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Nova convocatòria d’ajuts econòmics per al pagament de l’IBI
dirigits a col·lectius específics de Masquefa
L’Ajuntament ha obert una nova convocatòria d’ajuts
econòmics per al pagament de l’Impost sobre Béns
Immobles (IBI) adreçat a persones majors de 65
anys, pensionistes, famílies monoparentals, aturats
de llarga durada, persones amb grau de discapacitat igual o superior al 65% i persones víctimes de
violència de gènere.

A la recepció de l’Ajuntament (c/ Major 93) en
horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 h; i dilluns
de 17 a 19 h. Cal demanar cita prèvia.
A la seu electrònica de l’Ajuntament, amb certifcació digital: www.seu-e.cat/web/masquefa
Les bases de la convocatòria, els requisits per poder
sol·licitar els ajuts econòmics, i la documentació necessària es poden consultar al web www.masquefa.cat.

TELÈFONS D’NTERÈS
Ajuntament

93 772 50 30

Ambulatori

Àrea Serveis
Personals

93 772 50 30

Ambulatori

Atenció al consumidor

93 772 50 30

Atenció i emergències
per violència masclista:

93 772 64 34

Ferrocarrils Catalans

012

93 772 52 62

Gas Natural
(distribució)

902 200 850

Ambulatori
(Martorell)

93 775 51 03

Hisenda
(Igualada)

93 804 65 61

Ambulància

061 / 112

Hispano
Igualadina

93 804 44 51

(Masquefa)
(La Beguda)

Atenció 24/7

900 900 120

Emergències

112

Anaigua
900 100 379
(incidències i avaries)

93 774 20 20

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

HOSPITAL
(Martorell)

636 365 631

Anaigua (atenció al
client i reclamacions)

INEM (Martorell)

93 775 10 62

Informació
General

012

Assessorament policial
(WhatsApp o trucada)

601 001 122

Anaigua (comunicació
900 816 101
i lectura)

Institut de Masquefa

93 772 77 22

SAI (Servei d’Atenció
Integral LGTBI)

93 805 15 85

93 775 18 87

Jefatura Trànsit
(Barcelona)

93 298 65 00

Benestar Social
Torre dels Lleons

Butano
(Martorell)

93 772 78 36

CDIAP Apinas

93 772 54 54

Jutjat de Pau

93 772 57 57

93 805 15 85

93 772 68 61

93 772 78 73

Consell Comarcal

L’Alzinar

Biblioteca

93 772 66 71

93 775 92 67

112

Camp de futbol

Correus

Mossos d’Esquadra

Casal d’avis

93 772 50 07

CRARC

93 772 63 96

ORGT
(Piera i Masquefa)

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

Parròquia Sant Pere

93 772 52 26

Registre Propietat

93 803 11 18

Bombers

Temps de Festa
Major. Entre tots
garantim una
festa segura!

Les subvencions es poden sol·licitar fins al 31 d’agost
de 2021 a través de dues vies:

900 100 378

112

Endesa
800 760 706
(avaries i incidències)

Casal de Joves

93 772 85 21

CEM Masquefa

93 135 14 08

Centre de Dia

93 772 79 90

Escola Bressol
Municipal La Baldufa

93 772 50 11

CTC

93 772 78 28

Escola El Turó

93 772 51 75

Deixalleria/
93 708 60 96
Recollida voluminosos

RENFE

902 24 02 02

Escola
Font del Roure

93 772 74 32

Sanitat Respon

061

Masquef@ula

93 772 58 23
93 772 60 25

Escola
Vinyes Verdes

93 772 76 27

93 804 62 62

Policia Local

Seguretat Social
(Igualada)

Protecció Civil

670 06 07 18

Farmàcia Masquefa

93 772 88 23

Taxi

657 98 33 90

Ràdio Masquefa

663 702 698

Farmàcia Durban

93 768 01 98

Taxi

600 542 614

Taxi
(8 places i adaptat)

648 659 009

Xavier Boquete, Alcalde de Masquefa
La Festa Major ja és aquí. Santa Magdalena ja
truca a la porta. I des de l’Ajuntament estem
treballant per a tornar al més aviat possible a
la normalitat i poder celebrar esdeveniments
com aquest tal com es mereixen. L’evolució de
la pandèmia, però, condicionarà un any més la
commemoració de la Festa Major i al llarg de les
pròximes setmanes prendrem les decisions que
siguin necessàries per a garantir un esdeveniment plenament segur i adaptat a les normatives sanitàries.
Vull agrair la feina incansable que han fet tots
els tècnics, regidors i treballadors de l’Ajuntament implicats en l’organització de la Festa Major; així com la col·laboració i el suport de totes
les nostres entitats. Tot aquest treball ingent i
col·laboració han estat imprescindibles per poder presentar-vos un programa de festes adaptat a les restriccions vigents, però alhora farcit
d’activitats lúdiques i culturals per a tots els
gustos, públics i edats. Gaudiu-ne plenament,
però sense baixar la guàrdia. Complint en tot
moment les mesures de seguretat establertes i
fent cas a les indicacions de les autoritats sanitàries. Demostrem junts que la cultura segura
és possible!
Per últim, voldria dedicar unes paraules d’agraïment a tots els sanitaris; en particular, als de
Masquefa. Heu estat, sou i sereu el veritable escut d’aquesta pandèmia. Si una lliçó hem après
d’aquesta crisi sanitària és que és imprescindible reforçar el sistema d’atenció primària a casa
nostra i arreu del territori. Cal exigir a les administracions competents un esforç i més recursos per a garantir una atenció òptima i millorar
les condicions de treball de tots els sanitaris.

L’Ajuntament ha rebut una subvenció per valor
de 15.000€ de la Comissió Europea en el marc
del projecte WiFi4EU; una iniciativa d’àmbit europeu que promou el lliure accés dels ciutadans
a la connectivitat wifi en espais públics i que
ofereix als municipis l’oportunitat de sol·licitar
ajuts econòmics per instal·lar equips de wifi de
lliure connexió i gratuïts.
Així, amb aquesta subvenció el consistori ha habilitat sis nous punts wifi de lliure connexió en
els següents espais públics:
Recinte de La Fàbrica Rogelio Rojo: jardins
i interior del CTC, pati i Sala Polivalent.
Plaça Josep Maria Vila.
Poliesportiu.
CEM.
Local Social de la Societat Recreativa Unió
Begudenca (Envelat) de La Beguda Alta.
Edifici Francesc Mata i Sanghés de La Beguda Alta.
Els punts de wifi estan senyalitzats i les plaques
disposen d’un codi QR que enllaça a una pàgina
on els usuaris poden trobar informació sobre el
projecte WiFi4EU i poden comunicar qualsevol
incidència que detectin. També es posa a disposició el correu electrònic wifi4eu@masquefa.net.
Per a connectar-se només cal cercar la xarxa
wifi amb el nom “WIFI4EU” i donar a continuar
a la finestreta que apareixerà.

Masquefins, molt bona Festa Major i molt bon
estiu!

OAV
Oficina d’Atenció al Vilatà

Edita: Ajuntament de Masquefa. / Fotografies: Arxiu Municipal. / Redacció, disseny gràfic i impressió: Mirada Local SL.
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Masquefa estrena sis nous punts
wifi de lliure connexió en espais
públics

DESTACAT

TD

@AjMasquefa

masquefa@diba.cat
@xaviboquete

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

Ajuntament de Masquefa
@ajmasquefa
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MUNICIPAL
La presidenta de la Diputació de
Barcelona, Núria Marín, visita
Masquefa
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Masquefa rep la
visita del diputat
del Parlament de
Catalunya Jordi Riba

El passat 20 de maig Masquefa va rebre la visita institucional
de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín,
que va signar el llibre d’Honor de l’Ajuntament, va mantenir
una reunió de treball amb els representants municipals, i va
dur a terme un recorregut a peu pels carrers comercials de
la vila i fins a Can Massana.
Així l’objectiu de la trobada era poder tractar conjuntament
un dels principals plans urbanístics futurs del municipi: la urbanització i pacificació del tram de la travessera de la carretera B-224 comprès entre el carrers Major i Sant Pere.
Aquest projecte serà assumit per la Diputació amb el suport
i la col·laboració del consistori, i és previst que es pugui executar al llarg de l’actual mandat. L’objectiu d’aquest projecte
és fer més amable el trànsit a peu i donar més protagonisme
i més terreny als vianants pel principal eix comercial, per tal
d’afavorir i revitalitzar el comerç local. I tot, fent compatible
l’ús del vehicle i el trànsit segur de vianants pel centre de la
vila.

ACTUALITAT
MUNICIPAL
Subvencions per als comerços i
serveis afectats per la Covid-19
L’Ajuntament destina una partida de 25.000€ aquest segon trimestre de l’any per a impulsar dues noves línies de subvenció adreçades al teixit comercial i de serveis de Masquefa afectat per la crisi
econòmica provocada per la Covid-19. Les subvencions es poden
demanar fins al 16 de juliol a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.
Quines línies d’ajut s’ofereixen?
Línia A: persones físiques i jurídiques que desenvolupin una activitat de bar, restaurant, gimnàs i/o escola de dansa a Masquefa
amb establiment físic.

L’alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, i el segon tinent d’alcalde, Daniel
Gutiérrez, es van reunir el 7 de maig
amb Jordi Riba, diputat del Parlament
de Catalunya, amb l’objectiu de traslladar-li diferents temes d’àmbit municipal
i d’afectació territorial que formen part
de l’agenda de treball de l’equip de govern.
En aquest sentit, entre les qüestions que
es van posar sobre la taula hi havia el
projecte de desdoblament de la carretera B-224 i el projecte de la carretera
B-40 d’Abrera a La Beguda Alta, la importància de la connexió de Masquefa
amb l’Àrea Metropolitana i la mancança
d’infraestructures a la comarca.

Línia B: persones físiques o jurídiques que desenvolupin una
activitat comercial i/o de serveis a Masquefa amb establiment
físic a peu de carrer de menys de 400m2 de sala de venda que
prestin alguna de les següents activitats: loteries, copisteries i
arts gràfiques, centres de fisioteràpia, clíniques dentals, serveis
de podologia, immobiliàries, salons d’estètica i bellesa sense
serveis de perruqueria, telefonia i Internet, comerços de roba,
drogueries i ferreteries, floristeries, autoescoles, sabateries, multipreus, establiments de tatuatges, merceries, escoles d’idiomes i
comerços de llaminadures.
Per a més informació podeu consultar el web
www.masquefa.cat/promocio-economica/, enviar un correu
electrònic a l’adreça ctc.teixitcomercial@masquefa.cat o trucar al
telèfon 93 772 78 28.
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La vacunació i
la incidència
de la Covid-19
a Masquefa, en
xifres
MES

CASOS
Positius

Juny 2021

6

Maig 2021

19

Abril 2021

36

Març 2021

28

Febrer 2021

35

Gener 2021

101

Desembre 2020

82

Novembre 2020

78

Octubre 2020

76

Setembre 2020

10

Agost 2020

17

Juliol 2020

9

Juny 2020

1

Maig 2020

7

Abril 2020

12

Març 2020

24

TOTAL

541

VACUNES
SUBMINISTRADES

Reunió d’alcaldes per abordar els reptes del territori
Els alcaldes dels municipis de Masquefa, Xavier Boquete; Abrera, Jesús Naharro; Esparreguera, Eduard Rivas;
i Sant Esteve Sesrovires, Enric Carbonell; van mantenir
el 12 de maig una reunió de treball al CTC amb l’objectiu
de tractar conjuntament les diferents problemàtiques i
reptes de present i de futur que presenta el territori a
nivell supramunicipal.
A la sessió -on també hi va participar el regidor de Promoció del Territori de l’Ajuntament de Masquefa, Daniel
Gutiérrez- es van abordar qüestions com l’actual mancança d’infraestructures a la comarca.

MES

1A
2A
dosi dosi

Juny 2021

1.392

1.048

Maig 2021

1.163

536

Abril 2021

840

353

Març 2021

553

233

Febrer 2021

308

92

Gener 2021

119

31

Desembre 2020

5

0

TOTAL

4.380 2.293

TOTAL

TOTAL TOTAL

U
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FINALITZEN ELS TREBALLS D’ASFALTATGE DEL MASET

Noves actuacions de millora a l’espai públic

Ja han finalitzat les obres d’asfaltatge de carrers
al Maset, en el marc del projecte d’urbanització
d’aquest sector que ha impulsat l’Ajuntament des
del passat 2018. Els propers mesos, doncs, es posarà
el punt i final al pla urbanístic més important de
la història del municipi, tant pel que fa a la inversió
econòmica que hi ha destinat el consistori com al
desplegament de serveis que s’han habilitat.

Des de la Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament
s’han desplegat les últimes setmanes 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.

Juliol 2021

Treballs de contenció i millora del carrer Bosc de
Can Parellada.

Ara, es repassaran les franges perimetrals de protecció contra incendis i es durà a terme la prolongació del carrer Piera; actuació amb la qual es posarà
el punt i final al projecte d’urbanització del Maset.

Actuacions d’arranjament i millora a les instal·lacions del Club Petanca Masquefa: habilitació d’una nova tanca i reparació de la zona exterior del local.

Col·locació de les proteccions solars en diferents
parcs infantils.

Execució de les franges de protecció contra incendis a Can Valls.

C

P

CULTURA
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Sant Jordi omple Masquefa de cultura i tradició
El 23 d’abril Masquefa va commemorar la diada de
Sant Jordi. Al llarg de la jornada els veïns van poder
recórrer els carrers de la vila per a comprar roses i
llibres en les diferents parades habilitades pels comerços locals.

Presenta la teva candidatura
al VI Concurs de Fotografia
d’Instagram!
L’Ajuntament presenta la sisena edició del Concurs de
Fotografia d’Instagram, que enguany
té com a gran protagonista el civisme
a Masquefa. Per a
participar-hi només
cal publicar a Instagram les fotografies
concursants
amb
l’etiqueta #fotomasquefa21 abans de l’1 d’octubre, i de totes les imatges rebudes el jurat farà una
primera selecció de fotografies finalistes abans
d’anunciar el veredicte final durant el mes de novembre. Aquest 2021 es repartiran un total de tres
premis:
Primer premi: 100€
Segon premi: 75€
Tercer premi: 50€
De totes les fotografies presentades se’n seleccionaran 13 per a l’edició del calendari 2022; i les diferents imatges finalistes s’exposaran en una mostra
a la Biblioteca durant les festes de Nadal i Reis. Pots
consultar les bases del concurs al web www.masquefa.cat.

La Cobla Montgrins estrena
les cinc obres finalistes del
Premi de composició de música
per a cobla
El pati de La Fàbrica Rogelio Rojo va acollir el 23 de maig
un concert de la Cobla Montgrins que, sota la direcció
de Jordi Molina, va estrenar les cinc obres finalistes del
Premi de composició de música per a cobla Masquefa i Montgrins 2020.
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 €.

PUBLICITAT
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Medi Ambient, natura i entorn
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La nostra natura: les orenetes
Com a indicadores de l’entrada de la primavera, les
orenetes són unes aus migratòries que cada any recorren llargues distàncies
des d’Àfrica cap Europa, on
venen a reproduir-se. A Masquefa solen arribar el mes de
març i marxen de nou cap a
Àfrica al setembre-octubre.
Per tot el poble ens alegren amb els seus cants refilats, clars, perllongats i grinyolants. A primer cop
d’ull es diferencien dels falciots comuns perquè
aquests tenen la panxa negra, mentre que les orenetes la tenen blanca. A Masquefa hi són presents
dues espècies d’orenetes: l’oreneta vulgar (Hirundo
rustica) i l’oreneta cuablanca (Delichon urbica). Les
dues són similars, però les cuablanca tenen color
blanc just a sobre de l’inici de la seva cua i les vulgars

IGUALTAT
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tenen la cua més llarga i un coloret vermellós al cap.
Les cues més llargues les tenen els mascles, com el
que podem veure a la fotografia, feta a una oreneta
vulgar mentre descansava a un dels balcons del carrer Serralet. Excel·lents insecticides, ens ajuden de
manera natural al control de plagues com el mosquit
tigre i d’altres insectes que experimenten un gran increment de població a l’estiu.
Amb el fang dels camps i l’aigua de rieres i piscines
es construeixen els seus nius. L’oreneta cuablanca fa
nius agrupats dalt d’una façana, en línia, i compostos
essencialment de fang. Es poden veure en algunes
cases del carrer Major i també a la paret més assolellada del CTC. L’oreneta vulgar és més discreta i farà
nius solitaris, sota cobert, en patis interiors i combinant fang, branques i fibres vegetals. Destruir els
nius d’aquestes espècies no només és un acte irresponsable, sinó que també és un acte il·legal, donat
que son espècies protegides.
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Èxit de participació en la caminada del Dia Internacional
d’Acció per a la Salut de les Dones
Més de 140 persones van participar el 30 de maig en
la caminada popular amb motiu del Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones organitzada per
la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament amb la col·laboració del CEM i la Diputació de Barcelona.
Foto i text: Albert Martínez-Silvestre (CRARC)

MA

La ruta va sortir del CEM i va recórrer el camí fins
a la riera, el camí de Sant Llorenç fins a La Beguda
Alta, Masquefa i fins al CEM. A la sortida es va entregar un buf amb el lema “Masquefa, per la salut de
les dones” a les persones participants. La Regidora
d’Igualtat, Isis Abad Ruiz, va llegir un escrit explicant
l’origen de la celebració d’aquest dia; i des del consistori es vol agrair a les següents persones la seva
col·laboració guiant el camí: Rosa Albiol, Sole Bonastre, Fina Claramunt, Eric Gálvez, Lluís Garcia, Montse
Mestres i Susanna Pujol.

Cori Calero presenta el llibre “Si el cel es tornés vermell”

Masquefa és present en el curs “Violències sexuals als espais
públics. Sensibilització, prevenció i atenció”

El 2 de juny la Biblioteca Municipal va acollir la presentació del llibre “Si el cel es tornés vermell” escrit
per la periodista i divulgadora científica Cori Calero,
especialitzada en periodisme ambiental i en el canvi
climàtic. L’acte s’emmarcava en la celebració del 30è
aniversari del reconeixement del CRARC com a Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils per part de la
Generalitat; i en la commemoració, el 5 de juny, del
Dia Mundial del Medi Ambient.

Personal tècnic i polític de les Regidories de Joventut, Educació, Cultura i Igualtat; i membres d’algunes de les entitats locals que estan participant de
l’elaboració del Protocol d’actuació davant les
violències sexuals en l’espai públic (Constel·lació
Lila, Club Patí, AMPA Institut, Esplai Giravolt, Colla de
Diables i Colla de Gegants), van participar els dies 1 i
8 de juny del curs “Violències sexuals als espais

La neteja de les parcel·les és clau per a evitar el risc d’incendi

Masquefa se suma a la lluita contra la LGTBIfòbia

Segons el decret 123/2005, que desplega la llei
5/2003, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb
la trama urbana, les condicions a mantenir a les parcel·les no edificades són les següents:
Arbrat adult: espai mínim entre troncs de 6
metres, evitant la continuïtat horitzontal entre
capçades i eliminant les branques baixes a un
terç de l’alçada, màxim fins als 5 metres.
Arbusts: exemplars aïllats, amb distància de 3
metres entre elles, cobertura màxima del 15%
de la superfície, sense continuïtat vertical amb
les copes dels arbres.
Matollar i bosc de rebrot: cobertura màxima del

35% de superfície, peus separats 3 metres entre
ells i d’espècies seleccionades per la seva resistència al foc.
Per a les parcel·les construïdes es recomana seguir
les línies exposades per a parcel·les no construïdes,
vetllant especialment en les recomanacions sobre
la vegetació. I finalment, es recorda que tampoc
es poden emmagatzemar residus de cap tipus a
les parcel·les residencials; i per a les operacions de
tala d’arbres cal comunicar-ho a l’Ajuntament, no
així amb l’estassada d’herbes o arbusts. Els residus
vegetals generats s’han de gestionar correctament
realitzant compostatge domèstic o bé a través de la
deixalleria municipal o contractant un gestor privat,
si és el cas.

El 17 de maig es va commemorar el Dia Internacional
Contra l’Homofòbia: gaifòbia, lesbofòbia, transfòbia
i bifòbia, i a Masquefa la diada es va celebrar de la
mà de l’Ajuntament amb l’organització del taller de
sensibilització «Som diverses». La sessió es va dur a
terme a la Biblioteca a càrrec de l’Associació ABD i la
Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere
-amb el suport de la Diputació de Barcelona- i tenia
com a objectius:
Conèixer i visibilitzar la diversitat sexual i de
gènere com un dret individual i col·lectiu.
Visibilitzar, emmarcar i comprendre com es manifesten les diverses discriminacions i violències
per LGTBIfòbia.

públics. Sensibilització, prevenció i atenció” organitzat per l’Oficina de Polítiques d’Igualtat de la Diputació de Barcelona. Aquesta formació s’adreçava
a les persones que estaran en els Punts Liles que
la Diputació ha atorgat a alguns municipis per diferents actes festius; entre ells Masquefa per la Festa
Major de Santa Magdalena.

Fomentar actituds i comportaments que permetin desmuntar i transformar les discriminacions
per LGTBIfòbia.

FM

Especial Festa Major Petita
de Sant Isidre
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Especial Festa Major Petita
de Sant Isidre
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MASQUEFA VA VIBRAR AL COMPÀS DE LA FESTA MAJOR PETITA DE
SANT ISIDRE
Del 14 al 16 de maig es van organitzar a Masquefa
diferents actes culturals i estàtics amb reserva prèvia per a commemorar una nova edició de la Festa

Major Petita de Sant Isidre. Les diferents propostes
van resultar tot un èxit organitzatiu i de participació!

Lliurament de les Faves d’Argent
En el marc de la Festa Major Petita es va celebrar al
pati de La Fàbrica Rogelio Rojo un dels actes més icònics i tradicionals de Sant Isidre, el lliurament de les
Faves d’Argent del 2021 i 2021 a càrrec de L’Alzinar i
l’Ajuntament. Enhorabona a tots els guardonats!

Guanyadors de 2020
• Isidre Mas Castañé, col·laborador de l’Alzinar
i un dels primers cuiners del Sopar de Faves.
• Oriol Manuel Altés, impulsor i col·laborador
d’entitats culturals de la vila (va recollir el
premi el seu germà, Xavier Manuel).
Guanyadors de 2021
• Jordi Muntaner Mas, col·laborador de l’Alzinar
i un dels primers cuiners del Sopar de Faves.
• Jordi Tomàs Elias, impulsor de diversos projectes culturals i musicals a Masquefa.
• Carme Matas Puig, ex directora de l’Escola
El Turó i pionera en promoure l’educació en
català a l’escola de Masquefa.

C
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L’Ajuntament segueix
actuant per a garantir el
civisme al municipi

Masquefa comptarà amb
un Consell de participació
d’infants i adolescents

El compliment dels principis de civisme i convivència entre els veïns de Masquefa i entre les diferents
generacions és fonamental per combatre determinats actes vandàlics que suposen una gran despesa econòmica en reparacions a l’Ajuntament de
Masquefa i molèsties i malestar entre el veïnatge.

La Regidoria de Participació Ciutadana ha impulsat
un procés de treball amb infants i adolescents per
potenciar la seva participació a la vila i recollir des
de la seva òptica i visió del municipi aquells aspectes
que afecten la seva vida quotidiana. Aquest procés
de treball té l’objectiu que els infants, adolescents i
la comunitat educativa reflexionin entorn els conceptes de ciutat educadora i el dret a la vila que
tenen els infants i adolescents.

Des de la Taula de Civisme i Convivència, el consistori està elaborant una nova ordenança cívica
que ampliarà l’ordenança vigent i s’adaptarà a les
noves necessitats de la vila. Mentrestant, i amb
l’objectiu de fomentar el compliment de l’ordenança vigent, l’Ajuntament, per abordar i evitar determinats actes incívics que es produeixen actualment de forma reiterada, vol iniciar una campanya
positiva centrada en quatre temàtiques:
Deixalles.
Actes Vandàlics.
Excrements d’animal a la via pública.
Mobilitat de patinets.
En aquesta campanya es vol fer esment de quina és
la sanció que marca l’Ordenança Cívica vigent envers a aquests actes incívics. També s’informarà a
través d’aquestes campanyes, entre d’altres, de:

EF
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Les dependències
municipals renoven
la centraleta de
telèfon

Per fer-ho, s’ha realitzat primerament una presentació a la comunitat educativa del projecte a través
dels equips directius per explicar aquesta voluntat
i cercar les sinèrgies i complicitats necessàries. Tot
seguit s’ha realitat en el marc de les tutories una primera enquesta adreçada a l’alumnat de 5è i 6è de
primària i 1r i 2n d’ESO.
En aquests moments el procés ja ha finalitzat la
primera fase de diagnosi i a partir de setembre
s’iniciarà la segona fase que té com a finalitat la
constitució i primera sessió del Consell d’infants i
adolescents.

L’Ajuntament ha dut a terme la renovació de la centraleta de telèfon en totes les dependències municipals amb l’objectiu de millorar
el servei d’atenció que es presta als
veïns. Així, s’ha substituït l’antiga
centraleta -amb més de 15 anys de
servei i ja obsoleta- per un nou dispositiu operat per la companyia de
telecomunicacions Vodafone i que
permet interconnectar els diferents
serveis municipals entre sí.

Pipicans.
Servei i horaris de la deixalleria.
Normativa general per la circulació de patinets i vehicles de mobilitat individual que circulen per la via pública.

Els masquefins puntuen entre un 9 i un 10 el servei de l’OAV i
del CTC
Prop de 150 veïns -a qui l’Ajuntament agraeix la
seva col·laboració- han participat en l’enquesta que
l’Ajuntament ha impulsat per a conèixer l’opinió de la
població sobre el funcionament de l’OAV i del CTC
i poder incloure, així, aquestes valoracions en la redacció de les cartes de serveis dels diferents serveis municipals, un document que recull els compromisos de qualitat que adquireix el consistori en
les prestacions que ofereix a la població.
L’enquesta de valoració recull una puntuació mitjana d’ambdós serveis de 9 i 10 punts, i el que més
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ha valorat la població és l’atenció rebuda i la competència professional de la persona que els ha atès. A
més, el qüestionari també ha permès conèixer que
el que més els interessa als usuaris és rebre la informació dels serveis per WhatsApp, i no pas en paper.
Tots aquests resultats es tindran en compte en el
disseny de les cartes de serveis de l’OAV i del CTC
que es publicaran al portal de transparència; i al llarg
dels pròxims mesos l’Ajuntament continuarà treballant en la redacció de les cartes de la resta de serveis municipals.

Acabes un cicle o un grau? Inscriu-te
a la garantia juvenil!
El SOC impulsa la convocatòria “Joves en Pràctiques” per a
donar oportunitats laborals mitjançant un contracte en pràctiques de sis mesos a joves titulats de Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior, Grau Universitari o Certificats de Professionalitat.
Per a poder accedir als contractes en pràctiques s’ha de posseir
un dels títols esmentats anteriorment i s’ha d’estar inscrit al SOC
i al Sistema de Garantia Juvenil. Per a més informació o assessorament podeu adreçar-vos al Servei d’Ocupació de Masquefa
trucant al telèfon 93 772 78 28 o enviant un correu electrònic a
l’adreça ctc.serveiocupacio@masquefa.net, o al Casal de Joves.

El canvi de centraleta ha permès
incorporar millores com la cua en
espera de trucades, on ara apareix
una locució i es manté als veïns en
espera abans de ser atesos. Tot plegat es coordina a través d’un programa informàtic que permet una
gestió fluida i també una estadística
de les trucades. El projecte de renovació de la centraleta de telèfon és
previst que es faci extensiu a més
seus municipals al llarg de les pròximes setmanes per tal que durant el
mes de setembre tot el sistema ja
estigui actualitzat.
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T’HO FEM MÉS FÀCIL!
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Els alumnes de 5è de l’Escola Font del Roure estrenen la cantata
“Virtual” a l’Auditori de Barcelona
La promoció “Pepa Colomer” de l’Escola Font del
Roure i les seves famílies
van gaudir de la Cantània
“Virtual” a l’Auditori, una
activitat musical pedagògica
promoguda per l’Auditori de
Barcelona en la que hi participen escolars de cicle mitjà
i superior de primària de Catalunya.

ELS INFANTS I JOVES DE
MASQUEFA GAUDEIXEN
DE LES ACTIVITATS
D’ESTIU

Premis als millors treballs de
recerca

Casals d’estiu municipals

Promoció 2018-2020

Més de 200 infants (170 a l’Escola EL
Turó i 40 a l’Escola Vinyes Verdes) participen fins al pròxim 30 de juliol dels casals d’estiu municipals, que ofereixen
un ampli ventall d’activitats lúdiques
amb l’objectiu de combatre de la millor
manera possible la calor de l’estiu i gaudir de les merescudes vacances estivals.
Els casals compten amb tallers, gimcanes, jocs d’aigua, piscina, i sortides per
l’entorn natural i de la vila. Una part de
les propostes que es desenvolupen als
casals, a més, són en anglès per tal de
facilitar l’aprenentatge d’aquesta llengua a través de jocs i activitats.
Campus del CEM Masquefa
El CEM Masquefa organitza fins al 30 de
juliol el Campus de pàdel-fitness-piscina amb l’objectiu d’educar els participants en el temps de lleure i gaudir
de la pràctica de diferents modalitats
esportives. La proposta va adreçada
als infants i joves entre 5 i 15 anys i hi
prenen part més d’una cinquantena
de participants.

L’Ajuntament i l’Institut de Masquefa han entregat els guardons als millors treballs de recerca de Batxillerat del centre.

Queralt Motlló Barco,
per “Llançament d’un
producte al mercat”.

Oriol Luna Albiol,
per “L’evolució de la
metal·lúrgica bèl·lica”.

Promoció 2019-2021
Joana Bruguera Alegre,
per “La importància del
llenguatge cinematogràfic”.

EDUCACIÓ I FORMACIÓ
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Raúl Tejero Mesas,
per “Les llunes i els
anells”.
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L’Escola Font del Roure, protagonista del projecte Missió Alba
Els alumnes de 5è B de
l’Escola Font del Roure van
guanyar el concurs del tercer laboratori de Missió
Alba “Llum i visió”; un projecte impulsat pel sincrotró
Alba, membre de la Xarxa de
Parcs Científics i Tecnològics
de Catalunya (XPCAT) ubicat
a Cerdanyola del Vallès.

Treball, talent
i tecnologia a
Masquefa	
L’Ajuntament, amb el suport de
la Diputació de Barcelona, posa
en marxa el projecte “Treball,
talent i tecnologia a Masquefa”
amb l’objectiu de promoure el
treball digne, la millora competencial del talent local i el creixement econòmic sostenible a
través de la tecnologia; amb la
mirada posada en el sector de
la logística.
El projecte està en la seva fase
de diagnosi per tal d’establir
quin és el nivell de digitalització
de les empreses i les necessitats
de formació per tal de poder
créixer i incorporar nou personal qualificat. Properament el
regidor de Promoció Econòmica i d’Estratègies per a l’Ocupació visitarà les empreses
del sector per tal de presentar
el projecte i la consultora que
durà a terme l’estudi diagnòstic, l’empresa masquefina Busquets Bussines Advisor, S.L.
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Els esportistes i CLUBS masquefins acumulen nous èxits
Malgrat la pandèmia de Covid-19, els esportistes i entitats de Masquefa han seguit desenvolupant la seva
activitat i acumulant nous èxits. Enhorabona a tots!
Andrea Cobo ha aconseguit l’ascens a Divisió
d’Honor Plata amb el Club Balonmano Granollers.

Oriol i Guillem Manzano s’han proclamat campions de Catalunya i d’Espanya d’hoquei en categoria júnior amb l’Igualada Hoquei Club. En Guillem també es va proclamar campió de Catalunya i
subcampió d’Espanya en categoria juvenil.

ES
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Lucía Aceitón s’ha proclamat amb l’Igualada campiona de la Copa Catalana en categoria Fem17 B.
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Tornen les activitats físiques
per a la gent gran
El mes d’abril, després de molts mesos després de
fer-ho per darrer cop a causa de la Covid-19, des
de la Regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament es
van impulsar noves activitats de gym dolça i balls
en línia amb totes les mesures de seguretat necessàries..

Irene Suárez es va proclamar campiona de lliga
amb l’Igualada CF de futbol 7.
Isabel Guerrero i Josep M. Garcia van aconseguir la primera i segona plaça, respectivament,
al Campionat de Catalunya Màster.

MASQUEFA es posa en forma
amb la Festa de l’Esport
El CB Masquefa va tancar la temporada amb una
matinal dedicada a les famílies i socis del club.

Manuel Esquivel es va classificar com a primer
en el campionat d’Espanya Bodybuilding màster
i va aconseguir la classificació pel campionat europeu.

Pol Pérez Luna va acabar en segona posició al
Campionat d’Espanya de Petanca de Comunitats.

L’equip infantil de l’EFS Masquefa s’ha proclamat campió i ascendeix a 2a Divisió Catalana.

El 6 de juny es va celebrar a Masquefa una nova
edició de la Festa de l’Esport. Enguany, entre les
propostes que es van oferir als veïns hi havia una
sessió d’activitat física a càrrec del CEM Masquefa a la plaça Josep Maria Vila; i l’obertura del
nou bike park ubicat al costat de l’skate park del
carrer Granollers, de la mà del Club Ciclista Masquefa.

MO

MASQUEFA
ES MOU
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El Dia d’Europa se celebra a Masquefa
L’Ajuntament s’ha adherit enguany als actes commemoratius del Dia d’Europa organitzant de la mà
de la Regidoria de Visió d’Europa un programa d’activitats lúdiques i pedagògiques obertes a tots els
veïns.

Conferència “Per què Masquefa ha de ser un
municipi actiu en el marc de la UE?”
a la Biblioteca.

Il·luminació de la pèrgola del CTC.

SALUT
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Sílvia Jiménez Tort
Farmacèutica Titular

La checklist de la fotoprotecció solar
La radiació solar que arriba a la superfície de la Terra està formada bàsicament per radiació ultraviolada (UVB i UVA), llum visible i infraroja. Cadascuna
arriba a diferents capes de la pell (epidermis, dermis, i hipodermis) i produeix lesions com vermellor,
cremades, envelliment, arrugues, taques i càncer de
pell.

Juliol 2021

Aplicar la quantitat suficient de fotoprotector.
No oblidar orelles, cuir cabellut i peus.
Reaplicar el fotoprotector cada dues hores.
Evitar exposar-se al sol les hores més intenses
de radiació, entre les 12 i les 16 h. Buscar l’ombra
o un para-sol.
Usar gorra o barret i samarreta.

La fotoprotecció inclou totes aquelles mesures que
permeten protegir-nos de la radiació solar. La prevenció ha de començar des de petits, ja que entre
el 50% i 80% del dany per exposició solar té lloc
durant la infància i adolescència.
Checklist de la fotoprotecció solar
Utilitzar un fotoprotector solar d’elevat FPS (factor protecció solar) i d’ampli espectre que protegeixi de totes les radiacions UVB, UVA, llum
visible i infraroig.

Concert en directe a càrrec d’Ibeth Music a
la plaça del CTC.

Sessió “Oportunitats per estudiar i
formar-te a la UE” al Casal de Joves.

El 4 de maig la Sala Polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo va acollir una nova jornada de donació de
sang a Masquefa amb aquests resultats:
101 persones es van apropar a la campanya.
88 persones van donar sang i plasma.
5 van fer la seva primera donació.
Un total de 264 pacients es podran beneficiar.

Utilitzar el fotoprotector també quan fa núvol.
Els rajos solars traspassen els núvols.
Utilitzar el fortoprotector sempre en activitats a
l’aire lliure, no només a la platja, piscina, muntanya o neu.
Després dels banys, reaplicar el fotoprotector.
La hidratació és molt important, portar sempre
una botella d’aigua.

Mireia Serrano
MF CAP Masquefa

Exposició solar i càncer cutani
Cada any insistim en la transcendència d’una correcta protecció solar com a principal acció preventiva
del càncer cutani. És d’especial importància en els
nostres nens i adolescents, ja que cal recordar que
una sola cremada solar a la infància gairebé duplica
el risc de desenvolupar melanoma cutani en adults.

Èxit de convocatòria en la nova jornada de donació de sang

Portar ulleres de sol, amb filtre UV de com a mínim categoria 3.

La nostra pell està acostumada a un canvi gradual
d’exposició solar, tant per la sortida progressiva a
l’exterior com per l’augment progressiu de la incidència de les radiacions solars al llarg de la primavera i l’estiu. Durant la pandèmia i el confinament
aquesta exposició progressiva no va tenir lloc, pel fet
que el desconfinament es va realitzar a ben tocar de
l’estiu. Això va donar lloc a una exposició solar més
directa i major risc de cremades cutànies i, per tant,
major risc de càncer cutani. Com a efecte col·lateral

LES
VOSTRES
OPINIONS

afegit, hem de tenir en compte que segons dades
de l’AEDV (Associació Espanyola de Dermatologia
i Venerologia) es calcula que durant 2020 es van
infradiagnosticar un 21% dels melanomes. Això es
degut a que els pacients han disminuït les consultes
per lesions cutànies sospitoses. Aquest retard en el
diagnòstic, malauradament, es traduirà en un augment de la mortalitat per càncer cutani en els
propers anys.
És per això que creiem fonamental recordar que cal
realitzar una exposició solar responsable, fer ús
d’una bona protecció solar durant tot l’any -però especialment en primavera i estiu i en col·lectius vulnerables-, i tenir una sistemàtica d’auto exploració
per poder detectar càncer cutani el més aviat possible.

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

BÀ

BÀ

LA BÀSCULA
BUTLLETÍ INFORMATIU DE LA REGIDORIA DE J0VENTUT

El “Juliol Actiu” torna
aquest estiu per a viatjar
als anys 80!
Masquefa ja viu un nou “Juliol Actiu”, les activitats
matinals d’estiu que organitza el Casal de Joves pensades especialment per a joves d’entre 12 i 16 anys
amb l’objectiu d’oferir una alternativa de lleure pels
matins d’estiu que combina activitats artístiques, esportives, de lleure i culturals.
El “Juliol Actiu” permet en aquesta edició als participants fer un viatge als anys 80 d’una manera amena
i amb perspectiva jove; fins al 21 de juliol, adaptat
al context de pandèmia, però assegurant com sempre moments de diversió, descans i desenvolupament
personal. Les activitats es realitzen de dilluns a divendres, de 10 a 13 hores, al Casal de Joves.
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Aquest estiu
t’esperem a les
Tardes del Casal
de Joves!
El Casal de Joves ha obert un estiu més les seves portes en horari de tardes per oferir als joves que enguany han finalitzat sisè de primària
un ampli ventall d’activitats lúdiques i estiuenques adaptades als seus gustos i interessos.
Amb aquesta proposta, l’Ajuntament vol oferir
a aquests joves un primer contacte amb el Casal i amb els educadors que el dinamitzen. Així,
a més de poder accedir al Casal en l’horari habitual d’obertura, s’han dissenyat diverses activitats gratuïtes de tarda destinades a aquests
joves i que es duen a terme els dimarts i dijous
a partir de les 18 h.

LA BÀSCULA
BUTLLETÍ INFORMATIU DE LA REGIDORIA DE J0VENTUT

SALA D’ESTUDI
I SERVEI
D’ASSESSORAMENT
ACADÈMIC
Des de la Regidoria de Joventut es va oferir durant el
mes de juny a les persones que havien de preparar la
selectivitat o els exàmens finals de carrera un servei
d’aula d’estudi al Casal de Joves, i també d’obertura
en horari nocturn de la Biblioteca Municipal amb la
col·laboració de la Regidoria de Cultura.
Mentrestant, el Casal de Joves manté obert els dimarts i els dijous un Servei d’Assessorament Acadèmic amb cita prèvia de 17 a 20 h, per tal d’informar
i assessorar sobre els diferents itineraris acadèmics
que els joves poden disposar en el trajecte del seu
itinerari educatiu.

Al setembre al
Casal de Joves
podreu trobar
el Servei de
Consulta Jove
L’Ajuntament, a través del Departament de Joventut
del Consell Comarcal de l’Anoia, oferirà un servei
d’acompanyament emocional per a joves sota el
nom de “La Consulta Jove”. Aquest recurs té com
a objectiu oferir un servei personalitzat, confidencial i
gratuït d’assessoria posant especial èmfasi en l’acompanyament emocional de les persones joves de Masquefa i sensibilitzar-les sobre hàbits i conductes saludables per a millorar el benestar.
“La Consulta Jove” iniciarà el seu servei a Masquefa
a partir del mes de setembre a través d’una trobada
presencial o consulta al Casal de Joves. Per a prendre-hi part cal demanar cita prèvia per WhatsApp
al 671 060 976 o trucar al 93 772 85 21 de 9 a 14 h.
També es pot adreçar la consulta enviant un correu
electrònic a joventut@masquefa.net.
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Hora: Seguidament de la
Passada de Retorn
Lloc: pl. Josep M. Vila (pl. de
l’Estació)

FESTA MAJOR de Santa Magdalena: 21, 22, 23, 24 i 25 de juliol

MASTERCLASS DE CLASSES
COREOGRÀFIQUES. DANSA
INFANTIL I ZUMBA
Hora: : 18.30 h
Lloc: pl. Josep M. Vila
(pl. de l’Estació)
Organitza: CEM Masquefa

REPIC DE VIGÍLIA
Hora: 20.00h
A càrrec de: Colla Gegantera
de MasquefaDi

PASSADA DE VIGÍLIA
Hora: 21.00h
Lloc: des de la pl. de la
Vila (Ajuntament) fins a la
parròquia de Sant Pere
amb les autoritats locals i els
balls del Seguici Festiu

CANT DELS GOIGS EN LLAOR
DE SANTA MAGDALENA
Hora: 21.30h
Lloc: parròquia de Sant Pere

BALLADA CONJUNTA EN HONOR
A SANTA MAGDALENA
I ENCESA DEL CAMPANAR
Hora: En acabar el cant
dels goigs en llaor de Santa
Magdalena
Lloc: parròquia de Sant Pere
Organitza: Seguici Festiu de
Masquefa

PASSADA DE RETORN
Hora: En acabar la ballada
conjunta
Lloc: des de la parròquia de
Sant Pere fins a la pl. de la
Vila (Ajuntament) amb les
autoritats locals i els balls del
Seguici Festiu

ACTUACIÓ DELS BALLS DEL
SEGUICI FESTIU
Hora: 22.00 h
Lloc: a la pl. de la Vila
(Ajuntament)
Organitza: Seguici Festiu de
Masquefa

SOPAR DE FESTA MAJOR
De primer plat canelons de carn,
de segon tall de rodó de porc
amb verduretes i de postres
pastís de formatge amb gerds.
Hora: 22.00 h
Lloc: pl. Josep M. Vila (pl. de
l’Estació)
Informació i venda tiquets:
a l’Alzinar.
Organitza: L’Alzinar, Societat
Recreativa i Cultural i
Associació de la Gent Gran de
Masquefa

PREGÓ DE FESTA MAJOR
A CÀRREC DE NÚRIA LEÓN
MERCADER
Hora: 22.30 h
Lloc: pl. Josep M. Vila (pl. de
l’Estació)
Organitza: L’Alzinar, Societat
Recreativa i Cultural

CONCERT AMB GRUP MUSICAL
SWITCASE BROTHERS
Hora: 23.00 h
Lloc: pl. Josep M. Vila (pl. de
l’Estació)
Organitza: L’Alzinar, Societat
Recreativa i Cultural
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SARDANES AMB LA COBLA
MONTGRINS
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Dijous 22
REPIC DE FESTA MAJOR
Hora: : 10.00 h
A càrrec de: Colla Gegantera
de Masquefa

PASSADA DE FESTA MAJOR
Hora: 11.00h
Lloc: des de la pl. de la
Vila (Ajuntament) fins a la
parròquia de Sant Pere,
amb les autoritats locals,
els balls del Seguici Festiu i
l’acompanyament musical de la
Cobla Montgrins

OFICI SOLEMNE DE FESTA
MAJOR
Missa acompanyada per la coral
l’Alzinar i la Coraleta. OFRENA
DEL RAM DE LA GEGANTA A
SANTA MAGDALENA amb la
interpretació del «Per a tu,
Magdalena» i el VALS DELS
GEGANTS DE MASQUEFA
Hora: 11.30h
Lloc: parròquia de Sant Pere.
A càrrec de: Gegants originals
i l’acompanyament musical de
la Cobla Montgrins

CANT DELS GOIGS EN LLAOR DE
SANTA MAGDALENA
Hora: en acabar l’Ofrena
Lloc: parròquia de Sant Pere

PASSADA DE RETORN
Hora: 12.30h
Lloc: des de la parròquia de
Sant Pere fins a la pl. Josep M.
Vila (pl. de l’Estació) amb les
autoritats locals, els Gegants
originals i l’acompanyament
musical de la Cobla Montgrins

ESPECTACLE FAMILIAR AMB PEP
CALLAU I ELS PEPSICOLEN
Hora: 18.00h
Lloc: pl. Josep M. Vila (pl. de
l’Estació)

SARDANES AMB LA COBLA
MONTGRINS
Hora: 19.30h
Lloc: pl. Josep M. Vila (pl. de
l’Estació)

SERENATA A L’AJUNTAMENT
AMB L’ORQUESTRA MONTGRINS
Hora: 23.00h
Lloc: carrer Sant Antoni

BALL DE GALA AMB
L’ORQUESTRA MONTGRINS
Ball del fanalet i ball de socis
casats.
Hora: a continuació de la
Serenata
Lloc: pl. Josep M. Vila (pl. de
l’Estació)

DIVENDRES 23
CERCAVILA AMB LA XARANGA
DRAC DE MASQUEFA
Hora: : 11.00 h
Lloc: pels carrers
de la Vila
Organitza: Xaranga Drac

3/4 DE 15 I EL SEU ESPECTACLE
D’ESCUMA
Hora: 18.00h
Lloc: pl. Josep M. Vila (pl. de
l’Estació)

GRAN CONCERT DE FESTA
MAJOR, AMB L’ORQUESTRA
MONTGRINS (PRIMERA SESSIÓ)
Hora: 19.30h
Lloc: pl. Josep M. Vila (pl. de
l’Estació)

ESPECTACLE DE FOC A CÀRREC
DE IGNIS ASMODEUS
Hora: 21.45 h
Lloc: pl. Josep M. Vila (pl. de
l’Estació)
Organitza: Colla de Diables de
Masquefa amb la col·laboració
del Seguici Festiu de Masquefa

CORREFOC DE LA COLLA
INFANTIL DE DIABLES DE
MASQUEFA, PIXAFOCS I
CAGASPURNES
Recorregut: c/ Escoles, c/ Major,
c/ Sant Pere, c/ Crehueta (davant
de Ràdio Masquefa, mitja volta),
c/ Sant Pere, c/ Major i pl. de la
Vila (Ajuntament).
Hora: 22.00 h
Lloc: des de la pl. Josep M. Vila
(pl. de l’Estació) fins a la pl. de
la Vila (Ajuntament)
Organitza: Colla de Diables de
Masquefa amb la col·laboració
del Seguici Festiu de Masquefa

SORTEIG DE 4 ÀPATS PER 2
PERSONES
Sorteig de les butlletes Masquefa
Comerç.
Hora: 23.00 h
Lloc: a la pl. Josep M. Vila (pl.
de l’Estació)
Organitza: Masquefa Comerç

GRAN CONCERT DE FESTA
MAJOR, AMB L’ORQUESTRA
MONTGRINS (SEGONA SESSIÓ)
Hora: 23.30 h
Lloc: a la pl. Josep M. Vila (pl.
de l’Estació)

SARAU DE FESTA MAJOR, AMB
L’ORQUESTRA MONTGRINS
Ball del fanalet i ball de socis
solters
Hora: a continuació del Gran
Concert
Lloc: pl. Josep M. Vila (pl. de
l’Estació)

Juliol 2021

FESTA DISCO MIL.LENNIAL
Hora: de 23.45 a 3.30h
Lloc: jardins del CTC
Organitza: Casal de Joves

DISSABTE 24
1R TORNEIG POPULAR DE
PÀDEL DE FESTA MAJOR
Hora: de 9.00 a 14.00h i de
16.30 a 21.00 h
Lloc: pistes de pàdel de
l’Alzinar i a les pistes de pàdel
del CEM
De 18.00 a 19.00 h: semifinals
al CEM.
De 19.30 a 20.30 h: finals a
l’Alzinar
Inscripcions i informació:
a l’Alzinar i al CEM.
Organitza: L’Alzinar, Societat
Recreativa i Cultural, amb la
col·laboració del CEM i Servi
Fruit

CAMPIONAT DE TIR AL PLAT
Hora: 10.00 h
Lloc: les instal·lacions del
Camp de Tir
Organitza: Societat de
Caçadors l’Esquirol, amb la
col·laboració del Club de Tir
Esportiu de Martorell

INFLABLES A LA PISCINA DE
L’ALZINAR
Hora: de 12.00 a 14.00 h i de
16.00 a 19.00 h
Per accedir a la piscina cal
portar l’abonament o l’entrada
puntual

1r OPEN DE LA VILA DE
MASQUEFA
Hora: 18.00 h
Lloc: instal·lacions de la
Petanca
Organitza: Club Petanca
Masquefa
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CERCAVILA DE FESTA MAJOR
Hora: 19.00 h
Lloc: des de la pl. de la Vila
(Ajuntament) fins a la pl. Josep
M. Vila (pl. de l’Estació)
amb els balls del Seguici Festiu
de Masquefa i els convidats.
Recorregut: c/ Major, c/ Sant
Pere, c/ Crehueta, c/ Santa
Clara, c/ Fàbrica, c/ Rogelio
Rojo, c/ Sant Pere, c/ Major, i pl.
Josep M. Vila (pl. de l’Estació).
Organitza: Seguici Festiu de
Masquefa

ACTUACIÓ DE LLUÏMENT DEL
SEGUICI FESTIU I ELS BALLS
CONVIDATS
Hora: 20.15 h
Lloc: a la pl. Josep M. Vila (pl.
de l’Estació)
Organitza: Seguici Festiu de
Masquefa

PASSADA DE RETORN
Hora: en acabar l’actuació del
seguici festiu i balls
Lloc: des de la pl. Josep M. Vila
(pl. de l’Estació) fins a la pl. de
la Vila (Ajuntament)
Organitza: Seguici Festiu de
Masquefa

VERSOTS SATÍRICS DE LA COLLA
DE DIABLES DE MASQUEFA
Hora: 21.45 h
Lloc: pl. de la Vila
(Ajuntament)
Organitza: Colla de Diables de
Masquefa amb la col·laboració
del Seguici Festiu de Masquefa

CARRETILLADA DE FESTA MAJOR
DE LA COLLA DE DIABLES DE
MASQUEFA
Hora: 22.00 h
Lloc: pl. de la Vila
(Ajuntament)
Organitza: Colla de Diables de
Masquefa amb la col·laboració
del Seguici Festiu de Masquefa

MAGNÍFIC CASTELL DE FOCS
Hora: 23.00 h
Lloc: Escola el Turó
Patrocinat per Pirotècnia
Rosado

NIT DE VERSIONS AMB LA LOCA
HISTERIA
Hora: 00.00 h
Lloc: pl. Josep M. Vila (pl. de
l’Estació)
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La finalització del projecte d’urbanització del

Aquest mes de juliol han acabat els treballs
d’asfaltatge del Maset. I al llarg de les pròximes setmanes l’Ajuntament executarà la
prolongació del carrer Piera. Amb aquesta
darrera actuació es posarà ja el punt i final
al projecte d’urbanització d’aquest sector, iniciat el passat 2018.

DISSABTE 7
FESTA MAJOR DEL MASET
Festa de l’escuma al matí, paella
popular i sangria al migdia, i sopar
de germanor amb música al vespre.

Cal portar inflable individual (flotador, matalàs, etc).
També estaran obertes les fonts
del parc infantil del costat del CAP
Hora: d’11.00 a 14.00 h
Lloc: c/ Santa Clara, entre c/
Doctor Rotllant i Av. Catalunya

MASTERCLASS DE ZUMBA I
TONIFICACIÓ
Hora: 11.30 h, zumba;
i 12.30 h, tonificació
Lloc: pl. Josep M. Vila (pl. de
l’Estació)
Activitat gratuïta.
Organitza: Bonavista Gym

CAMPIONAT DE BOTIFARRA
Hora: 16.00 h
Lloc: Bar Casal
Organitza: L’Alzinar, Societat
Recreativa i Cultural

XXXIX MOSTRA DE CUINA DE
MASQUEFA
Animem a la gent a participar!
Els plats de la mostra de cuina s’han
de portar a 2/4 de 7 de la tarda
Hora: 19.00 h
Lloc: pl. Josep M. Vila (pl. de
l’Estació)
Organitza: L’Alzinar, Societat
Recreativa i Cultural

FESTA BARRACK – ANYS 70
Hora: 21.30 h
Lloc: piscina de l’Alzinar
Organitza: L’Alzinar, Societat
Recreativa i Cultural.

SETEMBRE
2021

Xavier Boquete
i Saiz
masquefa@diba.cat
@xaviboquete

3, 4 i 5
FESTA MAJOR
DE LA BEGUDA ALTA
Programació condicionada per les
mesures de prevenció de la Covid-19.
La Societat Recreativa Unió Begudenca en farà difusió del programa
festiu.

Es tracta del pla urbanístic més important
de la història del nostre municipi, tant pel
que fa a la inversió econòmica destinada
com al desplegament de serveis habilitats.
Un projecte estratègic, necessari i llargament
reivindicat pels veïns del sector amb l’objectiu de resoldre les evidents mancances que
presentava la urbanització des de feia massa
anys. I que malgrat l’impacte que ha tingut la
pandèmia, clourà amb prop d’un any d’antelació sobre el calendari previst inicialment.
Un projecte, en definitiva, clau per a la cohesió del nostre poble i imprescindible per a

garantir que tots els masquefins -tant del nucli com de les diferents urbanitzacions- disposin dels mateixos serveis. El pla ha suposat
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 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. Des
de JxMasquefa volem donar-vos les gràcies
per haver fet possible aquesta millora per al
poble. Estem convençuts que l’esforç haurà
valgut la pena.
Bon estiu i molt bona Festa Major!

PSC · Avancem plegats

DISSABTE 11
DIADA NACIONAL
DE CATALUNYA

18 i 19
FESTA DEL RAÏM
Daniel Gutiérrez

* El programa d’activitats
de la Festa Major i la
celebració de les diferents
activitats estarà condicionat
a l’evolució epidemiològica i
a les mesures de seguretat
i restriccions sanitàries
vigents. Qualsevol canvi
en el programa d’activitats
es comunicarà a través
de les xarxes socials de
l’Ajuntament.
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JUNTS X MASQUEFA · Maset, molt a prop

DIUMENGE 25
SUPER TOBOGAN INFLABLE
AQUÀTIC (75 m)
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L’acord polític pren més valor que mai i ens
fa més forts. El treball fet plegats facilita les
respostes a les dificultats dels nostres veïns i
veïnes, millora la gestió de l’Ajuntament i permet enfocar de manera més sòlida els reptes
de futur de Masquefa.

promís de tothom. Els mals usos dels espais
públics, la manca de respecte per la vida en
comunitat o l’incompliment de les normes de
circulació estan tenint respostes més contundents fruit del treball coordinat entre regidories.

L’aportació i el treball de la regidora i els regidors socialistes del nou equip de govern es fa
palès en les accions sobre les preocupacions
i situacions del dia a dia, i també en la mirada
estratègica de futur.

La Masquefa que volem en el futur es treballa
ara. En aquest sentit la visita de la presidenta
de la Diputació de Barcelona obre portes a
la transformació del centre de Masquefa; o
el treball sobre el nou planejament urbanístic ens enfoca cap una municipi sostenible,
cohesionat i innovador. També es treballa
amb els municipis de l’entorn per desenvolupar una posició conjunta vers les carreteres
B-224 i B-40. La trobada a Masquefa amb els
alcaldes de Sant Esteve, Abrera i Esparreguera és un exemple.

Estem compromesos amb el teixit comercial
de Masquefa i, fruit de l’acord polític, s’ha
@daniguties
posat en marxa el Fons de Suport al Teixit
@PSC_Masquefa
Comercial de Masquefa afectat per la CoMasquefa.socialistes.cat vid-19 25.000€ destinats directament als
masquefa@socialistes.cat comerços i altres activitats que donen vida
Facebook:
als nostres carrers i la nostra societat.
danielgutierrez.cat

PSC Masquefa
Twitter:
@PSC_Masquefa

A través de la Regidoria i la Comissió de Civisme es donen passes per aturar les situacions incíviques que pateix Masquefa. Un
treball molt complex que necessita del com-

Avancem plegats! Fem-ho en el dia a dia i
amb la mirada posada en el futur. Gaudiu
d’un bon estiu i d’una molt bona Festa Major!
#ActivemMasquefa
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ERC · Res de nou a l’horitzó

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

Dos anys des de les eleccions municipals del
maig de 2019. Meitat de camí. Res de nou
a l’horitzó a la Casa Gran. La inactivitat general és més que evident i, perdoneu, no és
per la Covid-19.
Al Maset sí que hi trobareu moviment i cada
setmana veureu fotos del seu nou asfaltat a
les xarxes consistorials, però la medalla és
dels mateixos veïns i veïnes que fan front a
les diferents quotes econòmiques d’urbanització. La resta, una activitat de mínims fruit
d’unes arques buides que esperen al 2023,
any electoral, per tornar a fluir. Aleshores,
tindrem un centre nou de trinca gràcies al
germà gran de la Diputació.
La manca de recursos econòmics, fruit de
la mala planificació, es trobaran a faltar per
tornar a arrencar la vila després del malson
de la pandèmia. Veiem ajudes al comerç i
no dubtem que s’ha fet tot el possible a escala social i sanitària, però ara és quan més
es troben a faltar aquests recursos.

Adolfo Serna
masquefa@ciudadanos-cs.
org

Nos han tenido que oír y les hemos dicho
que el proceso solo ha traído miseria a la
otrora locomotora económica de España.
Unidos fuimos el espejo en que se miraban
muchas regiones, también europeas. Recordemos los logros maravillosos de la Barcelona’92, donde quedó de manifiesto que
cuando estamos unidos somos imparables.
Como digo, el proceso solo ha traído miseria. Miseria social, al provocar una división
artificial de los catalanes creando un problema donde no lo había; y miseria económica, consiguiendo que más de 4.000 empresas se marchen o muevan sus sedes a
otros lugares de España. Hoy por hoy nadie
quiere invertir en Cataluña. Decía un visio-

31

Juliol 2021

CUP · Recuperem els carrers
Dos anys també han donat per la incorporació al govern del Partit Socialista. Passats
els seus primers 100 dies de gràcia, tampoc
res de nou a l’horitzó. Han estat la força
necessària per facilitar la pujada d’impostos i taxes i facilitar la pau econòmica amb
l’abocador. Celebrem, això sí, l’esperada i necessària nova Regidoria d’Igualtat, malgrat
que ja fa anys que hauria d’estar funcionant.
Tenim ben presents les 763 masquefines
i masquefins que ens van donar suport
per tenir dos regidors republicans al Ple.
Aquests dos anys han estat intensos i hem
viscut diversos canvis interns, però tenim
dos anys més al davant per seguir sent la
principal força política a l’oposició amb
compromís, responsabilitat i il·lusió.
No volem acabar sense esmentar la joia de
recuperar la Festa Major i agrair a totes les
persones i entitats que la faran possible.
Bona Festa Major!

C’s · Mercadeo de indultos
Si hay un tema que está ocupando las portadas estos días es la más que probable
concesión de indultos por parte del gobierno social-comunista de la nación a los presos separatistas. C’s Masquefa ha presentado en el pleno una moción en contra de los
mismos. La moción, como era de prever, ha
sido rechazada por el resto de grupos, pero
desde C’s Masquefa hemos dado voz a los
que se salen del redil del pensamiento único
imperante.

GRUPS
MUNICIPALS

nario llamado Artur Mas que las empresas
se pelearían por venir. Palabras proféticas y
a la realidad me remito.
Pero ellos siguen a lo suyo. El proceso se
ha convertido en el modus vivendi de una
legión de mediocres que en la empresa pública llevarían años engrosando las listas del
paro, y son amamantados con sueldos bestiales y coche oficial. El Tribunal Supremo se
ha pronunciado considerando que no se ha
vulnerado el principio de proporcionalidad
de las penas a las que fueron condenados,
que no hay prueba o indicio de arrepentimiento por parte de ellos y, además, pretenden que el gobierno corrija la sentencia
dictada por el propio Supremo. Y, aun así,
Pedro Sánchez los va a conceder. Necesita
los apoyos de ERC para poder seguir durmiendo en La Moncloa.
Desde C’s Masquefa, fieles a nuestros compromisos adquiridos, siempre daremos voz
a todos los que simplemente queremos vivir en armonía en una Cataluña sin sectarismos, una Cataluña de todos y para todos.

CUP Masquefa
masquefa@cup.cat
Facebook:
CupMasquefa

El passat mes de maig des de la CUP vam
preguntar al Ple municipal per l’estat del
parc del turó de l’Era, ja que creiem que les
instal·lacions no només estan en mal estat,
sinó que poden ser perilloses. La nostra sorpresa no va ser només la poca importància
que li dona l’Ajuntament a la conservació de
les nostres zones verdes, sinó la barra d’inaugurar a 500 metres un circuit de bicicletes nou quan no som capaços ni de retirar
els aparells de gimnàstica, bancs trencats i
netejar les papereres de tant en tant.
Això no és més que un exemple del poc que
realment s’estimen des de l’Ajuntament els
espais d’oci comunitaris i oberts a la natura
com els parcs, ja que arran d’aquella denúncia sou molts els veïns que ens heu vingut
a explicar el mateix d’altres places, parcs o
camins.

El veïnat tenim dret a gaudir dels carrers
del nostre poble, sobretot després d’aquest
any de pandèmia on semblava que ens ho
havien pres. Ara que ve la Festa Major i l’estiu us animem a prendre aquestes places i
parcs i fer-les nostres, fem cultura popular,
sortim amb els veïns i veïnes, quedem amb
les amistats i fem de Masquefa un poble viu.
Aprofitem també aquest espai per agrair
a Antoni Altés Isart la seva tasca durant
vint-i-sis anys com a Jutge de Pau titular, al
llarg d’aquests anys en els quals el poble ha
crescut quantitativament tu ens has ajudat
a créixer qualitativament, gràcies, Antoni. I
a tots els masquefins, masquefines, begudencs i begudenques, bona Festa Major!

ANTONI ALTÉS ISART,
EX JUTGE DE PAU DE MASQUEFA

GENT DE MASQUEFA

El passat 18 de juny la Sala de Plens de l’Ajuntament
va acollir un acte d’homenatge a Antoni Altés Isart (13
d’agost de 1934), que aquest 2021 deixa el seu càrrec
com a Jutge de Pau de Masquefa després de molts
anys exercint com a tal al municipi. L’any 1988 va ser
nomenat com a Jutge substitut; i el 1995 va prendre
possessió com a primer Jutge de Pau, càrrec que ha
ostentat fins enguany.

A nivell personal, què ha significat per a vostè ser
Jutge de Pau de Masquefa?
Quan em van dir de fer de Jutge de Pau m’hi vaig comprometre perquè vaig pensar que no es pot anar tota
la vida dient que “no”. Vaig dir que sí, que acceptava
presentar-me. I amb els anys m’hi vaig anar trobant
bé. Sobretot al principi, quan vaig veure que valia la
pena ser Jutge de Pau perquè tenies una responsabilitat. En l’actualitat, en comparació a fa 20 anys enrere,
la figura del Jutge de Pau, però, ha anat perdent pes
progressivament arreu. Quan vaig assumir el càrrec
em sentia important pel poble, sentia que feia un servei públic.

Què el va impulsar a assumir aquest càrrec?
L’any 1988, cap a l’octubre o novembre, em va cridar el
secretari de l’Ajuntament i em va proposar ser el Jutge de Pau de Masquefa. En aquell moment li vaig dir
que m’ho pensaria. Llavors vaig arribar a casa... Soc
més o menys creient, i vaig pensar que valia la pena
comprometre’s amb el poble. I va ser aleshores quan
vaig dir que sí. I fins a dia d’avui.

Quines eren les seves tasques principals com a Jutge
de Pau?
Les tasques han canviat molt al llarg dels anys i actualment es limiten a qüestions com firmar providències
o dur a terme els casaments civils o les partides de
naixement. En canvi, quan va entrar el primer Jutge
d’Instrucció de Martorell ens va reunir als jutges de
pau del districte i ens va dir: “vosaltres mateixos. Tot
el que us arribi, com ara denúncies, analitzeu-ho i si
veieu que ho podeu fer, endavant”.
En aquest sentit, com a Jutge de Pau intervenies en
moltes coses. Com en les malifetes d’alguns nanos,
cridant als pares perquè amonestessin els seus fills,
o enviar els casos a la Fiscalia de Menors. Miraves de
fer-ho el millor possible.

Recorda alguna anècdota especialment destacada?
Un cop, de la mà del meu antecessor, vaig ajudar a sortir de la presó a una persona que estava condemnada a 10 anys per un absurd. La llei és per servir a les
persones, no les persones servir a la llei. No s’ha de
ser tan estricte. Complir la llei al peu de la lletra és
castigar a les persones. Cal ser generós i posar-ho en
pràctica. És més fàcil dir-ho que aplicar-ho, perquè a
vegades va en contra de la moral d’un mateix.
I en quatre ocasions també vaig portar a algunes
persones per a ser ingressades momentàniament a
l’hospital psiquiàtric de Martorell per tal d’evitar que
dormissin a fora el carrer. És molt trist veure un vilatà
veient-se obligat a dormir al carrer. Per això sempre
estaré agraït a Mossèn Esteve García Fernández qui
sempre va mostrar la seva predisposició en ajudar-me
en aquests casos i sempre vaig notar el seu suport
moral.

Quins consells li donaria al seu predecessor en el
càrrec?
El principal consell que li transmetria al meu predecessor seria que prengui paciència. I al meu antecessor,
mentrestant, sempre li agrairé la seva experiència; els
cinc anys que vaig estar de Jutge de Pau substitut al
costat d’ell.

