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EL MASQUEFÍ ROGER GONZÁLEZ DISSENYA UNS INNOVADORS ESCUTS
DE MANS PER A PREVENIR EL CONTAGI DE LA COVID-19
Un empresari nascut a Masquefa és l’autor d’una innovadora i pionera eina per a protegir a les persones
de la Covid-19. Es tracta del masquefí Roger González, que juntament amb l’Annabel, el Marc, el Pere i
amb la col·laboració de vàries empreses punteres del
sector, ha dissenyat, patentat i produït el handshield,
el primer escut de mans destinat a evitar el contagi
i la propagació del coronavirus per contacte amb diferents objectes i mobiliari d’ús públic i quotidià, com
poden ser els carros de la compra o les subjeccions
de seguretat que hi ha habilitades als trens i autobusos.

El producte ja s’ha distribuït per diferents països
europeus i asiàtics, i a principis del 2021 també va
arribar de forma totalment gratuïta a tots els domicilis de Masquefa amb persones empadronades
a la vila majors de 65 anys. L’Ajuntament va ser
l’encarregat de dur a terme aquest repartiment gràcies a la col·laboració que va establir amb l’empresa
Handshield Mediterranean, que va donar el material
al consistori de forma altruista i sense cap cost.
A més, la mateixa empresa també ha fabricat recentment una pionera dessuadora antivirus i antibacteriana.

TELÈFONS D’NTERÈS
Ajuntament

93 772 50 30

Anaigua (atenció al
client i reclamacions)

900 100 378

Àrea Serveis
Personals

93 772 50 30

Atenció al consumidor

Hisenda
(Igualada)

93 804 65 61

93 772 50 30

Benestar Social
Torre dels Lleons

Anaigua
(comunicació
i lectura)

900 816 101

Hispano
Igualadina

93 804 44 51

93 772 78 36

Bombers

112

HOSPITAL
(Martorell)

93 774 20 20

Biblioteca

93 772 78 73

Butano
(Martorell)

93 775 18 87

INEM
(Martorell)

Camp de futbol

93 772 66 71

93 775 10 62

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

CDIAP Apinas

93 772 54 54
93 805 15 85

Informació
General

012

Consell Comarcal
Correus

93 775 92 67

Institut de Masquefa

93 772 77 22

CRARC

93 772 63 96

Jefatura Trànsit
(Barcelona)

93 298 65 00

Endesa
800 760 706
(avaries i incidències)

Jutjat de Pau

93 772 57 57

L’Alzinar

93 772 68 61

Mossos d’Esquadra

112
934 729 223
674 797 210
932 029 802
932 029 805

Deixalleria/
93 708 60 96
Recollida voluminosos

Equip d’Atenció
a la Dona

636 365 631

Masquef@ula

93 772 58 23

Policia Local

93 772 60 25

Escola Bressol
Municipal La Baldufa

93 772 50 11

Protecció Civil

670 06 07 18

Escola El Turó

93 772 51 75

ORGT
(Piera i Masquefa)

Ràdio Masquefa

663 702 698

93 772 74 32

Ambulatori
(Masquefa)

Escola
Font del Roure

Parròquia Sant Pere

93 772 52 26

93 772 64 34

Registre Propietat

93 803 11 18

Ambulatori
(La Beguda)

93 772 52 62

Ambulatori
(Martorell)

93 775 51 03

Ambulància
Anaigua
(incidències i
avaries)

Escola
Vinyes Verdes

93 772 76 27

RENFE

902 24 02 02

Farmàcia
Masquefa

93 772 88 23

Sanitat Respon

061

Farmàcia Durban

93 768 01 98

Seguretat Social
(Igualada)

93 804 62 62

061 / 112

Ferrocarrils
Catalans

012

Taxi

657 98 33 90

Taxi

600 542 614

900 100 379

Gas Natural
(distribució)

902 200 850

Taxi
(8 places i adaptat)

648 659 009
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EL FUTUR DE
L’ABOCADOR DE
CAN MATA NOMÉS
PASSA PER UNA
ALTERNATIVA
MODERNA,
SOSTENIBLE I
RESPECTUOSA AMB
EL TERRITORI
XAVIER BOQUETE, Alcalde de Masquefa
El passat mes de març els veïns dels Hostalets de
Pierola van dir sí -amb un 58% de vots favorablesa l’ampliació de l’abocador de Can Mata en el procés participatiu convocat per l’ajuntament d’aquest
municipi per a conèixer l’opinió de la seva població
sobre aquesta qüestió. L’ampliació de l’abocador es
preveu en el termini d’uns dos anys i allargaria la
vida de les instal·lacions uns 8 anys més.
Les motivacions per a donar a suport a aquesta
ampliació són perfectament legítimes, però la realitat és que el principal motiu que sustenta aquesta adhesió a la continuïtat de l’abocador al nostre
territori és la incapacitat i la manca de voluntat de
renunciar a l’important compensació econòmica
que l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola percep
per acollir aquestes instal·lacions en el seu terme
municipal.
Una visió curtterminista -si bé legítima- que ni des
de Masquefa ni des dels municipis de l’entorn compartim. Des de fa anys hem lluitat perquè aquest
abocador que ja ha complert la seva vida útil i que
genera enormes i reiterats problemes mediambientals, visuals i de seguretat, així com molèsties a la
nostra població, finalitzi la seva tasca.
Ara, després de reiterades batalles socials i jurídiques és el moment de donar un pas endavant i buscar un nou enfocament que ens permeti resoldre
aquest conflicte. Cal transformar aquest problema
en una oportunitat i treballar en cercar alternatives
que no generin aquest impacte. És per això que ja
hem començat a dissenyar un nou plantejament i
activitat per a l’abocador que ben aviat donarem a
conèixer; i que ens permetrà erradicar els greuges i
problemes actuals que provoca l’abocador i generar
un benefici mediambiental i econòmic per al municipi i per al territori.
Masquefa, doncs, tindrà un paper actiu a l’hora de
posar data al tancament d’aquesta instal·lació. I ho
farà amb l’alternativa moderna, innovadora i respectuosa que mereixem!
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MASQUEFA I PIERA FAN FRONT COMÚ
PER A RECLAMAR MÉS DOTACIÓ I
PRESÈNCIA POLICIAL AL TERRITORI

DESTACAT

ED

L’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, i el batlle de Piera, Josep Llopart, van signar una carta
conjunta que han traslladat al conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya i al cap dels
Mossos d’Esquadra; i on exposen que l’elevada
densitat demogràfica de Masquefa i Piera i la
dispersió geogràfica que caracteritza a ambdós
municipis, unides a la poca dotació policial
existent actualment i a l’absència d’una patrulla estable del cos de Mossos d’Esquadra
a la zona, fan inviable poder seguir garantint
a aquestes poblacions el servei proper, segur i
eficient al qual tenen dret tots els habitants de
Masquefa i Piera.
Al mateix temps, exposen els dos alcaldes, que
aquesta situació també repercuteix directament en la capacitat operativa de les policies locals i dels seus agents, generant un excés de feina i la impossibilitat de dur a terme un
servei de qualitat i una atenció adequada de tot
allò que seria necessari.
Per tot plegat, a l’espera de poder mantenir una
trobada per tal de cercar solucions a aquesta problemàtica, des dels municipis de Piera i
Masquefa es reivindica novament la necessitat
d’habilitar a l’Anoia Sud una comissaria del
cos de Mossos d’Esquadra que recolzi la tasca de les policies locals i contribueixi a vetllar
per la seguretat i el benestar de la ciutadania. I
mentre això no sigui possible, Xavier Boquete i
Josep Llopart demanen que es doti el territori
dels efectius policials corresponents per a
cobrir aquesta zona.

OAV
Oficina d’Atenció al Vilatà
@AjMasquefa

masquefa@diba.cat
@xaviboquete

C/ Major, 93
93 772 50 30 ext 1
www.masquefa.cat

Ajuntament de Masquefa
@ajmasquefa

AM

ACTUALITAT
MUNICIPAL
LA VACUNA DE LA COVID-19 COMENÇA A
ARRIBAR A MASQUEFA
Al llarg de les darreres setmanes han estat diversos els
col·lectius del municipi que ja han començat a rebre les primeres vacunes de la Covid-19 per part del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya. Entre els grups de persones que ja han estat vacunats hi ha els professionals sanitaris del Centre d’Atenció Primària, el personal dels centres
educatius, els membres dels cossos de seguretat, les persones amb dependència, les persones entre els 70 i 80 anys i
els majors de 80 anys.
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DETINGUT EL PRESUMPTE
AUTOR DE PROP D’UNA
DESENA DE ROBATORIS
AMB FORÇA

En paral·lel, a finals de 2020 es va dur a terme un cribratge massiu i voluntari al municipi per tal de detectar casos
de coronavirus i identificar ràpidament els positius i aïllar els
contactes. La realització dels testos antigènics ràpids (TAR)
amb frotis nasofaringe era gratuïta i es va fer al Casal d’Avis.
En total hi van prendre part prop de 400 persones, entre les
quals només es va detactar un únic cas positiu.
Finalment, el passat mes de març Ràdio Masquefa i La Beguda
va estrenar al seu canal de YouTube el reportatge “Marcats
per la pandèmia: memòria de la Covid-19 a Masquefa i La
Beguda”, que recull el testimoni de diferents masquefins i begudencs que narren les seves experiències, vivències i anècdotes viscudes al llarg dels darrers mesos durant la pandèmia.
El passat 1 de gener agents del cos de
Mossos d’Esquadra de la comissaria
d’Igualada van detenir a una persona
com a presumpte autor de 10 delictes de
robatori amb força a interior de domicili;
9 dels quals s’haurien perpetrat a Masquefa i un a Igualada durant el mes de
desembre. L’actuació policial va comptar
amb la col·laboració de la Policia Local
de Masquefa, que va participar de la investigació del cas.

ES POSA EN MARXA LA SEGONA ESTACIÓ MUNICIPAL DE RECÀRREGA
PER A VEHICLES ELÈCTRICS
Aquest 2021 ha entrat en funcionament al polígon de La Pedrosa, al costat de Mercadona, la segona estació
municipal de recàrrega per a vehicles
elèctrics impulsada per l’Ajuntament.
Aquestes estacions són d’ús gratuït
per a tots els veïns del municipi que
disposin de vehicle elèctric; i són una
de les actuacions incloses en el projecte d’urbanització del polígon de La
Pedrosa.

AM

ACTUALITAT
MUNICIPAL
RESULTATS DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2021
El 14 de febrer es van celebrar les eleccions al Parlament
de Catalunya 2021. A Masquefa i La Beguda Alta els comicis es van poder desenvolupar amb normalitat i la participació es va situar en el 46,45%, el que representa un
descens del 36,69% respecte als comicis catalans celebrats
l’any 2017 (83,14%). L’abstenció va ser del 53,55%; i es van
registrar un total de 41 vots nuls i 35 vots en blanc.
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L’AJUNTAMENT I MICROBANK
SUBSCRIUEN UN CONVENI
DE COL·LABORACIÓ PER
REACTIVAR L’AUTOOCUPACIÓ
I L’ACTIVITAT EMPRENEDORA

Els resultats de la convocatòria electoral van ser els següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PSC: 803 vots (24,46%)
ERC: 796 vots (24,25%)
JxCat: 461 vots (14,04%)
VOX: 381 vots (11,61%)
ECP-PEC: 235 vots (7,16%)
Cs: 205 vots (6,24%)
CUP-G: 167 vots (5,09%)
PP: 83 vots (2,53%)
PDeCAT: 73 vots (2,22%)
RECORTES CERO-GV-M: 21 vots (0,64%)
PCTC: 14 vots (0,43%)
FNC: 3 vots (0,09%)
PNC: 3 vots (0,09%)
MPIC: 2 vots (0,06%)
IZQP: 1 vot (0,03%)

ISIS ABAD PREN POSSESSIÓ COM A
NOVA REGIDORA DE L’AJUNTAMENT
El passat 17 de desembre, durant el Ple
municipal ordinari celebrat per l’Ajuntament, la senyora Isis Abad Ruiz, del
grup municipal del PSC-CP, va prendre
possessió com a nova regidora del consistori. Isis Abad ocupa la plaça deixada
per la senyora Pilar Irigaray (PSC-CP),
que va renunciar al seu càrrec com a
regidora de l’Ajuntament a finals del mes de novembre. Isis
Abad ocupa les regidories de Participació Ciutadana i Civisme, Joventut i Igualtat.

L’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete; el
president de MicroBank, Juan Carlos Gallego González, i la directora territorial de
CaixaBank a Barcelona, Maria Alsina Call,
han signat un conveni de col·laboració per
facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits.
En base a aquest conveni, es finançarà la
creació o ampliació de microempreses,
negocis d’autònoms i projectes d’autoocupació amb l’objectiu de contribuir al
desenvolupament del teixit productiu i al
progrés social. Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb
menys de deu treballadors i una facturació
anual inferior a dos milions d’euros; i els
sol·licitants podran optar a microcrèdits per
un import màxim de 25.000 euros. Els projectes han de tenir un pla d’empresa i l’informe favorable de viabilitat elaborat per
l’Ajuntament.

U

URBANISME
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EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ D’EL MASET ENCARA EL SEU TRAM
FINAL
Aquest 2021 l’Ajuntament és previst que doni per finalitzat el projecte d’urbanització d’El Maset iniciat
l’any 2019. En aquest sentit, malgrat els estralls de la
pandèmia de Covid-19 el consistori ja està a punt de
cloure el projecte; i si es compleixen les previsions,
ho farà amb més d’un any d’antelació sobre el calendari fixat inicialment.

Així, ja s’han començat a executar les voreres i les
darreres connexions del nou clavegueram que quedaven pendents; així com l’asfaltat dels carrers,
actuació amb la qual es donarà per finalitzat el projecte. A més, cal destacar que els residus d’asfalt i
formigó procedents de les obres d’urbanització estan
sent sotmesos a un procés de triturat que permetrà
reciclar aquests materials sense necessitat de traslladar-se a l’abocador.

U

URBANISME
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ELS CARRERS JA LLUEIXEN NOU MOBILIARI URBÀ
Una altra de les tasques d’urbanisme que ha desplegat recentment l’Ajuntament és la instal·lació de nou
mobiliari urbà en diversos punts de tot el municipi,
per tal d’embellir les zones i facilitar punts de descans
per als veïns a la via pública.

Plaça de l’Alzinar i plaça al costat de Ràdio Masquefa.

Carrer Granollers, que uneix el nucli de Masquefa
amb Can Parellada.

Pàrquing del carrer de l’Estació de La Beguda Alta
i passeig de Can Parellada a La Beguda Alta.

Passeig 11 de Setembre.

Can Valls.
Carrer Collbató de Can Parellada.

U

URBANISME
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L’AJUNTAMENT RENOVA LA IL·LUMINACIÓ DE DIFERENTS CARRERS I
EQUIPAMENTS
Pista de pàdel del CEM Masquefa, on també s’han
habilitat nous materials per a fer exercici a l’aire
lliure.

Carrers Maresme i Ribera d’Ebre.

Passeig de la Via.

Entrada de Masquefa, rotonda de Can Massana,
polígon de La Pedrosa i Can Parellada.

El Maset.

abril 2021
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NOVES ACTUACIONS DE MILLORA A L’ESPAI PÚBLIC
Des de la Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament
s’han desplegat els últims mesos diverses tasques
d’arranjament a la via pública per tal de resoldre
els desperfectes existents i garantir el manteniment
i un estat òptim dels espais compartits.

Arranjament de la cruïlla entre l’avinguda Can
Parellada i l’avinguda Baixador de la urbanització.

Implantació de la nova línia aèria elèctrica a Can
Quiseró.

Arranjament del camí de Can Marcet.
Habilitació d’una nova rotonda a El Maset, entre
l’avinguda Masquefa i l’avinguda de la Gran Via
Diagonal.

INSTAL·LACIÓ DE 13 BANYS ADAPTATS EN EL MARC DEL PROGRAMA
D’ARRANJAMENT D’HABITATGES
Els banys s’han habilitat
en diferents habitatges
del municipi on hi viuen
persones amb mobilitat
reduïda, gràcies a una
subvenció de la Diputació de Barcelona.

C

CULTURA
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AQUEST SANT JORDI NOMÉS ELS COMERÇOS INSTAL·LARAN PARADES
DE ROSES I LLIBRES
Masquefa viurà el 23 d’abril una nova diada de Sant Jordi marcada per la Covid-19.
La pandèmia, però, no evitarà que els carrers de la vila s’omplin de roses i llibres,
si bé s’han hagut d’adoptar diferents mesures per a garantir la seguretat i el benestar dels veïns i complir les restriccions
i la normativa vigents del Procicat.
En aquest sentit, enguany la diada de
Sant Jordi serà exclusivament professional i només podran instal·lar parades de
venda de roses i llibres els llibreters, editors i floristes agremiats i/o amb llicència
principal o única d’activitat. Excepcionalment, doncs, aquest 2021 no s’autoritzarà l’habilitació de parades per part de
les entitats locals.

L’AJUNTAMENT ADQUIREIX PROP
DE 200 NOUS LLIBRES PER A LA
BIBLIOTECA
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció a l’Ajuntament
per valor de 3.000€ per a l’adquisició d’un total de
184 nous llibres per a la Biblioteca Municipal.
La incorporació d’aquestes obres s’ha fet seguint
la política de desenvolupament de la col·lecció, tot
tenint en compte la situació pandèmica viscuda
al llarg de l’any 2020. Finalment, també cal destacar l’adquisició d’11 exemplars d’obres diverses
d’autors locals editades recentment.

EL JURAT DEL PREMI DE
COMPOSICIÓ DE MÚSICA PER A
COBLA MASQUEFA I MONTGRINS
2020 ATORGA DOS PREMIS
Gerard López, Joan
Maria Riera, Esteve Palet i Ramon Cardo han
estat els compositors
de les cinc obres finalistes del Premi de composició de música per a
cobla Masquefa i Montgrins 2020. Aquestes
obres les estrenarà la
Cobla Montgrins, sota la
direcció de Jordi Molina, en un concert programat
pel 23 de maig a les 18 h al recinte de La Fàbria
Rogelio Rojo, en el marc del cicle Masquefa sona bé.
Obres finalistes i premis atorgats
“Suite Mediterrània”, original de Gerard López.
“Fantasia per a cobla i timbales”, original de
Gerard López, primer premi dotat amb 2.000€.
“MM (dos mil vint)”, original de Joan Maria Riera.
“Nous Horitzons”, original d’Esteve Palet.
“El destí”, original de Ramon Cardo, segon
premi dotat amb 1.000 €.

RA

ROSTRES
DE L’ANY
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ÚLTIM NAIXEMENT DEL 2020
Nom del nadó:
Rayan Zoubai Escada

Nom dels pares:
Elisabeth i Soufian

Dia i hora de naixement:
28 de desembre 2020 a les 21 hores

Per què l’hi heu posat aquest nom?
Li va agradar a la mare perquè era un nom àrab.

Com us imagineu el seu futur?
Ens l’imaginem feliç. Volem fer el possible perquè sigui
humil, bona persona i feliç. Ens agradaria que es dediqués
professionalment a fer una feina que ajudés a la gent, un
treball especial que aportés un valor a la societat.

PRIMER NAIXEMENT DEL 2021
Nom del nadó:
Noa

Nom dels pares:
Carolina i Jose Luís

Dia i hora de naixement:
4 de gener 2021 a les 8.13 hores

Per què l’hi heu posat aquest nom?
Perquè va ser un nom que ens agrada als pares i al germà
de 5 anys.

Com us imagineu el seu futur?
Que sigui forta, independent i feliç. I sobretot que no hagi
de viure una pandèmia com aquesta que ens limita i ens
fa patir.

HOMELIERS
SELECCIONEM ELS MILLORS VINS
I TE’LS PORTEM A CASA

A D E G A P O M B A L , A LVA R O PA L A C I O S , À N I M A N E G R A , B E R T H A , C O M A N D O G
V I T I C U LT O R E S , E D E T À R I A , J U V É C A M P S , L E S C O U S I N S , L L O P A R T , L Ó P E Z
HEREDIA, LOUIS ROEDERER, MARTÍ SERDÀ, MAS MARTINET, MENADE, OLLER
D E L M A S , O RTO V I N S , PA G O C A P E L L A N E S , PA Z O S E Ñ O R A N S , P E G A S O , P UJA N ɳ
Z A , R E C A R E D O , T E R R A R E M OTA , V E N U S U N I V E R S A L , V I Ñ A S A S T R E ,

www.homeliers.com

Mascaretes

PERSONALITZADES

SU

LO

GO

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

TE

CONEIXENT EL TEIXIT
EMPRESARIAL MASQUEFÍ
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ENTREVISTA
A L’EMPRESA
AFIMASTER 3 SL
Afimaster és una empresa especialitzada en l’esmolat
i fabricació de tota mena d’eines de tall per al sector
industrial que es troba ubicada al polígon industrial
La Pedrosa de Masquefa. Al capdavant hi trobem el
Jordi Expósito.

Quina importància té la innovació a la vostra
empresa?

Com i quan va néixer l’empresa?
Afimaster va néixer com un projecte personal. Després d’haver col·laborat en diverses empreses del
sector industrial vam decidir fer el pas i constituir
una empresa d’esmolats industrials.

Per quin sector treballeu principalment?
Treballem per un ampli sector industrial, com per
exemple mecànica de precisió, fresadors, torners i
fabricants de motlles. També oferim el nostre servei a la indústria del paper, arts gràfiques, fusteria
d’alumini i fusta, indústries del reciclat, i a vegades
també fabriquem eines especials pel sector de l’alimentació. També fabriquem eines especials de tall
sobre plànols o desenvolupem a mida l’eina necessària per a l’aplicació específica que necessita
el client.

Quins altres serveis oferiu?
També oferim el subministrament de tota mena
d’eines de tall i materials per arts gràfiques.

Ha evolucionat molt la vostra feina en els
darrers anys?
Sí, ha evolucionat molt. Abans moltes de les operacions es realitzaven manualment i en l’actualitat
comptem amb màquines automàtiques i de control numèric CNC.

És molt important. La indústria metal·lúrgica evoluciona molt de pressa i per a mantenir-nos al dia
és necessària una constant inversió en maquinària
d’última generació per oferir als nostres clients eines de qualitat a un preu competitiu.

Us ha afectat la pandèmia de Covid-19
a nivell d’empresa?
Per descomptat, és un problema que ens afecta a
tots. Encara que ens hem esforçat per diversificar
els nostres serveis l’impacte econòmic ha estat al
voltant d’un 30%.

Masquefa és un bon punt per a una empresa
com la vostra?
Masquefa és un bon punt, ja que disposa d’un polígon ampli i molt ben comunicat. Sí que és cert que
no hi ha moltes empreses que requereixin els nostres serveis, ja que la zona de Masquefa no és una
zona eminentment industrial. Un fet molt positiu a
destacar és que l’Ajuntament disposa d’una oficina
que ens manté informats de les novetats, necessitats i millores del polígon. Les empreses de la zona
també comptem amb un grup de WhatsApp, de
manera que estem tots connectats.

Quins reptes teniu de cara al futur?
Encara que la situació no és fàcil el nostre repte
consisteix a consolidar l’empresa com un punt referent de l’esmolat industrial a la comarca de l’Anoia.

C
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L’EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT CONSOLIDA EL CIVISME COM UN
DELS EIXOS DE TREBALL PRIORITARIS
L’Ajuntament de Masquefa s’ha fixat com un dels objectius estratègics principals per a l’actual mandat
donar continuïtat a la campanya de foment del civisme “Una vila per a tothom” iniciada l’any 2018,
i dotar el municipi, els seus veïns i l’administració de
noves eines i recursos encaminades a preservar i garantir la cura dels espais públics.
Nova Regidoria de Civisme

Aquesta Taula serà l’encarregada d’elaborar un Pla
d’Acció que es presentarà al llarg dels pròxims mesos. En aquest sentit, serà fonamental un cop més la
implicació i el compromís dels diversos agents municipals i també de les entitats i col·lectius locals; així
com de tota la població. També s’està redactant una
nova ordenança cívica per la convivència i està previst que inclogui mesures alternatives a les sancions
econòmiques.

En aquesta línia, per a l’actual mandat 2019-2023
l’equip de govern ha incorporat a la cartera de regidories municipals la nova Àrea de Civisme, liderada
inicialment per Álvaro Pérez, i actualment per Isis
Abad; des d’on es coordinaran totes les accions que
el consistori desplegarà arreu del poble per abordar
i erradicar pràctiques problemàtiques 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.
Per a desenvolupar totes aquestes accions s’està
treballant de forma transversal des de diferents regidories de l’Ajuntament: Civisime, Participació Ciutadana, Comunicació, Governació, Benestar Social,
Educació, Joventut i Igualtat.
Ajuntament i Diputació uneixen esforços
Mentrestant, l’Ajuntament també va sol·licitar a la Diputació de Barcelona assessorament en matèria de
civisme i convivència. Gràcies a aquest suport s’ha
pogut elaborar una diagnosi de la situació actual a
Masquefa i s’ha proposat crear una Taula de Promoció del Civisme i la Convivència formada per diferents agents municipals.

El Concurs de Fotografia d’Instagram i el
calendari del 2022 estaran dedicats al civisme
Finalment, amb l’objectiu de donar visibilitat a la
campanya i implicar a la població en la cura dels
espais públics, l’Ajuntament ha acordat dedicar enguany tant la nova edició del Concurs de Fotografia
d’Instagram com el calendari del 2022 a la temàtica del civisme a Masquefa.
Les bases del concurs es poden consultar al web
www.masquefa.cat.

L’AJUNTAMENT POSARÀ EN MARXA UN SERVEI D’ALLOTJAMENT
TEMPORAL D’EMERGÈNCIA
El consistori ja ha iniciat els tràmits per a activar pròximament un servei d’allotjament temporal d’emergència
que té com a objectiu donar resposta a les necessitats
de persones o unitats de convivència residents al municipi i que presenten necessitats d’allotjament puntual
per motius econòmics d’urgència social o bé per
altres situacions especials i d’emergència derivades
de la pèrdua o risc de pèrdua de l’habitatge.

Es tracta d’un recurs més -emmarcat en la política
d’habitatge municipal- que es posarà a disposició de
la Regidoria de Serveis Socials del consistori per tal
de donar resposta a les famílies que no disposin de
recursos econòmics o d’una xarxa familiar o social
per resoldre la situació d’emergència habitacional.
En aquest sentit és previst que s’habilitin dos habitatges socials en el marc d’aquest projecte.
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EL CTC REFORÇA LA SEVA ACTIVITAT DURANT LA PANDÈMIA
Èxit de participació i de resultats en les proves
per a obtenir el Certificat de Microsoft Office
Una de les grans novetats que ofereix el CTC al llarg
dels darrers mesos és la possibilitat de realitzar telemàticament -sense la necessitat que els aspirants
es desplacin presencialment fins el CTC- tant els cursos de preparació com la prova que permet obtenir
el Certificat Oficial de Microsoft Office com a especialista en Word, Excel, Access i Power Point.
L’any 2020 més de
50 persones van
obtenir la certificació al CTC; i durant
aquest primer trimestre del 2021 han
estat 20 persones
més. Les persones
interessades en participar dels cursos poden trucar
al telèfon 93 772 78 28 o enviar un correu electrònic
a l’adreça ctc@masquefa.net.
Cursos telemàtics de preparació per a la prova
ACTIC
El CTC organitza anualment cursos telemàtics gratuïts de preparació per a la prova ACTIC. El pròxim
tindrà lloc del 3 de maig al 18 de juny a través de l’Aula Virtual, i per a participar-hi cal inscriure’s prèviament abans del 27 d’abril al web www.masquefa.cat.

COMENCEN A TREBALLAR ELS
PROFESSIONALS CONTRACTATS
A TRAVÉS DEL PRIMER PLA
D’OCUPACIÓ DEL 2021
A principis del mes d’abril van començar a treballar l’oficial de primera paleta i l’operari d’obres i
serveis (paleta) contractats per l’Ajuntament a través del primer Pla d’Ocupació Local del 2021 amb
l’objectiu d’executar arranjaments a la urbanització d’El Maset.

El 24 de març va entrar en vigor un nou
decret que introdueix
millores i canvis en el
servei d’acreditació
de competències en
tecnologies de la informació i comunicació (ACTIC); entre ells, el fet que els menors de
16 anys poden obtenir un certificat en algun dels
nivells de l’ACTIC mentre estiguin cursant l’educació
obligatòria, o que la revisió d’examen en modalitat
telemàtica també es podrà fer des d’un dels centres
col·laboradors.
Suport i ajuda per a fer tràmits telemàtics
El CTC ofereix un servei a totes aquelles persones
que hagin de formalitzar tràmits telemàtics amb
l’Ajuntament o amb altres administracions (demanar l’alta a La Meva Salut, sol·licitar ajuts i subvencions, donar-se d’alta com a demandant d’ocupació, fer una instància genèrica, o fer tràmits amb
la Seguretat Social, el SEPE o el SOC, entre d’altres)
i no tinguin els mitjans necessaris per a fer-ho o requereixin suport i assessorament en el procés.
Aquest servei es presta a través d’un espai propi al
CTC i per a fer-ne ús cal demanar cita trucant al telèfon 93 772 78 28 o enviant un correu electrònic a
l’adreça ctc@masquefa.net.

UNA QUINZENA D’USUARIS
PARTICIPEN EN EL CURS D’ANGLÈS
A2
Des del passat 15 de març un total de 15 usuaris duen a terme al CTC de Masquefa el curs d’anglès A2 adreçat a persones en situació d’atur o en
ERTO. La formació està subvencionada pel Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat
de Catalunya, el Fons Social Europeu i el SEPE, i té
com a objectiu potenciar el currículum dels participants i incrementar les seves opcions de trobar
feina.
La formació permet formar els alumnes en l’idioma anglès per tal que puguin expressar-se i interactuar, de forma oral i escrita, en situacions
quotidianes; i comprendre i produir textos breus
de temes generals que continguin expressions, estructures i lèxic d’ús freqüent.
.
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TORNEN ELS CASALS D’ESTIU!
Els Casals d’Estiu van adreçats a infants de P3 a 6è
de primària i es realitzaran a les escoles de Masquefa i de La Beguda Alta.
Dates
Setmana 1: del 28 de juny a 2 de juliol.
Setmana 2: del 5 al 9 de juliol.
Setmana 3: del 12 al 16 de juliol.
Setmana 4: del 19 al 21 de juliol.
Setmana 5: del 26 al 30 de juliol.
Horaris
De dilluns a divendres, de 09 a 13.30 h. Serveis
complementaris:
Acollida: de 08 a 09 h.
Menjador: de 13.30 a 15.30 h.
Acollida tarda: de 15.30 a 17 h.
Inscripcions

abril 2021

AL MAIG COMENÇARÀ LA
PREINSCRIPCIÓ AL PRIMER CICLE
D’EDUCACIÓ INFANTIL
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha activat del 10 al 21 de maig el procés de
preinscripció pel curs 2021-2022 pels ensenyaments
de primer cicle d’educació infantil (escoles bressol).
Presentació de sol·licituds a l’Escola Bressol
Municipal La Baldufa
Telemàticament, enviant un correu a
escolabressol@masquefa.net.
Presencialment, demanant cita prèvia al
93 772 50 11 o a escolabressol@masquefa.net .
Presentació de sol·licituds a l’Escola Vinyes Verdes
Telemàticament, enviant un correu a
a8026889@xtec.cat.
Presencialment, demanant cita prèvia al
93 772 76 27 o a a8026889@xtec.cat.

Del 10 al 27 de maig a través del web
www.masquefa.cat.

Tota la informació sobre el projecte educatiu
d’ambdós centres, així com la documentació necessària per a fer la inscripció la podeu consultar
a la secció d’Educació del web www.masquefa.cat.

Juliol Actiu

Serveis per a infants de 0 a 3 anys

A la secció “La Bàscula” hi trobareu tota la informació sobre la programació d’estiu dirigida a joves
de 12 a 16 anys.

Mentrestant, des de la Xarxa Municipal d’Infància
i Adolescència s’ha elaborat un fulletó -que es pot
consultar al web www.masquefa.cat- que recull els
serveis públics que hi ha a Masquefa adreçats als
infants de 0 a 3 anys, i d’acompanyament a les seves famílies. També inclou informacions relacionades amb tràmits amb l’administració, ajuts i altres
gestions interessants.

MASQUEFA ACOLLIRÀ UNA
JORNADA EMPRESARIAL
TELEMÀTICA
La Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament organitzarà el proper 10 de maig una jornada empresarial en modalitat online adreçada a les
empreses del polígon industrial de La Pedrosa i a
les empreses que puguin subministrar serveis a les
mateixes.
La jornada, anomenada “Fes networking i coopera
amb les empreses del teu voltant per detectar noves oportunitats de negoci”, té dos objectius principals: fer el retorn de l’estudi sobre l’impacte de la
Covid-19 al teixit empresarial local que es va realitzar
l’últim trimestre de l’any 2020; i realitzar una dinàmica de networking perquè les empreses assistents

puguin conèixer i puguin compartir oportunitats de
negoci reals amb la resta d’empreses participants
en la dinàmica.

EF
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AMB TU
FEM POBLE
L’Associació de Comerços i Serveis de Masquefa és
l’entitat que agrupa i representa al comerç de Masquefa.

PER QUÈ COMPRAR A
MASQUEFA?

Actualment l’Associació compta amb més de 90 socis
de diversos sectors comercials, que creuen en el projecte de l’Associació i li donen suport.

• Per reforçar el valor de proximitat.

Els socis que formen part de l’Associació són empreses que estan interessades a fer créixer i dinamitzar el
comerç masquefí i que volen implicar-se i defensar els
seus interessos de manera conjunta.

• Per donar vida al nostre poble.

• Per fer que el nostre comerç sigui més viu i
dinàmic.
• Perquè el comerç de proximitat m’inspira
confiança.
• Per contribuir a fer que els petits negocis siguin
més competitius.
• Per generar llocs de treball al nostre poble.

TENS UN COMERÇ
O SERVEI I VOLS
FORMAR PART DE

?

ET POTS POSAR EN CONTACTE A TRAVÉS DEL
CORREU ELECTRÒNIC info@viuamasquefa.com

QUÈ T’OFERIM?

DIRECTORI DE COMERÇOS
JORNADES DE FORMACIÓ - XARXES SOCIALS
ASSESSORAMENT JURÍDIC
ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS
CAMPANYES DE FIDELITZACIÓ

JUNTS FEM UN
BON EQUIP!

• Per fer del poble un espai més sostenible.
• Per millorar la interacció entre els comerços i les
masquefines i els masquefins.
• Perquè la compra és més fàcil i còmoda.
• Per donar riquesa al nostre poble.

EF
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El Comerç de Masquefa

Els passatemps del comerç

PROTESTA

Busca les 7 diferències

Els comerciants i serveis de Masquefa vam aixecar la
persiana el passat dissabte 13 de març per protestar
contra la mesura de mantenir els comerços no essencials tancats els caps de setmana (recordem que portem des del 8 de gener!). Va ser una aixecada simbòlica
per exigir la reobertura dels establiments els caps de
setmana.
En l’acció es va precintar la porta i no es va vendre cap
producte. Es van penjar cartells de denúncia amb els
lemes de “Ja n’hi ha prou”, “O obrim o morim, el comerç és segur” i “Es traspassa, interessats preguntar
al govern”.
Es va demanar al Procicat que es reconsiderés la mesura i que ens permetessin reobrir a partir de la setmana següent. Els comerciants som gent molt responsable, que complim amb totes les mesures de seguretat
des del primer dia.

JA N’HI HA PROU
IM,
ORIIM
M O MOR
O OBRIIM
GUR
SE
ÉS
Ç
ER
M
EL CO
ES T
TRA
RAS
RA
SPAS
SPA
SP
ASS
SSA
S
SA
A,INT
INTE
ERE
RES
SSA
SAT
TS
PREGUNTAR AL GOVERN

Troba el camí per arribar a la teva compra
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FIRA FUTUR ES REFORMULA I SE CELEBRA EN FORMAT ÍNTEGRAMENT
TELEMÀTIC
La Fira Futur també s’ha hagut d’adaptar enguany al
nou context de pandèmia, i ha abandonat el caràcter presencial dels darrers anys per a celebrar-se
íntegrament en format telemàtic sota el nom d’”Orienta’t pel teu futur”. Així, des del 12 de març es
poden consultar a través del web de la Xarxa TET
Anoia Sud els següents recursos:

Durant la jornada aquests exalumnes i professionals
es van dividir en diferents grups per a traslladar als
joves diferents qüestions com les seves experiències
acadèmiques i laborals respecte l’itinerari formatiu
que van seguir, la presa de decisions, les tasques de
les diferents professions o les expectatives respecte
el món laboral i el projecte professional…

Oferta formativa postobligatòria i d’orientació.
Experiències.
Xerrades d’orientació.
Informació específica de centres educatius i
de formació.
Exalumnes i professionals laborals expliquen les
seves experiències
El passat 19 de març diferents exalumnes del centre i professionals de diferents àmbits -un total de
17 persones- es van desplaçar fins a l’Institut de
Masquefa per a compartir amb els alumnes de 4t
d’ESO una sessió de treball en el marc del projecte
“Orienta’t pel teu futur”.

NOVA GUIA FORMATIVA PER ALS MESOS D’ABRIL A JULIOL
L’Ajuntament ofereix per als mesos d’abril, maig,
juny i juliol de 2021 una nova oferta de cursos formatius dirigits a persones adultes. La Guia Formativa inclou una variada oferta de
cursos íntegrament telemàtics;
entre ells, i com a grans destacats, cursos amb una alta demanda per parts dels usuaris com són
les formacions TIC amb titulacions
oficials (ACTIC i Microsoft); cursos per a reciclar-se, estar al dia
i aprendre nous recursos que ens
poden ajudar a ser més professionals i productius; o formacions per
ajudar en la recerca de feina i en
la digitalització de les empreses. A
més, també se seguiran oferint directes a través del perfil d’Instagram del CTC.
El programa es troba disponible en versió digital als webs de
l’Ajuntament i del CTC. Per a més
informació sobre els cursos i les

inscripcions us podeu adreçar al CTC (Av. Catalunya,
60), a través del telèfon 93 772 78 28 o enviant un
correu electrònic a l’adreça ctc@masquefa.net.
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LAIA I IVAN GARRIDO EXHIBEIXEN
LA SEVA VESSANT MÉS SOLIDÀRIA
Filla i pare, copilot i pilot de Masquefa, van participar a finals del 2020 al Rally Sprint Racc al Circuit
de Barcelona-Catalunya en benefici de La Marató
de TV3.

abril 2021

NOUS ÈXITS ESPORTIUS PER A
ISABEL GUERRERO I JOSEP MARIA
GARCIA
Ambdós esportistes masquefins van aconseguir la
primera posició al 25è Campionat de Catalunya
d’atletisme en pista coberta celebrat al Palau Sant
Jordi de Barcelona, en les categories F55 i M55
respectivament; i prèviament, a finals del mes de
gener, també van participar al Campionat de Catalunya de marxa en ruta individual màsters, en la
distància de 5.000 metres marxa.

EL CLUB DE TIR ESPORTIU
MARTORELL CELEBRA UNA
JORNADA D’ENTRENAMENTS
CONTROLATS
La jornada, celebrada el 16 de desembre, va resultar tot un èxit amb la participació de més de 50
esportistes amb totes les mesures sanitàries.

JOSÉ MARTÍN GARCÍA ACONSEGUEIX
LA VICTÒRIA AL CAMPIONAT
D’ESPANYA DE CICLOCRÒS
El masquefí va competir a Torrelavega en la categoria Màster 50B.

CREIX EL NOMBRE D’USUARIS
QUE ES DONEN D’ALTA AL CEM
MASQUEFA
Malgrat les restriccions de tancament a les que ha
estat sotmès el CEM Masquefa al llarg dels darrers
mesos en el marc de les mesures decretades pel
Procicat per a fer front a la Covid-19, el nombre
d’usuaris que s’han donat d’alta al Complex Esportiu Municipal no s’ha aturat; i amb la represa
de les activitats han estat molts els veïns que han
fet ús dels seus serveis.
En aquest sentit, l’Ajuntament vol agrair als abonats la seva fidelitat i comprensió. A més, cal destacar que des del passat mes de març ha entrat en
funcionament un nou sistema de reserves per
a fer ús de la sala de fitness que ha tingut una
gran acceptació per part dels usuaris.

MO

MASQUEFA
ES MOU
MOLT BONA PARTICIPACIÓ A LA
PRIMERA JORNADA DE DONACIÓ
DE SANG DEL 2021
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LA MARATÓ DE TV3 RECAPTA
PROP DE 500€ A MASQUEFA I LA
BEGUDA ALTA

El 26 de gener Masquefa va acollir la primera jornada de donació de sang d’aquest 2021. El Casal d’Avis
es va convertir en punt de recollida de sang en una
nova iniciativa impulsada pel Banc de Sang i Teixits
que un cop més va comptar amb una gran implicació per part dels veïns.
Al llarg d’enguany hi ha previstes més jornades al
municipi i des de l’Ajuntament es fa una crida a la
població a prendre-hi part activament.

A finals del 2020 es va celebrar una nova edició -la
29a- de La Marató de TV3, que enguany va tenir lloc
en format íntegrament telemàtic a causa de la pandèmia de Covid-19.
A Masquefa i a La Beguda Alta es van recaptar un
total de 467,14€ en les guardioles habilitades en
diferents equipaments municipals i als comerços de
la vila. A més, Ràdio Masquefa i La Beguda també
va realitzar diferents entrevistes a veïns, sectors i
col·lectius del municipi per a conèixer com han viscut o estan vivint la pandèmia.

CONEIXES EL SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA?
El Servei de Mediació Ciutadana és un servei públic
d’atenció a tota la ciutadania, especialitzat en la prevenció i la resolució de conflictes entre ciutadans
dins l’àmbit comunitari.
Objectius:
Facilitar a la ciutadania i entitats socials del territori, la mediació i la gestió de conflictes com a
recurs per al canvi constructiu de les relacions
entre les persones.
Treballar en la prevenció i resolució de conflictes comunitaris que impliquen a la població,
amb independència de la seva procedència i origen sociocultural.
Assessorar i treballar conjuntament amb els
diferents serveis municipals en intervencions
adreçades a la prevenció i gestió de conflictes.

Tens algun problema
de convivència ?
Veïnal
Servei de
Mediació
Ciutadana
de l’Anoia

Familiar

Escolar

Espai públic

CONTACTA AMB NOSALTRES
699664718 mediacio@anoia.cat

Es pot contactar amb el Servei de Mediació Ciutadana de l’Anoia a través de l’adreça electrònica mediacio@anoia.cat o al telèfon 699 664 718. L’horari
d’atenció del servei de mediació ciutadana de l’Anoia
és dilluns, dimarts i dijous de 8 a 16.30 h.

MO

MASQUEFA
ES MOU

21

abril 2021

ELS CONCURSOS DE CARNESTOLTES JA TENEN GUANYADORS!
CONCURS DE DISFRESSES
PER INSTAGRAM

CONCURS D’APARADORS COMERCIALS
DISFRESSATS

Premi individual de balcons: @1735.oscar
1r premi:

El Jardí d’Adriana

Premi col·lectiu de balcons: @camasian

2n premi: Igual Roba i Complements

Premi disfresses adults: @helentrujillog

Premis disfresses en família: @dasandruky i @mamidetriana

3r premi: Floristeria Torres
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L’AJUNTAMENT IMPULSA UNA NOVA REGIDORIA D’IGUALTAT
Masquefa va organitzar durant el mes de març activitats lúdiques i reivindicatives per a commemorar
el Dia Internacional de les Dones d’aquest 2021; entre elles, com a gran novetat, la presentació pública
i oficial de la nova Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament.
L’àrea està encapçalada per la regidora Isis Abad, i
compta amb Pilar Irigaray com a delegada; i el seu
objectiu és situar les polítiques de gènere i LGTBI
com una prioritat en l’agenda política del consistori
per tal de garantir els drets de la població i el foment
d’una societat més justa i equitativa.

Així, les actuacions que es desenvoluparan des de
la Regidoria d’Igualtat s’emmarquen en els següents
propòsits:
Transversalitzar la perspectiva de gènere com a
estratègia perquè el conjunt de les polítiques públiques contribueixin a fer efectiva la igualtat de
gènere i la diversitat sexual i de gènere al municipi.
Contribuir a eradicar les violències masclistes
i LGTBIfòbiques per eliminar els mecanismes
que perpetuen les situacions d’opressió i discriminació de les dones i les persones LGTBI a la
societat.
Promoure l’empoderament i la visualització
de les dones i les persones LGTBI en l’àmbit
públic a través de la participació, la presa de decisions i l’autoorganització.
Contribuir a desenvolupar i posar en pràctica el
model coeducador al municipi, educant des de
la igualtat i el respecte.
Properes activitats que s’impulsaran des de la
Regidoria d’Igualtat
Acte de commemoració del Dia Internacional
contra l’Homofòbia, la Transfòbia, la Bifòbia i
l’LGTBIfòbia: 17 de maig.
Caminada per la salut de les dones: 30 de maig.
Acte de commemoració del Dia Internacional de
l’orgull LGTBIQ: 28 de juny.

L’AJUNTAMENT ARRIBA A UN
ACORD AMB AFFINITY PER A
SUBMINISTRAR GRATUÏTAMENT
PINSO PER A GATS A
L’ASSOCIACIÓ D’ANIMALISTES

Fruit de les gestions realitzades per l’Ajuntament,
l’Associació Animalistes de Masquefa i Affinity han
formalitzat un conveni de col·laboració. A més, el
consistori també dona suport a l’associació encarregant-se de la recollida, transport i entrega periòdica del pinso sec per a gats donat per Affinity.

NOVA DONACIÓ SOLIDÀRIA DE
L’EMPRESA CARRERAS
Carreras Grupo Logístico va donar més de 800
unitats de xocolata per al Banc d’Aliments.
L’Ajuntament posa en valor aquesta donació i totes
les mostres de solidaritat que els veïns, entitats,
empreses i comerços de Masquefa han dut a terme al llarg dels darrers mesos durant la pandèmia.

I
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CONEIXES ELS PRINCIPALS SERVEIS QUE ES PRESENTEN DES
DE LA REGIDORIA D’IGUALTAT?
La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Masquefa té com a objectiu garantir els drets de les dones i de les
persones LGTBI, fent front a les desigualtats de gènere, les violències masclistes i les discriminacions per raó de
sexe, orientació afectiva-sexual, o d’identitat i expressió de gènere; i promovent la seva participació en totes les
esferes de la societat.

Servei públic i gratuït que ofereix atenció psicològica,
assessorament jurídic, i informació i orientació sobre
els drets de les dones en relació a l’àmbit laboral, social, personal, familiar i altres. Assessora i deriva a serveis especialitzats sobre violència masclista.
Diversos punts d’atenció: a Igualada, a Masquefa, a
Capellades.
Demanar cita: 636365631 en trucada (hi ha contestador) o per Whatsapp; per

correu electrònic ead.siad@dae.cat

Jonatan Merchán
c/ Dídac Toldrà, 31· 08783 MASQUEFA
info@serralleriajmg.com
93 129 98 17
Especialistas en todo tipo de:

Motorización de puertas · Barandillas · Trabajos
inoxidable · Estructuras metálicas Cerramientos
Puertas · Rejas ·
Escaleras metálicas
Motorización de puertas · Barandillas · Trabajos
inoxidable · Estructuras metálicas · Puertas
Cerramientos· Rejas · Escaleras metálicas
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ASSESSORIA ACADÈMICA
No saps què estudiar en acabar l’ESO? Has de fer la preinscripció a la universitat i tens dubtes? Vols demanar
una beca, però no saps com tramitar-la? Vols fer un cicle
formatiu, però no tens clar quines són les sortides professionals que t’ofereix?
Tots els dimarts i dijous, de 17 a 20 h, el Casal de Joves
t’ajuda a resoldre els teus dubtes.

Com pots contactar amb nosaltres?
Demana cita prèvia trucant al 93 772 85 21 o al 671 060
976 (a través d’aquest número també es pot enviar un
missatge de WhatsApp) o enviant un correu a joventut@
masquefa.net.
També trobaràs altres recursos sobre orientació que la
Xarxa TET Anoia Sud posa a la vostra disposició al web
www.xarxatetanoiasud.com

NOVA PROGRAMACIÓ
D’ACTIVITATS
JULIOL ACTIU
La Regidoria de Joventut organitza aquest any una nova edició del
Juliol Actiu. En començar les vacances escolars, engeguen les activitats matinals d’estiu al Casal de
Joves.
El Juliol Actiu és un cicle d’activitats diàries pensades especialment per a joves de 12 a 16 anys
que es porten a terme els matins
del mes de juliol. A partir d’un eix
temàtic es van desgranant tot un
seguit de tallers, gimcanes i altres
dinàmiques per realitzar individualment o en equips. Les inscripcions
seran gratuïtes i limitades per tal
de garantir l’aforament recomanat
i complir estrictament amb totes
les mesures sanitàries vigents per
la pandèmia de Covid-19.
En breu tindreu informació més
concreta i detallada sobre dates i
inscripcions durant el mes de juny
a través del www.masquefa.cat, a
les xarxes socials de l’Ajuntament
(Facebook, Twitter i Instagram), i
també a través del perfil d’Instagram del Casal de Joves: @casaljovemasquefa.

Per assistir als tallers cal inscriure’s prèviament enviant un missatge de
WhatsApp al telèfon 671 060 976 o trucant al 93 772 85 21. També es
pot enviar un missatge privat al perfil d’Instagram del Casal de Joves (@
casaljovemasquefa) o anar presencialment al Casal de Joves de dimarts
a divendres de 17 a 20 h.
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8M – PRENEM L’ESCENARI
El passat 5 de març la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament va organitzar el concert “Prenem l’escenari” en el
marc de la commemoració del Dia Internacional de les
Dones. A l’actuació hi van prendre part les artistes Ksu,
Nina Cintas i Mar.
Ksu va oferir un recital contundent i reivindicatiu a ritme de rap; Nina Cintas va preparar especialment per a
l’ocasió un seguit de covers de diferents artistes feme-

nines com Rozalén, Amy Winehouse, Chavela Vargas o
For Non Blondes entre d’altres; i Mar va oferir un parell
de versions a veu i ukelele.
Aquest concert tenia com a objectiu reivindicar la falta
de referents femenins als escenaris i la importància de
programar artistes femenines durant tot l’any, més enllà
del 8M, per a crear una programació cultural paritària
on dones i homes tinguin una representació igualitària.

BEQUES PER A ESTUDIS POSTOBLIGATORIS
La Regidoria de Joventut obre una nova convocatòria
de beques dirigida 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 professionals de música i dansa i estudis artístics superiors a Catalunya.
En l’edició d’enguany el termini de presentació de sol·licituds restarà obert fins el 31 de maig per tal que tothom pugui presentar la declaració de renda de l’exer-

cici 2020 i l’informe de vida laboral actualitzat de tots
els membres de la unitat familiar. Les bases de la convocatòria i tota la informació la podeu trobar a l’Oficina
d’Atenció al Vilatà (OAV) de l’Ajuntament i al web www.
masquefa.cat.
Tots els dijous, a partir de les 17 h, el Casal de Joves
ofereix un servei d’acompanyament per a poder realitzar el tràmit. Per a fer-ne ús és imprescindible sol·licitar
cita prèvia al 93 772 85 21 o a joventut@masquefa.net.
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Joan Capellades i Llopart
CAP de Masquefa

LA RINITIS ALÉRGICA
La llegada de la primavera supone el inicio de una
temporada muy incómoda para el 20% de la población que padece rinitis alérgica.
La alergia al polen se produce por una alteración
del sistema inmune en el que actúan múltiples células propias, generando una respuesta inmunitaria
anómala que afecta a diferentes órganos. La inflamación puede causar rinitis, conjuntivitis e incluso
asma.
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sonas afectadas deben adoptar medidas en su vida
cotidiana que ayuden a aliviar los síntomas de la enfermedad, como evitar una ventilación excesiva de
domicilio y las salidas al campo los días de máxima
polinización.
Para ello, es importante que toda persona alérgica
conozca los niveles de polen en su región, que varían según el día y la temporada. En caso de persistencia de la sintomatología, debe consultar con su
médico para valorar tratamientos dirigidos.

En esta patología intervienen múltiples factores
como el tiempo, la contaminación ambiental e incluso la genética de cada individuo. Por eso, las per-

PRIMAVERA: CORONAVIRUS I AL·LÈRGIA
L’arribada de la primavera ens porta el bon temps i
la floració, però també l’aparició de l’al·lèrgia primaveral produïda pel pol·len.
En alguns casos els símptomes de les al·lèrgies
primaverals es poden confondre amb la Covid-19, i també poden coexistir totes dues malalties.
Quines diferències i similituds hi ha?
La Covid-19 presenta símptomes com febre, dolor muscular intens i cansament excessiu, pèrdua d’olfacte i gust, nàusees, vòmits i diarrea,
dolor i pressió al tòrax.
En l’al·lèrgia primaveral apareixen símptomes
com esternuts, el nas plorós i ganes de fregar-lo
constantment; i als ulls: llagrimeig, enrogiment,
coïssor, picor o inflor.

Sílvia Jiménez Tort
Farmacèutica Titular de Farmàcia Masquefa

Els símptomes similars que ens poden confondre són: tos, dificultat respiratòria, fatiga, mal de
gola, mocs i congestió nasal.
Per tractar l’al·lèrgia és essencial conèixer, primer, l’agent causant d’aquesta per poder-lo atacar o evitar el contacte amb ell. Però hi ha una
sèrie de mesures que podem adoptar per minimitzar la simptomatologia tan d’al·lèrgia com
de la Covid-19, com son l’ús de mascareta (FFP2,
que serviria per coronavirus i al·lèrgia) i ulleres o
ulleres de sol grans, perquè a més coberts, més
protegits.
Davant els dubtes de coronavirus o al·lèrgia, podeu
preguntar a l’equip Farmàcia Masquefa o posar-vos
en contacte amb el vostre metge; i si ho creu convenient us faran les proves de diagnòstic, com PCR o
prova d’antígens.
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Y PAGARON JUSTOS POR PECADORES
Leo en su revista del 12 del 2020 que nos subirán el impuesto de les gestión de residuos por el hecho de que
hay individuos que dejan residuos voluminosos imprecedentes. Yo pregunto: ¿tenemos que pagar todos esas
negligencias?

Y pregunto: ¿qué estímulos puedo tener en reciclar, en
poner cada cosa en su contenedor? A parte de mi civismo como ciudadano responsable… Ninguno… cuando
ustedes me hacen pagar lo que los desaprensivos abandonan en la calle, como si yo fuera el culpable.

Y pregunto: ¿qué hace el Ayuntamiento para localizar a
esos infractores, para hacerles pagar el coste de retirar
esos residuos? Sería correcto que indagasen, que hiciesen algo… No molestarse en averiguar quién ha sido y
hacerlo pagar a todos los contribuyentes es lo más fácil,
pero eso es lo más injusto.

Solo mi conciencia me empuja a cumplir, y sólo deseo
que esta no me falle y lo mande todo a paseo porque
ustedes, señores del Ayuntamiento, con sus injustos impuestos no ayudan, más bien dan alas a los irresponsables infractores para que sigan actuando con impunidad.
Otro impuesto que suben es el IBI… ¿de verdad creen
que es una buena medida con la que está cayendo sobre
el comercio, las empresas y los trabajadores y todo el
mundo en general?

Supongo que esta protesta no servirá de nada, que caerá en saco roto, porque la decisión está tomada, pero
quiero que conste que no estoy de acuerdo. Ustedes tienen que velar para que se cumplan sus ordenanzas y
facilitar la convivencia, pero esas decisiones son las más
cómodas para ustedes. Lo justo sería que cada uno pagase los residuos extra que genere.

LES
VOSTRES
OPINIONS

Simón Monfort

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
Correu electrònic
masquefa@diba.cat
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MAIG
2021
DEL 14 AL 16 DE MAIG

23 DE MAIG

FESTA MAJOR PETITA
DE SANT ISIDRE

CONCERT DE LA COBLA
MONTGRINS

Enguany serà una Festa Major ben diferent a causa de
la situació excepcional provocada per la Covid-19, però
des de l’Ajuntament de Masquefa volem que segueixi
sent una celebració molt participativa. Per tot plegat,
us animem als veïns a penjar els domassos als vostres
balcons i finestres. Podreu consultar el programa d’activitats al web www.masquefa.cat i a les xarxes socials
municipals (Facebook, Twitter i Instagram).

La Cobla Montgrins, sota la direcció de Jordi Molina i en
el marc del cicle Masquefa sona bé, estrenarà en concert les cinc obres finalistes del Premi de composició
de música per a cobla Montgrins 2020.
Hora: 18 h
Lloc: recinte de La Fàbrica
Rogelio Rojo
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EL MASET, UNA INVERSIÓ HISTÒRICA QUE ENCARA LA

JUNTS X MASQUEFA · RECTA FINAL

Aquest any finalitzaran les obres d’urbanització
d’El Maset que hem impulsat des de l’equip de
govern des del passat 2018. Al llarg dels pròxims
mesos posarem el punt i final al pla urbanístic
més important de la història recent del nostre
municipi, tant pel que fa a la inversió econòmica
que hi hem destinat com al desplegament de
serveis que hem habilitat.

Xavier Boquete
i Saiz
masquefa@diba.cat
@xaviboquete

Es tracta d’un projecte estratègic, necessari i
llargament reivindicat pels veïns del sector amb
l’objectiu de resoldre les evidents mancances
-com ara la falta d’un servei de clavegueram o
el mal estat de diferents vials- que presentava
la urbanització des de feia masses anys. I que
malgrat l’impacte que ha tingut la pandèmia de
la Covid-19 en el nostre dia a dia i en el funcionament de les administracions públiques, clourà
amb prop d’un any d’antelació sobre el calendari previst inicialment.

El projecte ha suposat, doncs, una inversió de
més de vuit milions d’euros que ha provocat un
tancament negatiu dels darrers dos exercicis
econòmics de l’Ajuntament. Una circumstància,
però, que quedarà revertida el curs vinent un
cop finalitzades les obres, i un peatge que mereixia ser assumit tenint en compte els enormes beneficis que aquesta inversió generarà
en els nostres veïns. Al mateix temps, les obres
també han estat possible gràcies a la col·laboració al llarg del procés de tots els veïns residents,
assumint les quotes d’urbanització corresponents.
Així doncs, el projecte aconseguirà millorar la
qualitat de vida dels seus veïns i garantir un estat òptim dels serveis que es presten a la urbanització; i és per això que l’esforç i els sacrificis
fets per tots en els darrers anys estem convençuts que hauran valgut la pena.

PSC · CAP A UNA MASQUEFA MÉS COHESIONADA, INNOVADORA I SOSTENIBLE
Davant de la greu crisi que vivim no és el moment de quedar-se de braços plegats. Cal assumir la responsabilitat, arremangar-se i treballar
per donar resposta a les situacions complexes
del dia a dia, i també per preparar la Masquefa
de futur. Aquest és l’objectiu dels i les Socialistes
de Masquefa i ho traslladem a l’acció de govern
a través de la regidora Isis Abad i els regidors
Iván Fraile i Daniel Gutiérrez.
En els tres primers mesos de participació al nou
govern de Masquefa hem posat el focus en aspectes socials, econòmics i cívics que són claus
Daniel Gutiérrez
en la sortida de l’actual crisi i també per dissenyar una Masquefa progressista, cohesionada i
danielgutierrez.cat
innovadora. Destaquem l’aposta per la imple@daniguties
mentació de polítiques d’habitatge efectives
@PSC_Masquefa
que enforteixen la cohesió social. S’ha posat en
Masquefa.socialistes.cat marxa el Servei d’Allotjament Temporal d’Emermasquefa@socialistes.cat gència per donar resposta a les situacions personals o familiars més crítiques.
Facebook:
PSC Masquefa
Twitter:
@PSC_Masquefa

En la vessant econòmica es treballa en dos eixos claus. Per una banda, retornar l’equilibri a
les finances municipals; per l’altra, donar suport
al teixit econòmic local, tant des del punt de vista econòmic com de la innovació a través de la

digitalització. Aspectes fonamentals pel futur
del municipi.
La posada en marxa de la primera Regidoria
d’Igualtat és una fita cabdal. La iniciativa política
és fonamental per garantir societat igualitària,
lliure i sense discriminacions. És irrenunciable.
D’igual manera que és irrenunciable promocionar el civisme com a element cohesionant i enriquidor de la nostra comunitat.
En els propers mesos seguirem obrint camins
que han de definir el futur de Masquefa. L’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) seran la guia per enfocar com
volem que sigui el nostre territori, la nostra societat i la nostra economia.
#ActivemMasquefa
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ERC · ESQUERRA REPUBLICANA, UNA QÜESTIÓ DE CONFIANÇA SOSTINGUDA

ERC Masquefa La Beguda Alta
esquerra.cat
masquefaerc@gmail.com
Twitter:
@masquefaerc
Facebook:
Esquerra Republicana –
Masquefa Regeneració
Instagram:
@esquerramasquefalabeguda

A les passades eleccions al Parlament, el
24’25% de la gent que va anar a votar al nostre municipi ho va fer per l’opció d’Esquerra
Republicana de Catalunya: per construir un
Estat independent amb uns principis republicans, independentistes, d’esquerres, feministes i verds. Vam ser la segona força més
votada, a només 6 vots de la primera. Caldria
destacar, però, que en el cas de La Beguda Alta
sí que vam ser la força més votada.
Si mirem en l’àmbit estatal, Esquerra Republicana de Catalunya, amb els seus principis
republicans, independentistes, d’esquerres,
feministes i verds, va ser la força més votada a Masquefa i La Beguda Alta, tant el 10 de
novembre del 2019, amb el 23’04% dels vots,
com el 28 d’abril del 2019, amb el 23’13%.
Elecció rere elecció, Masquefa i La BegudaAlta
han confiat plenament en la proposta política
d’Esquerra Republicana de Catalunya i han
confiat en ella per vehicular els seus anhels
i necessitats en l’àmbit polític. La seva con-

fiança perllongada en diverses votacions demostra que les seves decisions, malgrat que
podem pensar que no sempre encertades o
compartides per l’ideari de tothom, a grans
trets, ha merescut una confiança sostinguda
per part de masquefines i begudenques.
Extrapolar la política nacional a l’àmbit local,
evidentment, és un salt considerable. La política local conté molts aspectes personals,
propers i afectius que tergiversen aquesta
extrapolació del vot. No obstant això, si 2 de
cada 10 masquefines i begudenques confien
en Esquerra Republicana de Catalunya quan
pensen en el seu futur a escala nacional, és
obligació que la secció local també esdevingui
aquest referent independentment dels resultats i arc representatiu a escala local. Esquerra Republicana a Masquefa i La Beguda Alta
volem ser part del teu dia a dia, una eina útil
des del diàleg i la predisposició per fer possible una Masquefa i una Beguda Alta sota els
principis republicans, independentistes, d’esquerres, feministes i verds.

C’s · SEGUIMOS AL PIE DEL CAÑÓN
Vivimos unos tiempos convulsos para la política. Se han producido una serie de acontecimientos que han revolucionado el ya agitado
panorama nacional. Hablando de lo que afecta a Cs, esperemos que las aguas se calmen
y estamos convencidos que los dirigentes de
nuestra formación sabrán reconducir el timón
de un planteamiento político de centro que
se nos antoja hoy por hoy más necesario que
nunca.

Adolfo Serna
masquefa@ciudadanos-cs.
org

A nivel regional los resultados obtenidos fueron malos. Las causas más allá de la elevadísima abstención que nos perjudicó, las podemos explicar en que no supimos conectar con
nuestros votantes y que otras formaciones
han aprovechado este desconcierto para recoger el fruto del trabajo que Cs llevaba haciendo en Cataluña durante muchos años luchando por los derechos de todos.
Pero la política municipal es otra cosa. Desde
Cs Masquefa seguimos con la firme voluntad
de seguir trabajando por todos nuestros vecinos. Prueba de ello es que en todos los plenos hemos dado voz a aquellas problemáticas
que nos habéis transmitido. Desde temas de
asfaltado en las urbanizaciones, la problemática de la jornada continua (donde el gobierno

municipal y el resto de formaciones han preferido “escurrir el bulto” en lugar de plantearlo
valientemente tal y como solicitaba una parte
importante nuestros vecinos).
También en el último pleno, en el momento
de escribir estas líneas, planteamos cómo es
posible que ahora que todos se llenan la boca
hablando de feminismo se haya permitido por
parte del gobierno municipal que el apoyo que
se prestaba por parte del Servei d’Atenció a la
Dona, ayuda que reciben las mujeres que así
lo necesitan tanto a nivel psicológico, social o
legal por parte de profesionales, haya pasado
de una periodicidad mensual a bimensual y,
teniendo que ir las afectadas a Igualada en
lugar de recibir la atención en Masquefa; y
todo ello por falta de presupuesto. Recuerdo
que uno de los puntos donde fundamentaron
la subida del IBI fue que si no aumentaban los
ingresos se tendrían que recortar los servicios
a los más necesitados.
En resumen, como decía, en nuestro grupo seguiremos trabajando, independientemente de
los vaivenes de la gran política, y defendiendo
con valentía el compromiso que adquirimos
ante nuestros votantes y el conjunto de la ciudadanía de Masquefa.
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CUP · MASQUEFINS, ATUREM CAN MATA

CUP Masquefa
masquefa@cup.cat
Facebook:
CupMasquefa

Aquest 2021 els masquefins i begudencs hem
començat l’any com el vam acabar: amb mascareta i patint per les persones que més ens
estimem. Els membres de l’assemblea de la
CUP no som cap excepció i és per això que
hem decidit sortir a la finestra de casa sense
la mascareta, perquè no se’ns oblidi que a més
de la Covid-19, encara que ara no ho olorem, a
les portes del nostre municipi, als peus de l’escola El Turó, encara seguim tenint l’abocador
més gran de Catalunya.
Com molts sabeu a Els Hostalets de Pierola el
passat mes de març es va votar en consulta
l’ampliació de l’abocador, i tot i la campanya de
la por del bloc del SÍ (integrat per l’empresa
explotadora, SUMEM per Hostalets (PSC) i altres col·lectius) i la manca de posicionament
dels dos partits que integren el govern municipal, hem de felicitar a la Plataforma Tanquem
Can Mata, única defensora del NO, que va saber mobilitzar més d’un 42% dels votants per
plantar cara al gran monstre que ens enverina
cada dia. Així i tot, no hem guanyat la consulta,

així que cal que el veïnat afectat de tots els
pobles ens posem les piles per parar aquesta
ampliació.
Des de la CUP Masquefa sempre hem defensat
el nostre territori. És per això que hem donat i
donem tot el nostre suport al moviment social
que representa la Plataforma Tanquem Can
Mata. Treballarem intensament per portar al
Parlament una modificació de la moratòria
159/XII per aturar tant l’ampliació com la creació de cap mena de planta de tractament finalista (incineradora o abocador). No volem que
Masquefa vegi una porció més gran del pastís
com insinua l’alcalde a l’article de l’Anoia Diari,
volem un entorn on valgui la pena viure.
A més aprofitem aquest escrit per donar les
gràcies a les 167 persones que ens van votar el
14F. Animar a tothom a seguir sortint al carrer
contra l’abocador, només organitzats podrem
aturar la nova ampliació. No volem acabar
sense desitjar-vos a tots els veïns i veïnes un
bon Sant Jordi i Santa Jordina ple de cultura.

CARME MATAS

GENT DE MASQUEFA

La masquefina Carme Matas ha estat des del 1987 i
fins el passat 15 de desembre de 2020 la directora de
l’Escola El Turó. Ara, amb la jubilació, encara una nova
etapa il·lusionant de la vida i deixa enrere un llegat
immens que l’ha convertit en una de les figures de
referència de la comunitat educativa local.

Des de quan ocupava el càrrec de directora de l’Escola
El Turó?
Jo havia començat a treballar a l’escola el setembre
de 1982, poc després d’acabar els meus estudis de
magisteri. En aquell moment s’iniciava una renovació
pedagògica a Catalunya que va impulsar la immersió lingüística per a l’ús del català com a llengua de
l’ensenyament, després de molts anys en què el castellà havia estat l’única llengua present a l’educació.
Llavors la “Escuela graduada mixta de Masquefa” va
ser un dels primers centres qualificats com a “Escola
Catalana”. I per aquest motiu, vam començar a treballar-hi un bon nombre de mestres joves, que ens havíem format per iniciar aquesta tasca.
En aquell context, el setembre del 87, hi va haver canvi de direcció a l’escola i vam agafar el relleu un nou
equip de gent jove, del qual jo en formava part com
a cap d’estudis. Era una tasca engrescadora i il·lusionant. Però malauradament, el nou director va morir al
cap d’uns mesos i jo vaig passar a ser directora de l’escola d’una manera totalment inesperada i accidental.

Com ha canviat l’escola des d’aleshores?
L’any 1987 a Masquefa l’escola d’infantil i primària es
trobava repartida en diferents edificis del poble, encara no existien els equipaments escolars actuals, no hi
havia institut ni la majoria dels serveis de què disposem avui.... des d’aquells moments fins a l’actualitat,
l’educació dels nens i nenes de Masquefa ha evolucionat moltíssim. Ara el nostre poble disposa d’una xarxa
de centres i serveis educatius de qualitat, que estan en
constant evolució i d’una comunitat educativa viva i
eficient. Masquefa és un poble que posa en valor l’educació dels seus vilatans i vilatanes.

Després de tants anys i experiències viscudes, quin és el
millor record que s’endú?
El millor que m’emporto és la satisfacció d’haver tre-

ballat tants anys en l’educació, que és una de les feines més maques que existeixen i el privilegi d’haver-ho
pogut fer a Masquefa, al meu poble natal, on he viscut
sempre. Al llarg dels 38 anys en què he exercit la meva
professió i vocació a l’escola del Turó he vist el desenvolupament i creixement de la nostra vila, l’evolució
de l’escola i els canvis i progressos que s’han donat en
l’àmbit de l’educació.
Però el més important és que aquí he conegut i he
vist créixer moltes promocions de nens i nenes, que
després d’uns anys han tornat a l’escola com a pares i
mares per portar-hi els seus fills i això ha estat també
un motiu de satisfacció, perquè demostra la seva estimació i confiança en l’escola i en les persones que hi
hem treballat.

Com ha viscut aquesta darrera etapa en plena
pandèmia de Covid-19?
Passats els primers dies ens vam organitzar per posar en marxa l’escola i intentar arribar a tot l’alumnat.
L’equip docent es va posar a treballar i vam organitzar l’escola través de plataformes virtuals. Cal dir que
tota la comunitat educativa va treballar de valent i tant
l’AMPA com l’Ajuntament de Masquefa van posar-hi
tots els esforços necessaris per tirar endavant.
Mai hauríem imaginat trobar-nos amb una situació
com aquella, però crec que tots plegats en vam aprendre molt i hem pogut treure’n coses positives.

Quin missatge els voldria adreçar als professors,
alumnes, famílies... de l’escola?
Els voldria agrair l’estimació i confiança que he rebut al llarg de tota la meva vida professional aquí a El
Turó. M’hi he sentit molt feliç a l’escola i m’emporto
un munt d’experiències compartides, molts records i
bones amistats. Estic molt orgullosa de formar part de
la comunitat educativa d’El Turó i de Masquefa. Moltes
gràcies a tothom.

