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A partir de mitjan mes de març, l’autobús urbà municipal entra dins el Sistema Tarifari Integrat, cosa que significa
que les persones usuàries del tren de

rodalies podran arribar a les seves destinacions pagant un únic bitllet, encara
que hagin de fer transbordament.
Segons el regidor de Mobilitat, Enric
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El consistori construirà un nou recinte per allotjar-hi
els cotxes, les motocicletes i els camions que es detecten en situació d’abandonament a la
via pública.

Folch, la mesura suposa un pas important per aconseguir una mobilitat més
sostenible i un abaratiment del cost
dels viatges.

Comencen les obres
de l’antic edifici de Correus
Pàg. 7

El nou equipament, de més de mil metres quadrats, farà més
accessible l’Administració a la ciutadania, i facilitarà la reurbanització i recuperació de part del nucli antic.
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Ja tenim pressupost
per al 2008

Editorial

Eduard Gisbert
Alcalde

Sempre que m’adreço a vosaltres, sigui en l’ocasió que sigui, m’agrada fer-ho amb un missatge d’optimisme i que transmeti tota la satisfacció i la il·lusió que per mi significa veure dia a dia com avança el nostre municipi i com camina cap a la fita d’esdevenir la nostra vila ideal. Ara per ara, també podem ser
optimistes, ja que hem superat un punt important en la gestió de l’Ajuntament i que podria haver estat
un greu problema: l’aprovació dels Pressupostos per al 2008.
Com podeu imaginar, tenint en compte que estem en un govern de minoria, no ha estat fàcil arribar a
tirar endavant aquest projecte, i ha calgut un procés llarg i complex de negociació entre les diferents
forces polítiques. Finalment, i en un gest de responsabilitat, hem comptat amb l’abstenció d’ERC, companys i companyes de l’Equip de Govern al mandat anterior.
Com podreu observar, es tracta d’un pressupost continuista. No podria ser d’una altra manera, ja que el
que ens proposem és continuar i finalitzar els projectes començats fa quatre anys i escaig. Però, a més,
ens fan una il·lusió especial les inversions, que, amb projectes com la nova llar d’infants o la reurbanització de l’entorn de l’antic edifici de Correus, ens permetran continuar perfilant un municipi plenament
satisfactori per a tothom i gaudir-ne més i millor cada dia, a la vegada que es van generant noves
il·lusions.

Línia
directa

@

Andreu Prats pregunta:
Al carrer de Pere Grau hi ha problemes
amb freqüència en l'enllumenat i es
queda a les fosques bona part del carrer.
A què és degut? Si ha passat tantes vegades, com és que no s'hi posat solució?

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 al
correu electrònic 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 al correu electrònic 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.

Passeig de diumenge

La platja és un
dels encants més
importants d’aquest poble i es
pot contemplar
des d’un marc
molt relaxant,
com el mirador
del Bell Resguard, un bon lloc per passejar i gaudir del paisatge.
Maria Hernández

Resposta d’Ernest Suñé

L'última incidència del carrer de Pere Grau
que consta en els nostres arxius va ser el
dia 4 de gener d'aquest any. Actualment,
em consta que funciona l'enllumenat públic
correctament.
Per a qualsevol dubte, us podeu posar en
contacte amb la Regidoria de Manteniment,
al telèfon: 93 540 75 50.

)

“En aquesta zona hi havia un problema que
era el següent: un veí agafava corrent de
l'enllumenat públic i feia saltar el diferencial
del quadre general, però ho vam detectar i
es va solucionar.

:

Regidor delegat de Noves Tecnologies,
Medi Ambient i Manteniment

Al número anterior, coincidint amb el final de l’any 2007,
informàvem de l’adquisició de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil. Tenint en compte que el solar on encara hi ha
aquest equipament anirà destinat a la construcció d’habitatge social, la decisió del consistori era una bona notícia.
Si bé és cert que la solució ideal hauria estat recuperar uns
terrenys cedits el 1957 per l’Ajuntament de llavors, també
ho és que aquesta via era completament impossible tenint
en compte les lleis actuals, ja que no es compleix cap dels
requisits que marquen els preceptes legals. És a dir, l’única
solució per a la finalitat perseguida era la compra. Tot i
així, l’Equip de Govern assegura que s’han fet totes les
negociacions possibles per arribar a la solució més satisfactòria, i així es va aconseguir rebaixar el preu que proposava el Ministeri de l’Interior. A més, l’import, de prop d’un
milió d’euros, es pagarà en quatre anualitats, cosa que ha
d’afavorir les inversions municipals, i posa de manifest una
actitud responsable i rigorosa amb la despesa pública. El
marc legal és el que és i no deixa marge de maniobra.

M’agrada / No m’agrada

:)

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 a l’edil perquè us sigui contestada.
Podeu fer arribar les vostres consultes al correu
electrònic elmasnouviu@elmasnou.cat, per
correu convencional a El Masnou Viu, Ajuntament del Masnou, passeig de Prat de la Riba, 1.
08320 El Masnou, o al telèfon 93 542 47 00.
Entre les consultes rebudes s’en seleccionarà
una per publicar-la.

el Masnou viu

No m’agrada
aquesta vista des
del meu balcó, a
sobre de tants
contenidors d’escombraries al
mateix lloc, sempre oberts i amb
una vorera tan bruta. Com es pot enlletgir tant aquest carrer i respectar tan poc el medi ambient?
Nicole Boadella

Era un diumenge
d’hivern de 1960
quan l’Elisenda (amb
ulleres a la fotografia) i els seus germans, en Miquel i la
Rosa Maria, sortien
a passejar amb el seu
pare, Miquel Humet
(antic alcalde del
Masnou). En aquella
ocasió estaven passejant pel Camí Ral
quan Quirze, un
conegut fotògraf del
Masnou, els va fer
aquesta instantània.
Elisenda Humet

Fe d’errades
A la pàgina 3 del número 20 d’El Masnou Viu es deia, per error, que el Monument a la Sardana
és obra de Miquel Igual, i el nom correcte de l’artista és Martí Igual. També a la pàgina 13, per
error, es deia que l’IES Mediterrània està adscrit a l’entitat UNESCO El Masnou, mentre que
l’IES que hi està adscrit és el Maremar.
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El Pressupost municipal supera
els 28,5 milions d’euros
El Govern actual, en minoria, format per PSC i ICV-EUiA, aprova
la proposta gràcies a l’abstenció d’ERC
El Govern municipal actual, en minoria, format per PSC i ICV-EUiA, ha superat un dels principals esculls que es preveien: l’aprovació del
Pressupost municipal per al 2008. Això ha estat possible gràcies a l’abstenció del grup local d’ERC. El PP i CiU hi van votar en contra.
El Pressupost, que va tenir llum verda el 17
de gener passat després d’haver estat posposat al Ple del 20 de desembre, serà de més de
28,5 milions d’euros, que es distribueixen en
21.217.600 euros per a les despeses ordinàries i amortitzacions, i 7.321.500 euros per a
inversions. En total, el Pressupost ha experimentat un augment del 8% respecte el de
l’any anterior.
El tinent d'alcalde de Finances, Artur
Gual, va explicar que els Pressupostos s’havien fet a partir de tres criteris fonamentals:
“el rigor a l’hora de pressupostar tant les partides d’ingressos com les partides de despeses obligatòries, contenció en la despesa i
ambició en les inversions”. D’altra banda,
l’alcalde, Eduard Gisbert, va manifestar la
seva satisfacció per haver pogut tirar endavant “un projecte tan important com és el del
Pressupost del municipi, i haver-ho fet amb
un govern en minoria”.
Els ingressos
Segons les explicacions de Gual, la previsió
d’ingressos s’ha fet partint de la realitat de l’exercici de l’any anterior. Així, a partir de les
ordenances aprovades al mes de novembre,
amb el vot favorable del PP, es preveu que, en
concepte de l’IBI (impost de béns immobles),
s’ingressin 6,9 milions d’euros, fet que suposa
un augment del 7,81%, derivat de l’increment
d’habitatges i de la revisió cadastral iniciada
fa set anys. El total dels ingressos per l’IBI
suposa un 24,2 % del Pressupost.
Procedents de l’impost de vehicles, l’Ajuntament rebrà 1,29 milions d’euros, amb un
increment del 2,38% respecte del 2007, que
s’explica per l’augment de vehicles al municipi, ja que l’import d’enguany ha quedat congelat. Un altre dels ingressos destacats al
Pressupost és el de l’impost de construccions, que serà de 580.000 euros, un 15,64%
més que l’any anterior.
També es preveuen altres fonts d’ingressos, com ara les transferències del Govern
central en concepte de participació en els tributs de l’Estat (com per exemple, l’IRPF),
que arriben als 4,354 milions; les de la Gene-

El segon poliesportiu
Un dels punts clau per a l’aprovació del Pressupost va ser l’acord a què van arribar l’Equip
de Govern i el grup d’ERC sobre la creació
d’un segon poliesportiu annex a l’actual. ERC
proposava una pista coberta polivalent, però
des de l’Equip de Govern es va voler apostar
per un poliesportiu del segle XXI, que pugui
donar a la ciutadania serveis individualitzats
de condicionament físic, Pilates, aeròbic o
zona d’aigües. Aquest projecte podria costar
entre 4 i 5 milions d’euros, però, de moment,
s’ha dotat de 400.000 euros, per iniciar-ne
l’estudi. Gual ha remarcat que aquest projecte serà possible amb “noves fórmules mixtes
de finançament a llarg termini que possibilitin
aquesta inversió sense afectar sensiblement
els comptes municipals”.

Inversions
830.500 €
1.970.000 €
1.200.000 €

250.000 €

de l’IPC, que ha suposat un increment el 2008
fins als 9.902.902 euros. A més, a totes aquestes xifres, cal afegir-hi 1.823.100 euros en
concepte d’amortitzacions.
La despesa corrent, de 21.217.600 euros,
es reparteix de la manera següent: un 33% va
dedicada a Serveis a les Persones; un 29%, a
Territori, i un 38%, a Serveis Centrals.

Detalls del Pressupost:
Subvencions per habitant: 67,84 euros
Despesa per habitant: 967,30 euros
Inversió per habitant: 333,78 euros

1.000.000 €

540.000 €
241.000 €
400.000 €

890.000 €

Mercat Vell
Nova llar d'infants
Antic edifici Correus
Segon poliesportiu
Caserna Guàrdia Civil
Parc Vallmora
Nau polivalent PP12
Millores
Altres

Despeses
1.823.100 €
1.382.078 €
601.000 €

9.920.706 €

7.490.716 €

Personal
Béns corrents i serveis
Financeres
Transferències corrents
Passius financers

ralitat, per un total d’1,147 milions, i altres
subvencions, entre les quals destacarien les
obtingudes des d’Educació (per a la nova llar
d’infants o per al PEE), des de Promoció
Econòmica (per a projectes com l’ORIA o els
cursos ocupacionals) o des de Serveis
Socials (per al desenvolupament de la Llei de
dependència).
Gual ha volgut remarcar la importància
de les diferents subvencions aconseguides,
ja que “suposen un augment considerable de
les arques municipals sense carregar directament la ciutadania”.
Les despeses
D’acord amb el criteri de contenció en la despesa, en el moment d’elaborar el Pressupost,
tal com explica Gual, s’han comprovat un
per un tots els contractes i convenis per assegurar que “la despesa s’ajusta estrictament a
la realitat de les necessitats. Per tenir una
idea, això ens ha obligat a pressupostar uns
500.000 euros més dels que es van pressupostar el 2007 en concepte de contractes i de
consums”. Aquest fet ha estat així, en paraules de Gual, “per evitar que a posteriori s’haguessin de fer modificacions, com ens vam
veure obligats a fer l’any passat”. Amb el
mateix criteri de cenyir-se a la liquidació de
l’any passat, la despesa de personal s’ha ajustat a les necessitats detectades i a l’augment

Les inversions
L’Ajuntament farà inversions al municipi per
valor de 7.321.500 euros. En aquest apartat,
destaquen conceptes com la intervenció al
Mercat Vell (una inversió plurianual a la qual
enguany es destinen 1,97 milions d’euros), la
construcció d’una nova llar d’infants (1 milió
d’euros), la construcció d’un edifici i la millora de l’entorn a l’antic edifici de Correus
(890.000 euros), l'edificació d’un segon
poliesportiu al costat de l’actual (400.000
euros per a l’estudi i l’inici del projecte), una
part dels pagaments per a l’adquisició de la
caserna de la Guàrdia Civil (241.000 euros) i
les expropiacions del parc Vallmora (540.000
euros). També destaquen altres intervencions de menor quantitat, com la nau polivalent al sector PP12, prop de la nova fàbrica
DOGI (250.000 euros), un nucli zoològic
(gossera) i un aparcament de vehicles abandonats a La Bòbila. A més a més, també es
destinaran 1,2 milions d’euros a millores en
diferents infraestructures, entre les quals es
troba el projecte de l’ampliació de la Biblioteca (inclosa al PUOSC).

Les reaccions
“Independentment que es consolida l’edificació
de Correus i l’adquisició de la caserna de la
Guàrdia Civil, són uns pressupostos febles, que
no tenen el suport explícit de la majoria, i per a
un context difícil, de manca de confiança en els
governants i d’incertesa econòmica. El Govern
municipal ha fet allò que li era més fàcil i que
no convé al Masnou.”
Pere Parés. Convergència i Unió
“El vot responsable d’Esquerra fa possible l’aprovació dels Pressupostos del 2008, que
inclouen la construcció de la segona llar d’infants, la finalització de les obres del Mercat
Vell i els jardins dels Països Catalans. Perquè
això fos possible, el Govern va haver d’incloure
propostes d’ERC que no tenia previstes, com la
construcció d’un nou poliesportiu, l’ampliació
de la Biblioteca i una ludoteca estable a Els
Vienesos, entre d’altres.”
Joaquim Fàbregas. Esquerra Republicana
de Catalunya
“És la primera vegada que els Pressupostos s’aproven per majoria simple i no per majoria qualificada. Això ens dóna una idea que no reflecteixen les necessitats de la ciutadania, sinó dels
partits que governen, que han estat incapaços
de confeccionar un pressupost engrescador
per a tots els grups municipals, i, per tant, per
a tota la ciutadania.”
Frans Avilés. Partit Popular

Els diferents impostos i
taxes preveuen descomptes
i bonificacions en casos
determinats. Us n’oferim
alguns exemples:
Bonificacions a l’impost sobre
béns Immobles
Gaudiran d’una bonificació les famílies nombroses que ho sol·licitin quan, entre d’altres condicions, l’habitatge constitueixi la residència
principal del conjunt de la família. El barem que
s’aplicarà serà el següent: el 45% per a habitatges amb valor cadastral inferior a 120.000
euros; el 30% per a habitatges amb valor cadastral comprès entre 120.000 i 240.000 euros, i el
20% per a habitatges amb valor cadastral superior a 240.000 euros

Bonificacions a l’impost de
vehicles de tracció mecànica
Per als vehicles històrics o aquells que tinguin
una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a
partir de la data de la seva fabricació.
Bonificació del 75% de la quota per als vehicles elèctrics i bimodals, per als que utilitzin biogàs, gas natural, gas comprimit, metà, metanol,
hidrogen i derivats d’olis vegetals.

Bonificacions a l’impost sobre
activitats econòmiques
Per creació de treball, reducció del 20 al 40%
segons l’augment de contractes indefinits.
Bonificació de fins al 30% per als subjectes
passius que adeqüin les seves instal·lacions a
favor de l’aprofitament d’energies renovables o
sistemes de cogeneració.
Bonificació de fins al 30% per als subjectes
passius que traslladin les seves activitats industrials a locals o instal·lacions allunyades de les
zones més poblades del municipi.
Bonificació de fins al 30% per als subjectes
passius que estableixin o disposin d’un pla de
transport per als seus treballadors i treballadores,
que tingui per objecte reduir el consum d’energia
i les emissions causades pel transport privat.
Bonificació de fins al 30% per als subjectes
passius que tributin per quota municipal i acreditin pèrdues.

Taxa per la recollida d’escombraries
Els subjectes passius que facin selecció de
deixalles i les portin a la deixalleria municipal,
satisfaran la quota que correspongui, segons el
barem següent:
– De 6 a 9 viatges: 90% de la quota.
– 10 viatges o més: 80% de la quota.
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La sessió del mes de febrer se centra
en tràmits administratius i mocions
A instàncies d’ERC, l’Ajuntament s’adhereix al projecte Heptàgon

El concurs per a l’adjudicació de les guinguetes de la platja va tornar a ser actualitat a la sessió del 21 de febrer.

El Ple del 21 de febrer va aprovar per
unanimitat els dos informes jurídics presentats per la Secretaria de l’Ajuntament
i avalats per informes jurídics de la Diputació de Barcelona respecte a les
mocions sobre el concurs de les guinguetes de la platja i les meses de contractació. Aquestes mocions, presentades per
ERC i PP al Ple d’octubre, havien estat
aprovades amb els vots de l’oposició.
La moció d’ERC instava el Govern a
no prorrogar els contractes amb les guinguetes als concessionaris actuals i a fer
un nou concurs. El PSC va presentar un
recurs i, a posteriori, va presentar una
altra moció, aprovada per unanimitat, en
què acceptava la majoria de premisses

marcades per ERC i introduïa condicions
noves.
L’informe de la Secretaria avala, però,
la moció d’ERC, perquè el concurs de
guinguetes va ser convocat al seu dia pel
Ple i, per tant, pot ser revocat per aquest
mateix òrgan, en contra dels arguments
presentats pel PSC.
D’altra banda, la moció del PP instava
el Govern, entre altres qüestions, a incorporar l’oposició en tots els concursos on
hi hagués mesa de contractació. En
aquest cas, el recurs presentat per ICVEUiA va ser avalat parcialment per la
Secretaria, que va dictaminar que hi
havia elements de la moció que incorrien
en intromissió de competències.

Altres punts

Al Ple del 21 de febrer també es va aprovar, per unanimitat, la proposta de
correcció d’un error material a l’acord
de cessió de la finca situada a l’avinguda
de Cusí i Fortunet, números 54-56, i es
van declarar aquestes obres d’interès
municipal.
Mocions

En l’apartat de les mocions, el Grup
Municipal de CiU en va presentar una
per demanar l’establiment del servei de
“menjar sobre rodes”, que va passar a
Comissió Informativa; ERC va demanar
l’adhesió al projecte Heptàgon, una iniciativa per promoure i difondre la llen-

gua catalana que es va votar per unanimitat, i el Grup Municipal del PP va presentar una moció per fer palès el malestar pel retard en les obres i la posada en
marxa del nou Centre d’Atenció Primària a Ocata, que va obtenir els vots a
favor del grup ponent i CiU (8 vots en
total), els vots negatius del PSC i ICVEUiA-EPM (10 vots) i l’abstenció d’ERC
(3 vots), amb la qual cosa no va ser
aprovada. La regidora de Salut Pública,
Cruz Álvarez, va explicar que el retard
es devia a la construcció d’una estació
transformadora i que, de totes maneres,
el calendari continua sent coherent
amb el que es va dir al mes de novembre.

El pagament de tributs i taxes, en línia

Amb la intenció de facilitar al màxim el
pagament d’impostos i taxes municipals,
enguany l’Ajuntament ofereix, com a principal novetat, la possibilitat de pagar a través
d’Internet, a través de la pàgina municipal
www.elmasnou.cat. Per fer-ho, només cal
entrar-hi i clicar a l’apartat "Pagament de tributs". Per efectuar el pagament en línia dels

diferents tributs municipals, cal introduir el
codi CPR i/o Emissora, o bé el número de
codi de barres que trobareu al tríptic de
pagament. Aquest tràmit es fa a través del
servidor segur de "la Caixa".
A més, també com a novetat, els pagaments es podran fer als caixers automàtics
de ServiCaixa, amb el tríptic de pagament.
El tinent d’alcalde de Finances, Artur Gual,
ha volgut destacar que la possibilitat de fer
els pagaments per aquests nous sistemes
respon a la voluntat del Govern de facilitar
al màxim aquests tràmits perquè siguin més
còmodes per a tota la ciutadania, i es puguin
fer des d’on es vulgui i a l’hora que es vulgui.
Pagaments no domiciliats

Com ja és habitual, també hi ha l’opció de
domiciliar tots els impostos i taxes.
Seguint el nou calendari fiscal, ja és obert

el termini per al pagament de l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica
(IVTM). Aquest pagament es pot fer des
del 4 de febrer fins al 4 d’abril. Del 3 de
març al 5 de maig serà el període per formalitzar el pagament de les exaccions
municipals d’urbana refoses (EXUR) –les
taxes de recollida d’escombraries i d’entrada de vehicles– i de les exaccions industrials refoses (EXIN) –taxes de recollida
d’escombraries i d’ocupació de la via
pública–. Del 15 d’abril a l’1 de juliol serà el
moment de pagar l’IBI (impost sobre béns
immobles); del 5 de maig al 7 de juliol, la
taxa de cementiri municipal, i de l’1 d’octubre a l’1 de desembre, l’IAE (impost sobre
activitats econòmiques).

ciliat els pagaments dels impostos i taxes,
se’ls carregaran als comptes corrents
segons el calendari següent:
IVTM: 4 de març
EXUR (enguany, una altra de les novetats destacades és que, en el cas que s’hagi domiciliat,
es pagarà en dos terminis): 1 d’abril i 1 d’octubre
EXIN: 21 d’abril
IBI (també com a novetat important, aquest
any, les persones que hagin domiciliat aquest
pagament, el faran efectiu en quatre terminis): 6

de maig, 1 de juliol, 2 de setembre i 4 de
novembre.
Cementiri: 20 de juny

Pagaments domiciliats

Per a aquelles persones que ja hagin domi-

IAE: 5 de novembre
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El Masnou disposarà d’un nou recinte
per acollir els vehicles abandonats
L’espai s’ubicarà a La Bòbila i tindrà capacitat per a 42 places
durant un temps superior a un mes i pels
signes externs se’n dedueix l’abandonament. La Policia Local no tan sols actua
sobre aquells vehicles que estan molts dies
estacionats al mateix lloc amb evidents signes d'abandonament, sinó que en controlen tots els detalls: si tenen la ITV caducada, excés de pols a la carrosseria i als
vidres, parts del vehicle trencades i desmuntades, o restes de brutícia acumulada a
les rodes. Després d'uns dies de control, la
Policia hi deixa un adhesiu taronja per alertar el propietari o propietària, juntament
amb les dades del vehicle, el lloc i la data.
Un cop es considera que el vehicle està
presumptament abandonat, es gestiona el
procediment administratiu per desballestar-lo i tractar-lo com a residu sòlid urbà.

Un agent de la Policia
fent l’informe d’un vehicle
presumptament
abandonat.

Renunciar al vehicle abandonat
El consistori construirà un nou recinte de
més de mil metres quadrats al polígon La
Bòbila destinat a custodiar els cotxes
abandonats que retira del carrer la Policia.
La seva capacitat serà de 42 places d’aparcament i permetrà retirar de la via pública
els vehicles en estat d'evident abandonament amb major rapidesa que actualment.
El regidor delegat de Serveis Centrals i
Seguretat Ciutadana, Jordi Maset, ha
explicat que es tracta d’un projecte que
esdevindrà realitat aviat, ja que s’ha inclòs
dins el Pressupost del 2008 i ja hi ha un
avantprojecte del recinte. “El nostre interès és tenir-lo acabat dins del 2008 per
poder-lo utilitzar tan aviat com sigui possible i és per això que estem treballant perquè aviat es pugui fer l’adjudicació de les
obres”, comenta Maset. Aquesta intervenció té un pressupost de 104.000 i la duració prevista de les obres és d’aproximadament tres mesos després de l’adjudicació.
La capacitat del dipòsit actual (limitada a setze vehicles) i l’increment de vehicles abandonats els darrers anys són les
causes principals de la creació del nou
recinte. L’inspector de la Policia Local,
Jesús Iglesias, valora satisfactòriament
el nou projecte, que “reduirà la presència

dels vehicles que generen brutícia, perillositat i mal aspecte a la via pública, i millorarà l’aprofitament de l'espai públic, que
quedarà lliure per a l'estacionament d'altres vehicles”. Iglesias admet que, amb la
insuficient capacitat del dipòsit actual, “el
temps de mitjana que triguem a retirar i, si
escau, desballestar un vehicle abandonat a
la via pública és d’entre dos i tres mesos, a
comptar des que el vehicle es pot considerar com a abandonat, i comporta un procés protocol·lari molt llarg”.
L’alcalde del Masnou, Eduard Gisbert, ha valorat que el principal benefici
d’aquest recinte serà que “permetrà poder
retirar més cotxes que ocupen l’espai de la
via pública i alhora evitar la seva degradació, ja que la llei ens obliga a que garantitzem la seguretat i l’estat d’aquests vehicles. Fora d’un recinte així, aquesta garantia no podríem donar-la”.
Llarga gestió dels vehicles abandonats

Des de la Policia Local del Masnou es duu
a terme un servei de gestió, recollida i tràmit de desballestament dels vehicles que
són presumptament abandonats a la via
pública. L’expedient s’inicia quan un vehicle roman estacionat a la via pública

Increment de població
al Maresme
El Masnou es manté estable en el
nombre d’habitants

Les persones interessades a donar de baixa
el seu vehicle i desfer-se'n poden presentar
una renúncia a l'Ajuntament per tal que el
consistori pugui retirar el vehicle abandonat
de la via pública i tramitar-ne la baixa per
circular a la Prefectura Provincial de Trànsit.
Aquests tràmits són totalment gratuïts i la
documentació que cal presentar és un document identificador (DNI, carnet de conduir,
passaport o NIE) i l’imprès de renúncia del
vehicle a favor de l'Ajuntament del Masnou.
En el cas que no es trobi la documentació
del vehicle, també cal omplir i signar una
declaració jurada. Aquests tràmits es poden
fer a l’Oficina d'Atenció Ciutadana (c/ de
Tomàs Vives, 4) o a la Policia Local (c/ de
Joan Miró, 150).

Les dades del 2007
Dels 377 expedients oberts:
• 211 vehicles han estat desballestats,
• 138 vehicles han estat retirats per les persones titulars del lloc on van ser detectats,
• 28 vehicles estan en tramitació.

Jesús Iglesias
Inspector de
la Policia Local
del Masnou
A què es destina el dipòsit actual?
El dipòsit d’ara es destina, prioritàriament, a l'estada dels vehicles que es retiren de la via pública amb la grua per
infraccions de les normes de trànsit, principalment estacionaments indeguts
davant de guals permanents, en zones de
càrrega i descàrrega, damunt de voreres,
en reserves d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda o en passos de
vianants.
Quin serà el benefici més evident
del nou dipòsit?
El benefici principal per a la ciutadania
serà la major rapidesa en la retirada dels
vehicles abandonats. Actualment, el vehicle roman a la via pública durant tot el
temps que dura el procediment administratiu (llevat de casos excepcionals en què el
vehicle comporta un perill per a la seguretat viària), i únicament és retirat quan el
procés ha finalitzat, és a dir, una vegada
s’ha requerit a la persona titular que retiri
el seu vehicle i no ho ha fet dins dels terminis legals.
Quant de temps pot romandre
estacionat un vehicle al mateix lloc?
La llei (Reial decret legislatiu 339/1990)
estableix que un vehicle no pot romandre
estacionat al mateix lloc de la via pública
durant un període de temps superior a un
mes de manera seguida. Si, una vegada
transcorregut aquest termini, no l’han mogut
del lloc, pot ser considerat un vehicle abandonat, i s’inicien els tràmits administratius per
retirar-lo i, si escau, desballestar-lo definitivament o tractar-lo com a residu sòlid urbà.

Mentre que el 2007 la població de la comarca del Maresme ha augmentat un 1,2% respecte a
l’any anterior, el Masnou es manté estable, atès que només ha experimentat un creixement del
0,5%. L’Institut Nacional d’Estadística (INE), en data 1 de gener de 2007, situa la població del
Maresme en 414.081 habitants i, la del Masnou, en 21.935 habitants.
De l’estudi es desprèn que la població del Maresme continua creixent, tot i que ho fa amb
menys força que en altres anys. Aquest 1,2% es tradueix en un increment real de 4.956 persones.
El creixement de la població ha estat variat en els diferents punts de la comarca. El municipi
que ha experimentat un augment d’habitants més destacat ha estat Sant Cebrià de Vallalta (el
7%). Dels trenta municipis que hi ha, tan sols tres tenen un creixement negatiu: Premià de Mar,
Premià de Dalt (tots dos amb un -1%) i Alella (-0,2%).
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MOBILITAT

La integració tarifària
arriba al Masnou
A mitjan mes de març, el Masnou entrarà
en el Sistema Tarifari Integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).
Aquesta mesura suposarà que els usuaris i
les usuàries del transport públic podran
utilitzar els diferents mitjans necessaris
per fer un desplaçament (metro, autobús,
tramvia, FGC i RENFE) des de l’origen fins
a la destinació pagant un únic viatge dins
d’un límit de temps, que varia segons les
zones que es travessin, des d’una hora i
quinze minuts per a una zona fins a dues
hores i trenta minuts per a sis zones. El
regidor de Mobilitat, Enric Folch, ha
explicat que l’entrada en el Sistema Tarifari Integrat “permetrà a molts usuaris i
usuàries del tren de rodalies arribar amb

un cost menor a les seves destinacions, i es
contribuirà, d’aquesta manera, a una mobilitat més sostenible”.

“EL SISTEMA TARIFARI INTEGRAT PERMETRÀ A MOLTS
USUARIS I USUÀRIES DEL
TREN DESPLAÇAR-SE AMB UN
COST MENOR I CONTRIBUIRÀ
A UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE”
Aquest sistema entrarà en vigor a mitjan mes de març i inclourà l’autobús urbà

del Masnou, amb la qual cosa desapareixeran els abonaments per a l’ús exclusiu de
l’autobús urbà i quedaran els bitllets senzills de l’autobús. Aquests bitllets senzills
només es podran comprar al conductor o
conductora de l’autobús en el moment del
viatge, mentre que les targetes integrades
es poden adquirir als establiments acreditats (estancs, papereries, quioscos i administracions de loteria), a les terminals de
Servicaixa i a les estacions de tren de la
RENFE.
Que una persona que viatja des del
Masnou fins a qualsevol punt de la Regió
Metropolitana de Barcelona ho pugui fer
pagant un únic bitllet ha estat possible gràcies a moltes innovacions en tecnologia i

infraestructures. Un pas previ important
va ser l’aprovació, el mes de desembre passat, de la renovació del conveni per al
transport urbà municipal amb l’empresa
Aragó.
A més, s’han dut a terme diverses
accions de millora i renovació tant als
vehicles com a les parades. Segons
Folch, l’entrada de l’autobús urbà municipal dins el Sistema Tarifari Integrat és
un pas important i “una de les primeres
mesures que s’implantaran de l’ambiciós
Pla de millora del transport urbà, que
també preveu l’augment de l’accessibilitat de les parades o la futura posada en
funcionament d’una segona línia de bus
urbà”.

HABITATGE

Ja es poden tramitar les ajudes estatals per
al lloguer destinades a gent jove
L’Oficina Local d’Habitatge del Masnou ja compta amb més de seixanta
sol·licituds

Els pisos de lloguer per a joves són una de les mesures per combatre el problema de l’habitatge.

L’Oficina Local d’Habitatge del Masnou ja ha
rebut més de seixanta sol·licituds per rebre
l’ajuda estatal per al lloguer que preveu el
programa Renda Bàsica d’Emancipació. La
gent jove d’entre 22 i 30 anys pot sol·licitar
aquest ajut estatal a l’Oficina Local d’Habitatge. Aquest organisme preveu que el
volum de sol·licituds per fer aquesta gestió
encara pot créixer molt. Aquesta subvenció
estatal per al lloguer, una de les iniciatives
del Ministeri que encapçala Carme Chacón, és de 210 euros mensuals, i pretén lluitar contra els problemes que la gent jove del
país es troba en el moment de voler-se
emancipar i garantir un habitatge digne. Per
rebre aquest ajut, s’ha de demostrar que es
posseeix un contracte de lloguer vigent o
que hi ha la voluntat de tenir-ne un.
Des de l’Oficina Local d’Habitatge
també es recorda que hi ha altres programes d’ajuts que ja fa temps que es duen a
terme amb èxit, com per exemple, els
ajuts al pagament del lloguer, la Borsa de
Lloguer Social o els ajuts a la rehabilitació, entre d’altres.
El primer tinent d’alcalde delegat d’Ur-

banisme, Màxim Fàbregas, ha comentat
que “la concessió d’aquests ajuts és una
bona notícia per als nostres joves, ja que els
permetrà disminuir l’esforç econòmic destinat al pagament del lloguer”. Tot i així, el
regidor ha volgut anar més enllà i ha explicat que “aquesta mesura ha d’anar acompanyada d’altres de més agosarades que
facilitin l’aparició en el mercat de lloguer
d’una bona part dels habitatges actualment
desocupats, així com d’altres que incentivin
les empreses promotores a la construcció
d’habitatges destinats al lloguer a preu assequible”. Al parer de Fàbregas, el problema
de l’habitatge i l’accés de la gent jove a una
llar únicament es podrà solucionar, en part,
amb “la intervenció decidida tant del Ministeri de l’Habitatge com del Departament de
Medi Ambient i Habitatge”.

On es pot tramitar?
Oficina Local d’Habitatge
Pg. de Prat de la Riba 30, bxs.
Horari: matins, de 10 a 14 h, i dijous a la
tarda, de 17 a 20 h

OBRES

Comencen les obres de la rotonda de la N-II
amb la carretera d'Alella
La primera quinzena de febrer van començar
les obres de la rotonda situada a la cruïlla de la
carretera Nacional II amb la carretera d'Alella
(BP-5002). Les obres, a càrrec del Ministeri de
Foment, a través de la Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya, compten amb un
pressupost de 340.000 euros, i segons les pre-

visions podrien durar al voltant de quatre
mesos. L'empresa constructora adjudicatària
és CRC. La primera intervenció serà la construcció d'un nou accés a l'actual pas soterrat
que consistirà en la millora i el desplaçament
de l'escala, i la creació de tres rampes d'accés.
Alhora, a l'altre costat de la Nacional II i

de la via del tren, a tocar del passeig Marítim,
la constructora Cyes iniciarà els treballs que
hauran de concloure amb la construcció d'una
passera de vianants, i que també inclouran la
millora i l'adaptació de l'altra banda del pas
soterrat perquè sigui accessible per a les persones amb mobilitat reduïda.

el Masnou viu

MUNICIPI

gener - febrer 2008

7

Adjudicades les obres per a la construcció
d’unes noves dependències municipals
EL NOU EDIFICI
MILLORARÀ
L'ACCÉS DE LA
CIUTADANIA
ALS DIFERENTS
DEPARTAMENTS
DE L'ADMINISTRACIÓ, MÉS
UNIFICATS I
PROPERS

Comença el procés de reurbanització
i recuperació d’una part del nucli antic

cionar la manca d’espai per a les oficines
municipals i, a la vegada, permetrà oferir als
ciutadans i ciutadanes del Masnou gairebé
tots els serveis municipals des de dos edificis molt propers: l’edifici principal de l’Ajuntament i aquest nou edifici.
Altres propostes analitzades es van revelar inviables, concretament, en el cas de l’edifici del Casinet, ja que rehabilitar aquest
espai resultava molt costós i es presentaven
moltes dificultats, algunes d’insalvables,
com demostra un estudi dels tècnics municipals. Cal afegir a aquestes dificultats el fet
que una bona part de la planta baixa de l’edifici del Casinet està ocupada per l’ONCE.
Reformar l’entorn

La demolició
de l'antic edifici
de Correus va
començar el mes
de novembre

L’empresa Construccions Sabater, SAU,
durà a terme els treballs de construcció de
l’edifici que ocuparà el solar on fins ara es
trobava l’antic edifici de Correus, a la confluència dels carrers de Bonaventura Bassegoda Amigó i Roger de Flor. Aquesta
actuació permetrà disposar de més de mil
metres quadrats d’un edifici de nova planta
destinats a oficines municipals i que ha de
pal·liar una necessitat d’espai gairebé històrica, com ha explicat el primer tinent d’al-

calde delegat d’Urbanisme, Màxim Fàbregas. En el moment de tancar aquesta edició, l’inici de les obres estava previst entre
finals del mes de febrer i primers de març,
amb un pressupost de 1.234.200 euros i
amb un termini d’execució d’onze mesos.
La manca d’espai a l’edifici consistorial
de Prat de la Riba ha provocat que, durant
molts anys, els departaments i la plantilla
municipals estiguin disgregats per diferents
edificis del municipi. Durant una època, una

bona part del personal es va ubicar en uns
soterranis de l’avinguda de Joan XXIII, una
situació que, amb l’arribada de l’Equip de
Govern resultant de les eleccions del 2003
(format per PSC, ERC i ICV-EUIA) es va
solucionar provisionalment traslladant
aquests treballadors i treballadores a l’Edifici Centre i a Ca n’Humet, on es troben fins
que el nou edifici estigui finalitzat.
Fàbregas ha explicat que aquesta
actuació és la mesura més adient per solu-

La construcció del nou edifici s’acompanya d’una altra actuació que suposarà, en
paraules de Fàbregas, “la reurbanització i
la dignificació” de l’entorn, ja que significaria la reurbanització dels carrers i els
espais situats a l’entorn del nou edifici, des
de Josep Llimona fins als àmbits definits
pels carrers de Lluís Millet i Fontanills.
La primera fase d’aquest projecte consistirà en la reurbanització de Josep Llimona, plaça de Jaume Bertran i els trams dels
carrers de Bonaventura Bassegoda i Roger
de Flor fins al carrer de Narcís Monturiol, i
té un pressupost de 480.000 euros, que
inclou també el soterrament dels contenidors de la brossa situats actualment a
Roger de Flor, a tocar de la tanca del Casino. Els espais remodelats seran considerats de prioritat per a vianants.

Els imperatius de la llei en l’afer de la caserna
L’Equip de Govern insisteix que no hi havia alternativa a l’adquisició de l’equipament de la Guàrdia Civil
recuperar la caserna sense haver-la de comprar al propietari actual: el Ministeri de l’Interior.
Els antecedents

L’Equip de Govern, compost per les formacions locals del PSC i ICV-EUiA, davant
les crítiques rebudes des de diversos col·lectius de la ciutadania per l’adquisició de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil per un
import de 963.000 euros —que el consistori
abonarà en quatre anualitats— vol explicitar quin ha estat el procés d’aquesta compra
per demostrar que les lleis existents no han
deixat cap marge de maniobra per poder
aconseguir l’equipament en unes altres condicions més favorables. L’alcalde del Masnou, Eduard Gisbert, ha volgut remarcar
que el Govern municipal “ha estat i és responsable i rigorós amb la despesa pública,
que en aquest cas és per a una finalitat molt
beneficiosa: la construcció d’habitatge protegit concertat. Però és innegable que les
lleis s’han de complir, encara que hi hem
buscat totes les alternatives possibles.”
L’alcalde assegura que els antecedents i
la història de l’equipament, amb les lleis
vigents, han fet inviable la possibilitat de

El 26 de juliol de 1957, l’Ajuntament del
Masnou va fer “donació, cessió i transferència gratuïta” a la Direcció General de la
Guàrdia Civil d’uns terrenys per a la construcció d’una caserna. La donació es va
concretar el 2 de setembre de 1957, mitjançant l’elevació a públic de l’escriptura de
l’acord de donació davant de notari.
Tal com fixava aquest acord, en aquell
espai es va construir una caserna, que va
ser destinada als usos establerts durant
prop de quaranta anys, fins al desplegament
dels Mossos d’Esquadra, a començament
de la primera dècada d’aquest segle. En l’acta de cessió, però, no es va fer constar que,
un cop alliberats els terrenys d’aquesta utilització, podrien tornar al seu propietari inicial, per la qual cosa els terrenys continuen
sent del Ministeri de l’Interior.
El 2004, el Ministeri d’Interior es va
adreçar al consistori per proposar-li l’adquisició de l’equipament per un import de
1.250.000 euros. Aquest oferiment s’emmarca en l’actuació que el Ministeri porta a
terme els últims anys per a la venda d’antics
edificis i casernes, a través de l’organisme
públic Gerencia de las Infraestructuras y
Equipamientos de la Seguridad del Estado
(GIESE), creat durant el govern del Partit

Popular. Actualment, es troben a la venda
un total de dotze antigues casernes, entre
les quals hi ha l’antiga caserna de Llívia (a
Girona), i un solar a Sant Llorenç Savall.
Com a resposta a la proposta inicial del
Ministeri, l’Ajuntament va fer una contraoferta de 125.000 euros, una iniciativa que, al
parer de Gisbert, “era totalment irreal, perquè no estava dins els paràmetres del Ministeri, però amb la qual volíem deixar constància que havia de ser l’Ajuntament l’interlocutor principal sobre la destinació de la
caserna, tancant així la possibilitat de l’inici
del procés de subhasta”. A més, s’afegia la
preocupació del consistori pel fet que promotors privats s’havien interessat pels
terrenys, tot i que estan qualificats com a
equipament.
Així mateix, des del Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
s’havia intentat l’adquisició d’aquesta i
altres casernes a Catalunya amb una oferta
conjunta per valor de 500.000 euros, però
aquesta proposta tampoc no va prosperar.
El marc legal

Sobre la possibilitat de qualsevol altre tipus
de cessió, la llei no deixa marge per als dubtes. L’article 50 del Decret autonòmic
336/1988, de 17 d’octubre, aprovava el
Reglament del patrimoni dels ens locals i
estableix que els béns cedits només es
poden recuperar per part de qui els dóna en
el cas que no hagin estat destinats a l’ús pre-

vist en el termini fixat, cosa que no va succeir en el cas dels terrenys de la caserna.
El futur

Finalment, davant la impossibilitat de superar la llei, i una vegada esgotades les vies de
negociació amb el Ministeri, al mes de maig
de 2007, es va arribar a l’acord actual,
segons el qual l’Ajuntament pagarà 963.000
euros en quatre anualitats. Fruit de les
negociacions, es va aconseguir una rebaixa
a les expectatives del Ministeri, que el 2007
fixava el valor de l’operació en 1.540.000
euros. Fins i tot es va aconseguir abaixar el
preu que marcava una taxació encarregada
per l’Ajuntament, que l’establia, amb valors
del 2008, en 1.200.000 euros. El consistori
valora que els esforços han valgut la pena,
perquè l’objectiu final serà una millora
important per al municipi: la construcció
d’habitatge protegit concertat que, segons
l’Equip de Govern, contribuirà a millorar un
important problema social, com és el de
l’habitatge, a la vegada que també es regenerarà l’entorn i es disposarà de més zones
verdes al municipi.
De resultes de tot el procés, el consistori vol enviar un missatge inequívoc a la ciutadania, en paraules de Gisbert: “No podríem haver negociat més ni més fermament
de com ho hem fet i estem completament
segurs que hem esgotat totes les vies possibles per aconseguir l’opció més favorable
per al municipi.”
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Al Masnou, 7 persones es beneficien
de la Llei de dependència
Al municipi, 43 persones sol·liciten adscriure’s als ajuts estatals i autonòmics
La Casa Benèfica ha arribat
a un acord amb la Generalitat segons el qual un total
de 30 llits seran concertats

Les xifres al Masnou
43 sol·licituds als graus 3 (nivell 1, 2) i 2
(nivell 2).
34 casos ja s’han avaluat.
7 persones ja compten amb el programa
individualitzat d’aplicació.
28 persones pateixen grau 3 de dependència.
6 persones es troben al grau 2.
Els ajuts varien segons la dependència i la
situació econòmica, i d’acord amb el tipus
de servei i prestació.
En molts casos, els PIA han establert que les persones amb un grau de dependència més elevat han de viure en residències, amb control mèdic.

L’Ajuntament del Masnou ha realitzat ja un
total de 7 programes individualitzats d’aplicació de la Llei de Dependència per a persones del municipi. Aquestes persones es van
adscriure als ajuts previstos per la Llei de
dependència aprovada pel Govern central i
que implica, en la seva gestió, l’Estat, les
comunitats autònomes i els ajuntaments. En
total, el municipi disposa en aquests

ELS AJUTS ES FINANCEN
PER MITJÀ DE L’ESTAT I LES
COMUNITATS AUTÒNOMES,
MENTRE QUE ELS AJUNTAMENTS EN GESTIONEN
L’APLICACIÓ
moments de 34 casos avaluats per la Generalitat, per als quals haurà de realitzar els
PIA (programa individualitzat d’atenció).

D’aquestes 34 persones, 28 es troben en el
grau 3 de dependència (el màxim) i 6 en el
grau 2. Els PIA han d’establir quin és el
millor procés perquè les persones sol·licitants, un total de 43, rebin l’ajut corresponent.
Les valoracions de grau 3 (nivell 1 i 2)
han finalitzat els darrers mesos, tot i que la
Llei establia que havien d’estar fetes abans
que acabés el 2007. Segons el regidor de Serveis Socials, Xavier Serra, aquest retard es
deu a “la complexitat que comporta aplicar
una llei que involucra tres administracions
diferents”.
Els primers casos tractats corresponen
als graus més elevats de dependència establerts, és a dir, al grau 3 i al grau 2 (nivell 2).
En la majoria dels casos, el programa individualitzat d’atenció ha establert que aquestes
persones han de viure en residències, on
poden rebre l’atenció mèdica necessària.
L’ajut destinat s’estableix d’acord amb el
nivell de dependència, la situació econòmi-

ca i el tipus de servei o prestació que rebrà.
Com ha explicat Serra, en aquests nivells
de dependència és habitual que es recomani
la residència i, fins i tot, moltes de les perso-

“LA LLEI RECONEIX UN DRET
UNIVERSAL A L’AJUT, JA NO
ÉS UNA SUBVENCIÓ, I, A MÉS,
AJUDA A ACABAR AMB
UNA SITUACIÓ DE GÈNERE
INJUSTA”
nes sol·licitants ja es troben en residències,
però “a mesura que anem baixant el nivell
de dependència, ja no es farà tan necessària
la vigilància mèdica i les persones afectades
poden residir a casa seva, amb la qual cosa
l’ajut va destinat a poder pagar i col·laborar
amb la persona responsable de la cura de
qui és depenent”. Un cop finalitzin els PIA

de les persones que es troben al grau 3 i 2
(nivell 2) de dependència, es començarà
amb els altres graus.
Serra ha remarcat que aquesta Llei és
important perquè “parla dels drets de les
persones i no de subvencions. Reconeix
un dret social i universal, perquè ara s’ajudava o es donaven subvencions a gent amb
problemes, i ara tohom té dret a aquest
ajut. A més, i malgrat les limitacions, ajudarà a acabar amb una situació de gènere
injusta, ja que, normalment, qui s’encarrega de la cura de les persones dependents
eren les dones, i no tenien cap tipus de
reconeixement”. Serra ha afegit, a més,
que a mesura que es puguin tractar els
graus inferiors de dependència, els ajuts
podran arribar a més persones.
Per poder prestar aquest ajut, l’Ajuntament ha previst la contractació d’una persona més que dependrà de la Regidoria de
Serveis Socials i l’any 2007 va rebre una
subvenció de 7.000 euros.

MEDI AMBIENT

La sequera obliga a prohibir el consum d’aigua per a usos no domèstics
El consistori pren mesures per difondre la necessitat del consum responsable
El Masnou, com la
resta de municipis
que s’abasteixen
del sistema Ter-Llobregat, a començament del mes de
febrer va entrar en
el segon nivell d’excepcionalitat per motiu de la sequera que
es viu els darrers temps. Aquesta situació
es tradueix en la prohibició de consumir
aigua de xarxa per a usos no domèstics,
com per exemple el reg, omplir piscines,
activitats de lleure o la neteja d’exteriors.
A més, l’Ajuntament ha pres una sèrie
de mesures per intentar reduir al màxim el

consum innecessari d’aigua en tots els
espais municipals i escoles del Masnou, i, a
la vegada, per promoure’n l’estalvi. S’han
instal·lat diversos punts informatius a l’Edifici Centre i al passeig de Prat de la Riba on
es reparteixen kits d’estalvi d’aigua i on
s’informa de com fer un ús racional de l’aigua amb consells pràctics per a la llar. A
més, en tots els lavabos dels edificis
públics s’han penjat avisos que recorden la
necessitat de no malgastar un bé tan escàs
al municipi. L’alcalde del Masnou, Eduard
Gisbert, a mitjan mes de febrer, va emetre
un ban on s’especifiquen les prohibicions i
es fan recomanacions sobre l’aplicació de
les mesures de reducció del consum d’ai-

gua. Per completar aquesta campanya
informativa, s’han fet arribar cartes a la ciutadania per informar de l’alarmant situació
de sequera.
D’altra banda, el regidor de Medi
Ambient, Ernest Suñé, ha volgut fer una
crida per recordar que a la Casa de Cultura
es pot visitar fins al 5 de març una mostra
sobre la importància de l’aigua i de fer-ne un
consum responsable: “La mostra ens ha de
fer pensar que nosaltres som els i les principals responsables dels recursos hídrics i
això ens ha de fer obrar en conseqüència.”
L’Ajuntament ha endegat aquestes
mesures per complir el Decret aprovat pel
Govern de Catalunya el 3 d’abril de 2007,

de mesures excepcionals i d’emergència
per a la gestió dels recursos hídrics, una
eina de prevenció per garantir els usos de
l’aigua per a l’abastament de la població
davant l’escenari de sequera que es preveia per al 2007. Com que no sembla que
hi hagi d’haver una millora de la situació
de sequera a curt termini, es considera
necessari mantenir vigents les mesures
d’utilització dels recursos hídrics previstes al Decret 84/2007, de 3 d’abril, més
enllà de la data establerta en aquest
Decret, i perllongar-ne la vigència fins al
31 de desembre de l’any 2008 o fins que
no s’assoleixi una situació de normalitat
pel que fa als recursos hídrics.

el Masnou viu
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“El mes de març, el mes de les dones”
Consistori i entitats ofereixen un ampli programa d’actes per commemorar el 8 de març

La Regidoria de la Dona va organitzar, el 6 de febrer, una xerrada a la
Sala de Conferències de l'Edifici Centre contra la mutilació genital femenina, a càrrec de l'agent comunitària
de salut i vicepresidenta d’Equis-MGF,
Fatou Secka.

El dia 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona i, aprofitant aquesta
diada, des de l’Ajuntament del Masnou
s’ha programat la campanya “El mes de
març, el mes de les dones”, que pretén continuar sensibilitzant els vilatans i vilatanes
del Masnou sobre la necessitat d’aconseguir una igualtat real i pràctica entre dones
i homes. Des de la Regidoria de la Dona
s’han previst diferents iniciatives, entre les
quals destaquen una exposició, una mostra

La Regidoria de la Dona vol
agrair a totes les entitats que
s’han adherit a la campanya la
seva col·laboració: El Masnou
Basquetbol, el Club de Petanca
Ramón y Cajal, l’IES Mediterrània, l’IES Maremar, el CEIP Rosa
Sensat, l’escola Bergantí, l’Associació Cultural Islàmica Altaqwa,
el Grup d’Aficionats al Teatre del
Masnou (GAT) i l’Associació de
Veïns de la Plaça de Ramón y
Cajal. Totes aquelles persones o
entitats que encara no s’hi hagin
adherit, poden fer-ho a través del
web municipal, on també trobaran
actualitzades totes les activitats
d’aquest mes tan especial.

El III Open Minds dobla
la participació
Un total de 25 treballs realitzats amb programari lliure opten al tercer concurs de
treballs amb programari lliure Open Minds,
adreçat a l’alumnat dels centres d’ensenyament de la vila i organitzat per la Regidoria
de Noves Tecnologies de l’Ajuntament. El
veredicte es farà públic el 9 de maig.
Enguany, l’augment de participació ha
doblat les dotze propostes que hi van concórrer l’any passat. Els treballs es podien
lliurar fins al 13 de febrer passat, i aquest
any havien de versar sobre la figura del
músic i compositor masnoví Lluís Millet i
Pagès, fundador de l’Orfeó Català. L’escola

Bergantí hi ha presentat dos treballs; l’IES
Maremar, tres; l’IES Mediterrània, disset, i
l’escola Sagrada Família, tres.
Els premis són els mateixos per a les
dues categories: un primer premi dotat amb
un ordinador de darrera generació per a
cadascun dels i les membres de l’equip, per
al professor tutor o la professora tutora i
per al centre on està inscrit l’alumnat; un
segon premi dotat amb una càmera de fotografiar que també rebran els i les membres
de l’equip, el tutor o la tutora i el centre; i un
tercer premi dotat amb una impressora
multifunció.

de curts, un taller d’autoestima, una passejada i diverses cites esportives, a més d’altres actes que s’allargaran durant tot el
mes març (vegeu l’agenda, pàg. 11).
L’acte institucional i central de la campanya tindrà lloc el dissabte 8 de març, a
partir de les 18 h, al pati de Can Malet, on
es llegirà el tradicional manifest per commemorar el Dia Internacional de les
Dones, que anirà seguit d’un espectacle
de dansa, teatre i titelles per a totes les

edats a càrrec de la companyia NS Danza.
També, com a suport a la campanya,
l’Ajuntament va proporcionar a les escoles, a principi del curs, uns tallers de sensibilització per fer durant aquest trimestre
com a suport a la campanya. Els centres
educatius on es faran són: Les Escolàpies,
La Immaculada, l’escola Bergantí, el CEIP
Marinada, l’escola Sagrada Família, el
CEIP Lluís Millet, l’IES Maremar i als cursos del CEFAM.

El municipi es prepara
per a la jornada del 9M
S’acosten les properes eleccions a les
Corts Generals

El 9 de març tindran lloc les eleccions generals. Els masnovins i les masnovines exerciran el seu dret de vot als dotze col·legis electorals situats en diferents punts del municipi, que són els següents: institut Mediterrània,
Àrea Bàsica de Salut (ambulatori), local ONCE, col·legi Ferrer i
Guàrdia, Edifici Centre, esplai d’avis Can Mandri, col·legi Rosa Sensat, edifici El Casinet, Ca n’Humet, CEIP Marinada, casal d’avis Can
Malet i casal d’avis d’Ocata.
Les darreres eleccions generals van tenir lloc el 14 de març del 2004.
Aleshores, el percentatge de participació al Masnou va ser del 79,75%.
Guanyadors i guanyadores del II Open Minds.
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La Llei orgànica d’igualtat surt il·lesa
del Tribunal Constitucional

Marta Neira
Regidora del Grup
Municipal del PSC

La Llei d’igualtat, que estableix, entre
d’altres aspectes, la paritat a les llistes electorals, es va estrenar amb les darreres eleccions municipals del 27 de maig de 2007.
Recordo que, quan Eduard Gisbert em va
proposar formar part de la seva llista, li vaig
contestar que no aniria en una llista que no
fos paritària. Ell va compartir amb mi aquesta necessitat. Unes setmanes més tard s’aprovava la Llei d’igualtat.
La Llei d’igualtat no només és necessària,
sinó imprescindible. Ara bé, les feministes
sabem que cal fer un pas més endavant i que

Pressupostos febles per a
temps difícils

Pere Parés
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

En el Pressupost municipal del 2008 hi ha dos
primers fets que consoliden errors greus del
Govern actual: la tossuderia per edificar un
nou edifici al solar de Correus sense definir
l’ús del Casinet i l’adquisició de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, que no és una broma
de mal gust, sinó una crua realitat pressupostària d’un milió d’euros. A part del cofoisme
governamental sobre les grans qualitats dels
comptes municipals, la realitat és la que és: la
factura a la qual els ciutadans del Masnou
haurem de fer front enguany és gairebé d’un
5% més en relació amb la de l’any passat,
principalment per la repercussió d’una nova

El vot responsable d’ERC permet
aprovar els Pressupostos del 2008

Joaquim Fàbregas
Regidor del Grup
Municipal d’ERC

L’abstenció d’ERC en els Pressupostos va permetre’n l’aprovació, ja que tant CiU com PP hi
van votar en contra. El Grup Municipal d’ERC
va fer un vot responsable, ja que gran part de
les inversions previstes en el Pressupost del
2008 són de projectes començats durant el
mandat anterior, quan ERC era al Govern, i,
per tant, tenim la responsabilitat de vetllar
perquè aquests projectes arribin a bon port.
Estem parlant de projectes tan importants per
a la ciutadania del Masnou com la construcció
de la segona escola bressol pública, la finalització de les obres del Mercat Vell o les obres
dels Països Catalans. Però, perquè el Govern
aconseguís l’abstenció d’ERC i es pogués així
aprovar el Pressupost, va haver d’incorporar
gran part de les nostres propostes.

Pressupost i Llei d’educació

Màxim Fàbregas
Portaveu del Grup
Municipal de ICV-EUiA

El 17 de gener passat es va aprovar el Pressupost per a l'any 2008, per un import superior
als 28 milions d'euros, més de 7 milions dels
quals corresponen a inversions. Aquest Pressupost assegura la continuïtat dels grans projectes iniciats durant el mandat anterior
(Mercat Vell, Correus, adquisició de la caserna de la Guàrdia Civil, construcció de la nau
polivalent...); és el tret de sortida de nous projectes per al nou mandat (segona llar d’infants, nou poliesportiu, ampliació de la
Biblioteca...); dóna un fort impuls a programes ja existents per a la millora d’infraestructures, d’espais lliures públics, d’edificis municipals, d’instal·lacions esportives, de les polítiques de serveis socials, de solidaritat i coo-

Idees clares

Frans Avilés
Portaveu del Grup
Municipal del PP

El 9 de març, tots els ciutadans espanyols
estem cridats a les urnes. Aquest dia, que serà
històric al nostre país, es decidirà quina
Espanya volem: l’Espanya que va créixer, econòmicament i socialment, dins d’Europa i més
enllà, o l’Espanya que es desaccelera, que es
baralla o que es divideix. L’Espanya positiva,
generadora d’il·lusions i de projectes, o l’Espanya negativa, que només projecta incertesa i
preocupació. L’Espanya de Rajoy o l’Espanya
de Zapatero.
Podem i hem de tornar al que vam ser i mai
no hauríem d’haver deixat de ser. La confiança
en la gent ens ha de permetre tornar a generar
il·lusió entre les famílies, les empreses, els treballadors i la ciutadania en general. Per això,
Rajoy es compromet que ni un treballador o
pensionista amb salari inferior a 16.000 euros
pagui IRPF; que hi hagi tres tipus marginals de
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les llistes han de ser en “cremallera” per
garantir una presència realment equitativa
de les dones en la política. Seguirem treballant i ho aconseguirem, perquè la societat
avança inexorablement cap al futur, futur
que ha de comptar activament, tant en la
política com en qualsevol altre àmbit, amb
les dones, tradicionalment i injustament
marginades.
I mentre la societat avança, al PP no se li
va acudir res més que portar la Llei de la
igualtat al Tribunal Constitucional. En realitat és el que acostuma a fer amb totes aquelles lleis que li semblen “perillosament” progressistes i, és clar, la Llei d’igualtat no se’n
podia lliurar. El PP volia aturar la paritat,
però no ho ha aconseguit.

El Tribunal Constitucional, en resoldre el
recurs, ha declarat que la fórmula establerta
per la Llei d’igualtat per a la paritat (no
menys del 40% ni més del 60% de cap dels
dos sexes) és plenament constitucional. La
Llei surt il·lesa del Tribunal Constitucional,
malgrat la voluntat del PP de boicotejar-ne
qualsevol avenç social.
Ara, cal garantir que als òrgans de decisió,
tant de l’Administració pública com de l’empresa privada, es respectin els percentatges
d’equilibri que marca la Llei d’igualtat. Des de
la Regidoria de la Dona iniciarem un treball de
divulgació de la Llei d’igualtat especialment
dirigit a les empreses, per tal de promoure el
disseny de plans d’igualtat.
I continuarem treballant per la sensibi-

lització de la població vers la igualtat entre
dones i homes. Volem combatre el masclisme, perquè dificulta la superació del model
patriarcal de la nostra societat, model que
alimenta les diferències i que dóna la preeminència social als homes. Prova d’això són
les diferències salarials segons el gènere
per a un mateix càrrec o la sobrecàrrega de
treball de la majoria de les dones, que
suporten el pes de les tasques domèstiques
i la cura dels fill/es. Aquests aspectes limiten enormement la promoció professional
de les dones, que es veuen abocades a una
doble jornada laboral no desitjada, sinó
imposada, perquè una bona part dels homes
no assumeixen la part de coresponsabilitat
que els pertoca.

apujada de l’IBI d’un 7% en general, en gran
part per l’efecte de la revisió cadastral vigent.
Si a l’augment de la fiscalitat municipal hi
sumem la pressió dels preus en un context
d’incertesa econòmica, el resultat és ben evident: una pèrdua de la capacitat d’estalvi i, el
més important, de la confiança.
Des del Grup de CiU ens preguntem
quina és l’actitud del Govern. Al nostre criteri, no és la de generar estalvi en la despesa corrent i tampoc la de coresponsabilitzar-se amb l’esforç dels vilatans amb una
actitud de clara retallada de despeses
supèrflues en qualsevol context. Per citar
un exemple, les despeses de protocol assignades a l’Alcaldia augmenten un 32% i a la
vista hi ha la gran quantitat d’actes publicitaris, amb material de tot tipus (sotagots

inclosos), mentre que partides sensibles per
a la immensa part de la població, com la
neteja de carrers, solament creixen un 3%.
En molts aspectes anem enrere.
En termes pressupostaris, es preveu un
escenari complicat: un important increment
de l’endeutament públic municipal, que
s’haurà de traduir en el fet de gratar-nos més
la butxaca. Un altre element és la previsible
pèrdua de capacitat d’inversió municipal. Si
no ho evitem, serà difícil fer front als reptes
de futur amb prou “musculatura” financera.
No som gent alarmista, però al mateix expedient oficial ens remetem. Per anar tirant i
sortir de l’atzucac, es preveu la venda o pèrdua de patrimoni local, com els pisos, propietat de l’Ajuntament, que es construiran al
Mercat Vell (fruit de la interpretació d’un

conveni que va suposar l’expropiació d’una
part del solar a un veí) i unes naus industrials que aviat es construiran al PP12. En
termes polítics, el Pressupost d’enguany
pateix els mateixos mals que el del mandat
anterior. Quan uns comptes municipals han
de ser aprovats afirmativament per menys
de la meitat (10 de 21) dels representants al
nostre consistori, és un símptoma de clara
debilitat i els temps actuals exigeixen uns
pressupostos forts. Les millores que des de
CiU vam proposar i mantenir fins al final no
han estat ni tingudes en consideració. Vam
ser els únics que vam defensar els nostres
arguments fins al final. Aquests raonaments
i d’altres que, per l’espai disponible, no
podem explicar-vos aquí, invaliden el nostre
suport al Pressupost actual.

En el darrer número d’El Masnou Viu,
ERC explicava quines serien les nostres
prioritats per als Pressupostos del 2008.
Després de la seva aprovació al Ple del mes
de gener, arriba el moment de fer balanç.
Esquerra ha aconseguit que aquests Pressupostos incloguin tres inversions importants no previstes pel Govern (PSC i IC-V).
La primera és la construcció d’una pista
poliesportiva en uns terrenys a tocar de la
piscina municipal actual, i finalment, en el
Pressupost aprovat, s’ha creat una partida
dotada amb 400.000 euros per encarregar el
projecte executiu i s’ha aconseguit el compromís del Govern de treballar perquè la
construcció del segon poliesportiu sigui
una realitat.
La segona gran prioritat per ERC és l’ampliació de la Biblioteca, i hem aconseguit
incloure en el Pressupost una partida de
48.000 euros per a la redacció del projecte

durant el 2008 i l’acord que el 2009 se’n farà
l’ampliació, que ocuparà gairebé tota la
segona planta de l’Edifici Centre.
La tercera prioritat per Esquerra ha estat
la creació d’una ludoteca estable a l’equipament d’Els Vienesos, on els infants puguin
anar a jugar i relacionar-se amb altres nens i
nenes durant tot l’any. Hem aconseguit crear
dues noves partides: una per a l’adquisició
dels jocs i mobiliari (24.000 euros), i una
altra per a la contractació dels dinamitzadors i dinamitzadores d’aquest servei
(18.000 euros).
Pel que fa a la despesa ordinària, hem
aconseguit que es creï una partida per a la
defensa de la llengua i cultura catalanes
dotada amb 12.000 euros, i una altra dotada
amb 10.000 euros per fer una programació
estable a Can n’Humet. També s’ha aconseguit incrementar els diners que es destinen a
altres activitats, com les que s’adrecen a

joves (3.000 euros), la Festa Major (11.000
euros) i les subvencions a les entitats culturals (3.000 euros).
Finalment, una de les prioritats d’ERC
aquest any havia de ser la millora de la neteja viària i la jardineria, ja que els contractes
d’aquests dos serveis acaben aquesta primavera. Creiem que és el moment de fer un pas
endavant cap a un servei de més qualitat, i
això passa per treballar per a l’eficiència i
l’eficàcia del servei, però també per invertirhi més recursos. El Govern ha acceptat parcialment la proposta que feia Esquerra en
aquest sentit i ha incrementat 33.000 euros
entre les dues partides.
Pensem que ERC ha fet una bona feina
en tot el procés d’aprovació dels Pressupostos, i això comportarà noves inversions i la
millora d’alguns serveis que repercutiran en
la millora de la qualitat de vida dels nostres
ciutadans i ciutadanes.

peració, culturals i educatives, i incorpora
projectes nous, com l’elaboració d’un mapa
acústic del municipi, la reutilització de llibres
de text o la posada en marxa d’una ludoteca
i d’una programació estable a Ca n’Humet.
Cal ressaltar que l’aprovació del Pressupost va ser possible gràcies als vots favorables del PSC i d’ICV-EUiA, ja que CiU i PP van
votar-hi en contra, i ERC es va abstenir, malgrat que al seu butlletí (en el qual, per cert,
segueix en la línia d’intentar atribuir-se tots
els èxits municipals) reconeix que una part
important de les seves propostes van ser
acceptades pel Govern municipal.
Des d’ICV-EUiA manifestem la nostra
satisfacció perquè el Govern, format pel
PSC i ICV-EUiA, podrà seguir treballant en
la línia, iniciada ara fa quatre anys, d’impulsar les polítiques adreçades a millorar

les condicions de vida de la població.
El projecte de Llei d’educació de Catalunya (LEC) ha nascut amb mal peu. El conseller d’Educació, el Sr. Ernest Maragall (PSC),
ha fet palès el seu desconeixement del món
educatiu; amb la seva obstinació ha tingut el
dubtós mèrit de provocar una vaga convocada pels sindicats més representatius de l’ensenyament del nostre país i, amb la seva
estratègia obscurantista, ha aconseguit trencar la unanimitat del Govern.
Per a ICV-EUiA, la LEC ha de possibilitar
un sistema escolar tan equitatiu com sigui
possible, que incorpori valors que considerem fonamentals (la laïcitat, la coeducació, la
ciutadania plena per a tothom i la inclusió
social), i, a la vegada, ha de reforçar la definició de servei públic educatiu establerta en el
Pacte Nacional per l’Educació (PNE).

Cal que la nova Llei es fonamenti en referents ja consensuats, com l’acord estratègic
per a la competitivitat i el PNE, i que, en els
treballs d’elaboració del projecte de llei, no
es caigui en el mateix error que en altres
casos (LOGSE, LOCE i LODE), i, per tant, es
compti amb el parer dels principals destinataris de la Llei (els i les professionals de l’ensenyament i les AMPA) per tal que pugui
comptar amb un suport ampli.
Recomanem al conseller que prengui
exemple dels consellers Salvador Milà i Francesc Baltasar (ICV-EUiA), que, en la tramitació de la Llei per al dret a l’habitatge, sense
necessitat d’un document de bases, van treballar amb tots els sectors implicats, van
negociar-ne el contingut i van aconseguir un
projecte que, sense manifestacions, va ser
aprovat amb un gran suport polític i social.

l’IRPF (20, 30 i 40 per cent); a establir una
deducció de 1.000 euros anuals a totes les
dones que percebin rendes del treball, i a reduir
també l’impost de societats al 25, i al 20 per a les
pimes. També es compromet a crear 2.200.000
llocs de treball, 400.000 places noves de llars
d’infants i incrementar les pensions mínimes en
150 euros mensuals. Vol millorar el baix nivell
de la nostra educació, obligar els immigrants a
signar un contracte que garanteixi el respecte i
el coneixement dels nostres costums, i lluitar
contra el terrorisme i la delinqüència al nostre
país, amb un augment de penes per als delictes
més greus, com la pederàstia, els assaltaments
a habitatges o establiments comercials, la
corrupció o la violència de gènere.
Idees clares. Amb Rajoy és possible.

día, que será histórico en nuestro país, decidirá qué España queremos: la España que creció,
económica y socialmente, dentro de Europa y
más allá de ella, o la España que se desacelera,
que se pelea o que se divide. La España positiva, generadora de ilusiones, de proyectos, o la
España negativa, que sólo proyecta incertidumbre y preocupación. La España de RAJOY
o la España de Zapatero.
Podemos y debemos volver a lo que fuimos
y nunca debimos dejar de ser. La confianza en
la gente nos debe permitir volver a generar ilusión entre las familias, las empresas, los trabajadores, la ciudadanía en general. Para ello
Rajoy se compromete a que ni un trabajador o
pensionista con salario inferior a 16.000 euros
pague IRPF; a que haya tres tipos marginales
del IRPF: 20, 30 y 40 por ciento; a establecer
una deducción de 1.000 euros anuales a todas
las mujeres que perciban rentas del trabajo; a
reducir también el Impuesto de Sociedades al
25, y al 20 para las Pymes. También a crear

2.200.000 puestos de trabajo, 400.000 plazas
nuevas de guardería e incrementar las pensiones mínimas en 150 euros mensuales. A mejorar el bajo nivel de nuestra educación. A obligar a los inmigrantes a firmar un contrato que
garantice el respeto y conocimiento de nuestras costumbres. Y a luchar contra el terrorismo y la delincuencia en nuestro país, con
aumento de penas para los delitos más graves
como la pederastia, asaltos a viviendas habitadas o establecimientos comerciales, corrupción o violencia de género.
Ideas claras. Con Rajoy es posible.

Ideas claras
El próximo 9 de marzo todos los ciudadanos
españoles estamos llamados a las urnas. Este

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
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viu l’agenda de MARÇ
Fins al 15 de març

6

Campanya d’identificació
d’animals de companyia

9
MÚSICA

Dijous

Oficines del Departament de Salut Pública
(Edifici Centre, c. de Josep Pujadas Truch, 1A)

Tres sessions: 18 h, 20 h i 22.30 h
Cinema La Calàndria

Ho organitza: Ajuntament del Masnou, Col·legi Oficial
de Veterinaris de Barcelona, Centre Veterinari El Masnou, Centre Veterinari Ocata, Centre Veterinari Maricel, Clínica Mareny Veterinària

Cinema de Dones:
4 meses, 3 semanas, 2 días

Fins al 5 de març

"Som d’aigua. La nova cultura
de l’aigua”
Exposició per ajudar a entendre la importància de l’aigua a les nostres vides i la necessitat de fer-ne un ús racional i preservar-la.

1

DONA
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb la
col·laboració del cinema La Calàndria

Ho organitza: Gent del Masnou

19 h · Sala d’Actes Municipal
(Edifici Centre)

10

12 h · Parc temàtic Caramar

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Diputació de
Barcelona

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Al teu cau quin cacau cau?

11 h · Casino del Masnou

12

Sessió extraordinària de teatre familiar amb
motiu del Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores. Jocs gegantins, música,
balls de rondalles i històries. Reflexió sobre el
comcerç just.

Aplec de la sardana i fira
d’artesania

Divendres

Itinerari guiat pel cementiri
del Masnou

20 h · IES Mediterrània

Cafè teatre. Trobada
musicoliterària amb piscolabis
Trentè aniversari de l’IES Mediterrània.
Actuacions amb l’amenització musical del
grup Montserrat Figa Tova.
Ho organitza: Comissió Trentè Aniversari

Dissabte

A càrrec de Miquel Rico i Marta Roig, que
han fet l’estudi El cementiri del Masnou, un
museu a l’aire lliure. En cas de pluja, s’ajornarà per al diumenge següent. Preu: gratuït
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Patronat
Municipal del Masnou

19 h · Casino del Masnou

Exposició i préstec de llibres
“Va de dones”

Dins la campanya “El mes de març, el mes de
les dones”. Podreu consultar o agafar en préstec llibres dedicats a la dona, provinents de
l’Associació de Dones per la Igualtat El Masnou i de la Biblioteca. Fins al 13 de juny.

DONA
4

La Ganga al Carrer
Ofertes dels comerços al carrer.
Ho organitza: Associació de Veïns i Comerciants del
Carrer de Sant Miquel

10 h · Carrer de Sant Miquel

Fira d’Artesania, dins la Ganga
al Carrer
Busquen nous firaires, sobretot del Masnou.
Les persones interessades a participar-hi,
poseu-vos en contacte amb Piti Poch al telèfon 669 761 905, de 18 a 20 h.
Ho organitza: La Colla de l’Hort

Ho organitza: GAT i Casino del Masnou

Dimarts

Espai de Trobada (Ca n’Humet)

Exposició: “Mots amb arrels.
Els noms de lloc ens parlen”

Visitarem una fàbrica d’embotits.
Informació i reserves: Casal de Gent Gran
Can Malet (ptge. de Marià Rossell, 2. Tel.: 93
555 47 26). Dia de pagament: 10 de març

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

De 16.30 a 18 h · Centre Cultural
d’Esquima

Monogràfic: “Rol de la Dona”

Dins la campanya “El mes de març, el mes de
les dones”. Durant els dies 4 i 5 de març.
Ho organitza: Esquima

18 h · Pati de Can Malet

Lectura d’un manifest
i espectacle Marina, la dona
que somiava volar
Dins la campanya “El mes de març, el mes de
les dones”. Es llegrià el manifest per commemorar el Dia Internacional de les Dones i,
després: espectacle de dansa, teatre i titelles
per a totes les edats, a càrrec de la companyia NS Danza.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Diumenge

D’11 a 13.30 h · Parc temàtic Caramar

Circulació del trenet de cinc
polzades

Dimecres

19 h · Biblioteca Pública Joan Coromines

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dilluns

SETAcció. Activitats per a joves

Dijous

Classe amb model al natural
Intentarem captar el moviment.
Preu: 15 ¤
Ho organitza: Blancdeguix

14

17

Divendres

20 h · Teatre de Ca n'Humet

1a Mostra de Curts de Dones

Dins la campanya “El mes de març, el mes de
les dones”.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb la
col·laboració d’AKONGA

D’11 a 13.30 h · Parc temàtic Caramar

Circulació del trenet de cinc
polzades

Fira d’Artesania

Ho organitza: La Colla de l’Hort

19 h · Sala d’Actes Municipal (Edifici
Centre)

Inauguració de l’exposició
"La mar de salada", d’Itziar
Matxain, Sophie Laborda
i Xabier Monreal
Fins al 6 d’abril
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

MÚSICA
20.30 h · Sala polivalent (Ca n'Humet)

Ho organitza: Anacrusa

Diumenge

9 h · Pistes de petanca del parc
Pau Casals

Partit de petanca
Dins la campanya “El mes de març, el mes de
les dones”. Partit entre el Club de Petanca El
Masnou Ramón y Cajal i el Club de Petanca
Mataró.

20 h · Cinema La Calàndria

Cinefòrum
El darrer dijous de cada mes, es vol promoure
un espai de trobada de cultura per a les
dones de la vila. Dins la campanya “El mes de
març, el mes de les dones”.
Ho organitza: Dones per la Igualtat El Masnou i cinema La Calàndria

Divendres

CONTES

18 h · Biblioteca Pública Joan Coromines

Hora del Conte: Contes molt
animats

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

Durant tot el dia i hi haurà una fira d’artesania dins del recinte del Casino organitzada
per La Colla de l'Hort. Preu: entrada lliure

CONCERT
De 18 a 21 h · Casal de Gent Gran Can
Malet

Ball amb música en directe,
berenar i beguda
Informació i reserves: Casal de Gent Gran
Can Malet (ptge. de Marià Rossell, 2. Tel.: 93
555 47 26). Preu: 9 ¤ (inscripcions a Secretaria del 4 al 27 de març)

Dilluns

16.30 h · Arxiu Municipal

Taller participatiu: Explica’m
històries del Masnou
Trobada de persones interessades a documentar fotografies antigues de la vila.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Patronat
Municipal del Masnou

Altres informacions
Des de la pàgina web de l’Ajuntament del
Masnou, podeu consultar tota la informació
d’aquesta agenda i tota l’actualitat municipal
actualitzades: http://www.elmasnou.cat.

Ca n’Humet. Dissabtes d’Acció!
Cada mes, els dissabtes, de 17 a 20 h:
1r dissabte: timba de cartes
2n dissabte: PlayStation
3r dissabte: Magic
4t dissabte: PlayStation
5è dissabte: PlayStation
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb la
col·laboració de Rubén Martínez

A càrrec de la Txell, de la companyia La
Minúscula. A partir de quatre anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

29

Dissabte

10 h · C/ de Cuba, 18

Taller d’autoestima
A càrrec de Carme Boo (psicoterapeuta).
Informació als telèfons 655 55 00 27 i 93
555 82 86. Dins la campanya “El mes de
març, el mes de les dones”.
Ho organitza: Associació de Dones per la Igualtat
El Masnou

10.30 h · Barcelona

Passejada: “Dones de la
Barcelona protoindustrial”
Dins la campanya “El mes de març, el mes de
les dones”. Passejada basada en el llibre Ciutadanes: ruta de les dones de Barcelona,
l’Hospitalet i Sant Adrià, d’Isabel-Clara Simó.
Places limitades. Reserves: entre el 3 i el 20
de març, a la Biblioteca Pública Joan Coromines (telèfon: 93 540 90 56).

DONA
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

TEATRE

18 h · sala polivalent (Ca n’Humet)

Teatre Familiar: Nens al pati
Actuació musical de la companyia Samfaina
de Colors. Preu: 1 ¤ infants fins als 11 anys,
i 3 ¤ persones
adultes

En commemoració del centenari del naixement
de l’escriptora Mercè Rodoreda. Dirigida per M.
Carme Roca. La Biblioteca disposa d’exemplars
d’aquesta obra per deixar-los en préstec.

Ho organitza: Associació d’Antics Escoltes del Masnou

31

Dijous

Concert Anacrusa
Amb els grups Rain, Tsunami, Rictus i TyR.
Preu: 4 euros

Esmorzar al lloc de destinació. Temps aproximat: 5 hores. Recorregut: 15 quilòmetres
aproximadament. Activitat oberta a tothom.

27

Presentació de l’ONGD Educació
sense Fronteres del Masnou

Ho organitza: Educació sense Fronteres

8 h · plaça de Marcel·lina de Monteys

Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

12 h · Casa del Marquès

L’acte comptarà amb la presentació de Xavier
Serra, regidor de Solidaritat i Cooperació; amb
una ponència d’Arcadi Oliveres, president de
Justícia i Pau, i amb Maria Beneyto, presidenta
d’Educació sense Fronteres. Actuació musical
de l’escola de música d’Emma Calvo.

SORTIDA

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

Dissabte

De 10 a 22 h · C/ de Barcelona fins a
Josep Llimona

Diumenge

Ho organitza: Agrupació Sardanista del Masnou
i La Colla de l’Hort

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Club de Petanca El Masnou Ramón
y Cajal

Tertúlia literària: Semblava de
seda

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

18 h · Ca n’Humet

Del 17 al 20 de març de 17 a 21 h, activitats
per a joves a Ca n’Humet.

De 19 a 21 h · Blancdeguix (Buenos
Aires, 20)

DONA
16
9
DONA
5
Dins el Pla educatiu d'entorn (PEE).

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

DONA
DONA
28
15
DONA
En horari de Biblioteca
Biblioteca Pública Joan Coromines

9 h · Carrer de Sant Miquel, entre
Pintor Domènech i plaça de Marcel·lina
de Monteys

Dins la campanya “El mes de març, el mes de
les dones”

Calçotada popular al migdia

Excursió per l’Anoia

13

Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb la
col·laboració de l’Associació de Dones per la Igualtat
El Masnou

La plaça del Diamant,
dramatització de la novel·la
de Mercè Rodoreda

Dimecres

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

8
DONA
2
11.30 h · Cementiri del Masnou

Reunió de la Comissió de Festes

Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

Dins la campanya “El mes
de març, el mes de les dones”

CULTURA

20 h Ca n'Humet

Dins el Pla educatiu d’entorn (PEE), a càrrec
de Carles Alcoy. A partir de quatre anys.

MÚSICA

La plaça del
Diamant, dramatització de la
novel·la de Mercè
Rodoreda

Dilluns

8 h · L’Anoia

Contes d’Aquí i d’Allà: Contes
orientals

22 h · Casino del Masnou

Ho organitza: Agrupació Sardanista del Masnou

Passejada del Masnou
a Vallromanes

18 h · Biblioteca Pública Joan Coromines

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Patronat
Municipal del Masnou

9.30 h · Plaça d’Espanya

Recuperació de la
memòria històrica i el
retrobament de la figura de l’educador o l’educadora i la seva significació social a l’època. Fins al 30 de març.

Exposició
"L’educació:
municipis
i república"

CONTES

Estudi de Marta Roig i Miguel Rico sobre la
història, l’arquitectura i l’escultura del cementiri del Masnou. En el mateix acte es presentarà la convocatòria de la quarta edició de la
Beca de Recerca Local.

Amb la participació de l’autora i Lluís Subirana, escriptor i especialista en
el món de la sardana.

Ho organitza: A. E. Foc Nou

7

Presentació de la publicació
municipal La Roca de Xeix:
El cementiri del Masnou, un
museu a l’aire lliure, treball
guanyador de la III Beca de
Recerca Local

Ho organitza: Associació de Veïns de la Plaça de
Ramón y Cajal

Ho organitza: Club del Ritme Afrollatí

De dimarts a divendres, de 17 a 20 h
Dissabtes d'11 a 14 h i de 17 a 20 h
Diumenges i festius d'11 a 14 h

Del taller de Queralt Viladevall. Fins a 14 de març.

DONA

Preu: 10 ¤ entrada general, i 5 ¤ socis i sòcies
del Casino i del Club del Ritme, joves i jubilats

Sala d’Actes de l’Edifici Centre
C/ de Josep Pujadas Truch, 1A
08320 El Masnou

“Un quadre o una història”

Presentació del
llibre disc Núria Feliu
recita les sardanes
més populars

Dins la campanya “El mes de març, el mes de
les dones” A les 9 h, preparació de la calçotada
i botifarrada. A partir de les 14 hores es començarà a servir el menjar. Preu: per concretar

30

06.03.08 – 30.03.06

18 h · Gent del Masnou

19 h · Can Malet, segona planta

Calçotada

Activitats i tallers per a nens i nenes del Masnou ambientades a l’Oest americà (indis i
vaquers), per donar a conèixer l’A. E. Foc Nou.
Escalada en rocòdrom, pont de mico i tirolina,
guerra de sacs, pescar peixets, punteria amb
globus d’aigua, màscares, i moltes més.

Sala d’Actes Municipal (Edifici Centre)

EXPOSICIÓ

29

9 h · Pl. de Ramón y Cajal

XXXI Fira de Primavera

CULTURA

Dissabte

Diumenge

Ball de swing amb la Big Band
del Maresme

Dins la campanya “El mes de març, el mes de
les dones”. Preu: gratuït

Exposició

Ho organitza: GAT i Casino del Masnou

19 h · Teatre del Casino del Masnou

16

Ho organitza:
Ajuntament del
Masnou

Ca n’Humet. C/ de Fontanills, 77
Horari: de dilluns a dissabte, de 17 a 21 h
(horari amb caràcter temporal per motius de
reorganització dels serveis i espais)

Campionat de Bitlles Catalanes
Diumenges 2, 9, 16, 23 i 30 de març
A les 10.30 h
Carrer de Sant Rafael
Inscripcions: al núm. 7 o al núm. 20 del carrer
de Sant Rafael. Telèfons: 93 555 89 93 i 93
555 24 91. Màxim 20 persones.
Ho organitza: Veïns del Carrer de Sant Rafael

I Campus de Bàsquet de Setmana
Santa
Del 17 al 20 de març i de 9 a 13 h
El Masnou Basquetbol organitza el I Campus
de Bàsquet per a tots els nois i noies de sis a
quinze anys al Poliesportiu Municipal. Es
faran sessions de tècnica, iniciació al bàsquet,
activitats lúdiques, piscina, etc.
Per a més informació podeu passar per les oficines d’El Masnou Basquetbol, situades al mateix
Poliesportiu, o bé trucar al 93 555 18 36, els
dilluns, dimecres i divendres.
El preu és de 56 euros per participant.

Cursos de country per a persones
majors de divuit anys
Fins al mes de juny, al Casal de la Gent Gran
Can Malet. Informació: Maria Rossell, al telèfon
93 555 47 26, o passeu pel Casal de 10 a 12 h.

Tardes de ball al Casal de Gent Gran
Can Malet
Tots els diumenges del mes de març, de
18.30 a 21 h, tardes de ball amb música
variada. Hi haurà servei de bar.

12
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l’entitat : Educació sense Fonteres

el Masnou viu

L’educació com a motor del canvi social
L’ONGD Educació sense Fronteres ja té seu al Masnou

Cristina Blanco
Coordinadora
territorial
del Masnou

Per què vau decidir fer una secció
al Baix Maresme?
Vam detectar la necessitat de treballar a
la zona. A la Ciutat Comtal hi ha molta
gent que treballa al sector de les ONGD,
però als pobles del litoral no hi ha tantes
organitzacions i, en canvi, hi ha molta
feina per fer. Les escoles estan actives,
els ajuntaments veuen la necessitat de
treballar per la sensibilització i l’educació
en valors, i la ciutadania té interessos i
inquietuds per fer alguna cosa pel seu
poble.
Centre escolar infantil Platanitos, situat a la zona d’Haina, a la República Dominicana.

Educació sense Fronteres (ESF) es va crear
l’any 1988 com a organització no governamental de desenvolupament (ONGD), amb
vocació internacional, laica, independent i
sense ànim de lucre, solidària amb les
poblacions humanes i cultures més desfavorides i marginades. Aquesta associació
vol, d’una banda, contribuir a una educació
capaç de fer un món més equilibrat i solidari a través de les accions de cooperació
internacional per al desenvolupament, i de
l’altra, portar a terme accions que promoguin el canvi en la nostra societat en la
mateixa direcció. Aposten per l’educació
entesa com a formació integral, participativa i comunitària, perquè la consideren una
necessitat bàsica, un dret essencial i una
clau per al desenvolupament.

L'ENTITAT TÉ PROJECTES I
CONVENIS EN 11 PAÏSOS
DIFERENTS I COMPTEN AMB
900 PERSONES ASSOCIADES
I 150 VOLUNTARIS I VOLUNTÀRIES A ESPANYA
ESF està integrada principalment per
professionals del camp de l'educació i de
disciplines afins que participen de forma
Activitats en una escola del Perú.

L'entitat Educació sense
Fronteres, pionera en educació i sensibilització, es presenta oficialment al Masnou el 15 de març a les 12
h, a la Casa del Marquès.
L’acte comptarà amb la presència de Xavier Serra, regidor de Solidaritat i Cooperació; Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau, i
Maria Beneyto, presidenta de
l’entitat. Després de l'acte, es
podrà gaudir d'un refrigeri
amb l'acompanyament musical de l'escola de música
d'Emma Calvo.
activa i altruista en l'enorme repte d'assolir un món més just. Durant aquests vint
anys en funcionament, han impulsat iniciatives de desenvolupament en països d'Amèrica Llatina, però també han dedicat
bona part dels seus recursos a incidir en la
població espanyola. Actualment, tenen

projectes i convenis en 11 països diferents,
i compten amb 900 persones associades i
150 voluntaris i voluntàries a Espanya.
El Masnou, un municipi amb un fort
potencial solidari

El 7 de maig de 2007, va néixer el grup
territorial d’ESF al Masnou a partir de la
inquietud d’algunes persones associades
a l’ONGD que van veure la possibilitat
d’endegar accions d’educació per al desenvolupament i de cooperació internacional en l’àmbit del Baix Maresme (Alella, el
Masnou, Teià i Tiana). Es va escollir com
a coordinadora Cristina Blanco, així
com també una secretària, Pilar Campano, i un tresorer, Josep M. Quintana.
Però, a més, el grup està format per més
de vint persones, que han sumat esforços
per començar a funcionar amb empenta i
molta motivació.
L’organització comença a obrir-se pas
al Masnou. S’ha enregistrat com a entitat
al municipi, ha demanat un local per a
reunions i ha participat en la darrera
Festa de la Solidaritat, així com en altres
propostes molt interessants. També ha
contactat amb les escoles per fomentar la
sensibilització a les aules, ja que consideren necessari que l’educació en valors
ètics es faci de manera contínua i no puntualment.

Trobada del grup
del Masnou.

Amb quins projectes teniu previst
començar la vostra tasca al Masnou?
El projecte clau és treballar amb els nens
i nenes de les escoles, des que són ben
petits, per anar construint una societat
cada dia més sensible. També volem tractar la cooperació internacional de la nostra entitat donant a conèixer els països on
treballem i la tasca que hi fem. Aquí, al
Masnou, ens agradaria fomentar Nicaragua, ja que l’Ajuntament i els instituts de
la vila hi estan agermanats.
En quins altres llocs actueu?
Fora de l’Estat espanyol, treballem als països de l’Amèrica Central, al Carib i en
alguns països de l’Amèrica del Sud, com
El Salvador, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, Bolívia o Perú. Anteriorment, havíem treballat a Equador,
Haití, Hondures, Zaire i Guinea Equatorial.
Per què us definiu com a ONGD?
Som una organització que no pertany al
govern i ens dediquem a treballar pel desenvolupament. En la cooperació internacional, treballem a través de projectes que
tenen com a objectiu principal el desenvolupament dels pobles de manera sostenible, i a Espanya, en les tasques d’educació
per al desenvolupament. L’educació pel
desenvolupament pretén contextualitzar i
conèixer les situacions de desequilibri en
les relacions nord-sud, i saber el perquè
d’aquestes relacions. A partir de l’educació en valors, volem fomentar un canvi
d’actitud en les societats actuals i en les
futures. Tenim el convenciment que, a través de l’educació, podem fer aquesta
tasca tan imprescindible i tan important,
per esdevenir una societat cada cop més
humana i sensible.

Com contactar-hi:
Cristina Blanco
Telèfon: 620 394 403
C/ de Joan Carles I, 2, 5è 3a
Urbanització Bell Resguard. El Masnou
www.elmasnou.cat/entitats/esf
www.educacionsinfronteras.org

el Masnou viu

gener - febrer 2008

L’Ajuntament continua
lluitant contra el morrut

MEDI AMBIENT
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El Masnou ja té deixalleria mòbil

Medi Ambient aconsegueix un acord
amb la Generalitat per talar les palmeres
afectades
Aquestes mesures pal·liatives no van
donar els resultats esperats, raó per la
qual es va instar la Generalitat a prendre
una actitud molt més combativa respecte
a aquesta qüestió. I, tot i que continuaven
les prediccions més pessimistes, des del
consistori es van continuar buscant solucions, com ara l’aplicació d’un antibiòtic
per aturar la malaltia a les palmeres afectades. Per dur a terme totes aquestes activitats, al Pressupost del 2008 es va destinar una partida de 30.000 euros.
Les prediccions no són gaire més esperançadores, però des de la Regidoria de
Medi Ambient i des d’Alcaldia no es
renuncia a aquesta lluita per conservar la
palmera al municipi. En aquesta línia, es
continuen aplicant diverses mesures. L’Ajuntament ha arribat a un acord per participar en la gestió d’aquest procés, una
competència exclusiva del Departament
d’Agricultura de la Generalitat, i ha aconseguit que, a partir d’ara, s’apliqui el protocol de plagues que l’Ajuntament de Barcelona té en vigor.
L’Associació de Veïns del Bell Resguard va posar en contacte l’Ajuntament
amb el responsable de plagues del consistori barceloní, veí del Masnou, el Sr.
Antonio Peláez, que ha aportat diverses
solucions, com també el Departament de
Medi Ambient de la Generalitat.
A més, des de l’Ajuntament s’ha intensificat la inspecció i el control dels especíUna part important de les palmeres afectades
mens, en col·laboració amb la Generalitat,
ja han estat vacunades.
per detectar nous casos i evitar així que
siguin focus d’infecció d’altres exemplars.
La gravetat de la situació de les palmeL’Ajuntament continua lluitant per comres i la preocupació del Govern és tal que,
batre la plaga de l’escarabat morrut al
si es creu necessari, se sol·licitarà una
municipi, ja sigui amb l’aplicació del
ampliació de la partida destinada al Presprotocol de plagues de l’Ajuntament de
supost del 2008. Actualment, s’està trebaBarcelona o amb la inspecció i detecció
llant en un protocol
de nous casos per
d’actuació, que intractar d’evitar l’exLA INVASIÓ D’AQUEST ANIclou mesures prepansió. L’escarabat
MAL JA HA ACABAT AMB 42 ventives sobre les
ja ha acabat amb
palmeres no afecta42 palmeres del
PALMERES MASNOVINES
des i tractament a
Masnou i n’hi ha 14
les palmeres afectades que encara hi hagi
més d’afectades o molt sospitoses d’estarpossibilitat de salvar. Aquest protocol
ho. La ràpida expansió de l’insecte des de
també inclou un sistema d’identificació de
començament del 2007 feia preveure el
les palmeres segons si estan en tractapitjor per a aquesta espècie a tot Catalunment, pendents de tala o bé sense cap
ya, i fins i tot no van faltar les veus que
símptoma.
parlaven de l’extinció inevitable de les
L’objectiu de l’Ajuntament és intentar
palmeres de Canàries al paisatge costasalvar tantes palmeres com sigui possiner.
ble, per la qual cosa es tractaran les palDes del consistori, es va denunciar
meres públiques que hi hagi possibilitat
aquest perill diverses vegades i es va
de salvar i s’assumirà una part del cost
demanar la participació ciutadana en un
del tractament de les palmeres de jardins
ban municipal per evitar, en la mesura del
particulars.
possible, l’expansió de l’escarabat morrut.

SALUT

‘Guia sanitària 2008’
La Guia Sanitària del Masnou es renova cada any perquè hi trobeu tota la informació dels
torns de guàrdies del servei farmacèutic, dels centres mèdics i de les clíniques veterinàries, així com totes les dades d'interès pel que fa als temes de salut. La guia inclou tant
els serveis públics com els privats i està dividida en diferents apartats segons l’especialització mèdica. Podeu adquirir-la als equipaments municipals.

L'aparcament
d'Amadeu I i el parc de Pau
Casals acullen aquest servei itinerant.
La deixalleria mòbil continuarà itinerant pel municipi fins a final d’abril. De
l’1 al 16 de març serà al parc de Pau
Casals i del 25 al 30, a l’aparcament
d’Amadeu I. Al mes d’abril s’instal·larà
al parc de la Nimfa, del 8 al 13 d’abril,
i després, al parc de Pau Casals, del 22
al 27 d’abril. El calendari posterior, es
concretarà més endavant. Tothom qui
ho vulgui podrà portar-hi els residus
que normalment es dipositen a la deixalleria municipal. Com en el cas d’aquesta deixalleria, el servei es reparteix entre els municipis del Masnou,
Teià i Alella, i cada setmana serà en
una d'aquestes localitats.
A la deixalleria mòbil s’hi podrà
portar roba i sabates, ferralla, cables
elèctrics, olis vegetals i/o de cuina,

olis minerals i/o de motor, dissolvents, fluorescents, radiografies,
tòners i cartutxos, telèfons mòbils,
petits electrodomèstics, miralls i
vidre pla, piles i bateries, aerosols,
pintures i, en definitiva, tots aquells
residus que es porten a la deixalleria
fixa, excepte els que per volum no
són fàcilment transportables o es
poden deixar en àrees d'aportació.

Horari:
De dimarts a dissabte
Matins, de 10.30 a 13.30 h
Tardes, de 16.00 a 19.30 h
Els diumenges
Matins, de 10.30 a 13.30 h

L’Ajuntament s’uneix
a la Xarxa Compri Reciclat
L’Ajuntament del Masnou s’ha adherit a la Xarxa Compri Reciclat (Xarxa
CR), promoguda per l’Agència de
Residus de Catalunya, a través del
Centre Català del Reciclatge. Aquesta iniciativa vol establir un compromís per part de les entitats demandants perquè incloguin la compra de
productes reciclats i/o reciclables en
la seva política ambiental o de com-

pres. Amb aquest pacte, es vol augmentar progressivament l’adquisició
de productes reciclats o reciclables,
a més de promoure que les entitats
adherides participin en les activitats
que s’organitzen en el marc de la
Xarxa CR, i que cada any lliurin un
informe per poder fer un seguiment i
una valoració de les activitats portades a terme.

Apareixen taques de fuel
a la platja del Masnou

A la platja d’Ocata, a trenc d’onades,
van aparèixer, el 21 de febrer, galetes
d’hidrocarburs (així és com s’anomenen les taques de fuel per la forma i la
mida que presenten) d’entre cinc i vint
centímetres de diàmetre, tot i que predominaven les més petites. La zona
afectada va ser, sobretot, des de l’espigó del port fins a l’altura del carrer de
la Mare de Déu de Núria, on la sorra
presentava unes taques negres a la
capa més superficial en una extensió
d’aproximadament un quilòmetre.
El servei de Manteniment de l’Ajuntament, així com Seguretat Ciutadana, que van comptar amb l’ajut dels
Bombers a l’inici del procés, van iniciar les tasques de neteja, control i
prevenció des dels primers moments

en què es va activar, el dia 20 de febrer,
el Pla d’emergència per contaminació
de l’aigua marina de Catalunya (CAMCAT), després que el 19 de febrer arribessin les primeres taques d’hidrocarburs a la costa del nord de Barcelona.
Els treballs dels servei de Manteniment es van accentuar entre el 21 i 23
de febrer. El servei de Manteniment va
recollir, fins al dia 23, aproximadament mil quilograms de fuel. En el
moment de tancar aquesta edició, es
continuava treballant en la neteja de
les platges. A més a més, el risc d’arribada de noves taques es veia condicionat per l’estat de la mar, ja que l’arribada del fuel va coincidir amb episodis
de mala mar.
Com a causes de l’arribada d’aquest fuel, des de l’Agència Catalana
de l’Aigua, les primeres hipòtesis
assenyalaven que els hidrocarburs
podrien provenir d’una actuació incívica i irresponsable d’alguna embarcació que hauria fet la neteja de dipòsits
mar endins i les onades haurien arrossegat el fuel fins a la costa. Salvament
Marítim atribuïa l’origen de l’hidrocarbur a un vessament d’un vaixell al golf
de Lleó.
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Continuen les activitats del
PEE del Masnou
El projecte vol millorar l’èxit escolar de l’alumnat i promoure
la cohesió social dins de la comunitat educativa

El regidor d'Educació, Màxim Fàbregas, va
presentar els 'Contes d'Aquí i d'Allà' al mes
d'octubre.

El Pla educatiu d’entorn (PEE) continua
consolidant-se durant el seu primer any
d’implantació com a una proposta educativa innovadora al municipi, després que, el
13 de novembre passat, la Comissió Local
del Projecte Educatiu d’Entorn aprovés el
projecte i decidís presentar-lo al Departament d’Educació de la Generalitat.
Dins d’aquesta iniciativa, es porten a
terme diferents activitats, com els tallers
d’estudi assistit (des del desembre i fins
pràcticament final de curs, amb la idea

que el curs vinent es consolidin i es
puguin fer al llarg de tot el curs escolar),
de cant coral (des del mes de febrer fins a
final de curs també) i d’audiovisuals (van
començar a mitjan febrer i acabaran cap
al mes de maig), que s’estan fent amb
gran èxit; o altres activitats que s’iniciaran pròximament, com l’espai de debat
educatiu (els dilluns 3 de març, 7 d’abril,
19 de maig i 9 de juny, de 19 a 21 h, a l’Edifici Centre), el curs d’introducció al
clown (que es farà entre els mesos de
febrer i març en dos mòduls, l’un per a
primària i l’altre per a secundària), els
equips acollidors per a famílies nouvingudes (que s’han d’iniciar abans no acabi el
curs escolar), els itineraris pel Masnou
per a persones nouvingudes o el taller de
cuina saludable per a famílies (sense data
prevista d’inici).
Aquests són mesos de molta activitat. Al
mes de juny la Comissió Local del PEE
analitzarà i avaluarà les activitats realitzades al llarg del curs i començarà a
plantejar-se les corresponents al curs
vinent.

Per a Setmana Santa, torna
el SETAcció per a la gent jove

Joves participant en una de les activitats del SETAcció 2007.

La Regidoria de Joventut ha tornat a organitzar, per a les vacances de Setmana
Santa, en concret per a les tardes del 17 al
21 de març, el cicle d’activitats SETAcció
a Ca n’Humet. Aquest programa va adreçat a joves d'entre 12 i 30 anys. Hi haurà
tallers variats (xapes, boles d'arròs, masses, bijuteria), torneig de Magic, jocs del
món, diana de golf, tennis taula, minigolf,

futbolí, billar, malabars i jocs de taula, i
com a novetats d'enguany, un futbolí
humà inflable i les videoconsoles Wii i
PlayStation II amb jocs nous.
Més informació:
Punt d'Informació Juvenil
de Ca n'Humet.
Telèfons: 93 540 00 56 / 93 540 53 84

El CEIP Ferrer i Guàrdia prepara
el vint-i-cinquè aniversari
Aquest 2008, el CEIP Ferrer i Guàrdia celebra el vint-i-cinquè aniversari. Per a aquesta efemèride, l'escola està preparant tot un
seguit d'activitats, entre les quals destaca
una exposició al voltant de la història del
centre. Per a l'elaboració d'aquesta mostra, l'escola fa una crida a l'alumnat actual

i, sobretot, a l'antic, perquè aporti el material que tingui relacionat amb la història
del centre. Les persones interessades a
col·laborar-hi poden fer arribar el seu
material, degudament identificat, a la
Secretaria de l’escola, al carrer de Joan
Llampallas, 51.
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Les preinscripcions
escolars, del 25 de març
al 4 d’abril
Educació ofereix informació sobre els centres
a la Guia de l’oferta educativa
El 25 de març comença el període per
fer les preinscripcions escolars als
centres del municipi. Perquè els pares,
mares, tutors i tutores dels infants que
han de canviar de cicle o escolaritzarse per primera vegada disposin de
tota la informació, la Regidoria d’Educació ha editat la Guia de l’oferta educativa per al curs vinent. Per al curs
escolar 2008-2009, el Masnou compta amb quatre llars d’infants, cinc centres d’educació infantil i primària, tres centres d’educació infantil, primària i secundària, i dos centres de secundària. El període de preinscripció acaba el 4 d’abril.
A la Guia, també s’hi pot trobar la informació sobre altres serveis educatius,
com els cursos que organitza la Unitat de Promoció Econòmica (UPEM), tant de formació ocupacional com de formació contínua, i informació sobre el Pla educatiu
d’entorn (PEE), que el curs que ve serà el segon any que s’aplica.
O F E R TA E D U C AT I VA D E L C U R S E S C O L A R 2008·2009 El Masnou

Èxit del V Mercat
d'Intercanvi
Un mercat peculiar on l’única norma és no
fer servir diners
El Mercat d’Intercanvi comença a consolidar-se entre la ciutadania del Masnou. Així ho
demostra el fet que més de
cent cinquanta persones passessin el 20 de gener per la
plaça de Ramón y Cajal, a la
cinquena edició d’aquesta iniciativa organitzada per Atzavara Assemblea amb la
col·laboració de l'Ajuntament.
L'organització valora molt
positivament la resposta ciutadana i considera que la particiLa iniciativa vol promoure el consum
pació en aquest Mercat d’Inresponsable entre els masnovins
tercanvi va ser un èxit. Com és
i masnovines de totes les edats.
habitual, al Mercat d’Intercanvi, les persones que hi participen poden intercanviar tot tipus d'objectes i productes que ja no fan servir, però que
pel seu bon estat encara poden fer servei a altra gent.
Roba, música, llibres, contes o joguines van ser alguns dels productes estrella
d'aquest Mercat, en el qual l'única norma és no fer servir diners. En aquesta ocasió,
el Mercat va comptar amb la participació del Grup de Consum Responsable del
Masnou Cistella Verda, que va cuinar en directe un brou ecològic per oferir-lo a
totes les persones participants. També hi va haver una exposició sobre contrapublicitat, que va ser cedida per una entitat de Sabadell.

Calendari:
Dia 23 abril
SANT JORDI.
JORNADA POETICOMUSICAL
Lloc: Aula de música de l’escola
A les 9.30 h, cicle infantil i inicial (P3, P4, P5, 1r i 2n)
A les 11.30 h, cicle mitjà i superior (3r, 4t, 5è i 6è)
Lectura de poemes i textos elaborats pels nens i nenes, i cant
coral.

Dia 23 de maig
EXPOSICIÓ HISTÒRICA,
MURAL I PÒSTER
COMMEMORATIUS, I
CONCERT DE CAMBRA
A CÀRREC DEL QUINTET
YBERIA
A les 17.30 h
Lloc: Biblioteca de l’escola

Dia 7 de juny
FESTA DE CLOENDA
A les 18.20 h, parlament d’autoritats
Danses de 2n, 3r i 4t
A les 18.45 h, jocs per a la mainada
A les 20.30 h, refrigeri
A les 21.00 h, ball
A les 22.00 h, cloenda a càrrec
dels Diables del Masnou

el Masnou viu
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Els nens i nenes van repartir caramels des
de les carrosses que van acompanyar Ses
Majestats pel municipi.

El grup de teatre GAT va representar l’obra
Ens han robat el Nadal! al Casino.

El concert de Sant Esteve, organitzat per
l’Agrupació Sardanista, en què va actuar la
Cobla Marinada i la coral del Casal de Gent
Gran de Can Malet.

RECORDS DE

Els fanalets dels nens i nenes van il-luminar
la nit de Reis.

Arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient.

NADAL
El concurs de carrosses, per on van
desfilar autèntiques meravelles.

Us convidem a recordar alguns
dels moments més entranyables de les darreres festes de
Nadal, on no van faltar els pessebres, els concerts, el teatre,
ni les activitats infantils i juvenils. També repassem alguns
moments de la cavalcada de
Ses Majestats els Reis d’Orient.

La Coral Xabec de Gent del Masnou
va celebrar el concert de Nadal a
l’església de Sant Pere.

Les fades i els follets
s’ho van passar d’allò
més bé repartint
caramels.

El passeig va acollir
la Fira d’Artesania.

I la disbauixa va ocupar el Masnou…
El cap de setmana del 2 i 3 de febrer es va celebrar el Carnaval al nostre municipi, amb diferents desfilades, balls
i concursos. Ara, podeu acompanyar-nos per les imatges més destacades d’aquella festa.
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‘La Roca de Xeix’ descobreix
el cementiri municipal

La R

l’itinerari que des del Museu
Municipal de Nàutica s’organitza pel cementiri precisament per difondre el
valor de les obres funeràries. A partir d’aquí van
decidir presentar-se a la
Beca de Recerca Local, que
van guanyar. De l’experiència, asseguren haver après molt de la vida del Masnou, de les famílies més tradicionals i més

L’autor i l’autora de la investigació, Miguel Rico i Marta Roig.

L’1 de març es presenta, a la Sala d’Actes
Municipal, el número 27 de la publicació
d’història local La Roca de Xeix, que en
aquesta ocasió està dedicada, de manera
monogràfica, al cementiri municipal. L’estudi El cementiri del Masnou, un museu
a l’aire lliure, de Marta Roig i Miquel
Rico, és el resultat de la III Beca de Rece-

ra Local atorgada pel consistori, i ha
donat com a resultat un interessant i
minuciós exercici de reconstrucció de la
història del Masnou a través del patrimoni artístic i arquitectònic que s’aplega al
cementiri municipal.
Roig i Rico, especialistes en història
de l’art, són les persones responsables de

UNA DE LES FONTS PRINCIPALS HA ESTAT EL RECORD I
LA MEMÒRIA DE LES PERSONES MÉS GRANS DEL MUNICIPI, TESTIMONIS D'ÈPOQUES
D'ESPLENDOR A LA VILA
poderoses històricament, i de com la història de vegades s’explica per qüestions
tan humanes com les baralles entre familiars, els casaments o les disputes de les
herències.
Tots dos coincideixen a lamentar que
la riquesa artística del cementiri (on es
poden trobar obres d’alguns dels arqui-
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tan desapercebuda entre la ciutadania. Confien que el seu treball serveixi, com a mínim, per cridar l’atenció i despertar l’interès sobre el tema,
sobre el qual “encara queda molt per dir”,
ja que les principals fonts de coneixement són les persones, ja grans, que van
conèixer molts dels i les protagonistes de
la història del municipi. Per a aquestes
persones volen tenir un reconeixement
especial, perquè els han servit de guia en
aquest “apassionant” trajecte a través de
la història i l’art.
Per aconseguir la publicació cal subscriure-s’hi.
III-X
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EL TREBALL ÉS UNA MINUCIÓSA RECONSTRUCCIÓ DE LA
HISTÒRIA DEL MASNOU

L’edició anterior del Fascurt va ocupar la platja per gaudir
d’una forma diferent les nits d’estiu.

Publicades les bases per al Fascurt 2008
Ja s'han fet públiques les bases per participar a la propera edició del Festival de
Curtmetratges Fascurt. Aquestes bases
convoquen els premis per a curtmetratges
de ficció (tant en format de cinema com de
vídeo dins d'una mateixa categoria), d’animació, de videocreació (secció anomenada Xperiment Visual) i creacions Undercurt (gènere diferencial del Fascurt que es

defineix com “una bona idea + moltes
ganes / poc recursos” i que premia els treballs de vídeo que queden fora d’altres festivals pel seu baix pressupost, però que
destaquen per la seva qualitat i originalitat). A més a més, les obres presentades
també podran optar al premi del públic. El
període d’admissió dels treballs és fins al
30 d’abril de 2008.

La sisena edició del Festival de Curtmetratges Fascurt tindrà lloc del 3 al 5 de
juliol. Després del cinquè aniversari del
festival, el Fascurt ha replantejat la seva
estructura i, d'una banda, es condensa en
tres dies i intensifica la seva faceta cinematogràfica i, de l’altra, s'expandeix en el
temps amb les seccions paral·leles, les
quals tindran lloc al llarg del 2008. El Fes-

tival està organitzat per l’associació cultural Akonga i compta amb el suport de l’Ajuntament del Masnou, la Generalitat de
Catalunya i la Xarxa de Municipis de la
Diputació de Barcelona, així com d’altres
entitats privades.
Podeu veure’n les bases senceres a:
www.fascurt.com

Presentat el projecte Heptàgon a Gent del Masnou
El 26 de gener passat, es va presentar el projecte Heptàgon a la seu de l’entitat Gent del Masnou. La presentació de l’acte, que va comptar amb una
important assitència de públic masnoví, va ser a càrrec de Joan Maluquer,
coordinador del projecte. L’acte va cloure amb la intervenció del periodista Pere Baltà, que va fer una breu conferència sobre la importància de l’associacionisme en la recuperació cultural a Catalunya. Joan Casals, president de Gent del Masnou, va valorar molt positivament el naixement

d’aquest projecte i la seva bona acollida al municipi del Masnou.
El projecte Heptàgon consisteix en un lloc web (www.heptagon.cat) d’intercanvi entre entitats i grups de tota mena d’àmbit local de totes les poblacions
dels set territoris de parla catalana: l’Alguer, Andorra, Catalunya, Catalunya
Nord, la Franja de Ponent, les Illes Balears i el País Valencià. Aquest projecte
ha nascut fruit de la col·laboració entre l’Associació Conèixer Catalunya i la
Universitat Catalana d’Estiu.
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Estada del grup Jarabe
de Palo al Masnou

El grup liderat per Pau Donés va interpretar algunes peces del seu nou espectacle al Casino.

El popular grup musical Jarabe de Palo,
amb Pau Donés al capdavant, va estar
tres dies al Masnou, entre el 29 i el 31 de
gener, amb tots els seus equips tècnics de
so i il·luminació, per preparar l’espectacle
Reciclando Tour, amb el qual visitarà els
teatres de tot l’Estat espanyol fins al maig.
El muntatge està dissenyat, específicament, per als teatres espanyols i és per
això que van escollir el teatre del Casino
del Masnou per fer-hi tots els preparatius.
El dia 31 de gener, el grup va rebre els

mitjans de comunicació per presentar oficialment l’espectacle, que inclou noves
versions de temes tan coneguts com La
Flaca, convertit en una bulería; El lado
oscuro, en un blues, o Bonito, en una
samba. Pau Donés va explicar que havia
decidit assajar al teatre del Casino perquè
“ja hi havíem vingut fa uns anys a gravar
un videoclip i sempre ens han tractat molt
bé, i ens agrada molt aquest poble”. El
grup va començar la seva gira el 2 de
febrer.

17

La Casa de Cultura va encetar el 2008
amb un jove creador del Masnou

L'artista, primer a l'esquerra, durant la inauguració de la mostra.

Entre el 12 de gener i el 3 de febrer,
la Casa de Cultura va acollir la mostra “Al voltant de la forma”, del jove
artista masnoví Pol Valls Alonso.
La mostra estava composta per 37

obres distribuides en 3 sales on s’hi
va poder veure un conjunt de peces
realitzades com a experiments o,
simplement, amb diferents maneres
de treballar.

Nova Junta a l’Agrupació Sardanista
del Masnou

L’Associació UNESCO El Masnou
celebra l’Any Internacional de
les Llengües

L'Associació es va presentar l’1 de desembre
de 2007.

En el marc de la declaració de l’any 2008
com l’Any Internacional de les Llengües,

per part de les Nacions Unides, l’Associació UNESCO El Masnou ha iniciat un projecte basat en la diversitat lingüística de la
vila que s’estendrà fins al mes de juny. A
partir del mes de març, el projecte anirà
acompanyat de conferències periòdiques
sobre multilingüisme, llengües minoritàries i altres temes afins. També, el 23 de
maig, s’inaugurarà una exposició de llengües amb el material produït per alumnes
dels centres escolars. El projecte compta,
d’una banda, amb la col·laboració dels centres de primària i de secundària, i de l’altra, amb població adulta amb altres llengües maternes.

Una icona de la catalanitat
nascuda al Masnou

Els germans Francesc i Isidre Vendrell.

Els germans masnovins Francesc i Isidre Vendrell són els autors d’una icona
que comença a estendre’s per les provín-

cies de Barcelona i que vol esdevenir
icona i emblema de la catalanitat, com en
una altra època ho va ser el burro català.
Els germans Vendrell han dissenyat el
catganer i la catganera, uns símbols que
volen recuperar el tarannà propi dels
catalans i les catalanes, que sovint han
trobat en la irreverència de la figura del
caganer un bon reflex. Tot i que la imatge
es va començar a estendre per Nadal, els
dos germans volen que trenqui fronteres
temporals i geogràfiques, i sembla que ja
ho estan aconseguint. Ja hi ha més de
dos mil catganers i catganeres distribuïts pel Maresme, Badalona, Vic, Blanes, Lleida, Camprodon, València o Puigcerdà.

D’esquerra a dreta: el vocal Jaume Grané; la secretària, Anna M. Mora; el tresorer,
Francesc Castell; la presidenta, Carme Pruñonosa; el vicepresident, Senen Masoliver; la vocal Angelina Fabregat; la vocal Pilar Marí, i el vocal Josep M. Compte.

Carme Pruñonosa encapçala la nova Junta Directiva de l’Agrupació
Sardanista del Masnou, en la qual
està acompanyada per Senen Masoliver, vicepresident; Anna Maria
Mora, secretària; Francesc Castell,
tresorer, i els i les vocals Jaume
Grané, Josep Maria Compte, Angelina Fabregat i Pilar Marí.
Una de les primeres activitats
destacades a les quals haurà de fer
front la nova Junta és el proper
Aplec de la Sardana, el diumenge 30
de març, al Casino del Masnou.
Aquest Aplec començarà a les 11 h
amb les cobles Jovenívola de Saba-

dell i Marinada. A continuació, hi
haurà una arrossada sardanista i, a
les 16 h, continuarà l’Aplec amb les
dues cobles més la Principal de Llobregat. També es faran sortejos i hi
haurà un concurs de colles improvisades. A més a més, durant tot el
dia hi haurà una fira d’artesania
dins del recinte del Casino, organitzada per la Colla de l’Hort.
El tiquet de l’arrossada val 15
euros i es pot adquirir a La Barberia
(c/ de Pere Grau, 110. Tel. 93 540 71
59) o a la Rellotgeria Fama (c/
Navarra, 46. Tel. 93 555 06 96), per
telèfon o als comerços esmentats.

Els Premis Literaris Goleta i Bergantí
arriben a la trentena edició
Els premis literaris de i narrativa catalana
Goleta i Bergantí arriben a la trentena edició, mentre que el Premi Especial de Poesia
enguany compleix tres anys. El 19 d’abril, el
teatre del Casino acollirà la festa de lliurament dels guardons i la lectura del veredicte. El termini per presentar-hi treballs va

finalitzar el 29 de febrer. En aquesta festa
també se sabrà el nom del guanyador o
guanyadora del III Premi Especial de Poesia
Goleta i Bergantí, dotat amb 3.000 euros,
alhora que es presentarà el llibre de la guanyadora de l’any passat, la gironina Isabel
Oliva, publicat per l’editorial Viena.
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Associació d’antics escoltes del Masnou
L’entitat ha previst un important nombre d’activitats per al 2008

L’Associació d’Antics Escoltes del Masnou,
amb seu al carrer de Cuba, 19, local 4, va
començar amb un sopar improvisat l’any
1996 d’una colla d'amics que s’havien
conegut al grup d'escoltes. Aquest sopar,
que en principi era informal, va aconseguir
aplegar 180 persones a l'Escolta Bergantí.
La trobada va resultar molt emotiva i d’allà
va sorgir la idea de fer alguna acampada,
alguna sortida o alguna activitat similar.
Aquesta idea, anys després, el 1998, es va
concretar en la creació d’una entitat.
Actualment, l’Associació edita trimestralment el butlletí Akela, de 24 pàgines, que dóna
veu pròpia a l’entitat i explica puntualment
totes les activitats del moviment. L’entitat
compta amb 120 persones sòcies i col·laboradores, i té Carme Giralt com a presidenta i
Joan Martínez com a secretari.

El grup inclou
persones de totes
les edats.

Activitats per al 2008
30 de març
PASSEJADA EL MASNOU-VALLROMANES
El punt de trobada serà a la plaça dels Cavallets a les 8 h. S’esmorzarà a Vallromanes.
Temps aproximat: 5 hores. Recorregut: 15 quilòmetres aproximadament. Activitat oberta a
tothom.
20 d’abril
VII VOLADA D’ESTELS
De 9 a 14 h, davant del baixador d’Ocata, a la
platja del Masnou. Taller d’estels i volada d’estels. Recorregut amb el trenet. Xocolatada amb
coca per a tota la gent que hi participi. Activitat oberta a tothom.

24 i 25 de maig
IX ACAMPADA ESTEL·LAR
Càmping El Vedado, a Vallromanes (ctra. del
Masnou a Granollers, km 7. Tel. 93 752 90 26).
Preu: persones adultes, 23 euros; menors de
deu anys, 15 euros. Esmorzar i dinar a càrrec de
l’organització.
Podeu retirar el comprovant a la Caixa de
Catalunya del passeig de Romà Fabra, 11, del
Masnou (tel. 93 540 38 53), número de compte 2013-0768-70-0200361414.
Octubre
SORTIDA A CAMPDEVÀNOL
Sortida per a socis, sòcies i amistats, a una

casa rural de Campdevànol. Recorregut per
la zona i sortida a buscar bolets per l’entorn (sopar, dormir i dinar). Data per determinar.
8 i 9 de novembre
IX TROBADA: ANEM A BUSCAR BOLETS
Dissabte 8 de novembre, a les 18 h, tast de
bolets i conferència. Lloc: Local de Gent del
Masnou.
Diumenge dia 9
SORTIDA A CAN GURGUÍ
Aquesta activitat es concretarà més endavant.

La cursa de Sant Silvestre fa el ple
Enrique Luque, de l’Associació Esportiva Blanc-i-Blava, va ser-ne el guanyador, i Maria Bartolí
i Miralles, de Badaxtrem, la guanyadora

A la categoria d'adults, es va arribar al límit de 750 preinscripcions.

La cursa de Sant Silvestre va aconseguir,
en l’edició del 2007, el 30 de desembre,
dues fites importants, que es tradueixen en
una innegable consolidació de la convocatòria. Segons el regidor d’Esports, Mariano Alquézar, aquestes dues fites serien,
d’una banda, haver aconseguit que la Sant
Silvestre sigui una cita ciutadana i festiva,
i de l’altra, haver arribat pràcticament al
miler de participants. A la cursa de la categoria adulta, les preinscripcions es van
haver de tancar el dia 27 de desembre, ja
que s’havia arribat al límit de 750 persones,
mentre que, a la infantil, la participació es
va situar al voltant de 200 nens i nenes.
Aquestes xifres, al parer del regidor,
suposen un augment considerable des de
les 246 inscripcions que es van fer el 2004,
quan ell iniciava la seva tasca al capdavant de la Regidoria. També, més enllà de
la gran resposta dels corredors i les corredores, Alquézar ha celebrat l’ambient
festiu de la jornada i n’ha fet una valoració molt positiva. “Hem treballat per
donar a la cursa la importància que li

atorga el fet de ser la Sant Silvestre més
antiga de Catalunya i, actualment, la tercera de tot Catalunya pel que fa a la participació”, afirma.
El corredor Enrique Luque, de l’Associació Esportiva Blanc-i-Blava, va ser el
guanyador absolut de la convocatòria,
mentre que Maria Bartolí i Miralles, de
Badaxtrem, va resultar la primera classificada en la categoria femenina. Com a
novetats principals d’enguany, les inscripcions es van poder fer electrònicament, el
dia de la cursa es va fer una sessió de Pilates i també es va instal·lar un àrea de jocs
inflables. A més, els diners recaptats de les
inscripcions infantils es van destinar a
contribuir en la construcció d’una escola
de formació professional al poble nicaragüenc de San Ramón.
Des de la Regidoria d’Esports es proposen dos objectius prioritaris per als pròxims anys: mantenir la participació al voltant d’un miler de participants, i elevar la
participació dels masnovins i masnovines i
de les entitats de la vila.
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Bons resultats del Club Nàutic El Masnou
Sílvia Mas, primera
espanyola al III
International Kaab
Optimist Trophy

La masnovina Natàlia
Via-Dufresne classifica
Espanya als jocs de
Qingdao

Triomf dels germans Mas al XXIII
Meeting de la Mediterrània a Sanremo

Les germanes Azón, cinquenes
a la Miami Rolex Regatta

Sílvia Mas va ser la primera espanyola
classificada a la III International Kaab Optimist, que va tenir lloc a Palamós del 15 al
17 de febrer. L’esportista del Club Nàutic El
Masnou va resultar primera en la categoria
de menors de 12 anys i segona en la categoria femenina, en aconseguir el sisè lloc de
la classificació general. A la regata, hi van
participar 287 regatistes de tot el món,
representants de 15 països.
D’altra banda, un grup de regatistes del
Club Nàutic El Masnou van competir en el
XXIII Meeting de la Mediterrània, celebrat a
Sanremo del 28 al 30 de desembre, on van
participar un total de 90 embarcacions de la
classe Optimist provinents d’Itàlia, Àustria,
França, Polònia, Suïssa, Alemanya, Bèlgica i
Espanya. Santi Mas va resultar guanyador
en la categoria infantil i la seva germana,
Sílvia Mas, va resultar la primera noia classificada en la categoria alevina.

La regatista del Club Nàutic El Masnou
Natàlia Via-Dufresne, juntament amb la
seva tripulant, Laia Tutzó, han classificat
Espanya als Jocs Olímpics de Qingdao
2008 en la classe 470 femenina, després de
participar en el Campionat del Món d’aquesta classe celebrat a Melbourne. Les
regatistes catalanes van finalitzar el Campionat en catorzena posició, lloc que els ha
permès guanyar una de les cinc places per
als països que quedaven per seleccionar
per a la cita olímpica.
L’equip espanyol que representarà la
classe 470 femenina a Beijing 2008 es decidirà segons el còmput dels resultats d’aquest Mundial i dels del Trofeu SAR Princesa Sofía-Mapfre, que es disputarà del 15
al 21 de març a Palma.
D’altra banda, les regatistes del Club
Nàutic El Masnou, Mònica i Sandra
Azón, juntament amb l’asturiana Graciela

El masnoví Ricky Rubio,
millor jugador jove
europeu del 2007

Club no està feredat i els tornejos que fa
són d’àmbit local, com per exemple, el
Trofeu de Festa Major (per Sant Pere) o
el Trofeu de Nadal.
Al Club hi ha tres taules de gran matx, és
a dir, taules homologades per poder jugar
en competicions oficials. Té una vintena
de persones associades de diferents categories i són majoritàriament del Masnou,
encara que també n’hi ha de Teià i de Barcelona.

El base del DKV Joventut, Ricky Rubio, ha
estat escollit per l’afició i la premsa com el
millor jugador jove europeu de l’any 2007.
El masnoví, de disset anys, pren el relleu
del també jugador de La Penya Rudy Fernández, nomenat millor jove l’any passat.
Una altra fita important
a la carrera del
jove esportista és
que ha aconseguit, amb el seu
equip, la Copa
del Rei.

Lloc: SOCNUM (c/ de Barcelona, 46) el
Casinet.

Servei de fisioteràpia
al circuit de salut

Tretze anys del Club Billar
El Masnou

El circuit de salut o espai lúdic per a la
gent gran, instal·lat a la plaça de Ramón y
Cajal, disposarà, a partir d’aquest mes,
d’un servei de fisioterapeuta. Aquest servei s’oferirà en horaris de matí i tarda, i
s’estendrà fins al juny. Tot i ser un espai
destinat a la gent gran, pot ser utilitzat
per la població en general.
L’any 1995 va néixer el Club Billar El Masnou i durant aquests tretze anys s’ha dedicat a promocionar aquest esport i fer que
la gent en gaudeixi. La modalitat que s’hi
practica, majoritàriament, és la de tres
bandes, encara que hi ha qui juga a joc
curt, com la lliure o la banda. L’entitat ha
estat vinculada a la Federació Catalana
de Billar i ha competit durant anys en
campionats de Catalunya, tant en individuals com per equips, però actualment el

Les dates i els horaris en què el circuit disposarà de fisioterapeuta seran:
– 07/03/2008, de 09 a 11 h
– 28/03/2008, de 15 a 17 h
– 04/04/2008, de 09 a 11 h
– 18/04/2008, de 15 a 17 h
– 09/05/2008, de 09 a 11 h
– 23/05/2008, de 15 a 17 h
– 06/06/2008, de 09 a 11 h
– 20/06/2008, de 15 a 17 h

Santi i Sílvia Mas al 23è Meeting de la Mediterrània a Sanremo.

Pisonero, van classificar-se en cinquè lloc
en la Miami Rolex Regatta, que va tenir
lloc del 28 de gener al 2 de febrer en aigües
de Florida (Estats Units). Pocs dies després, del 8 al 15 de febrer, van participar en

Èxit dels grups de Xou
del C. P El Masnou al
Campionat de Catalunya

El grup de Xou gran del Club de Patinatge El Masnou va aconseguir el segon lloc
al Campionat de Catalunya, que es va
celebrar el 16 i 17 de febrer a Vilanova i al
Geltrú, i va aconseguir classificar-se per
al Campionat d’Espanya. El grup petit del
Club va quedar quart en la seva categoria
i també es va classificar per al Campionat
d’Espanya. El grup gran, format per patinadores d’entre 15 i 30 anys, ofereix el
muntatge Camí de núvols i, el grup petit,
format per patinadores de 12 a 15 anys, el
programa Pentagrama.
El VII Campionat d’ Espanya de Patinatge Artístic Grups Xou es disputarà durant
els dies 14 i 15 de març a Alcoi, on es
podran veure als millors conjunts del territori espanyol. Els desitgem molta sort.

Us informem dels cursets
de piscina per a infants
i nadons
La primera inscripció per als intensius
de juny comença l’1 d’abril

La piscina municipal està preparant els
cursets per a infants i nadons que s’iniciaran el mes de juny. Per als nadons de sis
mesos a dos anys, hi haurà un intensiu els

el Campionat del Món de la classe Yngling,
també celebrat a Miami, on van obtenir la
dissetena posició. Des d’El Masnou Viu
volem animar aquestes esportistes perquè
aconsegueixin els millors resultats.

mesos de juny i juliol durant cada dilluns
i dimecres, així com uns cursets quadrimestrals que començaran a l’octubre. Per
a infants i joves de dos a quinze anys, hi
haurà cursos intensius d’un mes durant
els mesos de juny, juliol i setembre. A
més a més, de l’octubre de 2008 al maig
de 2009 també hi ha programada l’activitat extraescolar de piscina.
Les inscripcions es podran fer a través
del web municipal (www.elmasnou.cat) a
partir de les dates establertes per a cadascun dels cursos.

El Club de Petanca
El Masnou Ramón y Cajal
ja és a quarta divisió

El Club de Petanca El Masnou Ramón y
Cajal estrena l’any pujant de categoria.
Després de dos anys jugant amb gran èxit
a cinquena divisió a la lliga provincial de
la Federació Catalana de Petanca, el Club
ha aconseguit pujar a quarta i, segons
paraules del seu secretari, David Vizcaíno, “ja no hi ha qui ens pari i esperem
pujar a tercera l’any vinent”. A més a més,
un trio del Club competirà al Campionat
de Catalunya per accedir al Campionat
d’Espanya. L’entitat s’ha adherit a la campanya “El mes de març, el mes de les
dones” i el 16 de març, a les 9 h, organitza un partit a les pistes de petanca del
parc Pau Casals contra el Club de Petanca Mataró en què competiran quatre
sòcies a l’equip del Masnou.
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Fèlix Millet. President de l’Orfeó Català
“El Masnou va ser, per Lluís Millet, com un lloc de recés, per trobar-se amb ell mateix i els seus
records d’infantesa. També va ser un refugi en moments tràgics”
Fèlix Millet i Tusell és president de l’Orfeó Català des del 1978 i de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana des del 1990. El 9 de febrer passat, va complir cent anys el Palau de la Música, un dels centres més importants de Catalunya, encàrrec de l’Orfeó, fundat pel mestre masnoví Lluís Millet. Fèlix Millet treballa perquè aquesta fita tan remarcable i
tan relacionada amb la història de la seva família també sigui especial per a la vila del Masnou. Concerts, xerrades i activitats extraordinàries omplen el calendari de la celebració d’aquest feliç centenari.
a la vida i, per això, els que en aquests
moments estem al capdavant del Palau,
penso, sentim la mateixa emoció que
devien sentir els nostres predecessors
quan el van inaugurar el 9 de febrer de
1908.

Quin és el seu parentiu amb el mestre
Millet?

El meu avi, Joan Millet i Pagès, era germà
de Lluís Millet, el fundador de l’Orfeó Català. Tots dos havien nascut en una casa pairal del Masnou. Seguint la tradició masnovina, molts membres de la família van
seguir la professió nàutica i feien comerç
amb les Amèriques, particularment amb
Cuba i Filipines. Joan Millet va ser president de l’Orfeó Català entre el 1893 i el
1901. També ho va ser, entre el 1951 i el
1967, el meu pare, Fèlix Millet i Maristany.

L'AJUNTAMENT I LA FUNDACIÓ ORFEÓ-PALAU DE LA
MÚSICA ESTEM ORGANITZANT UNA SÈRIE D'ACTIVITATS PER CELEBRAR PLEGATS
EL CENTENARI DEL PALAU

Quins records en conserva?

Per la meva edat, jo no vaig conèixer personalment el mestre Lluís Millet. El conec,
sobretot, pel que fa a la seva personalitat
humana, per les referències que n’he sentit
en el meu àmbit familiar i dins dels cercles
propers a l’Orfeó. A més, la importància de la
seva figura és reconeguda, i ha estat objecte
d’estudis i investigacions abundants.

Entre els actes commemoratius del
centenari, hi ha tres aspectes igualment
importants: l’institucional, el popular i el
musical. A més, atès que el Palau és un
edifici carismàtic i arrelat en els sentiments de la ciutadania, estem molt satisfets que altres institucions se sumin a la
nostra celebració i organitzin activitats
pròpies relacionades amb l’esdeveniment.
En aquest cas, també em plau agrair la
col·laboració que hem trobat a l’Ajuntament del Masnou.

Quin tipus de contacte o vincle ha
mantingut vostè amb el Masnou?

Tot i que jo no he residit al Masnou, hi tinc
lligams sentimentals i familiars entranyables, entre altres coses pel fet que en aquesta vila del Maresme hi ha les cases pairals
tant del meu avi com de la meva àvia.

Quins reptes ha d'assumir el Palau ara
que entra en el seu segon centenni?

EL MASNOU VA SER, EN ÈPOQUES BONES I DOLENTES, UN
LLOC DE RECÉS PER LLUÍS
MILLET, UN LLOC PER TROBAR-SE AMB SI MATEIX
Quina importància creu que tenia el
Masnou per al mestre Millet i la seva obra?

En èpoques propícies i en èpoques difícils, el Masnou va ser per Lluís Millet com
un lloc de recés, per trobar-se amb ell
mateix i amb els seus records d’infantesa.
I també va ser un refugi en moments tràgics, com els de la Guerra Civil i els
darrers anys de la seva vida. Així ho havia
manifestat clarament en la seva correspondència.

Podria establir algun lligam directe entre
el Palau i el Masnou?

Per raons òbvies, l’Orfeó i el Palau sempre
han tingut una relació excel·lent amb el
Masnou, tant popularment com en l’àmbit
institucional. I les actuacions de l’Orfeó o
altres dels seus cors a la vila han omplert de
satisfacció tant els cantaires com el públic.
Com està vivint aquest centenari? Què
en destacaria per a la gent del Masnou?

Ja que l’Ajuntament del Masnou és patró

de la Fundació Orfeó Català-Palau de la
Música, ara que celebrem el centenari del
Palau de la Música Catalana estem organitzant visites al Palau, especials per a la gent
de la vila, i també hi ha previst un concert
del Cor de Cambra del Palau de la Música
Catalana al Masnou.
Què és el més important per a vostè de
les celebracions?

L’esdeveniment d’un centenari és d’aquells fets que només es viuen una vegada

Els reptes de fer que un edifici i una institució centenàries continuïn essent vius i
plenament actuals. El que ja s’ha fet amb
el nostre patrimoni físic –el Palau com a
monument arquitectònic i com a sala de
concerts de referència– i també en l’àmbit
artístic –els diversos cors de l’Orfeó Català i la seva estructura pedagògica– penso
que ens permeten afrontar el futur amb
expectatives positives.
Per què creu que ha esdevingut un dels
centres més emblemàtics de Barcelona?

D’una banda, pels seus valors arquitectònics dintre del modernisme català, i de
l’altra, pel seu arrelament popular, un
arrelament que s’ha mantingut com a símbol i en qualsevol circumstància durant
un segle.

El Cor de Cambra del Palau de la Música actuarà el 17 de maig a Ca n’Humet

El mes de març,

el mes de
les dones

Dissabte 8 de març, a les 18 h
als jardins de Can Malet
Espectacle de música i dansa Marina, la dona que somiava volar
i lectura del manifest

Divendres 14 de març, a les 20 h
a Ca n’Humet
I Mostra de Curts de Dones del Masnou

Per a més informació: Regidoria de la Dona. Tel. 93 540 74 40. dona@elmasnou.cat

