h

Lloc: Casal d’Avis

Organitza: Banc de Sang i 
Teixits

DivenDres 20

tALLer De gALetes De 
gingebre

Hora: 17.30 h

Lloc: Casal de Joves

Inscripcions: Casal de joves

DimArts 10

sortiDA DeL cLub De LecturA 
De mAsquefA

Trobada de Clubs de Lectura de 
l’Anoia i col·loqui sobre la novel·la 
“Aprendre a parlar amb les plan-
tes”, de Marta Orriols.

Hora: 19 h

Lloc: Sala d’actes de la 
Biblioteca d’Igualada

Organitza: Biblioteques de 
l’Anoia

Inscripcions: inscripció 
prèvia via correu electrònic, 
telefònicament o presencial

DivenDres 13

tALLer De màgiA

Hora: 17.30 h

Lloc: Casal de Joves

Inscripcions: Casal de joves

DissAbte 14

ii torneig De mAgic viLA De 
mAsquefA

Hora: 10 h

Lloc: Casal de Joves

Inscripcions: Casal de joves

Diumenge 15

cAgA tió, tALLer per pintAr 
boLes per penjAr-Les A 
L’Arbre De nADAL i estAnD 
Amb eL pAre noeL

Al finalitzar l’acte es farà un sor-
teig entre totes les butlletes re-
collides dels diferents comerços. 
Aquestes butlletes es poden ad-
quirir del 2 al 14 de desembre com-
prant als comerços associats. Es 
sortejarà un premi de 500€ i tres 
premis de 100€ en vals de compra 
als comerços associats.

Hora: d’11 h a 13 h

Lloc: Plaça Josep Mª Vila

Organitza: Masquefa Comerç
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Diumenge 22

bALL popuLAr

Amb el Duet Amor.

Hora: 18 h

Lloc: Sala Polivalent de La 
Fàbrica Rogelio Rojo

Preu: 2€

DimArts 24

eL pAre noeL pAssejArà 
DurAnt eL mAtí peLs cArrers 
De LA viLA

Organitza: Masquefa Comerç

Dijous 26

concert De sAnt esteve Amb 
“nAtALe Auguri”

Missa brevis de Jacob de Haan i 
nadales tradicionals catalanes. A 
càrrec de la Coral l’Alzinar, acom-
panyada per l’organista vilafran-
quí Berenguer Montserrat i el di-
rector Jordi González.

Hora: 19 h

Lloc: Parròquia de Sant Pere

Organitza: Coral l’Alzinar

Diumenge 29

pArc infAntiL

De 16 h a 20 h

Inflables, tallers, xocolatada...

De 18 h a 20 h

El patge Viu-Viu recollirà 
les cartes per als Reis Mags 
d’Orient

Lloc: Pavelló Municipal 1

Organitza: Ajuntament 
de Masquefa i Comissió 
Cavalcada de Reis

DimArts 31

nit De cAp D’Any

Lloc: Sala Polivalent de La 
Fàbrica Rogelio Rojo 

Organitza: Futbol Club 
Masquefa

gener 
Actes De nADAL
Diumenge 5

cAvALcADA De reis A 
mAsquefA

Arribada de Ses Majestats Melcior, 
Gaspar i Baltasar.

Organitza: Ajuntament 
de Masquefa i Comissió 
Cavalcada de Reis.

cAvALcADA De reis A LA 
beguDA ALtA

Arribada de Ses Majestats Melcior, 
Gaspar i Baltasar.

Hora: 17.45 h

Recorregut: inici des del 
carrer de l’Estació de La 
Beguda Alta. A continuació 
es farà un recorregut fins a 
l’Església on s’entregaran 
les ofrenes corresponents. 
Seguidament es continuarà 
cap a l’Envelat.

Organitza: Comissió de 
festes de Nadal i Societat 
Recreativa Unió Begudenca

uns Dies AbAns

pAtge viu-viu A LA beguDA 
ALtA

Entrega de cartes al patge de Ses 
Majestats Els Reis Mags d’Orient. 
Consultar el programa de Festes 
de Nadal de La Beguda.

gener 
AgenDA cuLturAL

Dijous 9

cLub De LecturA

Col·loqui sobre la novel·la “Camí 
de Sirga”, de Jesús Moncada

Hora: 18 h

Lloc: Sala d’Actes de la 
Biblioteca de Masquefa

Diumenge 12

bALL popuLAr

Amb el grup Som-hi Band.

Hora: 18 h

Lloc: Sala Polivalent de La 
Fàbrica Rogelio Rojo

Preu: 2€

Dijous 16

XerrADA    
“L’òpera per dins”, a càrrec de Síl-
via Fortuny, divulgadora cultural i 
especialista en òpera.

Hora: 18 h

Lloc: Sala d’Actes de la 
Biblioteca de Masquefa

DiLLuns 20

Liceu bib

Xerrada sobre l’òpera “Aïda”, de 
Giuseppe Verdi. A càrrec de Pol 
Avinyó, musicòleg i crític d’òpera.

Hora: 18 h

Lloc: Sala d’Actes de la 
Biblioteca de Masquefa

Dijous 23

cinefòrum 

 “Alta fidelidad” (2000), de Stephen 
Frears.

Hora: 17.30 h

Lloc: Sala d’Actes de la 
Biblioteca de Masquefa

DissAbte 25

festivAL De pAtinAtge 
Artístic

Hora: de 08 h a 23 h

Lloc: Pavelló Municipal 1

Diumenge 26

grAn festA De LA cALçotADA 
A vALLs

Organitza: Ajuntament de 
Masquefa

Inscripcions: del 30 de 
desembre al 10 de gener
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bALL popuLAr 

Amb el Grup Choffers.

Hora: 18 h

Lloc: Sala Polivalent de La 
Fàbrica Rogelio Rojo

Preu: 2€

DivenDres 31

Liceu bib

Sortida al Liceu a veure l’òpera 
“Aïda”, de Giuseppe Verdi 

Més informació: Regidoria 
de Cultura o Biblioteca 
Masquefa

febrer 
AgenDA cuLturAL

DissAbte 29

cArnAvAL

MASQUEFA 

PROGRAMA D’ACTIVITATS 

Del 4 de novembre al 13 de desembre 

Venda de llibres de segona mà per 1 € al vestíbul _ Biblioteca de Masquefa 

Dimarts 5 de novembre 

18.30h Xerrada de la Marató 2019 _ Biblioteca de Masquefa 

Dissabte 23 de novembre 
19.00h Ballem per les malalties minoritàries. Escola de Dansa Noemí Rubira _ Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo 

Diumenge 1 de desembre 
11.00h Recerca del Tió. Comissió de festes de Nadal i Societat Recreativa Unió Begudenca _ Bosc del Parany de La Beguda Alta (Cal inscripció prèvia) 

Dissabte 7 de desembre 

9.30h Action Air. Club de Tir Esportiu _ Camp de Tir 

Diumenge 8 de desembre 

9.30h Tirada de BR50. Club de Tir Esportiu _ Camp de Tir 

Dissabte 14 de desembre 

10.00h Torneig de Magic.  Ajuntament de Masquefa _ Casal de Joves 

14.00h Dinar i ball de Nadal de la Gent Gran. Associació Gent Gran de Masquefa _ Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo 

Diumenge 15 de desembre 

11.00 a 14.00h Fira de Nadal. Comissió de festes de Nadal i Societat Recreativa Unió Begudenca _ Escola Vinyes Verdes (La Beguda Alta) 

11.00 a 13.00h Caga tió. Pintem boles per l’arbre de Nadal. Pare Noel. Masquefa Comerç _ Plaça Josep M. Vila 

11.00 a 13.00h Cantada de cançons populars. Associació Xaranga Drac _ Pels carrers de la Vila 

18.00h Concert de Nadal. Associació Aula Musical l'Alzinar-Cal Tenas, AMACAT _ Sala Polivalent La Fàbrica Rogelio Rojo 

20.00h Programa especial de ràdio de Cloenda de la Marató. Ràdio Masquefa _ 91.6 FM 

Divendres 20 de desembre 
9.00h Cursa solidària. Institut de Masquefa _  Pati Institut de Masquefa 

Diumenge 22 de desembre 

9.00 a 21.00h Partits de bàsquet i presentació dels equips. Club Bàsquet Masquefa _  Poliesportiu Municipal 

Dies previs a La Marató 

Guardioles als diferents establiments comercials del municipi 

Han col·laborat amb aportacions 

Club Patinatge Artístic Masquefa 

ELS DINERS RECAPTATS ANIRAN DESTINATS A LA MARATÓ 2019 
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En els darrers anys hem desplegat un conjunt d’in-
versions estratègiques, hem creat nous serveis, i hem 
habilitat noves infraestructures i equipaments. Tot 
aquest conjunt d’accions ha representat un impor-
tant salt qualitatiu per al benestar dels veïns i veïnes 
de Masquefa; i tot això ho hem fet mantenint sempre 
unes finances equilibrades i dotant d’estabilitat eco-
nòmica les arques municipals. 

Tot aquest treball realitzat al llarg dels darrers anys 
al capdavant de l’Ajuntament ha suposat convertir 
Masquefa en un poble més cohesionat, dinàmic i 
preparat per als reptes presents i futurs. No obstant, 
és moment d’encarar un nou repte ambiciós i com-
plex, la planificació del municipi fins al 2030, i aquest 
treball caldrà realitzar-lo a través de la revisió del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). 

És a dir, el municipi es troba en un moment en què 
necessita consolidar els projectes i serveis posats 
en marxa, però alhora, iniciar la reflexió sobre el camí 
que ha de recórrer Masquefa en els propers anys fins 
al 2030. La pregunta és, com volem que sigui Mas-
quefa al 2030 o al 2035? I aquesta pregunta l’haurem 
de respondre entre tots durant aquest mandat. Serà 
una tasca ingent i ambiciosa, però de forma partici-
pada i amb la implicació de tots els agents i entitats 
locals n’estem segurs que en sortirà un magnífic ho-
ritzó.

Finalment, aprofitem aquestes línies per desitjar-vos 
a tots els masquefins un Bon Nadal i un Feliç Any 
2020! 

junts X mAsquefA · ConsolidAnt serveis. endegAnt un nou repte: el pouM 

Xavier Boquete i Saiz

masquefa@diba.cat
@xaviboquete

Els Socialistes posem en valor la nostra capacitat de 
cercar solucions i influir per donar un millor servei a 
la ciutadania i transformar el nostre municipi. Fem 
política, no estem en política. 

Els pressupostos
Fem una aposta per l’estabilitat i la responsabilitat 
institucional a l’Ajuntament aportant mesures i ac-
cions progressistes que aborden millores per impor-
tants col·lectius socials. Hem pactat un conjunt de 
mesures vers la protecció als col·lectius més vulne-
rables, la promoció econòmica i de l’ocupació, la tran-
sició energètica, l’habitatge, els projectes educatius, 
l’incivisme i l’equitat de gènere i la inclusió. Entre d’al-
tres destaquen:

. Ajudes del 75% en l’IBI a dones afectades per violèn-
cia de gènere.

. Ajudes del 75% en l’IBI a persones amb discapacitats.

. Bonificació del 90% a l’ICIO per afavorir condicions 
d’accés i habitabilitat per persones amb discapacitats.

. Suport a l’ocupació, especialment dels col·lectius 
més vulnerables: joves, dones, majors de 45 anys i 
persones amb discapacitats.
. Elaboració del Pla Local d’Habitatge.
. Iniciar els estudis per ampliar les beques –menjador 
i els menjadors durant els mesos d’estiu.
. Atacar l’incivisme amb la redacció d’un Pla de Me-
diació.
. Introduir l’equitat de gènere, l’atenció a la diversitat 
i la inclusió en les bases de subvencions esportives.

Supressió pas a nivell dels FGC
Fem política al Parlament de Catalunya. A instància 
del PSC Masquefa s’ha emplaçat al Govern de la Ge-
neralitat a redactar el projecte de supressió del pas a 
nivell el 2021 i a executar l’obra abans de l’any 2025.

Plens municipals amb contingut
Fem dels plens municipals un espai d’acord per mi-
llorar la gestió del municipi en aspectes com l’urba-
nisme, la seguretat ciutadana o el control sobre les 
empreses adjudicatàries.

Bon Nadal i feliç 2020!

psc · Fer polítiCA

Daniel Gutiérrez

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

No voldríem començar aquest escrit sense agrair 
als 1.164 veïns i veïnes que ens van fer confian-
ça a les Eleccions Generals del passat 10 de no-
vembre, en les que Esquerra Republicana va ser 
la força política més votada a la nostra vila. La 
proposta d’ERC, lluny del sectarisme i del radi-
calisme de postal, és avui l’opció més acceptada 
pels masquefins, i la única força independentista 
que ha derrotat en vots a la creixent ultradreta. 
Aquests vots serviran per portar encara més forta 
i clara la nostra veu de llibertat, justícia, amnistia 
i república a un Estat espanyol que ens vol silen-
ciats, empresonats i exiliats.

Per altra banda, també aprofitem aquest limitat 
espai per agrair la tasca tots aquests anys del 
nostre regidor i cap de llista Xavi Pérez, entenen 
la política com un espai temporal i fidel al principi 
de regeneració necessària en qualsevol formació 
democràtica. En Xavi ha fet un pas al costat des-
prés d’aconseguir els millors resultats d’ERC en 
unes eleccions municipals. Jordi Ferrón agafa el 
relleu com a portaveu del grup municipal d’ERC 

per seguir defensant el projecte d’Esquerra Re-
publicana a Masquefa,  fent oposició constructi-
va i coherent junt amb la nostra regidora Amparo 
Ferrer. 

Aquesta oposició constructiva i alhora ferma, 
ja es va traduir en dir NO al cartipàs municipal 
i ara amb un NO als pressupostos de l’equip de 
govern, que contemplen unes partides socials 
insuficients, la cultura segueix sense un pro-
jecte propi i engrescador per a tots els públics, 
i augmenta la càrrega fiscal sobre els veïns. Si 
l’any 2016 recollíem signatures per rebaixar l’IBI, 
ara no podíem donar suport a un increment del 
3% per que els masquefins paguin l’any que ve la 
despesa i els excessos electorals de les darreres 
eleccions municipals. 

Des de el Grup d’Esquerra Republicana us vo-
lem desitjar un Bon Nadal i un Bon Any 2020 en 
companyia dels vostres amics i familiars. Salut i 
República!

erc · 1.164 gràCies i un no Als pressupostos

ERC Masquefa

@masquefaerc
www.esquerra.cat/masquefa
masquefaerc@gmail.com
Av. La Línia,4-6 (Masquefa)
Facebook: www.facebook.
com/Esquerra-Republica-
na-Masquefa-Regeneració

Durante estos meses han pasado muchas cosas. 
A nivel nacional hemos tenido nuevas elecciones 
legislativas. Unas elecciones a las que nos abocó 
la incapacidad del Sr. Pedro Sánchez y que nos 
puede llevar a un gobierno social-comunista de 
fatales consecuencias para la ya castigada eco-
nomía española.

Por otro lado, C’s Masquefa presentó una moción 
contra la violencia y en reconocimiento a nuestros 
cuerpos y fuerzas de seguridad, en referencia a los 
salvajes acontecimientos sucedidos en Barcelona. 
No salió adelante: ERC, CUP y JxMasquefa votaron 
en contra. De las dos primeras formaciones poco 
se puede esperar, pero el partido que gobierna en 
Cataluña y que dirige a los Mossos d’Esquadra 
también se niega a apoyarlos y a reconocer su 
trabajo por restablecer el orden. Nada podemos 
esperar del partido de un personaje que por un 
lado dice “apreteu” y por el otro manda a la policía. 
Otra muestra más de la grotesca esquizofrenia en 
que se ha convertido “el prusés”. 

Y qué decir del PSC Masquefa. En la línea de su 
líder el Sr. Iceta, del cual nunca sabemos si va o 
si viene o hacia donde se dirige. Como digo, los 
socialistas de Masquefa, convertidos en báculo 
y sustento del actual consistorio, se abstuvieron. 
Más de lo mismo. Los socialistas, bajo cuya res-
ponsabilidad están la Guardia Civil y la Policía 
Nacional se niegan también a apoyarles. Hablan 
de equidistancia… Pero desde aquí les digo que, 
entre la ilegalidad, los disturbios, la violencia y el 
orden constitucional no hay equidistancia posi-
ble. O se está con unos o con los otros, y ustedes, 
señores socialistas, ya hemos visto con quienes 
están. 

Desde C’s Masquefa seguiremos trabajando por 
Masquefa y actuando como elemento de co-
hesión para evitar que se produzca la fractura 
que toda esta sinrazón está produciendo en nu-
estra sociedad.

c’s 

Adolfo Serna
m a s q u e f a @ c i u d a d a -
nos-cs.org
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De nou, el passat 10N vam tornar a passar per 
les urnes i la CUP, amb les nostres contradiccions 
evidents, vam decidir que el moment excepcio-
nal requeria de decisions excepcionals i la mili-
tància va decidir participar per primer cop a les 
eleccions espanyoles amb el convenciment que 
és més necessària que mai la presència de l’in-
dependentisme d’esquerres i combatiu. Agrair a 
les 225 persones que ens heu fet confiança i us 
assegurem que el vostre vot servirà per defensar 
la veu independentista i d’esquerres front el fei-
xisme del PSOE, PP i VOX. No vendrem el vostre 
vot per perpetuar una dictadura sostinguda pels 
partits del règim. 
El joc de les cadires, càrrecs i sous és molt temp-
tador i a Masquefa sembla que no n’estem al 
marge; i és que alguns partits s’empassen els 
discursos de campanya quan el que hi ha en joc 
són ingressos i interessos. Des del maig fins a dia 
d’avui hem pogut veure de tot. Des d’una ERC em-
bogida després de les eleccions per entrar a go-
vernar amb els que criticaven durant la campa-
nya per allò de guanyar-se un sou, a un PSOE que 

a canvi d’una cadira i un bon sou al Consell Co-
marcal fa de crossa del govern Convergent a canvi 
de vendre fum amb propostes com descomptes a 
les taxes per les dones maltractades... Com si el 
que necessiten les víctimes siguin descomptes! 
Fer política no és viure de la política. Fer política 
és complir el compromís adquirit durant la cam-
panya. Fer política no és una cadira al Consell 
Comarcal que ens asseguri un sou. Fer política 
és defensar els interessos de les veïnes encara 
que això ens privi d’ingressos. Fer política no és 
intentar entrar a govern i en veure que no et volen, 
tornar al lloc de feina.
La democràcia a Masquefa, igual que al Regne 
d’Espanya, està malalta. La CUP ho farem millor o 
pitjor, però no estem aquí per cobrar un sou a final 
de mes. Estem aquí per vosaltres. Ingovernables.

cup · lA deMoCràCiA està MAlAltA

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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Joan Circuns Ruiz (Sallent, 24 de juliol de 1957) ha 
estat des de l’any 1983 i fins l’1 de desembre de 
2019, data de la seva jubilació, una de les figures 
claus de la Policia Local de Masquefa. Present en la 
creació –el 1986- i creixement al municipi d’aquest 
cos policial municipal, ha exercit durant la seva 
trajectòria professional al servei dels masquefins 
funcions d’auxiliar, cap en funcions, agent i caporal. 
Tota una vida dedicada a l’atenció i la protecció 
dels veïns de la vila.

què és el que s’emporta després de mitja vida 
a la policia Local de masquefa?
M’emporto un munt de records i vivències, tan positi-
ves com negatives. En conjunt, però, m’enduc molt bo-
nes amistats i la satisfacció d’haver fet sempre el que 
he cregut que calia fer en cada moment.

com ha canviat el cos des de la seva entrada 
fins a la seva jubilació?
Ha canviat moltíssim. Quan jo vaig entrar tot just 
érem cinc persones, teníem un únic vehicle i només 
disposàvem d’una habitació per a nosaltres a l’edifici 
de l’Ajuntament. Amb el pas del temps hem ampliat 
les dependències i el material. A més, també ha can-
viat molt la forma i la filosofia d’afrontar les tasques. 
Jo vaig entrar l’any 1983 i aleshores es duien a terme 
unes dinàmiques molt antiquades. Tot això, afortuna-
dament, ha canviat, la gent té més formació i el canvi 
ha estat molt important. La gent jove, a més, també té 
una altra forma d’entendre les coses. Crec que tot ple-
gat ha canviat a millor. 
 
què és el que el fa sentir més orgullós del seu 
servei al poble de masquefa?
Primer, que mai m’he vist obligat a fer res que anés en 
contra del que jo creia. A més, crec que en la mesu-
ra del possible tinc l’estima de la gent amb la que he 
pogut treballat. Jo sempre m’he sentit estimat pel po-
ble de Masquefa i penso que he pogut ajudar a molta 
gent; al mateix temps que també m’ajudaven a mi a 
portar aquesta feina i a sentir-me feliç d’estar aquí. De 
fet, mai he marxat perquè sempre m’he sentit realitzat 
aquí. Enguany farà 36 anys que vaig arribar a Masque-
fa i això dóna per a molt.

per quin motiu va decidir fer-se agent 
de policia?
Sincerament, va ser pràcticament per accident. 
Abans d’entrar al cos, quan era jove, la meva relació 
amb la policia es limitava a córrer davant seu. No per 
fets delictius, però a la dècada dels 70 sí que vaig 
participar en diverses manifestacions i la imatge que 
tenia del cos era negativa. Tot i així, vaig voler provar i 
veure com funcionava tot plegat. Quan vaig arribar a 
Masquefa, sense cap compromís, vaig anar fer unes 
proves a l’Ajuntament i després d’unes oposicions 
i uns estudis vaig acabar entrant com a auxiliar a la 
Policia Local. 

La vessant d’ajuda de la policia sempre m’havia atret, 
així com la possibilitat de treballar fora d’un despatx. 
Si bé mai vaig estar d’acord amb la vessant repressiva 
que tenia aleshores. Penso que la forma de canviar 
les coses és des de dins; i per això sempre he mirat 
d’actuar com a agent tal com m’hagués agradat que 
m’atenguessin a mi. Això va ser el que em va fer decidir 
per a quedar-me i no deixar-ho.

quin consell donaria a les noves generacions de 
policies locals?
Sempre he tingut una màxima: s’ha de tenir en comp-
te que tot allò legal no sempre és just. Per tot plegat, 
cal ser el màxim de just possible. També crec que és 
important tenir empatia amb tothom, mediar i defugir 
dels prejudicis. En definitiva, aplicar el sentit comú i 
saber que estem allà per a facilitar la vida i ajudar a 
la població. 


