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Editorial 

 

Època de canvis… Canvi d’època… 

 

Acabem de tancar una etapa de l’entitat entre els anys 2010-2013. Una època de canvis,  després de 

realitzar una auditoria per conèixer la situació real de l’entitat, hem realitzat importants canvis en la 

gestió diària de l’entitat, optimitzant recursos, reduint despeses, treballat amb un nou servei de 

comptabilitat i gestoria, una gerència professional, canvis en la gestió de la piscina i una estreta relació 

amb la Federació d’Ateneus i la Fundació La Roda que ens ha portat a tenir una economia sanejada.  

Hem assolit un nou sistema de comunicació de la mà de les noves tecnologies, que ens ha apropat 

més als  nostres socis i també a la resta de veïns del poble, utilitzant un nou blog, el Facebook, el  

Twiter i la revista Nosaltres. Aquesta innovació ens va fer guanyar l’any 2012 el segon premi de la 

Federació d’Ateneus de Catalunya en sistemes de comunicació. 

També hem recuperat la nostra història i la de les antigues entitats masquefines organitzant un nou 

arxiu associatiu amb el nom d’Arxiu Jaume Mas i Bonastre, i hem posat a l’abast de tothom més de 300 

fotografies de la nostra història en el mural de la memòria de les oficines.  

I sobretot hem realitzat canvis i noves dinàmiques en l’acció cultural, ampliant l’Aula de Música, 

creant una Aula de Teatre, oferint tallers d’arts plàstiques, organitzant un nou cicle musical d’estiu, 

innovant en la Festa Major, la Festa del Raïm i el Montserrat a Peu,  iniciant un nou Festival de Blues, 

del qual ja hem celebrat tres edicions, i també hem organitzats jornades literàries, debats, conferències, 

xerrades, presentacions de llibres, Maratons de TV3, audicions musicals, cicles de música i teatre, el 

Dia del Soci  i un llarg etcètera.  

Han sigut tres anys durs i difícils, l’Alzinar a finals del 2010 estava en seriós perill d’extinció, però 

alhora, també hem de dir que han sigut tres anys il·lusionants, hem sentit els socis i amics de L’Alzinar 

sempre a prop, ens heu ajudat en tot moment a seguir endavant, i pensem que malgrat les dificultats 

hem complert amb els objectius marcats i sense apujar ni un euro les quotes dels socis.  

Ara iniciem un nou període de quatre anys, en què plantegem anar més enllà, proposem passar d’una 

època de canvis a un veritable canvi d’època. Sense renunciar a res, haurem de prendre decisions 

valentes i decidides, si volem entrar en el segle XXI i adaptar-nos a la Masquefa del futur, hem de 

ser emprenedors i imaginatius, tenir iniciativa pròpia i ser lliures i independents deixant de 

banda la subordinació a cap administració pública. Estem convençuts que amb el vostre suport i 

participació, ens en sortirem i tornarem a ser una entitat referent en cultura i esports, recuperant 

l’esperit social que ens identifica com la fidel hereva de la tradició associativa, i alhora com una entitat 

pionera i innovadora. 

 
 
Edita: Societat Recreativa i Cultural l’Alzinar. Col·laboradors: Rosa Ma. Miralles, Santi Esteve, Elena Fàbregas, 
Gemma Pérez, Mercè Pegueroles, Toni López Trepat, David Cabello, Oriol Satorre, Toni Palacios, Xavier Pérez i Dani 
Gutiérrez 
Agraïments: Llibreria Moral, 7 Dies i totes les empreses i serveis de Masquefa que ens ajuden. 
Disseny: L’Alzinar, Societat Recreativa i Cultural Impressió: Disseny a Punt. Tiratge: 600 exemplars. 
Nosaltres no comparteix necessàriament les opinions expressades en les col·laboracions, que són exclusiva 
responsabilitat dels signants. 



 

 
4 

L’ALZINAR: #CULTURA #ESPORT I #ESPERIT SOCIAL 

 
La societat evoluciona, i cap ella la societat civil, les entitats i associacions que en formen part. I 
L’Alzinar no és una excepció. Durant els últims mesos la junta directiva de l’Alzinar, conjuntament 
amb la col·laboració de socis de diferents, edats, professions i procedències, ha estat 
desenvolupant un procés d’anàlisi, escolta activa i diàleg que ha significat diagnosticar l’entitat i 
valorar-ne la situació econòmica i social actual. L’objectiu d’aquest treball ha estat plantejar el futur 
de l’entitat i estudiar els diferents camins per continuar evolucionant i fer-ho conjuntament amb la 
societat masquefina. 
 
El resultat d’aquest treball es resumeix en tres conceptes: cultura, esport i esperit social. El treball 
realitzat ha portat a cercar els orígens i és en aquest punt on hem trobat bona part de la inspiració. 

 
Tornar als orígens, buscar què 
van fer els pioners de l’Alzinar 
per recuperar el seu esperit. I 
en els inicis de la societat actual 
trobem la primera pista esportiva i 
la primera piscina de Masquefa, 
dos elements bàsics per entendre 
l’evolució de l’entitat i del poble. 
En la nostra pista es troben les 
primeres imatges de l’hoquei a 
Masquefa, els primers equips de 
futbol sala o el primer espai on els 
escolars van fer classes de 
gimnàstica. Per tant, és un espai 
totalment arrelat a la història de 
l’esport masquefí. I que es pot dir 
de la nostra piscina? Espai 
d’esbarjo estival que ha unit 
col·lectivament generacions i 
generacions. L’Esperit social de 

l’Alzinar també es troba en el servei públic que la piscina ha estat i és per als veïns de Masquefa. 
 
Però el resultat del diagnòstic també permet veure que l’Alzinar, la pista i la piscina són 
infraestructures amb greus problemes de sostenibilitat que cal corregir. La nostra pista ha de 
viure! Els seus metres quadrats no poden estar morts 360 dies a l’any. La nostra piscina, si vol 
continuar tenint la funció social actual ha de millorar les seves instal·lacions i equipaments i 
adequar-los a les necessitats del moment. Les infraestructures de l’Alzinar es degraden dia a dia, 
any rere any. I no podem estar parats davant aquest escenari. En definitiva, o s’activa el 
patrimoni o bé la supervivència de l’entitat corre un greu perill.  
 
Ara és el moment, estem en el moment clau. L’entitat ha de ser capaç de generar recursos per si 
mateixa que han de ser reinvertits en les pròpies instal·lacions. En la situació econòmica actual és 
complex demanar recolzament a les administracions públiques, així que, a l’espera que aquest 
arribi, l’Alzinar ha d’agafar el mateix camí que ja van agafar molts dels nostres avis i pares. Fer una 
aposta pel futur de l’entitat i transformar-la! 
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Quin és l’objectiu? Desenvolupar al màxim allò en què van creure els nostres antecessors. Fer de 
l’Alzinar un espai real on cultura, esport i esperit social treballen de manera conjunta per oferir 
noves propostes i serveis a la societat masquefina.  
 
Quins són les passes a fer?  

 El primer repte és ser autosuficients i generar recursos de manera pròpia. I això passa per 
generar activitat econòmica fent ús del patrimoni. En aquest punt hi té un paper fonamental 
la pista esportiva. Com ja s’ha comentat, ara per ara és un espai mort. D’aquesta manera 
cal activar aquests metres quadrats. I la proposta arriba per la banda de l’esport familiar. 
Transformar la pista en un espai esportiu outdoor és el camí. L’aposta és el pàdel i els 
esports d’estiu i sorra. Esports nous, que tenen molts seguidors, sobretot de caràcter 
familiar, i que interactuen de manera molt interessant amb la piscina de l’Alzinar. 

 

 El segon pas és anar reinvertint allò que es genera en les pròpies instal·lacions de l’entitat. 
Caldrà activar l’altre espai mort de l’entitat, el sot. Correspon a la zona situada entre l’edifici 
de l’Alzinar, la pista i la piscina. És necessari que aquest espai tingui un caràcter fortament 
social, un espai de trobada de socis, no socis, esportistes, famílies... Volem que sigui l’Espai 
Social Verd de l’Alzinar. 

 

 I no ens podem oblidar de 
la piscina. Necessita una 
inversió econòmica de 
40.000 € per tornar a obrir 
l’estiu del 2014. L’Alzinar ha 
de ser capaç d’invertir els 
rendiments que es generen 
en d’altres activitats pròpies 
en la piscina. Si no 
s’aconsegueix el tancament 
serà una realitat. L’Alzinar 
obrirà un procés de 
participació per trobar la 
manera de proposar una 
sortida coherent i que la 
piscina continuï amb la seva 
funció social. 

 
En definitiva, l’Alzinar se situa en un 
canvi d’època que cal agafar ben 
fort i portar a bon port. És un 
moment clau que no podem deixar 
passar. No actuar ara és no garantir 
la supervivència de l’entitat en el 
futur.  
 
Els nostres pares i avis ja ho van 
fer una vegada... repetirem 
l’experiència! 
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ELECCIONS I NOVA JUNTA DIRECTIVA DE L’ALZINAR 

 
Amb motiu de la finalització del mandat de l’anterior junta i complint el que està establert pels 
estatuts vigents es va convocar eleccions a junta directiva el passat diumenge 24 de novembre. 
 
Les candidatures tenien de termini per presentar-se el dia 20 de novembre i cada una havia d’estar 
formada per un mínim de sis socis majors d’edat. També s’hi podien presentar socis de manera 
individual. 
 
L’única candidatura presentada fou l’encapçalada per l’anterior president, Xavier Pérez Fornés, que 
es presentava amb el següent equip: Rosa M. Miralles, Mercè Pegueroles, Toni López, Elena 
Fàbregas, Gemma Pérez, Santi Esteve, David Cabello, Oriol Satorre i Toni Palacios. 
 
Les votacions s’efectuaren el diumenge, 24 de novembre entre les 12 del migdia i les 2 de la tarda a 
la sala d’actes de L’Alzinar. L’escrutini, dut a terme públicament, va oferir el resultat següent: un total 
de 30 vots (participació del 5,2% dels socis), tots ells a la candidatura anteriorment esmentada. 
 
D’aquesta manera, i amb els estatuts vigents, la nova junta directiva tindrà un mandat de quatre 
anys. En la propera reunió de junta es distribuiran els càrrecs i les funcions. 
 
 

L’ALZINAR, PRIMER ATENEU AMB APLICACIÓ MÒBIL  

 
L’Alzinar no para de donar bones notícies. I ja les podeu rebre al 
vostre telèfon a través de l’aplicació per smartphones amb sistema 
androïd. Amb aquesta app podreu estar totalment informats del dia a 
dia de l’entitat, ja que podreu entrar a l’agenda, a la informació dels 
cursos i activitats, veure els videos del Youtube i les fotos del Flickr i 
unes quantes coses més que anireu descobrint si us la descarregueu. 
 
Amb la posada en marxa d’aquesta aplicació L’Alzinar continua 
desenvolupant el seu sistema d’informació amb l’objectiu de fer 
arribar la informació de l’entitat més fàcilment als seus socis i 
seguidors.  
 
L’alzinar agraeix la feina feta pel Daniel Mas, dissenyador d’aquesta aplicació. Ara esperem que us 
la descarregueu, en feu ús i sobretot, accediu a la informació de l’Alzinar de manera ràpida i efectiva. 
 
Us podeu baixar l’aplicació a través del codi QR o buscant a Google Play per: Alzinar 

http://lalzinar.files.wordpress.com/2013/09/qr_img-jpg.jpg
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L’ALZINAR ÉS ACCIÓ I DINAMISME CULTURAL PER  A MASQUEFA 

 

Al llarg de l’any l’Alzinar no para… i és cert… literalment no para. Cada mes passen coses! L’activitat 
de l’entitat no es pot aturar! Dinamitzar, proposar i crear estan en l’ADN de la societat. Aquest és el 
màxim objectiu de l’Alzinar! 
 
Abril: Cap de Setmana Cultural amb #MasquefaCultura. 
Entre els dies 5 i 6 d’abril les instal·lacions de l’Alzinar es 
van omplir d’activitat i de persones preparades per gaudir 
d’un molt bon cap de setmana.  
 
El primer acte del cap de setmana va ser el divendres, 5. La 
companyia de teatre Quadrant Màgic va presentar una 
esborrajada i divertida comèdia, Quatre locas i un funeral, 
que va fer gaudir tots els assistents, unes 80 persones. 
 
L’activitat del dissabte dia 6, va començar amb la poeta 
Trinidad Casas recitant un conjunt de poemes del seu 
llibre Acecha el Nombre, un conjunt de poemes que se submergeixen en els sentiments humans per 
buscar les raons d’allò que ens fa moure. 
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A les set del vespre era el moment de la música, tot un vespre i una nit dedicada als alumnes de 
diferents escoles de música i amb un gran final amb Big Dani Pérez. 
 
Maig: Montserrat a Peu. 
Montserrat a Peu no és només una caminada popular. És un 
punt de trobada d’amics i famílies, una estona per reflexionar 
en el silenci de la nit, un moment per gaudir de la natura del 
nostre entorn… Però sobretot és un esdeveniment per 
passar-s’ho molt bé i en bona companyia! 
  
I així va ser el Montserrat a Peu d’enguany, celebrat el 
diumenge 5 de maig. Els 125 inscrits van gaudir del trajecte i 
l’experiència, ja fos caminant o en autocar. Aquest any també 
van pujar a Montserrat els gegants de Masquefa i els gegants 
de Costa Rica, grup que va passar uns dies allotjats a 
L’Alzinar.  
 
Juny: La Piscina! 
Amb la piscina vam tenir un estiu ple d’emocions. Vam gaudir, riure, aprendre, fer esport, ens vam 

divertir i segurament... vam desconnectar! Des del 14 de juny fins a l’1 de 
setembre més de 500 persones van gaudir de la nostra instal·lació. 
 
Juliol: Festa Major, #FMMasquefa13. 
Cada any, i ja en són 54, l’Alzinar posa tot el seu esforç, treball i il·lusió per 
fer que cada acte del programa de Festa Major sigui un èxit. Un any més, 
amb el suport de l’Ajuntament i la complicitat d’entitats locals, comerços, 
establiments, empreses i particulars, vam viure cinc dies de Festa Major. 
Gràcies tots ells, i en especial als pencaires que no es veuen: l’equip de la 
Brigada Municipal, Policia Local , Protecció Civil i l’ADF. 
 
Aquest any un total de 40 actes van omplir els carrers de la vila de festa, 
alegria i esperit de germanor entre tots els veïn de Masquefa. 
 
 

Agost: Concerts a la Fresca. 
Passada la Festa Major, el moviment cultural continua a Masquefa. 
L’Alzinar va proposar quatre concerts ben especials per a quatre nits 
d’agost. Van ser els Concerts a la Fresca! Aquest any els concerts van 
omplir les nits del divendres a la plaça de l’Estació. Els quatre grups que 
van participar van ser: Barcelona Nova Fusió, Storm Survivors, Mark 
Attack & The Belmontes i Big George. 
 
Setembre: III Festival de Blues de Nit de Masquefa 
El Festival Blues de Nit de Masquefa es consolida i ja ha arribar a la 
tercera edició! Això vol dir que comença a ser una de les trobades per als 
amants del blues, el jazz, el soul… i en definitiva de la bona música, que 
no pot faltar en el calendari d’estiu! 
 
Aquest any el festival es fa gran i va convidar a dos grups importants de 
l’escena, els Wax & Boggie i els Bang!. 
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