Un Tomb
Masquefa - Abril 2004
25 ANYS D'AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS
Ratificada en referèndum la constitució espanyola el desembre de 1978, s'obria un
camí incert per la consolidació de la democràcia. L'any 1979, va ser un any complex,
intens, i ple d'il·lusions, desprès de votar els representants democràtics al congrés
dels diputats, els masquefins es disposaven a escollir , com a tots els pobles de
l'estat espanyol, un nou Ajuntament democràtic. No eren unes eleccions normals,
des de gener de 1934, els veïns de Masquefa no havien tingut l'oportunitat d'escollir
els seus representants al consistori municipal, havien passat 45 anys, una dramàtica
guerra civil i una cruel dictadura. Poc desprès de la mort del dictador l'Assemblea de
Catalunya posava en marxa la campanya " Volem ajuntaments catalans i
democràtics", en aquells moments era el primer pas per la normalitat d'un país, la
consolidació de la democràcia passava per renovar de soca-rel tots els representants
municipals.
L'entusiasme i les expectatives aixecades per els candidats es va fer evident en un
dia d'alta participació electoral, el dimarts 3 d'abril de 1979, un 75,5 % dels veïns de
Masquefa majors de 18 anys varen escollir entre tres candidatures qui havia de
conduir el poble els propers quatre anys.
El P.S.C ( Partit dels Socialistes de Catalunya), proposava una llista unitària amb 13
candidats, entre els aspirants hi havia simpatitzants de les diferents sensibilitats de
l'esquerra del moment, membres del P.S.C, P.S.U.C i de l'Esquerra Republicana de
Catalunya. El seu programa proposava una administració transparent, oberta i
democràtica amb la participació de tots els veïns del poble.
CiU ( Convergència i Unió), presentava fins a 15 candidats amb un programa en el
que es feia esmena a recuperar el dret d'autodetermninació com a poble, el dret a la
participació dels ciutadans en els afers públics i la conveniència de la pluralitat
política representada per les tres candidatures.
Un tercer grup en discòrdia es presentava com a independents amb les sigles de
G.I.M (Grup d'Independents de Masquefa) i amb 13 veïns com a candidats, es
definien com una força independent no lligada a cap oligarquia política, econòmica
o caciquista.
Els resultats de les eleccions varen ser els següents:
P.S.C 502 vots 5 regidors
CiU 308 vots 3 regidors
G.I.M vots 293 3 regisors
El dia 19 d'abril amb una bona assistència de públic comença la sessió constitutiva
del nou Ajuntament i es procedeix a l'elecció del nou batlle, els candidats eren
Josep Duran com a representat del Grup Socialista, Francesc Miralles com a
representant de CiU, i Juan Llamas com a candidat del Grup d'Independents per
Masquefa.
Com a resultat de la votació, en Francesc Miralles i Mestre de 54 anys i Perit
industrial es convertia en el primer alcalde democràtic de Masquefa desprès de la
guerra civil (1936-1939), amb el suport dels tres regidors de CiU i els tres del Grup
d'Independents de Masquefa va aconseguir sumar sis vots, per contra en Josep Duran
i Galvez i administratiu de 30 anys va rebre el suport dels cinc regidors del Grup
Socialista.
El dia 24 d'abril amb la sala de sessions plena de goma gom es constitueix el nou i
primer Ajuntament de la nostra democràcia amb el repartiment de les següents
regidories:

Francesc Miralles i Mestre, Batlle de Masquefa.
Josep Duran i Galvez, regidor d'Administració.
Juan Llamas i Rabanal, regidor d'Esports.
Joan Martínez i Reche, regidor de Sanitat.
Josep Albertí i Llopart, Regidor d'Assistència.
Joan Estruch i Casanovas, regidor d'Entitats.
Agustí Perez I Gasquez, regidor de Governació.
Jenaro Iglesias i Moreno, regidor d'Urbanisme.
Joan Mas i Perellada, regidor de Serveis.
Jordi Gonzalez i Garrote, regidor d'Ensenyament.
Joan Brossa Almirall, conseller de Joventut. Desprès de 25 anys, tots ells ja formen
part de la nostra història col·lectiva.
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