
CONVOCATÒRIA PER ESCOLLIR   “FAVES D’ARGENT 2011”

SANT ISIDRE

En el transcurs del tradicional sopar de faves de la festa de Sant Isidre, cada any 
es concedeix el premi “Fava d’Argent” als veïns i veïnes de Masquefa que han 
dedicat temps i esforç a millorar la qualitat cultural, social, esportiva i associativa 
de la nostra vila.

1.- Objectius: El premi Fava d’Argent, és el reconeixement a la tasca realitzada als membres de 
les entitats  i  associacions locals,  vilatans i  vilatanes en general,  amb l’objectiu  d’homenatjar i  
premiar  a  tots  aquells,  que  han  contribuït  amb  la  seva  trajectòria  i  amb  el  seu  treball  al  
desenvolupament de la nostra vila.

2.-. El perfil dels candidats: 
 Tots els masquefins i masquefines majors de 18 anys.
 Tots els masquefins i masquefines que no hagin rebut mai una Fava d’Argent.
 Tots els masquefins i masquefines que hagin aportat a títol personal o través d’alguna associació, el seu 
treball  i  empenta de forma altruista,  voluntària i  desinteressada per tal  de millorar  les relacions socials, 
culturals, esportives i col·lectives del nostre poble. 

Nota: Queden exclosos d’elecció els funcionaris municipals i els regidors electes. El vot de la fava és per persones, 
no institucions, entitats, i col.lectius com a tal.

3.- Poden participar-hi tots els vilatans i vilatanes a partir de 16 anys. També poden votar les 
entitats i/o associacions de la vila.

4.- Cada participant podrà presentar dos candidats. 

5.- Les propostes es podran presentar fins les 15.00 h del 6 de maig d’enguany.

6.- Per presentar la proposta s’haurà  d’omplir i signar una butlleta  que trobareu a l’Àrea de 
Servies Personals (09.00 a 14.00 h) on caldrà omplir els següents camps:

Propostes / Motiu de l’elecció / Nom i cognoms del participant / DNI / Correu electrònic / Telèfon

7.- Les dades es recolliran en un fitxer secret fins al moment del lliurament del premi, que serà el 
divendres, 13 de maig, un cop acabat el sopar.

8.- L’ajuntament examinarà les propostes i escollirà aquells dos candidats que hagin estat més 
votats. En cas d’empat es farà un sorteig

9.- La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i, per tant, els que 
les incompleixin en seran exclosos. 

GUARDONATS AMB LES FAVES D’ARGENT DES DE 1993:
1993 JOSEP Mª COSTA/  JORDI ESTEVE
1994 JOSEP MATA /  LEONIE MIRAPEIX
1995 VICENÇ ISART /  JORDI MORGADES (pare)
1996 ÀNGEL MATAS (pare) /  JOSEP JULIÀ CALIX
1997 TERESA MUNNÉ /  PEP MUNNÉ
1998 DAVID TOMÀS/  RAMON CUNILLERA
1999 Mª CARME ESTRUCH/  NÚRIA SABATÉ
2000 TERESA BONASTRE/  LLUÍS ESTEVE
2001 TERESA MAS/  JOAN ESTEVE
2002 FRANCISCO AGUADO/  JORDI GONZÁLEZ
2003 JOSEP Mª ROVIRA/  TERESA PORTA
2004 TERESA ROMAN/  ENRIC CASANOVAS
2005 MERCÈ BONASTRE/ ISABEL LLOPART
2006 JOAN ANTONI ROS / ALBERT RUBIO
2007 PEPITA ESTEVE / ALBERT ALMIRALL
2008 JAUME PUJADES LLUCH / NÚRIA NOVELL BURGADA
2009 MERCÈ PASCUAL CASTILLO / MIQUEL CID CANALS
2010 ENRIQUETA PAIRET MARCOS / SILVERIO ORTIZ DURAN
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