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TELÈFONS D’NTERÈS

El web www.radiomasquefa.com ha estat sotmès 
a un profund treball de renovació i millora que per-
met a tots els oients i usuaris accedir de forma més 
senzilla i ordenada a tots els continguts en directe i 
històrics de la ràdio local.

El nou web de Ràdio Masquefa compta amb una 
estètica totalment renovada, neta, clara i entene-
dora; i amb un disseny centrat en l’oient. Té un dis-
seny responsiu i autoeditable i és plenament adapta-
tiva a tot tipus de dispositius mòbils. A més, integra 
les diferents xarxes socials i continguts de l’emissora.

Tothom qui accedeix a www.radiomasquefa.com 
pot escoltar l’emissora en directe, consultar les no-
tícies d’actualitat del municipi, visualitzar la graella 
diària i setmanal de programes, omplir un formulari 
de contacte per a dirigir-se de forma directa i sen-
zilla a l’equip de Ràdio Masquefa, cercar informació 
sobre els diferents espais radiofònics, accedir a un 
nou servei de ràdio a la carta, i seguir en directe o 
recuperar els plens municipals. A més, el nou web 
també incorpora diferents formats -àudio, vídeo, 
talls de veu…- que permeten donar un valor afegit a 
la informació local.
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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
(Barcelona)

93 298 65 00

Jutjat de Pau 93 772 57 57

L’Alzinar 93 772 68 61

Mossos d’Esquadra 112

ORGT 
(Piera i Masquefa)

934 729 223  
932 029 802  

Parròquia Sant Pere 93 772 52 26

Registre Propietat 
núm. 2

93 804 82 73

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

Ferrocarrils Catalans 012

Gas Natural 
(distribució)

902 200 850

Bombers 112

Butano
(Martorell)

93 775 18 87

CDIAP Apinas 93 772 54 54

Consell Comarcal 93 805 15 85

Correus 93 775 92 67

CRARC 93 772 63 96

Endesa 
(avaries i incidències)

800 760 706

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

Atenció 24/7 900 900 120

Emergències 112

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

636 365 631

Assessorament policial 
(WhatsApp o trucada)

601 001 122

SAI (Servei d’Atenció 
Integral LGTBI)

93 805 15 85

Atenció i emergències 
per violència masclista:

Benestar Social    
Torre dels Lleons 

93 772 78 36

Biblioteca 93 772 78 73

Camp de futbol 93 772 66 71

Casal d’avis 93 772 50 07

Casal de Joves 93 772 85 21

CEM Masquefa 93 135 14 08

Centre de Dia 93 772 79 90

CTC 93 772 78 28

Deixalleria/
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 663 702 698 

Ajuntament 93 772 50 30

Atenció al consumidor 93 772 50 30

Anaigua
(incidències i avaries)

900 100 379

Anaigua (atenció al 
client i reclamacions)

900 100 378

Anaigua (comunicació
i lectura)

900 816 101

Ambulatori
(Masquefa)

93 772 64 34

Ambulatori
(La Beguda)

93 772 52 62

Ambulatori
(Martorell) 93 775 51 03

Ambulància 061 / 112

RÀDIO MASQUEFA ESTRENA NOU WEB
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Després de dos anys, els darrers, durant els quals 
no hem pogut ni organitzar ni celebrar com és 
costum la Festa Major a Masquefa a causa de la 
pandèmia de Covid-19, aquest 2022 Santa Mag-
dalena torna amb més força que mai, amb ener-
gies renovades i amb moltes i moltes ganes de 
recuperar l’essència, l’esperit i el format d’un dels 
esdeveniments més importants per a tots els 
masquefins. 

Enguany, aquest mes de juliol, podrem tornar a 
celebrar la Festa Major en plena normalitat. En 
tenim moltíssimes ganes després de tant temps 
sense poder gaudir-ne plenament. I per a l’ocasió 
hem dissenyat un programa d’actes variat, per a 
tots els públics, ambiciós, amb novetats destaca-
des i que esperem que sigui del vostre gust. 

Així, en comptes d’un cap de setmana festiu 
aquest 2022 tindrem dos caps de setmana de Fes-
ta Major. Començant el dia 16 de juliol pel retorn 
del Masquefa en Blanc, un dels actes més icònics 
i amb més participació al llarg dels darrers anys. A 
més, també hem variat el programa d’activitats i 
hem allargat i espaiat els diferents actes. 

Des de l’Ajuntament, doncs, hem fet un esforç molt 
gran per a fer-ho possible i vull agrair públicament 
el suport i la col·laboració de tot el teixit asso-
ciatiu local, amb el Seguici Festiu de Masquefa 
i l’Alzinar al capdavant. Volem, en definitiva, que 
gaudiu plenament i que feu vostres els carrers i 
places per a compartir els bons moments i grans 
records i emocions que sempre ens deixa aquesta 
celebració.

Molt bon estiu i gaudiu plenament de la Festa 
Major de Masquefa i de La Beguda i de les festes 
majors de les nostres urbanitzacions. Totes elles 
són possibles gràcies a les nostres entitats. Des 
d’aquí, el nostre sincer agraïment a totes elles!

TORNEM A GAUDIR 
DE LA FESTA MAJOR 
COM ES MEREIX I EN 
PLENA NORMALITAT

XAVIER BOQUETE, Alcalde de Masquefa

@AjMasquefa

OAV 
Oficina d’Atenció al Vilatà

C/ Major, 93 
(provisionalment al CTC: 
av. Catalunya, 62 – porta 
d’accés Masquef@ula).
93 772 50 30 ext 1
www.masquefa.cat

Ajuntament de Masquefa

@ajmasquefa
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La Regidoria de Promoció Econòmica ha impul-
sat el nou web www.poligonsmasquefa.cat; una 
plataforma digital que ofereix de forma molt sen-
zilla, sintètica i infogràfica diferent informació 
sobre els polígons industrials de La Pedrosa, Clot 
del Xarel·lo i Can Bonastre:

Informació detallada i rellevant dels tres 
polígons industrials de Masquefa, amb tots 
els serveis que s’ofereixen, els sectors que 
hi exerceixen i les característiques principals.

Una secció de notícies amb informacions 
vinculades a l’àrea de Promoció Econòmica 
o al sector empresarial.

Un espai per a contactar amb la Regidoria 
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament.

Un plànol interactiu amb la localització i in-
formació de totes les empreses ubicades als 
polígons industrials del municipi.

Informació útil per a totes aquelles empre-
ses interessades a ubicar-se en aquests polí-
gons industrials.

A més, en pròximes fases l’objectiu és que el web 
pugui seguir creixent incorporant nous continguts 
com ara informació dels productes -en format de 
vídeo curt– que ofereixen les diferents empreses 
habilitades en els tres polígons industrials.

En aquest sentit, els polígons industrials de La 
Pedrosa, Clot del Xarel·lo i Can Bonastre comp-
ten actualment amb més d’una setantena d’em-
preses de diversos sectors instal·lades en aques-
tes tres zones des d’on desenvolupen i duen a 
terme la seva activitat productiva diària. Un eix 
industrial plenament consolidat i en puixança que 
actualment compta amb uns 800 treballadors.
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Un total de 476 veïns 
van participar en alguna 
de les accions desenvo-
lupades de participació 
ciutadana que l’Ajuntament va organitzar en el marc 
del projecte estratègic “Marca Masquefa: identitat | 
reputació | atracció” que pretén, a partir de la iden-
titat i la narrativa territorial, treballar la reputació del 
municipi, aprofundir en l’orgull de pertinença a nivell 
intern i generar atracció a nivell extern.

Tot un èxit de convocatòria que des del consistori es 
valora molt positivament. En total es van organitzar 
cinc sessions online de participació ciutadana en 
les següents dates i amb els següents col·lectius per 
reflexionar sobre temes diversos i poder elaborar 
propostes: 

31 de gener: grup focal online amb comerç i tu-
risme.
31 de gener: grup focal online amb indústria.
1 de febrer: grup focal online amb entitats socials 
i educatives.
2 de febrer: grup focal online amb entitats es-
portives.

3 de febrer: grup focal online amb entitats cul-
turals.

Van participar un total de 58 persones entre les 
cinc sessions participatives. Posteriorment, es van 
portar a terme 11 entrevistes en profunditat a per-
sones que, per trajectòria i experiència, poguessin 
aportar coneixements valuosos per al disseny de la 
marca del municipi.

Aquest procés participatiu va seguir amb l’elabora-
ció d’una enquesta que es va habilitar de manera 
online, oberta  a tota la població, per tal d’identifi-
car opinions del conjunt de la població i poder com-
plementar les aportacions realitzades a les sessions 
participatives realitzades. Un total de 407 persones 
van respondre l’enquesta.

Fruit de l’anàlisi preliminar, sembla que l’accent so-
cial es pot concretar en una marca que potenciï 
el valor de la qualitat de vida de Masquefa, a mig 
camí entre els seus actius tangibles i intangibles. La 
cohesió social pot esdevenir un element important 
en el relat territorial de Masquefa. L’equip tècnic 
segueix treballant per extreure uns resultats defini-
tius que seran presentats a la ciutadania. 

EL PROJECTE “MARCA MASQUEFA” TANCA EL PROCÉS PARTICIPATIU 
AMB UNA ALTA PARTICIPACIÓ

REUNIÓ AMB REPRESENTANTS DE LA GENERALITAT PER ABORDAR 
TEMES DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

El 29 de març l’alcalde de Masquefa, 
Xavier Boquete, i el regidor de Go-
vernació, Carles Mernissi, es van des-
plaçar fins a la seu del Departament 
d’Interior per a mantenir una reunió 
de treball amb el conseller de l’àrea, 
Joan Ignasi Elena.

La trobada tenia com a objectiu tras-
lladar de primera mà a la Generalitat 
les necessitats i mancances que pre-
senta el municipi i el territori en ma-
tèria de seguretat i abordar conjun-
tament els reptes de futur en temes 
de seguretat pública. En aquest sentit, 
Ajuntament i Departament d’Inte-
rior s’han emplaçat a seguir parlant 
i treballant plegats per tal d’acordar 
mesures que millorin la percepció de 
seguretat a Masquefa i garanteixin el 
benestar de tota la població.



MASQUEFA PRESENTA L’ESTAT 
DELS TREBALLS DE REDACCIÓ 
DE LA SEVA AGENDA URBANA 
LOCAL

Durant una primera fase s’han estat recopilant in-
formacions, dades i plans desenvolupats pel consis-
tori i que s’han nodrit amb altres projectes que hi 
ha en marxa desplegats per l’Ajuntament, com ara 
el POUM, el Pla d’Igualtat, el PAM 2020-2023, o la 
Marca Masquefa.

I ara els treballs de l’Agenda Urbana Local es troben 
en una segona fase. En aquests moments s’està 
fent un buidatge de tots els plans desplegats i pre-
vists al municipi -prop d’unes 500 accions- i es du-
ran a terme sessions de treball en grup amb tècnics 
municipals i polítics per a recopilar més informació. 
I a partir d’aquí s’establiran unes línies estratègiques 
i accions a desenvolupar que es presentaran públi-
cament. Finalment, ja en una tercera i quarta fases 
es definirà el Pla d’Acció a seguir, s’iniciarà la seva 
implementació i se’n farà un seguiment.

Mentrestant, el 26 de maig va tenir lloc la trobada 
de la Xarxa d’Agendes Urbanes Locals (XAUL), un 
espai d’intercanvi, capacitació i seguiment dels muni-
cipis de la demarcació de Barcelona en el desenvo-
lupament de les agendes urbanes. En aquesta sessió 
hi va ser present l’Ajuntament i es van activar els me-
canismes de participació dels diversos consistoris així 
com dels coneixements que s’aporten des dels seus 
àmbits.

ACTUALITAT
MUNICIPAL
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LA POLICIA LOCAL CANVIA 
D’UBICACIÓ I ES MUDA A LES 
NOVES DEPENDÈNCIES

Des del 25 d’abril tots els tràmits 
i les gestions presencials que 
la població ha de dur a terme 
amb la Policia Local de Masque-
fa s’han d’efectuar a la nova seu 
que el cos policial ha estrenat al 
passeig de la Via número 62.

La Policia Local ha abandonat la seva anterior ubi-
cació al carrer Sant Antoni número 2 i s’ha traslla-
dat a un nou equipament que compta amb tots 
els recursos, eines i prestacions necessàries per 
a poder oferir als veïns un servei policial òptim.

LLARGA VIDA A LA FÀBRICA 
ROGELIO ROJO: 100 ANYS 
D’HISTÒRIA!

El 9 d’abril l’Ajuntament va organitzar una jornada 
festiva oberta a tota la població amb l’objectiu de 
celebrar el centenari de La Fàbrica Rogelio Rojo 
(1922-2022). Aquell dia els veïns i entitats van 
poder participar d’una visita guiada a La Fàbrica 
Rogelio Rojo i d’una jornada de portes obertes al 
Centre d’Interpretació, d’un acte commemoratiu 
dels 100 anys de La Fàbrica Rogelio Rojo, d’un pis-
colabis i de l’actuació musical de Stromboli Jazz.

Per a commemorar aquesta efemèride tan impor-
tant, històrica i simbòlica al nostre municipi l’Ajun-
tament ha impulsat un programa d’activitats que 
va arrencar el passat mes d’abril i que s’allargarà 
fins a finals d’any, amb l’objectiu de promocionar, 
donar a conèixer i dignificar arreu aquest actiu so-
cial, cultural i turístic del poble.
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L’AJUNTAMENT PLANTEJA UN MODEL D’ECONOMIA CIRCULAR COM A 
ALTERNATIVA A L’ACTUAL DEPOSICIÓ DE RESIDUS A L’ABOCADOR DE 
CAN MATA

La Sala d’Actes del CTC va acollir el 29 de juny l’acte de 
presentació de l’estudi d’alternatives a l’actual mo-
del de deposició de residus a la comarca de l’Anoia. 
L’informe ha estat elaborat per Vilaseca Consultors 
-empresa adjudicatària del contracte- a petició de 
l’Ajuntament de Masquefa amb l’objectiu de plantejar 
una alternativa real a l’abocador de Can Mata.

La sessió va anar a càrrec de l’alcalde de Masquefa, 
Xavier Boquete; i d’Oriol Vilaseca, membre de Vilase-
ca Consultors.

Xavier Boquete explica que “aquest és un estudi 
molt seriós i ambiciós amb el que volem donar una 
resposta a l’ampliació que ara es planteja de l’aboca-
dor de Can Mata de prop d’unes 50 hectàrees. Es-
perem que aquesta sigui ja la darrera ampliació que 
se’n faci i que, a partir d’aquí, no es plantegin més 
ampliacions i s’aposti per un model alternatiu més 
sostenible i que erradiqui els greuges ambientals, 
socials i paisatgístics que provoca a la població de 
Masquefa i a tot el nostre territori”.

Xavier Boquete a més, afegeix que “hem de convertir 
l’actual problema de l’abocador de Can Mata en una 
eina de futur pel territori, plantejant un model que 
converteixi el residu no en una fi nalitat, sinó en un 
recurs material i energètic; i que ens permeti asso-
lir els objectius de desenvolupament i sostenibilitat 
que es plantegen a nivell europeu i que en aquests 
moments no s’estan complint. Aquest és un procés 
que afecta a tota la comarca i al conjunt del país i, 
per tant, és vital i necessari que arribem a un acord 
i a un consens territorial que ens permeti treballar a 
tots els municipis conjuntament”.
Aquest estudi va ser presentat prèviament a tots els 
grups municipals amb representació a l’Ajuntament 
de Masquefa i d’aquí se’n va derivar una moció que 
va ser aprovada per majoria en el Ple municipal. A 
més, també és previst que l’informe es faci exten-

siu pròximament als ajuntaments dels Hostalets de 
Pierola i de Piera -en el marc del treball conjunt del 
Pla Director Urbanístic de polígons d’activitat econò-
mica específic per l’Anoia Sud– i al Parlament de la 
Generalitat de Catalunya.

Quina alternativa es planteja a l’actual model de 
deposició de residus?

L’objectiu que planteja l’Ajuntament de Masquefa és 
reduir en un 90% les tones de residus que s’abo-
quen actualment a l’abocador de Can Mata.

I per fer-ho es planteja un canvi de model: passar de 
l’actual model de deposició de residus -un model li-
neal que prima la deposició i on es considera el resi-
du com un element final- a un nou model d’economia 
circular que tracti el residu com un recurs.

Aquest nou model planteja la substitució de l’actual 
abocador de Can Mata per un nou parc verd d’eco-
nomia circular que seria pioner al sud d’Europa i que 
comptaria amb diferents plantes de tractament. Així, 
l’objectiu seria substituir els actuals residus sòlids, 
gasos d’efecte hivernacle i tractament de lixiviats de 
l’abocador de Can Mata; per, a través de tecnologies 
avançades, prioritzar la valorització material i ener-
gètica dels residus i la seva reutilització.

Aquest nou parc ambiental de tractament avançat 
de residus que es proposa en substitució dels actuals 
abocadors -que tindria una inversió estimada de 550 
milions d’euros- hauria de tenir com a element prin-
cipal la producció de matèries de futur mitjançant la 
química verda (reciclatge químic). A més, seria una 
instal·lació sense emissions de gasos d’efecte hiver-
nacle i amb disseny de “residu zero”.

A més, amb aquest nou canvi de model també es busca:

Acabar amb la pràctica majoritària de l’aboca-
ment que tan afecta a la comarca a nivell am-
biental, social i paisatgístic tant a llarg com a curt 
termini.

Descarbonitzar els processos de gestió de resi-
dus de la comarca.

Crear llocs de treball estables i resilients, a més 
d’oportunitats de negoci pels actors socials així 
com les empreses locals dins del marc de l’eco-
nomia circular i sostenible.
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Enguany els premiats han estat:

Víctor Obrador García (batxillerat científic) per 
“Un ecosistema en miniatura: les columnes de 
Vinogradski”.
Magí Calvet Munné (batxillerat tecnològic) per 
“Construcció d’un cotxe teledirigit”.

Des del passat 27 de juny i fins al pròxim 29 de juliol 
a La Beguda (escola Vinyes Verdes) i a Masquefa 
(escola Font del Roure) s’organitzen els casals d’es-
tiu per a infants entre P3 i sisè de primària, amb 
un ampli ventall d’activitats lúdiques amb l’objectiu 
de combatre de la millora manera possible la calor 
de l’estiu i gaudir de les merescudes vacances esti-
vals.

En total hi ha inscrits 174 infants durant la primera 
setmana, 190 infants en la segona, 193 en la tercera, 
133 en la quarta, i 113 en la cinquena i darrera set-
mana. Els casals estan impulsats per l’Ajuntament 
de Masquefa i estan gestionats per la Fundació Pere 
Tarrés i entre les propostes hi ha piscina, excursió, 
sortides per l’entorn, tallers, gimcanes, nit al casal…

El 14 de juny la plaça Josep Maria Vila va acollir 
la presentació de les dues cooperatives escolars 
que els alumnes de les escoles Font del Roure (4t 
de primària) i Vinyes Verdes (5è i 6è de primària) 
han impulsat aquest curs en el marc del projecte 
CuEmE (Cultura Emprenedora a l’Escola). 

Les dues cooperatives van posar a la venda pro-
ductes que han produït al llarg del curs amb l’ob-
jectiu de recuperar la inversió i destinar part dels 
beneficis a dues causes socials escollides per 
l’alumnat: l’Hospital de Sant Joan de Déu (donació 
de 100€ de l’Escola Font del Roure) i l’APAN (dona-
ció de 200€ de l’Escola Vinyes Verdes). 

CuEmE és un programa per treballar l’autonomia, 
la iniciativa personal i l’emprenedoria al darrer cicle 
de primària, on es fomenten les competències i els 
valors de l’emprenedoria i el cooperativisme, ja que 
l’escola i els infants que hi participen creen i gestio-
nen una cooperativa durant el curs escolar.

PREMIS ALS MILLORS TREBALLS 
DE RECERCA

ELS CASALS D’ESTIU JA ESTAN 
EN MARXA

LES ESCOLES FONT DEL ROURE I 
VINYES VERDES PRESENTEN LES 
SEVES COOPERATIVES ESCOLARS 

El 10 de juny la Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio 
Rojo va acollir la tercera i última sessió d’aquest curs 
2021/2022 del Consell de Participació d’Infants i 
Adolescents de Masquefa. 

La reunió tenia com a objectiu presentar els resul-
tats de la feina feta aquest curs pel Consell, traslla-
dar als infants i joves de Masquefa algunes recoma-
nacions per a contribuir a la sostenibilitat, i entregar 
a l’Ajuntament un decàleg de propostes a adoptar 
per a fer de Masquefa una vila més sostenible. 

EL CONSELL DE PARTICIPACIÓ 
D’INFANTS I ADOLESCENTS 
CELEBRA LA DARRERA SESSIÓ DEL 
CURS

7  Juliol 2022
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FORMACIÓ GRATUÏTA EN 
LES TIC AL CTC

Totes aquelles persones en situació d’atur 
i empadronades a Masquefa que duguin 
a terme formacions en les TIC al Centre 
Tecnològic i Comunitari (CTC) ho poden 
fer de forma 100% gratuïta. En aquest 
sentit, cal recordar que fins ara totes 
les persones a l’atur que duien a terme 
aquestes formacions al CTC pagaven una 
quota a l’inici del curs que, un cop finalit-
zat, es retornava íntegrament.
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NOVA OFERTA FORMATIVA PER A 
PERSONES ADULTES PER AL DARRER 
QUADRIMESTRE DEL 2022

La nova guia formativa inclou de setembre a desembre 
una variada oferta de cursos en els àmbits de les Tecno-
logies de la Informació i la Comunicació (TIC), ocupació i 
empresa.

Com a novetat, i dins el projecte “Treball, Talent i Tecnolo-
gia” sobre el sector logístic, es durà a terme la formació 
“Connecta amb la logística 4.0” adreçada a dos perfils: un 
de magatzem i un d’administració i atenció al client. La for-
mació consta de 4 mòduls i 3 itineraris en funció de les sor-
tides laborals, oferint la possibilitat de fer l’itinerari complet 
si es desitja. També s’iniciarà el projecte “+40: expertesa, 
experiència i talent” adreçat a persones de més de 40 
anys aturades provinents del sector serveis, administració i 
comerç, principalment. Inclourà formació, orientació i una 
campanya de sensibilització cap a la contractació d’aques-
tes persones. 

Per a més informació, 93 772 78 28 o ctc@masquefa.net.

EL CTC OFEREIX CURSOS 
DE PREPARACIÓ PER A LA 
PROVA ACTIC I REALITZA 
ELS EXÀMENS D’AQUEST 
CERTIFICAT

La Generalitat ha iniciat una campan-
ya per a animar als centres formatius 
d’arreu de Catalunya a formar part com 
a col·laboradors de l’ACTIC, la certifi ca-
ció acreditativa de la competència digital. 
I entre els materials comunicatius que 
ha divulgat hi ha un vídeo que té com 
a protagonista el CTC de Masquefa. I és 
que l’equipament masquefí és col·labora-
dor ACTIC i ofereix habitualment cursos 
telemàtics de preparació per a la prova 
ACTIC. A més, com a centre acreditat, 
també acull els exàmens per a aquesta 
acreditació. 



IGUALTATI

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ EN 
L’ACTIVITAT “EL PAPER DE LA 
DONA A LA NOSTRA HISTÒRIA”

Més d’una vintena de persones van prendre part el 
24 d’abril en la jornada “El paper de la dona a la nos-
tra història”. L’activitat va consistir en una caminada 
per la història i el patrimoni artístic i cultural de 
Masquefa amb mirada de dona. Així, els participants 
van gaudir d’una visita al Centre d’Interpretació de 
La Fàbrica Rogelio Rojo i un vermut.
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II CAMINADA PEL DIA 
INTERNACIONAL D’ACCIÓ PER LA 
SALUT DE LES DONES

El 29 de maig l’Ajuntament es va sumar un any més a 
la commemoració del Dia Internacional d’Acció per 
la Salut de les Dones amb l’objectiu de fer difusió 
de l’estat de salut de les dones, les seves necessitats i 
demandes, i el compromís de les administracions per 
donar-hi resposta. I ho va fer amb l’organització de 
la segona edició de la caminada popular amb motiu 
d’aquesta diada, que va resultar tot un èxit de parti-
cipació.

JORNADA REIVINDICATIVA SOBRE 
IGUALTAT I PREVENCIÓ DE LES 
VIOLÈNCIES MASCLISTES

El passat 8 d’abril l’Institut de Masquefa va organit-
zar una jornada reivindicativa entorn de la igualtat i 
la prevenció de les violències masclistes, a través de 
diferents activitats i iniciatives on tots els cursos van 
estar implicats. La construcció de l’acció va néixer 
d’una fase prèvia d’aprenentatge de conceptes i con-
tinguts, i de reflexió, a través de tallers realitzats per 
l’alumnat de 2n d’ESO, i des dels quals es va donar 
contingut i es van construir moltes de les propostes 
d’aquesta jornada.

MASQUEFA APOSTA PER LA 
IGUALTAT

Els dies 21 i 28 de juny l’Ajuntament -amb el suport i 
la col·laboració del Ministeri d’Igualtat i l’entitat Cúr-
cuma- va organitzar el taller “Les agressions sexis-
tes en espais col·lectius”. A la sessió hi van prendre 
part 30 persones de 12 entitats.

Mentrestant, en el marc dels actes de commemo-
ració del Dia Internacional contra la LGTBIfòbia (17 
de maig) i del Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+ 
(28 de juny) la bandera LGTBI va presidir el balcó de 
l’edifici de l’Ajuntament.



URBANISMEU
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La Regidoria d’Urbanisme ha desplegat les últimes 
setmanes diverses tasques de millora i arranjament 
a la via pública i els equipaments municipals per tal 
de resoldre els desperfectes existents i garantir el 
manteniment i un estat òptim dels espais compartits.

Aplicació d’un tractament tèrmic - i totalment 
ecològic i sense productes tòxics- per a 
eliminar males herbes. 

Posada en marxa, després de la pandèmia, del 
sistema d’aigües del parc de les Fonts. 

Modernització del gimnàs del CEM i habilitació 
d’una nova sala.

Substitució de canonades d’aigua a l’avinguda 
Can Parellada i al carrer Font del Torrent.

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

Clausura de l’àrea d’entrega de poda.



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

Arranjament del camí d’accés al Cementiri Vell 
per a la prevenció d’incendis.

La Brigada municipal d’Obres i Serveis ha 
incorporat a la seva fl ota de vehicles una nova 
camioneta elèctrica, una furgoneta elèctrica i 
un camió amb grua.

Tasques d’arranjament del camí que va a Can 
Bonastre: neteja del camí, arranjament de les 
baranes de protecció i aportació de sauló al 
llarg de tot el recorregut.

Habilitació d’una nova teulada a l’edifi ci 
principal del CRARC. 

Arranjament del local de Can Quiseró: 
ampliació de la terrassa, adequació dels 
accessos, pintada de parets i col·locació d’un 
sostre doble per a evitar goteres.
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EL CRARC CELEBRA 
EL 30È ANIVERSARI

MEDI AMBIENT, 
NATURA I ENTORN

MA

LA NOSTRA NATURA: 
LA SALAMANDRA

Estem davant d’un dels animals més curiosos pel 
que fa al seu nom. Així com la majoria dels animals 
tenen noms que canvien molt depenent de la llen-
gua que parlem, no és el cas de la salamandra, que 
es diu igual en català, castellà (salamandra), euske-
ra (salamandra), portuguès (salamandra), francès 
(salamandre), anglès (salamander), italià (salaman-
dra), alemany (salamander), finlandès (salamante-
ri), polonès (salamandra), grec (σαλαμάνδρα)…; i 
fins i tot, el gènere i espècie del seu nom científic 
(Salamandra salamandra). Insòlitament, sembla 
que tot Europa es va posar d’acord, almenys un cop, 
en posar nom a una bestiola.  

Aquest amfibi està present a tot el territori europeu 
i els seus colors la fan inconfusible: una base negra 
amb taques grogues més o menys grans que con-
trasten fortament, proporcionant a l’animal una 
coloració d’advertència d’un perill, com tenen tam-
bé les abelles o les vespes. En aquest cas el perill és 
un líquid tòxic que li impregna la pell i que pot ser 
molt urticant en contacte amb la boca dels seus 
depredadors. Com que les persones no mengem 
salamandres podem estar ben tranquils al respec-
te. La de la fotografia va ser sorpresa en una nit de 
pluja a una riera entre Masquefa i Capellades. No 
estava sola, ja que després d’uns mesos d’hivern 
sec, aquella pluja va fer sortir a moltes altres sala-
mandres que estaven esperant l’esdeveniment per 
posar-se a criar. I seguint amb les curiositats, cal 
destacar que les salamandres no ponen ous, sinó 
que dipositen les seves larves mig desenvolupades 
a l’aigua directament en el moment del “part”. En 
aquell instant inicien una metamorfosis que els hi 
donarà la seva coloració inconfusible al cap d’unes 
poques setmanes.

Albert Martínez-Silvestre 
CRARC

El Centre de Recuperació d’Amfi bis i Rèptils de 
Catalunya (CRARC) celebra aquest 2022 el 30è 
aniversari del seu reconeixement com a Centre de 
Recuperació de Fauna Salvatge per part de la Ge-
neralitat de Catalunya. 

I per a commemorar aquesta efemèride tan im-
portant i significativa el 16 de juny es va celebrar 
una visita a les instal·lacions del CRARC, uns par-
laments institucionals, i la instal·lació d’una placa 
commemorativa; amb la presència destacada de 
l’alcalde Xavier Boquete, el diputat delegat de Mo-
bilitat, Espais Naturals i prevenció d’Incendis Fores-
tals de la Diputació de Barcelona, Valentí Junyent.

El CRARC, 30 anys d’història (1992-2022)

El CRARC és una instal·lació municipal dedicada a 
la rehabilitació de fauna salvatge, especialitzada 
en rèptils i amfi bis, i amb la fi nalitat de retornar-la 
al seu hàbitat natural. El CRARC ha esdevingut un 
centre de referència a tot l’Estat en la gestió, estu-
di, recerca i divulgació de fauna herpetològica. En 
tot aquest temps, el CRARC ha gestionat més de 
45.000 exemplars de rèptils i amfi bis i també ha 
col·laborat amb projectes més enllà de les nostres 
fronteres.

El fet d’acollir espècies tan diferents ha permès do-
nar sortida a una gran quantitat d’investigacions en 
el camp de la biologia i la veterinària, donant com 
a resultat més de 500 publicacions de caràcter 
científi c i divulgatiu, així com nombroses ponèn-
cies en congressos nacionals i internacionals.

El CRARC ha projectat tota la seva activitat en 
la conservació dels rèptils i amfibis al camp de 
l’educació ambiental, obrint les seves portes a les 
escoles, estudiants de tota mena i al públic en ge-
neral, i oferint coneixement de la problemàtica de 
conservació que envolta aquesta fauna. A més, la 
singularitat del centre ha fet que esdevingui un 
punt d’atracció turístic-cultural.
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SOL I MEDICAMENTS

EL BENESTAR EMOCIONAL

A l’estiu un dels factors que poden afectar la nostra 
pell és la interacció de medicaments i radiació solar: 
és la fotosensibilització induïda per medicaments. 
Una reacció cutània anormal, però més freqüent del 
que ens pensem i que moltes vegades desconeixem. 

Les reaccions dels medicaments fotosensibilitzants 
són de 2 tipus:

Reaccions de fototoxicitat: són les més comu-
nes (95% dels casos). Estan associades a la pre-
sa de fàrmacs per via oral. Es manifesten com 
una cremada solar exagerada, poden sortir fins 
i tot ampolles en la zona exposada. Apareixen 
als pocs minuts o hores després d’haver pres el 
medicament i l’exposició solar. No requereixen 
d’exposició prèvia al fàrmac i poden deixar una 
taca fosca a la pell.

Reaccions de fotoal·lèrgia: són poc freqüents. 
Estan relacionades amb medicaments de via 
tòpica. Són reaccions d’hipersensibilitat al·lèrgi-
ca, on intervé el sistema immunològic i reque-
reixen d’exposició prèvia al fàrmac. Apareixen 
després d’1 a 14 dies de l’exposició solar. Les 
reaccions són similars a èczemes aguts amb 
molta picor i que poden afectar també zones no 
exposades.

Molts dels medicaments fotosensibilitzants són d’ús 
comú i alguns no necessiten recepta mèdica, com 
alguns AINE’s (ibuprofè, dexketoprofè, naproxè). Per 
fer una bona prevenció és molt important estar ben 
informat. Utilitza fotoprotectors que et protegeixin 
dels UVB, UVA, IR i llum visible, reaplica cada dues 
hores, evita les hores de més radiació i no et deixis 
el barret ni les ulleres de sol.

Què és el benestar emocional? 

Quan parlem de benestar emocional estem parlant 
d’un estat d’ànim amb el qual ens sentim bé. El be-
nestar apareix quan podem regular de forma positiva 
el conjunt d’emocions que sentim. Aquest domini ens 
provoca un estat de tranquil·litat i pau, que ens ca-
pacita per fer front a les demandes i situacions del 
nostre dia a dia, i ens permet funcionar d’una manera 
adequada.

Què són les emocions? Com podem gestionar-les?

Les emocions són mecanismes que ens ajuden a re-
accionar amb rapidesa davant successos inespe-
rats i apareixen de manera automàtica. Tant les que 
són percebudes com a positives com les negatives, 
són sentiments humans que apareixen com a respos-
ta natural a diverses situacions. Per tant, no hem de 
desconnectar-nos d’elles o evitar-les, el que podem fer 
és aprendre a gestionar-les. 

Alguns aspectes bàsics per aprendre a gestionar-les:

1. Aprendre a identifi car les nostres emocions, així 
com els estats i sensacions fisiològiques i cognitives 
que comporten.

2. Comprendre que ens volen dir i saber etiquetar-les. 

3. Acceptar-les i permetre un espai per sentir-les.

4. Moderar les emocions que ens produeixen males-
tar (per exemple amb tècniques de relaxació, esport, 
escriptura, música...) i intensificar les que són més po-
sitives,  sense reprimir la informació que comuniquen 
totes. 

SALUTS

Laura Castillo Gabarrón
Referent de Benestar Emocional i Comunitari 

d’Atenció Primària del Baix Llobregat Nord

Sílvia Jiménez Tort
Farmacèutica titular de la 

Farmàcia Masquefa
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FESTA MAJOR de Santa Magdalena 2022

2N TORNEIG DE PÀDEL DE FESTA 
MAJOR DE MASQUEFA

Dissabte 9, de 09 a 14 h i 18 a 21 h 
Diumenge 10, de 09 a 14 h 
Pistes de l’Alzinar i CEM

Finals a les pistes de l’Alzinar
Lliurament de trofeus el diumenge 10 
a les 19 h a l’Alzinar 
Organitza: L’Alzinar, Societat 
Recreativa i Cultural
Col·labora: Ajuntament de Masquefa, 
CEM, Servi Fruit, Punt Taronja, Caves 
Raventós Rosell i Esclat Bonpreu

BALLS EN LÍNIA A CÀRREC DELS 
ALUMNES DEL CASAL D’AVIS I 
BACHATA A CÀRREC DELS ALUMNES 
DE L’ALZINAR AMB EL PROFESSOR 
FERNANDO ORIHUELA

20.30 h
Pl. Josep M. Vila (pl. de l’Estació)

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DEL 
I CONCURS DE CARTELLS DE FESTA 
MAJOR DE MASQUEFA 2022

19.30 h
Oficines de l’Alzinar (plaça Josep 

M. Vila - pl. de l’Estació)
L’exposició es podrà visitar des del 20 
fins al 31 de juliol de 10 a 13 h i de 18 a 20 h.

VERMUT EN BLANC AL BAR CASAL 
L’ALZINAR

De 12 a 14 h
Bar Casal Alzinar

Vine vestit en blanc i per cada tapa 
que demanis rebràs un vermut de 
regal.
Organitza: L’Alzinar, Societat 
Recreativa i Cultural

CASTELLERS AMB ELS XICOTS DE 
VILAFRANCA I COLLA CONVIDADA

18 h 
Pl. Josep 

M. Vila (pl. de 
l’Estació)
Organitza: 
L’Alzinar, 
Societat 
Recreativa i 
Cultural

DISSABTE 9 I DIUMENGE 
10 DE JULIOL 

DIUMENGE 17 DE JULIOL

DISSABTE 16 DE JULIOL

SEMIFINALS DE DOMINÓ TORNEIG DE 
FESTA MAJOR

De 9 a 14 h
Bar Casal l’Alzinar

Organitza: Organitza: L’Alzinar, 
Societat Recreativa i Cultural

INFLABLES A LA PISCINA DE 
L’ALZINAR

D’11 a 15 h
Piscina de l’ Alzinar

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

DIJOUS 21 DE JULIOL

MAGNÍFIC CASTELL DE FOC

22.30 h
Escola el Turó

Patrocinat per Pirotècnia Rosado

MASQUEFA EN BLANC

De 23 a 06 h 
Pati de La Fàbrica Rogelio Rojo

Quan ho vegis tot negre, deixa la 
ment en blanc....
Amb bona música, espectacles i 
sorpreses. No ho oblideu venir vestits 
de blanc!.

EXHIBICIONS D’ACTIVITATS DEL CEM

18.30 h
Pl. Josep M. Vila (pl. de l’Estació)

Programa:
18.30 h Infantil
19 h Zumba
19.45 h Fitcombat
20.30 h Masterclass cicloindoor 
solidària
21.30 h Final
Organitza: CEM Masquefa

DIMECRES 20 DE JULIOL



ESPECTACLE INFANTIL QUE PETI
LA PLAÇA AMB XIP XAP

19.30 h
Pl. Josep M. Vila (pl. de l’Estació)

PASSADA DE RETORN AMB LES 
AUTORITATS LOCALS I ELS BALLS DEL 
SEGUICI FESTIU

21.45 h
Des de la parròquia de Sant Pere

fins a l’Ajuntament
Organitza: Seguici Festiu de Masquefa

ACTUACIÓ DELS BALLS DEL SEGUICI 
FESTIU

22 h
Davant Ajuntament

Organitza: Seguici Festiu de Masquefa

SERENATA A L’AJUNTAMENT AMB 
L’ORQUESTRA MONTGRINS

23.30 h
C/ Sant Antoni

NIT JOVE DE FESTA MAJOR (- 99) 
DES DELS 80’ FINS L’ACTUALITAT 
AMB BIGFRIDAY DISCO (2 DJ’S I 3 
BALLARINS)

De 00 a 04 h
Pati de La Fàbrica Rogelio Rojo

SARAU DE FESTA MAJOR, AMB 
L’ORQUESTRA MONTGRINS

Seguidament
Pl. Josep M. Vila (pl. de l’Estació)

Ball del fanalet i ball de socis solters

TOC DE CAMPANES: REPIC DE VIGÍLIA

20 h
A càrrec de la Colla Gegantera de 
Masquefa

PASSADA DE VIGÍLIA AMB LES 
AUTORITATS LOCALS I ELS BALLS DEL 
SEGUICI FESTIU

21 h
Des de l’Ajuntament fins a la 

parròquia de Sant Pere
Organitza: Seguici Festiu de Masquefa

CANT DELS GOIGS EN LLAOR DE 
SANTA MAGDALENA

21.30 h
Parròquia de Sant Pere

FESTA MAJORFM
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TOC DE CAMPANES: REPIC DE FESTA 
MAJOR

10 h
A càrrec de la Colla Gegantera de 
Masquefa

OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR

11.30 h
Parròquia de Sant Pere

Missa acompanyada per la CORAL 
L’ALZINAR I LA CORALETA

OFRENA DEL RAM DE LA GEGANTA A 
SANTA MAGDALENA AL SO DE LA PEÇA 
PER TU, MAGDALENA I INTERPRETACIÓ 
DEL VALS DELS GEGANTS DE MASQUEFA

Seguidament
Parròquia de Sant Pere

A càrrec dels gegants originals i 
l’acompanyament musical de la Cobla 
Montgrins

 

PASSADA DE FESTA MAJOR AMB LES 
AUTORITATS LOCALS, ELS BALLS DEL 
SEGUICI FESTIU I L’ACOMPANYAMENT 
MUSICAL DE LA COBLA MONTGRINS

11 h
Des de l’Ajuntament fins a la 

parròquia de Sant Pere

SARDANES AMB LA COBLA 
MONTGRINS

18 h
Pl. Josep M. Vila (pl. de l’Estació)

DEMOSTRACIÓ D’ESCACS

De 18 a 20 h
Pl. Josep M. Vila (pl. de l’Estació)

Organitza: L’Alzinar, Societat 
Recreativa i Cultural

BALLADA CONJUNTA EN HONOR A 
SANTA MAGDALENA I ENCESA DEL 
CAMPANAR

En acabar
Davant la parròquia de Sant Pere

FINALS , 3R I 4R LLOC DE DOMINÓ 
TORNEIG DE FESTA MAJOR

De 9 a 14 h
Bar Casal l’Alzinar

Seguidament lliurament dels premis.
Organitza: L’Alzinar, Societat 
Recreativa i Cultural

DIVENDRES 22 DE JULIOL
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SARDANES AMB LA COBLA MONTGRINS

Seguidament
Pl. Josep M. Vila (pl. de l’Estació)

BALL DE GALA AMB L’ORQUESTRA 
MONTGRINS

I a continuació
Pl. Josep M. Vila (pl. de l’Estació)

Ball del fanalet i ball de socis casats

NIT JOVE DE FESTA MAJOR (-99) 
AMB BIGFRIDAY DISCO (2 DJ’S I 3 
BALLARINS)

De 00 a 04 h
Pati de La Fàbrica Rogelio Rojo

CORREFOC DE LA COLLA INFANTIL DE 
DIABLES DE MASQUEFA I ELS DIMONIS 
DE MOLINS DE REI

22 h
Des de la pl. Josep M. Vila (pl. de 

l’Estació) fins a l’Ajuntament
Recorregut: c/ Escoles, c/ Major, c/ 
Sant Pere, c/ Crehueta (mitja volta 
davant la Rectoria), c/ Sant Pere, c/ 
Major i Ajuntament.
Organitza: Colla de Diables de 
Masquefa Pixafocs i Cagaspurnes, 
amb la col·laboració del Seguici Festiu 
de Masquefa

VERMUT DE FESTA MAJOR

13.30 h
Casal d’Avis

Vermut per a la gent gran
Col·labora: Associació de la Gent Gran 
de Masquefa

SOPAR DE FESTA MAJOR

22 h
Pl. Josep M. Vila (pl. de l’Estació)

Preu 25 €. Menú Infantil 12 €. Els 
tiquets es podran comprar al Casal 
d’Avis fins el dia 19 de juliol. Amb la 
col·laboració de l’Associació de la 
Gent Gran de Masquefa.

SORTEIG DE 4 ÀPATS PER A DUES 
PERSONES

23.15 h
Pl. Josep M. Vila (pl. de l’Estació

Sorteig de les butlletes Masquefa 
Comerç
Organitza: Masquefa Comerç

3/4 DE 15 I EL SEU ESPECTACLE D’ESCUMA

18 h
Pl. Josep M. Vila (pl. de l’Estació)

CONCERT DE FESTA MAJOR 
“CANÇONS DE MAR I MUNTANYA” 
INTERPRETADES PER LA CORAL 
L’ALZINAR I LA COBLA L’ORQUESTRA 
MONTGRINS

18.30 h
Parròquia de Sant Pere

Sota la direcció del mestre Albert 
Folch i Romaní

TORNEIG POPULAR DE TENNIS TAULA 
DE MASQUEFA

De 9 a 15 h
Pavelló 1

Informació: masquefattc@gmail.com 
o al local Tennis Taula dimarts i dijous 
de 17 a 19 h. Tel 625 06 86 19
Organitza: Masquefa Tennis Taula Club

DISSABTE 23 DE JULIOL

PASSADA DE RETORN AMB 
LES AUTORITATS LOCALS I 
L’ACOMPANYAMENT MUSICAL DE LA 
COBLA MONTGRINS

13 h
Des de la parròquia de Sant Pere fins 

la pl. Josep M. Vila (pl. de l’Estació)

CANT DELS GOIGS EN LLAOR DE 
SANTA MAGDALENA

En acabar
Parròquia de Sant Pere

ESPECTACLE DE FOC A CÀRREC 
D’IGNIS ASMODEUS

21.45 h
Pl. Josep M. Vila (pl. de l’Estació)

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

GRAN CONCERT DE FESTA MAJOR, 
AMB L’ORQUESTRA MONTGRINS

23.30 h
Pl. Josep M. Vila (pl. de l’Estació)
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VISITA GUIADA HISTÒRICA: 
ROGELIO ROJO, LA FÀBRICA

11 h
Recinte de La Fàbrica Rogelio Rojo

Visita guiada a càrrec d’Anoia 
Patrimoni.
Preu: adults 4€, menors de 8 anys 
gratuït.
Informació i inscripcions:  
https://www.anoiapatrimoni.cat/visites-
guiades/rogelio-rojo-la-fabrica/

CERCAVILA DE FESTA MAJOR AMB 
ELS BALLS DEL SEGUICI FESTIU DE 
MASQUEFA I ELS CONVIDATS: BALL 
DE CERCOLETS DE VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS, BALL DE GITANES DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS I BALL DE 
PASTORETS DE L’ARBOÇ

19 h
Des de la pl. Josep M. Vila 

(pl. de l’Estació) fins a l’Ajuntament
Recorregut: pl. Josep M. Vila (pl. 
Estació), c/ Escoles, c/ Major i 
Ajuntament. 
Organitza: Seguici Festiu de Masquefa

CARRETILLADA DE FESTA MAJOR 
DELS DIABLES DE MASQUEFA

Seguidament
Davant Ajuntament

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

ACTUACIÓ DE LLUÏMENT DELS BALLS 
DEL SEGUICI FESTIU I ELS CONVIDATS

19.45 h
Davant Ajuntament

Organitza: Seguici Festiu de Masquefa

CAMPIONAT DE TIR AL PLAT

11 h
A les 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

BALLADA CONJUNTA DE BALL DE 
BASTONS

12 h
Pl. Josep M. Vila (pl. de l’Estació)

Organitza: Colla de Ball de Bastons de 
Masquefa

2N OPEN DE PETANCA DE LA VILA DE 
MASQUEFA

18 h
A les instal·lacions de la Petanca

Organitza: Club Petanca Masquefa

BALL AMB L’ORQUESTRA PRIVAT 5

23 h
Pl. Josep M. Vila (pl. de l’Estació)

Organitza: L’Alzinar, Societat 
Recreativa i Cultural

BALL PARLAT I VERSOTS SATÍRICS 
DELS DIABLES DE MASQUEFA

22.30h
Davant Ajuntament

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

TROBADA DE BALL DE BASTONS A 
MASQUEFA

10 h
Recinte de La Fàbrica Rogelio Rojo

Recorregut de la cercavila: 
c/ Serralet, c/ Crehueta, c/ Sant Pere, 
c/ Major, c/ Roig Bonastre, c/ Pau 
Bruna i pl. Josep M. Vila.
Organitza: Colla de Ball de Bastons de 
Masquefa

AMERICANA DE PÀDEL AMB PARELLA 
FIXE 

De 18 a 20 h
Pista de pàdel de l’Alzinar

Inscripcions: 621 278 359.  
info@alzinar.cat
Organitza: L’Alzinar, Societat 
Recreativa i Cultural
Col·labora: Cal Cuiner, Restaurant Els 
Cubs, Pizzeria Titus, Can Vidal-Ramos 
(Cal Ciclista), La Cassola de Collbató

TORNEIG DE FESTA MAJOR MELÉ 
NOCTURNA

21 h
A les instal·lacions de la Petanca

Organitza: Club Petanca Masquefa

CONCERT DE VERSIONS “LA NIT 
TREMENDA” AMB TREMENDOS I DISCO 
MÒBIL

De 00.30 a 05 h
Pati de La Fàbrica Rogelio Rojo
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SUPER TOBOGAN INFLABLE AQUÀTIC 
(75 M)

D’11 a 14 h
C/ Santa Clara, entre c/ Doctor 

Rotllant i Av. Catalunya 
Cal portar inflable individual (flotador, 
matalàs, etc). També estaran obertes 
les fonts del parc infantil del costat 
del CAP.
Organitza: ADF de Masquefa

XXXIX MOSTRA DE CUINA DE 
MASQUEFA

19 h
Pl. Josep M. Vila (pl. de l’Estació)

Presenta el teu millor plat o postres i 
entra en el sorteig d’un esmorzar de 
forquilla i ganivet per a dues persones 
al Restaurant Can Vidal-Ramos (Cal 
Ciclista) 
Organitza: L’Alzinar, Societat Recreativa 
i Cultural
Col·labora: Restaurant Can Vidal-Ramos 
(Cal Ciclista)

AMERICANA DE PÀDEL MULTINIVELL 

De 18.30 a 20.30 h
Pistes de pàdel de l’Alzinar

Inscripcions 621 278 359 
info@alzinar.cat 
Organitza: L’Alzinar, Societat Recreativa 
i Cultural
Col·labora: Restaurant Oasis, 
Hortènsia Perruqueria i Estètica,
 Can Felip i Pollastres Yoli

CERCAVILA AMB LA XARANGA DRAC 
DE MASQUEFA

D’11 a 13 h
Pels carrers de la Vila

Organitza: Xaranga Drac

DIUMENGE 24 DE JULIOL
TOT CIRC AMB L’ESPECTACLE HOPA-LI

18 h
Pl. Josep M. Vila (pl. Estació)

TORNEIG POPULAR. 12 HORES DE 
FUTBOL PLATJA

Dissabte 30: de 18 a 05 h
Diumenge 31: de 17 a 23 h
A les instal·lacions annexes a la 

piscina municipal del camp de futbol
Organitza: FS Espardenya

DISSABTE 30 I DIUMENGE 
31 DE JULIOL

ORGANITZA I PATROCINA: 

Ajuntament de Masquefa

COL·LABORA:

ADF, Anoia Patrimoni, 
Associació de la Gent Gran de 
Masquefa, CEM Masquefa, Colla 
de Ball de Bastons de Masquefa, 
Colla Gegantera de Masquefa, 
Colla de Diables de Masquefa 
Pixafocs i Cagaspurnes, 
Coral L’Alzinar, Club Petanca 
Masquefa, Club de Tir 
Masquefa, Fernando Orihuela, 
Futbol Sala l’Espardenya, 
L’Alzinar - Societat Recreativa i 
Cultural, La Coraleta, Masquefa 
Comerç, Masquefa Tennis Taula 
Club, Pàdel l’Alzinar, Parròquia 
de Sant Pere, Pirotècnia 
Rosado,  Protecció Civil, 
Societat de Caçadors l’Esquirol 
de Masquefa i Xaranga Drac de 
Masquefa.

El dimecres 20 de juliol a les fi retes 
els  quets de les atraccions seran a 
meitat de preu.

HAVENERES AMB LA RIBERA I RON 
CREMAT

20 h
Pl. Josep M. Vila (pl. de l’Estació)

Organitza: L’Alzinar, Societat Recreativa 
i Cultural

CAMPIONAT DE BOTIFARRA

De 15 a 19 h
Bar Casal l’Alzinar

La parella guanyadora rebrà un xec re-
gal per dues delicioses pizzes cortesia 
de Pizzeria Titus
Inscripcions Bar Casal o 621 278 359 
info@alzinar.cat
Organitza: L’Alzinar, Societat Recreativa 
i Cultural
Col·labora: Pizzeria Titus
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La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament, amb la 
col·laboració del Seguici Festiu de Masquefa, ha im-
pulsat enguany una nova iniciativa que tenia com a 
objectiu promoure la cultura popular i tradicional de 
les nostres festes majors, i fomentar la creació artís-
tica i la participació vilatana.

Es tractava de la primera edició del Concurs de car-
tells de Festa Major de Masquefa 2022; un certa-

men de caràcter popular on hi podien participar to-
tes les persones majors de 16 anys. 

El jurat va determinar que la primera guanyadora 
del concurs és Susana Calvo Boira i com a premi la 
seva obra és la protagonista del cartell de la Festa 
Major d’aquest 2022. A més, tots els cartells que 
s’han presentat al certamen s’exposaran a les ofici-
nes de l’Alzinar del 20 al 31 de juliol.

SUSANA CALVO BOIRA ÉS L’AUTORA DEL CARTELL DE LA FESTA MAJOR

FESTA MAJOR de
MASQUEFA 2022

Del 20 al 24 de juliol



CULTURAC

LA BIBLIOTECA ACULL NOVES PROPOSTES

Amb l’objectiu de seguir fomentant la lectura i 
la cultura la Biblioteca de Masquefa segueix des-
plegant diferents propostes adreçades a tot tipus 
d’usuari. Entre les diverses activitats dutes a terme a 
la biblioteca en els darrers mesos cal assenyalar: les 
sessions de cinefòrum, les trobades del Club de Lec-
tura, les conferències, les presentacions de llibres, les 

exposicions, el recital de poesia i música en directe, 
les narracions de contes (L’Hora del conte) i els ta-
llers de creació i experimentació. Cal també destacar 
la participació del Club de Lectura de Masquefa a la 
Trobada de Clubs de Lectura al Teatre Nacional de 
Catalunya.

PRESENTA LA TEVA CANDIDATURA 
AL VII CONCURS DE FOTOGRAFIA 
D’INSTAGRAM

En aquesta ocasió el certamen té com a gran prota-
gonista el centenari de La Fàbrica Rogelio Rojo, 
que ha estat la temàtica escollia per la Regidoria de 
Cultura com a eix central d’aquesta convocatòria. 
El VII Concurs de Fotografia d’Instagram és obert a 
tota la població i per a participar-hi només cal pu-
blicar a Instagram les fotografies concursants amb 
l’etiqueta #fotomasquefa22 abans de l’1 d’octubre. 
Els requisits del certamen es poden consultar al web 
www.masquefa.cat.
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La Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo va aco-
llir el 20 de maig una conversa entre la masquefina 
M. Carme Junyent i Òscar Andreu amb motiu de la 

presentació del llibre “Som dones, som lingüistes, 
som moltes i diem prou”.

Ja s’han celebrat quatre dels sis concerts que en-
guany conformen la nova edició del cicle Masquefa 
sona bé, impulsat per la Regidoria de Cultura i amb la 
coordinació i producció musical de Jordi Tomàs. Per 
l’escenari de la Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio 
Rojo ja hi han passat Miquel Bofi ll i Albert Guinovart, 
la Coral Cantiga, Susana Sheiman i el Col·lectiu Bros-
sa. El 18 de setembre serà el torn per a Paula Peso; 
i el 23 d’octubre tancarà el cicle Gaman Ensemble.

CULTURAC

M. CARME JUNYENT PRESENTA EL SEU DARRER LLIBRE

EL MASQUEFA SONA BÉ 2022 ENCARA LA SEVA RECTA FINAL
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CAN QUISERÓ CELEBRA UNA 
JORNADA D’ACTIVITATS

RECONEIXEMENT A MANUEL RUIZ 
MORICHE

El 7 de maig es va organitzar una paella popular i 
els assistents també van poder gaudir d’activitats 
infantils i de l’actuació musical d’El Didac Remember.

Aquest veí de Masquefa va rebre la Medalla d’Honor 
de la Carretera 2022 per la seva trajectòria com 
a voluntari i professional en l’àmbit de Socors i 
Emergències. En Manuel també és voluntari de l’ADF 
i conductor de l’autobús de línia de Masquefa.

EL DIA D’EUROPA ARRIBA A MASQUEFA

L’Ajuntament s’ha adherit enguany als actes commemo-
ratius del Dia d’Europa amb un programa d’activi-
tats lúdiques i pedagògiques obertes a tots els veïns. 
Entre les propostes organitzades hi havia:

El cicle de xerrades “Masquefa amb visió 
europea”: les primeres dues ponències van anar 
a càrrec d’Oriol Lázaro i Emma Gumbart; i Arnau 
Queralt serà el pròxim ponent el 29 de setembre.

Representació de l’obra de teatre “Kalòpsia, un 
planeta no tan diferent”, adreçada als alumnes 
de 3r i 4t de primària de les escoles El Turó i Font 
del Roure.

Lectura de la Declaració del Dia d’Europa el 12 de 
maig durant el Ple municipal de l’Ajuntament.

Trobada institucional amb el Consell Català del 
Moviment Europeu.
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COMPLETEM L’ÀLBUM DEL BOSC DELS INFANTS 2022

Aquestes famílies també van 
participar en la darrera edició 
de la plantada d’alzines al Bosc 
dels Infants. Les seves fotografies 
completen l’àlbum fotogràfic de 
la jornada que podeu trobar a les 
xarxes socials de l’Ajuntament.
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MASQUEFA HOMENATJA LES PARELLES QUE CELEBREN LES SEVES 
NOCES D’OR

El 22 de maig la Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio 
Rojo es va vestir de gala per acollir l’emotiu acte 
d’homenatge que l’Ajuntament ret anualment als 
matrimonis de Masquefa que celebren els 50 
anys (o més) de casats.

Enguany hi van participar un nombre destacat de 
parelles que van gaudir d’un bon dinar i d’un concert 
d’havaneres. A més, a les parelles casades els anys 
1970, 1971 i 1972 se les va obsequiar amb una 
placa, ja que són les que enguany celebren els 50 
anys de casats o bé els van celebrar durant els dos 
anys de pandèmia -període durant el qual no es va 
poder celebrar aquest esdeveniment.

FINALITZEN LES TASQUES DE REMODELACIÓ DEL CIRCUIT D’AUTOCROS

L’Ajuntament ha donat per finalitzades les  tasques 
d’arranjament i remodelació que al llarg dels darrers 
mesos s’han dut a terme al circuit d’autocros de 
Masquefa amb l’objectiu de millorar i potenciar les 
prestacions del circuit i resoldre les deficiències 
existents. Així, amb l’objectiu de tastar les instal·lacions 
renovades d’aquest equipament el 5 de juny diferents 
vehicles d’autocros i camions amb experiència al 

Ral·li Dakar van dur a terme unes proves tècniques 
de conducció.

Finalment, cal destacar que l’arranjament del 
circuit s’ha dut a terme amb materials reciclats, 
convertint-se en una de les poques instal·lacions 
esportives d’aquesta tipologia arreu de l’Estat espanyol 
que han estat remodelades així. 

Maëlle Mérida Rubio Hugo Romero González
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LA BEGUDA ALTA I BAIXA CELEBREN UNA FESTA DEL ROSER MOLT 
ESPECIAL

Enguany, la Societat Recreativa Unió Begudenca 
celebra els 100 anys. El cap de setmana del 7 i 8 
de maig, coincidint amb la Festa Major Petita de La 
Beguda, es va fer el primer acte de commemoració 
d’aquests 100 anys de recorregut; i es va aprofitar, 
també, per a fer la inauguració de les obres fetes el 
2019/2020 i que, donada la pandèmia i confinament 
pel Covid-19, no es va poder portar a terme.

Els actes es van iniciar el dia 7 amb una activitat 
infantil, una sessió de contes que es van anar 
explicant en diferents espais del poble. A continuació 
vam poder gaudir dels parlaments de felicitació per 
la tasca feta cada any i, alhora, encoratjadors a seguir 
amb empenta la feina futura i a arribar al segon 
centenari. A continuació vam poder gaudir d’una 
gran exposició de fotografies, penons, documents 
i insígnies d’abans, d’ara i de sempre. Una activitat 
que va tenir una gran afluència de visitants i que es 
va poder seguir visitant durant tota una setmana. I 
es va acabar el dia amb un sopar popular.

El dia 8 es va fer una cercavila de gegants amb 
les colles de gegants de Masquefa i Sant Esteve 
Sesrovires. En finalitzar la cercavila es va poder 
gaudir d’un concert-vermut al local social l’Envelat, 
activitat amb la qual es va donar per finalitzada la 
Festa del Roser i la inauguració del centenari de la 
Societat.

El 5 de juny, també com acte del centenari, es va 
organitzar una caminada popular pels voltants de 
La Beguda, trepitjant els tres termes municipals dels 
quals, fins no fa gaire, en formaven part i que va 
acabar amb un esmorzar.

Durant la resta d’any s’aniran fent diferents activitats 
i/o festes, les quals seran informades quan estiguin 
confirmades. La Junta de la Societat Recreativa 
Unió Begudenca agraeix de tot cor la participació de 
tothom en les activitats fetes i espera poder comptar 
amb tots a les properes.
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SE CELEBRA LA FESTA DEL ROCÍO 

NOVA JORNADA DE DONACIÓ DE 
SANG

MASQUEFA CELEBRA LA 
REVETLLA DE SANT JOAN

La Cofradía del Cristo Crucifi cado y Nuestra 
Señora de los Dolores va organitzar el 4 de juny 
una nova edició de la Festa del Rocío. Durant tota 
la jornada els assistents van poder prendre part de 
propostes com una missa rociera, una paella popular, 
ball i actuacions. 

El 26 de maig es va celebrar a la Sala Polivalent de La 
Fàbrica Rogelio Rojo una nova jornada de donació 
de sang. Els resultats van ser els següents:

92 es van apropar a la campanya
83 van donar sang
4 van fer la seva primera donació
249 pacient se’n podran benefi ciar

La Flama del Canigó va arribar el 23 de juny a 
Masquefa de la mà del Club Excursionista Anoia 
i la Colla de Diables de Masquefa per encendre 
la revetlla. A més, el Club Petanca Masquefa 
també es va sumar a la celebració amb un sopar 
popular i ball.
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LA BÀSCULA
BUTLLETÍ INFORMATIU DE LA REGIDORIA DE J0VENTUT

BÀ
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T’ESPEREM A LES “TARDES DEL 
JULIOL” DEL CASAL DE JOVES

Del 5 al 28 de juliol el Casal de Joves obre en hora-
ri de tardes per oferir als joves que han acabat sisè 
de primària un ampli ventall d’activitats lúdiques i es-
tiuenques adaptades als seus gustos i interessos. Amb 
aquesta proposta, l’Ajuntament vol oferir a aquests 
joves un primer contacte amb el Casal i amb els edu-
cadors que el dinamitzen.

Així, a més de poder accedir al Casal en l’horari habitual 
d’obertura, s’han dissenyat diverses activitats gratuïtes 
de tarda destinades a aquests joves i que es duran a 
terme els dimarts i dijous a partir de les 18 h.
Per a prendre-hi part cal inscriure’s prèviament enviant 
un correu a l’adreça joventut@masquefa.net; trucant 
als telèfons 671 06 09 76 o 93 772 85 21; o de forma 
presencial al Casal de Joves. NOVA CONVOCATÒRIA DE BEQUES 

PER A ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

L’Ajuntament de Masquefa referma el seu compromís 
en l’impuls de l’educació i en la millora de les eines que 
permetin als joves del municipi desenvolupar la seva 
formació acadèmica. 

Per tot plegat, la Regidoria de Joventut va obrir fins al 
31 de maig una nova convocatòria de beques dirigi-
da als estudiants residents a la vila i que cursin estudis 
oficials de grau universitari, diplomatura o llicenciatura, 
cicles formatius de grau mitjà (CFGM), cicles formatius 
de grau superior (CFGS), Batxillerat, ensenyaments pro-
fessionals de música i dansa i estudis artístics superiors 
a Catalunya.

L’import màxim de l’ajut que s’ha concedit per a cada 
sol·licitud no desestimada ha estat de 500€. 

NOU HORARI DEL CASAL DE 
JOVES DURANT ELS MESOS 
D’ESTIU

Des del mes de juliol i fins al mes de setembre el Casal 
de Joves adaptarà el seu horari. L’equipament obrirà 
portes de dimarts a dissabte de 17 a 20 h. 



UNA MICA 
D’HISTÒRIA

H

ELS TENAS: BURGESIA A LA MASQUEFA INDUSTRIAL

Masquefa va ser un municipi eminentment agrícola 
fins a principis del segle XX. A cavall entre la dinovena 
i la vintena centúria, el tren, l’electricitat i La Fàbrica 
Rogelio Rojo van desembarcar a la vila, canviant la 
vida al poble per sempre. Els nous temps moderns 
van convertir a molts pagesos de la vila en proleta-
ris, però també van acostar al poble a l’altre estament 
predilecte del món industrial: la burgesia.

Els Tenas van ser una de les famílies burgeses que 
van instal·lar-se a Masquefa. La gran mansió que 
van fer-se construir a la vila, al costat de l’estació de 
ferrocarril, és avui un dels vestigis arquitectònics 
de la Masquefa burgesa. Però qui eren els Tenas? 
Com van fer la seva fortuna?

Per conèixer les respostes a aquestes preguntes hem 
de remuntar-nos als darrers anys del segle XIX. Des 
del 1890, l’inventor i industrial barceloní Pedro Tenas 
Prat va idear i patentar tot un conjunt d’artefactes de 
llauna i llautó, des de cafeteres a coladors, forns de 
gas o bombes de reg. En Pedro començà a produir 
els seus enginys a Barcelona, però van ser els seus 
fills els qui fundaren l’empresa “Galvanizados Tenas”, 
encara en funcionament avui en dia.

Durant la dècada de 1920, els Tenas va decidir edifi-
car una casa d’estiueig on els més petits de la família 
poguessin gaudir de la natura allunyats de l’urbs. La 
localitat escollida va ser Masquefa i la casa que cons-
truïren va conèixer-se al poble com “la Torre dels Te-
nas”. La casa d’estiueig, i el mode de vida dels seus 
propietaris, va sorprendre a una societat masquefina 
poc acostumada a topar-se, en el seu dia a dia, amb 
els luxes de les classes benestants barcelonines. So-
bretot la piscina de la Torre, avui desapareguda, sor-
prenia als nens de Masquefa.

Una quarantena d’anys després de la seva arribada a 
la vila, els Tenas van marxar de Masquefa. La Torre és 
avui propietat de l’Ajuntament, els seus jardins i el que 
va ser la piscina de la casa formen part de la Plaça de 
l’Estació.

Escampades pels carrers Serralet, Sant Pere i Ma-
jor, trobem altres reminiscències arquitectòniques 
del pas de moltes més famílies burgeses que van 
instal·lar-se a Masquefa a principis del segle XX. Cal 
Laiano o la Torre dels Lleons en són clars exemples. 
Podeu seguir descobrint aquests i d’altres indrets del 
passat masquefí a les diverses visites guiades que du-
rant els pròxims mesos es duran a terme a la vila.

Següents visites:

Dissabte 9 de juliol a les 21:00 h – Visita nocturna 
al Cementiri Vell: “Sant Pere i la Santa Creu: del 
romànic al gòtic”.

Dissabte 23 de juliol a les 11:00 h – Visita a La Fà-
brica Rogelio Rojo: “Rogelio Rojo, La Fàbrica”.

Dissabte 13 d’agost a les 18:00 h – Visita a la vila: 
“Masquefa: de camí ral a vila industrial”.
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Fons familiar de Cal Vicenç Sià / Arxiu Municipal de Masquefa

Joan Luna Albiol



ESPORTSES

ELS ESPORTISTES I CLUBS MASQUEFINS ACUMULEN NOUS ÈXITS I 
RECONEIXEMENTS

L’equip aleví del FC 
Masquefa va guanyar 
la lliga i va ser rebut a 
l’Ajuntament com a re-
coneixement.

L’equip aleví de l’EFS 
Espardenya es va pro-
clamar campió de lliga 
i va rebre un reconeixe-
ment al consistori.

L’equip benjamí mixt 
del CB Masquefa va ser 
rebut a l’Ajuntament 
després de la seva vic-
tòria al campionat co-
marcal de Catalunya 
3x3 del Consell Esportiu 
de l’Anoia.

L’equip aleví femení del 
CB Masquefa va guan-
yar el campionat de 
lliga del Consell Espor-
tiu del Baix Llobregat i 
va ser rebut a l’Ajunta-
ment.
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ESPORTSES

Lara Suárez s’ha proclamat campiona de lliga 
infantil amb el FC Barcelona.

El primer equip del CP Masquefa va disputar la 
fase d’ascens a Primera Catalana, si bé no va 
poder aconseguir finalment pujar de categoria. 

El CB Masquefa va participar en els 70ns Jocs 
Esportius Escolars de l’Anoia. Els equips aleví 
mixt i infantil van quedar en primera posició. 

En el marc de la Festa Major Petita de Sant Isidre 
la Societat de Caçadors l’Esquirol va organitzar 
el campionat de tir al plat.

Joan Brossa es va proclamar campió infantil de 
Catalunya amb el CE Noia Freixenet. En la mateixa 
competició, Marc Albiol va quedar tercer amb 
el FC Barcelona. I en el campionat de Catalunya 
júnior, Oriol Llorens, Martí Busquets i Ferran 
Busquets van quedar tercers classificats amb 
l’Igualada HC; i Jan Munné va quedar setè classi-
ficat amb el FC Barcelona.
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ESPORTSES

Llorenç Úbeda Novell va aconseguir la medalla 
de plata competint amb la Selecció Catalana en el 
VIII Campionat d’Espanya de Seleccions Autonò-
miques i Concentració Nacional Pesca Mar-Costa 
Categoria Màster.   

Guillem Llorens Manzano ha quedat segon clas-
sificat en el campionat d’Espanya júnior amb 
l’Igualada HC; i cinquè classificat als campionats 
de Catalunya juvenils.

Oriol Llorens Manzano va quedar tercer de Ca-
talunya amb l’Igualada HC als campionats de Bre-
da. A més, Oriol Llorens ha anunciat el seu fitxat-
ge pel CHP Sant Feliu a l’OK Lliga Plata.

Lucía Aceitón s’ha proclamat campiona de la 
Copa Catalana FEM17 amb l’Igualada HC.

Eloi Chopo s’ha proclamat campió del torneig 
Barça Academy World Cup en categoria preben-
jamí.  
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ESPORTSES

Pol Pérez Luna va aconseguir la medalla de 
bronze amb la selecció catalana juvenil de pe-
tanca en el Campionat d’Espanya de Comunitats 
Autònomes.  

El Club de Petanca Masquefa ja compta amb les 
noves equipacions per a la pròxima temporada. 

Eider Garrido i el seu equip van quedar campio-
nes de la Lliga Iberdrola amb el Club d’Hospitalet.  

Unes 140 patinadores de 8 clubs esportius van 
participar el 4 i 5 de juny en el primer Trofeu per 
Nivells Vila de Masquefa organitzat pel CPA Mas-
quefa.

L’Elna i la Tanit es van classificar per disputar els campionats de Catalunya FEM11 amb l’Igualada HC. La 
Tanit, a més, també va participar en els campionats de Catalunya Fem13. 
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ESPORTSES

Paula Manzano Arroyo va participar amb èxit a 
la Dance World Cup Spain.  

Creixell Brossa va quedar vuitena al campionat 
Fem15 d’IFHCP.  

Manuel Bueno ha aconseguit la medalla de 
bronze als campionats d’Espanya de boxa. 
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El CEM Masquefa va celebrar el 4 de juny la Festa de l’Esport amb una caminada popular.

En el marc de la Festa Major Petita de Sant Isidre 
l’escola HRD Lions va organitzar una nova edició 
de la Copa HRD Lions de Taekwondo ITF. 



AGENDAA

JULIOL 2022

CINEFÒRUM

Moderat per Joan Millaret. “Estiu 1993” 
(2017), de Carla Simón.
Recomanada a partir de 12 anys 

17:30 h 
Sala d’Actes de la Biblioteca

CLUB DE LECTURA

Col·loqui sobre la novel·la “El Halcón maltés”

18:00 h 
Sala d’Actes de la Biblioteca
Inscripció prèvia: via correu 
electrònic o per telèfon

MULLA’T PER L’ESCLERÒSI MÚLTIPLE

Piscina de l’Alzinar i CEM Masquefa

Organitza: Associació de Propietaris 
de la zona de Can Quiseró

CAMPIONAT DE FUTBOL

21 H – SOPAR POPULAR
DE 22 A 23.30 H - ACTUACIÓ DE 
JUAN REINA
23.30 H - REMEMBER MUSIC SHOW

DE 10 A 12 H - INFLABLES
DE 12 A 13 H - FESTA DE L’ESCUMA
19 H - CURSA POPULAR

09 H – CAMPIONAT DE PETANCA

7 JULIOL

14 JULIOL

10 JULIOL

2 I 3 JULIOL

9 JULIOL

16 JULIOL

17 JULIOL

FESTA MAJOR 
DE CAN QUISERÓ

2, 3, 9, 16, 17 JULIOL

FESTA MAJOR
SANTA MAGDALENA 

DEL 16 AL 24 DE JULIOL

(veure programació a part a les 
pàgines 16-20)

AGOST 2022

Organitza: Associació Cultural i 
Recreativa El Maset 

Organitza: Associació de Propietaris 
de Can Parellada 

(el programa d’activitats pot variar)

18 H – PALLASSOS TETES
22:30 H - MÚSICA EN DIRECTE – 
DUET PLATINIUM

21 H – SOPAR, ESPECTACLE I 
DISCOMÒBIL

11:00 H - CANÓ D’ESCUMA

13 AGOST

26 AGOST

14 AGOST

FESTA MAJOR
DEL MASET 
13 I 14 AGOST

FESTA MAJOR CAN 
PARELLADA  
26, 27 I 28 AGOST

11 – JOCS DE TAULA
14 H – PAELLA POPULAR
18 H – JOCS INFANTILS AMB 
XOCOLATADA
20 H – ESPECTACLE D’HUMOR I 
SEGUIDAMENT SOPAR DE GERMANOR 
AMB CINEMA A LA FRESCA

FESTA DE LA MOTO

Recinte de La Fàbrica Rogelio Rojo

Organitza: Associació Motoristes 
S-4133

28 AGOST

28 AGOST

SETEMBRE 2022

Organitza: Societat Recreativa Unió 
Begudenca 

FESTA MAJOR 
DE LA BEGUDA
1, 2, 3 I 4 SETEMBRE

DE 10.30 A 14 H – JOCS D’AIGUA
I ESCUMA
19 H – ANIMACIÓ INFANTIL
23 H – FESTA DISCOMÒBIL

27 AGOST

MASQUEFA
EN BLANC 2022 

16 JULIOL
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AGENDAA

SETEMBRE 2022

TALLER ARTÍSTIC INFANTIL

Taller lletres de guix a càrrec de Lourdes 
Busquets Rius, “El Taller”.
Adreçada a tots els públics a partir de 3 
anys.

18 h
Sala d’Actes de la Biblioteca

Inscripció prèvia: via correu 

electrònic o per telèfon

XERRADA 

Sobre la projecció de fotografies “La 

visual de 1000 castells”, a càrrec del seu 

autor Antoni Escudero.

18 h
Sala d’Actes de la Biblioteca

CICLE DE CONFERÈNCIES SOBRE EL FUTUR 
D’EUROPA

Xerrada “Digitalització. Per una millor 
connectivitat de la ciutadania”, a càrrec 
d’Arnau Queralt, director del Consell 
Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible (CADS) de la Generalitat de 
Catalunya.

18:30 h

Sala d’Actes de la Biblioteca

PROJECCIÓ DE FOTOGRAFIES 

“La visual de 1000 castells”, d’Antoni 

Escudero.

Vestíbul de la Biblioteca

CINEFÒRUM

Moderat per Joan Millaret. “Agost” 
(2013), de John Wells.
Adreçada a majors de 17 anys 

17:30 h

Sala d’Actes de la Biblioteca

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 

FESTA DEL RAÏM

Organitza: Ajuntament de Masquefa

7 SETEMBRE

28 SETEMBRE

29 SETEMBRE

DEL 21 SETEMBRE
AL 21 OCTUBRE

8 SETEMBRE

11 SETEMBRE

17 I 18 SETEMBRE

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

Ajuntament de Masquefa
c/ Major, 91-93 (provisionalment 
al CTC - Av. Catalunya, 62 porta 
d’accés Masquef@ula)

Correu electrònic
masquefa@diba.cat

LES VOSTRES OPINIONS

MASQUEFA SONA BÉ

“Teach you right”, de Paula Peso. 

18 h

Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio 

Rojo

18 SETEMBRE

SETMANA DE LA GENT GRAN

Organitza: Ajuntament de Masquefa

TALLER ARTÍSTIC INFANTIL

Taller infantil de joies amb taps de suro 
d’ampolles de vins i caves – Lourdes 
Busquets Rius “El Taller”. Adreçada a tots 
els públics a partir de 3 anys.

18 h
Sala d’Actes de la Biblioteca
Inscripció prèvia: via correu 
electrònic o per telèfon

CINEFÒRUM

Moderat per Joan Millaret. “Tomàquets verds 
fregits” (1991), de Jon Avnet. Adreçada a tots 
els públics majors de 14 anys

17.30 h

Sala d’Actes de la Biblioteca

HORA DEL CONTE

“Pedalant entre vinyes”. Narració de 
contes. Biblioteques amb DO - Daina 
Teatre. Activitat familiar amb entrada lliure.

18 h

Sala d’Actes de la Biblioteca

TALLER DE CASTANYAHALLOWEEN

Crearem falses ferides a la pell amb 
pintura i materials especials. Descobreix 
els efectes especials que s’amaguen sota 
les ferides més horripilants!
Activitat gratuïta per a infants i joves de 
8 a 14 anys (màxim 14 participants). Cal 

inscripció prèvia. 

18 h 

Sala d’Actes de la Biblioteca

DE L’1 AL 7 D’OCTUBRE

4 OCTUBRE

6 OCTUBRE

25 OCTUBRE

28 OCTUBRE

OCTUBRE 2022

HORA DEL CONTE 

Festa del Raïm - Laura Asensio “Raïm i 
formatge D. O.”

18 h

Sala d’Actes de la Biblioteca

15 SETEMBRE
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Xavier Boquete 
i Saiz

masquefa@diba.cat

@xaviboquete

Daniel Gutiérrez

danielgutierrez.cat

@daniguties

@PSC_Masquefa

Masquefa.socialistes.cat

masquefa@socialistes.cat

Facebook:
PSC Masquefa

Twitter: @PSC_Masquefa

PSC · GESTIONAR EL PRESENT PLANIFICANT EL FUTUR

JUNTS X MASQUEFA · DES DE MASQUEFA LIDEREM EL MOVIMENT PER A BUSCAR 
ALTERNATIVES A L’ABOCADOR DE CAN MATA

Tot just ara hem acabat un dels projectes 
urbanístics de més calat que ha abordat 
mai l’Ajuntament de Masquefa: les obres 
d’urbanització del Maset. En total hi 
hem destinat al llarg dels darrers anys 
més de 9 milions d’euros i un cop finalit-
zada aquesta actuació tan necessària po-
sem de nou tots els indicadors econòmics 
del consistori de color verd. 

Ara, ens espera un altre gran repte com a 
poble: com podem acabar amb les grans 
molèsties que ens genera l’abocador de 
Can Mata. En aquest sentit, és un orgull 
veure com la majoria de forces polítiques 
masquefines estem unides en aquesta 
qüestió. 

Des de Masquefa seguirem liderant l’opo-
sició a l’ampliació d’aquesta instal·lació. I 
això passa en aquests moments per plan-
tejar alternatives a l’actual deposició 

de residus a la comarca de l’Anoia. Així, 
farà uns mesos vam encarregar un estudi 
d’alternatives per saber què podem fer 
actualment per a reduir en un 90% tot el 
que s’està abocant en aquest equipament. 
Hem de fer un pas endavant, plantejar 
alternatives i buscar una solució seriosa. 
Poder no ens pertoca només a nosaltres 
com a municipi. Però algú ho ha de liderar. 
És la nostra responsabilitat. Cal plantejar 
opcions alternatives i debatre-les. Serà di-
fícil, segur. Però tindrem alguna oportu-
nitat si anem tots junts. Fins ara ja hem 
estat treballant la via judicial, que segui-
rem abordant si és necessari. Però també 
hem de buscar altres vies més eficients 
que ens permetin iniciar un nou camí. 

Finalment, aprofitem aquestes darreres 
línies per a desitjar-vos un molt bon estiu i 
una bona Festa Major!

Masquefa és un poble que no para. Els 
dos aniversaris que celebrem aquest 2022 
són un exemple. El Centenari de la Fàbrica 
Rogelio Rojo ens recorda la transforma-
ció i industrialització de la nostra societat. 
El 30è aniversari del CRARC, un espai de 
ciència i consciència autènticament mas-
quefí, generador de reputació i atracció. 
Enhorabona a tothom que ha format i for-
ma part d’aquestes dues grans històries!

Per avançar sense parar és necessari ges-
tionar correctament el present i establir 
unes bases sòlides sobre les quals recol-
zar el futur. Aquest és l’objectiu dels re-
gidors socialistes a l’equip de govern.

Amb treball i esforç per part de tothom 
s’ha redreçat de la situació econòmica de 
l’Ajuntament, el principal objectiu del pac-
te de govern. Això significa donar com-
pliment als objectius d’estabilitat pressu-
postària i sostenibilitat financera que no 
es complien i millorar els indicadors claus 
com el romanent de tresoreria, la ràtio 
d’endeutament o el període mitjà de pa-

gament a proveïdors. Ara, l’Ajuntament 
paga en termini els seus proveïdors, molts 
de Masquefa. Ara sí, tenim un ajunta-
ment preparat per fer realitat el futur.  

En el present s’ha reforçat el suport a les 
famílies i col·lectius vulnerables, s’han fet 
les primeres accions en polítiques d’ha-
bitatge públic, s’ha invertit en seguretat i 
civisme i es treballa en la transició digital 
del teixit comercial.

Dissenyem el futur dels nostres carrers 
i entorns amb un model urbà i territorial 
sostenible i resilient a través de l’Agen-
da Urbana Local i el POUM. Un futur on 
l’habitatge, amb el 1r Pla Local d’Habitat-
ge, tingui una funció social amb un enfo-
cament especial pels joves i les persones 
grans. I també un futur igualitari que faci 
de Masquefa un municipi de llibertat per 
a tothom.

Preparats per mirar al futur.
Molt bona Festa Major!

GRUPS
MUNICIPALS
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ERC ·  BOQUETE, GUTIÉRREZ I EL DIA DE LA MARMOTA

C’s · FELIZ FIESTA MAYOR

Com si fóssim Bill Murray, com si vis-
quéssim atrapats en el temps al Dia de 
la Marmota de Punxsutawney, així ens 
sentim les masquefines i els masquefins 
davant l’eterna croada pel tancament de 
l’abocador de Can Mata i dels moviments 
i estratègies del senyor Boquete (Junts 
per Masquefa) i el seu fidel soci, el senyor 
Gutiérrez (PSC), qui ja per entrar a govern 
va acceptar canviar la via judicial iniciada 
poc abans de les últimes eleccions muni-
cipals, fruit de la unitat política de tots els 
partits, pel pactisme tan convergent del 
peix al cove, retirar denúncies i fer un nou 
pacte econòmic amb l’abocador.

Ara despunta un nou Dia de la Marmota 
a l’horitzó: la nova crida de Boquete i Gu-
tiérrez a la unitat, a una moció més per 
tornar a reafirmar un NO a Can Mata, per 
reafirmar per enèsima vegada la unitat 
masquefina en què s’ha de tancar tal des-
baratat. La pinzellada de novetat: busquem 
alternatives. Una nova moció aprovada pel 
Ple municipal. De nou, carros de tinta que, 
sense concreció malgrat els estudis realit-
zats (que en el dia d’aquest escrit, encara 
no han estat publicats), no sembla clar cap 
a on anirà més enllà de les bones inten-
cions de pinzellada generalista.

Esquerra a Masquefa sempre ha estat i 
ha apostat per tancar Can Mata i ens és 
igual si l’Agència Catalana de Residus és 
governada per Esquerra o per Conver-
gència/Junts, ens és igual què en pensa 
Esquerra a l’Anoia –amb l’alcaldia d’Hos-
talets en mans republicanes–: per a no-
saltres, primer Masquefa i, per davant de 
tot, acabar amb l’abocador. No ens cal re-
afirmar-ho un cop més, per una foto més. 
D’aquí que, aquest darrer cop, la nostra 
opció ha estat abstenció. Volem accions 
concretes de consens i, aleshores, remar 
plegats tot el que calgui i més per asso-
lir-les. Boquete i Gutiérrez, si volen mo-
cions de veritat, portin accions concretes 
coherents i pactades que, com sempre, 
estarem al seu costat, davant qui calgui 
i com calgui.

Masquefines i masquefins, aprofitem l’avi-
nentesa per desitjar una bona Festa Major 
de Santa Magdalena: gaudim-la de forma 
participativa i festiva des del respecte i el 
civisme. Us desitgem també un bon estiu i 
esperem que els incendis no tornin a ser-
ne protagonistes; per aquest motiu, fem 
una crida a gaudir del nostre entorn amb 
responsabilitat.

En primer lugar, queremos congratular-
nos por la detención del presunto culpa-
ble de la salvaje agresión sucedida meses 
atrás a una niña de nuestra comunidad en 
Igualada. Felicitamos a las fuerzas y cuer-
pos de seguridad por su trabajo –concre-
tamente, a la Unidad de Investigación de 
los Mossos d’Esquadra- y deseamos que 
una vez quede demostrada su ahora pre-
sunta culpabilidad caiga sobre este suje-
to todo el peso de la ley con la máxima 
condena posible. Hay individuos que por 
su comportamiento han demostrado que 
no pueden vivir en sociedad y deben ser 
apartados de la misma. Como decimos, 
esperemos que así sea. 

Dicho esto, y cambiando radicalmente de 
tema, por fin vuelve la Fiesta Mayor. Una 
vez superades las circunstancias que nos 

habían obligado a celebrarla con restric-
ciones y con mascarillas, la podremos ce-
lebrar a la vieja usanza. Y vuelve también 
la Nit en Blanc. Esta fiesta se ha conver-
tido en un referente en nuestro pueblo 
y alrededores y la vamos a disfrutar con 
muchas ganas. Eso si, se trata de una fies-
ta y debe acabar como tal: descartemos 
cualquier tipo de comportamiento violen-
to o inapropiado. Dicho esto, a disfrutar y 
a pasarlo bien.

Adolfo Serna

masquefa@ciudadanos-cs.
org

Esquerra Masquefa - 
La Beguda Alta

esquerra.cat

masquefa@esquerra.cat

Instagram: 

@esquerramasquefa
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CUP

Per fi, després d’una llarga pandèmia hem 
pogut tornar a gaudir dels actes de la Fes-
ta Major Petita amb normalitat i de mica 
en mica anem recuperant vells costums. 
Però, no oblidem que vivim temps con-
vulsos amb més de 50 conflictes armats 
arreu del món, un encariment dels béns i 
serveis bàsics... És per això que, ara més 
que mai, ens calen polítiques d’esquerres 
que posin com a prioritat les persones i el 
seu benestar.

D’altra banda, al Ple del mes de maig la 
CUP va votar a favor de la moció sobre 
les alternatives a l’ampliació de l’aboca-

dor. Una de les frases que més escoltem 
a les persones que estem en contra de 
l’abocador és “i on aniran les deixalles si 
no tenim abocador?”. Ara, podem plan-
tejar alternatives reals perquè l’abocador 
sigui un ens obsolet que caigui en desús 
i acabi morint (tancat). Som conscients 
que l’abocador és un problema supramu-
nicipal i que s’ha d’abordar amb aquesta 
visió. Hem de fugir del conflicte entre mu-
nicipis i trobar una solució comuna entre 
tots. Des de la CUP vetllarem perquè així 
sigui i que la recerca d’alternatives es faci 
entre totes les persones afectades.

CUP Masquefa

masquefa@cup.cat 

Facebook:
CupMasquefa
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Avda. Catalunya, 13 - L 1 · 08783 Masquefa (BCN)
www.dissenyapunt.com· info@dissenyapunt.com

Tel/Fax 93 772 61 15 · Mòbil 670 51 93 46

de 9:30h a 13:30h 

de 15:30h a 19:00h

DE DILLUNS
A DIVENDRES

DIMARTS 
I DIJOUS

NOU HORARI

d´atenció al client
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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 una nova 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 2022, 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 Hortènsia 
Rovira Peixó i Jordi Sabi Mercader.

HORTÈNSIA ROVIRA PEIXÓ
I JORDI SABI MERCADER 

S’esperaven rebre aquest reconeixement?

Hortènsia: no m’ho esperava, no. De fet tenia una ami-
ga que sempre que donaven la Fava d’Argent, hem deia 
‘algun dia te’l donaran a tu’. Però jo pensava que potser 
quan ja fos més gran o em jubilés, poder sí que me la 
donarien algun dia. Però no m’ho esperava, no.

Jordi: doncs la veritat és que vaig quedar molt sobtat 
quan ho van anunciar. No vaig ni poder dir res, pràctica-
ment, per la sorpresa que va representar per a mi. No en 
tenia ni idea que rebria aquest reconeixement. Feina vaig 
tenir per aixecar-me del seient...

Què representa per a vostès haver estat reconeguts amb la 
Fava d’Argent?

Hortènsia: per a mi és un orgull i un honor rebre-la. Al 
final, no deixa de ser un reconeixement a les tasques que 
he fet de forma altruista. Quan les fas no esperes mai res 
a canvi, però quan t’ho reconeixen doncs és gratificant. 
M’agradaria dedicar aquest reconeixement al meu equip, 
a les meves col·laboradores i a totes aquelles persones 
que de forma voluntària i anònima va confeccionar mas-
caretes, pantalles i bates durant la pandèmia per als co-
merços de la vila.  

Jordi: estic molt content. Sempre he estat al costat de 
l’Alzinar i al seu servei. De fet, encara hi faig coses. I 
m’agradaria agrair aquest reconeixement a tota l’entitat 
i, en especial, a la seva junta. 

Hortènsia, què és el que t’empeny a participar tan activament i 
a col·laborar amb l’Alzinar en diferents iniciatives?

És una entitat que des de petita sempre he viscut que va 
ser la primera qui va fer una piscina al poble, qui organit-
zava totes les festes majors -tant la gran com la petita- 
i la majoria dels esdeveniments. A més, el meu germà 
també havia estat president d’aquesta entitat i sempre 
l’he posat en valor i l’he estimat. Per tant, tot el que fos 
col·laborar amb l’Alzinar sempre hi estat disposada. 

Com a presidenta de Masquefa Comerç, Hortènsia, ens podries 
explicar quina és la tasca que dueu a terme des de l’associació 
de comerciants?

La nostra tasca se centra en cohesionar tot el nostre sec-
tor i incentivar que la gent no marxi del poble i posi en 
valor el petit comerç, el que sempre t’assessora, és de 
proximitat i que dona feina al poble. El nostre objectiu és 
remarcar aquest missatge a través de les xarxes socials, 
sorteigs i estant sempre presents en els grans esdeve-
niments que se celebren a Masquefa. El comerç és viu i 
cohesiona, dona llum i fa que la gent surti al carrer i que 
ens comuniquem els uns amb els altres.

Jordi, sempre has estat una persona molt activa en el món de 
l’esport. Quin és el teu vincle amb l’activitat esportiva?

Jo vaig començar en el món de l’esport, de jove, en el 
Club de Futbol de Masquefa que jugàvem allà a la petan-
ca. Quan tenia 14 anys hi havia dos o tres equips i ja vaig 
començar la relació amb el primer equip, on hi vaig jugar 
bastants anys de porter. Malgrat ser baixet... 

Aquest va ser el capítol esportiu més llarg de la meva 
vida. A part d’això, he tocat -i encara toco- molts esports. 
He jugat a pàdel – si bé ara ja no puc fer-ho per lesió-, 
natació, hoquei, la caça, o la pesca a alta muntanya. Amb 
tot, el meu esport preferit sempre ha estat l’esquí. Prac-
ticar-lo junt amb la meva dona és el que més m’agrada, 
encara avui. És el que més m’omple. Actualment, també 
faig parapent els dissabtes i, fins i tot, havia arribat a dis-
putar algun campionat en aquesta disciplina.

Per què vas decidir implicar-te en l’activitat de l’Alzinar, Jordi?

Des que jo tenia 7 o 8 anys, o fins i tot menys, els meus 
pares sempre havien col·laborat amb l’Alzinar. El meu 
pare era torner i quan vam fer la primera piscina amb 
llum ja hi va participar. També estàvem implicats quan 
vam fer la pista. Durant uns anys també he estat fent 
tasques de manteniment de la piscina i ajudant al pare. 
Sempre hi he estat vinculat a l’Alzinar ajudant com he 
pogut; sobretot en tasques mecàniques, ja que la meva 
feina havia estat relacionada amb el món de la mecànica. 


