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CONEIX LA NOSTRA HISTÒRIA

EL TEIXIT ASSOCIATIU 1888 - 1933

D'ença que apareix la fil·loxera l'any 1887, Masquefa patirà una de les crisis
econòmiques més grans de la seva història i que afectarà de manera notable en la
població. Els índex demogràfics indiquen una forta davallada entre 1887 i 1900 del
cens, que es veurà reduït en gaire bé un terç, concretament baixarà de 1417 habitants
l'any 1887 a 959 l'any 1900.
A partir de 1888 però, s'iniciarà una dinàmica associativa impressionant que durarà fins
a la dècada del 1930. Entre 1888 i 1933, es crearan a Masquefa 17 entitats de caire
cultural, polític i mutual amb l'objectiu de refer la vida econòmica, social i d'esbarjo i
amb la voluntat de mantenir la identitat del poble.
Era el naixement d'una micro-societat civil que començava a organitzar l'imaginari
col·lectiu al marge de les institucions oficials, es començaven a fundar algunes
associacions que eren generadores de democràcia perquè els càrrecs eren escollits pels
seus socis, algunes d'elles varen tenir una vida efímera i d'altres es van mantenir
durant molts anys però amb l'empenta de totes propiciaran els canvis necessaris per
portar a Masquefa al s.XX.
Entre 1888 i 1915, es crearan 11 entitats que posen de manifest que la societat
masquefina és ben viva malgrat tot. En només en vuit anys en la dècada dels anys
1920,es crearan 4 entitats més que coincidiran amb l'arribada del progrés,
l'electricitat, la inauguració d'un nou cementiri, la instal·lació de la primera central
telefònica, la construcció del primer dipòsit de l'aigua i es posa en marxa la fàbrica
Rogelio Rojo.
L'any 1925 quedarà inaugurada la nova església de Sant Pere situada estratègicament
entre la Vila i el Serralet. Aquesta vitalitat es mantindrà fins que la guerra civil i les
seves conseqüències eradicaran de cop la vida associativa i democràtica del poble.
ENTITATS ENTRE 1888-1933

S.B.M. SANT ISIDRE, 1888/04/28..........................ENTITAT
MUTUAL
CENTRE TRADICIONALISTA DE MASQUEFA 1892/02/17...........ESBARJO
Crehueta, casa - cafè
CENTRE REPUBLICÀ DE MASQUEFA 1892/10/24.................POLITICA
Major,26
UNIÓ MASQUEFENCA 1898/06/11.............................ESBARJO
Crehueta,3-5.
ASSOCIACIÓ BENEFICA "SANT JOSEP" 1901/01/22.............BENEFICA
M. DE LA MARE DE DEU DEL REMEI 1902/05/21...............ENTITAT

MUTUAL
Cta. Reial, 50
ANTIGA ALIANÇA 1904/10/07...............................FOMENT
INTERES
Major,92
GRANJA AGRÍCOLA DE MASQUEFA 1909/10/01..................AGRÍCOLA
Major, 67
CENTRE LIBERAL -CONSERVADOR 1914/12/18..................POLITICA
Major, 62
MUTUALITAT ESCOLAR "L'ABELLA" 1915/12/21................SOCORS
MUTUS
Major, 44
MUTUALITAT ESCOLAR "LA FORMIGA" 1915/12/21..............SOCORS
MUTUS
Major, 5
GERMANOR BEGUDINA 1922/10/03............................ESBARJO
CASINO FOMENT CULTURAL 1925/06/06.......................CULTURAL
C/Major,55 / Domicili social
COOPERATIVA " LA FAMILIAR"
1926/06/21...................COOPERATIVA
Beguda Alta, 13
CASINO POPULAR RECREATIU 1928/10/10.....................ESBARJO
Can Valls, s/n
SOCIETAT DE PAGESOS 1932/02/22..........................AGRÍCOLA
Montserrat, 4
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MASQUEFA
1933/10/30.............COOPERATIVA
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