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El 2 de novembre passat, l’Ajuntament del Masnou va presentar oficialment la ban-
dera del municipi i el domàs. La presentació és la culminació del procés d’oficialitza-
ció i adaptació dels símbols i emblemes municipals. Malgrat la pluja, la jornada va ser
molt emotiva i celebrada per les persones assistents a l’acte. Des de llavors, la ban-
dera oficial –groga, blava i blanca– ja oneja al terrat del consistori. El conseller heràl-
dic Armand de Fluvià va oferir una xerrada sobre l’evolució dels símbols del Masnou.

L’Ajuntament aprova 
les ordenances per al 2009
Pàg. 4

El Ple de l’Ajuntament va aprovar les taxes i les ordenan-
ces per al 2009 durant la sessió del 16 d’octubre passat.
Com a característica principal, destaca que hi haurà una
pujada del 3,3%, un valor per sota del 4,2% en què se
situava l’IPC en el moment que l’Equip de Govern confec-
cionava aquestes ordenances. El valor impositiu de l’IBI
puja un 0,89%, que s’ha d’afegir a l’increment anual
corresponent a la normalització del valor cadastral dels
habitatges iniciat el 2002. Segons el 3r tinent d’alcalde de
Finances, Artur Gual, molt poques famílies es veuran
afectades per una pujada superior al 4%. 

Joaquim Nadal visita 
el Masnou
Pàg. 5

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joa-
quim Nadal, va visitar el Masnou el 13 d’octubre passat per
veure in situ l’evolució de les obres que s’estan duent a
terme al Mercat Vell. Durant la seva visita, el conseller va
afirmar que, malgrat no tenir una solució definitiva per als
problemes de la Nacional II a l’altura del Masnou, en un
termini màxim de dos anys se’n podria començar a cons-
truir la via alternativa. Nadal va especificar que aquesta
via alternativa no es trobarà als laterals de la C-32 i que
tampoc no es farà el projecte elaborat per l’organisme Bar-
celona Regional.

La bandera 
del Masnou 
ja oneja a 
l’Ajuntament
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La construcció mental que ens fem del món que ens envolta
depèn de la realitat que percebem, però també del significat sim-
bòlic dels missatges que rebem a partir dels sentits, d’allò que
no es veu però es percep d’alguna manera. És per aquesta raó
que els símbols són de gran importància, perquè transmeten una
càrrega de significat que va molt més enllà de la seva represen-
tació. Un escut és molt més que un dibuix i una bandera, molt
més que una roba de colors. En aquest sentit, el poble del Mas-
nou ha fet un pas important quant a la construcció i recuperació
de la seva identitat amb la presentació de la bandera oficial i del
domàs.

Una bandera representa tot un poble, un país o una nació. En
aquest cas, la nova bandera del Masnou ha de ser un símbol
capaç de reunir tots els masnovins i masnovines, tant els que
formen part de famílies amb una història lligada al municipi des
de fa segles com els que acaben d’arribar, perquè el Masnou ha
de ser la vila de tothom, un lloc on viure de la millor manera pos-
sible, convivint, aprenent i enriquint el nostre entorn. Els colors
de la bandera han estat extrets de l’escut de l’heràldica: el blanc,
el blau i el daurat, que signifiquen l’aire, el mar i la sorra. Aquests
símbols esdevenen locals per simbolitzar el nostre poble, la nos-
tra història, la nostra tradició i, sobretot, el nostre futur.
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Al ple del mes d’octubre vam aprovar les ordenances fiscals per a l’exercici de l’any 2009. Els impostos i les
contribucions sempre són un tema complicat en qualsevol gestió o administració, però especialment en la
local, ja que són un pilar fonamental en l’economia municipal. Gràcies a les taxes i les ordenances, l’Ajunta-
ment recapta els diners necessaris per poder dur a terme els serveis que ofereix a la ciutadania i que perse-
gueixen fer la vida més fàcil i satisfactòria.

En el moment d’establir aquestes taxes i impostos, hem tingut molt present la situació econòmica tan com-
plicada que estem vivint actualment i com es viu a les llars del Masnou. Per tant, un objectiu principal era que
les ordenances fiscals no esdevinguessin una càrrega gaire pesada per a la ciutadania. Però, d’altra banda,
tampoc no podem renunciar a la nostra obligació d’oferir els serveis que oferim i que ens sentim obligats a
prestar. Davant d’aquests fets, els impostos i les taxes han patit un augment mitjà del 3,3%, la qual cosa el situa
per sota de la inflació prevista per al 2008. A l’IBI, se li aplicarà un gravamen del 0,89%, necessari, però amb
el qual s’intenta no fer encara més pesada la revisió cadastral iniciada ja el 2002. Tot i així, amb la recaptació
que calculem, no podrem fer front al creixement necessari de la despesa en benestar social i al suport a les
persones que hauran de buscar feina en una situació tan poc favorable, la qual cosa ens obligarà a reduir altres
partides de la despesa corrent d’altres departaments a favor dels serveis socials i dels recursos que es poden
oferir des de Promoció Econòmica. 

Mai no és agradable comunicar que s’apugen els impostos, ni tan sols quan ho fan per sota de la inflació o
del “preu de la vida”, però tothom sap que el manteniment del poble i dels seus serveis ens pertoca a cadas-
cun de nosaltres, que som els i les responsables de la nostra economia.

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.

Un homenatge 

als animals

Els Tres Tombs

és una tradició

que, malaurada-

ment, avui dia

s’està perdent al

municipi, però

en altres èpo-

ques era una

gran festa, tant

per a les perso-

nes com per als

animals, com ho

demostra aques-

ta imatge del

1913 al Masnou.

Esteve Rubio

Bert

Aquest és un espai perquè ens envieu aquelles imatges que més us agra-
den del Masnou i les que menys. Podeu enviar-nos les vostres fotografies
al correu electrònic elmasnouviu@elmasnou.cat o bé per correu con-
vencional a El Masnou Viu, Ajuntament del Masnou, passeig de Prat de
la Riba, 1. 08320 El Masnou.
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Telèfons d’interès

SERVEIS

Servei d’aigües (SOREA) 
93 555 06 28

SOREA (urgències) 
902 250 370

Taxis
93 555 86 86 (emissora centralitzada)
93 540 33 18 (parada)

Correus i Telègrafs 
93 555 09 96

Notaria
93 540 20 11

Autobusos CASAS 
93 796 14 23
93 798 11 00

Transports Urbans del Masnou
(Aragó)  
93 555 00 98

URGÈNCIES

Policia Local 
092 / 93 555 22 44

Comissaria dels Mossos 
d’Esquadra 
088

Protecció Civil 
93 555 17 44

Bombers de Badalona 
085 / 93 388 00 80

Àrea Bàsica de Salut (ABS) 
Nou telèfon de programació 
de visita mèdica (24 h): 
902 111 444 
CAP el Masnou: 93 555 74 11

Urgències ambulàncies UTE 
061

Editorial
L’economia depèn de tothom 

Línia 
directa
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 consul-
tes al correu electrònic elmasnouviu@elmas-
nou.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 se’n seleccio-
narà una per publicar-la.

Eduard Solsona Bosch pregunta:
He pogut saber que l’Institut Català del
Sòl ha construït 72 habitatges protegits.
Llavors, com és que l’Ajuntament només
n’ha tret a concurs 71?

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

Efectivament, el conveni entre l’Ajuntament
del Masnou i l’INCASÒL ha permès la cons-
trucció de 72 habitatges de lloguer al Sector
Llevant. No obstant això, l’empresa pública
ADIGSA, que és l’encarregada de la gestió
d’aquests habitatges, ha obert el procés de
sol·licitud únicament per a 71 i ho ha fet ate-
nent la demanda de l’Ajuntament que, com
molts altres municipis, ha demanat disposar
d’un habitatge per poder atendre les situa-
cions difícils que, cada vegada més, afecten
alguns dels nostres ciutadans i ciutadanes
(maltractaments, desnonaments, incendis...).
Cal recordar que, fins al dia d’avui, l’Ajunta-
ment no disposa de cap habitatge de la seva
propietat que pugui destinar a atendre aques-
tes necessitats.

@ M’agrada / No m’agrada Imatges del record

Fins on arribarà l’inci-
visme del nostre poble
quan, passejant, em
trobo gent que deixa
la brossa de casa seva
al mig del carrer? Tant
costa ser cívics? Tant d’esforç és anar a deixar la brossa al conteni-
dor que hi ha a pocs metres d’aquest mateix carrer? Siguem nets i
mantinguem el poble net, si us plau.  

Ricard Fernández

Que el poble del
Masnou tingui una
bandera que onegi
amb els colors que
identifiquen i repre-
senten els masnovins
i masnovines. Per a
molta gent, una ban-
dera pot ser un simple tros de tela, però al darrere hi ha repre-
sentats un seguit de conceptes i pensaments que fan que t’hi
identifiquis.  

Laia Mas

Eduard Gisbert 
Alcalde

:

)

:)

Fe d’errades. Al número anterior, a l’article sobre les guinguetes de la platja de la pàgina 5, s’afir-
mava que el Chiringuito de la Xènia es trobava a l’altura de l’avinguda de la Mare de Déu de Núria, però
ha estat ubicat a l’altura del carrer de Pintor Villà. D’altra banda, a la fotografia de la pàgina 14, refe-
rent a la Nit de la Vela, les regatistes que hi apareixien eren Mònica i Sandra Azón, i no Natàlia Vía-
Dufresne, com s’afirmava al peu de foto i al text de la informació.
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Presentada la bandera
oficial del Masnou

La nova bandera del Masnou finalment
oneja al terrat de l’Ajuntament. Després
d’un llarg període de normalització dels
símbols i emblemes municipals, el 2 de
novembre es van presentar oficialment la
nova bandera i el domàs de la vila. Mal-
grat la pluja, un acte d’aquesta transcen-
dència per a la simbologia i la identitat del
municipi es va celebrar com l’ocasió
requeria, amb la solemnitat de la sala
capitular, un Ajuntament vestit de gala i
un convidat prestigiós, el conseller heràl-
dic Armand de Fluvià, que va il·lustrar la
història de les insígnies que es presenta-
ven. La celebració va començar al migdia,
amb la presentació pública, per part de
l’alcalde, Eduard Gisbert, de la bandera,
que poc després seria hissada al terrat del
consistori. Gisbert va evidenciar que es
tractava d’un moment especialment emo-
tiu i va expressar la seva “alegria” per
haver donat resposta a una petició històri-
ca de la ciutadania, que feia temps que
reclamava un símbol d’identitat per al
municipi. Gisbert també va mostrar el
seu agraïment a tothom qui havia fet pos-
sible aquesta realitat, molt especialment
al regidor de CIU, Jordi Pagès; a l’exregi-
dor d’ERC, Ramon Pellicer, i a l’exregi-
dor de CIU, Quico Rossell.

En un dia tan assenyalat per al munici-
pi, Armand de Fluvià i Escorsa, que
també és president de la Societat Catala-
na de Genealogia Heràldica, Sigil·lografia,
Vexil·lologia i Nobiliària, va recordar que

el canvi d’escut municipal ha intentat
resoldre el problema de l’anterior d’ade-
quació a la normativa vigent. Un cop nor-
malitzat l’escut, es va continuar aquesta
tasca amb els símbols que conformen la
identitat del municipi i es va fer un estudi
per a l’oficialització de la bandera del
Masnou. Segons De Fluvià, la bandera
sempre sorgeix de l’escut i n’ha de tenir
els colors o les figures.

Al Ple del 18 d’octubre de 2007 es va
aprovar la bandera amb tres barres horit-
zontals que, de dalt a baix, són: blanc,
blau fosc i groc. De Fluvià va defensar el
bon criteri del consistori en escollir una
bandera tricolor, ja que és ràpidament
identificable, i en va destacar el color
blau (atzur) com a símbol del mar del

Masnou. Finalment, la confecció del
domàs, símbol institucional de l’Ajunta-
ment del Masnou, ha estat de teixit de
vellut de color granat amb l’escut, brodat
a mà, d’or, plata i atzur.

Després de la intervenció d’Armand

de Fluvià, les autoritats van sortir al
balcó i va tenir lloc un dels moments més
simbòlics i emotius: la hissada de la ban-
dera municipal. A l’acte, també hi va

assistir la Colla de Geganters del Masnou,
malgrat que la pluja no va permetre que
actuessin. A la sala capitular va actuar la
Jove Orquestra de Cambra del Masnou,
que va interpretar l’himne A Masnou, del
poeta Josep Pujadas Truch, musicat
per Montserrat Llagostera, i El cant de

la senyera, del mestre Lluís Millet. A
l’acte, també hi va assistir bona part del
consistori masnoví, així com una nodrida
representació de masnovins i masnovines
que van omplir la sala capitular. 

A l’esquerra, acte oficial a la sala consistorial; a la dreta, la hissada sota la pluja.

L’alcalde agraeix a Armand de Fluvià la seva intervenció.

Un bon nombre de veïns i veïnes assisteixen a l’acte institucional

LA HISSADA DE LA BANDERA,
MALGRAT LA PLUJA, VA SER
UN MOMENT ESPECIALMENT
EMOTIU

ARMAND DE FLUVIÀ, CONSE-
LLER HERÀLDIC, VA FELICI-
TAR L’AJUNTAMENT PER
HAVER OPTAT PER UN MODEL
TRICOLOR



Quins han estat els criteris principals per a l’elaboració 
de les ordenances que l’Equip de Govern va presentar 
al Ple del mes d’octubre?
Tenint en compte la situació econòmica actual, que afecta
tant l’economia domèstica com l’activitat empresarial, comer-
cial i també les administracions, ens trobem amb una situació
excepcional que no es vivia des de fa molts anys. L’any que ve,
l’Ajuntament tindrà menys ingressos que l’any 2008 per la
davallada de l’activitat empresarial. Així doncs, teníem dues
opcions: o bé augmentar la pressió impositiva o bé al revés,
abaixar la pressió fiscal perquè l’economia domèstica també
està ressentida. Hem fet això últim, si bé amb moderació per-
que calia tenir en compte que si els ingressos serien menys,
teníem despeses obligatòries per contracte, com els subminis-
traments d’energia, aigua, etc., o la neteja de via pública que
augmentaran l’IPC.

Van valorar la possibilitat de rebaixar els impostos per 
no ofegar més l’economia domèstica de la ciutadania?
Encarem la situació marcada per la baixada d’ingressos, però
no podem rebaixar més els impostos, perquè l’Ajuntament
necessita fons per realitzar la seva activitat. És molt impor-
tant tenir en compte que el consistori és una locomotora que
arrossega l’economia del municipi. Som entre les tres o quatre
empreses principals del municipi. Això vol dir que tenim el
deure d’invertir en l’Ajuntament, perquè si el consistori no
pogués fer la seva activitat, estaríem enviant a l’atur un nom-
bre molt important de gent. L’Ajuntament no només dóna
feina als seus treballadors i treballadores, sinó que hi ha mol-
tes empreses al seu voltant que se’n ressentirien molt si el
consistori deixés de realitzar la seva activitat.

Per exemple, sabem que l’any que ve s’haurà de fer menys

despesa corrent i s’hauran de dedicar més recursos a l’ajut
social, que es proporciona mitjançant Promoció Econòmica i
Serveis Socials. Augmentaran les persones que tindran neces-
sitats i l’Ajuntament els haurà de donar resposta. 

Les ordenances marquen la política del pressupost. Si
rebaixem els impostos, llavors no podem generar activitat.

Al Ple, vostè va comentar que la pujada mitjana és 
del 3,3%.
Sí, hi haurà un augment del 3,3% de tots els impostos i taxes,
que es va establir tenint en compte que l’IPC d’aquell moment
era del 4,2%, amb la qual cosa estàvem marcant un valor cla-
rament per sota.

Quins creu que són els aspectes més remarcables de les 
ordenances aprovades?
L’impost de circulació es congela per segon any consecutiu. En
referència a l’IBI, hem de recordar que el 2002 es va fer una
regularització per actualitzar el valor cadastral dels habitat-
ges i es va acordar que l’augment establert es pagaria en deu
anys. Aquest augment és el que apuja la base de l’impost,
mentre que hem anat abaixant el tipus impositiu. Hem abaixat
el tipus impositiu del 0,92 al 0,89%, cosa que representa un
augment mitjà del 4,62%. A més, la revisió afecta de manera
desigual les cases i els pisos. Jo crec que la majoria de la ciu-
tadania no sobrepassarà el 4%, és a dir, que estarà dins els
paràmetres de l’IPC. Cal dir que l’Ajuntament va decidir fer la
revisió cadastral el 2002. I va ser una decisió intel·ligent, per-
què després hauria estat més car.

També és important tenir en compte que hi haurà bonifica-
cions en determinats casos, sobretot en els casos de famílies
nombroses i persones jubilades.
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Ofrena 
floral per
Tots Sants
L’1 de novembre, durant la diada de Tots
Sants, l’Ajuntament va fer un reconeixe-
ment als masnovins i masnovines que
van morir durant la Guerra Civil espa-
nyola o que van deixar el món quan es
trobaven fora de la seva terra amb una
ofrena floral al monument de la creu de
terme del cementiri del Masnou. L’acte
va comptar amb la presència de l’alcal-
de, Eduard Gisbert; dels regidors del
PSC Ernest Suñé, Cruz Álvarez i Jordi
Maset, i de la regidora de CIU Irene
Conesa. 

L’Ajuntament, reunit el 16 d’octubre pas-
sat, va aprovar les taxes i ordenances per
a l’any 2009. Segons va explicar el regidor
de Finances, Artur Gual, la característi-
ca principal és que l’augment lineal dels
impostos s’establirà sobre el 3,3%, una
xifra que s’ha volgut establir per sota de
l’IPC, tenint en compte la situació de crisi
que es viu actualment i la que es preveu
per al 2009.

Entre els aspectes més destacats en
aquest punt, l’Equip de Govern proposava
rebaixar el gravamen de l’IBI del 0,92% al
0,90%, però finalment es va aprovar una
esmena transaccional presentada per
ERC que rebaixava l’augment d’aquest

impost fins al 0,89%. Descartades van
quedar, en canvi, la proposta del PP de
rebaixar-lo fins al 0,87% i la de CiU, que
l’establia al 0,88%, ja que, segons Gual,
aplicar aquest índex, més els ajustaments
fets a altres impostos, suposaria una pèr-
dua d’ingressos i impediria que el consis-
tori oferís serveis d’atenció a la gent que
més els necessita.

Finalment, les ordenances per al 2009
es van aprovar amb el vot afirmatiu dels
sis regidors i regidores del PSC assis-
tents al Ple (va haver una absència), els
tres d’ICV-EUiA i els tres d’ERC. Joa-

quim Fàbregas, regidor d’ERC, va
explicar que les esmenes presentades

eren un “exercici de responsabilitat”.
D’altra banda, CiU (6 vots) i PP (2

vots) hi van votar en contra. El portaveu
de CiU, Pere Parés, en el moment d’ex-
plicar el seu vot, va preguntar si les orde-
nances responien a una situació delicada
de l’economia o bé a una situació delica-
da del Govern municipal. Per part del PP,
Frans Avilés, el portaveu, va afirmar que
el seu grup lamentava que les ordenances
s’aprovessin com es va fer.

Mocions
En l’apartat de mocions, el grup de CIU
n’havia presentat inicialment quatre, una
de les quals referent a l’establiment del
“Menjar sobre rodes”, la qual va ser retira-
da i torna a comissió informativa, després
d’haver-hi passat ja una vegada. 

La segona moció instava l’Ajuntament a
la creació d’una comissió d’investigació
pels fets del 12 de juliol a Ca n’Humet.
Aquell dia es va suspendre, per causa de la
pluja, el festival d’Anacrusa a la platja i es
va traslladar a l’equipament de Ca n’Hu-
met, els voltants del qual van patir greus
problemes d’incivisme. Un cop presentada
aquesta moció, l’Equip de Govern va mos-
trar-hi el seu desacord i va explicar que ja
s’està treballant per resoldre aquests pro-
blemes. El Govern va presentar una alter-
nativa en què es feia incidència en la
voluntat d’analitzar els esdeveniments per
evitar que tornin a succeir, i per aconse-
guir un equilibri entre les propostes d’oci i
el descans del veïnat. Parés va remarcar
que, en el fons, es tractava de dues propos-

tes idèntiques i va acceptar l’alternativa.
Una altra moció aprovada amb els vots

de CiU, ERC i PP va ser la que promou la
creació d’una escola de música munici-
pal. Des de l’Equip de Govern es va inten-
tar que la proposta passés a comissió
informativa, ja que, segons Màxim

Fàbregas, regidor d’Educació, la moció
proposada presentava greus problemes
de forma. La proposta de Fàbregas va
ser desestimada i la moció continua enda-
vant amb els vots negatius de PSC i ICV-
EUiA. Fàbregas també va explicar que
l’Ajuntament ja està treballant i estudiant
el projecte de creació d’una escola de
música, però que els problemes són molts
i la moció presentada els obvia.

La moció que feia referència a la publi-
citat en portals i bústies va passar a
comissió informativa.

Intervencions del públic
El Ple del 16 d’octubre va comptar amb una
presència de públic important. Mitja hora
abans de la sessió, hi va haver una concen-
tració pacífica de joves del municipi que
volien reclamar que l’Ajuntament no pren-
gués mesures precipitades contra iniciati-
ves com el Ple de Riure, el Fascurt o el Fes-
tival d’Anacrusa, ja que són referents impor-
tants en l’oci del municipi i la rodalia. Amb
la mateixa intenció, les persones manifes-
tants van ser presents durant tota la sessió
plenària i, en el torn d’intervencions del
públic, van llegir un manifest en defensa de
les propostes culturals i d’oci al municipi, i
de la convivència entre la ciutadania. 

Un grup nodrit de joves es va manifestar a favor de les propostes culturals.

Aprovades les ordenances per al 2009
PLE D’OCTUBRE

ENTREVISTA AL REGIDOR DE FINANCES, 

ARTUR GUAL



Cent aparcaments al carrer
de Vallromanes
El carrer de Vallromanes, al costat dels jardins de les
Nacions, al Masnou Alt, ja disposa d’una zona d’aparca-
ment habilitada per a un centenar de places. El que fins
ara era una zona sense urbanitzar que acollia els vehi-
cles de manera desordenada ha esdevingut un pàrquing
asfaltat i una petita àrea enjardinada, per contribuir a
una millor mobilitat i conservació de la zona. L’actuació
ha comptat amb un pressupost de 230.000 euros.

El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, Joaquim Nadal, va afirmar
durant la seva visita al Masnou, el 13 d’oc-
tubre passat, que, tot i no tenir una solució
clara per als problemes de la Nacional II,
en un termini de dos anys es podria comen-
çar a executar l’alternativa a aquesta via.
Abans de l’execució, però, el conseller va
explicar que caldrà definir les característi-
ques de la nova via, que no seria ni el
model dels laterals a la C-32 entre Montgat
i Cabrera de Mar dissenyats pel Ministeri
de Foment ni la proposta de l’agència
metropolitana Barcelona Regional. També
serà necessari completar el procés de
transferència de la N-II des del Ministeri de

Foment a la Generalitat abans d’iniciar les
obres. Nadal també va descartar la possi-
bilitat de suprimir el peatge de l’autopista. 

Amb altres regidors de la corporació
municipal, Nadal i l’alcalde del Masnou,
Eduard Gisbert van visitar el Mercat
Vell, on van poder comprovar de primera
mà l’estat de les obres a la plaça, l’aparca-
ment i el pas subterrani que ha de connec-
tar amb el port esportiu. 

Durant la seva visita, Nadal també va
parlar d’altres punts que afecten el munici-
pi masnoví. Sobre el transport públic, va
explicar que l’accessibilitat a l’estació del
Masnou és una de les prioritats a curt ter-
mini i que ja existeix un projecte d’elimina-

ció de barreres per millorar l’accessibilitat
a l’estació per a les persones amb mobilitat
reduïda. Un altre projecte relacionat amb
el tren, tot i que a molt llarg termini, és la
integració urbana del sistema ferroviari,
que farà possible que d’aquí a 20 o 25 anys
el tren circuli per l’interior del municipi. 

El conseller també es va referir a un
altre projecte que es troba en fase d’estu-
di. Es tracta del Pla especial del sistema
portuari, que, segons Nadal, preveu una
possible ampliació del port cap al mar.
També va explicar un altre projecte, pen-
dent de data d’execució, per moure 50.000
metres cúbics de sorra per garantir la
dinàmica litoral. 

Retards al Mercat Vell

Les obres d’arranjament de l’espai del
Mercat Vell van començar a l’abril de
2007 i era previst que finalitzessin a final
d’aquest any. L’obra ha sofert una sèrie de
retards sobre el calendari previst inicial-
ment per diverses causes, degudes a la
complexitat de l’obra que s’havia d’execu-
tar i a la manca d’espai en l’entorn de l’o-
bra. Unes altres causes han estat impon-
derables i per qüestions no previstes en el
projecte –el nivell freàtic va aparèixer
molt més amunt–, i també hi ha hagut
retards imputables al contractista.

Per tant, sempre que es mantingui el
ritme actual de treball, la data més pro-
bable per a la finalització de les obres del
costat de muntanya serà cap a la prima-
vera de 2009, ja que pràcticament només
queden per finalitzar l’interior dels tres
habitatges. 

Quant al pas inferior i la urbanització
de l’altra banda de la via, és previst que
les obres s’iniciïn durant aquest mes de
novembre, ja que els propers dies se n’es-
pera l’autorització, ja confirmada, d’Adif
–l’empresa que gestiona les infraestructu-
res de Renfe– i del Ministeri de Foment.
Es calcula que estaran finalitzades a l’es-
tiu de 2009. 

Així doncs, el total de l’obra hauria
d’estar enllestida a l’estiu del 2009. El
pressupost global rondarà els tres milions
i mig d’euros. Els autors del projecte són
Enric Pericas i Antonio Montes, la direc-
ció facultativa és a càrrec de Paco Ullod,
enginyer de camins de CICSA, i l’empresa
ROGASA n’és la constructora. 
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Nou termini de finalització de les obres del Mercat Vell

El conseller Joaquim Nadal visita el Masnou 
i afirma que l’alternativa a la N-II s’iniciarà
d’aquí a dos anys

Des de principi d’any, l’Oficina Local d’Habi-
tatge de l’Ajuntament del Masnou ha rebut
cinc sol·licituds d’ajuts destinades a la reha-
bilitació d’edificis i habitatges del municipi.
Aquesta línia d’ajuts municipals comporta
l’atorgament de subvencions d’un percentat-
ge del cost de les obres i l’exempció de les

taxes i els impostos municipals a particulars
i comunitats de propietaris que realitzin
determinades obres de rehabilitació als seus
habitatges o edificis. Els ajuts es concedeixen
per diferents conceptes (obres d’adequació
funcional, estructural i d’habitabilitat, acces-
sibilitat, façanes, elements comunitaris i

habitatges de lloguer social) i varien en fun-
ció de si es realitzen en un habitatge o en un
edifici d’habitatges. Per a més informació,
contacteu amb l’Oficina Local d’Habitatge
(passeig de Prat de la Riba, 30, telèfon 93
540 91 38) en horari de dilluns a divendres,
de 10 a 14 h, i dijous, de 17 a 20 h. 

Nova senyalització al final 
de Joan XXIII amb Ametllers
El tram final de l’avinguda de Joan XXIII, a la confluència amb els
carrers d’Ametllers, Almeria i Vallromanes, ja té nova senyalitza-
ció horitzontal. L’actuació, destinada a reduir la velocitat dels
vehicles en aquell sector, ha donat com a resultat la supressió d’al-
guns espais d’aparcament i la creació de dos carrils, un per a cada
sentit, amb un altre carril habilitat per girar a les cruïlles per evi-
tar situacions de perill. També s’hi ha instal·lat una banda reduc-
tora de velocitat.

Nadal va ser acompanyat per les autoritats municipals durant la seva visita.

Ajuts a la rehabilitació d’edificis i habitatges del municipi

HABITATGE
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Ha explicat el tercer tinent d’alcalde de
Finances i Promoció Econòmica, Artur

Gual, que l’evolució que està tenint la crisi
econòmica mundial que s’està vivint fa pre-
veure que, l’any que ve, departaments de
l’Ajuntament com Serveis Socials i Promo-
ció Econòmica tinguin més demanda d’a-
tenció per part de la ciutadania. Segons
aquesta previsió, la Regidoria de Promoció
Econòmica continua oferint eines i recur-
sos per afavorir la inserció laboral i, aquest
mes de novembre, es posen en marxa dos
cursos vinculats al ram de l’administració
(empleat/ada d’oficina i administratiu/iva
comptable), que començaran el 28 de
novembre i es faran en horari de 9 a 14 h.
Els cursos s’adrecen a persones en situa-
ció d’atur que tinguin ganes d’aprendre un
nou ofici o vulguin millorar la seva qualifi-

cació professional. Les preinscripcions es
podran fer fins al 21 de novembre.

L’increment experimentat els darrers
mesos de les persones en situació d’atur al
municipi (entre els anys 2007 i 2008 s’han
donat d’alta al Servei d’Ocupació de la
UPEM prop de 580 persones) i el descens
de demandes de noves contractacions per
part de les empreses (les ofertes de treball
han passat de prop de 300 a poc més de
150) mostren que la crisi econòmica que es
viu al món toca de ben a prop l’economia
del Masnou. Amb l’objectiu de fer front a
aquesta situació, la Unitat de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament del Masnou
(UPEM) ha dissenyat un seguit d’accions
per treballar en el foment de l’ocupació
dels seus usuaris i usuàries. 

La UPEM ofereix dos programes d’o-
rientació professional, l’IPI (itineraris per-
sonals d’inserció) i el PEMO (programa
experimental en matèria d’ocupació) amb
l’objectiu de facilitar la incorporació o
reincorporació al món laboral dels usuaris
i usuàries, i posar a disposició de les perso-
nes en situació d’atur les eines necessàries
per facilitar-los la recerca activa de feina. A
més a més, també hi ha un servei d’asses-
sorament per a persones emprenedores.

El Club de la Feina, la Borsa de Treball
i els cursos de formació ocupacional com-
pleten la seva àmplia oferta. 

Afavorir la inserció 
laboral

Una festa per celebrar els tres
anys de recollida orgànica

El 19 d’octubre passat, el Masnou va celebrar
amb una festa els tres anys des de la implemen-
tació de la recollida selectiva de la brossa orgàni-
ca. Durant el matí, a la pista esportiva de Pau
Casals, hi va haver un punt informatiu sobre la
recollida de l’orgànica, es van fer tallers i el joc de
prevenció de residus. També hi va haver un
espectacle a càrrec de les patinadores del Club
Patinatge el Masnou. A més a més, es va oferir
una xocolatada a totes les persones assistents.

En aquests tres anys, ja s’han recollit prop de
tres tones d’orgànica al municipi, que han servit
per produir adob. Enguany, per continuar difo-
nent els beneficis de la recollida, es duran a
terme, al llarg de la tardor, tot un seguit d’activi-
tats, com festes i exposicions (vegeu l’agenda de
la pàgina 11), i el repartiment gratuït de paquets

de bosses compostables a totes les persones que vagin a fer gestions a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, situa-
da al carrer de Tomàs Vives, 4, es mantindrà fins a final d’any o fins que s’esgotin les existències. 

Jornades per gaudir del raïm
Els ajuntaments d’Alella, el
Masnou, Montgat, Premià de
Dalt, Premià de Mar, Teià,
Tiana, Vallromanes i Vilanova
del Vallès organitzen les IV
Jornades Gastronòmiques del
Raïm i Vi DO Alella, entre el 14
i el 30 de novembre. Durant
aquest període, un bon nom-
bre de restaurants de les loca-
litats esmentades ofereixen
menús elaborats amb vi i raïm
de la denominació d’origen
Alella. Per informar sobre els

menús dels restaurants, els ajuntaments participants han editat un llibret, amb
una introducció de les cuineres Paquita i Lolita Reixach, del Restaurant Hispà-
nia d’Arenys de Mar, i una recepta del restaurant l’Esbós, del Masnou, i una
altra de l’assessora gastronòmica Gemma Díez.

X Trobada de Plaques de Cava
del Masnou 
Coincidint amb la cloenda de les Jornades Gastronò-
miques, l’entitat Gent del Masnou i l’Ajuntament del
Masnou han organitzat la X Trobada de Plaques de
Cava del Masnou, el 30 de novembre, al carrer de Pere
Grau. S’hi presentarà la placa de plata commemorativa
de la desena trobada i la nova placa de la sèrie “Vaixells
del Masnou de 1800”. També és prevista una visita guiada
a les instal·lacions del port esportiu i una possible sortida al mar. (Vegeu-ne la
informació completa a l’agenda de la pàgina 11.)

MEDI AMBIENT

El Masnou estrena 
garlandes de Nadal

Aquest any, el Masnou té gairebé 300 garlan-
des noves per il·luminar i ambientar les nits
nadalenques en 26 carrers, avingudes i places
del municipi. El lloguer d’aquests llums de
Nadal, que s’estan instal·lant des del mes
d’octubre passat i fins a mitjan de novembre,
és de 20.000 euros. Per fer front a aquesta
despesa i les relacionades en concepte d’ins-
tal·lació i manteniment de les garlandes del
port esportiu i del passeig Marítim, l’Ajunta-
ment compta amb el suport de l’empresa Pro-
mocions Portuàries. El nou sistema d’enllu-
menat substitueix les bombetes tradicionals
per díodes electroluminescents (LED), que
suposaran un estalvi de més de 10.000 euros
(en concepte de bombetes i de consum d’elec-
tricitat) i de 171 kilowats. És previst que les
noves garlandes s’encenguin entre el 15 de
desembre i el 7 de gener. 

La Fira de Santa Llúcia canvia
d’ubicació
Aquest any, l’onzena Fira de Santa Llúcia s’inaugurarà al pati del Casino del Masnou el
dissabte 6 de desembre i romandrà oberta fins al dilluns 8 de desembre en horari de 10
a 14 h i de 17 a 21 h. Hi haurà cinquanta estands de productes nadalencs, entre d’altres,
així com una creperia i venda de castanyes i llaminadures. Durant aquests dies, també
es faran un seguit d’activitats nadalenques com fer cagar el tió, els espectacles d’anima-
ció infantil o una demostració de cuina. La Fira és organitzada per la Federació del
Comerç, la Indústria i el Turisme del Masnou, i l’entitat Gent del Masnou, amb el suport
de l’Ajuntament. 

Mostra sobre les icones 
de Teià, Alella i el Masnou
En el moment de tancar aquesta edició, era prevista per al 14 de novembre la inauguració de
la mostra “Les empremtes de Teià, Alella i el Masnou”, a la sala d’exposicions Fons Batllori (Ca
la Cecília), de Teià. La mostra es compon de tots els projectes presentats per dissenyadors i dis-
senyadores per a la creació de productes artesans decorats i elaborats a partir de motius rela-
cionats amb els tres municipis. Aquests productes es posaran a la venda al futur Centre d’A-
tenció Turística (CAT) de les tres localitats. Durant l’acte d’inauguració de la mostra es llegirà
el veredicte del concurs, que designarà quins seran els productes guanyadors i que es comer-
cialitzaran. L’exposició es podrà visitar fins al 23 de novembre. 

La jornada va incloure jocs i tallers.

Un dels nous 
models de llums.
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A començament del mes de desembre,
s’inaugurarà el CAP Ocata-Teià, després
de diversos endarreriments en el projec-
te. Finalment, doncs, es donarà resposta
a una reivindicació històrica dels mas-
novins i masnovines. Segons la Regido-
ria de Salut Pública, el retard en la data
d’inauguració ha estat conseqüència, en
un primer moment, de la construcció
d’una estació transformadora que no
estava prevista en el projecte inicial; i,
després, perquè el centre ha estat afec-
tat per les mesures de contenció econò-
mica de la Generalitat, que n’ha retardat
l’equipament. Aquest endarreriment va
provocar les pressions dels ajuntaments
dels municipis afectats (el Masnou, Ale-
lla i Teià), que han fet possible una
negociació de millores i ampliacions
dels serveis sanitaris.

Novetats i millores
El CAP Ocata-Teià estarà equipat amb
un ecògraf. D’aquesta manera, a partir
del segon semestre del 2009, es donarà
servei d’ecografies no només per al Pro-
grama d’Atenció a la Salut Sexual i
Reproductiva (PASSIR), sinó també per

a tota la part abdominal i les parts toves.
Segons la regidora de Salut Pública,
Cruz Álvarez Artidiello, “aquesta
millora facilitarà que es facin menys
radiografies i es calcula que evitarà el

desplaçament d’unes 1.300 persones
l’any”. El nou CAP serà un dels centres
pioners en aquest servei.

També es podran fer retinografies
digitals amb càmera no midriàtica a
pacients diabètics. Gràcies a aquest ser-
vei, es calcula que unes 1.500 persones
del Masnou no hauran de desplaçar-se.
És previst que aquest aparell funcioni a
partir del mes d’abril de 2009.

D’altra banda, a partir del 15 de
novembre es contractarà un odontòleg i
es començarà un protocol de salut
bucodental a les escoles, que comença-
ran fent revisions als infants nascuts els
anys 2001 i 2002.

El PASSIR
El nou CAP acollirà el PASSIR i, aprofi-
tant la nova posada en marxa, es reno-
varà l’equip de professionals de manera

que tinguin un perfil més adequat a les
demandes de les usuàries i se’n reforça-
rà el servei de llevadores.

Álvarez Artidiello s’ha mostrat
satisfeta perquè “es potenciarà l’atenció
a la dona al triangle el Masnou, Alella i
Teià. Fins ara, només teníem atenció
mèdica. Ara tindrem ecografies gineco-
lògiques i obstetrícia de baixa definició,
la qual cosa evitarà que s’hagin de fer
desplaçaments per aquestes proves en
el primer i l’últim trimestre de l’emba-
ràs, i suposarà un augment d’hores de
presència de ginecòlegs que hauran de
donar aquest servei”.

CAP de Salut Mental
Un altre dels serveis que es traslladarà
al CAP Ocata-Teià serà el CAP de Salut
Mental, un trasllat que suposarà una
gran millora en la qualitat dels equipa-
ments. Segons la regidora de Salut
Pública, “aquest trasllat també ens per-
met millorar i ampliar l’oferta de ser-
veis, ja que, a les antigues instal·lacions
de La Calàndria, la fundació El Molí d’en
Puigvert continuarà donant servei a les
persones afectades per una malaltia
mental i s’hi iniciarà un nou servei: el
servei prelaboral a persones amb malal-
tia mental”. Aquesta acció es portarà a
terme fins que sigui aprovat el servei del
Centre de Dia de Salut Mental.

Álvarez Artidiello ha remarcat la
importància de la posada en marxa del
nou equipament, que considera un pas
més en l’avenç de la gestió sanitària:
“Per l’Equip de Govern, la salut és un
tema principal en la gestió, perquè
sabem que és la columna vertebral d’un
poble, i per això apostem clarament i
inequívocament per la qualitat i la proxi-
mitat en la gestió de la sanitat.” 

El CAP Ocata-Teià es posa 
en marxa
L’equipament acollirà el PASSIR i el CAP de Salut Mental, i oferirà els serveis 
d’ecografia, retinografia digital per a persones diabètiques i odontologia

EL NOU CAP ACOLLIRÀ 
EL PASSIR, ELS SERVEIS D’O-
DONTOLOGIA I EL CAP DE
SALUT MENTAL, ENTRE 
D’ALTRES

Les instal·lacions del nou centre, entre el carrer de Mèxic, el Camí del Mig i el Torrent Can Gaio, a punt.
Com se sabrà quin és el 
professional de referència de 
cada persona?
Properament, els masnovins i masno-
vines rebran a casa una carta de l’Ins-
titut Català de la Salut en què se’ls
comunicarà quin serà d’ara en enda-
vant el seu personal mèdic de referèn-
cia. En la mesura que ha estat possi-
ble, s’ha intentat respectar l’assigna-
ció de professionals perquè tota la
família sigui atesa per la mateixa per-
sona. 

L’Institut Català de la Salut i l’A-
juntament són conscients de la impor-
tància que els i les professionals de la
salut tenen per a tothom. Per això
volen demanar la col·laboració dels
masnovins i masnovines perquè diposi-
tin la seva confiança en els nous pro-
fessionals assignats, i els donin un
marge de confiança de sis mesos,
transcorreguts els quals podran
sol·licitar un canvi en el cas que no
estiguin satisfets de l’atenció rebuda.

Què suposa l’obertura d’aquest
nou CAP?
Amb el nou centre es pretén descon-
gestionar el CAP del Masnou i apropar
els serveis a la població. Es farà un
desdoblament dels professionals de
capçalera entre els dos centres.
Aquesta redistribució equilibrarà les
ràtios, a la vegada que augmentarà el
nombre de professionals. Des de l’1 de
desembre s’incorporarà un nou metge
o metgessa i un o una nova infermera,
i s’anirà ampliant la plantilla d’acord
amb les necessitats de la població.

Aquesta reestructuració implica
que els habitants d’Ocata i de Teià,
segons els límits geogràfics publicats
al DOGC núm. 3809, de 28/01/2003,
hauran de ser atesos al nou centre.

Cruz Álvarez Artidiello
Regidora de Salut Pública

L’equipament
El centre es troba entre el carrer de
Mèxic, el Camí del Mig i el Torrent Can
Gaio, a l’extrem est del Masnou, i esde-
vindrà una via principal de connexió
del municipi. 

Es tracta de la inversió més gran
que s’ha fet mai al Masnou en un equi-
pament sanitari, amb un pressupost
de més de 4 milions d’euros. L’edifici
compta amb 2.500 metres quadrats,
1.693 dels quals corresponen als
espais reservats per al Centre de
Salut. La resta de superfície es destina
al Centre de Salut Mental i al PASSIR.
També acollirà altres serveis, com el
d’odontologia. 
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L’Ajuntament del Masnou, des de la Regi-
doria de Salut Pública, continua la lluita
contra el mosquit tigre. L’últim capítol

s’ha centrat en l’aplicació d’un tracta-
ment de desinsectació al cementiri
municipal i els voltants, ja que, amb
l’augment de flors naturals amb motiu
del dia de Tots Sants, el cementiri podria
esdevenir un focus d’expansió d’aquest
mosquit. 

Concretament, el tractament adultici-
da es va aplicar tant a les zones de vege-
tació interior i exterior del cementiri
(heures que pengen per la paret i la part
que toca a la paret del cementiri de la
zona verda de Pau Casals) el 25 d’octu-
bre, i el tractament larvicida es va apli-
car a la zona dels nínxols, concretament
als gerros plens d’aigua on es col·loquen
les flors, el dia 6 de novembre. Així
mateix, també es va aplicar un tracta-
ment de larves als embornals i un contra
els insectes adults a la vegetació de les
pistes de petanca del Club de Petanca El
Masnou.

Aquesta actuació s’afegeix a tota la cam-
panya que s’està duent a terme al llarg de
tot l’any des de l’Ajuntament per combatre
un problema en què, tal com ha declarat en
diverses ocasions la regidora de Salut
Pública, Cruz Álvarez Artidiello, “és
bàsica la localització i l’extinció ràpida dels
possibles focus d’expansió”. La regidora
també ha assenyalat que “per portar a
terme aquesta campanya és de gran impor-
tància la col·laboració ciutadana, atès que
els focus es localitzen habitualment als jar-
dins particulars. Vull aprofitar per agrair la
bona disposició dels masnovins i les mas-
novines per col·laborar amb la Regidoria,
fet que ha facilitat la tasca de localització i
eliminació de focus, i ha evitat l’expansió
del problema pel municipi”.

Actuacions de la campanya
Al llarg del 2008, són diverses les actua-
cions que s’han dut a terme per combatre

l’expansió del mosquit tigre. La coordina-
ció amb altres administracions implica-
des ha estat clau per aplicar actuacions
efectives, així com la col·laboració amb
altres departaments de l’Ajuntament i la
formació del personal dels serveis impli-
cats en el control del mosquit tigre. La
informació a la ciutadania, les indústries,
les empreses i els comerços ha estat un
altre dels eixos destacats, amb la publi-
cació de bans, l’enviament de cartes
informatives i la difusió de les mesures
de prevenció i control mitjançant la pàgi-
na web i el butlletí municipals. Com que
la col·laboració ciutadana és bàsica per a
l’èxit de la campanya, diversos agents
cívics també han lliurat informació porta
per porta. A més, la Regidoria de Salut
Pública ofereix tot tipus d’atenció i
assessorament personalitzat. Més infor-
mació al telèfon 93 540 74 40 o salutpu-

blica@elmasnou.cat. 

Noves actuacions contra el mosquit tigre

El PEE valora 
satisfactòriament 
el seu primer any 
de funcionament

La Comissió Local del Pla Educatiu d’Entorn (PEE) del Masnou
ha valorat les activitats dutes a terme durant el curs passat
com a força satisfactòries, a la vegada que n’ha assenyalat
alguns aspectes que cal millorar. El PEE és un projecte compar-
tit entre la Regidoria d’Educació i el Departament d’Educació
que té com a eixos fonamentals la llengua, la interculturalitat i
la cohesió social, i, entre d’altres objectius, inclou l’acollida de
persones nouvingudes, el foment de la cultura i les tradicions
culturals catalanes i la participació en aquestes tradicions, el
suport als centres educatius, i l’augment de l’èxit escolar. Per
aconseguir-los, s’han organitzat diverses activitats, entre les
quals cal destacar els tallers d’estudi assistit, els tallers de cant
coral i d’audiovisuals, la sessió de cuina intercultural per la
Festa Major, les sessions de narració de contes a la Biblioteca
municipal, així com diferents exposicions i conferències. El
regidor Màxim Fàbregas, que considera el PEE com un recurs
molt important per potenciar el Masnou com a municipi edu-
cador, ha valorat el primer any d’aquest pla com a positiu i està
convençut que el desenvolupament del projecte al llarg del
curs 2008-2009 en permetrà la consolidació.

L’Ajuntament promou
la reutilització 
de llibres de text
L’Ajuntament del Masnou ha iniciat enguany el Programa
cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text
i material curricular als centres educatius del Masnou. Amb
la voluntat de promoure l’ús racional dels recursos, d’incenti-
var el respecte al medi ambient i, alhora, facilitar un estalvi
a les famílies, l’Ajuntament proporcionarà un ajut econòmic
als centres que hi participin. Per al curs 2008-2009 s’han
adherit quatre centres al projecte: els CEIP Lluís Millet,
Ocata i Marinada, i l’escola Immaculada-Escolàpies. La dota-
ció del projecte és de 25.000 euros. L’import dels ajuts es
determina primant el nombre d’alumnes participants en el
projecte, l’aportació econòmica de les AMPA i el major cost
dels llibres de secundària en relació amb els de primària. El
regidor d’Educació, Màxim Fàbregas, que ha valorat molt
positivament aquesta iniciativa, tant per la implicació de les
AMPA i els claustres dels centres que han participat enguany
en el projecte com pel nombre d’alumnes que s’hi han incor-
porat, prop de 700, espera que el proper curs compti amb
una participació encara més important.

Canvis  de dates al
cicle Créixer amb Tu

La sessió “La incorporació d’una nova persona a la família i
els canvis que s’hi produeixen”, corresponent al cicle de
xerrades i tallers per a pares i mares Créixer amb Tu, orga-
nitzat per les regidories d’Educació, Dona i Infància, que
s’havia d’haver fet el 4 de novembre passat, es recuperarà el
17 de desembre a l’escola bressol Sol Solet. Així mateix, la
sessió programada per al 2 de desembre sobre “La cura, el
desenvolupament i l’educació de les criatures” finalment es
farà el dia 3 de desembre també en aquesta escola bressol.
La resta de sessions programades són “Interacció i comuni-
cació”, el 19 de novembre a la llar d’infants Ca la Rita; “El
benestar i la salut de la criatura”, el 26 de novembre a la llar
d’infants Bambi, i “La relació que s’estableix entre els dife-
rents contextos de la vida de l’infant”, el 10 de desembre a la
llar d’infants El Petit Vailet. Tots els tallers començaran a les
18.30 h i cal inscriure-s’hi a la llar d’infants corresponent vuit
dies abans de la data d’inici del taller. Aquesta formació és
gratuïta i compta amb la col·laboració de la Generalitat de
Catalunya.

EDUCACIÓ

Vacunació antigripal al CAP
del Masnou
La campanya de vacunació antigripal serà vigent fins a final de novembre al CAP del Mas-
nou (c/ de Sant Miquel, 125). És recomanable posar aquesta vacuna a qualsevol persona a
partir dels 60 anys, a tothom qui pateixi una malaltia de cor o pulmons, i a les persones amb
diabetis. Fins al 3 de novembre, un 31,1% de la població major de 60 anys i un 11,9% de la
població de 15 a 59 anys dins del grup de risc havia estat vacunada. Per poder concertar la
visita, cal trucar directament al telèfon del CAP (93 555 74 11) i indicar que el motiu de la
visita és la vacunació de la grip. 

Un dels operaris al cementiri.
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Al Ple del mes d’octubre, Convergèn-
cia i Unió va presentar, entre d’altres
propostes, una moció en què sol·licita-
va la col·laboració de la Generalitat
per a la creació d’una Escola de Músi-
ca Municipal amb estudis que puguin
ser homologats per un centre oficial.
Aquest és un dels punts a què ens haví-
em compromès en el programa electo-
ral.

La iniciativa va ser aprovada majori-
tàriament amb el suport d’ERC junta-

ment amb el PP i, contràriament, va ser
rebutjada pels partits del Govern muni-
cipal actual (PSC i ICV-EUiA). La raó
argüida pel Govern és inversemblant.
Diuen que ja hi estan treballant, a més
d’objectar-hi defectes de forma. Una
bona excusa, segons el nostre criteri,
per no donar suport a la idea que apor-
ta, una vegada més, l’oposició, malgrat
que es tracti d’una necessitat a hores
d’ara evident, contrastada i reivindica-
da per una part de la població.

Ens refermem en el convenciment
que la música és una part fonamental
en l’educació de la persona, perquè en

potencia les habilitats i capacitats, en
reforça la formació integral, i, alhora,
millora i facilita la socialització i l’a-
prenentatge d’altres matèries. La músi-
ca té un paper fonamental en la cultu-
ra i en la tradició d’un país o una regió.
El Masnou ha estat sempre una pobla-
ció de gran tradició musical i bressol
de mestres destacats, i és per aquest
motiu que cal un impuls real i decidit
del nostre Ajuntament a un projecte
que sigui ambiciós i que s’adreci a una
població que ja encara la recta cap als
vint-i-cinc mil habitants. A més, cal
tenir en compte el possible ús manco-

munat de l’escola de música amb els
municipis veïns.

El mandat del Ple municipal no
especifica ni dates ni terminis, més si
tenim en compte el moment econòmi-
cament delicat que vivim tant els parti-
culars com les administracions. Però,
en tot cas, és del tot positiu que un
ajuntament tingui idees i projectes de
futur. Tots reconeixem que els projec-
tes triguen a esdevenir realitat i, per
aquest fet, val la pena començar-hi a
treballar, per fer que el Masnou torni a
ser una referència, en aquest cas musi-
cal.

Escola de Música Municipal

El mes d’octubre passat es van aprovar
les ordenances fiscals de l’any 2009, grà-
cies al vot favorable d’ERC. Aquest any,
el Grup Municipal d’ERC es va plantejar
dos objectius a l’hora de negociar els
impostos i les taxes que els ciutadans i
ciutadanes del Masnou haurem de pagar
el 2009. El primer, tenint en compte que
les classes econòmicament menys afa-
vorides sempre són les que surten més
mal parades d’èpoques de crisi econòmi-
ca, va ser no incrementar la pressió fis-
cal de les famílies per sobre de l’IPC, i el

segon, garantir que l’Ajuntament man-
tingués els serveis que està donant
actualment i assumir els compromisos
pactats en el conveni laboral amb els
seus treballadors i treballadores.

La proposta del Govern pel que fa a
l’IBI va ser abaixar la quota impositiva del
0,92 al 0,90, la qual cosa volia dir que la
pressió fiscal per a les famílies seria del
6,5%, molt per sobre de l’IPC. ERC va fer
una esmena a les ordenances ambiciosa,
però, alhora, assumible. El Govern va
haver d’acceptar la proposta d’ERC de
rebaixar-la fins al 0,89, la qual cosa vol dir
que la pressió fiscal se situa a l’entorn de
l’IPC i que entre totes les famílies del Mas-
nou deixarem de pagar per aquest con-
cepte uns 84.000 euros a l’Ajuntament. 

Aquesta rebaixa en l’IBI, aconsegui-
da gràcies a l’esmena d’ERC, juntament
amb un augment lineal de totes les taxes
del 3,3% i la congelació de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica, ens per-
met garantir que la pujada global de tots
els tributs per al 2009 estarà per sota de
l’IPC.

Altres esmenes proposades per ERC
que van ser acceptades pel Govern
beneficiaran les famílies nombroses que
visquin en habitatges amb valor cadas-
tral inferior a 120.000 euros i les que por-
tin els seus fills a l’escola bressol muni-
cipal, els usuaris de la deixalleria mòbil,
que podran tenir bonificacions a la taxa
d’escombraries, la bonificació de les
obres que serveixin per mantenir el

patrimoni històric, les persones que tin-
guin alguna minusvalidesa a l’hora de
demanar la placa de gual, els joves que
vulguin instal·lar el seu negoci al Mas-
nou... 

El vot favorable d’Esquerra, un cop
més, ha estat de responsabilitat, ja que,
tenint en compte el vot negatiu de CiU i
PPC, si Esquerra hagués votat en contra,
això hauria significat que les ordenan-
ces fiscals per al proper exercici 2009 no
s’haurien aprovat, fet que implicaria, pel
que fa a l’IBI, aplicar el tipus impositiu
del 2008, que és del 0,92, la qual cosa
voldria dir que la pressió fiscal per al
proper 2009 per a les famílies pujaria
fins a un 8,15%, gairebé el doble que
l’IPC. 

ERC força el Govern a abaixar més
l’IBI a canvi d’aprovar impostos 

i taxes per al 2009

Des de fa uns mesos, la situació econòmi-
ca mundial s’ha agreujat fins a límits molt
preocupants. La crisi, que s’inicià lluny de
nosaltres, no colpeja tothom amb la
mateixa força, ja que les víctimes princi-
pals d’aquesta situació són els més desfa-
vorits.

Tot i que, en ser una crisi d’abast mun-
dial, les mesures principals que cal adop-
tar per superar-la han de ser globals, és
absolutament necessari que els governs
estatal, autonòmic i locals prenguin també
mesures per combatre-la, i una de les
eines més importants que tenen per fer-ho
són els seus pressupostos respectius. 

Els ajuntaments, econòmicament mal-
tractats al llarg de la història pel Govern

central, han vist ara disminuïts els seus
ingressos com a conseqüència de la situa-
ció actual. I el Govern central, presidit per
José Luís Rodríguez Zapatero, ha rebutjat
les demandes de millora de finançament
local que li han fet arribar els alcaldes i
alcaldesses de la Federació de Municipis,
de manera que ha deixat els ajuntaments
abandonats a la seva sort.

D’altra banda, malgrat el compromís
de disposar d’un nou sistema de finança-
ment per a Catalunya abans de final de
novembre, al qual va arribar la vicepresi-
denta del Govern central amb Joan Saura,
president d’ICV, les notícies semblen con-
firmar que aquest acord serà vulnerat i
que, per tant, Catalunya haurà de seguir
esperant per disposar d’un finançament
just. I aquest incompliment comportarà
que el Govern de la Generalitat tindrà

greus dificultats per complir els seus
objectius. Aquesta actuació del PSOE
sembla donar la raó a aquells que diuen
que el president Zapatero prefereix un
govern PSC-CiU i que, per això, intenta
posar contra les cordes el Govern Tripar-
tit, allargant de manera injustificada el
pacte per al finançament i incomplint fla-
grantment l’Estatut.

Malgrat aquest panorama, el Govern
de la Generalitat i els governs locals han
de fer l’impossible per tal de disminuir l’e-
fecte de la crisi sobre els seus ciutadans.
En el cas de la Generalitat, augmentant
els recursos destinats als municipis,
incrementant els pressupostos destinats a
l’aplicació de mesures adreçades als més
desfavorits (Llei de dependència, ajuts al
lloguer...) i posant fre als intents de les
empreses que, com Nissan, intenten apro-

fitar la crisi per millorar encara més els
seus resultats econòmics amb l’acomia-
dament de 1.700 treballadors.        

Per als ajuntaments, i això va també
per al del Masnou, les prioritats per a
l’any 2009 han de ser les polítiques
socials. Per això, el pressupost de l’Ajun-
tament del Masnou haurà de prioritzar,
per damunt d’altres objectius i progra-
mes, els destinats a l’atenció a les famílies
més necessitades (suport a l’ocupació,
serveis socials, accés a l’habitatge, llars
d’infants...), sense descuidar, però, l’aten-
ció als serveis obligatoris, com ara la
neteja i el manteniment de carrers, el
transport urbà, etc.

I encara que no ho sembli, no es tracta
d’estrènyer-se el cinturó, sinó de gastar
racionalment, tenint clares quines són les
prioritats.

Temps difícils

Doncs m’hauran de perdonar, però és que
no en sé la resposta! Potser l’equip que ens
governa (o ens desgoverna, segons vaig
revelar al meu article del darrer El Masnou

Viu http://www.elmasnou.cat/ARXIUS/

alcaldia/VIU_25_DEF.pdf, pàgina 9) sí que
ho sap, perquè això és el que ha decidit fer
per al 2009. Així és. En temps de crisi, en
temps en què gran part de la ciutadania
passa per un moment difícil i gens desitja-
ble, el Govern del PSC i ICV, amb l’ajut de
la tan madura i independent (hehehehe, ui
perdó, hehehe) ERC han aprovat unes
ordenances fiscals que preveuen una puja-

da propera al 5% del conegut IBI, a més
d’aplicar una pujada generalitzada en la
resta d’impostos i taxes del 3,3%.

Per tant, primera actuació d’aquest
Govern municipal per ajudar els ciutadans
a passar millor aquests temps: pujada d’im-
postos. Perfecte! Crisi-1, Recuperació-0.

Segons el Govern, s’han d’apujar els
impostos per mantenir el nivell de despe-
sa compromès i continuar donant satis-
facció a les demandes dels ciutadans en
temes socials, principalment. Si t’ho
expliquen així, potser es pot arribar a
pensar que per aquest motiu sí que és
necessari apujar els impostos, però, si fos
realment així, llavors el meu grup hauria
votat a favor d’apujar els impostos i jo no
hauria escrit aquest article.

El que no diu ni dirà mai aquest
Govern és que, a més de donar serveis
socials, que en la conjuntura actual seran
més necessaris, i per als quals el meu grup
està disposat a fer l’esforç pressupostari
necessari, tenen compromeses unes
altres despeses engrossides que també
s’han de cobrir, i que són les principals
causants que hagin d’apujar els impostos.

M’estic referint, per exemple, al com-
promís de pagament de 70.000 euros que
el Govern ha adquirit en nom de tots per
pagar cada any un canal de televisió digi-
tal terrestre del Maresme, dirigit per polí-
tics (una garantia d’èxit!), que ni conei-
xem ni veiem, però això sí, paguem i de
quina manera!; la compra dels terrenys de
la caserna de la Guàrdia Civil per un milió

d’euros, quan els terrenys esmentats
havien estat prèviament donats per
aquest Ajuntament; el manteniment d’un
Ple de Riure que té un cost per a la ciuta-
dania catalana de més de 150.000 euros
anuals, i que cada any perd espectadors,
espectadors que, per cert, no tenen res a
veure amb les persones que tenen rendes
baixes; i tantes altres despeses inútils o
no essencials que, si se’n prescindís, no
caldria apujar els impostos.

En fi, nego que sigui necessari apujar
els impostos. És més, asseguro que es
poden mantenir i augmentar els recursos
socials disponibles per atendre els més
perjudicats per aquesta crisi abaixant els
impostos. Només necessito una oportuni-
tat, que no és poc!

Per què apujar els impostos en els
temps que corren?

El dilluns 13 d’octubre, el conseller de
Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat, Joaquim Nadal, va visitar
l’Ajuntament del Masnou, convidat per
l’alcalde de la vila, amb la finalitat de par-
lar sobre les infraestructures de mobilitat
i transport del Baix Maresme. A la pre-
gunta d’un dels assistents a l’acte sobre el
futur de la línia de tren de la costa, que va
ser la primera de funcionar a Espanya, el
conseller Nadal va contestar dient-li que
calia tenir somnis, és a dir, que era neces-
sari també tenir projectes de futur enca-
ra que ens portessin a horitzons llunyans
de fins a 25 o 30 anys vista.

D’aquesta manera va parlar del pro-
jecte, establert en diversos documents
–com el Pla d’infraestructures de trans-
port de Catalunya i el Pla territorial de la
regió metropolitana de Barcelona–, del
futur trasllat i soterrament de la línia de
tren al Baix Maresme, que hauria de pas-
sar per l’interior dels nuclis urbans de les
poblacions de la costa.

Un altre somni per als habitants del
Baix Maresme, i aquest a mitjà termini,
és convertir la carretera Nacional II en
un passeig, o dit d’una altra manera, en
un carrer més de connexió entre els
municipis costaners, amb voreres més
amples, arbrat abundant, carril bici i un
trànsit de debò pacificat, que faciliti la
integració amb les nostres platges;

podria denominar-se passeig de Mar.
Les bases perquè això sigui possible

són ja sobre la taula: el mes de juny passat,
el Govern de l’Estat va cedir la titularitat
de la carretera a la Generalitat amb una
important dotació econòmica per escome-
tre els projectes necessaris i les obres de
construcció d’una nova carretera, de
caràcter comarcal i ubicada al costat de
l’autopista –prèviament consensuada per
totes les administracions–, que haurà d’ab-
sorbir els prop de 40.000 vehicles sobrants
de l’actual N-II i que, al seu moment, utilit-
zarien la nova via o Ronda del Maresme.
“No ens enganyem i que no ens enganyi
ningú, només després de posar en marxa
la nova via podrem treballar per convertir
la carretera actual en el passeig que

tothom somia i desitja; amb el consens
municipal necessari, és clar i, després, en
seria traspassada la titularitat a cadascun
dels municipis”, va afirmar el conseller.

El conseller també va donar terminis:
en dos anys, la Generalitat podria iniciar
la construcció de la nova infraestructura,
amb el màxim consens municipal i,
només després, engegar el projecte de
conversió de la carretera actual en un
passeig. Som al davant d’una important
operació per al Baix Maresme, ja que en
un termini de sis o vuit anys podríem gau-
dir i accedir en millors condicions a les
nostres magnífiques platges i començar a
oblidar el malson de la N-II.

Els somnis són necessaris i, de vega-
des, es poden fer realitat!

Els somnis són necessaris

Irene Conesa
Regidora del Grup 
Municipal de CiU

Màxim Fàbregas
Portaveu del Grup 
Municipal d’ICV-EUiA

Frans Avilés
Portaveu del Grup
Municipal del PP

Joaquim Fàbregas 
Regidor del Grup 
Municipal d’ERC

Enric Folch
Portaveu del Grup
Municipal del PSC



La xarxa Càritas, destinada a l’ajut i l’aten-
ció de la gent més necessitada, forma part
de l’organització de l’Església catòlica i és
present en més de 154 països del món. Un
dels seus lemes és que existeix Càritas on
existeix una comunitat cristiana.

L’activitat d’aquest organisme comen-
ça a les parròquies. Al Masnou, fa 22 anys
que Càritas Parroquial hi treballa. Aquesta
entitat actua segons els valors cristians,
sense discriminar per raó de creença, ori-
gen i cultura. Actualment, compta amb un
equip de 24 voluntaris i voluntàries, que
acull les persones en situació de pobresa i
necessitat, i treballa per facilitar que
siguin protagonistes del seu desenvolupa-
ment integral, des del compromís de la
comunitat cristiana. 

Un dels objectius de la seva activitat
consisteix en la promoció i la coordinació
de la solidaritat, l’ajut a la promoció de la

persona i el desenvolupament de la digni-
tat humana de tothom qui es troba en
situació de precarietat, una tasca que es
du a terme mitjançant diverses activitats
dirigides a l’assistència i la formació. 

L’entitat compta amb el suport de pro-
fessionals de Càritas Diocesana i de l’Ajun-
tament del Masnou, que, a través de Ser-
veis Socials, porta a terme diverses actua-
cions encaminades a prevenir la margina-
ció i promoure la integració d’aquelles per-
sones o famílies que, per diverses circums-
tàncies, com les dificultats econòmiques,
la manca d’autonomia personal, les disca-
pacitats físiques o la marginació social,
necessiten ajut i protecció social.

Campanya de Nadal
Càritas Parroquial del Masnou demana la
col·laboració de tots els masnovins i mas-
novines per a la campanya de Nadal, amb
l’objectiu de fer un lot nadalenc a totes les
famílies necessitades a les quals presten
ajuda. L’entitat agraeix el suport de totes
les persones que treballen des de fa anys
en aquesta campanya.

Hora i lloc de la recollida d’aliments

Mes de novembre
Supermercat Dia: divendres 28, de 9.30 
a 20 h. 

Mes de desembre
Mercat Municipal: divendres 12, de 9.30 a
20 h. 
Supermercat Eroski (Voramar): dissabte
13, de 9.30 a 20 h. 
Parròquia de Sant Pere: de l’11 al 19 de
desembre, de 17 a 19 h.
Parròquia de la Mare de Déu del Pilar:
diumenge 14 de desembre, abans de la
missa.
Oratori de Santa Maria d’Ocata: diumen-
ge 14 de desembre, abans de la missa.
Església de Santa Maria de Maricel:
dimecres 10 i 17 de desembre, de 17 a 19 h;
diumenges 14 i 21, abans de la missa.
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Càritas Parroquial del Masnou
Suport i atenció a les persones més necessitades

L’ENTITAT COMPTA 
AMB 24 VOLUNTARIS 
I VOLUNTÀRIES 
AL MUNICIPI

Com contactar-hi:
C/ Almeria, 20
08320 El Masnou
Telèfon de contacte: 666 345 493

Carmen Castro (esquerra)

i Antònia Fernández (dreta)

Responsables

Com es pot col·laborar amb l’entitat? 
Amb el teu temps. Oferint unes hores
per col·laborar en algun dels nostres
projectes. Amb les teves idees i el teu
compromís. Amb aportacions econòmi-
ques que ens permetin continuar amb
les nostres accions.

D’on s’obtenen els recursos que 
després destineu a ajudar la gent? 
Els ingressos provenen de donants parti-
culars, empreses, col·lectes de campa-
nyes, sortejos benèfics i de la subvenció
fruit d’un conveni amb l’Ajuntament del
Masnou.

Quins altres projectes immediats teniu? 
Poder mantenir el mateix ritme i la
mateixa qualitat sabent que està incre-
mentant la demanda de persones en
situació de necessitat.

Càritas Parroquial del Masnou també fa recollida i lliurament de roba.

Com cada any, el 6 de de-
sembre, a l’oratori de Santa
Maria d’Ocata, hi haurà una
gran fideuà cuinada per
l’Associació Gastronòmica
Morro Fi i patrocinada pels
comerciants del Masnou. 
El preu serà de 12 euros.

I ja és a la venda la loteria
de Nadal de l’entitat, amb
participacions del número
81311.

1. Participants. Hi poden participar totes
les entitats socioculturals, juvenils, espor-
tives, de comerciants i particulars que ho
desitgin, tenint en compte que cada parti-
cipant només podrà presentar-hi una
carrossa.

2. Tema. Es podrà escollir lliurement sem-
pre que la temàtica sigui infantil. Les com-
parses s’han d’adir amb la decoració de
les carrosses i és condició indispensable
la seva posada en escena.

3. Condicions de participació
a) Les mides màximes de les plataformes,
sense tenir en compte la cabina o els vehi-
cles que les transportin, han de ser de 5
metres de llarg per 2 d’ample, amb una
altura màxima de 3 metres. 
b) Cada carrossa ha de portar il·lumina-
ció. El so és opcional, però, si en porten,
la música ha de ser de temes infantils.
c) És obligatori cenyir-se a les normes de

seguretat establertes sobre incendis, de
manera que cada carrossa ha de portar un
extintor (6 kg de pols 21A-113B) i la benzina,
per al generador, ha d’anar en dipòsits
metàl·lics. Per al compliment de la normati-
va establerta, l’associació de Protecció Civil
es posarà en contacte amb les persones
participants per a les recomanacions neces-
sàries sobre les mesures de seguretat.
d) És obligatori que cada participant pre-
senti, en el moment de la inscripció, una
fotocòpia de l’assegurança del vehicle
que arrossega la carrossa. El remolc no
pot sobrepassar els 750 kg i ha d’estar
proveït d’un sistema d’acoblament secun-
dari –cadena, cable, etc.– que n’impedeixi
la separació del vehicle tractor en cas de
trencament del dispositiu principal d’aco-
blament.
e) Es recomana a les entitats que, si tenen
la pòlissa de responsabilitat civil anyal, la
presentin juntament amb l’assegurança
del vehicle. 

f) Les carrosses han de presentar-se al
port del Masnou el dia 5 de gener a les 17
h. Han d’entrar pel pas del subterrani de la
carretera d’Alella i es col·locaran abans
d’arribar a la plaça d’Europa, seguint les
directrius de la Policia Local.
g) La col·locació de les carrosses es farà
per ordre d’arribada.

4. Termini d’inscripció. Fins al 30 de de-
sembre, dimarts, a l’Àrea de Serveis a les
Persones de l’Ajuntament del Masnou, Ca
n’Humet (carrer de Fontanills, 77), en
horari de 9 a 14 h, a excepció dels dissab-
tes i festius. Per a més informació, podeu
trucar al telèfon 93 540 53 85.
Per raons de seguretat, es limita a deu el
nombre de carrosses participants a la caval-
cada, les quals seran inscrites per rigorós
ordre de presentació de la sol·licitud.

5. Jurat. Estarà format per tres profes-
sionals del món de les arts i un secretari

o una secretària, que seran designats per
la Regidoria d’Activitats i Festes. El jurat
valorarà les carrosses en tres punts clau
del recorregut (a l’inici, al mig del trajec-
te i al final), i ho farà tenint en compte l’o-
riginalitat de la carrossa, l’adequació de
la comparsa, l’espectacularitat, la il·lumi-
nació, els materials emprats i l’animació.

6. Ajuts. Es lliuraran 300 euros per cada
carrossa, la qual haurà de portar una com-
parsa (s’entén per comparsa un grup
mínim de 10 persones disfressades, la dis-
fressa de les quals haurà de ser original)
que reuneixi les condicions del punt 2.
Es donaran bosses de caramels sense
gluten a totes les carrosses per repartir al
llarg del trajecte.

7. Premis. 1r premi: 500 euros. 2n premi:
400 euros. 3r premi: 300 euros. 4 accès-
sits de 100 euros.
Els premis estan subjectes a les reduc-

cions fiscals pertinents, és a dir, d’un
15%.
Els premis no seran acumulatius i cada
carrossa participant només podrà rebre un
dels premis.
L’acte de lliurament de premis es durà a
terme en finalitzar la cavalcada, dins la
festa de cloenda.

5. Notes
Els pagaments es faran efectius a partir
del dia 12 de gener de 2009, al departa-
ment de Tresoreria de l’Ajuntament del
Masnou (pg. de Prat de la Riba, 1), en
horari de 8.30 a 14 h, a excepció dels dis-
sabtes i festius.
Hi haurà un petit refrigeri per a tothom qui
hi hagi participat i col·laborat.
Qualsevol imprevist serà resolt per la
Regidoria d’Activitats i Festes.

El fet de concursar implica l’acceptació
d’aquestes bases.

BASES XIX CONCURS DE CARROSSES DELS REIS MAGS
Per tal de donar la millor rebuda a Ses Majestats els Reis d’Orient, el dia 5 de gener de 2009, i que el seguici que acompanya les carrosses
reials sigui ben lluït, us convidem a participar en aquesta dinovena edició del Concurs de Carrosses dels Reis d’Orient.
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INFANTS

INFANTS

INFANTS

INFANTS

INFANTS INFANTS
INFANTS

INFANTS

INFANTS

INFANTS

NOVEMBRE
16 Diumenge

8 h · Plaça de Marcel·lina de Monteys 
XI Trobada Anem a Buscar
Bolets
Cal portar el dinar (l’esmorzar és a càrrec de
l’organització). Qui ho vulgui pot anar direc-
tament al pla de l’Arròs, a les 9 h. 
Ho organitzen: Amics i Antics Escoltes del Masnou

11 h · Ca n’Humet
Infants a la Placeta! Jugant
per la Igualtat
Els infants de zero a onze anys podran gaudir
de diversos jocs i activitats.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 Dilluns

16.30 h · Arxiu Municipal
Taller participatiu: Explica’m
històries del Masnou
Trobada de persones interessades a docu-
mentar fotografies antigues de la vila.
Ho organitza: Patronat Municipal del Masnou

SALUT 
19 h · Sala de Conferències 
(Edifici Centre)
Xerrada: “Què podem fer per
prevenir el càncer?”
A càrrec del Dr. Xavier Bonfill, director del
Servei d’Epidemiologia Clínica i Salut Públi-
ca de l’Hospital de Sant Pau, amb la partici-
pació del Sr. Ramon Tortajada, del restau-
rant Mas Vell.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 Dimecres

8 h · Tarragona
Castanyada a Cambrils
Informació i reserves: Casal de Gent Gran
Can Malet (ptge. de Marià Rossell, 2. 
Tel.: 93 555 47 26). 
Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet.

18.30 h · Llar d’infants Ca la Rita
Créixer amb Tu. “Interacció 
i comunicació”
Tallers i xerrades, curs 2008-2009. Formació
de pares i mares amb infants de 0 a 3 anys
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb la
col·laboració de la Generalitat de Catalunya

LITERATURA 
19 h · Biblioteca Pública Joan Coromines
Tertúlia literària sobre 
el llibre Felicitat, de Katherine
Mansfield
La Biblioteca disposa d’exemplars del llibre
per deixar-los en préstec a qui ho desitgi.
Dirigirà la tertúlia Dolors Renau, psicòloga.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Joan Coromines

20 Dijous

18 h · Ca n’Humet
Dia Internacional dels Drets 
de l’Infant
Xocolatada i un joc per a infants fins als 
onze anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

21 Divendres

18 h · Biblioteca Pública Joan Coromines
Hora del Conte: “Contes 
de la mare Terra”
A càrrec del narrador Salvador Linares. Acti-
vitat adreçada a infants de quatre a dotze
anys. Després, amb motiu del Mes dels Drets
de l’Infant, tindrà lloc un taller en què es cre-
aran animals amb les mans. Activitat inclosa
dins el Pla educatiu d’entorn.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

18 h · Espai de Trobada (Ca n’Humet)
Reunió de corresponsals
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

TEATRE 
21.30 h · Ca n’Humet
Ple de Tardor, teatre a Ca n’Humet
Démodés, amb la Cia. La Tal i Leandre. Venda
anticipada d’entrades a l’OAC i el mateix dia a
taquilla a partir de les 19.30 h. Preu: 12 ¤. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, Festival
Internacional de Teatre Còmic Ple de Riure. 

22 Dissabte

11.30 h · Sala polivalent del Ca n’Humet
Taller per a pares i mares 
de massatge per a nadons 
d’un a nou mesos 
A càrrec d’Alba Sanvicente i Gemma Pasqual,
infermeres de Pediatria del CAP del Masnou.
Places limitades. 
Cal fer reserva al 93 540 53 84. Durant l’acti-
vitat, hi haurà servei de guarderia per a
infants fins a onze anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

ESPORTS 
12 h · Club Nàutic del Masnou
I Gran Premi Houlotte al Club
Nàutic El Masnou
Fins al diumenge 23.
Ho organitza: Club Nàutic El Masnou

18 h · Sala polivalent de Ca n’Humet
Simfonia de les Joguines
A càrrec de la Jove Orquestra del Masnou.
Activitat adreçada a infants entre tres 
i onze anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

CONFERÈNCIA 
19 h · Carrer de Barcelona, 65
“El Masnou i la vinculació 
amb l’estelada”
A càrrec de Joan Muray. Amb motiu dels
actes del centenari de la bandera indepen-
dentista o estelada, i en homenatge al seu
creador, el masnoví d’adopció Albert Vicens
Ballester.
Ho organitza: Gent del Masnou

23 Diumenge

11 h · Parc temàtic Caramar
Jornada “Via Zero”
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

11 h · Jardins dels Països Catalans
Infants al Parc! Taller 
de malabars: “Fem malabars 
amb els drets?”
Activitat adreçada a infants de zero a onze
anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

24 Dilluns

CIÈNCIA 
20 h · Gent del Masnou
“Estudiant papions a Kenya”
A càrrec de Jordi Galbany, doctor en biolo-
gia. Acte dins la Setmana de la Ciència.
Ho organitza: Ciències a l’Abast i Adés (Associació
per a la Divulgació de l’Evolució Humana)

25 Dimarts

DONA
18 h · IES Maremar 
(av. de Cusí i Fortunet, 52)
Dia Internacional contra la
Violència de Gènere. Exposició:
“Violència i societat”
Exposició guiada sobre la violència i les seves
manifestacions dintre de diferents col·lectius,
a càrrec dels alumnes del centre.
Ho organitza: Alumnat de 2n CFGS Integració Social
de l’IES Maremar

26 Dimecres

18.30 h · Llar d’infants Bambi
Créixer amb Tu. “Benestar 
i salut de la criatura”
Tallers i xerrades, curs 2008-2009. 
Formació de pares i mares amb infants de
zero a tres anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb la
col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

XERRADA 
19.30 h · Centre Obert Maricel
Cicle de xerrades Aprendre
amb Tu. “La prevenció de 
l’anorèxia, la bulímia i altres
trastorns del comportament
alimentari: un repte per a
tothom”
Cicle de xerrades per a pares i mares del
Masnou.
Ho organitza: Secretaria de Polítiques Familiars 
i Drets de Ciutadania de la Generalitat de Catalunya

29 Dissabte

12.30 h · Sala Capitular de l’Ajuntament
del Masnou
Celebració de les Noces d’Or
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

EXPOSICIÓ
18 h · Gent del Masnou
Exposició: “Centenari 
de l’estelada”
Material cedit per la Comissió dels Cent
Anys de l’Estelada. Acte d’inauguració oficial
el diumenge 30 de novembre a les 12 del
migdia.
Ho organitza: Gent del Masnou

TEATRE 
18 h · Sala polivalent de Ca n’Humet 
Teatre familiar. Giralluna
Benvinguts a l’espai on tot pot ser, on els
arbres són paraigües i la Lluna és de paper.
Preu: 1 ¤ fins als onze anys, i 3 ¤ adults.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h · Gent del Masnou
“Temes de la nostra butxaca.
Divulgació econòmica”
A càrrec de Jacint Ros Hombravella, econo-
mista.
Ho organitza: Gent del Masnou

30 Diumenge

10 h · Carrer de Pere Grau
Dins Jornades Gastronòmiques
X Trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava
Informació i reserva de taules: 93 555 46 58
i 93 555 04 52 (places limitades). Zones d’a-
parcament al port esportiu.
Ho organitza: Gent del Masnou

10 h · Port esportiu
Visita a les instal·lacions del
port esportiu i possible sortida
a mar
Preu: Gratuït. És imprescindible fer la inscrip-
ció a la Unitat de Promoció Econòmica, 
tel. 93 540 62 00.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h · Parc del Mil·lenari
Infants al Parc!
Taller de maquillatge, maquilla’t pel dret!
Activitat adreçada a infants de 0 a 11 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

DESEMBRE
1 Dilluns

19 h · Sala Polivalent (Edifici Centre)
Espai de Debat Educatiu. 
Debatem sobre l’educació 
al Masnou
Sessió moderada per Maria Jesús Comellas,
doctora en psicologia. Aquest curs, parlem
de respecte. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb el suport
de la Diputació de Barcelona

3 Dimecres

18.30 h · Escola bressol Sol Solet
Créixer amb Tu. “La cura, el
desenvolupament i l’educació
de les criatures”
Tallers i xerrades, curs 2008-2009. Forma-
ció de pares i mares amb infants de zero a
tres anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb la
col·laboració de la Generalitat de Catalunya

5 Divendres

18 h · Biblioteca Pública Joan Coromines
Espectacle infantil: 
Arzabastayan. El pallasso 
que volia ser mag
Un pallasso un xic maldestre es converteix
en un aprenent de mag esbojarrat. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

6 Dissabte

De 10 a 14 h i de 17 a 21 h 
Pati del Casino del Masnou
11a Fira de Santa Llúcia
Fins el dia 8.
Ho organitza: Federació del Comerç, la Indústria i el
Turisme del Masnou, i Gent del Masnou

7 Diumenge

10 h · Masia Can Teixidó
Visita cultural guiada 
a Can Teixidó
Inscripcions al local social de Gent del Mas-
nou (Dr. Josep Agell, 9). Places limitades. No
hi seren admeses les persones que no s’hi
hagin inscrit prèviament. 
Ho organitza: Gent del Masnou

9 Dimarts

SALUT
19 h · Biblioteca Pública Joan Coromines
Conferència col·loqui: 
“Malalties mentals greus”
Hi haurà un audiovisual i es podran fer pre-
guntes. Tema que es tractarà a la Marató de
TV3 d’enguany.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca Pública
Joan Coromines, amb la col·laboració del Departament de
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya

10 Dimecres

18.30 h · Llar d’infants El Petit Vailet
Créixer amb Tu. “La relació 
que s’estableix entre els 
diferents contextos de la vida
de l’infant”
Tallers i xerrades, curs 2008-2009. Forma-
ció de pares i mares amb infants de zero a
tres anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb la
col·laboració de la Generalitat de Catalunya

19.30 h · Sala de Conferències 
(Edifici Centre)
Cicle de xerrades Aprendre
amb Tu. “Connecta amb els
teus fills. Parlem de drogues”
Xerrades per a pares i mares del Masnou.
Ho organitza: Secretaria de Polítiques Familiars i
Drets de Ciutadania de la Generalitat de Catalunya

12 Divendres

Hora per concrectar · Casa de Cultura 
Inauguració de l’exposició
"Postals de Nadal" 
Mostra composta pels treballs de Nadal ela-
borats per l’alumnat del Masnou.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 

19 h · Biblioteca Pública Joan Coromines
Vetllada literària i musical
Commemoració del desè aniversari de la
Biblioteca
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

20 h · Bar El Blau
Exposició “Ple del metro” 
Fotografies de Jordi Roma
Ho organitza: El Blau

13 Dissabte

MEDI AMBIENT
10.15 h · Av. de Joan Maragall
Visita guiada a l’Ecoparc 
de Montcada i Reixac
Tercer aniversari de la recollida selectiva de
l’orgànica. Visita a l’Ecoparc de Montcada
per veure el procés de compostatge. Trobada
a les 10.15 h a l’avinguda de Joan Maragall.
Places limitades. Cal concertar visita a l’Ofi-
cina de Medi Ambient: tel. 93 540 75 52. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, Oficina de
Medi Ambient

14 Diumenge

11 h · Parc temàtic Caramar
Circulació del trenet
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masno

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! durant els
mesos de novembre i desembre, els dissab-
tes, de 17 a 21 h.
1r dissabte: Magic. 2n dissabte: PlayStation.
3r dissabte: Magic. 4t dissabte: PlayStation.
5è dissabte: PlayStation.
Ho organitza l’Ajuntament del Masnou, amb la
col·laboració de Rubén Martínez.

Coincidint amb el Dia Internacional de la
Sida, entre l’1 i el 5 de desembre, de les 17 a
les 21 h, a l’Espai de Trobada de Ca n’Humet,
la Regidoria de Joventut obsequiarà els i les
joves que hi passin amb un detall relacionat
amb la sida.

Horaris de Ca n’Humet. C/ de Fontanills, 77
Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 22 h;
dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 23 h, i diu-
menges, d’11 a 14 h i de 17 a 22 h. Espai de
Trobada: de dilluns a dissabte, de 17 a 21 h.
PIJ: dilluns, d’11 a 14 h, i de dimarts a diven-
dres, de 17 a 20 h. 

La deixalleria mòbil s’instal·larà, del 18 al
23 de novembre, a l’avinguda de Pau Casals, i
del 2 al 7 de desembre, al carrer d’Amadeu I.
L’horari serà: de dimarts a dissabte, de 10.30
a 13.30 h i de 16 a 19.30 h, i els diumenges,
de 10.30 a 13.30 h.

PreNadal tradicional. Excursió a la Gleva 
i bon dinar al Lluçanès
La sortida es farà el 17 de desembre a les 8
h. El dia de pagament és el 15 de desembre.
Informació i reserves: Casal de Gent Gran
Can Malet (ptge. de Marià Rossell, 2. Tel.: 93
555 47 26).
Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

“Del quadre a la taula, del mercat a la tela”
Fins al 21 de novembre, l’alumnat de l’escola
Blancdeguix us convida a l’exposició de pin-
tura que fan al Mercat Municipal.

Horaris dels equipaments del Patronat
Museu Municipal de Nàutica: de dimarts a
divendres, de 17 a 20 h; dissabtes, d’11 a 14 h i
de 17 a 20 h, i diumenges i festius, d’11 a 14 h.
Casa de Cultura: tancada per obres des del
5 d’octubre.
Arxiu Municipal: dilluns i dimecres, de 9 a
13 h i de 16 a 19 h.

Punts informatius sobre la recollida 
selectiva de l’orgànica 
A partir del 18 de novembre i durant cinc
dimarts, d’11 a 14 h, hi haurà punts infor-
matius al vestíbul de l’Edifici Centre on
s’atendran totes les consultes sobre la
recollida selectiva de la matèria orgànica, i
es repartiran bosses, cubells i mostres de
compost. Dies: 18 i 25 de novembre, i 2, 9
i 16 de desembre.

MES DELS RESIDUS
Fins al 30 de novembre. Tot el dia
Als vestíbuls de l’Edifici Centre es podran
veure les exposicions següents:
“Dóna la volta. Dels residus al recurs”. Ele-
ments il·lustratius del procés de transforma-
ció de les cinc fraccions de recollida selectiva
(paper i cartró, envasos, fracció orgànica,
vidre i fracció resta), més un element amb un
joc interactiu sobre propostes d’actituds que
fomenten la prevenció.
Exposició “Orgànica”. Vuit lletres gegants
formen la paraula orgànica. A través de cada
lletra coneixem el procés de transformació
de la fracció orgànica fins a obtenir-ne com-
post, així com els beneficis que comporta per
a la salut i el medi ambient. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

25 N. CONTRA LA VIOLÈNCIA
VERS LES DONES, ACTUA!

Diumenge 16 de novembre
11 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)
Presentació de la revista Mar de dones, 
de la Regidoria de Dona
Presentació de la revista de la Regidoria de
Dona per part de la regidora i el personal tècnic.

Divendres 21 de novembre
19 h · Sala de Conferències (Edifici Centre)
Xerrada: “Contra la violència vers les
dones, actua!”
Presentació de la llei aprovada al Parlament
de Catalunya el 24 d’abril de 2008 per eradi-
car la violència masclista. A càrrec de Mila
Arcarons, diputada al Parlament de Catalu-
nya pel PSC-CPC i regidora de l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú. Hi haurà servei de
guarderia.

Dimarts 25 de novembre
11 h · Mercat setmanal
Dia Internacional contra la Violència de
Gènere
Difusió i sensibilització
S’ubicarà el PIMM al mercat setmanal i s’o-
ferirà informació sobre les activitats de la
Regidoria de Dona en relació amb la violència
de gènere.

18 h · Sala Capitular de l’Ajuntament del
Masnou
Dia Internacional contra la Violència de
Gènere
Presentació del Protocol municipal per a
casos de violència de gènere del Masnou
Després de la presentació del Protocol, es lle-
girà un manifest, hi haurà una concentració
silenciosa contra la violència vers les dones i
s’encendran espelmes.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou
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La Regidoria de la Dona organitza un cicle d’activitats per reivindicar una societat igualitària

Contra la violència de gènere, actua!
L’any 2007, a Catalunya es van enregistrar
15.830 denúncies per violència masclista
en l’àmbit de la parella i en l’àmbit fami-
liar, segons dades de l’Institut Català de
les Dones a partir de dades del Departa-
ment d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat de Catalun-
ya (Mossos d’Esquadra), i del Ministeri de
l’Interior. La línia d’atenció a les dones en
situacions de violència (900 900 120) ha
rebut 9.480 trucades des del mes de gener,
fet que suposa una mitjana mensual de
1.053 trucades rebudes. Des de principi
d’any, 61 dones han mort a l’Estat espan-
yol a mans de les seves parelles o expare-
lles, 11 de les quals, a Catalunya. Al Mas-
nou, el servei d’assessoria jurídica que
ofereix l’Ajuntament va atendre 72 con-
sultes durant l’any 2007, 10 de les quals
eren sobre violència de gènere. 

La contundència d’aquestes dades
manifesta que es tracta d’un dels proble-
mes socials més destacats que s’ha de
combatre. Des de la Regidoria de la Dona
de l’Ajuntament es treballa per prevenir la
violència vers les dones i per donar res-
postes adients a aquelles que en són vícti-
mes o n’han estat. Un exemple d’aquesta
voluntat és la campanya “Deixa de cridar
en silenci, actua”, un cicle d’activitats pre-
vist al voltant de la celebració, el 25 de
novembre, del Dia Mundial contra la Vio-
lència de Gènere. Entre les propostes, es
troben tallers d’autoestima, tertúlies i

xerrades, i destaca la presentació de la
revista Mar de dones, elaborada per la
Regidoria de la Dona amb la voluntat d’es-
devenir una eina d’informació i suport per
a la població femenina del municipi. 

L’acte central serà el mateix dia 25, a la
tarda, quan es presentarà el Protocol

municipal per a casos de violència de

gènere i, seguidament, es farà una concen-
tració davant de l’Ajuntament per llegir un
manifest i encendre espelmes. A més a
més, durant el mes de novembre s’han
preparat jornades de treball des de la
Regidoria de Dona: l’una anirà adreçada a
l’alumnat de 4t d’ESO de totes les escoles
del municipi per prevenir la violència en
la parella, i l’altra constarà de quatre ses-
sions adreçades a les dones nouvingudes i
en risc d’exclusió social per afavorir i
potenciar la seva inclusió i participació en
el municipi. Així mateix, la Biblioteca
Pública Joan Coromines ha incorporat la
lluita contra la violència de gènere com a
fil conductor del taller d’escriptura d’a-
quest mes, que es fa els dimecres 12 i 26
de novembre. 

P R O G R A M A C I Ó

Dissabte 15 de novembre 

De 10 a 14 h - Casal de la gent gran 
Can Malet
Taller d’autoestima i creixement 
personal, impartit per la psicoterapeuta
Carme Boo. Organitzat per l’associació Dones
per la Igualtat El Masnou.

Diumenge 16 de novembre

11 h - Espai de Trobada de Ca n’Humet
Presentació de la revista de la Regidoria
de Dona. Acte que anirà acompanyat d’una
ludoteca infantil.

Dimecres 19 de novembre 

19 h - Biblioteca Pública Joan Coromines
Tertúlia literària a càrrec de Maria Dolors
Renau, psicòloga i expresidenta de la Interna-
cional Socialista de les Dones, que ens comen-
tarà el llibre Felicitat, de Katherine Mansfield.

Divendres 21 de novembre

19 h - Sala de Conferències 
de l’Edifici Centre 
Conferència sobre la Llei 5/2008, del
dret de les dones a eradicar la violència
masclista, a càrrec de Mila Arcarons, diputa-
da al Parlament pel PSC-CPC i regidora de l’A-
juntament de Vilanova i la Geltrú.

Dimarts 25 de novembre, 
Dia Internacional contra 
la Violència de Gènere

D’11 h a 14 h - Mercat Municipal
El Punt d’Informació Municipal
s’instal·larà al Mercat Municipal, i el per-
sonal de la Regidoria de Dona informarà dels
serveis i recursos que hi ha al municipi per
atendre aquesta problemàtica, així com d’al-
tres actuacions que es duen a terme des de la
Regidoria.

18 h - Sala Capitular de l’Ajuntament
Presentació del Protocol municipal per a
casos de violència de gènere.

19 h - Davant de l’Ajuntament
Concentració, lectura del manifest i encesa
d’espelmes.

Dijous 27 de novembre 

20 h - Cinema La Calàndria
Cinefòrum organitzat per l’Associació Dones
per la Igualtat El Masnou. 

Si voleu donar suport o adherir-vos al
manifest i la campanya, consulteu la pàgi-
na web municipal: www.elmasnou.cat

El Ple del mes de juliol d’enguany va apro-
var per unanimitat el Protocol municipal

per a casos de violència de gènere. D’a-
questa manera, el consistori reitera el seu compromís per fer
del Masnou una ciutat lliure de violència. Aquest Protocol

recull les pautes de detecció i intervenció, i el circuit de profes-
sionals implicats en casos de violència de gènere al municipi,
així com els mètodes d’avaluació del mateix protocol.

Aquesta campanya, doncs, arrenca amb un nou instrument
per lluitar contra la violència masclista. Esperem que ben aviat
comenci a donar els seus fruits. Però cal ressaltar la importàn-

cia d’un compromís social que impliqui tota la ciutadania per
acabar amb aquesta xacra social, manifestació de la discrimi-
nació de la dona més extremista. 

Van ser les feministes les que van posar la violència de
gènere a l’agenda política i ara és el moment de la responsabili-
tat ciutadana. En aquest sentit, és de màxima importància
crear un espai de referència, que esdevingui el Centre d’Infor-
mació i Recursos per a Dones (CIRD), on la ciutadania trobi un
lloc d’informació, de trobada, de debat i d’ajuda. En definitiva,
el CIRD haurà de ser un centre d’intervenció integral i el lloc
de referència de les polítiques d’igualtat del nostre municipi.

Marta Neira
Regidora de Dona

El 2 de novembre va començar el cicle
“Novembre, mes dels drets dels infants, pels
meus drets!”, una iniciativa amb què la Regi-
doria d’Infància vol commemorar el Dia Inter-
nacional dels Drets dels Infants, el 20 de
novembre. Durant tots els diumenges del mes
de novembre s’ofereixen jocs en diversos
parcs i places del municipi amb la voluntat de,
com ha explicat la regidora d’Infància Cruz
Álvarez Artidiello, “acostar els nens i nenes
als espais que la ciutat els ofereix per jugar i
sociabilitzar-se, perquè és molt important que
els infants recuperin aquests espais”.

A més dels jocs als parcs, el cicle també
inclou un important nombre d’activitats
(vegeu l’agenda a la pàgina 11), entre les

quals destaquen sessions de L’Hora del
Conte, un taller de massatge infantil i l’es-
pectacle La simfonia de les joguines, a càrrec
de la Jove Orquestra de Cambra del Masnou.

També s’hi han inclòs les xerrades per a
pares i mares del programa Créixer amb Tu.
A la foto, una participant a les activitats
organitzades. 

INFÀNCIA

Guia de llenguatge no sexista

a l’Administració del Masnou

1

QUÈ SABEM DEL FEMINISME?Inevitables
contradiccions 

PÀG. 4-5

ENTREVISTA
Cori Mercadé i Núria Fusellas, de BlancdeguixPÀG. 10-11

ACTUALITAT
Violència masclistaPÀG. 6

LES DONES AL MÓNPalestina, una vida complexaPÀG. 14-15

REVISTA DE LA REGIDORIA DE DONA
Núm. 1     Novembre de 2008

MAR DE D   NES

CONTRA LA VIOLENCIA
VERS LES DONES

Campanya municipal
contra la violència de gènere

novembre 2008

ACTUA

Continua el mes dels infants

Protocol municipal

per a casos de

violència de gènere

Juliol de 2008

Institut Català de les Dones

1. Dret a la igualtat, sense distinció de raça, reli-
gió o nacionalitat.
2. Dret a una protecció especial que asseguri un
creixement mental i social sa i lliure.
3. Dret a un nom i a una nacionalitat.
4. Dret a una alimentació, un habitatge i una
atenció mèdica adequats.
5. Dret a una educació i atenció especials per als
infants físicament o mentalment disminuïts.

6. Dret a comprensió i afecte per part de les
famílies i de la societat.
7. Dret a l’educació gratuïta. Dret a divertir-se i a
jugar.
8. Dret a atenció i ajuda preferents en cas de perill.
9. Dret a protecció contra l’abandonament i l’ex-
plotació en el treball.
10. Dret a rebre una educació que fomenti la soli-
daritat, l’amistat i la justícia entre tothom.

Declaració Universal dels Drets de l’Infant
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La Sala d’Actes Municipal (SAM) acull,
fins al 4 de gener, l’exposició “Picasso
pinta el Guernica”, una de les apostes més
destacades de la temporada del Patronat
Municipal i l’Ajuntament del Masnou. La
mostra és un interessant recorregut pel
context de la Guerra Civil espanyola i, en
concret, per les circumstàncies que van
envoltar el bombardeig de la població
basca de Guernica per part de les tropes
alemanyes. L’horror d’aquests fets va
empényer Pablo Ruiz Picasso a pintar
una de les obres més destacades del segle
XX, la qual ha esdevingut un símbol de
l’antibel·licisme i el pacifisme.

L’exposició, després de recrear el con-

text i les vivències de la guerra, mostra
les reproduccions dels esbossos que
Picasso va fer a un ritme frenètic per
construir la seva gran obra i les fotogra-
fies que la seva companya sentimental de
llavors, la fotògrafa i pintora Dora Maar,
va fer sobre el procés de creació de l’ar-
tista.

Durant la inauguració, l’11 d’octubre
passat, l’alcalde del Masnou, Eduard

Gisbert, va expressar la seva satisfacció
pel fet que aquesta mostra hagi arribat al
municipi i va destacar la tasca de la Fun-
dació Palau de Caldes d’Estrac, responsa-
ble de l’exposició, per acostar els signifi-
cats i valors de l’obra de Picasso. Gis-

bert també va mostrar la seva voluntat
de col·laborar amb la Fundació. El direc-
tor d’aquest organisme, Josep Samper,
present a la inauguració, va agrair el
suport de l’Ajuntament i va incidir en la
utilitat de l’exposició per la reflexió sobre
els efectes i els horrors de la guerra. 

Aquesta mostra itinerant és una pro-
ducció de la Fundació Palau de Caldes
d’Estrac i l’Oficina de Patrimoni Cultural
de la Diputació de Barcelona per a la
Xarxa de Museus Locals, amb la col·labo-
ració de la Caja de Ahorros del Mediterrá-
neo. Coincidint amb l’exposició, s’ha ree-
ditat el llibre El Gernika de Picasso, de
Josep Palau i Fabre. 

El 21 de novembre, l’espectacle Démodés,
a càrrec de la Cia. la Tal i Leandre, una
combinació d’uns dels actors i creadors
més originals del panorama teatral actual,
posarà el punt final al cicle de teatre Ple de
Tardor. En un muntatge per a tots els
públics, d’una gran vistositat, els actors
reflexionen sobre la vida de les persones
que hi ha darrere uns pallassos. Tant Lean-

dre com la Cia. la Tal han aconseguit el
respecte unànime de la crítica i del públic,
per la qual cosa s’assegura una cloenda de
gran qualitat per a un cicle que ha posat el
llistó molt alt amb els espectacles ante-
riors.

El Ple de Tardor, inevitable hereu del
Festival Internacional de Teatre Còmic Ple
de Riure, va començar el 3 d’octubre pas-

sat amb la representació d’Encantadas, de
Virginia Imaz, i un curs de clown a càrrec
d’Imaz els dies 4 i 5 d'octubre, al qual va
seguir  el muntatge La forma de les coses,
en una coproducció del Teatre Lliure i La
Troca, el 24 d’octubre.

Tots dos espectacles han comptat amb
una bona assistència de públic. En aquest
sentit, la regidora de Cultura, Marta Neira

ha comentat que “ha estat la primera tem-
porada d’aquesta iniciativa. La gent del
Masnou s’ha d’acostumar que al municipi
també hi pot veure espectacles de molta
qualitat. Hem de continuar treballant per-
què l’esperit del Ple de Riure es vagi este-
nent”. La direcció artística del Ple de Tar-
dor ha estat a càrrec de la companyia mas-
novina Chapertons Còmic-Teatre. 

Fins al 4 de gener es pot visitar la mostra dedicada al procés de creació del ‘Guernica’

Un bon grup de 
persones va assistir 
a la inauguració 
de l’exposició.

Cloenda de luxe per al Ple de Tardor
La Cia. la Tal i Leandre expliquen la vida dels pallassos quan deixen de ser-ho

La valoració
Josep Sampera
Director de la Fundació Palau 
de Caldes d’Estrac

Guernica potser és la paraula que més
immediatament evoca per molta gent el
pitjor i el millor del segle XX. D’una
banda, símbol i premonició de la barbà-
rie que assolà Europa; de l’altra, títol
emblemàtic de l’art contemporani i obra
culminant del seu artista més destacat.

Passats setanta anys del bombardeig
de la ciutat basca i de la creació del gran
mural, hem volgut recordar aquest fets i
posar-los a l’abast de les noves genera-
cions, que potser els desconeixen. Les
reproduccions dels esbossos que Picas-
so pintà febrilment durant un mes ens
permeten seguir-ne el procés creatiu i
les fotografies dels diferents estats de
l’obra, a càrrec de Dora Maar, ens en
permeten veure l’evolució. 

Tot això ho hem fet de la mà de
Josep Palau i Fabre, que al seu llibre El
Gernika de Picasso, reeditat com a com-
plement de l’exposició, segueix dia a dia
el procés creatiu de l’artista i ens en
mostra l’extraordinària importància.

El catedràtic d’història contemporània de la Universitat de Barcelona, Joan Villarroya, va pro-
nunciar una conferència el 7 de novembre a la Sala de Conferències Municipal titulada “Cata-
lunya sota les bombes”. El catedràtic va fer un repàs de l’aviació des de la seva aparició “com
una passió” fins a la seva evolució com a important arma bèl·lica. Villaroya va parlar sobre les
conseqüències que va tenir la intervenció dels avions caces i bombarders d’alemanys, italians
i russos a Catalunya durant la Guerra Civil espanyola. La xerrada s’emmarcava en l’exposició
“Picasso pinta el Guernica”.

Els bombardejos 
a Catalunya

Picasso al Museu del Masnou

‘La forma de les coses’ es va representar el 24 d’octubre a Ca n’Humet.

Joan Villarroya 
i Eduard Gisbert 
en un moment de 
la conferència
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La Biblioteca Pública Joan Coromines,
inaugurada l’any 1998, celebra el desè ani-
versari de la seva ubicació a l’Edifici Cen-
tre. L’equipament municipal, que ocupa
un espai de 695 metres quadrats, va ser
remodelada i millorada l’any 2006 i,

actualment, hi ha pendent un projecte
d’ampliació. Aquesta Biblioteca, que
porta el nom del lingüista Joan Coromi-

nes i Vigneaux (1905-1997), autor d’im-
portants diccionaris i estudis sobre la
llengua catalana, és un servei públic

municipal obert a tota la població que
ofereix un fons de gairebé 30.000 docu-
ments (llibres, revistes, diaris i audiovi-
suals), així com un fons local sobre el
municipi i un interessant fons històric
consultable només des de la Biblioteca.

Des de la Biblioteca Pública Joan
Coromines, que forma part de la Xarxa de
Biblioteques Municipals de la Diputació
de Barcelona, es pot accedir al conjunt de
documents de la Xarxa de Biblioteques a
través del seu catàleg informatitzat, que
es pot consultar a l’adreça d’Internet:
www.diba.cat/biblioteques. A més a més,
les sales de la Biblioteca disposen de
reproductors de DVD i de CD, així com
també d’ordinadors amb servei d’ofimàti-
ca i Internet. També hi ha una zona Wi-Fi,
per connectar-se a Internet sense cables,
amb ordinadors portàtils.

La Biblioteca és també un espai de tro-
bada on s’organitzen tot tipus d’activitats al
llarg de l’any: conferències i presentacions
de llibres, exposicions, tallers, hores del
conte, tertúlies literàries i passejades literà-
ries, com la que es va fer el 18 d’octubre
passat a partir del llibre La Clau Gaudí,
d’Andreu Carranza i Esteban Martín. 

Per commemorar el desè aniversari, la
Biblioteca ha preparat, per al 12 de des-
embre, una vetllada literària i musical
molt especial. La celebració s’iniciarà a
les 20 h amb els parlaments oficials i l’o-
pinió de diversos usuaris i usuàries, que
parlaran del que representa la Biblioteca
a les seves vides. També hi ha prevista la
lectura dels escrits de l’alumnat del taller
d’escriptura creativa que organitza la
Biblioteca, així com l’actuació del grup de
música Túrnez i Sesé, guanyador, l’any
2001, del concurs Sona 9 i una de les
grans revelacions del nou impuls de la
cançó d’autor en llengua catalana. Durant
l’acte es podrà visitar l’exposició “Els tre-
sors de la Biblioteca”, una mostra de lli-
bres de bibliòfil que per les seves caracte-
rístiques i valor bibliogràfic no es poden
posar a l’abast del públic. Entre d’altres,
s’hi podran veure unes primeres edicions
d’obres de Jules Verne, algunes partitures
manuscrites de Lluís Millet o algunes
obres de Joan Amades.

La Biblioteca en xifres
Al llarg del 2007, l’equipament va rebre un
total de 55.738 visites. Gairebé 17.000 per-
sones han fet ús del servei de préstec, a les
quals es van fer més de 48.200 préstecs
(22.936 llibres, 22.340 material no-llibre i
3.004 publicacions periòdiques). Altres ser-
veis que es consoliden són l’accés a Inter-
net, amb més de 15.500 usuaris i usuàries, o
l’accés Wi-Fi, amb 1.527. Durant el 2007 es
van fer un total de 122 activitats de promo-
ció a la lectura, de les quals destaquen: 35
tallers, 24 hores del conte i 12 clubs de lec-
tura. En aquestes activitats, hi van partici-
par un total de 15.393 persones. 

Biblioteca Pública Joan Coromines: 
deu anys a l’Edifici Centre

Celebració de la Castanyada
Un any més, la Colla de Diables del Masnou va orga-
nitzar, per la vigília de Tots Sants, el Castanyot, "Festa
de la Nit Fosca", una castanyada popular. La concen-
tració va començar a la plaça d’Ocata, des d’on va sor-
tir la cercavila que va recórrer els carrers del munici-
pi. Després, va ser el torn de la castanyada popular. A
més a més, els dies 29, 30 i 31 d’octubre, al carrer de
Pere Grau hi havia una parada de castanyes i monia-
tos, muntada per l’Associació Lúdica d’Amics Pere
Grau, i el dia 31 d’octubre, se’n va muntar una altra al
carrer de Sant Rafael a càrrec de l’Associació de Veïns
del Carrer de Sant Rafael.

Gent del Masnou amb el centenari de l’estelada
Amb motiu dels actes del centenari de la bandera independentista o estelada i en homenatge al seu creador,
el masnoví d’adopció Albert Vicens Ballester, el dissabte 22 de novembre, a les 19 h, al carrer de Barcelo-
na, 65, tindrà lloc la conferència “El Masnou i la vinculació amb l’estelada", a càrrec de Joan Muray. Així
mateix, el 30 de novembre, a les 12 h, al local de Gent del Masnou, s’inaugurarà oficialment l’exposició “Cen-
tenari de l’estelada”, amb material cedit per la Comissió dels Cent Anys de l’Estelada. La mostra es podrà
veure fins al 19 de desembre. Fins al 28 de novembre, també al local de Gent del Masnou, podreu visitar l’ex-
posició de fotografies del Níger a càrrec de la Fundació Campaner (www.fundacioncampaner.com), una ONG
que fa deu anys que lluita contra la malaltia infantil noma al Níger.

Les activitats infantils sempre tenen molt bona acollida.

Anna 
Fincias
Directora

Com veu l’evolució d’aquests deu
anys a l’Edifici Centre? 

Hem passat d’un model de biblioteca
tradicional i conservadora que tenia com a
funció bàsica servir de lloc d’estudi i pre-
servació del saber i els usuaris de la qual
eren bàsicament estudiants a un model de
biblioteca més moderna, dinàmica i inter-
activa, que vol arribar a tota la població i
posar al seu abast els mitjans tecnològics,
físics i materials per donar resposta a les
necessitats informatives, culturals i d’oci
de la nova societat de la informació.

Un dels àmbits que més ha evolucionat
en aquests deu anys ha estat l’oferta cultu-
ral i d’oci, amb la incorporació de nous
suports multimèdia i amb un programa de
foment a la lectura estable i de qualitat per
a totes les franges d’edats.

L’última reforma, l’any 2006, ha fet
més visible la Biblioteca dins l’edifici.
Aquest fet ha potenciat la nostra presència
en totes aquelles persones que utilitzen els
diferents serveis que ofereix l’Edifici Cen-
tre i ens fa tenir una major projecció vers
la població del Masnou.Contes en versió original

L’Associació UNESCO del
Masnou ha organitzat
diverses jornades de contes
en versió original a la Biblio-
teca Pública Joan Coromi-
nes per difondre la diversi-
tat i la riquesa de les llen-
gües. El 10 d’octubre passat
–a la fotografia– es va fer la
sessió del conte alemany
Frau Holle. Aquestes jorna-
des van acabar el 7 de
novembre amb el conte The
little old lady who wasn’t
afraid of anything.

Reclamant el català com a llengua d’unitat
La pluja no atura la celebració reivindicativa del Correllengua 

Un concert a Ca n’Humet a
càrrec del grup masnoví
Caliu i el cantautor penede-
senc Cesc Freixas, el diven-
dres 17 d’octubre, va obrir els
actes de celebració al Mas-
nou del Correllengua, una ini-
ciativa sorgida de la societat
civil per reclamar un ús comú
i generalitzat de la llengua
catalana com l’única llengua
d’unió dels territoris que con-
figuren els Països Catalans i
que se celebra en un gran
nombre de localitats catala-

nes. Des de fa tres anys, aquesta iniciativa ha estat recuperada al Masnou per l’entitat
La Xalupa, que havia previst per a aquesta edició un programa d’actes que havien d’es-
tendre’s fins al dissabte 18 d’octubre.

Després del concert del divendres, el dissabte hi va haver una cercavila per la llen-
gua, amb la participació dels Geganters del Masnou, a més de les actuacions del Mala-
barista dels Jeroglífics i de la colla bastonera Picadits. La celebració va cloure amb la
lectura del manifest i un concert de Miquel del Roig. Per causes totalment alienes a l’or-
ganització, no es va poder fer l’actuació pirotècnica.

Moment de l’actuació musical del grup masnoví
Caliu.

La Colla de Diables del Masnou durant la 
cercavila.
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Ple a les classes de gimnàstica
per a la gent gran

El 3 de novembre van començar les acti-
vitats físiques adreçades als masnovins i
masnovines de més de seixanta anys
amb gairebé totes les places ofertes
cobertes (unes 320 persones). Hi ha tret-
ze grups d’activitats, que es fan als tres
casals d’avis del municipi (Can Mandri,
Can Malet i Casal d’Ocata) i al Complex
Esportiu. 

Les sessions inclouen exercicis de
gimnàstica suau (estiraments, flexibili-
tat i control postural) i exercicis de
sociabilització. L’èxit aconseguit en edi-
cions anteriors ha valgut per tornar a
apostar per les mateixes activitats que
els darrers anys i per la continuació del
programa. 

El Club de Patinatge 
El Masnou, camí del
Mundial de Patinatge

Entre el 8 i el 22 de novembre, se
celebra el Mundial de Patinatge a
Taipei, capital de Taiwan. L’Ajunta-
ment del Masnou desitja molta
sort a l’equip de xou del Club de
Patinatge El Masnou, que hi parti-
ciparà, i aprofita per felicitar tot el
treball d’aquesta entitat (patina-
dors i patinadores, equip tècnic i
directiu, i pares i mares), perquè,

amb el seu esforç, s’han guanyat el
respecte de totes les entitats del
Masnou. L’últim espectacle de
patinatge de l’equip al Masnou
abans de participar al Mundial va
ser durant la Festa de l’Orgànica,
el 19 d’octubre passat, a la pista
esportiva de Pau Casals, en què hi
va haver un gran èxit d’assistència
i molta expectació. 

Actuació de les patinadores a la pista de Pau Casals.

El casal de Can Malet 
és un dels centres on es fan
les classes de gimnàstica.

Es prepara  la XXIX edició de la Cursa de Sant
Silvestre

Com és tradicional, el 28 de de-
sembre tindrà lloc la XXIX Cursa
de Sant Silvestre. La cursa, que es
farà al port i al passeig Marítim,
tindrà dues distàncies: 1.000
metres per als infants i 8.000
metres per a la resta de partici-
pants. La cursa popular es dividirà
en diverses categories: juvenils
(dels anys 1989 i 1993), sèniors
(d’entre els anys 1974 i 1988),
veterans A (d’entre els anys 1963 i
1973), veterans B (d’entre els anys
1952 i 1962) i veterans C (de l’any
1951 i anteriors). La cursa infantil

(nascuts i nascudes a partir de l’any 1994) començarà a les 11 h, i la de persones adultes,
mitja hora més tard. 

El Club El Masnou ASPA, guardonat amb 
el Trofeu Campions 

Per tercera vegada, el Club El
Masnou ASPA ha estat guardonat
amb el prestigiós Trofeu Cam-
pions, que premia anualment els
millors clubs de diferents modali-
tats esportives. L’atorgament de
premis es va fer el 24 d’octubre a
l’Hotel Juan Carlos I de Barcelona
i va recollir el trofeu el president i
professor de judo del Club, Jordi
de Alfonso, que va voler remar-
car el mèrit dels competidors i
competidores del Club i, sobretot,
dels membres dels equips que
havien quedat campions de Cata-
lunya els dos darrers anys conse-
cutius (2007 i 2008), motiu pel

qual la Federació Catalana va presentar el Club com a candidat al premi. 
Les temporades esportives dels anys 1997-1998, 2001-2002 i 2007-2008, el Club El

Masnou ASPA ja havia obtingut aquest guardó, instituït pel diari Mundo Deportivo i patro-
cinat per El Corte Inglés, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, el Consell Cata-
là de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Unió de Fede-
racions Esportives de Catalunya. 

Participants d’una edició anterior.

Jordi de Alfonso, president i professor del Club
(esquerra), i Pere Ruíz, president de la Federació
Catalana de Judo (dreta).
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Aleix Ripol-Millet. Psicòleg i mediador
“No crec que es pugui ser feliç si no és ajudant els altres”

Què fa un mediador?
El mediador ajuda la gent a posar-se d’a-
cord en temes conflictius. Jo m’he espe-
cialitzat en la mediació familiar. Molts
dels problemes que tenen les famílies són
susceptibles de ser tractats per mitjà de
la mediació, arreglant les coses sense
haver d’intervenir terapèuticament.
També sóc terapeuta, però la teràpia mol-
tes vegades és un recurs excessivament
potent o invasiu i de vegades és suficient
arreglar els problemes que puguin tenir
els pares amb el seu fill o la seva filla ado-
lescent o entre ells, per herències, per
exemple.

L’existència de mediadors vol dir que a
les persones ens costa comunicar-nos?
Com diem en mediació, ens maten les
posicions. És a dir, defensem posicions
de vegades en contra dels nostres propis
interessos. Es diuen coses com “Jo mai
no cediré, perquè un dia…”, i amb aques-
ta idea es manté una posició que està fent
mal a qui ho diu. Llavors, els mediadors
intentem que es parli d’interessos i que es
rebaixi la tensió de tal manera que la gent
s’acosti una mica més.

Ara que es parla de la crisi de la família,
la figura del mediador és més necessària?
Sento parlar de la crisi de la família des
dels anys seixanta i, sincerament, aques-
ta institució mai no ha estat tan forta
com ara. A l’Ajuntament de Barcelona
hem fet una enquesta a la joventut i,
durant els últims cinc o sis anys, una de
les conclusions sorprenents que se n’ex-
treuen és que els enquestats diuen que la
família és la institució per la qual estan
més disposats a sacrificar-se i la que

valoren més, per sobre dels amics fins i
tot. Però és obvi que ara hi ha més embo-
lics, la convivència dintre casa, entre
adults o entre adolescents i pares, és gai-
rebé sempre conflictiva. 

Es parla molt de nous models de família,
però ha canviat el concepte de família?
Ha canviat. Totes les institucions que
perduren canvien, perquè si no s’adap-
ten és un mal senyal. La família s’ha
adaptat extraordinàriament bé, sobretot
a posicions més obertes. Hi ha gent que
encara entén per família el pare, la mare
i el nen. Però és molt més complex i
molt més ampli. Hi ha tota mena de famí-
lies que tenen situacions, no necessària-
ment problemes, però sí conflictes, que,
si els resolen, suposen un creixement
important i una ampliació de fronteres.

Les famílies que anomenem recompen-
sades –que és un nom odiós–, que són
aquelles en què cada membre de la pare-
lla aporta fills de matrimonis anteriors,
poden ser riquíssimes. 

També les formades per parelles del
mateix sexe. He trobat parelles magnífi-
ques del mateix sexe que eduquen fantàs-
ticament els seus fills, perquè se’ls esti-
men i funcionen de meravella, de vegades
molt millor que les heterosexuals que no
s’estimen els fills, que també n’hi ha.

Com es viu una feina que consisteix 
a arreglar els problemes aliens?
M’encanta, és una vocació. També hi ha
moments que se’m fa feixuc, em quedo
amb els problemes de molta gent, i a les
meves hores lliures, que no haurien d’es-
tar dedicades a això, vaig donant voltes a
com resoldre els casos. Però això em fa
molt feliç. No crec que hi hagi cap altra
manera de ser feliç que ajudant els altres.
Si no et passes, és clar. Jo crec que, de
vegades, em passo i no sé com la meva
família m’aguanta. 

Com és la seva relació amb el Masnou?
Sóc fill del Masnou de tota la vida. Sóc
nét de Millets i besnét de Genovés. I els
Ripol, que no eren d’aquí, es van enamo-
rar de les Millets i van venir cap aquí. Al
començament, quan era molt petit, vení-
em a estiuejar. Tinc dues cases pairals:
Can Genové i Can Fita, que era la casa
dels Millet. Anàvem i tornàvem de Bar-
celona a aquí. Ara, evidentment, ens hem
instal·lat al poble i els nostres fills es
consideren cent per cent del Masnou.
Som aquí, per quedar-nos-hi i morir aquí.
És un poble preciós, a mi m’encanta. Tot
i que hi queden moltes coses per fer,
encara.

Per exemple?
Jo crec que els últims anys hem anat
avançant amb el tema de fer del Masnou
un lloc no només per dormir-hi, sinó
també per viure-hi. Hem d’aconseguir
que la gent estigui còmoda, confortable,
que visqui i aprengui… S’ha avançat, i és
important. Quan jo era petit, era un lloc
on es venia a estiuejar, deixat de la mà
de Déu, però a poc a poc s’ha anat con-
vertint en un poble, molt més gran i molt
més maco, però encara hem d’anar més
enllà, hem de fer més coses per a la gent,
per al jovent i per als grans, que no
hàgim d’anar a Barcelona per a moltes
coses.

Assegura que una persona només pot ser feliç quan ajuda les altres a ser-ho. Llavors, si jutgem per la seva feina i pel
seu tarannà cordial, deu ser molt a prop d’allò que anomenen felicitat. Nascut a Barcelona el 1940, no només és un mas-
noví de tota la vida, sinó que es declara enamorat del poble al qual estan lligats la major dels seus records. Quan passeja, molta
gent el crida per saludar-lo: la majoria són pacients que han passat per la seva consulta. Aquest home, assequible i amable, casat
i pare de dues filles, de 14 i 24 anys, i d’un fill que va morir en néixer, és doctor en psicologia, autor d’importants obres de refe-
rència en el sector de la mediació i és un expert a fer que les persones arribin a acords en situacions de conflicte familiar.

“SENTO PARLAR DE LA
CRISI DE LA FAMÍLIA DES
DELS ANYS SEIXANTA I
AQUESTA INSTITUCIÓ MAI
NO HA ESTAT TAN FORTA
COM ARA I ÉS LA QUE 
MÉS RESPECTEN ELS ADO-
LESCENTS”

“HI HA PARELLES DEL
MATEIX SEXE QUE EDU-
QUEN FANTÀSTICAMENT
ELS SEUS FILLS, PERQUÈ
SE’LS ESTIMEN, DE VEGA-
DES MOLT MILLOR QUE LES
HETEROSEXUALS QUE NO
SE’LS ESTIMEN, QUE TAMBÉ
N’HI HA”

L’ENTREVISTA

29 de novembre. Celebració de les Noces d’Or
Les parelles que l’any 2008 celebrin els cinquanta anys de convivència i vulguin participar en aquesta celebració, cal
que contactin amb la Regidoria de Gent Gran, ubicada a l’Edifici Centre (c/ de Josep Pujadas Truch, 1 A), telèfon
93 540 74 40, abans del 20 de novembre.


