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actes lúdics, culturals, infantils i esportius amb motiu del Nadal. Us oferim un repàs
per alguns dels que ja s’han dut a terme i us recordem els que encara han d’arribar.
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de Nadal fins al 4 de gener.
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Els impostos pugen un 2,7%, amb la qual
cosa se situen molt per sota de la inflació, al voltant del 4%. Com a novetat, el
nou calendari fiscal permet que les
càrregues impositives es distribueixin
entre els mesos de febrer a novembre.

L’Ajuntament del Masnou ha arribat a
un acord amb el Ministeri de l’Interior
per adquirir l’antiga caserna de la Guàrdia Civil. El cost total de l’operació és de

963.000 euros. Els terrenys que ocupa
actualment es destinaran a la construcció d’habitatge públic de protecció i
d’un equipament.
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El 2008, temps
per a nous projectes

Editorial

Eduard Gisbert
Alcalde

Ens trobem plenament immersos en la celebració del Nadal i l’Any Nou, raó per la qual
no vull deixar d’aprofitar aquesta ocasió per desitjar-vos que passeu unes bones festes
i que el 2008 sigui profitós i ens permeti a tots i totes recollir una part dels fruits de la
feina feta, alhora que es vagin obrint noves il·lusions que facin possible seguir endavant.
El 2008, per a l’Equip de Govern, és molt important. Després d’aquests sis mesos, en què
hem anat tancant els temes que encara venien del mandat anterior i hem anat plantejant les accions més urgents, arriba el moment en què, d’acord amb les línies estratègiques i els programes que es van presentar a les eleccions municipals, hem de desenvolupar el pla d’actuació per al mandat actual i seguir avançant per consolidar el model de
ciutat i els serveis que ens vam comprometre a assolir.
Per tant, sabem que el 2008 serà un any en què ens tocarà treballar molt, però, com sempre, ho fem amb entusiasme i il·lusió, confiant en els beneficis que ens reportarà a tots
i totes. Cal tenir en compte un fet diferencial, com és la valoració que estem en minoria, cosa que representa un esforç addicional a l’hora de negociar encara més a fons els
nostres projectes amb els altres tres grups municipals.
Feliç 2008 a tothom.

Línia
directa

@

Anabel Moreno pregunta:
No és lògic, ni just, que es mantingui la circulació de l’autobús actual. Planteja massa problemes: poca estabilitat, poca capacitat, perill
de caiguda dels usuaris i usuàries per les frenades, dificultats d’accés per a les persones
amb mobilitat reduïda…

Resposta d’Enric Folch

Començar un any nou sovint comporta moltes novetats i actualitzacions, avançar en
el temps gairebé sempre ens obliga que altres àmbits de la nostra vida s’adaptin a
altres processos i indicadors. Amb el mes de gener, obrim també el nou calendari fiscal, que estableix i regula tots els pagaments, taxes i tributs que els ciutadans i ciutadanes hem d’abonar. El d’enguany presenta novetats importants. La primera és que,
amb la voluntat única i principal de facilitar el sempre feixuc pagament de tributs,
aquest abonament es pugui allargar durant un període més ampli de temps. Així, tota
la càrrega impositiva es distribueix entre els mesos de febrer i novembre. L’Equip de
Govern ha incidit en la millora que això suposa, malgrat algunes dificultats que pot
generar en la gestió i el finançament local.
Aquesta notícia ha vingut acompanyada de la pujada d’un 2,7 % dels impostos i taxes
municipals, independentment de l’IBI, que té un altre tractament. Una xifra que, si bé
una pujada impositiva mai no és una bona notícia, se situa molt per sota de l’IPC, que
en el moment de tancar aquesta edició se situava al 4,1%. Precisament per aquesta
pujada accelerada i generalitzada de preus, és un fet positiu poder distribuir els pagaments dels tributs municipals al llarg de l’any.

M’agrada / No m’agrada

Imatges del record

Aquest és un espai perquè ens envieu aquelles imatges que més us agraden
del Masnou i les que menys. Podeu enviar-nos les vostres fotografies a l’adreça electrònica elmasnouviu@elmasnou.cat o bé per correu convencional a El Masnou Viu, Ajuntament del Masnou, Passeig de Prat de la Riba, 1,
08320 El Masnou.

Volem recuperar la història de la nostra vila, i per això és imprescindible
la col·laboració de tothom. Per aquest motiu, us convidem a enviar-nos les
vostres fotografies que estiguin vinculades a una època o un record del Masnou. En cada número de la revista es publicarà una fotografia de les que hàgim rebut. Podeu enviar-nos els vostres records a l’adreça electrònica
elmasnouviu@elmasnou.cat o bé per correu convencional a El Masnou
Viu, Ajuntament del Masnou, Passeig Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou.

:)

En aquest espai, El Masnou Viu us convida a fer
una pregunta a un regidor o regidora sobre
qualsevol dubte que tingueu sobre la gestió del
municipi. La publicació farà arribar la vostra
consulta directament al regidor o regidora perquè us la contesti. Podeu fer arribar les vostres
consultes a l’adreça electrònica elmasnouviu
@elmasnou.cat o bé per correu convencional a
El Masnou Viu, Ajuntament del Masnou, Passeig de Prat de la Riba, 1, 08320 El Masnou.
Entre les consultes rebudes se’n seleccionarà
una per publicar-la.
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A la plaça de l’Església, un diumenge de rams

Un dels racons
amb més encant del Masnou és Ocata,
a les antigues
cases dels pescadors, perquè
encara conserva
molt l'essència
i l'encant que
el Masnou havia tingut fa temps. És una zona que mereix un bon i
tranquil passeig.
Pilar Híjar

“El canvi entre l'autobús antic i el nou es va fer
per raons de maniobrabilitat, atès que a la nostra
població l'autobús gran té problemes seriosos
per poder maniobrar bé. Tenint en compte el
volum de persones que aleshores l'utilitzava, es
va considerar suficient un de més petit. Gràcies a
l'ampliació dels horaris, va haver-hi un augment
important d'usuaris i usuàries d'aquest transport,
raó per la qual actualment ens trobem que ha
quedat petit el model escollit. Ara per ara, estem
estudiant l'adquisició d'un nou model d'autobús,
que és més estret que els autobusos grans habituals i que compta pràcticament amb la mateixa
capacitat de places que el model anterior que
teníem. També continuem treballant per fer
millores en la informació i l’accessibilitat”.

Tan bonic que havia quedat
aquest parc un cop l'havien
renovat! El civisme al nostre
poble va marxa enrere. Hi torna a haver
molta moto sorollosa circulant pel poble,
motos aparcades a les voreres, caques de
gos arreu on vas, platges molt brutes, parcs
bruts... Ara hi ha unes instal·lacions noves a
Ocata que acabaran igual. L'Ajuntament s'ha
de posar més dur amb tota mena de comportament incívics, si no, tots aquests diners
invertits en les millores acabaran en no-res.

)

:

2n tinent d’alcalde de Projectes, Obres i Mobilitat

Susana Millet

Diumenge de Rams
era un dia molt especial per als nens i
nenes. Aquesta imatge pertany al 1969,
i s’hi pot observar
la Lolín Miravet –a
l’esquerra– i els germans Paco i Lluïsa
Prieto. Era obligat
anar a beneir els
rams i, després de la
cerimònia, ens van
fer la foto a la plaça
de l’Església.
Lolín Miravet

Fe d’errades
A la pàgina 9 del número anterior d’El Masnou Viu al regidor de CIU Eduard García i Gebany se
li va posar erròniament el nom d’Eduard García i Genai. A la pàgina 17 es diu que les rehabilitacions que es faran a Iriteb són de l’Institut Català de la Salut, però l’organisme correcte és el
CatSalut. I a la pàgina 16, a la fotonotícia de les havaneres a la plaça d’Ocata no es va fer esment
de l’actuació de la coral de Can Malet, de la qual es deixa constància aquí.
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Àrea de Promoció Econòmica
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Àrea de Serveis
a les Persones
93 540 74 40
Arxiu Municipal
93 540 15 11
Biblioteca Pública
Joan Coromines
93 540 90 56
Ca n’Humet. Punt
d’Informació Juvenil ACCÉS
93 540 00 56

Casa de Cultura
(Sala d’Exposicions)
93 555 66 00
Cementiri Municipal
93 555 76 02
Centre de Formació
d’Adults El Masnou
93 540 07 82
Jutjat de Pau
93 555 07 13
Mercat Municipal
93 555 19 65
Museu Municipal
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93 540 50 02
Oficina Benestar Social
de la Generalitat
93 540 28 80

Oficina Local Habitatge
93 540 91 38
Oficina Municipal
del Consumidor (OMIC)
93 540 74 40
Oficina Municipal
Escolarització (OME)
93 540 40 25
Poliesportiu Municipal
93 555 61 03
Recaptació
93 542 47 38
93 542 47 39
Sales de Vetlla Municipals
93 540 18 22
Servei Municipal de Català
93 540 22 85

SERVEIS

URGÈNCIES

Servei d’aigües (SOREA)
93 555 06 28
SOREA (urgències)
902 250 370
Taxis
93 555 86 86
(emissora centralitzada)
Correus i Telègrafs
93 555 09 96
Notaria
93 540 20 11
Autobusos CASAS
93 796 14 23
93 798 11 00

Policia Local
092 / 93 555 22 44
Comissaria dels Mossos
d’Esquadra
088
Protecció Civil
93 555 17 44
Bombers de Badalona
085 / 93 388 00 80
Àrea Bàsica de Salut (ABS)
Nou telèfon de programació
de visita mèdica (24 h):
902 111 444
CAP el Masnou: 93 555 74 11
Urgències ambulàncies UTE
061
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El Nadal s’instal·la
al Masnou

3

AGENDA
NADALENCA
Dissabte 22 de desembre
10 h · Des del davant del Casino fins al Mercat Vell

Fira d’Artesania
Ho organitza: La Colla de l’Hort.
Hi col·labora: L’Ajuntament del Masnou

18 h · Blancdeguix (Buenos Aires, 20)

Ens dibuixes un conte?
“L’il·lustracontes”
Ho organitza: Blancdeguix

19 h · Casino del Masnou

Un conte de Nadal:
“Ens han robat el Nadal!”
Ho organitza: GAT i Casino del Masnou

22 h · Parròquia de Sant Pere

Concert de Nadal amb la Coral Xabec
de Gent del Masnou
Ho organitza: Coral Xabec de Gent del Masnou

22 h · Ca n’Humet (sala polivalent)

Concert de Facto Delafé y Las Flores
Azules
La Fira de Santa Llúcia
es va instalar a la plaça de
Marcel·lina de Monteys

Inauguració dels treballs a la sala polivalent
de Ca n’Humet
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Diumenge 23 de desembre
10 h · Des del davant del Casino fins al Mercat Vell

La inauguració de la Fira de Santa Llúcia, que es
va instal·lar a la plaça de Marcel·lina de Monteys
entre el 7 i el 9 de desembre, va suposar l’inici de
les celebracions nadalenques. Des de llavors, el
consistori, les entitats i la ciutadania en general
s’han abocat en la celebració del Nadal. Ja s’han
dut a terme molts actes, però encara en resten
molts d’altres. El 14 de desembre, es va inaugurar el pessebre municipal i l’exposició “Postals de
Nadal”, on es va fer públic el veredicte del concurs escolar de postals de Nadal. Alejandra
Latorre, alumna de tercer curs del CEIP Mari-

nada, va rebre el primer premi; mentre que Carlota Martínez, de tercer primària del CEIP Lluís
Millet, va rebre el segon, i Isi Bardají, de primer
de primària del CEIP Marinada, el tercer.
Una altra celebració que s’ha fet coincidint
amb aquests dies ha estat una vetllada literària i musical a la Biblioteca Pública Joan Coromines, divendres 14, el mateix dia que el cineasta del Masnou Isidro Ortiz presentava la
seva pel·lícula Eskalofrío, on actua el noi masnoví Pau Poch, a La Calàndria. Dissabte 15, l’Agrupació Sardanista va inaugurar oficialment

la il·luminació del Monument a la Sardana, de
Miquel Igual, amb una xerrada de l’assagista
Lluís Subirana. D’altra banda, el diumenge 16,
els veïns i veïnes de Sant Rafael van obrir el seu
pessebre. Les propostes, fins passat Reis, es
multipliquen per poder gaudir de les festes al
municipi. Els dies 27, 28 i 29 de desembre, els
infants podran gaudir dels jocs i les activitats
del Nadalem, al Complex Poliesportiu, mentre
que la gent jove també tindrà el seu Nadalem
entre el 27 i el 29 de desembre i del 2 al 4 de
gener, a Ca n’Humet.

Fira d’Artesania
Ho organitza: La Colla de l’Hort.
Hi col·labora: L’Ajuntament del Masnou

D’11 a 13.30 h · parc temàtic Caramar

Circulació del trenet
Amb cagada del tió.
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

13 h · Carrer de Sant Rafael

La Coral Xabec visita el pessebre
del carrer de Sant Rafael
Ho organitza: Associació de Veïns del Carrer de Sant Rafael

19 h · Casino del Masnou

Un conte de Nadal:
“Ens han robat el Nadal!”
Ho organitza: GAT i Casino del Masnou

Dimecres 26 de desembre
19 h · Ca n’Humet (sala polivalent)

Concert de Sant Esteve
A càrrec de la Cobla Marinada.
Ho organitza: Agrupació Sardanista El Masnou.
Hi col·labora: Ajuntament del Masnou

Dijous 27 de desembre
De 10.30 a 13.30 h i de 16.30 h
Complex Esportiu Municipal

El monument a la Sardana
va inaugurar il·luminació
el 15 de desembre.

Els veïns i veïnes del carrer
de Sant Rafael van obrir el seu
pessebre el 16 de desembre.

Nadalem Juguem Jugant
Fins al 29 de desembre.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

De 17 a 21 h

Nadalem Jove
Fins al dia 29 i del 2 al 4 de gener de 2008
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dijous 3 de gener de 2008
També el dia 4 de gener

Un dels participants
al concert de Joves
Intèrprets a Ca n’Humet
el 16 de desembre.

De 18 a 20 h · Plaça de Marcel·lina de Monteys

Envelats dels carters reials i Fira
de Reis
Ho organitza: Comissió de Festes i Ajuntament del Masnou

Les gimnastes del Club
Escola de Judo i Gimnàstica
Rítmica Masnou van actuar
al Complex Esportiu el dia
16 de desembre.

Ballada de sardanes
a la plaça d’Ocata.

18 h · Pg. de Roman Fabra, al costat
de l'envelat dels carters reials

Fira d'Artesania
Fins al dia 5 de gener.
Ho organitza: La Colla de l'Hort
Hi col·labora: Ajuntament del Masnou

Dissabte 5 de gener de 2008
18 h · Port esportiu

Cavalcada de SS. MM. els Reis
d'Orient
Ho organitza: Comissió de Festes i Ajuntament del Masnou

Els caramels que es distribuiran durant la
cavalcada seran sense gluten.

El cineasta Isidro Ortiz
amb el nen actor
Pau Poch i l’alcalde.

La vetllada literària musical
a la Biblioteca.
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El Govern aprova les ordenances
per al 2008
La base impositiva de l’IBI se situa en el 0,92%, mentre que hi ha un
augment generalitzat als impostos municipals del 2,7%

El Departament de Recaptació de l’Ajuntament es troba a l’edifici central.

Per al 2008, totes les taxes i impostos municipals, a excepció de l’impost de circulació
i de l’IBI, pujaran un 2,7%, segons les ordenances aprovades per al nou any per part
del Govern municipal, format per PSC i ICVEUiA. L’increment, segons el tinent d’alcalde delegat de Finances, Artur Gual, “no és
en realitat un augment, atès que estem per

sota de la pujada de l’IPC, que actualment
es troba al voltant del 4%, una xifra de la
qual estem molt per sota”.
Aquestes ordenances, que es van aprovar durant el ple extraordinari del 8 de
novembre, gràcies al vot positiu del Partit
Popular, estableixen que la base impositiva de l’IBI es rebaixa fins al 0,92%, des del

0,94% anterior. Des de l’oposició, tant ERC
com CiU van sol·licitar que la xifra baixés
al 0,91%, però l’Equip de Govern no ho va
creure viable.
Tant els impostos com les taxes tenen
reduccions o bonificacions si es donen
determinades situacions, com quan es
tracta de persones jubilades, famílies nombroses o segons l’ús que es faci de la Deixalleria. S’informarà la ciutadania d’aquestes reduccions en properes edicions de El
Masnou Viu i altres materials informatius.
Pel que fa a l’impost de circulació, es
manté congelat, amb el mateix preu que el
2007, mentre que l’IAE puja de l’1 a l’1,3% o
1,4% (depenent de si l’activitat és dins el
municipi o en un polígon), però comptarà
amb bonificacions que passaran del 20 al
30% per a les empreses que, entre d’altres
mesures, demostrin tenir un pla de transport respectuós amb el medi ambient o
que inverteixin en energies renovables.
Un altre dels punts aprovats va ser la
creació de l’ordenança fiscal general, fins
ara inexistent, que permetrà al consistori
millorar i agilitar la recaptació d’impostos,
a la vegada que s’aposta per la introducció
i difusió de les noves tecnologies en els
processos de recaptació per fer més accessibles els tràmits a tots els ciutadans i ciutadanes.

Punts de l’acord
L’aprovació de les ordenances del 2008 va
ser possible gràcies a l’acord establert
entre l’Equip de Govern i el Grup del Partit
Popular. Artur Gual va afirmar que la proposta del PP ha estat “fruit d’un plantejament seriós i possibilista”, mentre que
Frans Avilés, portaveu del Grup Municipal
del PP, va afirmar que “amb el vot favorable hem apostat per la contenció en la
recaptació, cosa que ens obligarà a vigilar
més en què gastem els recursos públics”.
L’acord establia el compromís de continuar
treballant en els punts següents:
Incorporació de les noves tecnologies en
el procés de recaptació.
Seguir treballant per facilitar als ciutadans i ciutadanes l’obtenció de bonificacions i/o exempcions per automatitzar els
processos de sol·licitud, obtenció i renovació.
Seguir modernitzant el contingut de les
ordenances fiscals de l’Ajuntament, tal
com s’ha fet amb l’aprovació de l’ordenança general, per convertir-les en una eina
accessible i més útil per a la ciutadania.

NOU calendari fiscal 2008
Per a qui tingui domiciliació bancària:
Les exaccions municipals d’urbana (recollida
d’escombraries de l’habitatge i entrada de vehicles)
es pagaran en dues fraccions i NO en una d’única.
Els impostos de béns immobles urbans i rústics
passaran de pagar-se en dues fraccions a quatre.
Per a TOTHOM (tant qui tingui domiciliació
bancària com qui no en tingui):
TOTA la càrrega tributària es distribueix entre
els mesos de febrer i novembre.
Pagament fraccionat de l’IBI
Per acollir-se a aquesta opció, és indispensable
la domiciliació bancària.
Per a qui ja compleixi aquest requisit de domiciliació, es procedirà automàticament al càrrec fraccionat de l’IBI en 4 fraccions, del 25% cadascuna,
en les dates següents: 6 de maig, 1 de juliol, 2 de
setembre i 4 de novembre de 2008.
Qui no tingui la domiciliació i desitgi acollir-se al
pagament fraccionat de l’impost de béns immobles
urbans i rústics obligatòriament haurà de sol·licitar
la domiciliació bancària. Per fer-ho, cal emplenar la
butlleta adjunta i trametre-la a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà abans del dia 28 d’abril de 2008.
Pagament fraccionat de les exaccions municipals d’urbana
Per acollir-se a aquesta opció, és indispensable
la domiciliació bancària.
Per a qui ja compleixi el requisit de domiciliació,
es procedirà automàticament al càrrec fraccionat,
en dues quotes, de les exaccions municipals
d’urbana, en les dates segënts: 1 d’abril de 2008
i 1 d’octubre de 2008.
Qui, sense tenir la domiciliació, desitgi acollir-se
al pagament fraccionat de les exaccions municipals
d’urbana, obligatòriament haurà de sol·licitar la
domiciliació bancària. Per fer-ho, cal emplenar la
butlleta adjunta i trametre-la a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà abans del dia 20 de març de 2008.
Si no s’opta per la domiciliació bancària, no hi
haurà cap possibilitat de fraccionar el pagament
de l’IBI, com tampoc les exaccions municipals
d’urbana, el pagament dels quals només es podrà
fer en les dates especificades al calendari fiscal.

Domiciliació bancària de la resta de tributs
Es podrà sol·licitar la domiciliació bancària de la
resta de tributs abans de la data d’inici del seu
cobrament en període voluntari perquè tingui
efecte en el mateix exercici de 2008.
Informació per a les persones sense domiciliació bancària
En cada període, rebreu un tríptic que us permetrà
efectuar el pagament de tributs en qualsevol de
les entitats col·laboradores. La no-recepció del
tríptic no exclou el pagament del tribut. Si no el
rebeu abans del termini, podeu adreçar-vos a
qualsevol oficina de la Caixa d’Estalvis i Pensions
de Barcelona (”La Caixa”) i us en lliuraran un
duplicat per tal que pugueu fer el pagament.
Observacions
Els ciutadans i ciutadanes han de comunicar a
l’Administració municipal qualsevol canvi dels
seus béns sotmesos a tributació, com per exemple
l’adquisició d’un bé immoble. Així mateix, també
han de comunicar el canvi del domicili fiscal.
Molt important
Una vegada transcorregut el termini assenyalat
en aquest calendari per a cada tribut, els deutes
pendents de pagament s’han d’exigir per la via
de constrenyiment, tal com determina el Reglament general de recaptació, que comporta un
increment de la quota amb recàrrecs, costes i els
interessos corresponents.
Per al vostre interès, és important que us
cenyiu als terminis fixats.
Exposició pública
El termini d’exposició pública dels padrons als
quals fa referència aquest calendari serà d’un
mes, a comptar des de quinze dies naturals abans
de l’inici dels períodes de cobrament respectius
indicats.

CALENDARI FISCAL. EXERCICI 2008
Febrer

Mes
Concepte
IVTM (domiciliats)

Dia

IVTM (no domiciliats)
EXUR (domiciliats 50%)
EXUR (domiciliats 50%)
EXUR (no domiciliats)
EXIN (domiciliats)
EXIN (no domiciliats)
IBI (domiciliats 25%)
IBI (domiciliats 25%)
IBI (domiciliats 25%)
IBI (domiciliats 25%)
IBI (no domiciliats)
Cementiri (domiciliats)
Cementiri (no domiciliats)
IAE (domiciliats)
IAE (no domiciliats)

4

Març
3

4

1

Abril

Maig

4 15 21 5

6

Juny

Juliol

20

1

7

Setembre
2

Octubre
1

Novembre
4

5

Desembre
1

del 4 de febrer al 4 d’abril
1r
2n
del 3 de març al 5 de maig
del 3 de març al 5 de maig
1r
2n
3r
4t
del 15 d’abril a l’1de juliol
del 5 de maig al 7 de juliol
de l’1 d’octubre a l’1 de desembre

IVTM: Impost sobre vehicles de tracció mecànica
EXUR: Exaccions municipals d'urbana refoses (taxes de recollida d'escombraries i d'entrada de vehicles)
EXIN: Exaccions industrials refoses (taxes de recollida d'escombraries i d'ocupació de via pública)
IBI: Impost sobre béns immobles (urbans i rústics)
Cementiri: Taxa de cementiri municipal
IAE: Impost sobre activitats econòmiques

Els percentatges indiquen els fraccionaments en concepte d'EXUR
(2 fraccionaments) i d'IBI (4 fraccionaments).
En el cas dels domiciliats, s'indica la data en què es produirà el
càrrec en el compte corrent del i de la contribuent.
En el cas dels no domiciliats, s'indica el període de cobrament voluntari
durant el qual les persones contribuents podran efectuar el pagament.

Del 4 de febrer al 4 d’abril de 2008

Del 15 d’abril a l’1 de juliol de 2008

IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Els càrrecs de les domiciliacions bancàries s’efectuaran el dia 4 de març
de 2008.

IMPOST DE BÉNS IMMOBLES URBANS
IMPOST DE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
Els càrrecs de les domiciliacions bancàries fraccionades al 25%
s’efectuaran els dies:

Del 3 de març al 5 de maig de 2008
EXACCIONS MUNICIPALS D’URBANA (recollida d’escombraries
habitatge i entrada de vehicles)
Els càrrecs de les domiciliacions bancàries fraccionades al 50%
s’efectuaran els dies següents:
1r termini:
1 d’abril de 2008
2n termini: 1 d’octubre de 2008

1r
2n
3r
4t

termini:
6 de maig
termini:
1 de juliol
termini: 2 de setembre
termini: 4 de novembre

de
de
de
de

2008
2008
2008
2008

Del 5 de maig al 7 de juliol
TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
Els càrrecs de les domiciliacions bancàries s’efectuaran el dia 20 de
juny de 2008.

Del 3 de març al 5 de maig de 2008

Per a més informació
Si teniu algun dubte, consulta o problema, podeu
adreçar-vos al telèfon de recaptació 93 542 47
39, a l’adreça de correu electrònic recaptacio@elmasnou.cat o a la pàgina web
www.elmasnou.cat.

EXACCIONS INDUSTRIALS (recollida d’escombraries industrials,
ocupació via pública i taules i cadires via pública)
Els càrrecs de les domiciliacions bancàries s’efectuaran el dia 21 d’abril
de 2008.

De l’1 d’octubre a l’1 de desembre
IAE, impost d’activitats econòmiques (empresarials,
professionals i artístiques)
Els càrrecs de les domiciliacions bancàries s’efectuaran el dia 5 de
novembre de 2008.
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L’Ajuntament compra l’antiga caserna
de la Guàrdia Civil

Els terrenys aniran destinats
a la construcció d’habitatge públic
de protecció
L’Ajuntament ha adquirit els
terrenys de l’antiga caserna de la
Guàrdia Civil, un espai que serà
destinat a la construcció d’habitatge públic de protecció. L’adquisició ha quedat fixada en un
import de 963.000 euros, que l’Ajuntament abonarà en quatre
anualitats.
El procés que ha culminat amb la compra
del terreny es va iniciar el mes de juny del
2004, quan el Ministeri de l’Interior es va
adreçar a l’Ajuntament del Masnou per
proposar-li l’adquisició de l’antiga caserna
per un import de 1.250.000 euros. Des d’aquell moment, el Govern municipal va iniciar un procés de negociació complex que
tenia com a objectiu aconseguir que la
caserna fos adquirida pel mateix Ajuntament o bé pel Departament de Medi

Ambient i Habitatge, i que el solar que
ocupa actualment fos destinat a la construcció d’habitatge protegit i d’un equipament per al municipi.
Al llarg de tot el procés, el Ministeri va
comunicar diverses vegades a l’Ajuntament
la seva voluntat de posar a subhasta pública la caserna en el cas que no s’arribés a un
acord entre ambdues parts. A la vegada,
desenes de promotors privats s’han adreçat
a l’Ajuntament per manifestar el seu interès
per l’adquisició de la caserna per adreçar-la
a usos com ara una residència geriàtrica.
La negociació semblava estancada
quan, tant les ofertes inicials fetes per l’Ajuntament, primer per un import de 125.000
euros i després per un altre de 500.000
euros, com l’oferta global efectuada pel
Departament de Medi Ambient i Habitatge
per a l’adquisició de totes les casernes desocupades existents a Catalunya, van ser
rebutjades pel Ministeri de l’Interior.
Finalment, el mes de maig passat, es va
arribar a un acord per a l’adquisició de l’an-

Màxim
Fàbregas
Primer tinent
d’alcalde
d’Urbanisme,
Habitatge
i Educació

Per què és important l'adquisició
de la caserna?
Perquè permetrà disposar d’un espai de
més de 1.000 m2 per construir-hi habitatge protegit i un equipament.
Com contribuirà a la redefinició
d'aquella zona del Masnou?
Millorarà l’entorn i permetrà disposar de
més zones verdes.
Quines dificultats queden a partir
d'ara?
Enderrocar la construcció, completar el pagament de l’adquisició, i redactar i executar el projecte d’actuació corresponent.

L’antiga caserna de la Guàrdia Civil,
que ha estat adquirida pel consistori.

tiga caserna per un import de 963.000 euros,
que l’Ajuntament abonarà en quatre anualitats. Val a dir que una taxació encarregada
per l’Ajuntament va valorar l’edifici en
1.200.000 euros, mentre que el Ministeri
estableix el valor en 1.540.000 euros, calculat amb valors del 2008.

EL PROCÉS D’AQUISICIÓ VA
COMENÇAR AL MES DE JUNY
DE 2004, I HA PASSAT PER
DIVERSES COMPLICACIONS,
FINS CONCRETAR-SE EN L’ACORD A QUÈ ES VA ARRIBAR
EL MES DE MAIG PASSAT
La caserna serà enderrocada a principi
del 2008 i el solar que ara ocupa, després de
la redacció dels projectes corresponents,
serà destinat a la construcció d’habitatge
públic de protecció.

Ajuts per a la rehabilitació dels edificis

Els ajuts arribaran a un màxim de 4.000
euros per edifici i 400 per habitatge.

La Regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament
del Masnou, conscient de la necessitat de
renovació del parc edificat al municipi, ha
volgut impulsar mesures que contribueixin
a fomentar-la i, per això, ha aprovat unes
bases per a l’atorgament d’ajuts municipals.
Segons aquestes bases, els ajuts arribaran a
un màxim de 4.000 euros per edifici i 400
euros per habitatge.
Des de l’any 1991, s’han aprovat una
sèrie de mesures per promoure l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòni-

ELS AJUTS, QUE S’HAN DE
SOL·LICITAR A L’OFICINA
LOCAL D’HABITATGE, ARRIBARAN A UN MÀXIM DE 4.000
EUROS PER EDIFICI I 400
EUROS PER HABITATGE
ques, que han suposat un pas endavant cap
a la igualtat de les persones amb problemes

de mobilitat i la seva integració en la societat. De la mateixa manera, també s’han establert uns nous mínims d’habitabilitat per als
habitatges.
Aquests ajuts, que poden ser sol·licitats a
l’Oficina Local d’Habitatge, tenen com a
objectiu promoure les actuacions de rehabilitació d’habitatges i edificis del municipi,
per tal de millorar-ne les condicions d’habitabilitat i d’accessibilitat, i suprimir les
barreres arquitectòniques, amb l’objectiu de
millorar la qualitat de vida de la població.
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Comença la construcció d’habitatges
assistits al carrer de Josep Tarradellas

Imatge virtual del habitatges assistits.

Els habitatges assistits per a la gent
gran del Masnou comencen a ser una
realitat. Durant el tercer trimestre del
2007 ja han començat les obres al carrer
de Josep Tarradellas, després que s’atorgués la llicència el 26 de juliol. En
aquesta zona es construiran 20 dels 56
habitatges que es construiran. La resta
s’ubicaran al carrer de Joan XXIII. Els
pisos costaran aproximadament 4 milions d’euros, que seran a càrrec de la
Generalitat.
Aquesta és, segons el tinent d’alcalde
d’Urbanisme i Habitatge, Màxim Fàbregas, “percentualment, la intervenció més
important d’aquestes característiques

que s’ha fet als municipis del Maresme i,
possiblement, de Catalunya”.
Per a aquestes construccions, l’Ajuntament del Masnou va signar dos convenis amb l’Incasol al novembre de 2005.
Segons les planificacions, els habitatges
estaran finalitzats abans de l’estiu de
2009 i es lliuraran a la tardor del mateix
any.
Els habitatges seran adjudicats com a
habitatges de lloguer assistit per a gent
gran, persones més grans de 65 anys, amb
residència habitual i permanent al municipi del Masnou. L’atenció assistencial
serà a càrrec de l’Ajuntament o de l’ens
que correspongui.

Promoció Econòmica

Germà Bel parla de la
gestió dels aeroports a
l'empresariat masnoví
L’economista participa en una
jornada del Cafè i Empresa

Bel, segon per l’esquerra, adreçant-se a l’empresariat local.

El catedràtic d'economia Germà Bel va visitar el Masnou el dimarts 20 de novembre per
participar en el cicle Cafè i Empresa, promogut per la Unitat de Promoció Econòmica de
l'Ajuntament del Masnou (UPEM). El catedràtic va dialogar amb 25 empresaris i
empresàries locals sobre la incidència que la
gestió actual de l'aeroport del Prat té sobre
l'economia i l'activitat comercial de tota l'àrea metropolitana i els municipis propers.

El Cafè i Empresa és un programa
que va néixer el maig del 2006 amb la
intenció de crear un espai de trobada
entre empreses, experts i la UPEM, perquè l’empresariat conegui els serveis de
què disposa i les possibilitats de cooperació entre les diferents iniciatives
empresarials que actuen al municipi. La
sessió del 20 de novembre va ser la desena.

Programa ORIA
Treballem per a la inserció laboral de dones en
el procés de recerca de feina
Programa d’ocupació i orientació
laboral

Des de Promoció Econòmica, s’ha
posat en marxa un programa adreçat a les dones que inclou accions
d’informació, orientació, assessorament, acompanyament i seguiment
en la recerca activa de feina. Aquest
nou programa es diu ORIA i neix
com una acció innovadora en l’estratègia d’inserció al mercat laboral,
subvencionat pel Fons Social Europeu i amb el suport del Departament
de Treball.
L’ORIA identifica les competències de base i transversals de cadascú que permeten un millor accés a
l’ocupació, actualitza les capacitats i
habilitats personals, analitza el perfil de les usuàries demandants, i les
ajuda a definir l’objectiu laboral i
professional. Aquesta transversalitat també es manifesta en la participació de diferents departaments de
l’Ajuntament en aquest programa.
L’assimilació i l’elaboració de la
informació rebuda en el programa
ORIA genera nous aprenentatges,
que són factors clau perquè la persona trobi sentit i aplicació en allò que
ha après al llarg de la seva vida. Les

Xerrada sobre la
reforma mercantil
El 12 de desembre passat la
sala de conferències de l'Edifici Centre va acollir la xerrada
d'Antoni Gómez i Valverde –a
la imatge– sobre la reforma
mercantil i el nou Pla general
de comptabilitat, organitzat
per la Unitat de Promoció Econòmica. L'acte va comptar
amb l'assistència d'una quarantena de persones.

sessions són dinàmiques, actives i
participatives. Els eixos principals
d’aquest programa són els següents:
màrqueting personal (imatge personal), habilitats socials, formes de
comunicació, conciliació de la vida
familiar i laboral, resolució de conflictes, motivació, competències professionals, habilitats per a la negociació, capacitats i interessos personals,
coneixement dels diferents sectors
laborals, autocandidatures, preferències professionals, entrevista, currículum, i les noves tecnologies en els
processos de recerca de feina.
En el programa ORIA poden participar dones d’entre trenta i quaranta-cinc anys en situació d’atur i que
hagin tingut experiència en el sector
tèxtil, sanitari, de serveis a les persones, administració i restauració.
En definitiva, dones que vulguin
liderar el seu projecte personal i
laboral.
El programa ORIA es durà a terme a les dependències que l’Ajuntament del Masnou té a l’Edifici
Centre (carrer d’Itàlia, 50).
Telèfon de contacte: 93 540 62 00
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Una zona verda de 4.000 metres
quadrats a Ocata
La primera fase dels jardins dels Països Catalans ja és una realitat
amb una zona de quiosc, bar i terrassa;
una altra de jocs infantils i juvenils; una
de gespa; una plaça pavimentada; una
àrea d’estada tranquil·la, i una via verda.
Aquestes intervencions han comptat amb
un pressupost de 550.000 euros, sufragats
íntegrament per l’Ajuntament, i han tingut un temps d’execució d’aproximadament set mesos.

EL GOVERN DEMANA QUE LA
CIUTADANIA SIGUI RESPONSABLE EN EL MANTENIMENT
DELS JARDINS I EL PARC

Unes 400 persones van assistir a la inauguració, el 18 de novembre passat.

Des del 18 de novembre, el sector d’Ocata compta amb una nova zona verda de
4.000 metres quadrats: la primera fase

dels jardins dels Països Catalans. Situat
entre els carrers de l’Uruguai, Manila i
Torrent Can Gaio, aquest espai compta

La inauguració oficial de la primera
fase dels jardins es va fer el 18 de novembre. Aleshores es van inaugurar oficialment les primeres fases dels jardins dels
Països Catalans i del parc esportiu Pau
Casals. Unes 600 persones van assistir a la
inauguració d’aquests jardins ubicats al
barri d’Ocata.
L’acte oficial va comptar amb les inter-

vencions d’Eduard Gisbert, Màxim
Fàbregas i Enric Folch. Folch va mostrar
la seva satisfacció “perquè amb la intervenció s’ha aconseguit un espai públic de qualitat”, mentre que Fàbregas va remarcar que
aquestes obres s’emmarquen en un conjunt
d’actuacions iniciades ja per l’Equip de
Govern del mandat anterior, les quals, “amb
el segon CAP o la segona llar d’infants
municipal”, aconseguiran que “Ocata disposi d’espais i equipaments destacats”. D’altra
banda, Gisbert va explicar que aquestes
obres “s’han fet amb il·lusió per modernitzar aquesta zona, com s’està fent a tot el
municipi” i que aquest és “un dels projectes
en què treballem amb il·lusió per aconseguir un Masnou més verd”. L’edil també va
sol·licitar la implicació de tothom per “mantenir i cuidar una zona que ens ha de satisfer molt a tota la ciutadania del Masnou i
també a les persones que ens visiten”.
L’acte també va comptar amb la
col·laboració de l’Associació de Veïns d’Ocata, que va organitzar una xocolatada, i
l’animació del grup teatral Bebè Teatre del
Masnou.

Una zona esportiva i polivalent
al Masnou Alt
La primera fase del parc esportiu Pau Casals es va inaugurar el 18
de novembre
A la part alta del Masnou, en una zona del
poble amb una alta densitat de població en
què s’havia detectat una manca d’espais de
lleure, ara ja es pot gaudir de la primera
fase del parc esportiu Pau Casals. Aquest
parc es va inaugurar el 18 de novembre,
amb la presència del diputat de Medi
Ambient i alcalde de Mataró, Joan Antoni
Barón, que va voler felicitar “els veïns i les
veïnes per disposar d’un espai com
aquest”.

L’ESPAI DISPOSA, ENTRE
D’ALTRES, D’UNA ZONA DE
JOCS INFANTILS, PISTES DE
PETANCA, UN MIRADOR I UNA
PISTA ESPORTIVA, I PROPERAMENT S’HI INSTAL·LARÀ
UN QUIOSC
La Diputació ha sufragat la meitat de les
obres, pressupostades en 950.000 euros.
D’altra banda, l’alcalde del Masnou,
Eduard Gisbert, va incidir en el fet que
“amb espais com aquest, treballem amb
il·lusió per aconseguir zones que facin un
Masnou més verd” i va instar tots els veïns i

Les exhibicions esportives, l’animació i el sol, protagonistes de la inauguració.

les veïnes a “gaudir i cuidar un espai que
ens ha de reportar moltes satisfaccions”.
Prop de 400 masnovins i masnovines no es

van voler perdre aquesta celebració, la qual
va incloure diverses exhibicions esportives,
de patinatge, futbol sala, bàsquet i petanca.

El parc s’estructura seguint un eix longitudinal, de nord a sud, des de la plaça de
Ramón y Cajal fins al nou carrer transversal que haurà d’unir l’avinguda de Pau
Casals amb l’avinguda de Joan XXIII.
Aquest passeig uneix plataformes horitzontals successives que permeten la pràctica lliure esportiva i s’adapten a la topografia existent, ressegueix el mur del
cementiri, discorre entre arbres, amb escales i zones d’estada, i actua de filtre entre
l’activitat esportiva i el cementiri.
Els talussos vegetals entre plataformes inclouran rampes, amb un pendent
màxim d’un 8%, per permetre l’accessibilitat de tots els espais. Les superfícies
horitzontals entre talussos ocupen uns
1.500 metres quadrats, i permeten la
incorporació de diferents activitats esportives.
La primera plataforma, situada tres
metres per damunt de la següent, és el
balcó i mirador, amb les millors vistes al
mar i a les pistes esportives. Pel que fa a
les pistes de petanca, mantenen la seva
ubicació actual, però se n’ha ajustat l’orientació per permetre que totes tinguin
les dimensions reglamentàries. En aquesta
plaça s’ubicarà un quiosc amb pèrgola, que
permetrà gaudir de la terrassa com a zona
de bar.
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Els drets dels infants,
els protagonistes
Durant el mes de novembre, amb motiu de
la celebració del Dia Mundial de la Infància
el 20 de novembre, la Regidoria d’Infància va
organitzar tot un cicle d’activitats al voltant
del món de la canalla. Es van fer sessions de
teatre, projeccions de curts adreçats a nens i
nenes, jocs al parc, i, com a novetat, un taller
de massatge infantil per a pares i mares, a la
imatge, que va tenir lloc el 24 de novembre.
La regidora d’Infància, Cruz Álvarez Artidiello, va explicar que aquestes campanyes
es fan tenint en compte que “l’infant ha de
ser preparat per viure una vida individual en
la societat i educat especialment en un esperit de pau, tolerància, dignitat, llibertat, igualtat i solidaritat”. La regidora també va voler
pensar en els nens i nenes d’altres societats:
“No podem oblidar que a tots els països del
món hi ha infants que viuen en condicions
excepcionalment difícils i que necessiten
una consideració especial.”

Nova edició
de la campanya
d’identificació d’animals
La Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament del Masnou torna a fer, del
15 de gener al 15 de març de 2008, la campanya d'identificació d'animals de companyia, per tal de donar compliment a la Llei 22/2003, de 4 de
juliol, de protecció dels animals, que obliga les persones posseïdores de
gossos i gats a censar-los a l'Ajuntament i a dur-los degudament identificats
mitjançant un microxip.

Josep Puig

Aquesta Llei també estableix l'obligatorietat que els gossos i gats han de portar una
placa identificativa o qualsevol altre mitjà
adaptat al collar on han de constar el nom
de l’animal i les dades de la persona que en
sigui posseïdora.
Així, el consistori i els centres veterinaris
del Masnou, en conveni amb el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB),
contribuiran en la campanya esmentada mitjançant el finançament d'una part del preu
de la implantació del xip de gossos i gats. Les
persones participants només s’hauran de fer
càrrec de la resta de l’import, 21 euros.
Els ciutadans i ciutadanes que desitgin
participar en aquesta campanya d’identificació de gossos i gats han de passar per les
oficines del Departament de Salut Pública
(Edifici Centre, c. de Josep Pujadas Truch,
1A) per recollir la sol·licitud de participació. Després, han d’adreçar-se a qualsevol

dels centres veterinaris col·laboradors per a
la implantació del microxip i entregar la
sol·licitud degudament omplerta i signada.
Amb la seva participació a la campanya,
els animals quedaran inscrits sense necessitat de fer cap altre tràmit i de manera gratuïta al Cens municipal d’animals de companyia,
i rebran un obsequi per la seva participació.
Les clíniques veterinàries que participen
en la campanya són el Centre Veterinari El
Masnou, el Centre Veterinari Ocata, el Centre
Veterinari Maricel i la Clínica Mareny Veterinària. La regidora de Salut Pública, Cruz
Álvarez Artidiello, ha remarcat la importància d’aquesta campanya: “Els animals de
companyia no només són una joguina que
ens fa companyia. No ens hem d’oblidar que
la seva propietat ens comporta també unes
obligacions i que és la nostra responsabilitat
el seu benestar i l’aplicació de les mesures
sanitàries obligades per aconseguir-ho”.

L’Ajuntament destina prop
de 100.000 euros a projectes
de cooperació
L’Ajuntament destina prop de 100.000 euros per a projectes de cooperació i solidaritat. Aquesta
aportació es divideix en tres grans blocs. En el primer, els ajuts es destinaran als pobles amb què el
Masnou actualment està agermanat, com ara la població sahrauí d’Amgala i la nicaragüenca de San
Ramón. En el segon bloc es troben els ajuts a les entitats de solidaritat i cooperació del municipi,
que treballen en projectes amb països com Cuba, Bolívia, el Perú o el Tibet. I, finalment, les aportacions del tercer grup són les que es fan a través del Fons Català de Cooperació. El regidor de Serveis Socials, Xavier Serra, ha valorat positivament aquesta partida destinada a la solidaritat, perquè “així podem contribuir a subsanar alguns dels problemes o catàstrofes patides per poblacions
com San Ramón o Amgala, molt afectades per inundacions recents”.
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Els masnovins i les masnovines
contra la violència de gènere

Un moment de l’actuació de Xavi Demelo.

Durant tot el mes de novembre, la
Regidoria de la Dona ha organitzat
la campanya “Deixa de cridar en
silenci, actua!”, coincidint amb la
celebració del dia Mundial contra la
Violència de Gènere, el 25 de novembre. La iniciativa ha comprès tota
una sèrie d’activitats, com debats i
un espectacle teatral, però la gran
novetat ha estat la I Mostra de Cinema per a Dones, amb la projecció de
quatre pel·lícules dirigides per
dones i que no es troben en el circuit
comercial. La regidora de Dona,
Marta Neira, ha valorat la campanya
molt positivament i ha explicat que
“si bé aquesta campanya anual és
necessària per sensibilitzar la ciutadania vers aquest greu problema

social, és molt més important el treball diari. Per això, des de la Regidoria treballem perquè les dones sotmeses a violència de qualsevol tipus
puguin disposar de tots els recursos
necessaris per sortir d’aquesta esclavitud.” Dins la campanya, diumenge
25 de novembre es va llegir el manifest contra la violència de gènere a
Ca n’Humet. La lectura va anar
acompanyada de l’actuació de Xavi
Demelo, que va repassar tot un conjunt de relats al voltant de la temàtica de gènere. Des de la Regidoria,
també s’ha impulsat una campanya
d’adhesió perquè els ciutadans i ciutadanes, a títol particular, s’afegeixin a la campanya de protesta contra la violència de gènere.

Concentració contra el terrorisme

L'Ajuntament va convocar dues concentracions silencioses de cinc minuts davant l'edifici consistorial, els dies 3 i 6 de
desembre, al migdia, com a mostra de
rebuig contra l'atemptat perpetrat per
ETA contra dos oficials de la Guàrdia
Civil, Fernando Trapero i Raúl Centeno,
en el qual tots dos van resultar morts.

Membres del consistori, a més de ciutadans i ciutadanes a títol particular, es van
reunir per mostrar el seu desacord amb
l'acció. D'aquesta manera, l'Ajuntament
va voler homenatjar els afectats per l'acció terrorista i fer una ferma declaració
contra el terrorisme i a favor de la convivència, la democràcia i la llilbertat..

Les millors receptes del Masnou
Ester Pich, amb la recepta Pastís de
pastanaga i coco, i Rosa M. Tamborero, amb la recepta Rap amb salsa de
gambes, han estat les guanyadores del
concurs de receptes Del Mercat a la
Taula, organitzat per la Diputació a
través de la Xarxa de Mercats Municipals i amb la col·laboració dels ajuntaments i mercats. Dimarts 13 de novembre, el jurat format per M. Josefa
Perna, Míriam Garrell i Lara Cànoves
va emetre el veredicte al Mercat Municipal del Masnou.
També hi ha hagut quatre finalistes: Olga Saló, amb la recepta Ruca amb ibèric i
figues; M. Teresa Mateu, amb la recepta Farcit de Sant Martí; Esther González, amb la
recepta Cigalas al chocolate, i Neus Campàs, amb la recepta Flam de préssec en almívar.
Les receptes de les dues guanyadores es publicaran al llibre de cuina Del mercat a la
taula, que la Diputació de Barcelona regalarà a tota la clientela dels mercats municipals.

el Masnou viu
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El Ple municipal aprova el compte general del 2006
Es presenten diverses mocions que reclamen el restabliment del servei de RENFE i per declarar
el Masnou lliure de cultius transgènics
de la situació econòmica de l'Ajuntament,
s'extreuen xifres com la despesa per habitant, que és de 1.076,04 euros; la inversió
per habitant, de 251,24 euros, o l'endeutament per habitant, de 346,76 euros. Els
partits de l'oposició, CiU, ERC i PP, van
celebrar que finalment l'Ajuntament
pugui comptar amb un document com
aquest.
Altres punts

El Ple del mes de novembre va tenir lloc el dia 15.

El Ple de l'Ajuntament, reunit en la sessió
del 15 de novembre, va aprovar per 19 vots
a favor (els de tots els grups municipals
–PSC, CiU, ERC i ICV-EUiA– exceptuant el
regidor i la regidora del PP, que es van abstenir) el compte general del 2006. Aquest
compte és format per un conjunt de documents i estats comptables que reflecteixen
la situació econòmica, financera i patrimonial, els resultats economicopatrimonials, i

l'execució i la liquidació dels pressupostos
dels ens locals. El tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Finances i responsable
del document, Artur Gual, va destacar
que "amb aquest document, finalment, la
comptabilitat del consistori s'homologa al
control de la comptabilitat privada".

Apartat de mocions
Dades útils

D'aquest document, un veritable escàner

El Masnou, a punt per a la integració
tarifària del transport urbà

La signatura del nou conveni suposa millores en els vehicles i les parades.

El Masnou entrarà, a mitjan gener del
2008, a formar part de l’àmbit de l’ATM
(Autoritat del Transport Metropolità), fet
que suposarà la integració tarifària. La
integració comporta que, durant una hora i
mitja, els usuaris i usuàries d’autobús, tren
i metro dels municipis inclosos en l’àmbit
de l’ATM puguin canviar de mitjà de transport pagant només l’import d’un bitllet.
En el moment de tancar aquesta edició,
l’Equip de Govern presentava al Ple l’aprovació de la renovació del conveni amb
l’empresa Aragó per tal d’aplicar les millores del servei que permetin, entre d’altres,
l’entrada a l’àmbit ATM. El cost per a l’Ajuntament d’aquest servei li representarà
fer-se càrrec d’un dèficit d’uns 100.000120.000 euros anuals. Està previst que en
el proper quatrienni es rebi un ajut anual
d’aproximadament 50.000 euros a través
de l’AMTU (Associació de Municipis amb
Transport Urbà), provinents del ContractePrograma 2007-2011 de l’ATM.
Perquè aquest pas s’hagi pogut donar,

Un altre punt destacat del Ple, també pertanyent a la Regidoria de Finances, va ser
la modificació pressupostària de dos expedients, un de 20.557 euros i un altre de
233.607,59, el primer amb el vot afirmatiu
del PSC, ICV-EUiA i ERC, i amb l'abstenció
de CiU i PP; i el segon amb el suport de
PSC, ICV-EUiA i CiU, i la negació de PP i
ERC. Així mateix, es va aprovar l'adjudicació d'un préstec per a la resta d'inversions
del 2007, que ascendeix a 1.782.500 euros.
Aquesta adjudicació va ser aprovada per
unanimitat.

han estat necessàries inversions en tecnologia i infraestructura per complir els requisits que exigeix l’ATM, entre les quals destaquen la millora de l’accessibilitat als vehicles, i la millora de la informació i la senyalització tant dels vehicles com de les parades. En aquest sentit, el Masnou ja ha fet
avenços importants, que hauran de continuar, com ara l’allargament de la línia d’autobús fins arribar a cobrir punts tan importants com el nou CAP que s’està construint
a Ocata, i, en un futur, l’augment de la freqüència amb la creació d’una segona línia.
El regidor de Mobilitat, Enric Folch, ha
remarcat la importància d’aquesta mesura:
“Per al Masnou és molt important entrar en
la integració tarifària, perquè és una millora per als viatgers i viatgeres, ja que facilita
la intermodalitat i, a mitjà termini, augmenten les persones que utilitzen el servei.”
Sobre els costos de l’operació, Folch ha
afegit que “el transport públic sempre
resulta car i deficitari, però també sabem
que és un servei imprescindible”.

També es van presentar tres mocions, presentades pel Grup Municipal d'ICV-EUiA.

La primera sol·licitava la declaració del
Masnou i Catalunya com a zones lliures de
transgènics, i va tenir 6 vots a favor (els del
grup ponent i ERC), 13 abstencions (les
dels i les membres del PSC –excepte 1–,
CiU i les 2 del PP) i 1 vot negatiu, d'un edil
del PSC.
La segona moció, també presentada
pel grup encapçalat per Màxim Fàbregas, sol·licitava el restabliment del servei
públic de RENFE rodalies i trens regionals. Els punts de la moció es van dividir
en dos blocs. El primer, que feia incidència en el restabliment del servei, va comptar amb 18 vots a favor (PSC, ICV-EUiA,
CiU –que comptava amb un regidor
menys que es va haver d'absentar– i ERC)
i 2 abstencions per part del PP. El segon
bloc, on, entre altres demandes, se
sol·licitava la destitució de la ministra de
Foment, Margarita Álvarez, i del secretari d'Estat d'Infraestructures, Víctor
Forlán, va comptar amb 11 vots afirmatius (ICV-EUiA, CiU i ERC), 7 de negatius
(PSC) i 2 abstencions (PP).
En el torn de control dels òrgans de
govern municipal, els partits de l'oposició
van presentar diverses consultes.

Prop de dos segles d’actes
digitalitzades a l’Arxiu
L’Ajuntament i la Diputació de Barcelona estan duent a terme un projecte de digitalització de les actes municipals que posarà a l’abast de tothom una completa eina
de consulta que comprendrà prop de 200 anys d’història local.
El fons documental municipal comprèn 22.886 pàgines manuscrites i 6.370 de
mecanografiades, distribuïdes en 26 caixes amb 72 llibres i 4 plecs, que corresponen a totes les actes municipals
des del 1825 fins l’any 2005. “Es
PART DE LA HISTÒRIA
tracta d’una informació molt útil
LOCAL ES TROBA EN 22.886
per observar l’evolució històrica
de la nostra població”, comenta
PÀGINES MANUSCRITES I
la responsable de l’Arxiu munici6.370 DE MECANOGRAFIADES
pal, Cristina Espuga.
El projecte neix d’una iniciativa de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació, de la qual el Masnou forma part
des de fa més de tres anys, i té un cost de 5.000 euros, que Ajuntament i Diputació
financen a parts iguals. “Per fer-ho, ha calgut traslladar les actes de l’Ajuntament a
l’arxiu, ja que el procés s’ha dut a terme a les instal·lacions municipals”, explica Espuga, que destaca la importància d’aquestes tasques. “Digitalitzar el fons contribuirà
a augmentar l’accessibilitat i la perdurabilitat de la informació que conté i a conservar els originals, que tenen un valor històric important”, assegura.
En el termini “d’un mes”, les imatges digitalitzades de les actes es podran consultar a l’Arxiu municipal.

Un moment del procés de digitaització.
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La Declaració del Masnou

Ernest Suñé
Regidor del Grup
Municipal del PSC

Divendres 30 de novembre va tenir lloc al
Masnou el Consell de Federació del Maresme, màxim òrgan entre congressos i que va
reunir més de seixanta membres del Maresme. A més, hi eren presents el diputat
Manuel Mas, la diputada Consol Prados i
el delegat del Govern Joan Rangel.
Eduard Gisbert va presentar la proposta
de resolució del Consell sobre la mobilitat i
les infraestructures a la comarca, document
que va ser aprovat i anomenat Declaració
del Masnou. Aquesta declaració, en referència a la N-II, fa una demanda a les administracions competents perquè s’adoptin les
propostes següents:
1) Que la N-II deixi de passar pel Maresme.

Caserna de la Guàrdia Civil:
un regal de Reis d’un milió d’euros

Eduard García
Regidor del Grup
Municipal de CiU

Darrerament estem assistint a l’aprovació o execució de diversos temes de gran
transcendència, com la intervenció a la
N-II, que va pel camí de convertir-se en la
gran autovia del Baix Maresme, la demolició de l’antic edifici de Correus per tal
de construir-hi un edifici destinat a oficines municipals i l’adquisició de l’antiga
caserna de la Guàrdia Civil per gairebé
UN MILIÓ d’euros.
Un cop demolit l’antic edifici de
Correus, es fan paleses dues coses: la

Pista poliesportiva coberta
per al 2008

Joaquim Fàbregas
Regidor del Grup
Municipal d’ERC

Amb l’arribada de la caiguda de la fulla i
dels primers freds, arriben dos dels
moments més importants per als ajuntaments: el d’aprovar les ordenances fiscals
(taxes, impostos i preus públics que permetran recaptar diners) i els pressupostos,
que ens permeten veure com es gastaran
els diners recaptats.
Les ordenances fiscals van ser aprovades el mes d’octubre passat amb els vots
favorables del Govern (PSC i ICV) i del Partit Popular. El Grup Municipal d’ERC va treballar per presentar una proposta que millorés la del Govern i, sincerament, crec que ho
vam aconseguir. La principal via d’ingressos

Per una agricultura ecològica

Màxim Fàbregas
Portaveu del Grup
Municipal de ICV-EUiA

El 27 d’octubre, ICV va organitzar la jornada “Per una agricultura ecològica i sense
transgènics”. A la presència de destacats
dirigents d’ICV, s’hi van afegir com a
ponents membres d’ONG, cooperatives i
moviments socials; d’organitzacions ecologistes i pageses, com Greenpeace Catalunya, Assemblea Pagesa i la Cooperativa de Productors i Comercialitzadors
de Productes Agraris Ecològics; Veterinaris Sense Fronteres, i Slow Food.
ICV és l’únic actor polític català que té
en consideració el greu problema dels
transgènics, malgrat que el conjunt de ciutadans i ciutadanes europeus i la majoria
de la població de l’Estat espanyol s’oposen als aliments transgènics. Segons l’Eu-

¿Consumo responsable?
Consum responsable?

Frans Avilés
Portaveu del Grup
Municipal del PP

Es habitual por estas fechas que las administraciones nos
adviertan de los riesgos que el aumento en el consumo puede
provocar en nuestros bolsillos. Nos aconsejan para realizar las
compras de una forma consciente y responsable, comprando lo
necesario y pagando lo justo por ello.
Pues bien, nuestro Ayuntamiento, quien ha hecho bandera
del consumo responsable, convocando incluso varios concursos de carteles bajo el lema, por ejemplo, de “Compremos
bien”, ha decidido hacer un exceso, darse un atracón, y pagar
un millón de euros para recuperar los terrenos donde se ubica
la antigua caserna de la Guardia Civil del Masnou.
Y digo recuperar, porque dichos terrenos ya fueron en su
día propiedad municipal, y fueron cedidos de forma gratuita a
la Guardia Civil en el año 1.957 para que construyera la actual
caserna que durante tantos años ha albergado a numerosos
agentes encargados de nuestra seguridad.
Simplificando, que el Estado ha decidido hacer “caja” con
unos terrenos que le fueron regalados, y el Gobierno Municipal,
incapaz de hacer valer su condición de antiguo propietario, de
ser quien los donó y quien costeó parte de las obras de la construcción de la caserna, ha respondido a la oferta de venta y ha
pagado una cantidad 8 veces superior a lo que había presupues-
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2) Que el traçat actual de la N-II, amb les
característiques definides, passi a ser una
carretera de titularitat de la Generalitat.
3) Que la Generalitat, d'acord amb els ajuntaments i el territori, redacti un projecte de
conversió de l'actual N-II en via urbana.
4) Que, d’acord amb els estudis esmentats
referents al traçat d'una nova carretera al
costat de la C-32, es redacti el projecte constructiu i es licitin amb urgència les obres
d'aquesta nova via.
5) Que es destini una part del Fons per al
lliurament dels peatges pactat entre la
Generalitat i l'Estat a la mobilitat obligada
de les persones residents al Maresme.
6) Que es destini la dotació econòmica
necessària per a les inversions a la xarxa
ferroviària i la millora del transport públic
per carretera.

7) Que s’encarregui al Consell Comarcal del
Maresme la segona fase de l'estudi del nou
traçat de la N-II a l’altura del Maresme Nord.
En definitiva, els objectius del PSC en
relació amb la xarxa viària són tres:
1) La conversió del traçat actual de la N-II
en una via urbana de connexió entre municipis i també amb Barcelona, amb elements
d’ornamentació i enjardinament que la integrin harmònicament a la façana litoral.
Aconseguir que la N-II sigui una via pacificada i segura.
2) La creació d’un nou vial al costat de la C32, l’avinguda del Mig, que millori la connexió entre els municipis de la costa i l’interior, i faciliti l’accés a l’autopista per poder
connectar tant amb Barcelona com amb el
Maresme Nord i França.
3) La gratuïtat de la C-32 per a les persones

residents al Maresme en els seus desplaçaments de mobilitat obligada. Els maresmencs i les maresmenques som les persones de tot l’Estat que fa més anys que
paguem el peatge en una autopista.
En l’àmbit del transport públic, els nostres objectius també són significatius, però
seran motiu d’una propera comunicació.
El PSC del Masnou i del Maresme entenem que és necessari i imprescindible posicionar-nos per poder seguir avançant en el
projecte i, si cal, en el debat polític, si és que
el que realment es vol és solucionar a mitjà
i llarg termini les mancances de mobilitat i
d’infraestructures del nostre territori.
Les plataformes veïnals tenen els seus
objectius i la seva autonomia, i entenem que
als partits polítics ens correspon avançar en
les propostes. Ara és l’hora de les decisions!

primera és veure quin efecte tindria en
una zona altament densificada la construcció de la plaça reivindicada per CiU,
que esponjaria aquest entorn, i la segona,
una actuació precipitada que ha portat a
l’enderroc d’aquest edifici sense que hi
hagi data fixada per a l’inici de les obres.
El més gran dels despropòsits és la
caserna de la Guàrdia Civil. Un milió
d’euros costa als masnovins i masnovines l’adquisició d’un solar que ara fa uns
cinquanta anys el municipi va cedir gratuïtament per a la construcció de la
caserna. Ha arribat el moment de recuperar-la. El Govern no ha sabut defensar
amb fermesa els interessos del poble a

causa de la submissió i la falta de fermesa davant el Govern central. En cap
moment no ha demanat que es retorni en
les condicions que va ser cedida, és a dir,
gratuïtament.
Deixant de banda aquest argument,
que pot semblar agosarat, cal puntualitzar que s’han produït greus errors en les
negociacions dutes a terme. Cap de les
valoracions no ha estat feta per una
societat homologada pel Banc d’Espanya, com marca la normativa vigent del
mercat hipotecari. Un altre és el fet de no
tenir en compte que el sòl no és residencial, sinó d’equipaments, malgrat que des
de CiU desitgem que al municipi es cons-

trueixi habitatge protegit. Però no oblidem que això requereix una modificació
del planejament vigent i, per tant, no es
pot tenir en compte en aquestes valoracions per considerar-se un element especulatiu. Si no fos així, un milió d’euros
seria una càrrega molt pesada, com a
punt de partida, del possible equipament
que es vol construir a la zona. Van
començar les negociacions oferint
125.000 euros i hem acabat pagant quasi
deu vegades més.
Desconeixement o manca d’habilitat
negociadora, però, personalment, no sé
si pensar que ens han pres el pèl o que
hem fet el ridícul a Madrid.

per a un Ajuntament és l’IBI. Esquerra va
establir com a condició per votar favorablement a les ordenances abaixar el tipus
impositiu dues dècimes respecte a la proposta del Govern, la qual cosa suposava que
entre tots els masnovins i masnovines hauríem deixat de pagar a l’Ajuntament per
aquest concepte uns 130.000 euros el 2008.
A la nostra esmena a les ordenances hi
havia una colla de propostes encaminades
a bonificar, ja sigui en els impostos, taxes o
preus públics, les famílies que haguessin
instal·lat energia solar a casa seva, els propietaris i propietàries de finques amb interès arquitectònic, les persones que volguessin obrir el seu propi negoci, els ciutadans i ciutadanes que fessin ús de la deixalleria mòbil i, sobretot, un seguit de propostes per bonificar les famílies nombro-

ses en l’IBI, en els casals d’estiu i la piscina
dels seus fills i filles...
Malauradament, la nostra proposta no va
ser acceptada, tot i que el Govern va incorporar-ne una petita part. El Govern “d’esquerres” de PSC i ICV va preferir acceptar la proposta del PP, molt menys ambiciosa, per
aprovar les ordenances fiscals.
En el moment d’escriure aquestes línies,
ERC ja ha fet arribar la proposta de pressupost per al 2008. Destacarem que hi ha
diverses propostes al Govern pel que fa al
capítol d’inversions, entre les quals cal destacar que proposem que l’Ajuntament construeixi una pista poliesportiva coberta
en uns terrenys annexos al Complex Poliesportiu. Creiem que aquesta pista descongestionaria l’actual de dins el pavelló, i els
seus usuaris i usuàries podrien utilitzar els

vestidors del Complex. Aquesta pista
coberta podria utilitzar-se en cas de pluja
per celebrar-hi actes públics que estiguessin previstos fer a l’aire lliure. Altres inversions proposades per ERC preveuen l’ampliació de la Biblioteca i la creació d’una
ludoteca estable a Els Vienesos que donés
servei a les tardes. Per finançar aquestes
actuacions, proposem que no es construeixi una nau polivalent situada a prop d’on
s’està construint la nova fàbrica de Dogi i
que costarà més d’un milió d’euros. Finalment, en el capítol de despesa ordinària,
proposem una millora de la neteja viària i
del servei de jardineria. Per aquest motiu,
proposem incrementar-ne les partides.
ERC us vol desitjar un Bon Nadal i
que el 2008 sigui un bon any per a
tothom.

robaròmetre, només el 34% de la població
està a favor de l’ús de la biotecnologia en
els aliments.
Així, 78 regions europees, 86 províncies
i més de 3.400 municipis ja s’han declarat
lliures d’organismes modificats genèticament (OMG). La Toscana italiana va ser la
primera a redactar una llei que prohibia els
OMG, l’any 1999. A França, més de 1.250
municipis i 15 de les 21 regions se n’han
declarats lliures, com també ho han fet
totes les regions de Grècia (54).
A l’Estat espanyol, Astúries, Euskadi i
Menorca s’han declarat zones lliures de
transgènics; a Catalunya, l’Assemblea
Pagesa, amb el suport de Plataforma
Rural, Xarxa Agroecològica-17 d’abril,
Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament, l’Observatori del Deute en la
Globalització i Àgora Nord-Sud, han fet el

Manifest contra la Llei de coexistència de
cultius transgènics i altres formes de producció agrària.
Per tot això, des d’ICV afirmem que
l’extensió dels cultius transgènics no respon a una necessitat socialment compartida. L’agroecologia és una estratègia productiva i una forma de vida clau per afrontar la crisi agrària i rural, i, alhora, per
garantir la seguretat alimentària. El cultiu
d’OMG és un pas irreversible cap a la privatització de la vida i la dependència de la
pagesia respecte de les multinacionals del
sector, i els casos de contaminació creuada han demostrat que la coexistència no
és possible.
A tot Europa es conreen transgènics
en petites explotacions, no més enllà de
7.000 hectàrees. Catalunya és, després
d'Aragó, la comunitat autònoma amb més

hectàrees de transgènics a Europa (un
40% de la producció total).
A Catalunya ja hi ha més de 19.000 hectàrees de cultiu de blat de moro transgènic. Si l’any 2003 la producció total de blat
de moro transgènic era només d’un 13%
de la producció total de blat de moro,
l’any 2006 ja representava el 55%.
El 15 de novembre, el Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar una moció
presentada per ICV-EUIA en la qual es va
declarar el municipi del Masnou “zona
lliure de transgènics”, es va demanar al
Govern de la Generalitat que declarés
Catalunya zona lliure de transgènics, i al
Govern de l’Estat espanyol i al de la Generalitat de Catalunya que aturessin la legislació reguladora de la coexistència entre
cultius transgènics i les altres formes de
producció agrària.

tado para su compra. El gobierno municipal decidió, en
anteriores presupuestos, consignar 125.000 euros para la
adquisición, y finalmente pagará un millón de euros.
A nuestro grupo se le indigesta esta operación por cuanto
creemos que la decisión de la compra era la última opción que
tenía que haberse explorado, y no la primera. Más teniendo en
cuenta que existe jurisprudencia que establece que las donaciones modales, es decir, con un destino determinado, como en
nuestro caso, que se cedió de forma gratuita para construir la
caserna de la guardia civil, deben ser devueltas a sus propietarios
cuando se incumple el modo o finalidad. Puesto que el despliegue
de los Mossos d’Esquadra en Barcelona supuso el abandono por
parte de la Guardia Civil de la caserna ubicada en El Masnou, se
ha incumplido el destino de la donación en su día otorgada, por
lo que procedería ahora su devolución de forma también gratuita.
O incluso podíamos haber hecho valer estas consideraciones para establecer un precio medio entre el de mercado, y su
cesión gratuita, que a buen seguro no hubiera supuesto ni la
mitad de lo que finalmente se pagará.
Pero nunca pagar un precio tan alto por algo que cedimos
de forma gratuita.
Lamentamos el olvido histórico en el que han incurrido
tanto el Estado como el Gobierno Municipal, lo que ha llevado
a cerrar una operación de compra nada beneficiosa para los
intereses de nuestro municipio.
Esperando que esta noticia no les produzca indigestión
alguna, les deseo unas buenas Fiestas Navideñas y una feliz
entrada de año nuevo.

És habitual, per aquestes dates, que les administracions ens
adverteixin dels riscos que l’augment en el consum pot provocar a les nostres butxaques. Ens aconsellen perquè comprem
d’una manera conscient i responsable, perquè adquirim allò que
és necessari i paguem el que és just.
Doncs bé, el nostre Ajuntament, que ha fet bandera del
consum responsable, i que fins i tot ha convocat diversos concursos de cartells sota el lema, per exemple, de “Comprem bé”,
ha decidit fer un excés, passar-se de la ratlla i pagar un milió
d’euros per recuperar els terrenys on s’ubica l’antiga caserna
de la Guàrdia Civil del Masnou.
I dic recuperar perquè aquests terrenys ja van ser, al seu
dia, propietat municipal, i van ser cedits de manera gratuïta a la
Guàrdia Civil l’any 1957 perquè s’hi construís la caserna actual,
que durant tants anys ha acollit un bon nombre d’agents encarregats de la nostra seguretat.
Això vol dir que l’Estat ha decidit fer caixa amb uns
terrenys que li van ser regalats, i el Govern municipal, incapaç
de fer valdre la seva condició d’antic propietari, perquè no oblidem que va ser qui els va donar i qui va sufragar part de les
obres de la construcció de la caserna, ha respost a l’oferta de
venda i ha pagat una quantitat vuit vegades superior al que
havia pressupostat per comprar-los. El Govern municipal va
decidir, en anteriors pressupostos, consignar 125.000
euros per a l’adquisició de la caserna i, finalment, pagarà
un milió d’euros.
Al nostre Grup se li indigesta aquesta operació, perquè
creiem que la decisió de la compra era l’última opció que s’hau-

ria d’haver explorat, i no la primera. I més tenint en compte que
existeix jurisprudència que estableix que les donacions modals,
és a dir, amb una destinació determinada (com en el nostre cas,
en què es va cedir de manera gratuïta un terreny per construirhi la caserna de la Guàrdia Civil), han de ser retornades als seus
propietaris quan s’incompleix el mode o la finalitat. Atès que el
desplegament dels Mossos d’Esquadra a Barcelona va suposar
l’abandonament per part de la Guàrdia Civil de la caserna ubicada al Masnou, s’ha incomplert la destinació de la donació
atorgada al seu dia, raó per la qual escau ara la seva devolució
de manera també gratuïta.
O, fins i tot, podríem haver fet valdre aquestes consideracions per establir un preu intermedi entre el mercat i la seva
cessió gratuïta, que de ben segur no hauria suposat ni la meitat
del que finalment es pagarà. Però mai pagar un preu tan elevat
per una cosa que vam cedir de manera gratuïta. Lamentem l’oblit històric en què han caigut tant l’Estat com el Govern municipal, fet que ha portat a tancar una operació de compra gens
beneficiosa per als interessos del nostre municipi.
Esperem que aquesta notícia no us produeixi cap indigestió, i us desitjo unes bones festes nadalenques i una feliç entrada d’any nou.
NOTA: El Masnou viu publica l'article del grup municipal del PP
presentat en llengua castellana tot i que vam fer constar reiteradament al grup municipal esmentat que el Reglament per a l'ús de la
Llengua Catalana a l'Ajuntament del Masnou, aprovat en sessió plenària de 21/07/1994, explicita que les publicacions municipals es
faran en llengua catalana.

el Masnou viu

11

novembre - desembre 2007

viu l’agenda de GENER
2

4

Dimecres

5
Divendres

18 h · Pg. de Roman Fabra,
al costat dels envelats dels carters reials

17 h · Ca n’Humet

MEDI AMBIENT

Nadalem Jove
Els dies 2, 3 i 4 de gener, de 17 a 21 h, a Ca
n’Humet, continuen les activitats adreçades a
joves d’entre 12 i 30 anys.
Preu: gratuït
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, Regidoria
de Joventut

18 h · Pg. de Roman Fabra, al costat
de l’envelat dels carters reials

Fira d'Artesania
Ho organitza: La Colla de l'Hort
Hi col·labora: Ajuntament del Masnou

Passadís 1a planta de l'Edifici Centre

SORTIDA

Ho organitza: La Colla de l'Hort
Hi col·labora: Ajuntament del Masnou

8h

11

Sortida a l’Espai Temàtic
Eines per a la Construcció
(Baix Penedès)

CONTES
18 h · Biblioteca Pública Joan Coromines

Contes d'Aquí i d'Allà:
"Contes orientals"

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
P. Joan Coromines

Envelats dels carters reials
i Fira de Reis

Ho organitza: Oficina de Medi Ambient

17 h · Espai
de Trobada
(Ca n’Humet)

Dissabtes
d’Acció!
PlayStation

Dissabtes
d’Acció!
Timba de cartes

Cada mes, els dissabtes,
enrotlla’t de 17 a 20 h amb
els Dissabtes d’Acció! Preu: gratuït

17 h · Ca n’Humet

Nadalem Jove
Els dies 2, 3 i 4 de gener, de 17 a 21 h,
a Ca n’Humet, continuen les activitats adreçades a joves d’entre 12 i 30 anys.
Preu: gratuït

12

5

17 h · Espai
de Trobada
(Ca n’Humet)

Ho organitza: Ajuntament del Masnou, Regidoria
de Joventut

Dijous

14

Dissabte

Nadalem Jove
Els dies 2, 3 i 4 de gener, de 17 a 21 h, a Ca
n’Humet, continuen les activitats adreçades a
joves d’entre 12 i 30 anys.
Preu: gratuït

Cada mes, els dissabtes, enrotlla’t de 17 a 20
h amb els Dissabtes d’Acció!
Preu: gratuït
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, Regidoria
de Joventut

TEATRE
17 h · Sala polivalent (Ca n’Humet)

Esmorzar, dinar i visita. Després de l’esmorzar,
visita a l’Espai Temàtic per conèixer l’evolució
de l’ésser humà a través de les seves eines.

19

Teatre familiar
Pitos a dojo, a càrrec de
La Botzina (música)
Amb l’ajuda de més d’una dotzena d’instruments de vent diferents, els artistes ens mostraran la seva música, els seus instruments,
i ens faran escoltar, cantar i gaudir d’una
estona amena, divertida i plena de sorpreses.
Des de la visita del professor Ventolera fins a
la narració del Conte dels quatre vents.
Preu: 1 ¤ fins als 11 anys i 3 ¤ persones adultes

Dissabte

17 h · Espai de Trobada (Ca n’Humet)

Dissabtes d’Acció! Magic

Ho organitza: Ajuntament del Masnou, Regidoria
d’Infància

Ho organitza: Ajuntament del Masnou, Regidoria
de Joventut

21

28

Dilluns

18 h · Biblioteca Pública Joan Coromines

Curs d'escriptura creativa
(infants)
Curs d'escriptura creativa per a infants. A
càrrec de Gisa Mohr. Pensat per a nois i noies
de 5è, 6è de primària o 1r d'ESO. Demaneu-ne
més informació a la Biblioteca.

Dilluns

18 h · Biblioteca P.
Joan Coromines

23

LITERATURA

Els Reis arribaran al Masnou amb vaixell i
seran rebuts per les autoritats de la vila i els
infants guanyadors del Concurs Escolar de
Felicitacions de Nadal.
Tot seguit, començaran la cavalcada, acompanyats per les carrosses participants.
Es preveu l'arribada dels Reis a la plaça de
Marcel·lina de Monteys a les 21 h, on rebran
les cartes de la mainada del Masnou.
Enguany, l’Ajuntament s’ha adherit a la campanya “Que cap nen celíac es quedi sense
caramels”, de l’Associació Celíacs de Catalunya,
i, per tant, els caramels que es distribuiran
durant la cavalcada seran sense gluten.

Fira d'Artesania
Ho organitza: La Colla de l'Hort
Hi col·labora: Ajuntament del Masnou

REIS MAGS

Ho organitza: Comissió de Festes i Ajuntament
del Masnou

Vacances del PIJ
El Punt d’Informació Juvenil Ca n’Humet
romandrà tancat del 7 al 14 de gener de
2008, ambdós inclosos.
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SORTIDA

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
P. Joan Coromines

Dissabte

Ho organitza: Educació sense Fronteres
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Plaça d’Europa
(port esportiu)

Sole Palao ens explicarà contes màgics a la
Biblioteca. A partir de quatre anys. No us els
perdeu.

L'entitat Educació sense Fronteres, pionera en
educació i sensibilització, es presenta al Masnou com a entitat, constituïda des del març
passat. Podrem gaudir d'una ponència de les
institucions municipals i de la presidenta
de l'ONG, Maria Baneyto, que ens presentarà
aquesta entitat i ens parlarà de la realitat de
l'educació al món.
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ARRIBADA

18 h · Biblioteca Pública Joan Coromines

Hora del Conte:
"Contes màgics"

Presentació d'Educació
sense Fronteres

XVIII CONCURS
DE CARROSSES
DELS REIS MAGS
Sant

Divendres

11.30 h · Sala polivalent (Ca n'Humet)

Plaça de
Ramón y Cajal

RECORREGUT

25

26

Ho organitza: Comissió de Festes i Ajuntament del
Masnou

Plaça d’Espanya

Vacances a la Casa de Cultura i al Museu
Municipal
Els dies de tancament de la Casa de Cultura
i del Museu Municipal seran l’1, el 5 i el 6 de
gener.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
P. Joan Coromines

Ho organitza: Regidoria de Salut Pública, COVB,
Centre Veterinari El Masnou, Centre Veterinari Ocata,
Centre Veterinari Maricel i Clínica Mareny Veterinària

Els carters reials arriben al Masnou per rebre
les cartes dels infants de la vila en nom de SS.
MM. els Reis d'Orient. Hi haurà taller de fanalets i xocolatada, a càrrec de la Colla de l'Hort,
i narració de contes, a càrrec del GAT.
Si no teniu la vostra carta per als Reis, podeu
recollir-la al Mercat Municipal i després lliurar-la als carters reials que hi haurà a la plaça
de Marcel·lina de Monteys.

ries
Guille

Intrigues de palau. El poder d'una dama catalana a la cort medieval, de M. Carme Roca
Comentarem aquesta novel·la de M. Carme
Roca i comptarem amb la presència de l’autora. La Biblioteca disposarà d'exemplars de l'obra per prestar-los a qui ho desitgi.

La Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament del Masnou torna a fer, del 15 de gener
al 15 de març de 2008, la campanya d'identificació d'animals de companyia, per tal de
donar compliment a la Llei 22/2003, de 4 de
juliol, de protecció dels animals, que obliga les
persones que tenen gossos i gats a censar-los
a l'Ajuntament i a dur-los degudament identificats amb un microxip.

Envelats dels carters reials
i Fira de Reis

Ametllers

Tertúlia literària

Campanya
d'identificació
d'animals
de companyia

De 18 a 20 h
Plaça de Marcel·lina de Monteys

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
P. Joan Coromines

Sortida del Casal de la Gent Gran de Can Malet
Del 12 al 19 de maig
Informació i inscripcions a Can Malet (passatge de Marià Rossell, 2. Tel. 93 555 47 26)

19 h · Biblioteca Pública Joan Coromines

Departament
de Salut Pública

Cavalcada de SS. MM.
els Reis d'Orient
18 h · Pg. de Roman Fabra,
al costat de l'envelat dels carters reials

Dimarts

SALUT

18 h · Port esportiu

A càrrec de Gisa Mohr. Pensat per a nois i
noies de 5è, 6è de primària o 1r d'ESO. Demaneu-ne més informació a la Biblioteca.

Gran creuer per les illes gregues i el
Mar Adriàtic

Dimecres

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
P. Joan Coromines

15

18 h · Biblioteca Pública Joan Coromines

Curs d'escriptura creativa
(infants)

Altres informacions

Curs d'escriptura creativa per a infants.
A càrrec de Gisa Mohr. Pensat per a nois i
noies de 5è, 6è de primària o 1r d'ESO.
Demaneu-ne més informació a la Biblioteca.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou, Regidoria de
Joventut

Dilluns

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
P. Joan Coromines

Curs d'escriptura
creativa
(infants)

17 h · Ca n’Humet

Dissabtes d’Acció! PlayStation

Cada mes, els dissabtes, enrotlla’t de 17 a 20
h amb els Dissabtes d’Acció!
Preu: gratuït

Ho organitza: Ajuntament del Masnou, Regidoria de Joventut

Cada mes, els dissabtes,
enrotlla’t de 17 a 20 h amb
els Dissabtes d’Acció!
Preu: gratuït

Ho organitza: Ajuntament del Masnou, Regidoria de
Joventut

3

Ho organitza: Comissió de Festes i Ajuntament del
Masnou

17 h · Espai de Trobada (Ca n’Humet)

Informació i inscripcions a Can Malet
(ptge. de Marià Rossell, 2. Tel. 93 555 47 26)

Divendres

El canvi climàtic afecta la vida quotidiana de
tothom, i fins i tot pot ser una amenaça per a
la nostra forma de relacionar-nos amb l’entorn
i amb la resta de persones i espècies. Per això,
podem ajudar a aturar-lo. Aquesta mostra ens
guia per aquest procés i ens ensenya com fer
un món més sostenible cada dia sense grans
esforços.
Fins al 28 de gener.

Dissabte

26
Dimecres

Fira d'Artesania

A càrrec de la companyia l'Escarabat. A partir
de quatre anys. Activitat emmarcada dins el
Pla educatiu d'entorn (PEE).

De 18 a 20 h
Plaça de Marcel·lina de Monteys

Exposició "Canvi climàtic"

16

Informació: Ajuntament del Masnou
Àrea de Serveis a les Persones
CA N’HUMET Fontanills, 77
Tel. 93 540 53 85
cultura@elmasnou.cat www.elmasnou.cat

1. Participants: Hi poden participar totes les entitats socioculturals, juvenils, esportives, de comerciants i particulars que ho
desitgin, tenint en compte que només es podrà presentar una
carrossa per cada participant.
2. Tema: a) Enguany, el tema de les carrosses serà lliure. Les
comparses s’han d’adir amb la decoració de les carrosses, i és
condició indispensable la seva posada en escena.
b) Les mides màximes de les plataformes, sense tenir en compte
la cabina o els vehicles que les transportin, seran de 5 metres de
llarg per 2 d’ample, amb una altura màxima de 3 metres. c) Hauran de portar il·luminació i no és obligatori que portin so. En el cas
que portin so, la música haurà de ser de temes infantils. Caldrà,
també, cenyir-se a les normes de seguretat establertes sobre
incendis i cada carrossa haurà de portar un extintor (6 kg de pols
21A-113B), i la benzina, per al generador, haurà d’anar en dipòsits
metàl·lics. Per al compliment de la normativa establerta, l’associació de Protecció Civil es posarà en contacte amb les persones
participants per a les recomanacions necessàries sobre les mesures de seguretat. d) És obligatori que cada participant al concurs
presenti, en el moment de la inscripció, una fotocòpia de l’assegurança del vehicle que arrossega la carrossa. El remolc no pot

sobrepassar els 750 kg de pes i haurà d’estar proveït d’un sistema d’acoblament secundari –cadena, cable, etc.– que n’impedeixi la separació del vehicle tractor en cas trencament del dispositiu principal d’acoblament. e) Es recomana a les entitats que, si
tenen la pòlissa de responsabilitat civil anyal, la presentin juntament amb l’assegurança del vehicle. f) Les carrosses hauran de
presentar-se al port del Masnou el dia 5 de gener a les 17 h. Hauran d’entrar pel pas del subterrani de la carretera d’Alella i es
col·locaran abans d’arribar a la plaça d’Europa, d’acord amb les
directrius de la Policia Local. g) La col·locació de les carrosses es
farà per ordre d’arribada.

en compte l’originalitat de la carrossa, l’originalitat de la comparsa, l’espectacularitat, la il·luminació, els materials emprats i l’animació.

3. Termini d’inscripció: Fins al 28 de desembre, divendres.
Ajuntament del Masnou. Àrea de Serveis a les Persones, Ca n’Humet, carrer de Fontanills, 77. Horari: de 9 a 14 h, a excepció dels
dissabtes i festius. Per a més informació, podeu trucar al telèfon
93 540 53 85. Per raons de seguretat, l’Ajuntament podrà, si
escau, limitar el nombre de carrosses participants a la cavalcada.

5. Ajuts i premis: Es lliuraran 300 euros per cada carrossa i 200
euros per cada comparsa (s’entén per comparsa un grup mínim
de 10 persones disfressades, la disfressa de les quals haurà de ser
original) que reuneixi les condicions del punt 2. Es donaran bosses de caramels a totes les carrosses per repartir al llarg del trajecte.
PREMIS: 1r premi: 500 ¤ - 2n premi: 400 ¤ 3r premi: 300 ¤ - 4 accèsit de 150 ¤
Els premis estan subjectes a les reduccions fiscals pertinents, és
a dir, d’un 15%. Els premis no seran acumulatius i cada carrossa
participant només podrà rebre un dels premis. L’acte de lliurament de premis es durà a terme al CEIP Ocata, dins la festa de
cloenda de la cavalcada, on hi haurà un petit refrigeri per a
tothom qui hi hagi participat i col·laborat.

4. Jurat: Estarà format per tres professionals del món de les arts
i un secretari. El jurat valorarà les carrosses en tres punts clau del
recorregut (a l’inici, al mig del trajecte i al final), i ho farà tenint

6. Notes: Qualsevol imprevist serà resolt per la Regidoria d’Activitats i Festes, i la Comissió de Festes. El fet de concursar implica
l’acceptació d’aquestes bases.
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l’entitat : La Xalupa
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Cultura per fer país
El grup de joves vol dinamitzar el municipi i recuperar tradicions
La Xalupa Associació Cultural,
agraeix la col·laboració de:
la Regidoria de Cultura,
la Regidoria de la Dona,
la Colla de Diables,
els capgrossos,
Gent del Masnou,
l’Agrupació Sardanista,
i els músics i artistes que han participat
en el Correllengua.
Dóna les gràcies també a totes les persones
de la nostra vila i d'altres indrets que amb el
seu esforç i la seva col·laboració han fet possible una nova celebració del Correllengua.
La Xalupa agraeix també la participació
activa en la festa de gent de totes les edats
i espera que continuïn tenint present la nostra llengua els 365 dies de l’any.
Per a tothom, un breu poema, de part d’aquesta associació:

El Correllengua és una
de les iniciatives més
destacades del col·lectiu.

La millor manera de conèixer i estimar un
país és entrar en contacte amb les seves
manifestacions culturals, és a dir, conèixer
de quina manera un poble concret es relaciona amb el món. Aquest seria el punt de
partida de l’Associació Cultural La Xalupa,
que té com a objectiu principal la promoció de “la cultura dels països catalans, difonent elements propis de la nostra cultura,
recuperant tradicions, incorporant noves
maneres d'entendre la cultura i fomentant
que tothom hi pugui tenir accés”. En
resum, segons Ferran Terol, un dels promotors de La Xalupa, conjuntament amb
Rosa Subirats i Dídac Gutiérrez, “volem
que la gent d’altres orígens vegi que en
català es pot viure i fer moltes coses”.
Un altre dels objectius clars d’aquesta
associació és contribuir a la dinamització
sociocultural del municipi, fent una especial incidència en els joves. Per aquesta
raó, en el moment de començar les seves
activitats, van veure molt clar que una
estratègia principal havia de ser l’oci i la
festa.

TEROL: “VOLEM QUE LA GENT
D’ALTRES ORÍGENS VEGI QUE
EN CATALÀ ES POT VIURE I
FER MOLTES COSES, I QUE HI
PARTICIPIN”
Reivindicant la llengua

La primera activitat que La Xalupa va dur a
terme al Masnou va ser el Correllengua del
2006, en què la defensa i la reivindicació de
la llengua catalana es barreja amb activitats i manifestacions culturals. L’experiència va ser tan positiva que de seguida es
van engrescar a organitzar altres activitats.
Així és com van entrar en contacte amb el
grup de joves de la Comissió de Festa
Major. I d’aquesta conjunció va sortir el
Cercatasques, una iniciativa que va agrupar unes tres-centres persones el mes de
juny passat.
El mateix èxit va tenir la cercavila amb
la Flama del Canigó, que, gràcies a aquesta

El Cercatasques va reunir unes 300 persones al mes
de juny en el preàmbul de la Festa Major.

Un objectiu: la col·laboració
entre diferents entitats.

associació i a d’altres, com els Diables del
Masnou, va tornar a passar pel poble el dia
de Sant Joan. El suport que han rebut d’altres entitats ha estat inequívoc i sòlid, com
explica Terol: “Nosaltres no aspirem tant a
tenir gent inscrita o que pagui una quota
com a tenir gent al voltant amb ganes de
col·laborar i fer coses pel poble. Funcionem
així i creiem que la gent ens ho ha agraït.
Qualsevol que tingui un projecte que ens
interessi pot comptar amb nosaltres per
tirar-lo endavant”. El concert de joves, que
pretenia promoure la tasca duta a terme per
grups catalans, també va comptar amb una
gran resposta, així com la Boticantada, activitat en què van participar activament amb
els joves de la Comissió de Festes.
Al setembre del 2007 van tornar a organitzar el Correllengua, amb la col·laboració d’un important nombre d’entitats. L’èxit de les dues convocatòries els fa ser
optimistes i confien que la iniciativa es
consolidi aviat: “Creiem que és una festa
important –comenta Terol–, per això al que
aspirem és que d’aquí a poc temps hi hagi

La Flama del Canigó va tornar per Sant Joan
al Masnou.

I el que compta és l'esforç de cada dia
compartit tenaçment amb els qui creuen
que cada gest eixampla l'esperança
que cap dia no es perd per als qui lluiten.
Miquel Martí i Pol

més gent disposada a rellevar-nos, gent
que vulgui organitzar-la, sense que hàgim
de ser nosaltres”.

QUALSEVOL QUE TINGUI UN
PROJECTE INTERESSANT PER
AL POBLE POT COMPTAR AMB
LA XALUPA PER TIRAR-LO
ENDAVANT
Activitat rere activitat, el grup s’ha anat
consolidant, i els projectes continuen. Ara
es troben immersos en la preparació de
Sant Jordi, una festa sobre la qual també
volen dir la seva.

Com contactar-hi:
Ferran Terol, telèfon 616 186 451
http://laxalupa.blogspot.com
xalupa.cultura@gmail.com

El Correllengua va rebre una bona
resposta per part de la ciutadania.
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Es presenta
l’Associació UNESCO
El Masnou
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Aprovat el PEE del Masnou

L’entitat vol acostar la riquesa
d’altres llengües i cultures a la nostra

Contes d’Aquí i d’allà, una activitat amb molt èxit.

D’esquerra a dreta: Gisa Mohr, Ferrán Iniesta Eduard Gisbert, Dolors Reig i Jordi Tomás.

L’Associació UNESCO El Masnou es defineix com un grup de persones que s’han
unit per crear una organització sense ànim
de lucre per treballar en el camp de l’educació, la ciència i la cultura. Aquesta entitat,
que es va presentar públicament l’1 de desembre a la Casa del Marquès, vol acostar la
riquesa d’altres llengües i cultures a la nostra, tot defensant la identitat catalana en
una societat cada vegada més plurilingüe i
pluricultural. Les principals àrees de treball
de l'entitat són els drets humans, l’educació
per la pau, la diversitat lingüística i cultural,
la interculturalitat, i el patrimoni.
L’alcalde del Masnou, Eduard Gisbert,
durant la presentació, va donar la benvinguda a l’Associació i va remarcar que l’inici de
les seves activitats “és una bona notícia,
perquè, per l’Equip de Govern actual, l'educació, la cultura i la ciència són molt importants” i perquè “és un pas en la lluita contra
l’individualisme excessiu, un dels pitjors
mals de la nostra societat”.
També hi va ser present Dolors Reig

Garganta, presidenta de la Federació
Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO,
que va reclamar “el suport de les escoles
associades –al Masnou hi ha el CEIP Marinada i l’IES Mediterrània–, les biblioteques
i les institucions”. També hi havia la presidenta de l’Associació UNESCO El Masnou,
Gisa Mohr, que va agrair a l’Ajuntament,
les escoles associades, altres entitats i la
ciutadania en particular el suport rebut.
En el marc de la presentació, i com a primera activitat de l’entitat, l’historiador
Ferran Iniesta va oferir una conferència
en què va repassar la història d’Àfrica amb
la intenció d’eliminar alguns prejudicis
basats en errors o manipulacions del discurs històric i que condicionen la visió que
actualment es té a la nostra societat sobre
la immigració.
Les paraules d'Iniesta es van completar
amb les fotografies que componen la mostra de Jordi Tomàs “Escolteu blancs”, que
es podrà visitar a l’Edifici Centre fins al 10
de gener.

El Projecte educatiu d’entorn (PEE)
continua creixent i ja ha fet un pas
decisiu per consolidar-se. El 13 de
novembre passat, la Comissió Local
del PEE va aprovar el projecte i va
decidir presentar-lo al Departament
d’Educació de la Generalitat. La
Comissió Local està formada per la
direcció dels centres educatius, personal tècnic de l'Ajuntament, membres de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic), del CRP
(Centre de Recursos Pedagògics), el
CFAM (Centre de Formació d’Adults
del Masnou), coordinadors LIC
(Llengua, Innovació i Cohesió Social)
i la Comissió Gestora del PEE,
formada per l’inspector del Departament, el regidor delegat d’Educació,
la tècnica d’educació, l’assessora
LIC i el dinamitzador del PEE.
El PEE pretén implicar les

Final màgic per al taller
d’educació vial

Un moment de la representació.

L’espectacle de màgia Passem-ho bé
ha estat la cloenda dels tallers d’educació viària per a alumnes de 5è
de primària que han dut a terme

Nil Moure i Foraster, premiat
a la Mostra Literària del Maresme
L’alumne masnoví Nil Moure Foraster,
alumne del CEIP Lluís Millet, ha estat guardonat amb el segon premi de la seva categoria (de sis a vuit anys) de la Mostra Literària
del Maresme. El dissabte 17 de novembre,
va recollir el premi a Sant Vicenç de Montalt, localitat on es va fer el lliurament de
guardons. A la foto, el veiem acompanyat de
l'alcalde de la localitat amfitriona, Miquel
Àngel Martínez i Camarasa, i d’Ernest
Suñé, tinent d'alcalde de Noves Tecnologies, Medi Ambient i Manteniment del Masnou. Nil Moure va ser premiat també als
XXIX Premis Goleta i Bergantí de l’Ajuntament del Masnou el mes d’abril passat.

diverses parts que treballen per l’educació al municipi per tenir una
visió global i conjunta a l’hora d’emprendre accions que contribueixin a
millorar la qualitat d’aquest àmbit al
municipi. Per això es porten a terme
diferents campanyes, com els tallers
d’estudi assistit, que començaran el
10 de desembre; la formació de
monitors i monitores, que va finalitzar el 28 de novembre, o l’acompanyament de famílies d'origen magribí en llengua d’origen.
D’altra banda, continuen altres
iniciatives com els Contes d’Aquí i
d’Allà, que ofereixen la possibilitat
de conèixer costums i aspectes de la
vida a l'Amèrica Llatina amb una sessió mensual (les properes seran l'11
de gener, el 22 de febrer, el 7 de
març, el 4 d'abril, el 2 de maig i el 6
de juny).

conjuntament les Regidories de Seguretat Ciutadana i Educació. A l’espectacle, a la sala polivalent de Ca
n’Humet, el mag Selvin ha ajudat
l’alumnat, mitjançant el teatre, la
màgia i els ninots de ventrilòquia, a
perfeccionar els coneixements adquirits al taller de la mà d’agents de
la Policia Local i d’agents cívics.
Semàfors transformats en mocadors, senyals de trànsit que canvien
màgicament, cotxets que desapareixen, llums màgiques... Tots aquests
elements han fet que l’alumnat
aprengui seguretat viària de manera
divertida.

Sopar de la comunitat
educativa del Masnou

No van faltar els obsequis.

Més de seixanta persones pertanyents a la comunitat educativa del
Masnou van participar en el sopar

de mestres que va tenir lloc divendres 23 de novembre a les instal·lacions municipals de Ca n’Humet. A més de professionals de l’educació, també van participar-hi
diversos regidors i regidores del
consistori. Durant l’acte, es va fer un
reconeixement al professorat que
s’ha jubilat durant el curs passat. Al
final de l’àpat, un grup d’assistents
va animar la vetllada amb una exhibició de ball.
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La consellera de Salut,
Marina Geli, visita el CAP
Ocata-Teià del Masnou
El centre podria entrar en funcionament
durant el segon trimestre de 2008

el Masnou viu

BREUS

Prop de 500 persones
participen en la campanya
“Curem-nos en Salut”
Un total de 475 persones han pres part de la campanya de prevenció de malalties de risc cardiovascular “Curem-nos en salut” que es va dur a
terme entre el 22 i el 26 d’octubre. Dins d’aquesta campanya es van oferir controls del colesterol, de la glucosa i la pressió arterial per a tota la
ciutadania que s’acostés a un dels punts d’anàlisi. A més a més, es van repartir tot un seguit de
díptics informatius sobre el colesterol, la pressió
arterial i el sucre. També sobre l’activitat física,
la dieta mediterrània i les activitats que s’ofereixen al Complex Esportiu Municipal.

Els escolars del Masnou també van participar en la campanya.

La consellera també va visitar el centre de rehabilitació Iriteb.

EL CENTRE ACOLLIRÀ EL
CENTRE DE SALUT MENTAL
I EL PROGRAMA D'ATENCIÓ A
LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA (PASSIR), A MÉS
D’ALTRES SERVEIS, COM EL
D'ODONTOLOGIA
La consellera de Salut de la Generalitat,
Marina Geli, va visitar les obres del CAP
Ocata-Teià del Masnou el dia 30 de novembre, acompanyada dels alcaldes del Masnou, Eduard Gisbert; de Teià, Andreu
Bosch, i d'Alella, Andreu Francisco.
Segons les previsions, les obres del nou
centre, ubicat al Torrent Can Gaio, al sector
de Can Barrera, podrien finalitzar durant el
segon trimestre de 2008, atès que, actualment, el procés de construcció es troba
completat en un 70%, després que la llicència de construcció es concedís el 12 de
gener de 2006. El pressupost d'execució de

les obres és de 2.529.916,66 euros i l'empresa adjudicatària va resultar Excover.
El Centre de Salut Ocata-Teià del Masnou disposarà de 2.498 metres quadrats,
1.693 dels quals corresponen als espais
reservats per al Centre de Salut. La resta de
superfície es destina al Centre de Salut
Mental i al Programa d'Atenció a la Salut
Sexual i Reproductiva (PASSIR). També
acollirà altres serveis, com el d'odontologia.
El centre es troba entre el carrer de
Mèxic, el Camí del Mig i el Torrent Can
Gaio, a l'extrem est del Masnou, i esdevindrà una via principal de connectivitat del
municipi. L'equipament està situat en un
edifici aïllat envoltat de zones verdes i de
vianants. Un entramat de patis permetran
aconseguir una bona il·luminació natural
dels espais interiors. L’equipament està dissenyat com una construcció sostenible que
s'adaptarà a les necessitats del moment.
La consellera també va visitar, acompanyada dels alcaldes del Masnou, Teià i
Alella, el centre de rehabilitació Iriteb, que
atendrà les visites derivades del CatSalut en
aquest àmbit.

Dia Mundial
contra la Sida:
teatre per prevenir
la malaltia
Salut Pública organitza
una jornada entre l’alumnat d’ESO
per reflexionar sobre la sexualitat
L’alumnat de 3r d’ESO dels centres escolars del municipi van assistir, dijous
30 de novembre, a la representació de l’obra de teatre Que sí, vida, a càrrec
de la companyia Teatreacció, que es va fer a Ca n’Humet. Amb l’activitat,
organitzada per la Regidoria de Salut Pública, es vol incidir en la prevenció
del VIH, i la relació entre la sexualitat i l’afectivitat de forma interactiva i
divertida.
Aquesta iniciativa teatral tradicionalment es fa coincidint amb les dates
de la celebració del Dia Mundial contra la Sida. En d’altres ocasions, l’obra
representada ha estat No em ratllis, amb la qual es treballa la prevenció de
conductes de risc associades al consum d’algunes drogues, com l’alcohol,
els porros o les drogues de síntesi, tot d’una manera amena i interactiva.
També, coincidint amb el Dia Mundial Contra la Sida, la Regidoria va repartir llaços vermells com a mostra de solidaritat envers les persones afectades per aquesta malaltia.

EXPOSICIÓ
Fins al 30 de desembre es pot visitar la mostra “Una mirada a la
maternitat”, a la Sala d'Actes Municipal. L'exposició, cedida per Matres
Mundi i organitzada per l'entitat Dones
d'Avui, fa un recorregut pel significat
de la maternitat en diferents èpoques i
diferents llocs del món. La inauguració
va ser el passat 1 de desembre. Hi
col·labora l'Ajuntament del Masnou.

La campanya vol fer incidència en la importància de la prevenció.
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Preocupació per la plaga
de l’escarabat morrut
L’Ajuntament sol·licita a la Generalitat
un pla d’actuació conjunta
La situació és tan preocupant, com ha
explicat el tinent d’alcalde de Medi Ambient, Ernest Suñé, que “estem intentant
que la Generalitat engegui un pla d’actuació
conjunta, perquè d’aquesta manera acoseguirem millors resultats que si treballem
cada municipi per separat”.

“UNA CINQUANTENA DE PALMERES DE L’INVENTARI FET
PEL CONSISTORI ESTAN
AFECTADES”
En aquest sentit, des d’Alcaldia s’ha fet
arribar un escrit al president de la Generalitat, José Montilla, per instar-lo a prendre mesures en un problema que “és una
veritable amenaça per al paisatge del Masnou”, com ha declarat l’alcalde, Eduard
Gibert, que ha afegit que “farem tot el possible per combatre la plaga, ja que no es
pot concebre el paisatge del Masnou sense
palmeres”.
Operaris treballant en la tala d’una palmera
afectada.

Les palmeres afectades al municipi per l’escarabat morrut ja arriben a prop d’una cinquantena. Aquestes són les preocupants
dades que es desprenen de l’inventari fet
des de la Regidoria de Medi Ambient. Prop
d’una desena ja han estat tallades, atès que
la infecció era difícilment sanable, especialment perquè quan es detecten els símptomes la palmera ja està molt malmesa. La
decisió de tallar la palmera es pren quan ja
no hi ha possibilitat de salvar-les, ja que
quan es detecten a temps s’intenta salvar
fins esgotar les altres possibilitats.

GISBERT: “EL NOSTRE PAISATGE ESTÀ EN PERILL I NO
ES POT CONCEBRE EL MASNOU SENSE PALMERES"
Les competències en la lluita contra la
plaga del morrut són del Departament d’Agricultura de la Generalitat, que és qui s’encarrega de confirmar els casos detectats i
de tallar les palmeres afectades. També ha
elaborat un protocol al qual s’han d’ajustar
els ajuntaments. Però, atesa la gravetat de
la plaga i la magnitud que ha assolit, l’Ajuntament ha establert una sèrie de mesures i

Capoll de morrut

Larva

Palmera jove afectada

Palmera afectada

Palmera molt afectada

Trampa

Una festa del reciclatge i animació infantil commemoren
els dos anys de la iniciativa

Hi va haver activitats molt diverses.

Prop de quatre-centes persones van participar en la
Tercera Festa de la Matèria Orgànica, celebrada
diumenge 25 de novembre i organitzada per la Regidoria de Medi Ambient per commemorar el segon
aniversari de la recollida d'aquesta fracció de la
brossa. Durant tot el matí es van dur a terme diverses activitats, com ara una xocolatada, un inflable
de l'agència de residus, tallers de joguines amb
material reciclable i d'hidrojardineria, animació
amb el grup Toca la Troca i una botifarrada. A més
a més, durant tot el matí, hi va haver un punt informatiu sobre la recollida de la matèria orgànica i
altres aspectes del Medi Ambient.
La festa va ser la cloenda del programa d’activitats organitzat per celebrar l’aniversari. Durant tot
el mes de novembre es van dur a terme activitats
com exposicions, visites informatives a domicilis i
comerços, i distribució de bosses compostables,
que també es van donar al Mercat.

A començament del mes de novembre, el consistori va fer públic un ban per conscienciar la
ciutadania de la gravetat de la
infecció i per donar consells
sobre com actuar. El reproduïm
a continuació.

BAN

ha posat treballar en
el tema l’oficina de
medi ambient i el cos de
vigilants cívics.
Fins a l moment s’ha elaborat un cens de
les palmeres públiques i actualment s’està
treballant per fer-ne un de les particulars.
Per a la qual cosa demanem la col·laboració
de totes les persones que tinguin palmeres.
També us recordem la importància de fer
una detecció precoç per intentar salvar les
palmeres afectades. També s’han fet comunicacions als professionals de jardineria del
municipi.
Al pressupost de l’any 2008 hi ha prevista una partida amb 30.000 euros destinada a
la prevenció i lluita contra la plaga del
morrut. Tant a les palmeres públiques com
privades.

Feliç aniversari de la recollida orgànica
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Sobre les mesures de prevenció i lluita contra la
plaga del morrut roig de la palmera Rhynchophorus ferrugineus
L’Ordre ARP/343/2006, de 3 de juliol, va
declarar oficialment l’existència de la plaga de
morrut roig de la palmera a Catalunya i es qualificà d’utilitat pública la prevenció i lluita contra aquesta plaga.
La plaga és provocada per un escarabat que
pot afectar diverses espècies de palmeres, però
ataca molt especialment la palmera canària
(Phoenix canariensis).
Actualment, no hi ha cap tractament efectiu
per combatre aquest insecte i, a més, cada palmera afectada es converteix en un focus de propagació de la plaga, per la qual cosa, quan una palmera està afectada, cal destruir-la com més aviat
millor i se n’ha d’incinerar tota la part afectada.
Atès el que estableix l’Ordre esmentada, l’Ajuntament té l’obligació de col·laborar amb l’administració competent en la prospecció i prevenció de la plaga.
Davant d’aquesta situació, i seguint les
recomanacions del protocol elaborat pel Servei
de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat
de Catalunya, fent ús de les facultats que em
confereix l’article 21.e de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 68 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, dicto aquest ban:
– Per evitar la propagació de la plaga, es recomana no podar les palmeres, especialment, entre
els mesos d’abril i novembre, ambdós inclosos.
– Si per risc important per a un edifici o per a
les persones és necessari podar, s’aconsella:
1) Comunicar-ho prèviament a l’Ajuntament.
2) Que sigui un jardiner acreditat qui podi la
palmera, li apliqui un tractament preventiu,
cobreixi la zona tallada amb algun producte
cicatritzant específic per a aquest ús, i elimini
ràpidament les restes de palmera per evitar
que romanguin a la intempèrie fulles verdes

Si voleu fer una consulta sobre el
tema del morrut, podeu trucar a l’Oficina de Medi Ambient 93 542 47 54
i si voleu més informació sobre la
plaga consultar la pàgina web del
DAR http://www.gencat.net/dar/c/
camp/plagues/morrut.htm

Índexs baixos de contaminació
a l'aire del Masnou
Els mesuraments d'una unitat mòbil de la Diputació donen resultats
satisfactoris
La qualitat de l'aire al Masnou és elevada i satisfactòria, segons els
resultats dels mesuraments duts a terme per una unitat mòbil de
vigilància de contaminació atmosfèrica de la Diputació entre el 26
de juny i el 4 de setembre. Les dades posen de manifest que tots els
contaminants de l'aire tenen valors per sota del llindar que marca
la legislació.
Els registres de les partícules en suspensió menors de 10 micrograms, conegudes com PM10, se situen, com a mitjana, als 30
micrograms per metre cúbic, mentre que el llindar s'ha establert als
50 micrograms.
Altres elements contaminants mesurats han estat el diòxid de
nitrogen (NO2) i l'ozó (O3). En el cas del diòxid de nitrogen, el valor
registrat ha estat de 20,9 micrograms per metre cúbic, mentre que
el límit es troba als 200 micrograms, i per a l'ozó, el Masnou va
arribar als 61,8 micrograms, molt lluny del llindar perjudicial per a
la salut, establert als 120 micrograms.
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Èxit de la IX Trobada de Plaques de cava
Una cinquantena de persones assisteixen a la visita guiada al cinema La Calàndria

Una vintena de paradistes es van instal·lar al carrer de Pere Grau.

La trobada de plaques de cava organitzada per l’entitat Gent del Masnou, amb la
col·laboració de l’Ajuntament, ja s’ha convertit en un punt de referència per a la
gent que col·lecciona aquests objectes.
Així ho va posar de manifest la bona resposta que va tenir la IX Trobada de Plaques de Cava del 25 de novembre. Prop
d’un miler de persones va passar per la
Trobada, al carrer de Pere Grau, on s’havien instal·lat una vintena de paradistes
professionals de la venda de plaques.
Des de l’entitat, s’ha valorat molt posi-

Visitants a la mostra de programes de mà antics a La Calàndria.

a les explicacions de Jordi Milà,
que va repassar la història d’aquest cinema, a més de fer
esment a d’altres sales ja desaparegudes al Masnou: el
Casino, el Casinet i la
Catequística. L’empressari actual del La Calàndria, Lluís Gros, també
es va dirigir a les persones assistents i va explicar-los la situació actual i
futura d’aquest cinema.

tivament el desenvolupament
de la jornada, que també va
acollir la presentació de la
placa Vaixell místic, amb una
gran resposta per part de les
persones assistents.
Un altre dels punts
forts de la jornada va
ser la visita a les instal·lacions del cinema La Calàndria.
Una cinquantena de
persones va assistir

Després d’un intercanvi d’anècdotes
divertides i de preguntes entre els assistents, es va visionar un NO-DO dels anys
setanta i, tot seguit, es va pujar a la part
alta de l’edifici, a l’habitacle on es troben
el projector i la cabina. La cloenda de la
trobada va tenir lloc a l’àrea de descans
del cinema, on hi havia preparat un petit
refrigeri i una minuciosa exposició de
programes i cartells antics de cinema,
cedits pel Sr. Roca, una persona que havia estat molt vinculada al cinema La
Calàndria.

BREUS

Torna el
Campionat
de Bitlles
Catalanes

Poemes
i imatges
a Gent del
Masnou

Els participants.
El Campionat de Bitlles Catalanes
organitzat pels veïns del carrer de
Sant Rafael torna al mes de febrer.
El dia 2 el col·lectiu va posar el punt i
final al Campionat de tardor, que es va
dur a terme durant tots els diumenges
del mes de novembre i que ha comptat
amb la participació d’una vintena de
participants. L’organització ha valorat
molt positivament l’experiència i, per
això, i per donar resposta a la voluntat
de repetir-la, manifestada per les persones participants, torna a engegar el
campionat per als diumenges del mes
de febrer. Les persones interessades
s’en poden informar als telèfons
següents: 93 555 89 93 o 93 555 24
91. Places limitades.

Exposició
Obres de
de fotografia Carles
i literatura
Fontserè a
Blancdeguix

Can Targa
guanya el
premi Vicent
Andrés
Estellés

L’exposició es va poder visitar
durant el mes de novembre.
Jordi Pericot, a la dreta.
Entre l’1 i el 21 de desembre, la sala
d’exposicions de Gent del Masnou va
acollir la mostra “La veu oculta”, composta de fotografies del masnoví Sergio
Padura i poemes de la masnovina Rosa
Illa. La inauguració oficial va ser el dia
2 de desembre, a càrrec de l’artista i
catedràtic Jordi Pericot, també masnoví. Pericot va destacar la qualitat de
les obres i la importància d’un discurs
en què es coordinen i complementen el
poder abstracte de la paraula i la força
concreta de la imatge.

Durant el mes de novembre, el bar
Blau ha acollit la mostra “Fotografia
i literatura”, composada per instantànies de Lourdes Expósito, Eduard
Gisbert, Enric Rovira, Judith Solà,
Toni Carranza, Toni Romero,
Xavier Cardona, Max Calderón,
Judith Peralada, Marc H, Marta
Solà i Héctor Zampaglione, mestre
i orientador del grup. D’aquest grup
surt també la idea de crear un
col·lectiu dinamitzador de la vida
cultural i social del municipi mitjançant la fotografia.

Carles Fontseré va ser una
personalitat destacada al món
de les arts.
L’entitat i escola d’arts Blancdeguix
acull, fins a finals del mes de gener,
la mostra “L’escenografia: relació
entre pintura i teatre”, basada en els
dibuixos realitzats pel prestigiós creador Carles Fontserè (1916-2006)
per a diversos muntatges teatrals.
La mostra va ser inaugurada l’1 de
desembre.

Vicenç Llorca.
El poeta masnoví Vicenç Llorca ha
guanyat l’edició 2007 del premi de
poesia Vicent Andrés Estellés de
Burjassot (València), dotat de
18.000 euros. Llorca hi va concórrer
amb el poemari titulat Lúltim nord i
amb el pseudònim de Can Targa. El
llibre serà publicat per l’editorial
valenciana Bromera.
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Facto Delafé y Las Flores Azules,
que compta amb un gran reconeixement al circuit musical català i
de tot l’Estat espanyol, serà l’encarregada d’inaugurar, el 22 de
desembre, les recents obres de
millora dutes a terme a Ca n’Humet. El concert començarà a les
dotze de la nit i serà un dels plats
forts del calendari festiu.

Els tres components del grup Facto Delafé
y las Flores Azules.

casos han arribat a punts de la geografia
espanyola com a Gijón, Vigo, Bilbao,
València o Madrid.
Els més joves Water de Vater (amb
membres d’entre catorze i quinze anys)
són els últims guanyadors a la categoria A
de la beca per a la producció artística de
nous músics del Masnou, Alella i Teià.
Anal Hard, grup també masnoví, va aconseguir una menció especial a la categoria
B d’aquesta beca.
Així mateix, cal esmentar la trajectòria d’una altra formació molt vinculada a
l’equipament, com és La Jove Orquestra
de Cambra del Masnou, amb un gran futur
a l’horitzó, i la tasca dels Vatukem, banda
de percussió formada per vint nois i noies
del Masnou, Alella i Teià, la música dels
quals està basada en ritmes llatins i afroamericans.
En el vessant teatral, Ca n’Humet
també és punt de referència per al GAT,
el Grup d’Aficionats al Teatre el Masnou;
mentre que, pel que fa al terreny més tradicional, hi trobem els grallers i gralleres.
Tota aquesta informació ens dóna una
idea de la gran riquesa i del potencial que
guarda Ca n’Humet, i de la gran importància que té cuidar aquest espai.

Ca n’Humet
reviu
La sala polivalent de Ca n'Humet va acollir l’1 de desembre, el concert de vintè aniversari de la primera Moguda
Heavy del Masnou, amb les actuacions dels grups Zora (a
les imatges) i de Nos Trasladamus.

Èxit de participació en el X Concurs de Fotografia
Veredicte del jurat
Els membres del jurat, Ramon
Boadella, Ricard Villarubia i Hèctor Zampaglione, d'acord amb les
bases establertes del X Concurs
de Fotografia, van acordar el veredicte següent:

El 10 de novembre es va fer públic el veredicte del “X Concurs de Fotografia. El Patrimoni desconegut. La mar del Masnou i els seus colors” a la Sala d'Actes Municipal on es va fer el
lliurament de premis i es va inaugurar l'exposició que es va
poder visitar al 25 de novembre.
Enguany hi ha hagut un gran èxit de participació, ja que el
total de les fotografies presentades en les dues modalitats ha
estat de 185 imatges i 72 participants (respecte a les 118 fotografies i 49 participants de l'any passat). En la modalitat d’adults, hi
han participat 60 ciutadans i ciutadanes, la majoria del Masnou,
i s’hi han presentant 155 fotografies. També hi ha hagut participants de poblacions i comarques properes. En la modalitat infantil i juvenil, hi han participat deu nois i noies i dos grups (el grup
de petits i el grup de mitjans) del Centre Obert Maricel del Masnou, que hi han presentat trenta fotografies.

Noves possibilitats per a tothom

Fotografies: Ibai Acevedo Larrañaga. www.miabuelanoloentiende.com

El concert de Facto Delafé és un bon
exemple del que vol esdevenir aquest
equipament juvenil i del camí que ja està
fent. En aquests moments, assagen a Ca
n’Humet un important nombre de grups i
associacions —entre els cinc bucs d’assaig, la sala polivalent i altres espais—,
entre els quals es troben uns vint grups
membres de l’associació de joves músics
Anacrusa, que practiquen estils musicals
molt diversos, que van del pop, el rock o el
heavy metal, al jazz o el hardcore, i també
hi ha solistes.
Alguns d’aquests grups sorgits de Ca
n’Humet, com Anal-Hard, Releasing Hate,
Vicious Circle, Tsunami o OGT, s’han
donant a conèixer per tota la zona de Barcelona i el Maresme, i fins i tot en alguns
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Ara ja es pot gaudir millor de la música, el
teatre, el cinema i altres manifestacions
artístiques gràcies a les intervencions
dutes a terme en aquest equipament al
llarg de l’estiu passat. Aquests treballs,
amb un pressupost de 155.000 euros, han
consistit a dotar la sala polivalent d’un
equipament escenotècnic necessari per
poder-hi dur a terme obres de teatre,
dansa i concerts de petit format, sense la
necessitat d’haver de llogar els equips
cada vegada, com succeïa fins ara. Els
equips tècnics instal·lats han estat els
següents: una sala de reguladors (equips
de potència), una estructura de maquinària escènica (truss), il·luminació escènica
i sonorització de la sala.
Amb aquest nou potencial, Ca n’Humet es consolida com l’equipament de
referència per a l’oci jove del municipi i la
comarca.

El 17 de novembre
es va celebrar la
IV Fira de Dibuix i
Pintura del Masnou

Modalitat adulta:
PRIMER PREMI: 400 ¤, ENRIC GARCÍA VILÀ, del Masnou, amb la fotografia “Tornada” (imatge a sobre d’aquestes línies)
SEGON PREMI: 300 ¤, JORDI SALVADOR BLANCH, de Badalona, amb la
fotografia “Color de vida”
Accèssits: Fiona McLaughlin Durand, amb la imatge “Llibertat d’expressió”;
Antonio Viudez Caballero, amb la fotografia “Hora baixa”; Marc Neho Haakman amb la imatge “Senyals”; Jordi Godàs Gras, amb la fotografia “Albada
i pescador a la platja d’Ocata”
Modalitat infantil - juvenil:
PRIMER PREMI: Càmera digital, MIQUEL BARGALLÓ BERNAT, del Masnou, amb la fotografia “Ball de bastons”
SEGON PREMI: MP4, CARLOS FRANCISCO PAIS, del Masnou, amb la
fotografia “Primers llamps”
Accèssits: Miquel Bargalló Bernat, amb la imatge “Sura”; grup de mitjans
del Centre Obert Maricel del Masnou, integrat pels nois i noies següents:
Ayoub Bouti, Jamal, Janira, Alba, Gemma, Nuria, Najlaa, Anthony, Maimuna, Ainoha, Imán, Yuridia, Mohamed, Nerea i Marc, amb la fotografia “La
força dels elements”. Els sis accèssits van rebre un lot de productes fotogràfics valortat en 30 euros, obsequi de De Foto’s.

L'activitat, organitzada pel Consell de les
Arts de l'Ajuntament del Masnou, a través
de la Comissió Organitzadora de la convocatòria, va tenir lloc a la plaça de Marcel·lina
de Monteys. L'objectiu de la iniciativa era
l'exposició i la venda de dibuixos i pintures,
per fomentar així el coneixement i la creació en aquestes disciplines artístiques i ferles més properes al públic en general. Hi van
prendre part una vintena d'artistes.
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Tot a punt per a la Sant Silvestre
El Masnou acull, per vint-i-vuitè any, una de les curses més antigues de Catalunya

Fins al 27 de desembre es poden fer les
inscripcions per a la cursa de Sant Silvestre, que enguany arriba a la vint-i-vuitena
edició el 30 de desembre. La cursa és una
de les cites més destacades del calendari
esportiu i també del festiu, com ha remarcat el regidor d’Esports, Mariano Alquézar, ja que habitualment arriba a un miler
de participants i perquè es tracta de la Sant
Silvestre més antiga de Catalunya.
Les inscripcions es faran fins arribar a
mil participants, 750 en la categoria adulta

i 250 per a la infantil. Com a novetats destacades d'aquesta edició, les inscripcions
es poden fer per Internet, a l'adreça
www.santsilvestre.cat, o bé a la pàgina
web de l’Ajuntament del Masnou. Tothom
qui hi participi rebrà un obsequi.
Més novetats

Altres novetats destacades en aquesta
edició són la instal·lació d'un parc infable
el mateix dia de la cursa per als infants
esportistes i una sessió de Pilates oberta

ENGUANY, LES INSCRIPCIONS ES PODRAN FER
PER INTERNET I HI HA
ALTRES NOVETATS, COM
UN PARC D’INFLABLES
INFANTIL I UNA SESSIÓ
OBERTA DE PILATES.
LA PARTICIPACIÓ ÉS LIMITADA A MIL PARTICIPANTS, 750 EN LA CATEGORIA ADULTA I 250 EN
LA INFANTIL.

a tothom, on els i les particpants aprendran la tècnica i la bona pràctica d’exercicis tan necessaris com l’estirament o la
relaxació.
El recorregut per a les persones adultes de la cursa de Sant Silvestre és de vuit
quilòmetres pel costat del mar. El punt de
sortida i d'arribada és la plaça d'Europa
del port esportiu. El pàrquing serà gratuït
per a tothom qui participi en la cursa. Els
nens i nenes faran un recorregut d’un quilòmetre.

El Camp d’Esports d’Ocata és una festa
Les autoritats i els equips del Club Atlètic Masnou
inauguren la nova gespa artificial

La presentació oficial dels equips del Club Atlètic Masnou, i un
partit de futbol entre l'equip del Mundo Deportivo –en el qual es
trobaven exjugadors com Julio Salinas– i els veterans de l'Atlètic
Masnou van servir per inaugurar la gespa del Camp Municipal
d'Esports d'Ocata, el divendres 9 de novembre.
A l'acte, hi van assistir el regidor d'Esports,
Mariano Alquézar, i l'alcalde, Eduard Gisbert, acompanyats d’altres regidors del consistori. Alquézar va celebrar que finalment
aquesta demanda històrica del Club Esportiu
s'hagi fet realitat i que, ara per ara, les
instal·lacions de les dues entitats es trobin al
mateix nivell. D’altra banda, Gisbert va
remarcar que aquesta actuació s'emmarca en

MARIANO ALQUÉZAR CELEBRA QUE ELS DOS CAMPS DE
FUTBOL MUNICIPALS ES TROBIN AL MATEIX NIVELL
tot un seguit de millores que s'estan duent a
terme al barri d'Ocata, com als jardins dels

Països Catalans. Amb aquestes actuacions,
segons l’edil, aquest sector del poble està
aconseguint equipaments i serveis de molta
qualitat, que es veuran completats amb el nou
CAP. A l’acte d’inauguració també va parlar el
president del Club Atlètic Masnou, Francesc
Arnau, que va agrair a l'Ajuntament les obres
dutes a terme i la qualitat de la gespa, perquè
permet una millora de la pràctica esportiva.

Tant Gisbert com Alquézar i Arnau van animar més de 300 esportistes de l’entitat perquè
continuessin gaudint de les possibilitats i dels
beneficis que ofereix la pràctica esportiva.
Les obres de remodelació han comptat amb
un pressupost de 375.000 euros, que han estat
sufragats, en part –prop de 67.000 euros–,
gràcies a la subvenció atorgada per la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat.
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Preparant el mundial de Modelisme Espacial
El 2008, un any especial per al Club Aeromodelisme Barcelona
té una vessant esportiva però també una
vessant tècnica molt profitosa per al jovent,
a la competició en general i competició d’alt
nivell i a l’organització de campionats. El
club és una entitat modesta, que no té cap
tipus d’ajuda ni en l’organització de concursos ni en la participació dels nostres esportistes en les diferents competicions. Malgrat això, l’empenta i la decisió dels components fa que any rera any segueixi actuant
al més alt nivell en l’Aeromodelisme.
En aquests últims anys, els seus socis
han aportat al Club, a més de medalles
d’or, argent i bronze en Campionats d’Espanya i Catalunya de diferents especialitats, els màxims honors a nivell internacional, guanyant en els últims 10 anys fins a
56 medalles en Campionats del Món i d’Europa, tant els juvenils com en la categoría
absoluta, individuals i per equips.

El Club Aeromodelisme Barcelona es va
fundar l’any 1989 i des del 1997 te la seu a
El Masnou. El seu president és actualment
en Jordi Roura i Font comptant amb uns
cinquanta socis tots ells federats a nivell
autonòmic i nacional. El Club forma part
de la Federació Aèria Catalana.
A l’any 1999 es va poder inaugurar una
de les primeres escoles-taller de Catalunya, en els locals de l’AV d’Ocata, on es
portà a terme el treball d’equip d’alta
competició i cursos i ensenyament per a
nens/es interessats en el nostre esport, així
com per a totes aquelles persones adultes
interesades. Des d’aquest any es disposa
d’un local cedit per l’Ajuntament on es
poden realitzar tot el treball i aprenentatge
tècnic que requereix el nostre esport.
La seva activitat va dirigida principalment a promocionar l’aeromodelisme, que

Per la pràctica de l’aeromodelisme es
necessita un camp de vol especial, que no
existeix al Masnou, raó per la qual els entrenaments, competicions i proves s’acostumen a realitzar a Lleida, per fer modelisme
espacial, o a les pistes de Vol circular de
Montjuic o de Vidreres (Girona).

Aquest any 2008 el Club Aeromodelisme
Barcelona portarà a terme una de les fites
més importants que ens podriem marcar,
organitzar el 17è Campionat del Món de
Modelisme Espacial, amb una participació
de 25 a 28 seleccions nacionals i uns 400
esportistes inscrits. La candidatura del
club va ser la guanyadora en la presentació
a l’any 2006 a l’Assamblea de la Federació
Aèria Internacional a Suissa.

El Club Nàutic Masnou, a tota vela

Participants en una de les activitats.

L'Escola de Vela del Club Nàutic està
reconeguda per l’Escola Catalana de
Vela de la Federació Catalana de Vela,
fet que comporta unes garanties d'ensenyament i seguretat. La seva finalitat
és donar a tothom la possibilitat de
conèixer l’esport de la vela, des d'un
bateig de mar fins a la possibilitat de formar part de l'equip de regates del Masnou.
Des de la Base Nàutica es coordina
l’activitat esportiva del Club Nàutic El
Masnou, que ofereix: una escola de vela,
amb cursos d’iniciació i perfeccionament en les modalitats de surf de vela,
patí de vela i vela lleugera; activitats de

Bons resultats del Club Tennis
Masnou
Per al 2008, el Club Tennis Masnou aspira poder continuar en la mateixa línia de resultats que ha tingut fins
ara. Eduard Bocanegra, Bruno Ribot, Oriol Ribot,
Ivan Gallego, Carles Camacho, Claret Rosset, Marc
Esquius, Andrés Sepúlveda i Dídac Llorenç han estat
finalistes del Campionat de Catalunya de Comarques
absolut, mentre que a la categoria cadet el Club també ha
estat classificat per a la fase final del Campionat Comarcal. A més a més, totes les categories han participat en el
Campionat de Catalunya i en el Campionat del Maresme
d’Hivern. Quant a la secció de pàdel, a les instal·lacions
del Club Tennis Masnou es va disputar el Campionat de
Catalunya absolut de veterans. També cal destacar les
noves activitats dirigides que es duen a terme al gimnàs,
com cicloindoor, Pilates, ioga, estiraments, body balance i body pump.

Les noves pistes de pàdel.

vela escolar, per a les escoles; entrenament als equips de regata de les classes
Optimist, 420, Europa, Làser i Patí de
Vela, i un ampli calendari de regates que
omple tots els caps de setmana de l’any.
Ja sigui per unes activitats o per unes
altres, a l’hivern, una mitjana de 170
persones passen al mes per les instal·lacions del Nàutic, mentre que als
mesos de juliol i agost el total de participants pot arribar a tres mil.
Entre els resultats més destacats de
l’any que ara acaba es troba el Subcampionat d’Espanya per equips, aconseguit
a la classe Optimist; el Campionat de 420
a la categoria juvenil masculí, per a

El Club de Petanca El Masnou es
prepara per pujar a la quarta divisió
L’entitat organitza un torneig el 23 de desembre
El Club de Petanca El Masnou acaba el 2007 i comença
el 2008 amb un repte important i amb una celebració. El
repte és pujar a la quarta divisió i, de moment, sembla
més que possible, atès que l’equip es troba en primer lloc
de la taula del grup onzè de la cinquena divisió, amb una
diferència de dos punts del segon i a sis del tercer. Quant
a la celebració, tal com ha explicat el seu secretari,
David Vizcaíno, el Club està molt satisfet per les noves
pistes de petanca fruit de la rehabilitació feta al parc
esportiu de Pau Casals.
El Club, amb 110 persones associades, comepeteix a
la lliga provincial de la Federació Catalana de Petanca, a
més de participar en diversos tornejos arreu de Catalunya. El mateix Club organitza un torneig el 23 de desembre. A més a més, l’entitat participa en actes destacats al
municipi, com la Festa Major.

Partides a la inauguració del parc Esportiu Pau Casals.

Sergi Casanovas; el Campionat Català a
la classe Làser, per a Miquel Noguer; la
victòria de Kiko Igual a la classe de surf
de vela, i els resultats d’Eli Llargués,
tercera classificada d’Europa a la classe
Europa i segona al Campionat d’Espanya.
Una activitat destacada de l’entitat és
el programa de vela per a escoles, gràcies al qual faciliten l’accés d’alumnes
dels centres del municipi i la comarca a
aquesta disciplina. Actualment hi prenen part alumnes de l’IES Mediterrània,
l’IES Alella i la Universitat Blanquerna.
A més, diverses escoles participen en
activitats puntuals formadores.

Temporada satisfactòria per a
l’equip de tir de la Policia Local
La temporada que ara finalitza ha estat satisfactòria per a
l’equip de tir de la Policia Local, amb un resultat de sis
podis individuals (un primer lloc, quatre segons i un tercer), tres podis per equip (un primer lloc i dos tercers) i
dotze trofeus. En la darrera competició, l’equip format pel
sergent F. X. Díaz, el caporal Pere J. Martínez i els
agents G. Pastor i C. González va prendre part al 10è
Campionat de Catalunya per a Policies Locals de tir pràctic Ciutat de Lleida. Hi van participar 169 tiradors de 71
equips. L’equip format pel caporal P. J. Martínez i els
agents G. Pastor i C. González va resultar tercer, mentre que a la classificació individual l’agent C. González va
quedar segon; l’agent G. Pastor, vuitè; el caporal P. J.
Martínez, quarantè, i el sergent F. X. Díaz, vuitantè. A
la imatge, l’equip amb l’exregidor de Seguretat Ciutadana,
Ernest Suñé.

L’equip de tir de la Policia Local del Masnou.
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Ester Lecha. Estudiant i pianista
“No em considero una persona diferent de la gent de la meva edat”
Té quinze anys acabats de fer i és alumna de l’escola Sagrada Família, però, tenint en compte la carrera musical que porta, qualsevol podria pensar que és una superdotada o, com a mínim, que ha nascut per tocar el piano.
A començament de desembre, va rebre el reconeixement de millor pianista de l’Estat espanyol en la seva categoria, el Grau
Mitjà, al 6è Concurs Intercentres, que es fa entre els conservatoris de tot l’Estat. També va obtenir el primer premi de narrativa en la categoria entre dotze i catorze anys a la darrera edició dels Premis Literaris Goleta i Bergantí. És molt tímida i li
costa parlar de si mateixa.
Com va començar la teva afició al piano?

faig. Jo no em considero diferent d’elles.
Parlem, sortim i no tenim la necessitat ni
de sortir de festa, beure ni de fer altres
coses que fa la gent de la nostra edat.

Quan tenia cinc anys ja rebia classes de
música i de cant, i als vuit anys anava al
conservatori. La meva besàvia era pianista
i la meva mare estava convençuda que jo
també tenia aptituds. Diu que quan tenia
un any ja va veure que servia per a això,
que potser havia heretat les facultats de la
meva besàvia. Al començament, no em
volien acceptar al conservatori de Badalona, però una de les professores, Judith Cuixart, va creure en mi i des de llavors m’ha
ensenyat molt. És una professora molt
bona. He tingut molt sort amb ella, perquè
m’ha ajudat i ha fet molt per mi.

I això us fa sentir diferents?

No crec que siguem gaire diferents de la
resta. Jo, com a mínim, no em considero
diferent de ningú ni em costa gens fer el
que m’agrada: tocar el piano, estudiar, llegir i escriure. També pinto una mica –riu–
però no ho faig gens bé.

“QUAN TENIA VUIT ANYS NO
EM VOLIEN ACCEPTAR AL
CONSERVATORI, PERÒ LA
PROFESSORA JUDITH CUIXART VA VEURE ALGUNA
COSA EN MI. LI ESTIC MOLT
AGRAÏDA”

Per què t’agrada el piano?

És una manera d’evadir-me. Quan toco,
sento com si fos una altra persona. M’agraden molt els autors impressionistes. El que
més, Prokófiev. Són peces que no agraden a
la majoria de la gent, però crec que és perquè no les entenen bé, a mi no m’ha costat
gaire entendre-les. Quan les entens, t’agraden molt. A mi em serveixen per evadir-me.

“EM VAN DIR QUE A MADRID
HO TINDRIA MOLT DIFÍCIL,
PERQUÈ ALLÀ HI HA MOLT
MÉS NIVELL ALS CONSERVATORIS, PERÒ AL FINAL M’HA
ANAT MOLT MÉS BÉ DEL QUE
M’ESPERAVA”

També vas guanyar un premi al Goleta i
Bergantí. O sigui que en literatura també
hi tens la mà trencada?

M’agrada molt llegir i de vegades també
em poso a escriure. Al Goleta vaig presentar un escrit sobre algú que buscava la
seva primera feina. M’ho vaig passar molt
bé escrivint-lo i em va fer molta il·lusió
guanyar.
segur. Ara per ara, m’agrada molt l’escola.
Em trobo molt bé a la Sagrada Família i
amb les meves amigues.

Quant de temps hi dediques?

Depèn de si tinc concert o no, però cada
dia m’hi poso, entre una hora i tres. M’agrada. La meva mare diu que de vegades
m’ha d’aturar.
Què vols fer quan acabis l’ESO i el
batxillerat?

Encara no ho sé. Em queden només quatre
anys per acabar tota la formació de piano,
perquè he fet els cursos de solfeig de dos
en dos, en intensius d’estiu. Ara estic fent
quart de grau mitjà. A més de la música,
m’agradaria fer una altra carrera, però
encara no sé quina. Ciències no, això

I com has viscut el concurs?

He passat molts nervis i he hagut d’assajar
moltíssim. Hi havia molta gent. Però ara
estic contenta. Quan vaig guanyar la competició de Catalunya em van dir que a la
fase de Madrid ho tindria molt difícil, perquè allà hi ha molt més nivell als conservatoris, però al final m’ha anat molt més bé
del que m’esperava. Estic molt contenta
amb els resultats.

concertista de piano. M’encantaria fer concerts a diferents llocs. Alguna vegada
m’han proposat formar part d’algun conjunt o d’algun duet, però no m’hi he decidit. També m’agradaria donar classes. Com
que jo he tingut una professora tan bona, a
mi també m’agradaria ensenyar i fer-ho bé.

T’agrada viure al Masnou?

Sí, és clar, és on he viscut tota la vida, i m’agrada més que si visqués a Barcelona.

I fora de la música clàssica, quines altres
músiques t’agraden?

No escolto gaire els grups de moda, ni la
música pop. Hi ha de tot, alguns canten bé,
d’altres no tenen veu…

Fins on t’agradaria arribar amb la música?

En això no deus coincidir gaire amb les
teves companyes, oi?

No m’ho he plantejat mai, però suposo que
el que més m’agradaria seria arribar a ser

No parlem gaire de música. Parlem d’altres
coses i sento que respecten molt el que jo

L’alcalde va voler felicitar Lecha, a la foto
amb la seva mare.

Et volem a tu.
El Masnou Viu enceta una nova etapa amb esperit de canvi. És per això que s’han creat nous apartats on poder dir la vostra.
Et volem a tu i a tots els que, com nosaltres, sentiu la necessitat de fer una revista d’informació municipal més oberta i participativa.

elmasnouviu@elmasnou.cat

