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L’AJUNTAMENT, ARA TAMBÉ A INSTAGRAM 

El consistori ha impulsat un compte oficial a la xarxa 
social Instagram amb l’objectiu de facilitar el con-
tacte i la comunicació directa amb la població. 

Qualsevol persona que cerqui l’usuari @AjMasquefa 
es trobarà amb el compte oficial que l’Ajuntament ha 
habilitat en aquesta xarxa social. L’objectiu és apro-
fitar la gran implantació, creixement i popularitat 
d’Instagram per obrir un nou canal de comunicació 
amb els veïns. Així, a través d’aquest perfil es difonen 
continguts d’interès general com notícies, activitats 
lúdiques i culturals o informacions dels diferents ser-
veis municipals. 

El nou perfil oficial del consistori a la xarxa social 
Instagram se suma als ja existents a les plataformes 
Facebook i Twitter, que també ofereixen als veïns 
una aproximació a l’actualitat del municipi i un ca-
nal de comunicació directa amb l’administració.
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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

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
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L’Ajuntament seguirà desplegant al 
llarg d’enguany campanyes de sensibi-
lització i de comunicació sobre els im-
portants efectes negatius en el medi 
ambient i en l’economia del municipi 
i de tots els seus veïns que provoca 
la generació de residus impropis a 
les àrees de contenidors distribuïdes 
arreu del poble.

El percentatge d’impropis presents 
als envasos, per exemple, fa pujar o 
baixar els ingressos que l’organitza-
ció Ecoembes efectua al consistori. 
Mentrestant, els impropis presents 
a la fracció orgànica compliquen el 
reciclatge i l’obtenció de compost de 
qualitat i fan que pugin o baixin les 
despeses que es paguen a la planta 
de compostatge. En canvi, reciclant 
les restes orgàniques correctament 
s’aconsegueix més estalvi per cada 
tona d’orgànica que no entra a l’abo-
cador, es redueix l’impacte ambiental 
que generen (lixiviats, emissió de ga-
sos d’efecte hivernacle…), i se’ls dona 
un nou ús, transformant-los en elec-
tricitat o en compost per adobar els 
camps.

Així doncs, a part dels costos me-
diambientals directes, la generació 
d’impropis també implica un sobre-
cost econòmic directe per a l’Ajunta-
ment -que ha de pagar el tractament 
d’aquests impropis- i una disminució 
d’ingressos per la penalització de 
deixar de rebre una part del retorn de 
cànon que paga l’Agència de Residus 
per fomentar el reciclatge. 

XAVIER BOQUETE
Alcalde de Masquefa

MASQUEFA APOSTA PER REDUIR 
LA PRESÈNCIA D’IMPROPIS

masquefa@diba.cat

@xaviboquete
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Al llarg dels darrers temps hem centrat els esforços en 
endegar accions per reivindicar una intervenció sobre 
l’abocador de Can Mata, malauradament sense un re-
sultat clar fins a dia d’avui. Aquest equip de govern ha 
endegat –amb el suport de tots els grups municipals- to-
tes les vies judicials possibles per a trobar solucions als 
problemes que genera l’abocador.

No obstant, i conscients dels perjudicis socials i me-
diambientals de l’actual sistema de gestió de Can Mata, 
aquest Ajuntament es proposa estudiar nous models i 
sistemes de gestió de residus aplicables a l’abocador i 
que siguin, sobretot, beneficiosos per a la població i per 
al medi ambient. Actualment diferents països de la Unió 
Europea són un exemple en aquest àmbit de treball, 
per tant, per què no fi xar-nos en aquests models i 
reproduir-los a casa nostra? Els Objectius de Desen-
volupament Sostenible (ODS) -l’Agenda 2030 de la Unió 
europea- marca un seguit d’eixos d’actuació, així que 
apostem per treballar en aquesta línia i trobar solucions 
que contribueixin a una millor gestió dels residus i a do-
nar una segona vida a les nostres deixalles. 

La responsabilitat de l’administració passa sempre per 
prendre decisions que apropin la població a una millor 
qualitat de vida tot desenvolupant polítiques que tinguin 
cura i respectin el medi ambient i l’entorn. Tot i així, això 
no ens ha de fer oblidar la necessitat i la importància 
del nostre paper en la generació i tractament de re-
sidus, el de cadascú de nosaltres en el nostre dia a 
dia. 

Tant des de l’administració –com hem fet amb la implan-
tació del nou model de recollida de residus- com a ni-
vell individual –promovent a les nostres llars la recollida 
selectiva i la reducció del volum de deixalles que gene-
rem-, tenim el compromís de garantir el bé de la comu-
nitat i el futur d’aquesta i les properes generacions; i la 
responsabilitat de caminar cap a un model d’elimina-
ció dels residus que no passi per a enterrar-los en 
abocadors com el de Can Mata, sinó per donar-los 
una segona vida.

LA TRANSFORMACIÓ 
DEL MODEL DE 
GESTIÓ
DELS RESIDUS, 
UNA RESPONSABILITAT 
DE TOTS
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JOAN CIRCUNS REP UN HOMENATGE 
A LA SEVA TRAJECTÒRIA

A finals del passat mes de gener l’Ajuntament va 
reconèixer la figura de Joan Circuns Ruiz, capo-
ral de la Policia Local, jubilat el mes de desembre 
de 2019. Joan Circuns ha estat present al cos des 
de la seva creació l’any 1986 i durant la seva trajec-
tòria professional al servei dels masquefins ha dut 
a terme funcions d’auxiliar, cap en funcions, agent 
i caporal. 

AM

LA UPC COL·LOCA MESURADORS 
DE PARTÍCULES D’OLORS PROVI-
NENTS DE L’ECOPARC 

Durant el passat mes de desembre es va habilitar 
al municipi un nou sistema pioner de recollida 
d’olors instal·lat per la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC). Els mesuradors -que recollien di-
ferents tipus d’olors mitjançant uns filtres- es van 
instal·lar al carrer Campoamor i a l’Escola Font del 
Roure i tenien com a objectiu recollir mostres de 
partícules al municipi per a ser comparades, poste-
riorment, amb les mostres que es van obtenir a les 
instal·lacions de l’Ecoparc.  

L’AJUNTAMENT REORDENA EL TRÀNSIT AL MUNICIPI

Des del novembre de 2019 han entrat en vigor nous 
canvis de velocitat i modifi cacions d’estaciona-
ment i trànsit impulsats per l’Ajuntament i que te-
nen com a objectiu resoldre els problemes de circu-
lació detectats en diferents vials i garantir i millorar 
la seguretat viària i la mobilitat dels veïns al municipi:

Reducció de la velocitat màxima a les zones resi-
dencials i al polígon de La Pedrosa

En el marc de la reordenació del trànsit duta a terme 
pel consistori s’ha reduït fins a 30km/h la velocitat 
màxima de circulació de vehicles a les diferents ur-
banitzacions del municipi; i fins a un màxim de 50 
km/h al polígon de La Pedrosa.

Prohibició de la circulació de camions de gran to-
natge

Mentrestant, també queda prohibida la circulació 
de camions de més de 3,5 tones de pes al nucli 
urbà i a les urbanitzacions; i queda prohibit l’estacio-
nament de camions de gran tonatge a tot el municipi.
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BENEFICIA’T DELS DESCOMPTES 
EN EL PAGAMENT DE LA TAXA DE 
RESIDUS

L’ARXIU MUNICIPAL CONTINUA 
DIGITALITZANT EL SEU PATRIMONI 
DOCUMENTAL

Tots aquells veïns que facin 12 entrades a la Deixa-
lleria Municipal de Masquefa durant el 2020 tenen 
dret a una bonifi cació del 15% en el rebut de la 
gestió dels residus de l’any 2021. En canvi, si es fan 
8 entrades el descompte és del 10%.

L’Arxiu Municipal de Masquefa ha dut a terme una 
nova campanya de digitalització d’una part del 
seu fons documental, en una iniciativa que se suma 
a les tasques iniciades l’any 2017 i que van permetre 
la digitalització de les actes del Ple entre els anys 
1846 i 1968.

En aquesta ocasió, i en col·laboració novament de 
l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació, s’ha 
executat la digitalització de les actes del Ple fins 
l’any 2003, els llibres d’amillaraments entre 1851 i 
1940, i el padró d’habitants entre 1940 i 1975. A més 
a més, també s’han digitalitzat dos pergamins de 
gran format procedents de l’església parroquial: un 
del 1451 i un del 1576. 

La Policia Local va posar en marxa del 23 de desembre 
al 5 de gener una nova edició de l’operació “Cam-
panya comerç segur” coincidint amb l’època na-
dalenca. Durant aquells dies es va intensificar la 
presència i els patrullatges a peu en els eixos co-
mercials i es va dur a terme una campanya infor-
mativa entre els comerciants.

La Policia Local ha procedit a la detenció de dues 
persones acusades de presumptes delictes contra 
la salut pública i defraudació de fl uid elèctric. A 
una d’elles se li va decomissar més de 100 plantes de 
marihuana i 8.000€ en efectiu; i a l’altra, 250 plan-
tes de marihuana. A més, també es va dur a terme 
l’arrest de dues persones com a presumptes autores 
d’un robatori en un domicili de Can Parellada.

LA POLICIA LOCAL RECAPTA 400€ 
PER A LA CAMPANYA “ESCUTS 
SOLIDARIS”

CAMPANYA ESPECIAL DE SEGURE-
TAT DURANT L’ÈPOCA NADALENCA

NOVES DETENCIONS AL MUNICIPI

El mes de febrer la Policia 
Local va fer una donació 
de 400€ a la campanya 
“Escuts solidaris” amb 
l’objectiu de recaptar di-
ners per a la lluita contra 
el càncer infantil. La re-
captació es va dur a ter-
me a través de la venda 
d’escuts brodats d’apa-
rença similar als oficials 
de la Policia Local, i que 
encara es poden adquirir 
al preu de 4€ a la comis-
saria en horari de 09 h a 
15.30 h.
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EL POLÍGON DE LA PEDROSA ES DOTA AMB UN NOU PÀRQUING PER A 
CAMIONS 

L’estiu del 2019 va entrar en funcionament a Masque-
fa el nou pàrquing permanent per a camions ubicat 
al polígon industrial de La Pedrosa, al carrer la Pedro-
sa número 2.

La infraestructura està gestionada per la Benzinera 
Pedrosa Center (Grup Petronieves), empresa que dis-
posa de la concessió d’ús dels terrenys de titularitat 
pública on està ubicat l’aparcament. El pàrquing es 
troba operatiu durant les 24 hores del dia, els 365 dies 
de l’any, i compta amb un total de 41 places destina-

des a vehicles de gran tonatge. A més, també disposa 
d’un tancament perimetral i d’un sistema de càme-
res de videovigilància amb l’objectiu de garantir la 
seguretat i el benestar de totes les mercaderies i de 
tots els usuaris que en fan ús. 

La taxa per ús d’una plaça d’aparcament ha quedat 
fixada aquest any 2020 en 124€ (IVA exclòs) per als 
habitants de Masquefa. Per a més informació podeu 
trucar al telèfon 93 772 85 36 o enviar un correu elec-
trònic a l’adreça mediosdepago@petronieves.com.

AM

L’AJUNTAMENT INCORPORA QUATRE PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR 

ELS AJUNTAMENTS ANOIENCS I LA UEA ACORDEN NOVES ACCIONS CON-
JUNTES EN BENEFICI DEL TERRITORI

El Consell Comarcal de l’Anoia va contractar el pas-
sat 31 de desembre a quatre persones en situació 
d’atur per a realitzar de forma temporal, per un perío-
de de 6 o 12 mesos, tasques de manteniment, millora 
i condicionament de parcs, jardins i espais públics a la 
brigada municipal d’Obres i Serveis de Masquefa.
 
La contractació es va fer efectiva en el marc del Pro-

grama Treball i Formació 2019-2020 del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb l’objectiu de fo-
mentar la inserció i reinserció laboral de persones en 
situació d’atur i amb especials dificultats d’integració 
en el mercat laboral. Així, les persones seleccionades 
a més de la seva jornada laboral també van rebre una 
formació de prevenció de riscos laborals i van partici-
par d’una sessió informativa d’inici de projecte. 

El regidor d’Urbanisme Enrique Gómez va participar el passat 12 de desembre d’una reunió de treball amb 
representants dels consistoris de Piera, Hostalets de Pierola i Vallbona d’Anoia i de la Unió Empresarial de 
l’Anoia (UEA). La sessió tenia com a objectiu traçar accions conjuntes amb l’objectiu d’afavorir el creixe-
ment social i econòmic de l’Anoia Sud i garantir el benestar de tota la seva població.

Així, durant la trobada es van tractar qüestions com:

Millores en les infraestructures i en la mobilitat 
del transport públic.

Convertir l’Anoia Sud en un pol d’atracció de 
noves empreses.

Revertir l’accidentalitat i l’elevat risc de sinistrali-
tat a la carretera B-224. 
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L’AJUNTAMENT EXECUTA TREBALLS D’ARRANJAMENT DE LA VIA 
PÚBLICA EN DIVERSOS PUNTS DEL MUNICIPI 

PASSERA DE CAN QUISERÓ-EL MASET

La passera de Can Quiseró - El Maset ja és una realitat. El 9 de febrer es va inaugurar l’estructura amb la 
presència del president de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals de la 
Diputació de Barcelona, Pere Pons Vendrell; l’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete; el regidor d’Urbanisme, 
Enrique Gómez; l’alcalde d’Igualada, Marc Castells; el president de l’Associació Cultural i Recreativa El Maset, 
Francisco José García; el president de l’Associació de Propietaris de la zona Can Quiseró, Luís Juncal; i veïns 
del municipi.
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Habilitació de nova il·luminació al pàrquing del CEM 
Masquefa.

Finalització de la construcció del passeig que con-
necta el carrer Montserrat amb l’Escola Font del 
Roure.

Execució de la segona fase d’obres del projecte de 
modernització del polígon de la Pedrosa.

Inici de les tasques de fumigació de pins per tal 
d’evitar l’aparició de la processionària de pi.

Habilitació d’un pàrquing entre els carrer Picasso, 
Virolai i Granollers.

Desplegament del 
procés de senya-
lització de les vies 
blaves a Masquefa 
i instal·lació a la 
plaça Josep Maria 
Vila d’un panell in-
formatiu sobre els 
principals punts 
d’interès cultural, 
turístic i mediam-
biental del muni-
cipi.
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Arranjament del terra de cautxú del parc de L’Alzinar.

Dotació de nova il·luminació led a l’àrea de Serveis 
Territorials.

Arranjament de la carretera BV-2249 per a millorar-ne 
la visibilitat i la seguretat.

Habilitació de 
noves cistelles 
de bàsquet i 
nova il·lumi-
nació led a la 
pista poliespor-
tiva d’El Maset.

Reparació de 
les destrosses 
provocades 
pels forts epi-
sodis de vent.

Instal·lació d’uns bancs per a pedalejar al Centre de 
Dia.

Obertura del passeig paral·lel a la carretera. Disposició de 
bandes reduc-
tores de velo-
citat al carrer 
Font de la Ma-
lesa, al nucli 
urbà i a l’avin-
guda Hospita-
let.



EDUCACIÓ I FORMACIÓ
març 202010

L’AJUNTAMENT OFEREIX UN SERVEI 
D’ASSESSORAMENT EMPRESARIAL 

EL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA REALITZA A MASQUEFA CURSOS 
D’ACOLLIDA

EL CTC OFEREIX UN SERVEI ESPE-
CIALITZAT D’ORIENTACIÓ LABO-
RAL A PERSONES AMB DIVERSI-
TAT FUNCIONALEl consistori forma part, un any més, de la xarxa 

d’entitats del Programa integral de suport a les per-
sones emprenedores emmarcat en el programa 
Catalunya Emprèn. I en el marc d’aquest projecte 
posa a disposició de les persones emprenedores i/o 
empresàries del municipi un servei d’assessora-
ment empresarial al Centre Tecnològic Comunitari 
(CTC) que té com a finalitat facilitar un suport efi-
caç a la creació d’empreses i crear un entorn més 
favorable per tal que les persones emprenedores 
puguin posar en marxa i desenvolupar el seu pro-
jecte d’autoocupació. A més, també es pretén fa-
cilitar recursos i serveis de manera integral per a 
la creació d’empreses per tal que les persones em-
prenedores puguin crear, consolidar i fer créixer el 
seu negoci.

COM PUC SOL·LICITAR EL SERVEI?

Cal concertar prèviament una visita amb el tècnic, 
de forma presencial al CTC (av. Catalunya, 60), tru-
cant al telèfon 93 772 78 28 o a través del web xar-
xaempren.gencat.cat (apartat “Assessora’t”).

El CTC va ser la seu 
fins a finals del 2019 
de nous cursos 
d’acollida organit-
zats pel Consell Co-
marcal de l’Anoia. Els 
tallers tenien com 
a objectiu oferir als 
seus alumnes for-
macions de coneixe-
ment de la societat 
catalana, de coneixe-
ments laborals i de 
prevenció de violèn-
cia masclista. 

L’Ajuntament i la Fundació Privada Àuria (FPA) han 
signat un conveni de col·laboració per a la cessió 
d’ús dels espais del CTC per a oferir un servei 
d’orientació laboral dirigit a persones amb di-
versitat funcional, problemes de salut mental i/o 
en situació de vulnerabilitat. 

L’acord entre el consistori i la FPA permet atendre 
a persones en situació de vulnerabilitat en recerca 
activa de feina. Per tot plegat, l’Ajuntament ha ce-
dit els espais del CTC per tal que Àuria Grup pugui 
prestar aquest servei d’inserció i orientació espe-
cialitzat. 

EF
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LA BIBLIOTECA MUNICIPAL AMPLIA 
EL SEU FONS BIBLIOGRÀFIC

CONEIXES EL CENTRE DE DIA PER A 
LA GENT GRAN DE MASQUEFA?

El Departament de Cultura de la Generalitat de Ca-
talunya ha concedit una subvenció a l’Ajuntament 
per valor de 3.000€ per a l’adquisició de llibres 
destinats a biblioteques integrades en els Sistema 
de Lectura Pública de Catalunya. 

Així, l’ajut econòmic ha permès incrementar i 
actualitzar el fons bibliogràfi c de la Bibliote-
ca Municipal amb la incorporació de 51 novel·les 
d’adults, 22 llibres de ficció per a infants a partir 
d’11 anys, 4 llibres de lectura fàcil en anglès, 56 
llibres de lectura obligatòria d’ESO i Batxillerat, 5 
llibres de matèries sobre emprenedoria, 3 volums 
de poesia i 2 biografies.

El centre de Dia per a la gent gran de Masquefa és 
un servei d’acolliment diürn i d’assistència que 
presta suport a les activitats de la vida diària per a 
persones amb cert grau de dependència. Està pen-
sat per a les persones de la tercera edat que necessi-
ten organització, supervisió i assistència en el desen-
volupament d’activitats de la vida diària i que veuen 
completada, d’aquesta manera, la seva atenció en el 
seu entorn social.

Al Centre s’hi pot trobar un entorn adequat i adaptat 
a les necessitats d’atenció; s’afavoreix la recupera-
ció i el manteniment de l’autonomia personal i 
social, incentivant el màxim l’autosuficiència de ca-
dascú; es fomenta que la persona atesa estigui en 
les millors condicions de qualitat de vida intricada en 
un entorn proper tant social com familiar i propor-
ciona, també, suport a les famílies que tenen perso-
nes dependents. I tot això, amb un equip professio-
nal format per persones d’atenció directe (auxiliars 
d’infermeria) i professionals dels àmbits de la salut 
i l’atenció social (fisioterapeuta, terapeuta ocupacio-
nal, infermeria, psicologia, treball social i animació 
sociocultural).

El Centre està obert de dilluns a divendres entre 
les 08 h i les 20 h. A més a més, s’ofereixen també 
serveis complementaris com el de podologia, dutxa i 
transport adaptat tant per accedir al centre com de 
tornada al domicili. 

OBRE EL PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR PER AL CURS 2020-2021

ESCOLA EL TURÓ
• Jornada de portes obertes: 17 de març, 
• de 16.30 h a 19 h.
• Reunió per a noves famílies: 17 de març,           

a les 17.30 h.

ESCOLA FONT DEL ROURE
• Jornada de portes obertes: 19 de març,           

de 17 h a 19 h.
• Reunió per a noves famílies: 19 de març,           

a les 17.15 h i a les 18 h.

ESCOLA VINYES VERDES
• Jornada de portes obertes: 20 de març,         

de 16.30 h a 18 h.
• Reunió per a noves famílies: 20 de març,           

a les 15.45 h.

INSTITUT DE MASQUEFA
• Jornada de portes obertes: 25 de març,                  

de 16.30 h a 18 h.
• Reunió per a les famílies de 6è de Primària:         

25 de març, a les 18 h.

Del 23 de març a l’1 d’abril s’obrirà el període de preinscripció per al segon cicle d’Educació Infantil, 
Primària i Secundària Obligatòria per al curs 2020-2021; mentre que de l’11 al 22 de maig s’obrirà el del primer 
cicle d’Educació Infantil. Podeu trobar més informació sobre les preinscripcions als diferents ensenyaments 
al web queestudiar.gencat.cat. Mentrestant, abans de l’inici de les preinscripcions, els centres educatius de 
Masquefa i de La Beguda oferiran jornades de portes obertes i reunions per a noves famílies per a donar 
a conèixer les seves instal·lacions i el seu projecte educatiu i formatiu:
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ENTREVISTA 
A YOLANDA PLAYÁN, 
EMPRENEDORA I PROPIETÀRIA
DE DISSENYAPUNT, UN ESTUDI 
DEDICAT AL DISSENY GRÀFIC.

COM I QUAN VA NÉIXER 
DISSENYAPUNT?
Des de feia temps al meu cap hi rondava l’idea de 
tenir la meva pròpia empresa. A casa sempre han 
tingut negoci i m’imagino que això era una eina 
més al meu favor per a ajudar-me a ser emprene-
dora. Encara que no es dediquessin al meu mateix 
sector és el que des de petitona havia vist. Jo esta-
va treballant en una empresa de publicitat on fèiem 
les campanyes promocionals per a la Danone i un 
dia vaig decidir plegar per a intentar provar altres 
camps i evolucionar. És aquí on un dels clients per 
als quals treballava es va interessar i va insistir que 
em donés d’alta com a autònoma, que ell volia que 
fos jo qui continués fent-li els seus treballs. Així que 
ell em va ajudar a fer aquest pas decisiu.

EL DISSENYADOR GRÀFIC, 
ES FA O S’HI NEIX? ÉS UNA FEINA VOCA-
CIONAL?
Crec que té una mica d’ambdós. Òbviament que 
una mica s’ha de néixer, però fins que comences a 
estudiar i treballar crec que realment no te n’ado-
nes si realment has encertat. En el meu cas he de 
dir que em sento molt afortunada de poder fer el 
que m’agrada. És un tòpic però és cert. Després, 
dia a dia segueixo creixent i fent-me una miqueta 
més.

QUINS SERVEIS OFERIU?
Som un estudi de disseny gràfic que oferim un 
tracte personal on la satisfacció del client és la nos-
tra satisfacció. Oferim la solució global a les neces-
sitats dels teus projectes. En tres paraules podríem 
dir que dissenyem, realitzem i imprimim.

PER A QUIN TIPUS DE CLIENT 
TREBALLEU? SÓN MAJORITÀRIAMENT 
EMPRESES?
Podríem dir que la nostra empresa es divideix en 
dos sectors: un, d’atenció al públic amb una oferta 
de merchandising i impressió de fotografies; i l’al-
tre seria més orientat a empreses, oferint diversos 
camps com són el disseny gràfic, impressió digital, 
offset i gran format, retolació i merchandising.

EL DISSENY GRÀFIC HA EVOLUCIONAT 
MOLT. CAL FORMAR-SE CONTÍNUAMENT 
PER ESTAR A L’AGUAIT DE LES NOVES 
TENDÈNCIES?
Òbviament. La formació sempre és positiva i de-
cisiva per tancar molts projectes futurs i mante-
nir-nos al dia. Sempre surten tècniques noves, 
programes nous, materials... En els 15 anys que 
portem hem renovat constantment en equips tèc-
nics i maquinària nova per estar al dia en les noves 
necessitats dels clients.

MASQUEFA ÉS UN BON  PUNT PER A 
UNA EMPRESA COM LA VOSTRA?
Estem encantats de treballar a prop de casa. És 
una cosa que valorem molt. Avui en dia Internet 
és una gran eina per al nostre treball i molts pro-
jectes es poden fer per enviament electrònic. Això 
no treu que haguem d’agafar el cotxe o l’avió per a 
moure’ns quan sigui necessari.

COMPTEU AMB UN EQUIP DE COL·LABO-
RADORS?
Quan tenim un projecte ens involucrem plenament 
en ell. Tinc la sort d’estar envoltada d’un gran equip 
i és un dels punts forts i decisius de la nostra em-
presa. Des d’aquí els faig un grat reconeixement als 
meus companys.

QUINS REPTES TENIU DE CARA AL FU-
TUR?
Poder seguir treballant i gaudir del que ens agrada. 
Encara que no tot és meravellós, hi ha moments 
difícils, però el més bonic és poder-los explicar. I 
evidentment continuar amb l’eina més forta que 
tenim, que és el tracte personalitzat i directe amb 
el client.
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EL “FEM CULTURA” ORGANITZA NOVES ACTIVITATS PER AQUEST 2020

ELS BARCELONA CLARINET PLAYERS AIXEQUEN EL TELÓ DEL “MASQUE-
FA SONA BÉ” 2020

Durant el primer trimestre de l’any els mas-
quefins han pogut gaudir de diferents pro-
postes en el marc del cicle “Fem Cultura” 
impulsat per la Regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament de Masquefa; entre elles, una excur-
sió a la gran festa de la Calçotada de Valls o 
una sortida al teatre per a gaudir de l’espec-
tacle “Nada es imposible” d’El Mago Pop.

El programa “Fem Cultura” té com a objec-
tiu difondre i promoure la cultura a través de 
l’organització de temporades estables d’acti-
vitats culturals. Així, al llarg de l’any 2020 el 
consistori oferirà altres propostes.

Aquest 2020 la Regidoria de Cultura ha donat el tret 
de sortida a una nova edició –la setena- del “Mas-
quefa sona bé”, que fins al mes novembre oferirà 
fins a vuit concerts de diferents estils musicals a la 
Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo. El primer 
d’ells va tenir lloc el 16 de febrer, a càrrec del quartet 
Barcelona Clarinet Players. 

El cicle, coordinat i produït per Jordi Tomàs, també 
comptarà amb les actuacions de Miquel Bofill i Al-
bert Guinovart (22 de març), Montgrins (26 d’abril), 
Susana Sheiman (17 de maig), Simfònica Tekhné (14 
de juny), Monique Makon (13 de setembre), Brossa 
Quartet de Corda (18 d’octubre) i Coral Cantiga (15 
de novembre).
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MASQUEFA TORNA A DISFRESSAR-SE DE CARNAVAL

CONCURS 
DE COMPARSES 

CONCURS D’APARADORS COMERCIALS 
DISFRESSATS

La Rua de Carnaval, el concurs de comparses i aparadors comercials disfressats i el ball de disfresses van ser 
les activitats estrella el 29 de febrer de la nova edició d’aquesta festivitat.

1r premi: De Parranda

2n premi: Putxinel·lis

3r premi: Bosquefa 3r premi: Perruqueria i estètica Hortensia

2n premi: Floristeria Torres

1r premi: La Moral Llibreria, art & cultura

març 2020
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ÚLTIM NAIXEMENT DEL 2019

PRIMER NAIXEMENT DEL 2020

Nom del nadó: 
Muhammad Ismael. 

Nom dels pares: 
Samreen i Adnan.

Dia i hora de naixement: 
Dimarts 31 de desembre del 2019, a les 22.30 h.

Per què l’hi heu posat aquest nom? 
A la família som religiosos i musulmans i volíem que portés 
el nom d’un profeta com els seus altres dos germans: en 
Muhammad Ibraheem (nascut el 26 d’agost de 2005) i en 
Muhammad Musa (nascut el 30 d’abril de 2004).

Com us imagineu el seu futur? 
Esperem que tingui un bon futur aquí. Venim del Pakistan 
i allà hi ha molt perill i inseguretat. Aquest, en canvi, és un 
país més segur.

Nom del nadó: 
Logan Martinez Bars.

Nom dels pares: 
Cristina i Sergio.

Dia i hora de naixement: 
Dijous 2 de gener de 2020, a les 12.40 h.

Per què l’hi heu posat aquest nom? 
És un nom que vam escoltar en una pel·lícula i en va agradar 
molt perquè és original. El vam decidir a l’últim moment.

Com us imagineu el seu futur?
Que sigui feliç i tingui salut.
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EL MES DE MARÇ MASQUEFA CELEBRA LA SETMANA DE LA DONA

Masquefa s’ha sumat un any més a la commemora-
ció, el 8 de març, del Dia Internacional de la Dona. 
I amb l’objectiu de fer extensiva la celebració a tots 
els veïns, s’han organitzat al llarg d’una setmana un 
complet i variat programa d’activitats lúdiques i rei-
vindicatives obertes a tota la població.

MO

FE D’ERRADES
En la notícia “Masquefa se suma al Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència de les Dones” (pàg. 20) del número 
87 de la revista d’informació municipal “Masquefa Batega” es va obviar per error la menció de l’Associació Feminista Cons-
tel·lació Lila com a entitat organitzadora de la presentació del curtmetratge “Tod@s somos un@”. Demanem disculpes a 
l’associació i a les persones que s’han pogut veure perjudicades per aquest error. 

Taula rodona “L’educació contra el masclisme”,
organitzada per l’Associació Feminista
Constel·lació Lila
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POSTALS DE NADAL A MASQUEFA

De l’1 de desembre al 5 de gener Masquefa i La Beguda van acollir un complet programa d’activitats lúdiques, 
culturals i festives per a poder celebrar les festes nadalenques. 



MASQUEFA 
ES MOU març 202018

MO

ELS MASQUEFINS I ELS BEGUDENCS 
RESPONEN A LA CRIDA SOLIDÀRIA 
DE LA MARATÓ DE TV3

Aquest nou èxit 
solidari va ser pos-
sible gràcies a la 
participació activa 
dels masquefi ns i 
begudencs en les 
diverses activitats 
organitzades pel 
consistori i les en-
titats i als diners 
recaptats en les 
guardioles habilita-
des als establiments 
comercials i equipa-
ments municipals.

POSTALS DE NADAL A LA BEGUDA ALTA

Masquefa es va bolcar a finals del 2019 en la cele-
bració de la 28a edició de La Marató de TV3. Al 
municipi es van recaptar un total de 3.686,46€, 
dels quals 3.309,36€ han anat destinats a la inves-
tigació i la recerca mèdica de les malalties mino-
ritàries i 377,10€ a l’Associació Progeria Alexandra 
Peraut.

MASQUEFA RECUPERA MÉS DE 
NOU TONES DE TÈXTIL PER A FINS 
SOCIALS

La Fundació Humana va recollir un total de 9.736 
kg de tèxtil usat a Masquefa durant el 2019 per 
a donar-los una segona vida mitjançant la reutilit-
zació o el reciclatge. Aquest registre representa un 
augment del 47,87% respecte l’any 2018, quan 
es van recuperar al municipi 6.584 kg. Les més de 
nou tones recuperades, a més, equivalen a 22.000 
peces de roba la gestió de les quals implica un do-
ble benefici ambiental i social per la reducció en la 
generació de residus i la creació de llocs de treball 
inclusius.
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PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS DEL CASAL DE JOVES 
PEL MES DE MARÇ

EL PLA LOCAL DE JOVENTUT ENCARA LA SEVA FASE 
DE DIAGNOSI 

EL CASAL DE JOVES ES DOTA 
AMB UN NOU REGLAMENT DE 
RÈGIM INTERN

L’AJUNTAMENT OFEREIX 
NOVES BEQUES PER A 
ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

El Casal de Joves ha donat a conèixer el programa d’activitats de l’equipament pel mes de març. Totes les 
propostes són gratuïtes, i per a participar-hi cal inscriure’s prèviament:

DIVENDRES 13 (17.30 H): Taller de construcció de càmeres de fotos amb materials reciclats.

DIVENDRES 20 (17.30 H): Taller d’scrapbook.

DISSABTE 28 (10 H), A TALLERS MARINO: Taller de manteniment de motocicletes.

Al llarg de les darreres setmanes l’Ajuntament ha dut 
a terme diferents trobades i reunions amb l’equip 
de Joventut, educadors del municipi, joves entre 12 
i 15 anys, joves majors de 16 anys i entitats per tal de 
dotar la redacció del Pla Local de Joventut (PLJ) 
2020-2024 amb les aportacions i la visió de la po-
blació i de tots els agents implicats en matèria de 
joventut al municipi.
En paral·lel, en el marc de la fase de diagnosi del PLJ, 
també s’ha obert una enquesta virtual anònima diri-
gida als masquefins entre els 12 i els 29 anys d’edat. 
Tots els joves que l’han respòs han entrat en el sor-
teig d’una tauleta tàctil.

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat el nou Regla-
ment de Règim Intern (RRI) del Casal de Joves. 
El document actualitza l’anterior RRI i contextua-
litza el nou reglament en la ubicació concreta de 
l’equipament i totes les accions que d’allà se’n de-
riven. Així, com a principals novetats el RRI incor-
pora un reglament concret de convivència, una 
regulació de l’edat d’accés a l’equipament, i una 
actualització del règim d’infraccions i sancions. 
A més, el nou reglament també inclou com recu-
perar el carnet d’usuari signat pels joves i pares o 
tutors d’aquests en cas que siguin menors d’edat.

La Regidoria de Joventut va obrir fins el passat 20 
de febrer una nova convocatòria de beques diri-
gida als estudiants residents a la vila i que cursen 
estudis oficials de grau universitari, diplomatura o 
llicenciatura, cicles formatius de grau mitjà (CFGM), 
cicles formatius de grau superior (CFGS), Batxille-
rat, ensenyaments professionals de música i dansa 
i estudis artístics superiors a Catalunya.
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JOSÉ MARTIN S’EXHIBEIX 
A PONTEVEDRA

El ciclista masquefí va aconseguir la cinquena po-
sició al Campionat d’Espanya de Ciclocròs en la 
categoria V50B. 

ES

MASQUEFA TRAIL FA BALANÇ 
DEL 2019

Durant el mes de gener l’entitat Masquefa Trail 
va dur a terme la seva assemblea anual. Durant 
la trobada es va fer balanç del curs i es va dur a 
terme un reconeixement a diversos socis del club. 

PRESÈNCIA MASQUEFINA A LES 
JORNADES DE LA FCT

Els masquefins Omar, Melina, Xavi i Pol, alum-
nes de Taekwondo Bonavista Gym, van participar 
el mes de desembre en la jornada de detecció de 
talents organitzada per la Federació Catalana de 
Taekwondo (FCT). 

NOUS ÈXITS PER A VÍCTOR I AITOR 
OBRADOR

A finals del 2019 els masquefins Víctor i Aitor Obra-
dor van aconseguir uns grans resultats a la fi nal 
de Catalunya de gimnàstica artística. En Víctor 
va assolir la 3a plaça de la general, 2n en terra, 3r 
en salt, 2n en paral·leles i 1r en barra fixa; mentre 
que l’Aitor va quedar 3r a la general, 1r en terra, 1r 
en salt, 1r en barra fixa. Tots dos, a més, van quedar 
primers per equips. 
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L’ASSOCIACIÓ RODAMUNT 
REP UNA BECA

EL FESTIVAL DEL CPA MASQUEFA 
OMPLE EL PAVELLÓ

L’entitat Rodament, referent en l’esport i la inclusió 
al territori, ha estat una de les associacions bene-
ficiàries enguany dels primers Premis Inclusius 
de l’Esport Català per a poder desenvolupar un 
projecte durant l’any 2020. 

El 25 de gener el Club Patinatge Artístic Masque-
fa va organitzar a la vila una nova i exitosa edició 
del Festival CPA Masquefa amb la participació 
del Piera, el CP Matadepera, el CPA Viladecavalls i 
el CPA Cerdanyola. En paral·lel, a finals del passat 
mes de novembre les patinadores Natàlia Altés 
(cinquè lloc) i Mireia Altés (segon lloc) van debutar 
a la categoria júnior després d’haver aprovat l’últim 
nivell d’iniciacions durant el mes de juliol. 

ES

MÉS DE 4.000 PERSONES JA HAN 
GAUDIT DEL CEM MASQUEFA

El Complex Esportiu Municipal (CEM) de Masquefa 
ofereix a tots els usuaris, a les seves noves instal·la-
cions, diferents espais i activitats dirigides per pro-
fessionals per tal de realitzar exercici físic individual 
o grupal. L’equipament compta amb dues piscines 
cobertes i una zona d’spa amb saunes i hidromas-
satge. A més, també posa a disposició dels socis un 
programa d’entrenaments a la sala de fi tness, un 
servei d’entrenador personal, i un total de 45 ac-
tivitats dirigides setmanalment. Finalment, tam-
bé compta amb escoles de natació o de pàdel 
perquè tant adults com infants puguin aprendre o 
millorar.

L’HRD LIONS ACONSEGUEIX 27 
MEDALLES A LA COPA SEÜL 2019

El 9 de novembre 20 alumnes de l’escola HRD Lions 
van participar, junt amb l’Escola Hwa-Rang-Do de 
Sant Vicenç dels Horts, a la Copa Seül 2019 cele-
brada a Santander. Al llarg de la competició l’entitat 
masquefina va aconseguir 27 medalles: 4 ors, 6 
argents i 17 bronzes.
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MASQUEFA ÉS PRESENT A LA CURSA DE LA DONA

EL CB MASQUEFA RECORDA A FABIÁN SÁNCHEZ

37 persones del Complex Esportiu Muni-
cipal (CEM) van participar el 17 de novem-
bre a la Cursa de la Dona en una acció 
solidària per la lluita contra el càncer de 
mama. L’Ajuntament de Masquefa va sub-
vencionar un autobús fins a la ciutat de 
Barcelona per tal que els veïns poguessin 
prendre part d’aquesta activitat. 

A finals del mes de des-
embre el Club Bàsquet 
Masquefa va dur a terme 
la tradicional presenta-
ció dels jugadors que 
enguany conformen el 
club. Durant la jornada, 
a més, també es va retre 
un emotiu homenatge a 
Fabián Sánchez. 

ES

EN RECORD DE FABIÁN SÁNCHEZ

En Fabián Sánchez 
Caldera va néixer l’1 
de desembre de 1956 a 
Berga, on va passar la 
seva infantesa. Sempre 
la va portar al seu cor, 
parlava molt dels seus 
records i de les vega-
des que va gaudir de la 
festa de la Patum.

Durant la seva adoles-
cència a Martorell va 
estar centrat en els es-
tudis d’enginyeria i va 
ser un apassionat de 

l’esport. Va fer tennis, futbol sala, escacs... Esports 
dels que va rebre distintius i trofeus per la seva impli-
cació i esforç en tot el que feia. 

Ja a Masquefa, a finals dels 80 les seves inquietuds 
per l’esport i la seva passió pel bàsquet va fer que 
a l’any 1991 fundés l’Escola Esportiva Municipal de 
Masquefa (EEMM), de la que en va ser el primer pre-
sident.  Aquest càrrec el compaginava amb el seu 
treball com a cap d’enginyer a Cargill, on va passar 

més de 30 anys amb dedicació i molt orgullós de la 
seva tasca i dels seus companys.

Primer va començar amb dos equips femenins sent 
l’entrenador, i poc a poc va anar augmentant tant en 
els equips femenins com als masculins i els entrena-
dors. El bàsquet a Masquefa va anar en ascens ràpi-
dament i l’any 2008 va passar a ser Club Bàsquet 
Masquefa i es va constituir també la Junta Directiva 
del club, on ell sempre n’hi havia format part.

El que més li agradava era traspassar els seus co-
neixements, als més petits i als grans, i mai es perdia 
un partit tant a casa com a fora. El bàsquet a Mas-
quefa sempre estarà lligat al seu nom.

Fabi era molt conegut a Masquefa pel seu caràcter 
proper amb la gent, sempre volent ajudar en tot allò 
que estava al seu abast. I sempre amb un somriu-
re. Gràcies per tot. Els masquefins, amics, família i la 
teva gran família del bàsquet mai t’oblidarem, sem-
pre estaràs als nostres cors.

Club Bàsquet Masquefa
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MANEL BUENO, SUBCAMPIÓ 
DE CATALUNYA

OMAR HAMIM ES PROCLAMA 
CAMPIÓ DE TAEKWONDO

El passat mes de desembre el boxejador masquefí 
es va proclamar subcampió del Campionat de Ca-
talunya de boxa en categoria de 54 kg. celebrat a 
la població del Prat de Llobregat.

El masquefí Omar Hamim va aconseguir el passat 
mes de desembre la primera posició al Trofeu de la 
Federació Catalana de Taekwondo. Aquesta vic-
tòria li permet l’accés directe al CAR de Sant Cugat, 
on entrenarà amb la Selecció Catalana. 

ES

L’EFS MASQUEFA ES PRESENTA DAVANT DE L’AFICIÓ 

EL CURS DE GYM DOLÇA CLOU EL 2019 EN FAMÍLIA 

La Fàbrica Rogelio Rojova acollir el 22 de desembre la presentació dels jugadors i equips que conformen 
l’Espardenya Futbol Sala Masquefa per aquesta temporada 2019-2020. 

El mes de desembre la Sala 
Polivalent de La Fàbrica Roge-
lio Rojo va acollir el tradicional 
acte de cloenda de l’any a 
càrrec dels alumnes del curs de 
gym golça dirigit al col·lectiu de 
gent gran.
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EL PORTAL DE LA MEVA SALUT I ACCÉS A ECONSULTA

DIFERENCIEM PROBIÒTICS I PREBIÒTICS

La Meva Salut (LMS) és el web que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de 
salut i serveis. El portal de LMS afavoreix la participació i coresponsabilitat dels ciutadans en la prevenció 
de la cura de la pròpia salut, i garantint un dels drets fonaments que és l’accés a la informació disponible 
sobre la seva salut de manera senzilla, intuïtiva, confidencial i segura. 

QUÈ HI PODEM TROBAR? 

Tota la informació del vostre equip d’atenció primària, diagnòstics, informes clínics i resultats de proves i ex-
ploracions complementàries. També es podrà consultar les vacunes administrades, pla de medicació vigent i 
el dia i hora de proves i visites programades tant a atenció primària com a alguns centres hospitalaris, fer-se 
donant d’òrgans, demanar visita, etc.

En aquest espai podeu trobar un tràmit anomenat eConsulta. Aquesta és una eina de consulta no presen-
cial entre el ciutadà i el professional de salut de referència, i que complementa l’atenció presencial. Ofereix, 
doncs, un nou canal de comunicació per resoldre necessitats del ciutadà que no requereixin que el 
professional i el pacient comparteixin espai i temps, tenint com a premisa que no és l’eina adequada per a 
consultes urgents, donat que el professional respondrà la mateixa en unes 48 hores. 

Algunes possibilitats d’ús serien: dubtes de medicacions, seguiment de problemes de salut ja coneguts pel 
professional, resultats o comentaris d’analítiques o altres proves diagnòstiques, i tots aquells dubtes que 
hagueu consensuat amb els vostre professional de referència. 

COM HO PUC ACTIVAR LMS I COM HI ACCEDEIXO?

Dirigiu-vos al vostre Centre d’Atenció Primària, on us demanaran la vostra targeta sanitària individual i el 
DNI. Caldrà també que disposeu d’un telèfon mòbil i una adreça electrònica. Posteriorment, per poder acce-
dir-hi ho podreu fer tant a través de l’adreça web  lamevasalut.gencat.cat  com des de l’app.

Cèlia Cols Sagarra 
Metgessa de Família. Directora EAP Martorell Rural

PROBIÒTICS: microorganismes vius que, quan s’ingereixen en la quantitat suficient, aporten beneficis per 
la salut a qui els ingereix. Han de ser segurs, resistir el tracte digestiu, arribar vius a l’intestí amb la quanti-
tat suficient per tenir l’efecte beneficiós i tenir evidència científica, amb estudis que demostrin el benefici. 
S’anomenen amb el gènere, l’espècie i la soca. Amb la soca concreta és amb la que es fa l’estudi, per això 
no tots els probiòtics serveixen per a tot. Els poden prendre persones sanes, bebès, embarassades, lactants, 
gent gran i amb patologies de diferent tipus i graus de severitat. Estimulen el sistema immunitari, eliminen 
radicals lliures, competeixen amb patògens i protegeixen la barrera intestinal; i el seu objectiu és millorar la 
qualitat de vida. Són efectius en:

• Malalties gastrointestinals: de les quals destaquem la diarrea del viatger, l’associada a antibiòtics i les 
agudes. En Helycobacter pylori, còlic del lactant, síndrome de l’intestí irritable.

• Infeccions genitourinàries.
• Dermatitis atòpica, al·lèrgies, asma, gingivitis.
• I moltes altres patologies com obesitat, malalties mentals...

PREBIÒTICS: són nutrients d’origen vegetal que ingerim amb la dieta, arriben a l’intestí inalterats, i ser-
veixen “d’aliment” de la flora intestinal, estimulant el creixement o l’activitat de les bactèries beneficioses 
per la salut.

Si teniu dubtes l’equip Farmàcia Masquefa us els resolt.

Sílvia Jiménez Tort
Farmacèutica titular
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JUNTS X MASQUEFA · LA PRESERVACIÓ DEL NOSTRE ESPAI PÚBLIC ENS OCUPA I PREOCUPA

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 · PORTEM LA INICIATIVA

A finals del 2018 vam endegar des de 
l’equip de govern una campanya de fo-
ment del civisme a l’espai públic “Quan 
tens cura de l’espai públic fas... una vila 
per a tothom”, amb l’objectiu d’abordar i 
erradicar pràctiques incíviques com ara 
l’abandonament de voluminosos al carrer, 
el maltractament del mobiliari urbà o la 
no recollida dels excrements dels animals 
domèstics per part dels seus propietaris. 

Si bé encara ens queda molt de camí per 
a recórrer i molta pedagogia a fer per a 
seguir reduint aquest tipus d’actituds incí-
viques, el balanç que fem d’aquesta ini-
ciativa que segueix plenament activa 
és positiu i encoratjador. Masquefa està 
donant progressivament un salt qualita-
tiu en matèria de sensibilitat i compromís 
amb els espais i els equipament públics. I 
això no seria possible sense la necessària 
i imprescindible col·laboració de tots els 

masquefins. En aquesta línia, volem apro-
fitar aquest espai per agrair-vos la vos-
tra implicació a l’hora de construir una 
vila per a tothom i per animar-vos a se-
guir contribuint amb les vostres accions 
del dia a dia a convertir Masquefa en la 
vila pròspera, creixent i benestant de la 
qual tots ens en sentim orgullosos de per-
tànyer. 

Les actituds incíviques als nostres carrers 
no només comporten un cost econòmic 
que es paga amb diners públics, amb di-
ners de tots; sinó que també malmeten 
la imatge de casa nostra i el benestar 
col·lectiu. Per tant, seguirem treballant a 
peu de carrer, com hem fet des del primer 
dia, per traduir aquest eix de treball en ac-
cions i en avenços reals i significatius res-
pecte a una problemàtica que ens ocupa 
i preocupa. 

Estem assistint a massa mostres de can-
sament i avorriment de l’equip de govern. 
La manca de lideratge es pot observar en 
la pobresa dels plens municipals, que són 
un pur tràmit pel govern. Sense iniciatives 
ni debats de futur. També es pot observar 
en les paraules del regidor de promoció 
econòmica: “Els comerciants no volen fer 
cap campanya de Nadal perquè ja venen 
molt”. Quina manera més estranya de 
promocionar el comerç local. Amb aquest 
escenari els Socialistes posem en valor la 
nostra capacitat d’aportar propostes per 
millorar i transformar el nostre municipi. 

Mocions. El grup municipal del PSC hem 
portat dues mocions que han estat apro-
vades pel Ple:

• Moció per desenvolupar un protocol 
contra les violències masclistes: a l’es-
pera que el govern convoqui tots els 
agents implicats per iniciar els treballs.

• Moció per l’assumpció de l’Ajuntament 
de Masquefa de l’Agenda 2030 i dels 17 
Objectius de Desenvolupament Sosteni-
ble: esperem que el govern presenti el 
Pla d’Acció Municipal i ho faci seguint els 
criteris dels 17 ODS.

En els propers plens presentarem noves 
mocions per millorar Masquefa.

Qüestions d’interès. En els darrers plens 
també ens hem interessat per temes que 
preocupen els veïns i veïnes i sobre els 
que el govern no actua:

• Lluita contra l’incivisme, la brutícia i la 
inseguretat.

• Seguretat pels vianants al camí entre El 
Maset i Masquefa.

• Davant del nyap de carril bici a Can Pa-
rellada, demanem un pla de mobilitat 
que incorpori la circulació segura en bi-
cicleta.

• Millorar la seguretat viària al polígon de 
La Pedrosa.

• Millorar la il·luminació en carrers i espais 
públics del nucli i els barris.

• Controlar les males pràctiques i millorar 
la situació del carrer Joan Miró.

Si el govern de Masquefa s’adorm, per-
drem oportunitats. La nostra iniciativa és 
garantia de futur.
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ERC ·  EL GOVERN DEIXA ESCAPAR EL MUSEU 

C’s · LA VOZ DE NUESTROS PROBLEMAS

S’imaginen que algú els hi fa donació d’una 
casa al centre de Masquefa? Una casa d’es-
tructura tradicional al carrer Major? Un 
edifici per explicar el passat de Masquefa, 
de l’agricultura com a forma de vida, del 
vi com a cultura catalana? S’imaginen que 
aquest algú fa la donació amb l’únic interès 
que aquesta passi a formar part del patri-
moni cultural de tot el poble? L’anhel del 
propietari passa per assegurar-se que la 
finca es destinarà a una casa-museu. 

Si vostès fossin l’alcalde o l’alcaldessa de 
Masquefa, si formessin part del govern mu-
nicipal, haguessin deixat escapar aquesta 
oportunitat? Perquè ja els avanço que així 
ha estat.

Els fets. El gener de l’any 2007 (fa 13 anys!) 
es va acceptar la cessió de la finca del c. 
Major, 39, de Masquefa, propietat del Sr. 
Joan Puig i Bonastre. Es va atorgar escrip-
tura pública de donació davant de notari 
un mes després a favor de l’Ajuntament de 

Masquefa. L’única condició: que la casa fos 
un museu de la vida rural en un termini de 
dos anys. Dos anys passen ràpid si no fas 
la feina. El 2009 el Sr. Puig va concedir a 
l’Ajuntament una ampliació del termini de 
dos anys per poder finalitzar les obres.

I anys i més anys. Els successius governs de 
l’alcalde Boquete han anat pensant altres 
coses. Però han deixat que tots els vilatans 
perdéssim un edifici públic. El Sr. Puig re-
cuperarà la seva casa. La cultura sempre 
perd a Masquefa. Hauria estat bonic tenir 
un museu, oi? Pels escolars, per l’orgull de 
poble, per a desenvolupar-hi possibilitats 
turístiques de qualitat. 

Diuen que en plena II Guerra Mundial, 
Churchill va reunir al seu govern per tal de 
cercar recursos per la defensa del país. El 
ministre de Cultura va oferir retallar el seu 
ministeri. Churchill va mirar-se’l seriós i va 
preguntar-li: “aleshores per què estem en 
guerra?”.

Desde el grupo municipal de Ciutadans 
seguimos trabajando activamente por los 
habitantes de Masquefa. Y especialmente 
somos la voz, en el pleno consistorial, de 
las  urbanizaciones. 

Creemos firmemente que los  vecinos de 
las urbanizaciones no pueden ser ciudada-
nos de primera para pagar impuestos pero 
de segunda para recibir servicios. Rampas 
imposibles de transitar en Can Parellada, 
problemas con el alcantarillado y el tendi-
do telefónico en el Maset, aceras con fir-
mes irregulares por todo el pueblo… Son 
aspectos, entre otros, que hemos puesto 

sobre la mesa, y algunos de los cuales han 
sido subsanados gracias a nuestra inter-
vención. 

Nosotros siempre actuaremos como cade-
na de transmisión de todas las reivindica-
ciones y quejas que nos hagáis llegar. Y así 
lo hemos reflejado en los plenos, haciendo 
que el actual gobierno no se olvide y siga 
atendiendo las justas demandas de los ve-
cinos. Porque el grupo municipal de C’s ha 
venido con vocación de servir a Masquefa 
y sabemos que este es el camino que de-
bemos mantener.

Adolfo Serna

masquefa@ciudadanos-cs.
org

ERC Masquefa

@masquefaerc

www.esquerra.cat/

masquefa

masquefarsc@gmail.

com

Facebook:
Esquerra-Republicana-
Masquefa-Regeneració
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CUP ·  MENYS PARAULES, MÉS ACCIONS

La frase podria passar per una demostra-
ció de democràcia d’allò més participativa, 
si no fos perquè obvia el posicionament 
de la major part de la població afectada 
per aquesta decisió. Aquest personatge 
pretén que Hostalets decideixi si vol se-
guir ingressant milions d’euros o no, i que 
de la seva decisió depengui la nostra salut. 
O és que les que respirem verí no tenim 
dret a decidir si volem viure amb salut o 
no? Aquest suposat referèndum, sumat a 
les moltes paraules però poques accions 
d’administracions locals i Generalitat, 
només ens aboquen a més anys tancant 
les finestres cada estiu. Ens hipoteca el fu-
tur, la salut i el territori. O els seus diners 
o la nostra salut. Plantem-nos a les portes 
de l’Abocador ja! Ens hi va la vida! 

I parlant de vida, cal també parlar de l’es-
perança de veure com Constel·lació Lila 
comença a ser una realitat i va fent aque-
lla feina que hauria de fer l’administració 

local. No volem governs que s’omplin la 
boca parlant de feminisme, exigim un pas 
endavant en polítiques feministes. No vo-
lem que es treballi una agenda en motiu 
de la setmana del 8M, perquè senyors del 
govern: ens maten cada dia! No només la 
setmana del 8 de Març! Ens maten cada 
dia i abusen de nosaltres cada dia pel fet 
de ser dones! Què més necessiteu per po-
sar sobre la taula amb urgència accions 
tan fàcils com un Punt Lila en espais d’oci 
nocturn?

Des d’aquí un petit però sincer homenat-
ge a totes aquelles dones que van fer pos-
sible que avui nosaltres tinguem l’empen-
ta necessària per seguir exigint drets en 
tots els àmbits, no només laborals. Sense 
la Nuri, la Teresa, la Maria i tantes altres, 
avui no tindríem força suficient per cridar 
alt i clar que: n’estem fi ns els nassos del 
patriarcat!

Sílvia Rotger

@silvia_rotger

@cupmasquefa

silviarotger@gmail.com

masquefa@cup.cat 

Facebook:
CupMasquefa

La revista Masquefa batega posa a disposició dels lectors una secció on podeu publicar les vos-
tres 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

Correu electrònic
masquefa@diba.cat

LES
VOSTRES
OPINIONS

“Quan s’acabi la vida útil de l’abocador, qualsevol ampliació haurà de ser referen-
dada pel poble”. Paraules de Gerard Parcerisas, alcalde d’ERC a Hostalets.



El passat mes de novembre vas rebre el Premi a la tasca 
innovadora en medicina familiar i comunitària atorgat 
per la CAMFIC. Què suposa per a tu aquest reconeixe-
ment?
Suposa molta il·lusió i esforç. Darrera del premi hi ha 
molt de treball, no només meu, sinó de tots els com-
panys i companyes que estan fent cada dia de la nostra 
especialitat, la millor especialitat del món. I així ho reco-
neix l’OMS en el seu últim informe: Espanya serà el país 
amb l’esperança de vida més llarga d’aquí a uns anys 
gràcies, entre altres, a l’atenció primària. Que et donin 
un premi per dignificar i posar en el focus mediàtic la 
Medicina de Família, és un orgull i un privilegi.

Com vas acabar exercint de metgessa rural?
Després d’acabar l’especialitat tenia molt clar que volia 
exercir una medicina propera, diversa i exigent. I podria 
haver escollit exercir en un entorn més controlat i tec-
nificat, però el repte de ser metgessa en un àmbit rural 
i a l’atenció primària és el que més t’apropa a la medi-
cina de veritat, aquella que acompanya, que cuida i que 
té en compte al pacient i no només la malaltia... És molt 
dura i no tothom té cabuda, però jo he tingut la sort de 
fer de la medicina rural la meva professió.

Com a metgessa rural de capçalera a Masquefa, quines 
tasques desenvolupes? 
Imagina tot el que pot incloure aquesta frase: curar de 
vegades, alleugerar sovint i acompanyar sempre. Els 
metges i metgesses de família tenim un enfocament 
molt ampli i una visió de conjunt sobre el pacient i la 
malaltia. Fem tasques tant de prevenció com d’actuació 
en totes les vessants de la medicina, fem actuacions co-
munitàries, anem als domicilis... I en el meu cas, degut 
a la meva subespecialització, cirurgia menor i atenció a 
les patologies de la pell.  Ens agrada dir que les metges-
ses i metges de família rurals som els que fem medicina 
amb majúscules!

Quin és l’estat de salut de la medicina rural al territori?
Doncs malauradament, no estem bé. Com he dit abans, 
és una medicina exigent; i a sobre, poc valorada. A les 
noves generacions d’especialistes els hi atrau més tenir 
les coses més fàcils i estar millor valorats. Els entenc 
perfectament. Al maltractament institucional, hem afe-
git maltractament social. Si sumes estar en primera lí-
nia de foc, treballar perpètuament en la incertesa amb 
les eines justetes, complexitat social, en un entorn més 
difícil allunyats dels altres serveis de recolzament i po-
der escollir altres opcions menys esgotadores, tu què 
faries? No hi ha metges, i els pocs especialistes que es 
formen prefereixen exercir en una ciutat, en un gran 
hospital o fins i tot anar-se’n a l’estranger perquè pa-
guen més i estan millor tractats. Tan de bo pugui trans-
metre la necessitat de cuidar el nostre sistema de salut 
i fonamentalment la nostra atenció primària i els pro-
fessionals que hi treballem en ella.

Quina valoració fas de l’estat general de salut dels mas-
quefins? 
En termes generals no és dolent, encara que tampoc és 
excel·lent. Però això és una apreciació més subjectiva 
que científica. No tenim un diagnòstic de salut del poble 
actualitzat i això dificulta poder contestar la pregunta 
amb exactitud. 

Recentment també has aconseguit el primer premi a 
la Millor Comunicació Oral i el tercer premi al Millor 
Pòster al 35è Congreso de la Sociedad Española de Me-
dicina Estética. Què premiaven aquests guardons?
Reconeixen el millor treball de recerca exposat i un 
dels millors casos clínics de l’últim congrés de medici-
na estètica. Estic súper contenta perquè era la prime-
ra vegada que anava com especialista i això suposa 
una empenta brutal.
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Mireia Serrano Manzano és llicenciada en Medicina 
i Cirurgia per la UAB. És especialista en Medicina Fa-
miliar i comunitària per la UD de Costa de Ponent, 
Referent de Dermatologia i Cirurgia Menor; i espe-
cialista en Medicina Estètica, màster en Medicina 
estètica i Regenerativa COMB-UB.

MIREIA 
SERRANO MANZANO


