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La Festa Major gran, la festa de Santa Magdalena, ja torna
a trucar a la porta. Els dies 20, 21, 22, 23 i 24 de juliol
podrem tornar a gaudir d�una de les nostres tradicions més
arrelades, la festa que celebrem en honor a la nostra patrona.
Vull demanar-vos que no deixeu que res ens ho espatlli.
Malgrat la crisi que a tots ens afecta, malgrat les temptacions
de caure en el desànim, hem de ser capaços d�aparcar els
maldecaps i sortir al carrer per a viure intensament la festa
en companyia dels nostres familiars i amics, i així escriure
plegats una pàgina més en la nostra llarga història col·lectiva.

De motius no ens en faltaran. Els organitzadors ens han
preparat una àmplia agenda d�activitats per a tots els gustos
i totes les edats que, de ben segur, ens arrancaran del sofà.
I tindrem, a més, l�oportunitat de fer pinya amb els veïns
i els amics, alguns dels quals potser no tenim la sort de
veure tant com ens agradaria.

Vull felicitar molt especialment les entitats de Masquefa,
amb l�Alzinar al capdavant, perquè elles ja han estat capaces
de plantar cara al desànim i substituir-lo per la il·lusió.
S�han arremangat com mai, i hi han posat també més enginy
que mai, per a suplir les limitacions d�aquesta obligada
austeritat amb una gran dosi de treball i imaginació. Sense
totes aquestes mans voluntàries, us ben asseguro que la
Festa Major no hauria estat possible. A tots ells, moltes
gràcies.

I a tots els masquefins i masquefines,

Molt bona Festa Major!

Xavier Boquete Saiz
L�alcalde

SalutacióSalutació
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A Masquefa, quan arriba l�estiu, el juliol i el dia de Santa Magdalena, ens posem
de gala per viure la nostra Festa Major amb els trets identitaris que la fan diferent
i especial. El nostre model festiu compleix 135 anys d�història i és pràcticament
únic a la comarca. Des de l�aparició l�any 1877 de la Societat Artesanal Masquefense,
l�organització de la  Festa Major de Masquefa sempre l�ha encapçalat la societat
cultural vigent: l�any 1898, la Unió Masquefense, l�any 1928 a la Vila, el Casino
Popular Recreatiu. Després de la guerra civil, el Centre Nacional, i des de l�any
1959 l�Alzinar organitza la Festa Major com a hereva de totes les antigues societats
i dipositaria històrica dels seus arxius. Aquest model propi representa, conjuntament
amb l�envelat, la presència dels Montgrins, la passada i ofici, la serenata, les
sardanes, el fabulari, les cercaviles i els correfocs, part dels nostres elements
identitaris, inseparables ja de la nostra Festa Major.

Enguany hem treballat amb il·lusió, amb el suport de l�Ajuntament i de nombroses
entitats locals, empreses i comerços, establiments i particulars, sense els quals la
Festa no seria possible. A tots ells els hi volem agrair la seva aportació i participació
en fer possible una nova edició. Junts vetllarem una vegada més perquè els costums
i la tradició treguin cap per la Festa Major, alhora incorporar elements innovadors
que sense dubte faran la Festa més rica i plena, compartint els escenaris de sempre
amb d�altres de nous, mantenint la interacció entre la Festa i la nostra diversitat
local.

La Festa Major 2012 combina els actes més tradicionals amb algunes novetats:
activitats adreçades a tots els públics, perquè infants, joves, gent gran, esportistes,
noctàmbuls, banyistes piscinaires, geganters i geganteres, diables i diablesses,
bastoners i bastoneres, amants de la música, del ball, del teatre, de les sardanes; de
les havaneres i el rom cremat, dels correfocs, la pirotècnia i les cercaviles, gourmets
de la cuina intercultural, i amants del circ... tots i totes pugueu gaudir durant 5 dies
de festa. Com a elements a destacar, aquest any tindrem la presencia dels Gegants
i Gegantons de Catalunya tant a la cercavila com a la passada en el marc de Ciutat
Gegantera 2012; el bateig de la petita Colla infantil de Diables; l�homenatge a les
antigues pubilles i dames d�honor de Masquefa, la Nit en Blanc amb alguna sorpresa,
i el Cerca-Stars, una cercavila nocturna d�artistes que no us deixarà indiferents.
Des de la Junta de l�Alzinar animem a tothom a fer poble, a gaudir de les tradicions
i de les innovacions amb civisme i alegria, i a gaudir participant en tots els actes.

Bona Festa Major!!! La Junta de L�Alzinar.
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A les 6 de la tarda SIRENA DE LA FÀBRICA
ROGELIO ROJO.

A les 6 de la tarda INAUGURACIÓ DE L�EXPOSICIÓ
�CENTENARI DE LA TARGETA POSTAL A
MASQUEFA� a càrrec d�en Juli Molano a la capella
del Roser.

A 2/4 de 7 REPIC DE CAMPANES.

A 2/4 de 7 de la tarda a la plaça de l�Estació TEATRE
INFANTIL DE TITELLES amb TUTATIS i �EL
RATOLÍ  PÉREZ�

A les 7 de la tarda INAUGURACIÓ DE L�EXPOSICIÓ
DIBUIX MANGA a les oficines de l'Alzinar, a càrrec
de Núria Isart, professora de l�Alzinar.

A 2/4 de 8 del vespre TRENCACLOSQUES GEGANT
DELS PAÏSOS CATALANS. Organitza: Masquefa per
la Independència i Coordinadora d'Associacions
per la Llengua

A les 8 del vespre a les oficines de l�Alzinar, SORTEIG
DE LLOTGES (Taules de l�Envelat).

A les 9 del vespre a la plaça de l�Església BATEIG DE
FOCS DE LA COLLA INFANTIL PIXAFOCS I
CAGASPURNES i seguidament fins l�Ajuntament
CORREFOC INFANTIL

A les 10 del vespre a l�envelat SOPAR DE GALA de
FESTA MAJOR. Amb el següent menú: Pastís de peix
amb salsa d'espàrrecs verds. Llata de vedella amb prunes
i bolets. Copa de gelat de vainilla i caramel.

A 2/4 d�12 de la nit a l�envelat, PREGÓ i tot seguit
BALL amb Mar i Cel.

A les 12 de la nit CORRE - STARS:
Cercavila d�artistes estrellats que no us deixaran
indiferents. Recorregut: Sortida Pl. Anoia, Av. Catalunya,
Sta.Clara, Av. Línia, St. Antoni, C. Major, fins Pl. Estació.

Divendres 20 de juliol
D

iv
e

n
d

re
s 

2
0

 d
e

 j
u

li
o

l
Divendres 20 de juliol



Dissabte 21 de juliol
A les 9 del matí al poliesportiu BÀSQUET 3 X 3. Organitza:
Club Bàsquet Masquefa.

De 9 a 2 del migdia a l�envelat, IX OPEN DE TENNIS TAULA
DE LA VILA DE MASQUEFA.

De 4 a 8 de la tarda I TORNEIG DE BILLAR �Xapó� al Bar
Casal l�Alzinar. Inscripció i billar gratuïts.

A 2/4 de 6 de la tarda, a la plaça de l�Estació Exhibició dels
alumnes de TAEKWONDO de l�Alzinar.

A 2/4 de 7 de la tarda CERCAVILA amb passeig de gegants pels
carrers de la vila. Amb la Colla de Geganters i Grallers de
Masquefa. Aquest any comptarem amb la presència dels Gegants
i Gegantons de l�Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya,
en Treball i na Cultura, en Pau i l�Alegria i els grallers de la
Colla de Grallers de la Llacuna. La Colla de Ball de Bastons
de Masquefa i la Colla de Diables Pixafocs i Cagaspurnes i la
seva Batukada.

A les 8 del vespre al camp de futbol I MEMORIAL RAFAEL
GARCIA. Partit de futbol entre combinat Alzinar i FS Espardenya
contra el FC Masquefa Veterans.

A 2/4 de 10 del vespre a l�envelat, TEATRE DE GUERRILLA
amb �EL XARLATAN�.

A les 11 de la nit, CORREFOC amb la Colla de Diables Pixafocs
i Cagaspurnes, i el Drac Bufut. Aquest any començarà a
l�Església, C/Crehueta, Santa Clara, Av. Catalunya, Xic de l�Anyé,
C/Major i Ajuntament.

A 2/4 d�1 de la matinada, tots plegats i acompanyats per La
Batukada, anirem a l�escola El Turó per gaudir d�un magnífic
CASTELL DE FOCS. Des de la mateixa escola podreu gaudir
millor dels focs terrestres i aèris.

A la 1 de la matinada al pati del recinte Rogelio Rojo LA NIT
EN BLANC música de tots els temps.

Dissabte 21 de juliol
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A 2/4 de 12 del matí, des de l�Ajuntament i fins a la parròquia
de Sant Pere de Masquefa, tradicional PASSADA de FESTA
MAJOR amb els MONTGRINS i tots els estaments, entitats,
grups i vilatans i vilatanes que hi vulguin participar.

A les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere de Masquefa,
OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR, on s�interpretarà la
Missa de J.Perosi �Te Deum Laudamus�, interpretada per la
CORAL L�ALZINAR, acompanyats per l�Orquestra
MONTGRINS i sota la direcció del mestre Enric Pascual.
Ballada dels BASTONERS després de l�ofertori .

Després del seguici, amb la companyia dels Gegants de Masquefa
i els Gegants i Gegantons de l�Agrupació de Colles Geganteres
de Catalunya ens conduiran a la Plaça de l�Estació on es farà el
tradicional FABULARI de FESTA MAJOR.

I a continuació..., SARDANES amb la Cobla Orquestra
MONTGRINS. I seguidament VERMUT per als socis/es.

A les 6 de la tarda, a la Plaça de l�Estació, a passar-ho bé amb
la companyia UN PARELL DE NASSOS i el seu espectacle
�BANYS D�ESCUMA�.

A les 7 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere, CONCERT DE
FESTA MAJOR amb la Coral l�Alzinar, acompanyats
musicalment per l�Orquestra MONTGRINS i sota la direcció
del mestre Enric Pascual.

Des de les 10 del vespre i fins la 1 de la nit, PISCINA OBERTA
amb classe nocturna d�AQUATRAINER.

A les 10 del vespre, al carrer Sant Antoni, SERENATA A
L�AJUNTAMENT amb l�Orquestra MONTGRINS .

A les 11 de la nit  a l'envelat, demostració dels alumnes de BALLS
DE SALÓ de l�Alzinar i del professor Fernando Orihuela.

Seguidament RECONEIXEMENT 50 ANYS DE PUBILLES.

A les 12 de la nit, a l�envelat, BALL DE GALA amb l�Orquestra
Internacional MONTGRINS. Ball de socis i sòcies casats/des
i el ball del fanalet.

Diumenge 22 de juliol
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Dilluns 23 de juliol
A les 6 de la tarda, als jardins de la Torre �FARCELL DE JOCS
TRADICIONALS� amb FEFE I  COMPANYIA

A 2/4 de 8 de la tarda, a la plaça de l�Estació, SARDANES AMB
ELS MONTGRINS.

Des de les 10 del vespre i fins la 1 de la nit, PISCINA OBERTA
amb classe nocturna d�AQUATRAINER.

A les 2/4 d'11 de la nit, a l�envelat GRAN CONCERT DE
FESTA MAJOR, amb la Cobla Orquestra MONTGRINS.

I a continuació, SARAU DE FESTA MAJOR, amb l'Orquestra
Internacional MONTGRINS. Ball de socis i sòcies solters/es.

Dilluns 23 de juliol
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Dimarts 24 de juliol
A les 7 de la tarda, a la Plaça de l�Estació, ESPECTACLE DE
CIRC amb ESCARABELLOS i l�espectacle �QUIMERA�.

A cont inuació als  jardins  de la  Torre ,  CUINA
INTERCULTURAL, XXXI MOSTRA DE CUINA DE
MASQUEFA, amb els millors plats dels cuiners i cuineres de
la vila. Organitza: el PEV i l'Alzinar.

A les 10  del vespre HAVANERES amb MAR I VENT i ROM
CREMAT

Dimarts 24 de juliol
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CorrefocCorrefoc

C
o

rr
e

fo
c

NORMES DE SEGURETAT PER ASSISTIR AL CORREFOC
· Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs.
· Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell amb un
 mocador   de cotó.
· Protegir-se els ulls.
· Portar calçat adequat (esportiu, de montanya, etc.).
· Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les explosions
 pirotècniques.
· No demanar aigua als veïns.
· Obeir les indicacions dels serveis d�ordre públic i de sanitat.
· Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars, havent  d�utilitzar
 únicament  els preparats pels organitzadors i essent utilitzats únicament pels
 diables.
· Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics.
· Mantenir una distància prudent amb el Drac Bufut.
· Adoptar una actitud correcte amb els diables i no obstaculitzar el pas ni fer-
 los caure.
· Seguir en tot moment les indicacions del diables.
· Assabentar-se abans de l�inici del correfoc, quin serà el recorregut i els punts
 d�assistència sanitària.
· En el cas de patir cremades, dirigir-se immediatament als punts d�assistència
 sanitària.
· En cas de perill, seguir les instruccions del diables.

RECOMANACIONS AL VEÏNAT PER ON PASSA EL CORREFOC
· Retirar tos els vehicles del carrer de l�itinerari.
· Abaixar els portals metàl·lics o persianes dels edificis que en disposin.
· Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts.
· Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
· No tirar aigua als participants ni als espectadors del correfoc per la perillositat
 que representa.
· Desconnectar tot tipus d�alarmes.
· Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar el pas dels
 actors, organitzadors i  participants.
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SOPAR DE GALA
Els tiquets del SOPAR DE GALA de divendres 20, ES PODRAN ADQUIRIR
FINS EL DIJOUS 19 de juliol a les oficines de l'Alzinar, a la Llibreria Moral
i a l'Estanc al preu de 25,00 � per a tothom.

TAULES A L'ENVELAT (Antics �palcos� o �llotges�)
La RESERVA DE TAULES  es podrà fer fins el divendres dia 20 de juliol a
l'hora del sorteig i previ pagament de 40�. Un cop iniciat el sorteig, els titulars
de les reserves que no siguin presents en el moment d'iniciar-lo, hauran de
seguir el curs del sorteig sense dret a esmena.
La propietat de les taules s'entén per a tots els actes de l'envelat de la Festa
Major. Per al CONCERT dels MONTGRINS i el TEATRE �El Xarlatan�, es
canviarà la taula per sis cadires a lloc preferent i el dia del Ball de Gala, el 22
de juliol s'obsequiarà amb una ampolla de cava a cada taula. Un cop arribat al
límit de 50 taules, no se'n podrà reservar cap més.

L'horari d'oficines per als dies 18, 19 i 20 serà de 10:00 a 13:00 i de 17:00
a 20:00 h

RECOMENACIONS PER ALS ACTES
Tots els actes seran gratuïts, excepte els gastronòmics i el teatre �El Xarlatan�.
Les ENTRADES DEL TEATRE es podran adquirir anticipades a les oficines
12,00 � i a taquilla el mateix dia de la representació a 15,00 �.
Es recomana i es demana adquirir els tiquets del SOPAR DE GALA i del
TEATRE de forma anticipada per tal de facilitar un millor funcionament de la
festa.
Es prega puntualitat a tots els actes, que començaran estrictament deu minuts
després de l'hora anunciada, llevat de cas de força major.
Es recomana seguir fidelment les instruccions que hi ha en aquest programa
respecte el Correfoc, així com també les indicacions, rètols i senyals que hi
puguin haver en els llocs per on passi el Correfoc.
Esperem que tots els actes estiguin plens de gom a gom, en especial l'obra de
teatre i la Nit en Blanc, però sense desmerèixer les ballades de Sardanes, concerts
i balls que ens oferiran un any més els Montgrins.
Es demana guarnir els balcons amb senyeres, domassos i flors per fer més lluïda
la FESTA MAJOR.

EXPOSICIONS
Durant els dies de Festa Major hi haurà dues exposicions: A la Capella del
Roser exposició de fotos antigues �CENTENARI DE LA TARGETA POSTAL
A MASQUEFA� i a les oficines de l�Alzinar EXPOSICIÓ DE DIBUIX
MANGA�

PISCINA
La piscina s�obrirà el diumenge i dilluns de Festa Major de les 22:00 h a les
01:00 h amb preus populars per a tothom.
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La Companyia Escarabellos
El mes de setembre del 2003 un grup de gent vingut de diferents arts
com el teatre, el circ, la música, l'escultura, les arts gràfiques i l'animació
es van unir i van fer néixer la companyia ESCARABELLOS CIRC I
ANIMACIO. Des del seu primer espectacle Maleta no han parat de
seguir treballant i creant espectacles com, Medi Ambient (2004), Marinats
(2005), Circus (2006), Circ Cu-Cu (2007) i des de l'any 2008 estan fent
QUIMERA que és l'espectacle que veurem aquesta festa major sobre
tres personatges i un món imaginari units per la música. Danielo, Pipo
i Camilo exploren creant un camí d'emocions i passions. Tots junts
viatjarem per crear... LA MÀGIA DEL CIRC.

Tutatis - Ratolí Pérez
En Pérez, un ratolí molt treballador, necessita les dents caigudes dels
nens i les nenes per tal de poder realitzar la feina més important del
món dels ratolins: fer brillar la lluna cada nit. Però la Càries, un
personatge fosc i una mica dolent intenta per tots el mitjans possibles
que la lluna deixi de brillar; per aconseguir-ho no dubtarà ni un sol
segon a ensarronar la Cuca de Llum, la millor amiga del Ratolí Pérez.
Els hàbits en higiene bucal, la importància d�una boca sana, l�amistat
i la dedicació són els valors que treballa l�espectacle.

Fefe i Companyia
Una trentena de jocs populars construïts per nosaltres mateixos on petits
i grans s'ho passaran d'allò més bé.
Bitlles, xarranca, pescar major, xanques, laberints, menjaboles, baldufes,
anelles, pinyol, joc de la granota, billars holandesos i molt més...
Tot això amenitzat amb la música i la gresca dels components del grup
d'animació Fefe i Companyia.

Un parell de Nassos
Un parell de nassos van de festa en festa fent riure i divertint a tot aquell
que estigui disposat  a oblidar-se durant una hora, com a mínim, del
que passa a la vida monòtona i rutinària, posant un parell de nassos al
foc.
Els nassos es van ajuntar per egoisme, ja que el que més els agrada del
món és passar-ho bé i riure molt i, es van adonar que la gent reien quan
ells reien. I això els hi van fer pensar (la qual cosa no estaven acostumats).
Aprofitant aquest moment culte van començar a composar cançons i
mica en mica va anar sorgint diferents espectacles. I a més a més també
tenen un canó d�escuma increïble, amb el qual, allà on van ho deixen
tot blanc i la gent �disfruta� i ells també i tot és maco i tothom és feliç.
Un Parell de Nassos, no et deixaran indiferent i �altantu� amb els dos
nassos, per nassos!!!!!
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CORRE - STARS
Cercavila d�artistes estrellats que no us deixaran indiferents.
Recorregut: Sortida Plça. Anoia, Av. Catalunya, Sta.Clara,
Av. Línia, St. Antoni, C. Major, fins Pl. Estació.

RECONEIXEMENT 50 ANYS DE PUBILLES
El 1962 la llavors novíssima Junta de l�Alzinar va donar el tret de sortida a un esdeveniment
que es va repetir successivament al llarg dels anys fins el 1985: l�Elecció de la Pubilla,
Pubilleta i Dames d�Honor de Masquefa. A banda de la significació de l�acte, en el qual no
hi volem entrar, sí és cert que en aquest mig segle de la història del nostre poble un total de
78 dones van ser brillants protagonistes cada Festa Major.
Enguany volem retre un homenatge a totes elles i a les persones que van fer possible la festa
i per això les aplegarem i les hi donarem quelcom que durant anys van reclamar: un HEREU.
Per primer, i tal volta darrer cop, en la història del nostre poble farem ballar totes les pubilles
al so d�un walz molt significatiu: El Danubi Blau.

Horari
Divendres, 20 de Juliol:
17,00h. � 19,30h.
Dissabte, 21 de Juliol:
 11,00h. � 13,00h.
Diumenge, 22 de Juliol:
11,00h. � 13,00h. i de 17,00h. � 19,30h.

EXPOSICIÓ A LA CAPELLA DEL ROSER
Títol: CENTENARI DE LA TARGETA POSTAL A MASQUEFA
Descripció: Ara just fa un segle que en Josep Boixadera i Ponsa, un jove fotògraf de la
Catalunya Nord afinat a Barcelona, va arribar a Masquefa per fer la primera sèrie de targetes
postals que ha tingut la nostra vila.
La seva obra seria continuada per insignes fotògrafs com en Lucien Roisin (1922), en Moragas
(1948) i especialment en Marino Pérez, un masquefí que va retratar la Masquefa de mitjans
dels anys 1950 i fins l�arribada de la targeta postal en color, a inicis dels anys 1970, deixant-
nos un gran patrimoni visual que dóna compte del pas del temps en les persones que ens són
pròximes i l�espai que habitem.
La mostra reuneix gairebé dues-centes imatges que han estat adquirides al llarg dels anys per
en Juli Molano en mercats, llibreries de vell i també mercès algunes donacions de caire privat.

MOSTRA DE CUINA
Amb l'ajuda del PEV (Projecte Educatiu de Vila) volem seguir amb el que es va començar
l'any passat. Gaudir de tota la diversitat de plats que conviuen a Masquefa va ser tot un plaer,
per això us tornem a convidar a portar aquell plat que més us agrada. Seguint amb la mateixa
línia, podeu afegir al vostre plat elements dels seu lloc d'origen: música, teixits objectes,
imatges... així podrem viatjar amb tots els sentits. (A partir de les 19:00 h podeu deixar els
vostres plats als jardins de la Torre, plaça Josep Mª).

TRENCACLOSQUES GEGANT
El Correllengua arriba a Masquefa. Vine a divertir-te amb tallers i jocs per a la canalla.
Atreveix-te a muntar el trencaclosques gegant dels Països Catalans
Divendres, 20 de juliol, a les 19:30  a la Plaça de l�Estació.
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et fa L�Alzinar per a la nit del dissabte de Festa Major! El
patri de la Rojo es transformarà en un elegant escenari
a l'aire lliure on tu, els teus amics, la vostra família i tots
els assistents passareu la millor de les nits d'aquest estiu
2012. Vine vestit de blanc i forma part de la festa... junts
gaudirem de la Festa Major!

Selecció de videos musicals a càrrec de Miquel Àngel
Boquete i David Matas. Disseny a càrrec de Miguel Ángel
de Luis

Nit en BlancNit en Blanc
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Li acaben de comunicar que li queden 90 minuts de vida.
Una hora i mitja. 5.400 segons de batecs. Una hora i mitja
de la més autèntica i plena llibertat que mai podrà gaudir
un ésser humà. La llibertat de passar comptes, de dir tot
el que pensa, de ser sincer per una vegada. La llibertat de
saltar-se les normes polítiques, socials i morals. La
tragicomèdia de la vida en 90 minuts. S'obre el teló.
Comença el compte enrera.

El Xarlatan passeja les seves prèdiques i el seu mètode
innovador pels escenaris d�arreu del país per fer-vos veure
la càrrega de males energies que constantment amenacen
les vostres vides. El Xarlatan us canviarà la vida! Ell té
la solució a tots els vostres problemes. Ens projecta una
visió àcida, irònica i còmica sobre la infinitat de mètodes
i l�allau de teràpies que ens prometen ajudar-nos a
aconseguir el nostre benestar i, de retruc, la tant anhelada
felicitat
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Una Festa Major com aquesta no hagués estat possible

sense la participació i col·laboració de :

Body-Form l´Alzinar, Taekwondo l�Alzinar, la colla

de Diables Pixafocs i Cagaspurnes i el Drac Bufut,

Colla de Geganters de Masquefa, Colla Geganters

de la Llacuna, Colla de Ball de Bastons de

Masquefa, Centre d�Esplai Giravolt, Coral l�Alzinar,

Club Patí Masquefa, Grup de Voluntaris de

Masquefa, Aula de Teatre l�Alzinar, Ioga l�Alzinar,

Associació de la Gent Gran de Masquefa, Parròquia

de Sant Pere de Masquefa, Ràdio Masquefa,

Policia Local, Protecció Civil, ADF, Club de Tennis

Taula Masquefa, Curs de Còmic Manga l�Alzinar,

Juli Molano i Antonio Perera, Anglès l�Alzinar,

Aula de Música l�Alzinar, Aula d�Arts Plàstiques

l�Alzinar, Unió Ciclista, Masquefa per la Indepen-

dència, Futbol Club Masquefa, Penya Espardenya,

l�Estanc, Llibreria Moral, PEV (Projecte Educació

de Vila), Club de Bàsquet Masquefa, els cuiners

i cuineres participants de la mostra de cuina i

d�una manera especial a tots el socis i sòcies de

l´Alzinar i els establiments, indústries,

col.laboradors i els vilatans i vilatanes de

Masquefa.

Agraïments especials a la Brigada de l�Ajuntament, que

són els altres pencaires de la Festa i a Pirotècnia Rosado

que ens obsequia amb un espectacular Castell de Focs

d�Artifici.

I sobretot, un sincer agraïment a tots aquells que cada

dia ens ajuden i ens donen el seu suport per seguir

tirant endavant cada cop amb més força.

Organització i patrocini

AJUNTAMENT DE LA VILA DE MASQUEFA

Organització i Edició

Plaça de l'Estació s/n · 08783 Masquefa BCN

Tel./Fax. 93 772 68 61

alzinar@ateneus.cat
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