
 
 

LA FESTA MAJOR A LA PLAÇA I ALS CARRERS. 

Benvolguts socis i amics, 

Una vegada més l’Alzinar ja té a punt la Festa Major, i amb aquesta ja van 54, però 

aquest any, com tots sabeu serà una Festa diferent. La proposta de la Junta, aprovada 

per unanimitat en assemblea de socis, d’adaptar la nostra pista a l’esport del pàdel, és 

ara una realitat que ha superat fins i tot les nostres expectatives. Des de la inauguració 

de les nostres pistes de pàdel el passat mes d’abril, hem incrementat un 8% el número 

de socis i l’Alzinar ha obtingut en tres mesos més recursos econòmics que el rebut de 

subvencions per la nostra activitat cultural en els darrers tres anys. Malgrat les 

dificultats, els pals a les rodes, i la competència a la que ens han sotmès, l’Alzinar ha 

engegat amb bones expectatives el seu projecte de dinamització i rendibilitat del seu 

patrimoni per reinvertir els recursos generats en la resta d’instal·lacions i en la nostra 

acció cultural. 

Aquesta aposta pel futur de l’entitat, ha fet incompatible l’actual activitat diària amb la 

instal·lació durant una setmana del tradicional envelat en la pista com anys enrere. És 

per això que amb la complicitat i l’acord entre les entitats de Cultura Popular de 

Masquefa (Colla de diables Pixafocs i Cagaspurnes, Colla de ball de Bastons, Colla de 

geganters de Masquefa i l’Alzinar) varem proposar a l’Ajuntament de Masquefa portar 

la Festa Major al carrer, i convertir la Plaça de l’Estació en un espai inspirat en la Festa 

Major de la Plaça del Diamant del Barri de Gràcia de Barcelona, amb la instal·lació de 

llums de colors, garlandes i de llotges de fusta i roba a l’aire lliure.  

L’Ajuntament de Masquefa, després d’estudiar la nostra proposta i altres possibilitats 

que passaven fins i tot per canviar la Festa Major de lloc, finalment  va optar per 

mantenir-la a l’entorn de la Plaça de l’Estació. Val  a dir que la proposta inicial que 

l’Alzinar i les entitats culturals varem fer, no contemplava en cap cas eliminar l’escenari 

de la Plaça, tampoc contemplava realitzar cap obra, ni tallar cap arbre dels jardins de 

la Torre dels Tena, indret històric que abans d’anar a terra, pensem que mereixia 

l’opinió dels masquefins per ser un espai arrelat, públic, i de tots. Volem deixar clar que 

les obres de la Plaça i la voluntat de suprimir les tradicionals llotges de tota la vida per 

festa Major, ha sigut una decisió exclusiva de l’Ajuntament de Masquefa. L’Alzinar 

respecta les decisions de l’Ajuntament en l’espai públic, tot i que en aquest cas no 

necessàriament les comparteix.  

En aquest any de canvis, l’Alzinar i les entitats de Cultura Popular, ens hem unit també 

per treballar plegats en el programa d’actes, reivindicant més que mai el paper 

identitari i fonamental de la cultura catalana en la Festa Major, darrerament solapada 

per un altre esdeveniment massificat i amb relatiu interès cultural en els qual no ens 

sentim plenament reconeguts ni identificats. Malgrat les evidents discrepàncies i les 

opinions contraposades entre les entitats culturals masquefines i l’actual regidoria de 

cultura de l’Ajuntament de Masquefa, totes les parts hem prioritzat per sobre de tot 

l’interès general de la Festa Major.  



 
 

El resultat, és un programa de Festa Major proposat per les entitats culturals i 

consensuat amb l’Ajuntament, un programa  pensat per a tothom, del que en podreu 

gaudir a la Plaça, al carrer i a la fresca, amb activitats i espectacles infantils, concerts 

per a joves, activitats esportives i els actes mes tradicionals com el sopar de germanor, 

passada de Festa Major, fabulari, Montgrins, sardanes, cercavila amb la novetat 

aquest any de la presencia castellera dels Xicots de Vilafranca del Penedès, correfocs, 

exposicions històriques  i l’ampliació de l’oferta culinària que ofereix anualment la 

Mostra de Cuina amb un concurs de tapes dels nostres restauradors.  

Us desitgem a tots una bona Festa Major en companyia d’amics i familiars! 

 

 

LA JUNTA. 


