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Entre el 26 i el 30 de juny, se celebra la Festa Major de Sant Pere, enguany dedicada a la celebració
del setantè aniversari de Pere el Drapaire i Eulàlia Tallacolls, la parella de gegants del municipi. La
Comissió de Festes ha organitzat un ampli programa d’activitats, coherent amb el context actual de restriccions pressupostàries, però en el qual ha treballat força per agrupar les diverses activitats organitzades per les entitats. El cartell que posa la imatge oficial a la festa és d’Adolfo Redaño, guanyador del XXII
Concurs de Cartells de la Festa Major. Pàg. 18
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Editorial

Eduard Gisbert
Alcalde

Et trobarem a faltar, Jordi

No puc començar aquest escrit si no amb el record d’una persona que, sobretot, es definia pel seu amor i la seva
entrega al municipi: Jordi Pagès. Totes les forces polítiques, les entitats i molta població en general ja han afirmat
que es tracta d’una gran pèrdua per a la vida ciutadana del Masnou, i també per a tots aquells que vam gaudir de la
seva amistat i companyonia. El 8 de maig ens deixava i, des de llavors, podem dir que la nostra vila ha perdut un
gran apassionat i tots perdem un gran conciutadà.
La pèrdua, si és possible, es fa més dolorosa o més cruel en una època en què assistim a la fantàstica transformació que pateix el Masnou amb l’arribada del bon temps.
Ens preparem per gaudir més que mai dels espais lliures i del temps d’oci mentre esperem les vacances. És una
època de grans expectatives i des de l’Ajuntament estem disposats a treballar durament perquè no es vegin decebudes. El municipi ofereix moltes possibilitats i hi ha moltes ganes de gaudir-ne, amb la platja, les guinguetes, la Festa
Major, el Ple de Riure, el Fascurt i la nit d’havaneres i rom cremat. Aquestes activitats no han de ser incompatibles
amb la tranquil·litat i el descans, sinó que cal conciliar els interessos de tothom.
El Masnou és un poble plural que vol i pot atendre les necessitats de tothom. Per això s’han interromput iniciatives que suposaven un conflicte d’interessos important, com ara l’Anacrusa Fest. Això no vol dir que l’entitat que l’organitzava hagi deixat de comptar amb el nostre suport, perquè també és l’organitzadora d’altres iniciatives interessants a les quals cal donar suport i que podran continuar un cop finalitzades les obres d’arranjament a Ca n’Humet.
L’aspecte més important és aconseguir que el Masnou garanteixi el benestar i la satisfacció de tota la ciutadania. Per això seguim treballant, ajustant els horaris de les activitats de cada grup. Ara tenim una oportunitat de gaudir dels nostres recursos més preuats. Cal aprofitar-la i tenir present la tasca de persones que, com en Jordi Pagès,
van treballar tant perquè el Masnou cada vegada sigui un lloc més agradable.

Línia
directa

@

El mes de juny és, sens dubte, un dels més especials per al
Masnou. L’inici del bon temps és també l’inici d’algunes de
les propostes més interessants d’oci i cultura, com ara la
Festa Major, el Ple de Riure, el Fascurt o les diverses activitats proposades des de les entitats i les guinguetes de la platja. Enguany, les circumstàncies econòmiques poden restar
bona part de l’ànim i l’optimisme; per això cal, també, esforçar-se a gaudir de les propostes municipals. La Comissió de
Festes i l’Ajuntament han preparat un ampli programa d’activitats per a la Festa Major que s’adequa als imperatius econòmics actuals i pensant en la satisfacció de tothom. Cal
agrair els seus esforços i intentar gaudir de les propostes.
A més a més, les celebracions del patró del Masnou,
Sant Pere, coincidiran amb totes les obres que s’estan
duent a terme al municipi gràcies al Fons Estatal d’Inversions Locals. Quan s’acabin, el resultat ha de ser un municipi més accessible i més amable. Per tant, cal entendre les
molèsties que els treballs puguin causar, de la mateixa
manera que el consistori ha de vetllar perquè siguin les
mínimes. Entre tots i totes, cal preparar l’ànim per iniciar
l’estiu de la millor manera possible.

M’agrada / No m’agrada

Imatges del record

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

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

:)

En aquest espai, El Masnou Viu us convida a fer
una pregunta a un regidor o regidora sobre qualsevol dubte que tingueu sobre la gestió del municipi.
La publicació farà arribar la vostra consulta directament a l’edil perquè us sigui contestada. Podeu
fer arribar les vostres consultes al correu electrònic elmasnouviu@elmasnou.cat, per correu convencional a El Masnou Viu, Ajuntament del Masnou, passeig de Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou, o al telèfon 93 542 47 00. Entre les consultes
rebudes se’n seleccionarà una per publicar-la.
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M’agrada sortir cada tarda a caminar pel passeig Martítim i veure
les guinguetes plenes de gent, perquè és senyal que arriba l’estiu.
Dario Ferraro

Aquesta fotografia va ser feta a la casa de pagès de Can
Bailo l’any 1960 i correspon a la família Riera. A la imatge,
hi apareix el matrimoni format per en Pere i la Rosa amb
els seus quatre fills: en Joan, la Montserrat, la Nuri i la Rosa
Maria, tots ells nascuts a aquesta casa. Al fons, s’hi pot
veure la masia de Can Gaio.

Sílvia Fernández pregunta:
Seria possible que l’any vinent el cartell de
Festa Major fos elegit per votació popular?
Em sembla molt bé que un jurat especialitzat faci la primera tria, però crec que és tot
el poble qui té dret a decidir quin és el cartell que vol per a la seva Festa Major.

Rosa Maria Riera

Marta Neira
Regidora de Cultura, Activitats i Festes

)

:

El dia de la inauguració de l’exposició dels cartells de Festa Major, una dona masnovina ja em
va fer aquesta mateixa reflexió (ignoro si és la
mateixa persona qui fa la pregunta en aquesta
ocasió) i em va semblar molt bona idea, perquè
accentua la participació de la ciutadania en la
Festa Major. Per tant, m’és grat dir-li que, efectivament, l’any vinent escollirem el cartell de
Festa Major per votació popular. Estic segura
que la Comissió de Festes i l’Equip de Govern hi
estaran d’acord. Sra. Fernández, li agraeixo
aquesta aportació i pot estar segura que la
veurà realitzada, i també l’animo a fer totes
aquelles propostes que cregui convenients.

Que encara es pugui
veure el nom del Masnou sense l’article el,
quan fa molts anys que
El Masnou és el nom oficial del municipi. Aquest
cartell és troba a l’avinguda de Cusí i Fortunet.
Pau Alegre
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INFORMACIÓ

SERVEIS

URGÈNCIES

Ajuntament
93 542 47 00

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

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

Àrea de Manteniment
i Serveis
93 540 75 50
Àrea de Promoció
Econòmica
93 540 62 00
Àrea de Serveis a les
Persones
93 540 74 40
Arxiu Municipal
93 540 15 11

Biblioteca Pública
Joan Coromines
93 540 90 56

Jutjat de Pau
93 555 07 13

Ca n’Humet. Punt
d’Informació Juvenil ACCÉS
93 540 00 56

Poliesportiu Municipal
93 555 61 03
Museu Municipal de Nàutica
93 540 50 02
Recaptació
93 542 47 38
Oficina Benestar Social
93 542 47 39
de la Generalitat
93 540 28 80
Sales de Vetlla
Municipals
Oficina Local Habitatge
93 540 18 22
93 540 91 38
Servei Municipal
Oficina Municipal
de Català
del Consumidor (OMIC)
93 540 22 85
93 540 74 40

Casa de Cultura
(Sala d’Exposicions)
93 555 66 00
Cementiri Municipal
93 555 76 02
Centre de Formació
d’Adults El Masnou
93 540 07 82

Mercat Municipal
93 555 19 65

Oficina Municipal
Escolarització (OME)
93 540 40 25
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El Masnou, Alella i Teià estrenen
el Centre d’Acollida Turística

JOSEP PUIG

El president de la Generalitat, José Montilla, inaugurarà el nou equipament el 20 de juny

El Centre d’Acollida Turística (CAT) es troba ubicat al jaciment arqueològic de Vallmora.

El 20 de juny s’inaugura oficialment,
amb l’assistència del president de la
Generalitat, José Montilla, el primer
Centre d’Acollida Turística (CAT) de
Catalunya, ubicat al jaciment arqueològic de Vallmora, al terme municipal de
Teià, tocant al Masnou. Aquest equipament ha de ser un centre de referència i
de servei per a turistes i visitants de la
zona. S’hi podrà trobar la informació
necessària sobre els atractius patrimonials, culturals, històrics, paisatgístics,
gastronòmics i de serveis de la zona.
D’altra banda, també s’hi podran obtenir
productes de la DO Alella i obres d’artesania amb referents i icones que representen els municipis de Teià, Alella i el
Masnou i municipis. Les obres exposa-

des i posades a disposició dels usuaris i
usuàries han estat realitzades per Anna
Albert, del Masnou; Adriana Patón, de
Teià, i Fili Plaza, d’Alella.
El CAT del Masnou-Alella-Teià actua
com a prova pilot d’un model inèdit fins
ara –promogut pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa– que es
troba en fase d’expansió a Catalunya.
Des del CAT, a més de difondre els atractius de tots tres municipis, també es promou de manera notable l’activitat econòmica, comercial i de restauració de la
zona. Ubicat al jaciment arqueològic de
Vallmora, on s’ha descobert i reconstruït
un celler romà (la Cella Vinaria), el CAT
explica la petja romana i la romanització
de Catalunya, i posa en relleu l’antiga

Andreu Francisco i Roger
Alcalde d’Alella

Des d’Alella, els darrers anys hem estat treballant en una
aposta estratègica per a la dinamització econòmica
basada en el turisme del vi. Aquests darrers anys, hem
fet molta feina conjunta, tant amb el Masnou com amb
Teià. La possibilitat de tenir un centre com aquest, per
Alella significa reforçar aquesta aposta per un turisme
cultural i de qualitat que ens ha de permetre posicionar
els vins d’Alella entre els més reconeguts del nostre país
i portar visitants, no només a Alella, sinó als altres
pobles. Això, sens dubte, dinamitzarà el comerç i la restauració dels tres municipis.

EL CENTRE OFERIRÀ LA
INFORMACIÓ NECESSÀRIA
SOBRE ELS ATRACTIUS
PATRIMONIALS, HISTÒRICS, CULTURALS, GASTRONÒMICS I PAISATGÍSTICS
DE LA ZONA
tradició vitivinícola catalana. Aquest
patrimoni suposa un atractiu important
per als centres escolars i per fer-hi estudis sobre la matèria, a més de rebre
turistes i visitants en general, ja que els
permet conèixer de primera mà les tradi-

Eduard Gisbert
Alcalde del Masnou

L’oferta cultural, les nostres platges, la nostra tradició
nàutica i la nostra oferta gastronòmica són els pilars
de l’atractiu turístic del Masnou, i no només per a
turistes, sinó per a la mateixa població, que sempre pot
descobrir coses noves en l’oferta del seu municipi. El
CAT serà molt útil per difondre la riquesa del nostre
poble, així com d’Alella i Teià. Tots tres municipis tenim
un gran patrimoni que hem de promoure i donar a
conèixer, i fer-ho amb qualitat, en l’oferta de serveis,
productes i atenció. Ara comença a caminar un projecte que ha d’engrescar tothom.

cions i els processos relacionats amb
l’activitat vitivinícola, tan relacionada
amb els tres municipis durant segles.
CAT en xarxa

El CAT del Masnou, Alella i Teià forma
part de tot un conjunt de centres amb
les mateixes característiques i funcions
que s’estendrà per tot Catalunya. Cada
centre farà incidència en les particularitats de la zona on es troba. Els edificis
són de construcció modular de qualitat,
construïts amb criteris de sostenibilitat
i de respecte al medi ambient, fàcilment
identificables mitjançant la seva imatge
corporativa exterior, i situats en llocs
de fàcil accés i propers als grans eixos
viaris.

Andreu Bosch
Alcalde de Teià

Quan, el 2004, l’Ajuntament de Teià va aprovar el projecte
Cella Vinaria, de museïtzació del celler romà de Vallmora,
estàvem convençuts que la clau del repte era harmonitzar la
valorització del patrimoni cultural d’aquest jaciment amb la
promoció econòmica dels tres municipis a través d’un centre
d’interpretació per explicar els orígens i el comerç del vi a
l’època romana fins a l’actual DO Alella, de la qual Teià
també forma part (per això, el vi Vallmora d’Alella Vinícola
esdevé una icona per a Teià). Quan el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, a través de la Direcció General
de Turisme, ens escull prova pilot de la xarxa de centres d’acollida turística de dinamització del turisme cultural de
Catalunya, se’ns presenta l’oportunitat d’or.
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Les obres del FEIL, en marxa
L’Ajuntament demana la comprensió de la ciutadania davant les molèsties provocades

MIREIA CUXART

municipals. Pel que fa a intervencions
com la del carrer del Brasil, Sant Felip i
les obres de millora i d’accessibilitat al
Camí Ral, s’estan iniciant aquests dies.
El FEIL va anunciar la destinació de
3,88 milions d’euros per al Masnou. Amb
les obres dutes a terme, es calcula afavorir l’ocupació temporal per a un període
d’entre dos i set mesos, amb un total de
178 persones contractades. Conscients
de les molèsties que les intervencions
poden causar als veïns i veïnes, des de
l’Ajuntament s’ha demanat la comprensió de la ciutadania, ja que els resultats
de les obres donaran com a resultat un
municipi molt més amable, més accessible i amb moltes xarxes de subministrament actualitzades. Folch ha explicat
que “per millorar la mobilitat, especialment mentre durin les obres al carrer de
Sant Felip, demanem la col·laboració de
la ciutadania. Tant des del consistori
com des de la Policia Local volem que
les incidències siguin les mínimes, per a
la qual cosa seran benvingudes les propostes de millora”.

Mentre durin les obres al carrer de Sant Rafael, uns sis mesos, la parada de taxis es troba
reubicada al carrer de Tomàs Vives, entre els carrers de Jaume I i Mestres Villà.

El 23 de juny se
sortegen els pisos
de lloguer per a
joves del sector
Llevant

MIREIA CUXART

Estat de les obres als carrers –de dalt a baix– Sant Rafael, Sant Felip i Pintor Villa.
Actuacions que es troben en fases diferents del procés.

El 23 de juny, a les 10 h a Ca n’Humet, es farà el sorteig
dels pisos de lloguer jove del sector Llevant construïts per
l’INCASÒL i gestionats per l’empresa ADIGSA, de la Generalitat. Un total de 98 persones opten a algun dels 71 pisos
oferts. L’acte és obert a tota la ciutadania i, després del sorteig, es farà una visita pels habitatges. Aquesta és la segona promoció d’habitatge jove que es fa al municipi, després
dels 18 habitatges i les 23 places d’aparcament construïts a
Can Jordana, les claus dels quals es van lliurar el 24 de
febrer de 2007.

RAÜL ANDREU

MIREIA CUXART

MIREIA CUXART

La majoria de les divuit obres previstes al
Masnou dins el Fons Estatal d’Inversió
Local (FEIL), creat pel Govern estatal per
promoure ocupació en l’àmbit de la construcció, ja estan en marxa o a punt d’iniciar-se. D’una banda, el camí escolar del
carrer de Sant Jordi, el de l’escola Bergantí, la substitució del clavegueram del
carrer de Girona i la plataforma de formigó per a skate a Pau Casals ja s’han executat. De l’altra, entre mitjan maig i principis de juny, avancen a “bon ritme”,
segons el tinent d’alcalde de Projectes,
Obres i Mobilitat, Enric Folch, la remodelació del carrer de Sant Rafael, la construcció de nous nínxols al Cementiri, la
reurbanització del carrer del Pintor Villà,
la millora de la xarxa d’abastament d’aigua i els nous jardins dels Vienesos.
Quant als equipaments, Folch ha explicat
que, al Complex Esportiu Municipal i a
Ca n’Humet, les obres s’iniciaran al juliol,
mentre que a l’Edifici Centre es treballa
des de ja fa setmanes, i també s’han iniciat els treballs per a la instal·lació de la
fibra òptica de connexió entre edificis
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L’església de Sant Pere es va omplir de familiars i amics que van voler donar l’últim adéu
a Jordi Pagès.

Un nodrit grup de ciutadans i ciutadanes del Masnou van donar el seu últim
adéu al regidor de Convergència i Unió
al Masnou Jordi Pagès i Sanjuan
durant el seu sepeli, el diumenge 10 de
maig, a l’església de Sant Pere. Autoritats municipals dels diferents consistoris masnovins, representants del món
de l’associacionisme local, i vilatans i
vilatanes a títol personal van voler retre
el seu especial homenatge al regidor,
que es va manifestar en un emotiu
aplaudiment després de les paraules
amb què la vídua del polític, Maria
Teresa Cisa i Ramentol, va agrair el

suport rebut per la gent del poble “en
uns moments tan difícils de superar”.
Cisa també va recordar la passió que
Pagès sentia pel seu poble, que va mantenir fins al final, i la voluntat de treballar pel desenvolupament del Masnou.
Jordi Pagès, que va morir la nit del
divendres 8 de maig després d’una llarga malaltia, a l’edat de 62 anys, era un
destacat militant de l’agrupació local de
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) del Masnou, i va ser promotor de diverses iniciatives socials i culturals que s’han dut a terme a la localitat, com la fundació de l’Associació de

Pares i Mares de l’escola Bergantí, la
constitució del Patronat del Museu
Municipal de Nàutica o la creació de la
Plataforma "Freedom for Catalonia".
També van destacar els seus esforços
pel desenvolupament de la identitat
visual del Masnou, projecte del qual va
ser un dels principals promotors, i per
la legalització de l’escut i la bandera oficials municipals.
Durant la seva llarga trajectòria com
a militant del CDC, va ser president de
l’agrupació local de Convergència del
Masnou entre el 1992 i el 1999, quan va
ser elegit regidor i va assumir el càrrec
de tinent d’alcalde d’Obres, Manteniment i Serveis Urbans. Fins al moment
de la seva mort, va estar actiu políticament i formava part, com a regidor, de
l’oposició del consistori sorgit de les
eleccions del mes de maig de 2007.

En record del regidor
Enric Folch (PSC)
Des del Grup Municipal del PSC, expressem
el més ampli reconeixement a Jordi Pagès, a
la persona, al masnoví militant i al polític
del seu poble. Fins pocs dies abans de la
seva mort, va mostrar-se sempre com la
mateixa persona afable i propera, molt
enraonador i polemista, i de tracte afectuós.
Li agradaven en especial els temes protocol·laris i institucionals. És així com va
col·laborar, amb altres membres del Govern,
en el disseny del nou escut municipal i de la
bandera definitiva del Masnou, bandera que
el va acompanyar l’últim dia que va ser
entre nosaltres.
El Grup Municipal Socialista recordarà
per sempre Jordi Pagès. Alhora, volem
manifestar als seus companys de CiU que,
amb la seva absència, el Masnou i tots
nosaltres hem perdut un bon amic i company.

Pere Parés (CiU)

SÒNIA HERNÁNDEZ

SÒNIA HERNÁNDEZ

El Masnou acomiada el regidor Jordi Pagès

Pagès durant una intervenció en un ple
municipal.

Acomiadem un home agraït per tot allò que
la vida li havia donat, una persona sincera,
digna, valenta, tossuda i optimista fins al
darrer moment, i que en l’exercici de la política va adoptar rols difícils d’assumir en
altres circumstàncies. En Jordi va renunciar
a moltes coses, però mai a la seva estima
pel Masnou, del qual tenia un gran coneixement i al qual va defensar pel damunt de
posicionaments polítics fins al final de la
seva vida. Adéu a un regidor ple del Masnou, compromès sense límits amb el seu
poble, del qual deia que era el millor del
món. En definitiva, un masnoví de soca-rel.

Quim Fàbregas (ERC)

Ple del mes de maig
Totes les forces polítiques recorden la figura de Jordi Pagès
El Ple de l’Ajuntament del Masnou, en la
sessió del 21 de maig, va retre un emotiu
homenatge al regidor de CiU Jordi
Pagès, mort el 8 de maig després d’una
llarga malaltia. Abans de començar l’ordre
del dia, els portaveus de totes les forces
polítiques que conformen el consistori i
l’alcalde van recordar la figura del polític,
de qui es va remarcar la seva entrega al
Masnou, la seva dialèctica apassionada i el
seu respecte pels valors personals per
sobre de les diferències polítiques.
Tothom va coincidir a remarcar que se’l
trobarà a faltar i es va fer un minut de
silenci per la seva pèrdua.
La vídua del polític, Maria Teresa Cisa
i Ramentol, va assistir a la sessió i va agrair
les mostres de suport i d’estima cap a tota la
família. Pere Parés, portaveu del Grup
Municipal de CiU, va agrair el suport i el
condol manifestats a l’agrupació municipal
per entitats, ciutadania, institucions i representants polítics de diversos organismes.
Un altre moment destacat de la sessió
va ser quan una seixantena de persones
van irrompre a la sala consistorial –després d’haver-se manifestat a la porta de l’Ajuntament– per intentar evitar la supressió
de l’Anacrusa Fest del calendari festiu del
municipi. En el torn de paraules del
públic, un representant d’Anacrusa va
demanar als polítics que no eliminessin la
convocatòria i va manifestar el malestar
que aquesta decisió havia causat entre el
jovent del municipi i rodalies. Des de l’Equip de Govern, l’alcalde, Eduard Gisbert, va voler explicar, en primer lloc, que
l’Anacrusa Fest no es faria a la platja ni en
cap lloc obert per motius de seguretat;

després, que cal diferenciar entre l’entitat
Anacrusa –que, segons va dir, compta amb
tot el suport de l’Ajuntament– i el seu festival, i, finalment, que l’entitat podrà continuar la seva activitat un cop s’acabin les
obres que s’han de dur a terme a Ca n’Humet. D’altra banda, la regidora de Joventut, Cruz Álvarez, va explicar que des de
la seva Regidoria sempre s’ha mostrat una
actitud oberta i dialogant amb l’entitat.

Els punts de l’ordre del dia sotmesos
a votació van ser els següents:
Educació
6) Aprovació inicial de la modificació del Reglament del servei públic d’escoles bressol municipals.
Aprovada per unanimitat (20 vots, 1 absència).
Urbanisme i habitatge
7) Modificació puntual del Pla general d’ordenació
del Masnou al nucli històric i a l’eixample del terme
municipal del Masnou. Retirada a petició d’ERC,
proposta que va acceptar l’Equip de Govern.
Projectes i obres
8) Proposta d’aprovació de la modificació del contracte de les obres ordinàries d’arranjament de
l’espai del Mercat Vell. Aprovada amb els vots a
favor del PSC (7 vots) i ICV-EUiA (3 vots), les abstencions d’ERC (3 vots), i els vots en contra de CiU
(5 vots) i PP (2 vots).
Finances
9) Modificació de les bases d’execució del pressupost 2009 per a la inclusió de noves subvencions
pressupostàries i modificació de la normativa
sobre pagaments de factures. Aprovada per unanimitat després d’una esmena a instàncies de CiU.

Mocions
11) Moció presentada pel Grup Municipal d’ICVEUiA per demanar al Govern de l’Estat la creació
d’un fons local anticrisi. Aprovada amb els vots a
favor del PSC (7), ERC (3) i ICV-EUiA (3), i les abstencions de CiU (5 vots) i PP (2 vots).
12) Moció presentada pel Grup Municipal d’ICVEUiA en defensa d’un pla per al tancament progressiu de les centrals nuclears. Va ser aprovada
amb els vots a favor d’ERC (3) i ICV-EUiA (3), i les
abstencions de PSC (7 vots), CiU (5 vots) i PP (2
vots).
13) Moció del Grup Municipal d’ERC per demanar
millores al parc infantil de la plaça de la República.
Després d’esmenes proposades pel PSC que no van
ser acceptades, la moció tampoc no es va aprovar,
atès que va comptar amb els vots a favor de CiU
(5), ERC (3) i PP (2), i els vots en contra del PSC (7
i vot de qualitat de l’alcalde després de la segona
votació) i ICV-EUiA (3).
14) Moció del Grup Municipal d’ERC per demanar
a l’Estat espanyol que les matrícules dels vehicles
matriculats a Catalunya portin el distintiu CAT.
Aprovada amb els vots a favor de PSC (6), CiU (5),
ERC (3) i ICV-EUiA (3), i les abstencions del PP (2)
i d’una regidora del PSC.
15) Moció del Grup Municipal del PP per demanar
un augment de les subvencions a les entitats d’acord amb els cobraments de més de taxes i impostos obtinguts per la variació de l’IPC. No va prosperar, atès que va comptar amb els vots a favor
del PP (2), les abstencions de CiU i ERC (8), i els
vots en contra del PSC (7) i ICV-EUiA (3).
16) Moció del Grup Municipal del PP per demanar
un augment de la partida pressupostària "Dinamització comercial" per a aquest any 2009. Sotmesa
a votació després que el PP acceptés una esmena
d’ERC, no va ser aprovada, amb els vots a favor de
CiU (5), ERC (3) i el PP (2), i en contra del PSC (7
i vot de qualitat de l’alcalde després de la segona
votació) i ICV-EUiA (3).

El mes de maig passat, Jordi Pagès ens va
deixar. Amb la seva mort hem perdut una
persona que estimava el Masnou i que des
de feia molts anys treballava per millorar la
qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes, i per conservar el patrimoni històric i
arquitectònic de la vila. Des d’Esquerra,
volem reconèixer la seva tasca com a regidor del Grup Municipal de CiU i transmetre
el nostre suport a la seva família.

Màxim Fàbregas (ICV-EUiA)
Fa poques setmanes ens va deixar Jordi
Pagès. En les intervencions que, recordant la
seva persona, van fer els diferents portaveus dels grups municipals, hi va haver unanimitat a l’hora de ressaltar la seva estimació pel Masnou i el seu compromís amb el
nostre municipi. Des del Grup Municipal
d’ICV-EUiA vam fer especial èmfasi en el fet
que aquesta estimació el portava a estar
per damunt de les lògiques discrepàncies
polítiques, posant per davant de la confrontació la recerca de solucions i, per això, la
nostra coalició creu que el Masnou ha perdut una persona de molta vàlua. Jo, que
sempre vaig mantenir amb ell una molt
bona relació tant des del punt de vista personal com des del punt de vista polític, el
trobaré a faltar.

Frans Avilés (PP)
El Jordi era masnoví, però no només per
viure-hi. Era un masnoví de cor i de cap,
dels que amb prou feines es poden trobar.
Treballador incansable, tenia com a únic
objectiu la millora de tot un poble, des de la
seva manera de veure les coses, és clar,
però sempre en positiu. El seu cap era capaç
de reflexionar exclusivament en clau municipal, segurament impulsat pel seu gran cor
masnoví, que el feia una persona extraordinàriament generosa amb el poble.
La seva marxa ens deixa orfes de grans
masnovins, però el seu record sempre perdurarà entre nosaltres. Gràcies, Jordi, per
tots els teus esforços i per tot el teu treball!
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La consellera de Salut, Marina Geli,
inaugura el CAP d’Ocata-Teià
Geli assegura que es tracta d’un dels millors centres sanitaris d’Europa

La consellera va afirmar sentir-se molt
emocionada en un dia tan especial, “perquè
en la concepció del centre hem anat molt
més enllà de garantir l’atenció més bàsica.
No és un centre que s’hagi fet pensant en el
curt termini, sinó en el mitjà i en el llarg termini, perquè cal tenir esperança. I també
hem de sentir-nos molt satisfets que aquest
centre incorpori l’atenció a la salut mental,
que afecta moltíssimes persones, que
abans eren amagades i ara poden tenir
esperança perquè els seus problemes
poden ser atesos amb total normalitat”.
Entre les millores més destacades que
ofereix el centre, la consellera va remarcar
l’ecògraf, que permetrà fer revisions i prevenir malalties greus, com ara el càncer de
cèrvix, entre d’altres, i també facilitarà la
diagnosi prenatal. L’ecògraf d’alta resolució
també permetrà fer ecografies a parts toves
per diagnosticar altres malalties i lesions,
amb la qual cosa estalvia a la ciutadania un
important nombre de desplaçaments a
altres poblacions.

La consellera de Salut, Marina Geli, amb l’alcalde del Masnou, Eduard Gisbert.

Un altre servei que incorpora el centre,
a més de l’ecògraf, que s’integra dins l’ASSIR (Atenció a la Salut Sexual i Reproductora de la Dona), és el d’odontologia. En
relació amb el de radiologia –que un grup

d’assistents a la inauguració reclamava en
una pancarta en nom de CiU i mitjançant
fulls informatius realitzats pel mateix grup
polític, que es van repartir abans de l’acte
d’inauguració–, Geli va afirmar que no ha

GERARD POCH

LA CONSELLERA DESTACA
COM A MILLORA L’ECÒGRAF,
QUE PERMETRÀ FER
REVISIONS I PREVENIR
MALALTIES GREUS

GERARD POCH

La consellera de Salut de la Generalitat,
Marina Geli, va inaugurar oficialment el
Centre d’Atenció Primària (CAP) d’OcataTeià el 16 d’abril passat al migdia. Durant la
seva visita inaugural a l’equipament, ja en
funcionament des del 19 de desembre passat, Geli va felicitar la ciutadania del Masnou i de Teià perquè “es tracta d’un centre
molt especial, perquè relliga la població
dels dos municipis i els professionals que hi
treballen per assegurar el dret a l’assistència sanitària en moltes dimensions”.

Moment de l’actuació de l’Orquestra Bona Sort.

renunciat “a seguir millorant el CAP, com
s’ha anat millorant a mesura que es concretava el projecte” i que s’estan buscant formes de finançament perquè el nou equipament pugui continuar creixent. La consellera va voler agrair i reconèixer la tasca de tot
l’equip que ha fet possible el nou projecte i
del personal que l’està tirant endavant.
Un dels aspectes pendents és la digitalització dels expedients clínics, que
podria estar enllestida d’aquí a dos anys.
D’altra banda, l’alcalde del Masnou,
Eduard Gisbert, va mostrar la seva satisfacció perquè finalment s’hagi fet realitat
una demanda ciutadana històrica, encapçalada per l’Associació de Veïns d’Ocata. Gisbert va explicar que una bona mostra de la
qualitat de l’equipament és la resposta que
ha rebut de la ciutadania en el temps que ja
ha estat funcionant. L’alcalde també va
explicar que la salut i la qualitat dels serveis
són una preocupació prioritària per a l’Ajuntament, “no només per a l’Equip de
Govern, sinó també per als altres grups que
formen part del consistori”, per la qual cosa
continuaran vetllant per aconseguir el
millor servei possible en aquest àmbit.
L’alcalde va reconèixer públicament la
tasca de les regidores de Salut dels tres
municipis: Cruz Álvarez (el Masnou),
Emma Peiró (Teià) i Laura Aloy (Alella).
Totes tres “han fet un magnífic equip –va
comentar Gisbert–, que ha vigilat molt
minuciosament que el desenvolupament
del projecte fos el màxim de satisfactori”.
Gisbert també va agrair la presència de la
delegada del Govern, Carme San Miguel,
i de l’alcalde de Teià, Andreu Bosch.
L’acte oficial d’inauguració es va completar amb l’actuació de l’Orquestra Bona Sort,
formada per usuaris i usuàries del Centre de
Dia d’Adults de Salut Mental de Palafolls. Al
final de l’acte, les autoritats van compartir
escenari amb membres de l’orquestra per
acabar l’acte cantant un himne a l’esperança:
Que tinguem sort, de Lluís Llach.

L’Ajuntament posa en marxa el Pla integral de control del mosquit tigre

CEDIDA

La col·laboració ciutadana és molt important per evitar el naixement de les larves aquàtiques i, per tant, la proliferació de l’insecte

Amb l’arribada de la calor, ja s’ha començat a
notar la presència del mosquit tigre al municipi, on va ser detectat per primera vegada ara
fa dos anys. Segons opinions expertes, el període d’activitat de l’insecte s’estén entre el mes
de maig i el mes de novembre, tot i que les
molèsties principals es donen, sobretot, des
del mes de juliol fins al setembre.
Des que es va detectar la presència de l’insecte al Masnou, l’Ajuntament ha realitzat nombroses actuacions i ha posat en marxa el Pla

integral de control del mosquit tigre, un pla
dinàmic amb tres línies d’actuació fonamentals: la promoció –informació i difusió–, la protecció i la inspecció.
En el primer àmbit, la Regidoria treballa
per a la difusió de les mesures de prevenció
necessàries per controlar la proliferació del
mosquit tigre. La informació es fa arribar als
treballadors i treballadores de l’Administració,
a empreses i indústries del Masnou, i a tota la
població a través del butlletí municipal El Masnou Viu, el web de l’Ajuntament www.elmasnou.cat i tríptics que es poden trobar a tots els
edificis municipals. A més a més, els agents
cívics fan visites domiciliàries a les zones més
conflictives del Masnou per donar la informació directament a les persones que hi viuen.
En el segon bloc, dedicat a la protecció, l’Ajuntament du a terme tot un seguit d’accions
per minimitzar la presència del mosquit tigre
a la via pública i als edificis i instal·lacions
municipals. En aquesta línia, també es coordina amb el Departament de Medi Natural de la

Generalitat de Catalunya, que l’any passat ja
va col·locar dos paranys al nostre territori.
Finalment, la tercera línia d’actuació es
dedica a la inspecció dels habitatges per localitzar focus de cria i assessorament directe a
la ciutadania.
La regidora de Salut Pública, Cruz Álvarez,
ha explicat que el mosquit tigre és un problema que, “segons les dades fetes públiques per
la Generalitat, ja s’ha trobat en el 50% dels
municipis del Maresme. Per això estem en
contacte amb altres municipis, per actuar
conjuntament i lluitar de forma integrada contra l’expansió d’aquest insecte. També és bàsica la cooperació ciutadana. Lluitar contra l’expansió del mosquit tigre és feina de tothom.”
Prevenció al cementiri
L’any passat, el mosquit tigre va colonitzar el
cementiri a causa de la gran quantitat de gots
amb aigua que hi ha per posar-hi les flors. Per
evitar la proliferació d’aquest insecte, l’any
passat es va fer un tractament de desinsecta-

ció molt costós, per la qual cosa la Regidoria
vol recordar la importància de la col·laboració
ciutadana per controlar-hi el mosquit. Des de
l’Ajuntament, s’està estudiant la possibilitat
de poder posar les flors naturals amb aigua
tractada amb larvicida. D’altra banda, les persones que no posin flors als gots o bé utilitzin
flor seca o artificial haurien d’omplir els pots
amb sorra per evitar-hi l’acumulació d’aigua
quan plogui.
Per tal de minimitzar els seus efectes, la
Regidoria de Salut Pública recorda que el més
important i efectiu és evitar la posta d’ous i el
creixement de les larves aquàtiques, així com
eliminar tots els punts d’aigua on pot créixer
aquest insecte. L’aplicació d’insecticides sobre
el mosquit adult no és un mètode eficaç per
controlar-ne la plaga.
Podeu consultar les mesures recomanades
per la regidoria de Salut Pública a El Masnou
Viu anterior (número 31), a la pàgina web
municipal www.elmasnou.cat i a la regidoria
de Salut Pública.
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Trenta anys treballant per les persones amb
disminucions psíquiques

SÒNIA HERNÁNDEZ

DISMA repassa en una mostra a la Casa de Cultura la seva activitat

L’entitat va agrair la col·laboració d’altres associacions i persones a títol individual.

La Casa de Cultura va acollir, entre el 8 i el
16 de maig, una exposició en què l’Associació pro Disminuïts Psíquics del Masnou
(DISMA) repassava la seva activitat des de
la seva creació, de la qual es compleixen
ara els trenta anys. Per commemorar
aquesta data, l’entitat va voler compartir la
satisfacció per la feina feta amb totes les

entitats, empreses i persones a títol individual que han col·laborat a fer possible les
fites de DISMA. Per aquest motiu, durant
l’acte d’inauguració, el 8 de maig, es van
repartir diversos diplomes, amb l’assistència de l’alcalde, Eduard Gisbert; la presidenta de l’entitat, M. Dolors Peruchet, i
altres autoritats municipals.

Noves sessions de psicomotricitat per
a persones afectades de fibromiàlgia

d’una residència que l’entitat reclama i
vol construir.
D’altra banda, en el moment de tancar
aquesta edició, estava previst que l’entitat
celebrés, el 7 de juny, el seu tradicional
festival, al pati del Casino. El programa
inclou música, balls, mags i tómbola,
entre altres activitats.

Una delegació francesa del programa
europeu Leonardo Mobilitat s’informa
dels programes de “Salut i esport”

faran els dies 8, 15 i 22 de juny, i el 6 i el
13 de juliol, a la sala de conferències de
l’Edifici Centre. Les places són limitades,
per la qual cosa és necessari fer la inscripció a Can Bailon, al carrer de Barcelona, 43.

ARXIU

La Regidoria de Salut Pública, en
col·laboració amb l’Associació Afibromare del Masnou, organitza un nou cicle de
sessions de psicomotricitat, totalment
gratuït, per a persones afectades de
fibromiàlgia. Les sessions, d’una hora, es

La mostra recollia, entre altres obres
realitzades per persones amb disminucions psíquiques, els diferents cartells
que han posat imatge al festival que
DISMA organitza cada any, així com un
audiovisual que mostrava la tasca de l’entitat. Un altre dels punts centrals de la
mostra va ser el projecte arquitectònic

El 21 de maig, una delegació francesa del
programa europeu de prevenció Leonardo
Mobilitat, Envellir bé a Europa va visitar
el Masnou per conèixer el projecte municipal “Salut i esport”, dut a terme per
les regidories de Salut i Esport.
Aquesta delegació va visitar
Catalunya per conèixer
de primera mà la situació de programes orientats a aconseguir un bon
envelliment, especialment en l’àrea de
l’activitat física
i la salut. El
propòsit prin-

cipal del viatge era, a més d’adquirir
aquest coneixement, establir contactes
amb institucions, centres universitaris i
de formació, o entitats especialitzades en
activitats físiques per a gent
gran i de l’àmbit de la salut, i
també veure experiències i
programes concrets d’actuació.
Aquesta experiència
vol ser l’inici d’una possible inclusió del projecte municipal en el
programa europeu Leonardo Mobilitat.

Aprovada la constitució del Govern Territorial de Salut del Barcelonès Nord i Baix Maresme
El 2 de juny passat, el Govern de la Generalitat va
aprovar la constitució i els estatuts del Govern
Territorial de Salut (GTS) del Barcelonès Nord i
Baix Maresme, del qual forma part el Masnou.
Els GTS tenen com a objectiu prioritari incrementar la participació del món local en la direcció i la
gestió del sistema sanitari, i creen un marc de
col·laboració entre la Generalitat i les corporacions locals en matèria de planificació i prevenció
de la salut. Aquests consorcis donen veu als ajun-

taments en la política nacional de salut i per això
tenen una composició equilibrada que garanteix
la paritat en l’adopció de decisions entre els i les
membres designats per les entitats locals i les
persones designades pel Departament de Salut
de la Generalitat. Com a pas previ, el 24 de juliol
de 2006 es va signar el Pacte per a la Salut del
Barcelonès Nord i Maresme, entre el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut, i els
ajuntaments d’Alella, Badalona, el Masnou,

Montgat, Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de
Gramenet, Teià i Tiana. Atesos aquests pactes, el
GTS del Barcelonès Nord i Baix Maresme comprèn una població de 449.352 habitants.
La creació d’aquest consorci és un pas més
en la descentralització del sistema sanitari
català, que té previst formalitzar un total de 37
GTS. Les seves funcions bàsiques, que inclouen,
com a mínim, l’atenció primària, l’hospitalària i
la sociosanitària, són l’ordenació i la coordinació

dels recursos per garantir la millor prestació
dels serveis sanitaris. La regidora de Salut
Pública, Cruz Álvarez, ha explicat que formar
part del Govern Territorial de Salut “és un pas
més en el camí cap a la millora de la qualitat i la
proximitat dels serveis sanitaris al Masnou. El
Masnou tindrà, com la resta dels ajuntaments
membres, dret a veu i vot i a ser escoltat en un
tema tan prioritari com és la salut dels seus ciutadans i ciutadanes”.
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Comencen les obres de regeneració
de les platges del Masnou

SÒNIA HERNÁNDEZ

El Ministeri de Medi Ambient destina 9 milions d’euros a la recuperació del litoral del Maresme afectat
pel temporal del desembre. En concret, al tram entre el Masnou i Montgat, més de 3,8 milions

Imatge de la platja del Masnou
que es regenerarà.

El parc del Llac
ja és obert
El parc del Llac torna a estar obert després de
les tasques de manteniment que van inciars’hi el 15 d’abril passat. Durant aquest temps,
s’ha buidat, s’ha arreglat i s’ha netejat a fons
el llac. També s’ha fet un cens dels animals del
llac i s’han traslladat aquells que no pertanyen
a aquest ecosistema, en concret els ànecs
muts i els pigallats, que s’han portat a uns
aiguamolls, i les tortugues, que han anat al
Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de
Catalunya, on s’han donat en adopció.

mar Castañeda, es començarà per Cabrera a mitjan de juny i, segons l’avenç dels treballs, es podria arribar un mes després al
Masnou. D’altra banda, l’alcalde del Masnou, com ja ha fet en diverses ocasions, ha
insistit en la importància que aquests treballs es facin amb el temps necessari per
assegurar que “el problema se solucioni des
de baix”, és a dir, que la construcció de la
capa de protecció de l’escullera assegurarà

que nous temporals no arrosseguin materials i arribin fins al passeig Marítim.
Una actuació d’urgència

Des que el Ministeri de Medi Ambient va
anunciar, al mes d’abril, que destinaria 9
milions d’euros per rehabilitar les platges del Maresme, s’han succeït diverses
reunions entre els ajuntaments afectats,
un d’ells el del Masnou, i representants

SÒNIA HERNÁNDEZ

Les obres de regeneració de la platja del
Masnou comencen a finals de la segona setmana de juny. Així ho va anunciar Ana
Castañeda, cap tècnica de la Direcció
General de Costes de la Demarcació de
Catalunya durant una reunió el 5 de juny
amb l’alcalde del Masnou, Eduard Gisbert; l’alcalde de Montgat, Jordi Ràmia, i
altres regidors i regidores dels dos consistoris maresmencs.
Les obres donaran com a resultat la
construcció d’una escullera arran de mar,
sobre la qual s’ubicarà la sorra, amb una
capa de protecció o nucli que s’ubicarà sota
per protegir-la de l’arrossegament que provoca l’onatge. D’aquesta manera, s’evita
que el mar provoqui forats o arribi al passeig Marítim i provoqui danys semblants als
que es van produir al mes de desembre passat. Per sobre de l’escullera, al costat del
passeig, n’hi haurà una altra d’horitzontal,
que haurà d’exercir de barrera de seguretat,
per la qual cosa no serà apta per al trànsit
de vianants. També es millorarà l’accés a la
sorra amb la construcció de rampes.
A més a més, aquesta actuació es completarà amb la reposició de sorra, que es
podria fer a mitjan juliol. Segons va infor-

Asseguts, d’esquerra a dreta, Enric Folch, Castañeda i Gisbert.

El Masnou

conViu
Per la
convivència
amb els
animals,
juga net!

del Govern central per intentar concretar l’inici i les característiques dels treballs que s’han de dur a terme. El fet que
les obres hagin estat considerades d’urgència ha agilitat el procés. Tot i que Gisbert va insistir en diverses ocasions en la
necessitat d’intentar comptabilitzar els
treballs i l’accés a la platja per part de la
ciutadania, finalment es patiran severes
restriccions en l’ús de la platja i en els
seus accessos. Malgrat que a la reunió
del 5 de juny un dels aspectes importants va ser com desenvolupar les obres
sense haver de causar grans incidències
en la temporada de platges, sobre el
terreny es va comprovar que només quedarà accessible una petita zona acotada,
que s’anirà ampliant a mesura que avancin les obres i els treballs es desplacin
en sentit a Barcelona. Els detalls sobre
el desenvolupament de les obres s’han
d’anar concretant durant la segona setmana de juny. Des de la regidoria de
Medi Ambient s’ha sol·licitat la col·laboració i la comprensió de tothom, ja que
amb aquesta actuació es podrà gaudir
d’un litoral menys sensible als danys
causats pels temporals.

Recull els excrements!
I llença’ls en un contenidor
de rebuig o una paperera.
Actua amb civisme i ajuda’ns a
mantenir els carrers nets.

No juguis amb
la salut!
A través de les deposicions dels
animals es poden transmetre
malalties infeccioses o
contagioses a les persones, com
per exemple, les parasitosis
intestinals, que afecten sobretot
els infants.
No recollir els excrements pot suposar
sancions de 401 a 2.000 euros.

Adopta
Si estàs considerant tenir un gos
o un gat, pensa a adoptar-ne un
que hagi estat abandonat.
Necessiten algú que els doni
una oportunitat.

Censa’l, posa-li el xip
i la xapa!
I evitaràs la pèrdua del teu gos, gat
o fura.
No complir aquestes obligacions pot
comportar sancions de 100 a 400 euros.

No l’abandonis
Hi ha alternatives. Consulta'ns.
Abandonar un gos o un gat pot suposar
sancions de 401 a 20.000 euros.

Gossos potencialment
perillosos
Si tens un gos de raça
potencialment perillosa, demana la
llicència de tinença i conducció, i
porta’l pels espais públics lligat i
amb morrió.
No complir aquestes obligacions pot
comportar sancions de 150,25 a 1.502,53 euros.

el Masnou viu
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Projecte de cooperació al Sàhara dels nois
i noies del Centre Obert Maricel

CENTRE OBERT MARICEL

Expliquen la seva experiència en una mostra a Ca n’Humet del 12 al 19 de juny

Els nois i noies del Centre Obert Maricel durant la seva visita al Sàhara.

Un grup format per tretze joves, tres
educadors i dos membres de l’ACAPS el
Masnou van visitar, entre el 7 i el 13 d’abril, el campament de refugiats sahrauís
de Tindouf (Algèria), concretament el
poble d’Amgala, agermanat amb l’Ajuntament del Masnou. La visita formava
part del projecte de cooperació amb el
Sàhara que s’ha dut a terme durant tot el
curs al Centre Obert Maricel amb l’objectiu de treballar per proporcionar
ajuda humanitària als campaments de
persones refugiades, conèixer els recursos que ofereix un país subdesenvolupat, i dissenyar, elaborar i aplicar un projecte d’intervenció, en concret a l’escola
8 de Març d’Amgala.
En el període de realització del projecte, els i les joves es van posar en contacte
amb tots els centres escolars del Masnou
per promoure una campanya informativa

de la iniciativa que volien dur a terme i per
a la recollida de material escolar, per lliurar-lo a l’escola d’Amgala. Un cop allà,
amb la intenció de conèixer de prop la realitat d’un campament de persones refugiades, el grup va visitar organismes com l’Ajuntament, la llar d’infants, els centres
educatius, el dispensari, l’hospital, un centre de dones i un altre de discapacitats.
Per dur a terme tot aquest treball, el
grup del Centre Obert Maricel ha mantingut contactes constants amb la delegació
del Front Polisario a Barcelona, amb l’entitat Associació Catalana d’Amics del
Poble Sahrauí (ACAPS) del Masnou i amb
la Regidoria de Cooperació i Solidaritat
de l’Ajuntament del Masnou.
Els nois i noies participants explicaran la seva experiència en una exposició
a Ca n’Humet entre el 12 i el 19 de juny, de
17 a 20 h.

Nova edició de les colònies d’estiu per
a infants sahrauís de l’ACAPS del Masnou
Com cada estiu, des de fa 22 anys, l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí (ACAPS) organitza les colònies per a
infants sahrauís al nostre país. Gràcies a
aquesta iniciativa, un grup de nens i
nenes procedents dels campaments de
refugiats sahrauís poden passar a Catalunya els mesos d’estiu i fugir de les temperatures extremes que es registren en
aquesta època als campaments on viuen.
La comissió de colònies de l’associació controla el desenvolupament del projecte i dóna suport a les famílies acollidores. Els infants sahrauís tenen una targeta sanitària, semblant a la de les persones
jubilades, que els permet accedir a tots
els serveis sanitaris del sistema públic i a
rebre medicaments de manera gratuïta.

ACAPS

L’entitat anima les famílies masnovines a acollir un infant

Fotografia d’un grup de sahrauís durant la seva estada al municipi.

El 18 de maig passat, l’alcalde del Masnou,
Eduard Gisbert, i el regidor de Serveis Socials,
Gent Gran, Solidaritat i Cooperació, i Participació Ciutadana, Xavier Serra, van rebre la visita de Salut Baixir, l’alcalde d’Amgala (Sàhara
Occidental), una de les poblacions amb què el
Masnou està agermanat. Salut Baixir va oferir
uns obsequis a l’alcalde, entre els quals hi havia
un vestit típic del Sàhara.
Durant la seva visita a l’Ajuntament,
també es van reunir amb Xadar Caid, membre
del comitè de la wilaia d’Aaiun (província a la
qual pertany Amgala); Mah, subdelegat del
Front Polisario a Catalunya, així com amb els
membres de l’ACAPS (Associació Catalana
d’Amics del Poble Sahrauí) i l’equip d’educadors i educadores del Centre Obert Maricel.

Obert el període per sol·licitar els
ajuts per a llibres de text i les beques
de menjador

MIREIA CUXART

Visita de l’alcalde d’Amgala al Masnou

L’alcalde d’Amgala va oferir diferents
obsequis a l’alcalde del Masnou.

Tots els infants passen una revisió mèdica la primera setmana de la seva estada
als diferents municipis en què són acollits. Durant el període que passen aquí,
l’ACAPS organitza activitats en les quals
participen els nens i nenes sahrauís i les
famílies acollidores, i al llarg del mes de
juliol poden assistir al Casal d’Estiu que
organitza l’Ajuntament del Masnou i l’entitat es fa càrrec de totes les despeses.
Durant el mes d’agost, els infants poden
marxar de vacances amb les seves noves
famílies, sempre dins de l’Estat espanyol.
L’entitat vol fer una crida a les famílies
masnovines perquè s’animin a acollir un
d’aquests infants. Més informació, als
telèfons 669 159 219 (Mònica) i 648
226 334 (Manolo).

Entre el 8 i el 19 de juny, és obert el termini per
sol·licitar els ajuts per a llibres de text per al
curs escolar 2009-2010 i per a les beques de
menjador que tramita l’Ajuntament del Masnou. En el cas dels ajuts per als llibres, per als
quals el consistori ha dedicat un total de
40.000 euros (l’import màxim de l’ajut per
persona és de 150 euros), la documentació que
cal presentar és el model de sol·licitud de l’Ajuntament, el certificat de convivència i tota
aquella que acrediti les diferents circumstàncies valorables en la convocatòria. Caldrà presentar els documents originals i fotocòpia. La
recollida d’impresos i la presentació de la docu-

mentació es farà a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), al carrer de Tomàs Vives, 4.
En el cas de les beques de menjador, el
termini és el mateix i la documentació que
s’ha de presentar és la següent: model de
sol·licitud del Consell Comarcal del Maresme,
el model de declaració d’ingressos de la unitat
familiar (dels membres majors de 16 anys), el
certificat de convivència i l’acreditació de circumstàncies especials. També en aquest cas
tota la recollida d’impresos i la presentació de
la documentació es farà a l’OAC.
Més informació a www.elmasnou.cat

PROMOCIÓ ECONÒMICA
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Cloenda dels cursos de
formació ocupacional

MIREIA CUXART

La Sala de Conferències de l’Edifici Centre va acollir la cloenda dels cursos.

Durant tota la jornada del diumenge 30 de maig, la plaça de
Marcel·lina de Monteys va ser l’escenari de la desena edició de la
Fira Comercial i Gastronòmica del
Masnou, organitzada per la Federació del Comerç, la Indústria i el
Turisme del Masnou, amb el suport
de l’Ajuntament. La Fira va obrir
les portes a les deu del matí i, fins
passades les nou de la nit, va comptar amb centenars de visitants, tant
al matí com a la tarda.
Un any més, hi van tenir cabuda
tots els comerços i els establiments
de restauració de la vila per oferir
els seus productes i novetats. La jornada es va arrodonir amb un programa d’activitats que incloïa animació
infantil, inflables, el trenet, xocolatada, degustacions i actuacions en
directe, entre d’altres.

Carles Cruz
President de la
Federació del
Comerç, la Indústria
i el Turisme del
Masnou

Malgrat els moments que vivim
de difícil economia, l’activitat
comercial a la Fira va ser tot un
èxit. Hi van participar un bon
nombre d’empreses i comerços de
la zona, especialment del Masnou.
Tot i que la cloenda de la Fira va
ser molt precipitada a causa del
mal temps, aprofito aquestes
línies per agrair la participació de
tots els expositors que hi van
assistir, així com la presència de
totes les autoritats del municipi.

CURSOS RELACIONATS AMB LES
NOVES TECNOLOGIES
Es pot escollir entre aquests horaris:
De dilluns a divendres, de 9.30 a 12.30 h,
de 17 a 19.30 h o de 19.30 a 21.30 h
Ofimàtica 1
Ofimàtica 2
Ofimàtica 3
Internet 1
Internet 2

30 hores
30 hores
45 hores
30 hores
30 hores

117 ¤
117 ¤
175,50 ¤
117 ¤
117 ¤

SÒNIA HERNÁNDEZ

El 3 de juny, la sala de conferències de
l’Edifici Centre va acollir l’acte de cloenda dels cursos ocupacionals de la Generalitat que han tingut lloc durant aquest
curs. Les 75 persones que han participat
als cursos d’empleat o empleada d’oficina, administratiu o administrativa comptable i d’auxiliar d’infermeria en geriatria van rebre el certificat acreditatiu del
curs de mans de l’alcalde del Masnou,
Eduard Gisbert, del regidor de Promoció Econòmica, Artur Gual, i del director pedagògic de l’escola d’idiomes
EIMM, Josep Mayolas. A l’acte, també
hi van assistir el professorat, representants de les empreses que han acollit
alumnes en pràctiques i familiars de l’alumnat graduat.
Gisbert va tenir paraules d’agraïment per a tothom qui ha fet possible la
realització d’aquests cursos, però també
va voler transmetre la gran preocupació
per la situació econòmica que s’està
vivint i l’aposta del municipi per la formació com a estratègia per intentar
millorar la situació. D’altra banda, Gual
va tenir un agraïment especial per a les
empreses de la vila que han acollit alumnes en pràctiques i va remarcar que la
inserció laboral de l’alumnat d’aquests
cursos havia estat d’un 40%, un percentatge positiu si és té en compte la situació actual. Mayolas es va mostrar satisfet per tots els cursos que s’havien pogut
fer i, sobretot, pels resultats obtinguts, i
va destacar la figura del professorat i el
paper engrescador que desenvolupa.
La finalitat d’aquests cursos és professionalitzar cada vegada més les persones, ja que la competitivitat laboral és
més gran i les empreses necessiten personal qualificat.
La Unitat de Promoció Econòmica,
ubicada a l’Edifici Centre (carrer d’Itàlia, 50, 1a planta, telèfon 93 540 62 00),
continua oferint al llarg d’aquest any una
àmplia convocatòria de cursos de formació contínua (vegeu el quadre).

el Masnou viu

Reeixida celebració
de la X Fira Comercial
i Gastronòmica

Dissabtes, de 10 a 13 h
Word
Access
Excel

9 hores
9 hores
9 hores

35,10 ¤
35,10 ¤
35,10 ¤

La Fira Comercial i Gastronòmica va tenir una bona assistència de públic.

De dilluns a divendres, de 19.30 a 21.30 h
Anglès per viatjar
Photoshop
Comptabilitat
informatitzada
Facturaplus
Disseny de
pàgines web
Disseny gràfic
i animació

10 hores
35 hores

39 ¤
136,50 ¤

20 hores
20 hores

78 ¤
78 ¤

30 hores

117 ¤

40 hores

156 ¤

Can Basomba, un segle
al peu del taulell

TALLERS DE FORMACIÓ I LLEURE
De dilluns a divendres, de 18 a 20 h
Sistema de qualitat
ISO
10 hores
Auditor de qualitat
intern
20 hores

120 ¤
180 ¤

Dimarts, de 20 a 22.30 h
Iniciació al tast de
vins, nivell 1
Iniciació al tast de
vins, nivell 2
Iniciació al tast de
cerveses i whiskys

8 hores

50 ¤

8 hores

55 ¤

6 hores

45 ¤

Els cursos s’iniciaran quan hi hagi un mínim
de vuit persones inscrites.

RECTIFICACIONS A ‘L’ACTIU’
Juntament amb aquest número d’El Masnou Viu, rebreu un llistat amb les dades rectificades de l’edició de L’Actiu, guia de l’activitat econòmica i comercial d’Alella, el Masnou i
Teià 2009-2010. Aquest annex ha estat concebut per poder inserir-se dins la guia. A la
versió digital de L’Actiu que trobareu als webs municipals ja s’hi han introduït les correccions de totes les errades detectades.

MIREIA CUXART
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Can Basomba va obrir l’any 1909
com a cistelleria.

L’any 1909, Jaume Basomba i
Duch va fundar Can Basomba. Cent
anys després, els seus besnéts,
Xavier i Teresa Mirapeix, són al
capdavant del timó i mantenen viu
el projecte que el seu besavi va
començar. Tot i que els temps han
canviat, la professionalitat i la vocació de servei continuen sent les
màximes de la botiga d’avui. El seu
secret, afirmen, és tenir coses útils.
La botiga va ser concebuda com
a cistelleria en un local del centre

del barri d’Ocata, però, amb el pas
dels anys, els Basomba hi van anar
incorporant nous productes i també
van canviar d’ubicació uns quants
cops. Actualment, hi ofereixen una
infinitat de productes de cistelleria,
joguines, mobles, objectes de decoració… I els estrella: el calçat i la
ceràmica. A més, en Xavier i la
Teresa hi han incorporat productes
de Comerç Just.
Durant els dies 24 i 25 de juliol,
Can Basomba vol celebrar el seu
centenari i convida tota la població del Masnou a la festa. És per
això que, el dia 24, a partir de les
19 h, el dedicaran als més petits,
amb un berenar durant l’entrega
de premis del concurs de dibuix
que han organitzat i que comptarà
amb Victòria Pujadas i Jordi
Oltra com a jurat. Hi haurà tres
premis per a cada una de les dues
categories (de tres a sis anys i de
set a deu anys) i les persones interessades ja poden recollir la làmina a l’establiment, que hauran de
presentar abans del dia 15 de
juliol. El dia 25, també a partir de
les 19 h, Can Basomba continuarà
la celebració amb un berenar i
obsequis per a tota la clientela que
s’hi acosti a gaudir dels cent anys
d’aquest veterà negoci familiar.

el Masnou viu

CIUTADANIA
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Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament i Voluntaris pel Masnou

L’Oficina Municipal
de Consum informa

de l’alcalde del Masnou, Eduard Gisbert; el regidor de Serveis Centrals i
Seguretat Ciutadana, Jordi Maset, i el
president de Voluntaris pel Masnou,
Miquel Pérez, acompanyat per tres
membres de l’associació.

Llum i mercat lliure

MIREIA CUXART

SÒNIA HERNÁNDEZ

El dimarts 19 de maig, l’Ajuntament del
Masnou i l’associació Voluntaris pel
Masnou van signar un conveni de
col·laboració per dur a terme tasques de
protecció civil dins el municipi del Masnou. L’acte va comptar amb l’assistència

Moment de l’acte de signatura del conveni.

ARXIU

juny del 2004, el PSC va ser la força més
votada a la nostra població. Va obtenir
el 36% de vots (2.538), seguida de CiU,
amb 1.486 vots. El PP va ser la tercera
força més votada, amb 1.221 vots, mentre que ERC en va obtenir 982 i ICV-EA,
629.

Masnovins i masnovines durant les darreres eleccions generals.

AVÍS
Telefonia. Més protecció enfront dels números 905
Des del 13 d’abril de 2009, les factures que reben els usuaris i usuàries dels números
905 han de desglossar la part que es paga a l’empresa operadora de la que es paga a
la que presta el servei (concurs, etc.)
Si no hi esteu d’acord, podeu reclamar al vostre operador i, si pagueu només la part
del servei telefònic, no us poden suspendre la línia telefònica.
Ràpidament, heu de reclamar a la vostra companyia telefònica i, si reclameu
per telèfon, us han d’assignar un número de referència i us han d’informar del
dret a rebre un document on consti la reclamació. És important que us assegureu
de l’import que heu de pagar perquè no us tallin la línia i on l’heu de pagar. Al
moment del pagament, cal fer constar les dades de la persona titular de la línia i
el número de telèfon.

Portes obertes a la mesquita
del Masnou
La mesquita del Masnou, situada al carrer
d’Itàlia, va donar a conèixer les seves activitats en una jornada de portes obertes la
tarda del dissabte 16 de maig. El regidor
de Solidaritat, Serveis Socials, Gent Gran i
Participació Ciutadana, Xavier Serra; el
regidor de Noves Tecnologies, Medi
Ambient i Paisatge, i Manteniment i Serveis Municipals, Ernest Suñé, i més d’un

A partir de l’1 de juliol de 2009, desapareix el
sistema de tarifes regulades i totes les persones usuàries d’electricitat passem al mercat
lliure, d’acord amb el Reial decret 485/2009,
de 3 d’abril. Davant d’aquest fet, és previsible
que les empreses comercialitzadores facin
ofertes i proposin noves tarifes. També es
crea la tarifa d’últim recurs, que és el preu
màxim que les empreses comercialitzadores
d’últim recurs podran cobrar a les persones
usuàries. Per això, cal tenir present que es pot
triar entre:
Contractar una empresa comercialitzadora i pactar-hi lliurement el preu.
Contractar la tarifa d’últim recurs amb una de les empreses que presten el servei
d’últim recurs.
Si l’1 de juliol de 2009 no heu canviat al mercat lliure, passareu automàticament a
rebre el subministrament de l’empresa comercialitzadora d’últim recurs que pertany a l’empresa amb qui heu estat fins ara.

Davant d’aquesta nova situació, si rebeu una trucada telefònica o una visita inesperada a domicili perquè canvieu de companyia elèctrica:
Fixeu-vos bé en qui truca al telèfon o a la porta de casa, i demaneu que s’identifiqui.
Cal informar-se clarament de la finalitat comercial i de les característiques del servei que us ofereixen.
Tingueu en compte els preus, els descomptes i tots els serveis que us ofereixen.
No us sentiu pressionats i no us precipiteu.
No faciliteu les vostres dades bancàries, ni les factures anteriors, ni les vostres
dades personals si no esteu realment segurs de la contractació.
Estudieu molt bé l’oferta de la nova companyia abans de donar-vos-hi d’alta.
Compareu els preus i els serveis que us ofereixen.
Podeu escollir quina empresa comercialitzadora voleu que us presti el servei.
No és obligatori contractar la tarifa d’últim recurs (TUR).
Pregunteu quins són els requisits per fer el canvi de companyia, si realment us interessa.
Si teniu contractat algun finançament amb la companyia actual, informeu-vos de
com quedarà.
Llegiu detingudament el contracte i mai no signeu un document en blanc.
El nou contracte s’ha de realitzar per escrit i en exemplar doble.
Teniu set dies per desistir del contracte sense haver de donar cap justificació.
Totes les empreses disposen de fulls oficials de reclamació o denúncia.
És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.

El Masnou tria representants polítics
En el moment de tancar aquesta edició,
el Masnou es preparava per a les eleccions al Parlament Europeu del diumenge 7 de juny. Un total de 16.856 electors
i electores estaven cridats a votar en
algun dels col·legis electorals del municipi. Als comicis europeus anteriors, al
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centenar de veïns i veïnes van voler participar en aquesta jornada, durant la qual
també es va oferir una àmplia degustació
de productes marroquins.
Totes les mesquites de Catalunya van
obrir les portes aquell dissabte en una
activitat organitzada pel Consell Islàmic
Cultural de Catalunya i les comunitats
musulmanes de Catalunya.

Important:
Cal recordar que els usuaris i usuàries tenen el dret de desconnexió, és a dir, poden
sol·licitar a la seva empresa operadora de telefonia, de manera gratuïta, la desconnexió a l’accés als números 905. Això permet evitar descuits, accés al servei per part
d’altres persones i connexions inconsentides per engany o frau.

XAVIER DÍAZ

Tallers intensius d’autoestima
per a dones

La mesquita del Masnou va oferir una àmplia degustació de productes marroquins.

El Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD), de la Regidoria de la Dona,
organitza un taller d’autoestima intensiu per al mes de juliol. Les sessions es faran els
dies 14, 16, 21 i 23 de juliol, en horari de matí. Les places són limitades; per tant, per
poder-hi assistir, caldrà inscriure-s’hi prèviament al CIRD, al passeig de Prat de la Riba,
16, o bé enviant un correu electrònic a dona@elmasnou.cat per reservar plaça.
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Associació Amics del Ferrocarril del Masnou (AFEM)
Estima i fascinació pels trens

Albert
Ballester
President

AFEM

Per què aquesta estima pels trens?
Molts dels millors records de la meva
infantesa són jugant amb trens pels circuits que muntàvem a casa amb els meus
germans. La passió em ve, doncs, de
petit. Després, ja de més gran, amb la
meva esposa, per motius professionals,
cada any anava a París, sempre amb tren,
aprofitant per gaudir del sopar al vagó
restaurant i per dormir al tren durant el
trajecte.

El recorregut del trenet de cinc polzades es troba enmig de la natura del parc temàtic Caramar, envoltat de vegetació.

L’Associació Amics del Ferrocarril del
Masnou va néixer el 15 de desembre de
1990. La idea va sorgir d’un grup d’amics
del municipi entusiastes del ferrocarril,
però els impulsors inicials i responsables
que a dia d’avui existeixi aquesta associació van ser Alfons Aragó –actual president honorífic– i Francesc Perales.
Actualment, l’entitat compta amb un centenar de socis i sòcies que donen suport a
la seva continuïtat, juntament amb les
seves famílies i un nombrós grup de simpatitzants. “Cal tenir en compte que,
sense el suport dels vilatans, les associacions no poden perdurar al llarg del
temps, i la nostra l’any que ve farà vint
anys, que es diu aviat”, expliquen.
Els objectius principals de l’Associació
són donar a conèixer la història del ferroca-

L’AFEM ÉS OBERTA A
TOTHOM QUI ESTIGUI
DISPOSAT A PARTICIPAR
EN LES ACTIVITATS
RELACIONADES AMB EL
FASCINANT MÓN DEL
TRENET
rril i intentar que les noves generacions
prenguin consciència de tot el que aquest
mitjà de transport ha representat al llarg de
la història i d’allò que pot arribar a representar en el futur, per a la qual cosa volen encomanar aquesta afició, molt especialment a
la joventut, perquè continuï l’Associació.

Al llarg de l’any, l’AFEM organitza
diverses activitats relacionades amb la
circulació del trenet de cinc polzades i
amb l’Escola de Vaporistes, planter de
futurs mecànics i conductors del trenet,
i cursets i treballs de maquetisme ferroviari. També promou la celebració de la
Trobada de Vaporistes de Catalunya al
Masnou, així com altres actes ja tradicionals de caràcter social de l’entitat i
sortides a llocs d’interès per a les persones associades.
Com a projectes immediats, tenen
prevista l’ampliació i millora del circuit
instal·lat dins parc temàtic de Caramar, i
diverses actuacions de millora de l’espai
de maquetisme, la biblioteca i el museu
de material ferroviari a la seu de l’Associació.

Què tenen d’especial els trens que no
tingui cap altre mitjà de transport?
Per mi, el tren ha passat de ser un mitjà
de transport amb moltes mancances a
ser el present i el futur del transport del
nostre país. Ofereix un servei ràpid,
còmode, poc contaminant i amb menys
impacte que la resta en el medi ambient.
I, el més important: anant amb tren pots
relaxar-te i gaudir del trajecte, encara
que, malauradament, avui en dia són
notícia quasi diàriament les seves mancances en l’atenció als usuaris i usuàries.
Tot i així, confiem que cada vegada siguin
més esporàdiques i es puguin considerar
incidents aïllats, de manera que la gent
s’acostumi cada cop més a utilitzar
aquest tipus de transport, que tants
avantatges té en comparació amb els
altres.
Què creuen que ha arribat a significar
el trenet per a la població del Masnou?
Ofereix la possibilitat de gaudir de la
natura amb el recorregut del trenet de
cinc polzades pel parc temàtic, envoltat
de vegetació, cosa que li dóna una entitat
pròpia a diferència d’altres circuits que
no compten amb aquest entorn de natura. També cal tenir en compte la possibilitat d’instal·lar el circuit mòbil a les places de la nostra població.
Participen als tallers intergeneracionals. Què n’extreuen els infants que
pugen al trenet de cinc polzades o que
veuen la maqueta i el petit museu del
món ferroviari de l’Associació?
Mitjançant els tallers intergeneracionals,
pretenem que els infants de les escoles i
altres institucions relacionades amb la
joventut del Masnou i poblacions veïnes
gaudeixin d’un recorregut en un tren a la
seva mida que corre i xiula enmig d’una
vegetació representativa dels diferents
espais forestals de la comarca.

Com contactar-hi

JOSEP PUIG

C/ de Cuba, 18
Apartat de correus 32
Tel. 93 540 90 96
trenetmasnou@gmail.com
www.elmasnou.cat/entitats/trenet

Al local del carrer de Cuba es troba l’espai de maquetisme, la biblioteca i el museu de material ferroviari.

Ubicació del circuit:
Parc temàtic de Caramar
Av. de Cusí i Fortunet, 21
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viu l’agenda del 9 de juny al 18 de juliol de 2009
JUNY
9
Dimarts

EXPOSICIÓ
Museu Municipal de Nàutica del Masnou

"Museus en xarxa.
Coincidències insòlites"
Activitat de la Xarxa de Museus Locals.
La llegenda del martiri de Sant Cugat agermana tres peces: un dibuix a llapis de Jordi
Arenas sobre el martiri de Sant Cugat, de
1944 (Museu de Mataró); un oli sobre tela
de lli de Pere Pau Muntanyà sobre el degollament de Sant Cugat de finals del segle XVIII
(del Museu Municipal de Nàutica del Masnou) i un plafó actual explicatiu sobre l’arqueta reliquiari de Sant Cugat del segle XIV
(del Museu de Sant Cugat).
Fins al 28 de juny de 2009.
Ho organitza: Diputació Barcelona i Ajuntament
Masnou

CONFERÈNCIA
17.30 h · Casa de Cultura

“La salut en les diferents
etapes de la vida”
Impartida per la psicòloga Clàudia Truzzoli,
membre del grup “Programa dones, salut i
qualitat de vida”, del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

10

Dimecres

14

Diumenge

CONCERT

Sortida a Valls i Vila-rodona

23

CONCERT

23.30 h · Parc del Llac

22 h · Ca n’Humet (sala polivalent)

De 9 a 14 h · Camp Municipal
d’Esports del Masnou

Concert final de la Beca
de Nous Músics

Torneig de futbol benèfic a
favor de l’Associació DISMA

Circulació del trenet
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

CONCERT
19 h · Ca n’Humet (sala polivalent)

Ball de swing
A càrrec de la Big Band Jazz Maresme.
Preu: 10 ¤ i 5 ¤ socis joves i jubilats
Ho organitza: Club del Ritme Afrollatí

16

Dimarts

Concert dels grups finalistes de la Beca de
Nous Músics d’Alella, el Masnou i Teià
Entre les persones que s’hi han presentat, el
jurat farà una selecció de finalistes, que tocaran trenta minuts a l’escenari per poder ser
valorats en escena. Al final dels concerts, el
jurat farà públic el veredicte.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

21

Diumenge

CONCERT

10.30 h · Av. de Pau Casals

16.30 h · Ca n’Humet (sala polivalent)

XI Festa de la Música

Fins al 21 de juny

Amb motiu del Dia Internacional de la
Música, instituït l’any 1982.
Actuació de l’alumnat de les escoles:
Escola de Música Emma Calvo
Escola de Música Clau de Sol de Teià
Estudi Musical Carme Amo i Anna Remartínez
Cantaires de Can Malet
JOCEM

18

Dijous

Sortida de cinc dies a Venècia

Informació i reserves:
Casal de Gent Gran Can Malet
Passatge de Marià Rossell, 2. El Masnou
Tel.: 93 555 47 26

Ho organitza: Estudi de Música Carme Amo
i Ajuntament del Masnou

De 17 a 21 h · Plaça de Marcel·lina
de Monteys

8è Mercat d’Intercanvi
del Masnou

Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

18 h · Sala de Conferències de Can
Malet
Dins del cicle de conferències Dona i
Salut: Cuida’t, Cuidem-nos.
Impartida per la Dra. Esther Cabrera.

ESPORTS
24 h · Secció Voramar II

14è Torneig Mc Donald’s 3x3 de
Bàsquet

Es visitarà Soave, Venècia, les illes venecianes,
el llac de Garda, Verona, Padova i Treviso.
Informació i reserves:
Casal de Gent Gran Can Malet
Passatge de Marià Rossell, 2. El Masnou
Tel.: 93 555 47 26
Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

19

Divendres

TEATRE
21 h · Gent del Masnou

Eduard i Sara, de Joan Solana
El jovent de Gent del Masnou fa teatre!
A càrrec del grup de Teatre Subtext
Hi participen: Marta Carmona, Víctor Cintero, Mònica Cuyàs, Jimmy Fernández, Jordi
Montes, Marc Panal, Laia Puig, Milo Ramellini, Marta Ramos, Ramon Raventós, Marina
Ripol, Albert Valls i Guillem Vidal.
Adaptació i direcció: Aina Ripol

Ho organitza: Assemblea Atzavara, Grup de Consum
Responsable Cistella Verda i Oficina de Medi
Ambient.

TEATRE

SANT JOAN

17 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Dissabtes d’Acció
PlayStation.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

CONCERT
22 h · Jardins de Can Malet

Ho organitza: JERC del Masnou

17 h · Ca n’Humet
(Espai de
Trobada)

Dissabtes
d’Acció
PlayStation.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Música perquè sí 2009
Concert: Jaume Vilaseca Quartet
+ Mandragore
Jaume Vilaseca Quartet ens presenta
Jazznesis, amb una veu nova, un idioma nou,
i ritmes i colors basats en el flamenc, Àfrica,
l’Amèrica Llatina i arrels brasileres.

TEATRE

Ho organitzen: 3d3 i Ajuntament del Masnou

Dimarts

Impartit per la terapeuta Adela Moragas.
Continuarà els dies 16, 21 i 23 de juliol.
Les places són limitades. S’ha de trucar a la
Regidoria de Dona, al 93 555 81 04, o enviar
un correu electrònic a dona@elmasnou.cat
per reservar plaça.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

26-30

ESPORTS

FESTA MAJOR

XXV Festival de Patinatge
Artístic

VEGEU EL PROGRAMA DE FESTA MAJOR
I EXTRACTE A LA PÀGINA 18

Ho organitza: CP El Masnou

30

Dissabte

22 h · IES Mediterrània

Altres informacions
Dimarts

10.30 h · Aparcament d’Amadeu I

Deixalleria mòbil
Fins al 5 de juliol de 2009

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.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Horaris de Ca n’Humet

Dimecres

18.30 h · Platja d’Ocata
(davant el baixador d’Ocata de RENFE)

L’Hora del Conte: Contes
a la platja

3

Ca n’Humet: De dilluns a divendres, de 8 a
22 h; dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 23 h, i
diumenges, d’11 a 14 h i de 17 a 22 h.
Espai de Trobada i ordinadors: de dilluns a
divendres, de 15 a 21.45 h; dissabtes, de 17 a
22.45 h, i diumenges, de 17 a 21.45 h.
Tel. 93 540 00 56

El Punt d’Informació Juvenil
es trasllada a la platja els
mesos de juny i juliol
Del 8 de juny al 23 de juny, i del 30 de juny al
31 de juliol, estarà ubicat a la platja d’Ocata,
davant de l’estació de RENFE. Horari: dilluns,
d’11 a 14 h, i de dimarts a divendres, de 17 a
20 h. Més informació al 667 182 745.

Divendres

CONFERÈNCIA
20 h · Casa del Marquès

Conferència col·loqui.
Presentació de l’Associació
Fotogràfica El Masnou
Ho organitza: Associació Fotogràfica El Masnou
(AFEM)

Horaris de la Casa de Cultura

4

Dissabte

En commemoració
del Dia
Català sense
Bosses de
Plàstic

Actuació de tres grups, entre ells el masnoví
Dèrian. Els altres per confirmar.
Fins a les a 01.30 h.

de juny

14

18

11 h · Vestíbul Edifici Centre, entrada
pel c/ Itàlia, 50

Concert per al jovent del poble

20

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

MEDI AMBIENT

22 h · Ca n’Humet

Dissabte

PlayStation

A càrrec del ponent Lluís Salom.

Dimarts

CONCERT

Ho organitza: El Masnou Basquetbol

Guerra de pintura, jumping 4x4, pista americana i circuit de Segway.
Cloenda del Consell Municipal dels Infants
amb les activitats que van demanar els nens
i nenes de 6è de primària dels diferents centres educatius del Masnou. Els dies de l’activitat són el 25 i el 26 de juny, en horari de 16
a 21 h.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines del Masnou

Ho organitza: Grup de Teatre de Gent del Masnou

Quinze pistes a l’aire lliure just al davant de la
platja, regals per a tothom qui hi participi,
equips de quatre persones com a màxim, des
de la categoria d’escola fins a la de veterans (a
partir dels set anys). Premis per als equips
guanyadors de cada categoria.
Preu: 40 euros per equip.

Dissabtes d’Acció

Taller d’autoestima

Festa Consell dels Infants

Roig

23

17 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

16 h · Pista Esportiva de Pau Casals

A càrrec de la narradora Estrella dels Contes.
A partir de quatre anys.

Ho organitza: Grup de Teatre de Gent del Masnou

Dissabte 11 de juliol

10 h · Centre d’Informació i Recursos
per a Dones

19 h · Gent del Masnou
El jovent de Gent del Masnou fa teatre!
A càrrec del grup de Teatre entre Cametes
Hi participen: Sònia Calderón, Júlia Forcada,
Xavier fuster, Gerard Jubani, Elisabeth Manrique, Anna Martínez, Pere Navarro, Anna
Olleta, Alicia Pérez, Marina Pérez, Victoria
Pérez, Marina Ramos, Carles Tamayo, Marc
Torrano.
Direcció: Oriol Colomer

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

FESTA INFANTIL

1

Ho organitza: Associació Dones d’Avui El Masnou i
CAP Teià-Ocata

Dissabte

Dijous

JULIOL

"Envellir saludablement"

13

24 h · Últim Xiri

25

Deixalleria mòbil
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20 h · Ca n’Humet

Reunió de la Comissió de Festes

Ho organitza: Últim Xiri

D’11 a 13.30 h · Parc temàtic
Caramar

Dilluns

Ho organitza: Associació de Veïns Amics del Bell
Resguard

Concert de Dorian
DJ Óscar (Facto Delafé)
DJ Malo Malísimo

Ho organitza: C .D. Masnou

6

Revetlla de Sant Joan

Revetlla de Sant Joan

Torneig de futbol categoria prebenjamins.
Hi haurà sortejos, els beneficis dels quals aniran
destinats a DISMA. Al final del torneig s’entregaran medalles per a les persones participants.

Hora per concretar · Venècia

8h

20

20.30 h · Plaça d’Ocata

Flama del Canigó i revetlla
de Sant Joan
Passejada de la flama per la vila i gran
foguera.
A les 20.30 h s’iniciarà la passejada de la
flama per la vila (de la plaça d’Ocata fins la
plaça dels Països Catalans). Un cop allà, cap
a les 21.30 h, es farà l’encesa de la gran
foguera de Sant Joan.
Ho organitzen: Associació Cultural La Xalupa, Diables del Masnou, Gent del Masnou, Plataforma Cívica el Masnou 21 i AE Foc Nou, amb la col·laboració
de l’Ajuntament del Masnou

Es repartiran
bosses de
niló i una guia
per a la
prevenció
de residus,
i se sortejaran dos
carros de la
compra entre les persones
participants a la campanya
-Residus +El Masnou

Casa de Cultura: de dilluns a divendres, de
10 a 14 h; de dimarts a divendres, de 17 a 20
h, i dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenges i festius, tancat.
Horari de la sala d’exposicions: de
dimarts a divendres, de 17 a 20 h, i dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenges i
dilluns, tancat.

Servei d’atenció a les dones
Els serveis que s’ofereixen són els d’informació, assessoria jurídica i suport emocional.
Podeu demanar consulta al servei de dilluns
a divendres, de 10 a 14 h, personalment a
Centre d’Informació i Recursos per a Dones
(pg. de Prat de la Riba, 16), trucant al telèfon
93 555 81 04 o bé enviant un correu electrònic a dona@elmasnou.cat amb l’adreça de
correu electrònic on es vulgui rebre la resposta.

Horaris dels equipaments del Patronat
Museu Municipal de Nàutica: de dimarts a
divendres, de 9 a 14 h i de 17 a 20 h, i dissabtes, d’11 a 14 h.
Arxiu Municipal: dilluns i dimecres, de 8.30
a 14 h.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

21 h · Gent del Masnou

Eduard i Sara, de Joan Solana

23 h · Plaça de Ramón y Cajal

17 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

El jovent de Gent del Masnou fa teatre!
Adaptació i direcció: Aina Ripol

Revetlla de Sant Joan

Dissabtes d’Acció

Amb l’actuació d’Axis Duet.

PlayStation.

Ho organitza: Grup de Teatre de Gent del Masnou

Ho organitza: Associació de Veïns de Ramón i Cajal

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Horari de la Biblioteca Pública Joan
Coromines
Dimarts, dijous, divendres i dissabte, de
10.30 a 13 h, i de dilluns a divendres, de
15.30 a 20.30 h.
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TRIBUNA POLÍTICA

El Fons Estatal d’Inversió Local
(FEIL), eina de reactivació econòmica

Enric Folch
Portaveu del Grup
Municipal del PSC

El Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL),
posat en marxa per la immensa majoria
dels 8.300 municipis de l’Estat i amb una
inversió total de 8.000 milions d’euros,
està resultant una bona eina per a la reactivació del mercat de treball del sector de
la construcció d’obra pública en l’àmbit
municipal, especialment per les característiques de les actuacions, que requereixen un component important de mà d’obra. Al Masnou, la majoria de les 18 actuacions previstes estan en marxa o a punt
d’iniciar-se. Quatre ja s’han executat: el
camí escolar del carrer de Sant Jordi, el
de l’escola Bergantí, la substitució del cla-

Parc Vallmora: pensa el Govern
socialista assumir responsabilitats?

Pere Parés
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

L’octubre de 2007, l’Ajuntament va aprovar
(10 vots a favor d’un total de 21) l’adjudicació de les obres del parc Vallmora, amb els
vots en contra de CiU i PP i l’abstenció
d’ERC. L’empresa adjudicatària, TAU, ho va
ser pels punts obtinguts i es va comprometre a realitzar les obres en un termini de sis
mesos, tot i haver-hi altres alternatives que
oferien una millor proposta econòmica. Les
obres, per llei, havien d’acabar la primavera
de 2008. Després de més d’un any de retard
en la finalització de les obres, l’única realització del parc Vallmora és un immens cartell d’obres caducat i un paisatge desolat. És
la trista realitat que podem constatar els

PSC i ICV voten en contra de millorar
la plaça de la República

Quim Fàbregas
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

El 21 de maig hi va haver un ple ordinari en
què ERC va presentar una moció per reclamar millores al parc infantil de la plaça de la
República. Ja fa molts mesos que els pares i
mares que porten a jugar els seus fills i filles
a aquest parc es queixen de l’estat d’abandó
que pateix per part del Govern municipal.
Les mesures proposades per ERC volien
garantir que el parc infantil de la plaça de la
República complís les mesures necessàries
de seguretat i d’higiene (cada dia hi ha deposicions de gossos) perquè els nens i nenes hi
puguin jugar amb garanties. Les mesures
proposades van ser: tancament perimetral

Una de freda i una de calenta

Màxim Fàbregas
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA

DOGI
Fa pocs dies ens hem assabentat, una vegada més per la premsa, d’una notícia dolenta:
la presentació de concurs de creditors
(abans suspensió de pagaments) de DOGI.
Des de la publicació d’aquesta notícia, que
torna a portar moltes famílies del Masnou a
una situació d’angoixa, i mantenint la tradició, els directius de DOGI continuen ignorant l’Ajuntament i el mantenen en una inadmissible situació de desinformació, menyspreant els esforços que, des de fa anys, el
consistori ha fet per assegurar la viabilitat
d’aquesta empresa al nostre municipi.
El nostre Grup Municipal denuncia i
rebutja públicament, una vegada més,
aquesta actuació de l’empresa i exigeix a la
seva direcció una informació ràpida i

PSC i ICV ja no amaguen les seves
vergonyes

Frans Avilés
Portaveu del Grup
Municipal del PP

Sembla que al nostre Govern municipal
cada dia li costa menys reconèixer que no
va sobrat de bones pràctiques democràtiques. Atesa la sentida pèrdua del regidor de
CiU Jordi Pagès i atès que la junta electoral
de Mataró no va tramitar a temps la credencial del nou regidor, al Ple municipal del
mes de maig es va produir una situació
anormal.
Ja deuen saber que, com a conseqüència
dels resultats electorals del maig de 2007 i
dels pactes postelectorals que es van establir, al Masnou hi ha un govern en minoria,
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vegueram del carrer de Girona i la plataforma de formigó per a skate a Pau Casals.
D’altra banda, ja fa dies que s’està treballant a bon ritme en la remodelació del
carrer de Sant Rafael, la construcció de
nous nínxols al Cementiri, la reurbanització del carrer del Pintor Villà, la millora de
la xarxa d’abastament d’aigua i els nous
jardins dels Vienesos. Quant als equipaments, al Complex Esportiu Municipal i a
Ca n’Humet, les obres s’iniciaran al juliol,
a l’Edifici Centre treballen des de ja fa setmanes i les tasques d’instal·lació de la
fibra òptica de connexió entre edificis ja
han començat.
Aquesta injecció de recursos representa per al Masnou una inversió extra de 3,88
milions d’euros i l’ocupació temporal, per
a un període d’entre dos i set mesos, d’un

total de 178 treballadors, 99 dels quals són
estables de les mateixes empreses adjudicatàries i, els altres 79, corresponen a nova
ocupació. A aquestes dades caldria afegir
les activitats indirectes generades per la
demanda de materials o instal·lacions. És,
doncs, des d’aquest punt de vista, que el
FEIL es mostra útil com a mesura d’estímul de l’economia i de l’ocupació, alhora
que complementa la davallada d’ingressos
municipals d’aquest any de crisi 2009; les
dades generals de menor pèrdua de llocs
de treball, corresponents a aquest últim
mes de maig, així ho avalen.
De les 18 actuacions programades al
Masnou, una gran part són actuacions de
renovació i millora de carrers, amb una
inversió total de gairebé dos milions d’euros. Són actuacions del tot necessàries que

milloraran qualitativament el nivell d’urbanització d’una part del nucli urbà. L’Equip
de Govern de l’Ajuntament som conscients que aquestes obres causaran molèsties i certes incomoditats als veïns i
comerciants de la zona. És per això que,
en la mesura del possible, intentarem
minimitzar-ne els efectes negatius amb les
mesures possibles que calguin, com treballar per trams, traslladar provisionalment
serveis a prop (com els taxis) o la implantació de places d’aparcament rotatori provisionals (per no perjudicar més el comerç
local), etc.
A tots els implicats, veïns i comerciants
de la zona, una vegada més, demanem la
vostra paciència i comprensió, per tal de
poder gaudir junts, abans de final d’any,
d’un Masnou més amable.

masnovins i masnovines, i particularment
els veïns i veïnes de la zona.
La pregunta que tots ens fem és ben senzilla: què ha passat? I la resposta deu ser
prou complicada per l’ocultació durant
divuit mesos dels fets. Fa cinc mesos que
CiU va fer unes preguntes, i fins ara no s’han
començat a donar explicacions (amb la
boca petita) del que sembla ser un error
monumental en la redacció del projecte i la
posterior tramitació del procés. Cal recordar que l’aprovació definitiva del projecte
de les obres es produeix amb un gran desplegament publicitari, a cuita-corrents i deu
dies abans de les darreres eleccions municipals de 2007, sense que tinguessin en compte cap de les preguntes i dubtes que CiU va
formular, inclòs el prec de deixar-ho damunt
la taula. Diguem-ne electoralisme?

La pregunta inicial segueix sense resposta clara i transparent, que és com creiem
que s’ha de fer en democràcia. Diguem-ne
opacitat? Ara sembla que els terrenys no
estaven del tot disponibles i que el projecte
és impossible d’executar perquè està mal fet
i amb greus errors. A la primera pregunta,
podem afegir-n’hi d’altres com: és normal
adjudicar obres en terrenys no disponibles?
Van advertir els tècnics municipals d’un projecte amb “nombroses insuficiències i errades”? I, si és així, per què es va amagar? Qui
ha de pagar l’auditoria tècnica per un projecte mal fet i la direcció contractada per
una obra no realitzada? Per què no s’ha sancionat ni rescindit el contracte a l’empresa
adjudicatària per incompliment? Com i de
quina manera es compensarà l’empresa
adjudicatària d’aquest desgavell? Qui paga-

rà la indemnització econòmica? D’on sortiran els diners per pagar els 800.000 euros de
desviació inicial del nou projecte (que s’han
d’afegir als 1.200.000 euros de desviació en
l’execució de les obres del Mercat Vell)?
Finalment, pensa el Govern municipal, liderat per l’alcalde Gisbert i el PSC, assumir
responsabilitats polítiques i explicar al
poble, de manera transparent, aquest desastre? O pensa seguir ocultant possibles irregularitats? La resposta que un Govern com
cal hauria de donar és tan senzilla com la
formulació de la pregunta inicial: “Ens hem
equivocat i demanem disculpes!” Al final,
però, la factura de tot aquest desgavell la
pagarem de la butxaca de tots plegats.
Tenim la sensació que ens prenen, a molts
masnovins i masnovines, per allò que no
som.

de la plaça de la República amb tanca de
fusta, com ja s’ha fet a la majoria de parcs
infantils del Masnou; reforçar la senyalització que prohibeix l’entrada de gossos a la
plaça; incrementar la vigilància per evitar
l’entrada d’aquests animals de companyia a
la plaça; procedir a la substitució de l’escala
del tobogan per la seva perillositat per als
més petits; reposar el joc de molla que va ser
retirat i instal·lar algun altre joc infantil
tenint en compte l’escassa dotació de jocs
que té la plaça de la República. Un cop sotmesa a votació, la moció va tenir 10 vots
favorables, els d’ERC, CiU i PPC, i 10 en contra, els de PSC i els d’ICV. L’alcalde va fer
valer el fet que al Grup de CiU li faltava un
regidor per aprofitar el vot de qualitat per
rebutjar les propostes fetes per Esquerra.

En aquell mateix Ple, ERC va presentar
una altra moció perquè l’Ajuntament del Masnou demani a l’Estat espanyol que a les matrícules dels cotxes figuri el distintiu CAT i la
senyera. La moció va ser aprovada per àmplia
majoria.
També va ser aprovada la modificació
del contracte de les obres del Mercat Vell,
una obra que acumula un retard important
en la seva finalització i, el que és més
important, una desviació de més de 600.000
euros. La modificació del contracte es va
fer un cop l’obra està pràcticament executada i suposa una desviació pressupostària
superior al 30%, si tenim en compte que el
tram de pas soterrat sota les vies del tren
no està inclòs en aquest increment del projecte del Mercat Vell.

Malauradament, les desviacions pressupostàries a l’alça comencen a ser habituals
en les obres executades des de la Regidoria
de Projectes i Obres, com ja ha passat en les
obres dels Vienesos.
ERC també va mostrar la seva disconformitat amb l’increment dels preus
públics de diferents serveis que ha aprovat
l’Equip de Govern, com és el cas d’ensenyaments especials al Centre de Formació
d’Adults i les colònies del Centre Obert
Maricel, ja que en alguns casos se’ls va
incrementar el preu per sobre del 100%.
Tenint en compte que són les famílies les
que pateixen de més a prop les conseqüències de la crisi, creiem que no és el millor
moment per fer pagar als ciutadans els costos d’aquests serveis.

exhaustiva de les raons del concurs, així
com el compromís escrit que el pla de viabilitat que haurà de presentar asseguri el
manteniment dels llocs de treball actuals.
En cas contrari, ens comprometem públicament, com ja hem fet en altres ocasions, a
adoptar totes aquelles mesures de pressió
que estiguin al nostre abast per obligar
l’empresa a complir els compromisos que
té amb el nostre municipi i els seus treballadors i treballadores.
Escola Municipal de Música
L’Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM) és un projecte que pot estar a pocs mesos d’esdevenir una realitat.
Des de finals de l’any 2007, la Regidoria
d’Educació, per encàrrec del Govern Municipal, ha portat a terme un treball intens
adreçat a aconseguir la posada en marxa de
l’EMUMM.

La Regidoria, amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona i de professionals
del sector, algun d’ells del municipi, ha treballat en el disseny d’un projecte d’escola
municipal de música basat en deu eixos
fonamentals, els quals es poden resumir en
l’objectiu següent: L’EMUMM ha de ser un
projecte atractiu, econòmicament sostenible i vinculat al Masnou.
Per tal de complir aquest objectiu,
l’EMUMM ha de tenir una oferta diversa
adreçada a un ampli espectre d’edats, ha
de permetre un ampli ventall de músiques
i una varietat d’instruments que incentivi
la formació de grups estables de música, i
ha de fomentar la pràctica instrumental
col·lectiva com a eix de l’activitat formativa. I tot això ho ha de fer sense que els
costos del projecte gravin en excés les
arques municipals.
Per això, el projecte elaborat planteja

una oferta formativa inicial que s’anirà
ampliant en els cursos successius i preveu
que, els primers anys, les activitats de
l’EMUMM es portin a terme en un centre
públic del municipi.
En el Ple d’aquest mes, el Govern presentarà el projecte de l’EMUMM a l’aprovació del consistori i, si una majoria dels
representants municipals hi dóna el seu vot
afirmatiu, continuarà els seus treballs amb
l’objectiu que l’EMUMM iniciï les seves activitats el proper mes d’octubre.
Des d’ICV-EUiA estem convençuts que,
si es confirmen aquestes previsions,
aquest nou servei comptarà amb el suport
dels nostres ciutadans i ciutadanes i, especialment, de totes aquelles persones, de
totes les edats, que creuen que l’educació
musical és una branca de l’educació
imprescindible per completar la formació
integral.

controlat per una oposició que és majoria.
Doncs bé, a causa de l’absència d’un regidor, l’oposició deixava de tenir majoria al
Ple per igualar les seves forces amb el
Govern. A la pràctica, significava que els
tres grups de l’oposició, en no sumar ja
majoria, no podríem aprovar certes mesures que estaven incloses en l’ordre del dia
del Ple i que havien estat presentades per
nosaltres.
Jo mateix vaig indicar a la Junta de Portaveus prèvia al Ple que, en democràcia,
quan s’havia produït una situació semblant
a la que es vivia al Masnou, la força o forces
polítiques afavorides per l’absència d’un
regidor compensaven la pèrdua esmentada
o bé fent que un dels seus regidors s’abstin-

gués en la votació o bé fent que s’absentés
durant la votació, amb el clar propòsit de
tornar a equilibrar les forces que la població, a través dels seus vots, havia decidit.
Doncs bé, es va rebre una negativa
rotunda per part de l’alcalde, fet que va
suposar que dues iniciatives proposades
des de l’oposició no poguessin veure la
llum. En l’una, presentada per ERC, se
sol·licitaven un seguit de millores per a la
plaça de la República. En l’altra, presentada
pel nostre Grup, s’instava a millorar les
condicions econòmiques de la Federació
del Comerç, la Indústria i el Turisme del
Masnou per a aquest exercici, que, com és
notori, serà especialment difícil per als
comerciants.

És inaudit, a més de ser una baixesa
moral, ètica i política, el fet d’aprofitar-se
de l’absència d’un regidor, encara que sigui
aprofitar-se’n de forma passiva, per neutralitzar i bloquejar les propostes que legítimament realitzem els grups de l’oposició. I ho
lamento profundament, i no perquè no s’aprovessin les propostes, perquè ja hi haurà
temps de corregir aquestes votacions injustes, sinó perquè el nostre Govern ens ha
ensenyat la cara més roïna i el costat més
fosc que té. Ens ha ensenyat el “tot s’hi val”
per guanyar votacions. I no és així. A la
vida, i evidentment també en la política,
s’ha de ser honrat.
Comença a fer-me llàstima aquest
Govern, comença a fer-me pena…

el Masnou viu
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Joventut presenta el Pla d’acció jove del Masnou
2009-2012

SÒNIA HERNÁNDEZ

El nou PAJ compta amb la participació del jovent del Masnou

El plat fort de la celebració va ser el concert de la formació D’Callaos.

El divendres 15 de maig, l’alcalde, Eduard
Gisbert; la regidora de Joventut, Cruz
Álvarez, i el coordinador territorial de

Barcelona de la Secretaria de Joventut
de la Generalitat de Catalunya, David
Ricart, van presentar oficialment a Ca

n’Humet el Pla d’acció jove del Masnou
2009-2012, aprovat per unanimitat per
totes les forces polítiques municipals al
Ple del gener d’enguany.
L’acte va comptar amb la presència de
membres de totes les entitats joves de la
vila i d’un destacat nombre de nois i noies
no associats que al llarg del 2008 han participat activament en l’elaboració d’aquest
document, que ha de fixar les directrius
bàsiques que regiran la política en matèria
de joventut a l’Ajuntament.
La regidora Álvarez Artidiello va
remarcar la col·laboració decisiva de la
gent jove del municipi, que ha estat capaç
de participar i organitzar-se per reclamar
els serveis que necessita i vol per aconseguir un poble d’acord amb les seves expectatives. La regidora també va voler agrair
públicament la tasca de tot el personal de
la Regidoria de Joventut per fer possible la
realització del PAJ.
Després de la presentació, es va oferir

un sopar fred preparat des de la mateixa
Regidoria i, a continuació, hi va haver l’actuació de la formació musical D’Callaos.
Ca n’Humet estava ple de jovent masnoví
que va gaudir de l’espectacle i va aplaudir
entusiasmadament. La formació va captivar el públic amb el seu mestissatge de flamenc i pop, i la seva posada en escena
amb l’espectacle El café de las niñas va
aconseguir que cap al final del concert la
gent s’aixequés per cantar i ballar.
Els nois i noies més joves van poder
celebrar la presentació del PAJ el dissabte
a Ca n’Humet, amb una exhibició de hiphop a càrrec de vint joves masnovins i masnovines, un sopar popular ofert per la Regidoria, i un concert de hip-hop a càrrec dels
grups Eclipse, Roxi i Mandamas.
Des de la Regidoria de Joventut, es
facilitarà el PAJ en paper a tothom qui el
demani. També es pot consultar al web de
l’Ajuntament, dins de l’apartat de la Regidoria de Joventut.

Final de la Beca 2009 de Nous Músics del Masnou, Alella i Teià
La final de la Beca 2009 de Nous Músics
del Masnou, Alella i Teià se celebra el 20
de juny a Ca n’Humet, a les 22 h, amb l’actuació dels grups finalistes de l’edició d’enguany. La convocatòria, la cinquena, es va
fer pública a principi d’any i el 15 de maig
passat finalitzava el termini perquè les formacions musicals no professionals presentessin un dossier i una maqueta.
El jurat de la final estarà format per
Joan Pons, crític musical de la revista
Rock de Lux; Òscar Quesada, programador de la sala Els Genis de Badalona; i els
músics Salvador Andrés, guitarrista masnoví, i Òscar D’Aniello, masnoví membre
del grup Mishima i Facto de la Fe i las Flo-

ARXIU

El dissabte 20 de juny, els finalistes de l’edició d’enguany actuen a Ca n’Humet

Un grup participant en anteriors edicions de
la Beca.

El Punt d’Informació
Juvenil es trasllada
a la platja aquest
estiu
La Regidoria de Joventut descentralitza el servei els
mesos de juny i juliol per apropar-se al jovent masnoví
Aquest any, la Regidoria de Joventut,
intentant acostar encara més els serveis a
la gent jove i mirant de donar resposta als
moviments estiuencs del jovent al Masnou,
aposta fort i trasllada el servei del Punt
d’Informació Juvenil (PIJ) Ca n’Humet al
mòdul del Punt d’Informació Mòbil del
Masnou, davant el baixador d’Ocata.
Aquest servei forma part del Pla d’acció
jove del Masnou, en què han treballat joves
i que té com a objectiu la gent jove.
Amb l’horari habitual els dilluns d’11 a

14 h i de dimarts a divendres de 17 a 20 h,
la informadora juvenil atendrà totes les
demandes i consultes, del 8 al 23 de juny i
del 30 de juny al 31 de juliol. Les consultes
també s’atendran al telèfon 667 182 745
i o es poden fer via correu electrònic:
pij@elmasnou.cat.
Del 3 d’agost al 10 de setembre, el PIJ
estarà tancat, però les consultes es podran
fer als PIJ més propers d’Alella, Montgat,
Premià de Mar, Premià de Dalt, Teià, i
Tiana.

res Azules, grup masnoví guanyador de la
Beca de Músics del Masnou 2003, i Miqui
Puig, music i DJ. Els grups finalistes pertanyen a les categories A (joves de 14 a 17
anys) i B (joves de 18 a 30 anys), que posaran en escena tot el seu potencial durant
uns trenta minuts dalt l’escenari de la sala
polivalent de Ca n’Humet.
El grup guanyador de la categoria A
obtindrà un paquet de deu hores de formació musical a mida per a cada membre
del grup i farà dos concerts a Alella i Teià
durant el 2009. El guanyador de la categoria B obtindrà 3.000 euros per enregistrar
i produir un CD, farà un concert a la
Festa Major d’Alella, un concert a la

Festa Major de Teià i presentarà al Masnou el CD resultant en un acte públic. I,
com a novetat d’aquesta edició, hi haurà
també un premi individual per al nou
talent instrumental i un premi individual
al nou talent de veu (deu hores de formació musical a mida en tots dos casos).
Tots els grups finalistes tindran també les
despeses del concert pagades per les
regidories de Joventut d’Alella, el Masnou
i Teià.
Aquesta Beca es promou com a plataforma per donar suport a grups i nous
talents que no són al circuit professional,
i forma part del Pla d’acció jove del Masnou.

“Ens agradem… de mil
formes diferents”
El 28 de juny, Dia Internacional
de l’Orgull Gai, les regidories
de Joventut i Cultura
publiquen les bases per
participar en l’exposició
“Ens agradem… de mil formes
diferents”.
Aquestes bases formen part de la segona
convocatòria de Joves Creadors del Masnou.
A partir del 28 de juny, les bases es podran
consultar al web municipal i es podran recollir
al Punt d’Informació Juvenil o a la Casa de Cultura.
Més informació:
Regidoria de Joventut: 93 540 53 84, joventut@elmasnou.cat
Patronat del Masnou: 93 540 50 02, museu.nautica@elmasnou.cat
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L’Oficina Municipal d’Escolarització tramita
més d’un centenar de preinscripcions

ELI CAMPS

El servei romandrà tancat a la tarda els dies 18 i 25 de juny

L’OME es troba ubicada a Ca n’Humet.

L’Oficina Municipal d’Escolarització del
Masnou (OME) ha formalitzat un total de
110 preinscripcions per a les escoles
bressol municipals Sol Solet i La Barqueta (23 per a nens i nenes nascuts el 2009,
45 per als nascuts el 2008 i 42 per als del
2007). Aquesta xifra s’afegeix a la vintena de preinscripcions tramitades per a
P3 (11 sol·licituds), P4 i P5 (4), primària
(3) i 1r d’ESO (2).
L’OME també ha fet el sorteig per a
l’assignació de les places de les escoles
bressol municipals, el 26 de maig passat.
El període de matriculació per a
aquesta etapa educativa és del 8 al 12 de
juny. Els propers 18 i 25 de juny, l’OME
romandrà tancada a la tarda perquè no
hi ha ni preinscripcions ni matriculacions.
El regidor d’Educació, Màxim
Fàbregas, ha explicat que aquestes
dades posen de manifest que l’OME,

que va començar a funcionar l’any 2005
amb el propòsit de facilitar a les famílies amb infants en edat escolar l’accés
a la informació i a les gestions relacionades amb l’educació, és un servei que
està complint a bastament els objectius fixats en el moment de la seva creació.
Enguany, l’OME segueix ubicada a Ca
n’Humet (Fontanills, 77), des del canvi
d’ubicació que es va produir el 2008 amb
la voluntat que el servei s’ubiqués a les
dependències de la Regidoria d’Educació. Durant el procés de preinscripció i
matriculació, el seu horari és de dilluns a
divendres de 10 a 14 h i els dijous també
de 17 a 20 h, ja que s’ha cregut convenient continuar complementant l’horari
que tenen els centres docents per facilitar la recollida i la presentació de documentació per part de les famílies masnovines.

ERAMON BOADELLA

Preinscripcions
per al Centre de
Formació d’Adultes

L’escola bressol Sol Solet es va inaugurar l’any 2005.

La nova escola bressol
municipal es dirà
La Barqueta
La Barqueta serà el nom del nou equipament municipal que obrirà les portes el
primer trimestre de 2010. Així ho han
decidit les persones que han participat
en l’enquesta que s’ha fet entre els
mesos de març i abril per triar el nom
d’aquesta escola bressol municipal.
S’hi va poder participar a través de la
xarxa, mitjançant l’enquesta que des del
web municipal proposava els noms per
escollir, o presencialment a les urnes
que es van col·locar a diferents equipaments municipals.
Hi ha hagut un total de 303 vots comptabilitzats (123 vots en xarxa i 180 als equipaments) i, amb 113 vots, l’opció més

votada ha estat La Barqueta. El regidor
d’Educació, Màxim Fàbregas, ha comentat que, tal com es va fer en el cas de la primera escola bressol pública, Sol Solet,
amb aquest procés s’ha volgut que els masnovins i masnovines tinguin la paraula a
l’hora de decidir el nom d’un dels equipaments més demanats al Masnou.

Resultats de la votació:
La Barqueta: 113 vots
La Lluna, la Pruna: 86 vots
El Cavallet d’Or: 56 vots
Els Patufets: 48 vots

CFAM ARXIU

Més de 300 persones participen a la votació

Imatge d’un aula del CFAM.
Les preinscripcions per al curs 20092010 del Centre de Formació d’Adults
el Masnou (CFAM) es faran entre el 17
i el 23 de juny de 2009, en horari de
dilluns a dijous, de 16 a 18 h, i els
divendres, de 12 a 14 h. El CFPAM, de
titularitat municipal, és obert a tota la

població interessada a millorar la seva
formació bàsica, ampliar els seus
coneixements i afrontar les exigències
de la societat actual. Per fer la preinscripció, cal portar una fotocòpia del
DNI i una fotocòpia de la targeta sanitària (CATSALUT).
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L’Escola de Música Municipal,
un projecte en marxa

MIREIA CUXART

L’equipament podria entrar en funcionament al mes d’octubre

Una actuació durant la Festa de la Música de l’any passat.

A finals de l’any 2007, el Govern municipal va iniciar, amb el suport de la
Diputació de Barcelona, una tasca complicada destinada a estudiar la creació
d’aquest servei, que des de fa molts
anys demanaven molts ciutadans i ciutadanes del Masnou. Posteriorment, al
mes d’octubre de l’any 2008, el Ple de
l’Ajuntament va aprovar una moció,
presentada pel Grup Municipal de CiU,
que, entre altres acords, demanava a
l’Ajuntament que emprengués les gestions necessàries amb la Generalitat de
Catalunya per tal que el Masnou disposés d’una escola de música de titularitat municipal.
Així, després de divuit mesos de treballs, és previst que al Ple del proper 18
de juny es debati la proposta de la creació de l’escola municipal de música que,
en nom del conjunt del Govern, ha elaborat la Regidoria d’Educació.

Cloenda del Taller de cant coral
Activitat emmarcada dins del Pla educatiu d’entorn del Masnou

El projecte elaborat preveu que, a l’inici, previst per al mes d’octubre d’enguany, les activitats de l’escola de música s’adrecin als infants de quatre a dotze
anys i a la gent gran, tot i que, si hi ha
demanda suficient, també es podran
programar activitats per a joves i persones adultes. L’objectiu és seguir treballant, segons les possibilitats, per
ampliar l’oferta. Així mateix, es preveu
que, els primers anys, l’escola municipal
de música del Masnou utilitzi les
instal·lacions d’un centre públic del
municipi.
Si el Ple de l’Ajuntament dóna el
vistiplau a aquest projecte, la previsió
del Govern és que la preinscripció i la
matrícula siguin a principis de juliol,
tot i que es podria ampliar el termini de
matriculacions fins a la primera quinzena de setembre si es considerés
necessari.

Un centenar d’alumnes
van omplir l’escenari de la
sala polivalent de Ca
n’Humet.

El dissabte dia 23 de maig, la sala polivalent de Ca n’Humet va acollir la cloenda del Taller de cant coral, una activitat emmarcada dins del Pla educatiu d’entorn que s’ha dut a
terme durant tot el curs escolar als CEIP Rosa Sensat, Lluís Millet, Ferrer i Guàrdia, Marinada i Ocata, i al col·legi Sagrada Família. En l’acte, hi van participar més d’un centenar
d’alumnes, i l’alcalde, Eduard Gisbert, i el regidor d’Educació, Màxim Fàbregas, van lliurar un obsequi a les dues monitores del taller: Montserrat Grau i Ariadna Solana.
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Una Festa Major per a gegants
El Masnou homenatja Pere el Drapaire i Eulàlia Tallacolls en el seu setantè aniversari
Sota el lema La festa més gegant, el
Masnou celebra la seva Festa Major
entre el 26 i el 30 de juny, coincidint
amb la festivitat de Sant Pere, patró del
municipi. En aquesta edició, els grans
protagonistes són Pere el Drapaire i
Eulàlia Tallacolls, la parella de gegants
del municipi, que enguany compleixen
setanta anys. Per celebrar-ho, tots dos,
acompanyats de la Colla de Geganters
del Masnou i amb l’animació de Jordi
Torrano, seran els encarregats de pro-

Marta
Neira

Regidora de Cultura,
Activitats i Festes

Quina és la principal novetat de la
Festa Major d’enguany?
Sens dubte, la principal novetat de la
Festa Major és el Geganit, la festa
sorpresa que hem organitzat per als
nostres gegants, el Pere i l’Eulàlia,
per celebrar el seu setantè aniversari.
Tindran l’ocasió de sortir de gresca a
la nit i, a més a més, faran el pregó.
També tenim com a novetat la festa
“Va parir tour”, amb Carles Pérez, el
conductor del programa radiofònic
d’El matí i la mare que el va parir. La
ràdio ve al Masnou! Però també
podríem dir que la gran novetat ha
estat fer la festa amb menys recursos
que l’any passat. Ara bé, si tenim en
compte que, malauradament, moltes
famílies pateixen molt més els efectes
de la crisi, tampoc no ens podem
queixar.
Com s’ha conciliat el principi de
restricció de la despesa de
l’Ajuntament amb l’organització
del programa?
D’una banda, amb molta imaginació,
il·lusió i entrega per part dels membres de la Comissió de festes i de les
entitats del poble. I, de l’altra, amb un
gran esforç de col·laboració i treball
transversal per part de l’Equip de
Govern i del personal de l’Ajuntament,
que han treballat de valent.
Ha estat molt difícil organitzar la
Festa Major amb una rebaixa del 30%
respecte de l’any anterior, tenint en
compte que ja partíem d’un pressupost
limitat.
Com ha anat aquest any la feina
amb la Comissió de Festes?
Tot i que les persones que en formen
part estaven, lògicament, descontentes
i preocupades amb la rebaixa del pressupost, com he dit anteriorment, han
assumit la situació i han fet una bona
feina, com sempre.
Què diria per animar tota la
ciutadania a participar en la festa?
Que aprofitin aquesta oportunitat per
mostrar el millor de cadascú, per
obrir-se als altres, per ensenyar i gaudir de la nostra cultura i per divertirnos, que és molt saludable i necessari,
també, o sobretot, en temps de crisi.

nunciar el pregó de la Festa Major, el
divendres 26 de juny, als jardins de Can
Malet, a les 21 h. A més a més, el Pere i
l’Eulàlia també seran el centre d’una de
les novetats més destacades del programa: el Geganit, que convertirà la XXIII
Trobada de Gegants de Catalunya en
una festa nocturna, durant la qual els
éssers més alts i mítics de la cultura
catalana desfilaran pel municipi i acabaran amb una bona celebració de nit. La
plantada serà a les 19 h a la plaça de

l’Església i arribarà a les 22 h a la plaça
de Marcel·lina de Monteys.
Una altra de les grans protagonistes
d’aquesta edició de la Festa Major ha
estat la crisi econòmica que es viu globalment, i que ha obligat l’Ajuntament i
la Comissió de Festes a organitzar un
programa d’acord amb les restriccions
que el consistori va marcar al pressupost general. Tot i així, continuen les
tradicions imprescindibles, com el castell de focs d’artifici, els correfocs, els

carrers engalanats, les sardanes, els
balls populars, el concurs de paelles i
les diverses activitats organitzades als
carrers del municipi. També continuen
altres propostes més recents, tot i que ja
han esdevingut tradició, com la Boticantada o el Cercatasques. Tampoc no hi
faltaran les activitats i els tallers per a
infants, ni el ball tirat de Festa Major,
amb l’Orquestra Maravella. A continuació, us oferim alguns dels actes més
destacats:.

EXTRACTE DEL PROGRAMA
DIVENDRES 26

Sopar de germanor
21 h · Carrer del Paraguai

Visita teatralitzada al Museu
de Nàutica i taller de manualitats
marineres
Adreçada al públic infantil i familiar.
12 h · Museu Municipal de Nàutica
del Masnou

Concert de la Coral Xabec
22 h · Parròquia de Sant Pere
Ho organitza: Coral Xabec de Gent
del Masnou

Festa del Consell Municipal dels
Infants
Activitat adreçada als nens i nenes
de 10 a 12 anys.
16 h · Pista esportiva al carrer de
Pau Casals
Llotja de peix
(recreació de la Llotja de Montgat)
19 h · Plaça d’Ocata
Exhibició de balls country
19.30 h · Jardins de Can Malet
Nit de rock a la platja
Secret Army, Anal Hard, Very Pomelos, Lö Muêso.
20 h · Últim Xiri
Pregó de Festa Major
21 h
Correfoc juvenil
21.30 h
III Boticantada
21.30 h · Plaça d’Espanya

DISSABTE 27
Open de Dòmino Festa Major
De 8.30 a 20 h · Bar La Penúltima
Torneig Guaranà
9 h · Complex Esportiu Municipal
Open de Billar a Tres Bandes Sant
Pere 2009
10 h · Casino del Masnou
Inauguració de l’engalanament del
carrer de Pere Grau
10.30 h · Carrer de Pere Grau
Mulla’t amb nosaltres!
Piscines al carrer
11 h · Carrer de Pere Grau

Sardanes amb la Cobla Genisenca
23 h · Carrer de Pere Grau
Ball popular
Amb el grup 8 punto G.
23 h · Plaça de Ramón y Cajal
Concerts a la platja
Horari: 24 h Water D Vater / 1 h
Kayo Malayo / 2.30 h DJ PdP / Platja d’Ocata

Trofeu de Festa Major de Petanca
De 8.30 a 14 h
XVI Travessa al Port de Masnou
9 h · Port esportiu del Masnou
Torneig Guaranà
9 h · Complex Esportiu Municipal
Torneig d’escacs: partides ràpides
de Sant Pere
9.30 h · Casal de la Gent Gran Can
Malet
Fira d’artesania
De 10 a 24 h
Carrer de Barcelona i Roger de Flor
Esmorzar per a tothom
Pa amb tomàquet i pernil, i també hi
haurà porró de vi, gentilesa de Can
Mai Tanquis.
10 h · Carrer de Pere Grau
Open de Billar a Tres Bandes Sant
Pere 2009
Semifinals i finals
10 h · Casino del Masnou

Fira d’artesania
De 18 a 24 h · Carrers de Barcelona
i Roger de Flor

Circulació del trenet
D’11 a 13 h
Parc Caramar

Tallers al carrer
De 18 a 22.30 h · Plaça de la Llibertat

XXXIV
Concurs
de Paelles
12 h · Plaça de
Ramón y Cajal

Presentació del llibre L’ensenyament
en el Masnou (1840-2008),
de Francesc Fàbregas Cardona
19 h · Sala de l’Associació Gent del
Masnou
Cercatasques
21 h · Jardins Lluís Companys,
davant del Bar Lo Bareto i guingueta El Parke

Correfoc
Espectacle amb foc a càrrec del grup
Ngoro’Ngoro.
21.45 h

Vermut de Festa Major
13 h · Carrer de Pere Grau

Castell de focs d’artifici
23 h · Platja d’Ocata
Ball de revetlla amb els grups Ai,
Ai, Ai i Delta Power Trio
23.30 h · Platja d’Ocata

Missa solemne concelebrada
A càrrec del Cor Jove de l’Orfeó i Cor
de la Universitat Ramon Llull, dirigit
pel mestre Esteve Nabona.
Després de la missa, a la plaça de
l’Església, ball amb els gegants i capgrossos del Masnou i aperitiu.
11 h · Església de Sant Pere

Mulla’t amb nosaltres!
Piscines al carrer
11 h · Carrer de Pere Grau

Cantaires de Can Malet
19 h · Jardins de Can Malet

Sardanes a càrrec de l’Orquestra
Maravella
12.15 h · Plaça de l’Església

Tradicional despertada pels carrers
de la vila
8 h · Altell de les Bruixes

Jornades de portes obertes
Inauguració de la maqueta
De 17 a 20 h · Seu d’Entitats

Gran gala infantil amb l’espectacle
Pífies
A càrrec de la companyia Circ Nic
19 h · Plaça de les Nacions

Inauguració de l’exposició
“Relacions en joc”
20.30 h · Casa de Cultura

DILLUNS 29

Festa de l’Orgànica
11 h · Plaça de Marcel·lina
de Monteys

Geganit
XXIII Trobada de Gegants
De 19 h a 22 h.

Convida els teus pares al cinema!
Ponyo en el acantilado
11.30 h

DIUMENGE 28

20è Torneig Natació Sant Pere
16 h · Complex Esportiu Municipal

Mira qui balla!
Amb Pasbàsic
18.30 h · Carrer de Pere Grau

Festival de ball flamenc Niña de
fuego
19 h · Ca n’Humet

Concurs de dibuix
Per a la mainada
de 4 a 7 anys.
12.30 h · Carrer de
Pere Grau
Tarda multicultural
Plaça d’Ocata
Juga a escacs
Es lliuraran tres premis,
gentilesa de Pastisseria Miquel
18 h · Carrer de Pere Grau
Jornades de portes obertes
De 18 a 20 h · Seu d’Entitats
Concurs: El trencaclosques
18.30 h · Carrer de Pere Grau
Passeig amb ruquets
Per a la mainada d’entre
dos i dotze anys.
De 18.30 a 21 h · Avda. de Joan
XXIII, esplanada del davant
del Cementiri

Gran xocolatada
Hora: 19 h
Lloc: Carrer de Pere Grau
Concert de Festa Major amb
l’Orquestra Maravella
19.30 h · Pati del
Casino
Havaneres i rom
cremat
21 h · Carrer de
Pere Grau
Ball tirat de Festa
Major amb
l’Orquestra
Maravella
23 h · Pati del
Casino
Festa Va Parir Tour
Amb Carles Pérez,
conductor d'“El matí i la
mare que el va parir”
24 h · Platja d’Ocata

DIMARTS 30
Convida els teus pares al cinema!
Monstres contra alienígenes
11.30 h · Cinema La Calàndria
XVI Festa de la Gent Gran
13 h · Pista esportiva Pau Casals
Visita teatralitzada al Museu
de Nàutica
Adreçada al públic adult.
19.30 h · Museu Municipal de
Nàutica del Masnou
Cloenda de Festa Major
22 h · Platja d’Ocata
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Lliurats els XXXI Premis Literaris Goleta
i Bergantí i el IV Especial de Poesia

RAMON BOADELLA

Josep Fàbrega Selva guanya el IV Premi Especial de Poesia amb ‘D’aquí estant no es veu el mar’

Fotografia de grup dels autors i autores premiats amb les autoritats municipals i el jurat.

El veredicte de la XXXI convocatòria dels
Premis Literaris Goleta i Bergantí i del IV
Premi Especial de Poesia es va fer públic
el 30 de maig a la sala polivalent de Ca

Premiats i premiades a la
modalitat de narrativa
De 6 a 8 anys
1r premi. Alejandro Pérez i Cea. Col·legi
Sagrada Família
2n premi. Judit Franzoni Ropero. Col·legi
Sagrada Família
De 9 a 11 anys
1r premi. Pilar Alenyà i Fàbregues. Escola
Bergantí.
2n premi. Mar Escoda i Llorens. Escola
les Escolàpies-La Immaculada
Accèssit. Nil Ripol León. Escola Bergantí
del Masnou

n’Humet, conjuntament amb la cerimònia
de lliurament de premis. Aquesta iniciativa premia els millors treballs realitzats
per persones que viuen, estudien o treba-

llen al Masnou, per categories que van des
dels 6 fins a més de 26 anys. La gala literària, a més, va incloure la presentació del
llibre En el desert dels meus ulls, de
Maria Carme Arnau i Orts, guanyador
del III Premi Especial de Poesia Goleta i
Bergantí 2008 i editat per Viena Edicions.
En aquesta quarta edició, el guanyador ha
estat Josep Fàbrega Selva, amb el poemari D’aquí estant no es veu el mar,
entre un total de 17 obres presentades. El
premi està dotat de 3.000 euros i la publicació de l’obra.
Enguany, hi han participat un total de
169 alumnes de pràcticament totes les
escoles del Masnou. En aquest sentit, l’alcalde, Eduard Gisbert, va agrair la participació dels centres que s’hi havien implicat i va marcar com a objectiu per a properes edicions aconseguir el suport de totes
les escoles: “Sabem que tant el professorat
com els alumnes ja tenen moltes responsabilitats, però aquesta és una convocatòria

De 12 a 14 anys
1r premi. Enric Bayó i Solé. Escola Bergantí
2n premi. Carles Tamayo i Rico. Escola
Bergantí
Accèssit. Clara Castro i Serra. Col·legi
Sagrada Família

A partir de 26 anys
1r premi. Marià Fernández i Saltor
2n premi. Josepa Llorca i Antolín

Premiats i premiades a la
modalitat de poesia

De 15 a 18 anys
1r premi. Guerau Agustí i Llop. Escola
Bergantí
2n premi. Guillem Souza i Mundí. Escola
Bergantí

De 6 a 8 anys
1r premi. Sergi Dorca i Bataller. Col·legi
Sagrada Família
2n premi. Marta García i Valle.Col·legi
Sagrada Família

De 19 a 25 anys
Desert. No hi ha hagut concursants.

De 9 a 11 anys
1r premi. Gerard Rubió i Moreno. CEIP
Lluís Millet

El Masnou celebra el Dia
Internacional dels Museus

que pot resultar molt enriquidora per a
tots els escolars, i també per als centres”.
Durant l’acte, conduït per l’actriu masnovina Aina Ripol, el rapsode i poeta
Josep Pedrals va llegir els fragments
dels textos que van ser guardonats.
Alguns membres del jurat van lliurar els
premis, conjuntament amb la regidora de
Dona, Cultura, Activitats i Festes, Marta
Neira, i Eduard Gisbert. També hi va
assistir, malgrat trobar-se convalescent
d’una operació recent, la presidenta honorífica i fundadora dels premis, Carme
Giral. Neira va voler agrair la participació
de tots els autors i autores de les obres
que han optat a un dels premis i la
col·laboració del jurat dels premis: Rosa
Naval, Carolina Lozano, Enric Badal,
Amparo Vázquez, Gisa Mohr, Elvira
Carrió. Al IV Premi Especial de Poesia, el
jurat estava format pels poetes Guillem
Vallejo, Vicent Llorca i Juan A. Masoliver Ródenas.

2n premi. Guillem Llena i Rubio. CEIP Lluís
Millet
De 12 a 14 anys
1r premi. Ariadna Mir i López. Col·legi
Sagrada Família
2n premi. Maria Grau i Molina. Escola
Bergantí

A partir de 26 anys
1r premi. Maria José Corral i Tort
2n premi. Francesc Xavier Cardona i Blasi

IV Premi Especial de Poesia
Goleta i Bergantí 2009

De 15 a 18 anys
1r premi. Milo G. Ramellini i Llorca. IES
Alella
2n premi. Alicia Alonso i Menjón. Escola
Les Escolàpies-La Immaculada

Premi. Josep Fàbrega Selva, amb D’aquí
estant no es veu el mar

De 19 a 25 anys
Desert. No hi ha hagut participants

2n accèssit. Miquel López Crespí, amb
El mercuri dels espills

1r accèssit. Eva Riera Pons, amb Banda
sonora

Neix una plataforma que reivindica
el paper de les entitats en la
construcció de la cultura

El GAT recrea la història del Masnou a partir
del fons de l’equipament

La Plataforma Volem Espais reuneix més d’una desena d’entitats i persones a títol
individual per reclamar el paper de les entitats municipals en la construcció de la
cultura al municipi i en la seva gestió. Entre altres aspectes, la plataforma reclama pressupostos fixos i estables per al foment de les polítiques culturals, així com
la definició de les noves necessitats d’usos socials dels equipaments per part de la
ciutadania i la recuperació dels símbols patrimonials del poble, com el Casinet,
l’Estampadora o la Casa del Marquès. La plataforma va organitzar una jornada
ludicocultural el 24 de maig a la plaça de la Llibertat, amb actuacions musicals i
tallers. Com a mostra del que reclamen, també es va engalanar el Casinet com un
teatre i es van recollir signatures en suport del seu manifest.

Més d’un centenar de persones van assistir la nit del dissabte 16 de maig a la visita
guiada i dramatitzada pels actors i actrius
del Grup d’Aficionats al Teatre (GAT) al
Museu Municipal de Nàutica del Masnou,
que iniciava la celebració al municipi del
Dia Internacional dels Museus, el 18 de
maig. El GAT va recrear la història del
municipi a partir del fons museístic de l’equipament i amb una dramatúrgia molt

encertada basada en el guió elaborat per
Humbert Pérez. Després de la visita
guiada, la celebració va continuar amb
l’actuació de la formació musical Caliu,
que va oferir una mostra de les seves cançons reivindicatives i de protesta. Els
infants també van poder celebrar l’efemèride a la tarda, amb el muntatge MARavelles, basat en rondalles i contes mariners a
càrrec de Cristina Belenguer.

ELENA ALCINA

SÒNIA HERNÁNDEZ

Moment de la visita guiada.
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El Masnou, Mataró
i Sant Cugat
comparteixen sant
Del 9 al 28 de juny, el Museu Municipal de
Nàutica del Masnou pren part de l’activitat “Museus en xarxa, coincidències insòlites”, de la Xarxa de Museus Locals. Els
museus participants posen en diàleg dues
peces o un esdeveniment que implica una
relació simbòlica, estètica o conceptual.
Aquesta proposta permet reflexionar
sobre els objectes, els esdeveniments, els
museus i els municipis.
En aquest cas, la llegenda del martiri
de Sant Cugat agermana tres peces que es
conserven als museus locals del Masnou,
Mataró i Sant Cugat: un dibuix a llapis
carbó i llapis clarió de Jordi Arenas sobre
el martiri de Sant Cugat, de l’any 1944 (del
Museu de Mataró); una tela d’oli sobre tela
de lli de Pere Pau Muntanyà sobre el degollament de Sant Cugat, de finals del segle
XVIII (del Museu Municipal de Nàutica del
Masnou) i un plafó actual explicatiu sobre
l’arqueta reliquiari de Sant Cugat, del
segle XIV (del Museu de Sant Cugat).

Fragment de l’obra sobre
el degollament de Sant Cugat.

Humor i circ per combatre la crisi

El XIII Festival Internacional de Teatre Còmic
del Masnou Ple de Riure
se celebra del 21 al 25 de
juliol de 2009
La tretzena edició del Festival Internacional de
Teatre Còmic Ple de Riure enguany se celebra
entre el 21 i el 25 de juliol. Amb el mateix esperit que conserva des de la seva creació, la convocatòria, promoguda per l’Ajuntament del
Masnou i la companyia Chapertons Còmic Teatre, pretén acostar la ciutadania del Masnou a
les diferents manifestacions i els diversos llenguatges que convergeixen al voltant del teatre.
Per remarcar aquesta proximitat, bona part de
les actuacions del Festival es duen a terme en
places públiques, carrers i a la platja.
Entre els noms més destacats d’aquesta
edició es troba el del músic i home espectacle
Albert Pla, que presentarà el seu muntatge
La diferencia, a partir de la presentació del
seu últim disc. Com a mestra de cerimònies
actuarà la pallassa, actriu, cantant, música,
acròbata i show woman masnovina Alba
Sarraute. Entre les actuacions, destaquen la
de la companyia de trapezistes Les P’tits
Bras, amb The Flying Brothers i Los Pekeños
Brazos, interpretats per artistes francesos i

belgues respectivament. De Catalunya, els
pallassos de Teatre Mòbil celebren els seus
25 anys com a companyia amb l’espectacle
Colossal. Los Herrerita, amb els malabars,
l’humor i els monocicles de The Flamingo’s,
ofereixen un espectacle divertit per a tot
públic, mentre que el Mag Lari proposa
Secrets, un espectacle que combina humor,
ritme, plàstica escènica i virtuosisme tècnic.
Des de Sevilla arriba la companyia Extrés i el
seu Restaurant Tú Three, esbojarrat, ple d’acció i de situacions còmiques. Després de recollir un notable èxit a París i altres escenaris
europeus, també serà present al Ple de Riure
la reconeguda companyia belga La Framboise Frivole.
Les bandes itinerants enguany seran
Woody’s Tribute i The McKensy’s Clan
Band. A més, com en les edicions anteriors,
donarà la benvinguda al públic a la platja La
Cia. del Foc, amb el seu ja tradicional piromusical. El dissabte a la matinada hi haurà música disco amb Disco Infierno.

el Masnou viu

Convocat el XII Concurs de Fotografia
El Patronat Municipal i l’Ajuntament del Masnou convoquen la dotzena edició del
Concurs de Fotografia. En aquesta edició, el lema triat és “El Masnou, vila cultural, gastronòmica i marinera”. Fins al 26 de setembre de 2009 s’hi podran presentar un màxim de dues fotografies, en blanc i negre o color, que hauran de ser originals, inèdites, no premiades ni publicades anteriorment. Les obres s’han de presentar al Museu Municipal de Nàutica (Edifici Centre, carrer de Josep Pujadas
Truch, 1A) o a la Casa de Cultura (passeig de Prat de la Riba, 16). S’atorgaran tres
premis, valorats en 400, 300 i 150 euros, per al primer, segon i tercer classificats,
respectivament. El lliurament de premis serà el 23 d’octubre, coincidint amb les
Jornades Fotogràfiques del Masnou, el 23 i 24 d’octubre. També es farà una exposició amb totes les obres presentades. Les bases es poden consultar a
www.elmasnou.cat, al Patronat Municipal i a la Casa de Cultura.

SÒNIA HERNÁNDEZ
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Concert de la Jove Orquestra de Cambra del Masnou
La Jove Orquestra de Cambra del Masnou, sota la direcció de Marc Ariño, va oferir el seu Concert de Primavera el 16 de maig, a l’església de Sant Pere. L’església
va acollir una important quantitat de públic, que va celebrar cadascuna de les
peces interpretades.
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Un total de 500 creacions per a la
setena edició del Fascurt, Festival
de Curtmetratges del Masnou
El Fascurt completa l’oferta amb seccions no oficials
dedicades a temes específics. Aquestes seccions són:
Del Curt al Llarg. Dissabte 11 de juliol. 20 h. Cinema La Calàndria. Presentació d’un realitzador de curtmetratges que ha portat a terme el seu primer llargmetratge. El mateix director és el presentador d’excepció de la seva creació.
Telescopi. Dissabte 11 de juliol. 22.30 h. Platja d’Ocata. Secció dedicada a creadors i creadores del Masnou que han presentat la seva obra però que no han estat seleccionats per a
les seccions oficials. L’activitat pretén fomentar la creativitat i contribuir a ampliar els coneixements de la població, especialment del Masnou.
Un dia amb... ScannerFm. Dijous 9 de juliol. Espai Undercurt a la platja d’Ocata. Concerts d’artistes emergents com Guillamino, Pumuky o Suma, gravats en escenaris insòlits.
Aquestes gravacions formen part dels continguts ScannerTV, un programa de la cadena de
ràdio ScannerFM.
Fasmenut. Secció dedicada als més petits amb la programació de curtmetratges seleccionats per a diferents edats. Tindrà lloc al desembre.

Cartell del Fascurt 2009.

La setena edició del Fascurt Masnou, organitzat per l’entitat masnovina AKONGA,
tindrà lloc a la platja d’Ocata i al Cinema
La Calàndria entre els dies 9 i 11 de
juliol. Enguany, aquesta iniciativa ha
rebut un total de 500 creacions d’animació, ficció, videocreacions i undercurts

–gènere que inclou les realitzacions portades a terme amb pocs recursos però en
les quals destaca la implicació de l’equip
i la potència de la idea que genera el
curt– procedents de tot l’Estat espanyol.
Segons l’organització, l’èxit de participació d’aquesta edició ha batut tots els

rècords i garanteix una programació de
curts d’altíssima qualitat.
Una altra de les característiques d’aquest festival és la qualitat del jurat. En
aquesta ocasió, les persones encarregades de decidir el premi Ficció Fascurt
2009 seran Paco Mir, actor del Tricicle;
Xavi Serra, programador del Festival
REC de Tarragona; Erika Jaramillo,
artista i productora cultural; Rafa Ayuso,
tècnic i foquista, i Toni Duran, membre
del Festival de Curtmetratges de Blanes.
El Premi d’Animació serà decidit per la
Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Lleida. La secció Xperiment Visual
serà valorada pel VAD, Festival Internacional de Vídeo i Arts Digitals de Girona.
L’associació AKONGA triarà el Premi
Undercurt juntament amb el director
convidat a la secció Del Curt al Llarg.
Totes les seccions optaran alhora al
Premi del Públic, que cada any atorguen
els espectadors i espectadores del festival.
El gran tret distintiu del Fascurt és la
seva localització a la platja d’Ocata, amb
el muntatge de pantalles de cinema, escenari i un servei de bar, on es pot gaudir de
cinema a la fresca, a més de concerts i
activitats complementàries. Aquesta edició comptarà amb les actuacions de la
formació de pop, electro i folk Els Amics
de les Arts, el divendres 10 de juliol a les
20 h, i Los Tiki Phantoms (surf), el mateix
divendres a la nit. Després del lliurament
de premis i la projecció de les obres guanyadores del Fascurt 2009, el dissabte 11

de juliol, hi haurà l’actuació en directe
d’Anika Sade (electrònica, rock i pop),
seguida de DJ Pablo Maffi (electro, soul
i big beat), resident de la sala Razzmatazz, acompanyat pels visuals de Lectrovision i vj melarde, que clausuraran el
Fascurt 2009 amb una sessió dedicada
a l’aniversari de la banda sonora de
Ghostbusters i el videoclip de la formació
musical A-ha Take on me.

EL 3 DE JULIOL, A LA GUINGUETA CALIMA, ES PRESENTARÀ TOTA LA PROGRAMACIÓ DEL FASCURT
2009 EN UNA FESTA DE
PRESENTACIÓ ON ES
PODRÀ GAUDIR DEL PALMARÈS 2008
El Fascurt, Festival de Curtmetratges del Masnou, va néixer el 2003 com a
projecte de l’associació cultural sense
ànim de lucre AKONGA (Acción kon
Ganas), entitat que ha portat a terme sis
edicions del festival amb el suport de la
Generalitat de Catalunya, la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament del Masnou
i molts comerços i empreses del Masnou.

Més informació a www.fascurt.com

FASCURT

La platja d’Ocata és l’escenari principal d’aquest festival de curtmetratges.
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A la Caminada, hi han participat
1.300 persones, 600 de les quals
han estat del Masnou.

Entre l’11 i el 17 de maig, es va celebrar
la IV Setmana de l’Educació i l’Esport,
una iniciativa organitzada per la Mesa
de Professorat d’Educació Física del
Masnou i l’Ajuntament amb l’objectiu
de difondre i ressaltar els valors educatius que es poden transmetre a infants i
joves per mitjà de l’esport, així com a
persones de qualsevol edat. Durant tota
la setmana, uns 1.780 escolars de primària i secundària van participar als
seus centres en activitats esportives
(tennis, bàdminton, bàsquet, futbol…) i

jocs alternatius. A més, la Regidoria
d’Esports va tornar a oferir activitats
d’orientació a la platja i bàdminton al
Complex Esportiu, on les escoles han
pogut practicar esports en espais no
habituals.
Aquesta activitat va finalitzar amb la
IV Caminada dels Tres Pobles, el diumenge dia 17 de maig, amb motiu de la
qual el professorat d’Educació Física va
fer prèviament xerrades a tot l’alumnat
per tal de sensibilitzar-lo sobre la necessitat de tenir un tracte responsable i res-

any, la sortida estava prevista a les 9 h a
la plaça de Ramón y Cajal i, atès el gran
volum de gent a les taules d’inscripcions a última hora (a tots tres pobles),
es va retardar trenta minuts. Aquest
any, el poble amfitrió ha estat Teià i l’esmorzar es va fer al pla de l’Arròs, al
mateix terme de Teià. Després d’esmorzar i gaudir de la trobada, els vilatans i
vilatanes dels tres pobles es van fer la
fotografia tradicional de germanor i, tot
seguit, es va començar la tornada a
cada poble.

pectuós amb el medi ambient i la natura.
Juntament amb aquestes xerrades, el
professorat ha utilitzat aquests dies per
potenciar la vinculació dels valors educatius en el món de l’esport.
Èxit de participació a la IV Caminada
dels Tres Pobles

Mil tres-centes persones van participar
en la IV Caminada dels Tres Pobles,
celebrada el diumenge 17 de maig. Des
de primera hora, la jornada va transcórrer segons les previsions. Com cada

JOSEP M. SERRA

Celebrat el I Mig Challenge Costa
de Barcelona-Maresme

La competició a l’altura del Masnou.

El diumenge 24 de maig, el Maresme va
ser el centre esportiu d’atenció internacional com a conseqüència de la celebració del I Mig Challenge Costa de Barcelo-

na-Maresme, un triatló de mitjana distància que va aplegar 2.200 atletes. Aquesta
prova esportiva consistia a nedar 1,9 km,
fer 90 km amb bicicleta i córrer 21 km. A

més, aquesta prova suposava una doble
cita internacional, ja que també va ser el
campionat del món de triatló de policies i
bombers.

Xavier Llobet, amb el dorsal 66, va
ser el primer atleta a passar pel Masnou i
els guanyadors finals van ser Clemente
Alonso, amb un temps de 4 h i 1 min, i
Katja Schumacher, amb un temps de 4 h
i 22 min.
La cursa ciclista, que seguia el traçat
de la Nacional II entre Calella i el Masnou, va fer que aquesta via restés tallada
al trànsit durant tot el matí, així com tots
els accessos i entrades o sortides a garatges. Gràcies als 35.000 euros abonats per
l’Ajuntament de Calella i el Consell
Comarcal del Maresme a Acesa, tots els
vehicles que van haver d’agafar necessàriament l’autopista en direcció a Mataró
van rebre un tiquet per evitar el pagament
del peatge. Aquesta actuació va indignar
diversos col·lectius i plataformes partidàries del trasllat de la Nacional II, ja que
aquests grups són multats quan tallen un
tram de carretera per fer una reivindicació pacífica.

ALBERT SÁNCHEZ

La IV Setmana de l’Educació i l’Esport
culmina amb la IV Caminada dels Tres
Pobles
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OCATA VENT

Club Ocata Vent, navegació entre amistats

Membres de l’entitat.

L’any 1991, es van reunir onze persones
que practicaven surf de vela i caiac a la
platja i que tenien dificultats per traslladar el material cada vegada que volien
practicar aquest esport. Després del pla
de regeneració de la platja d’Ocata, va
néixer el Club Ocata Vent, una entitat
que sempre ha tingut una filosofia clara:
la pràctica i difusió dels esports marítims a un nivell senzill, sense estructures
complexes que augmentin els costos de
practicar aquests esports.
Principalment, l’esport que hi domi-

na és el surf de vela, amb una setantena
de planxes, una vintena de patins de
vela, patins catalans, una dotzena de
caiacs i uns quants catamarans de diverses classes. El projecte més immediat
d’aquest club és la consolidació de l’escola sota la direcció de Ricard Serrano
i és per això que aquest any ofereixen
cursos d’iniciació i perfeccionament de
surf de vela i patí de vela.
De cara al futur, treballen en el projecte d’una nova instal·lació sense fer
cap mena d’ampliació.

Quim Escoda, del Club El Masnou Aspa, aconsegueix
el tercer lloc al Campionat d’Espanya de Judo
El judoka del Club El Masnou Aspa, Quim Escoda, ha aconseguit el tercer lloc en la darrera edició del Campionat d’Espanya de Judo després d’una sèrie d’actuacions de gran qualitat tècnica en les quals va demostrar un gran nivell en ne-waza (treball de terra). Escoda es va classificar per participar en aquest campionat després de resultar campió de Catalunya i campió del
darrer Rànquing Català. A més, l’equip de la Federació Catalana del qual forma part va aconseguir l’or per equips, guanyant set victòries de vuit. El també judoka del Club El Masnou Aspa
Àlex Lerer va ser tercer classificat en el Campionat de Catalunya Absolut.

Quim Escoda lluitant a terra, especialitat
que domina perfectament.

i el petit, respectivament. La competició va tenir lloc entre el
30 d’abril i el 2 de maig a la localitat de Reggio Emilia (Itàlia). El grup gran s’hi va presentar amb el programa "I love
you baby", mentre que el petit ho feia amb "Copes". En la
modalitat de grups grans, va resultar guanyador el CP Olot,
i en la de petits, el Sant Celoni.

El sènior A del Masnou
Basquetbol fa la feina ben feta
i ara toca esperar

El Club de Judo
Ocata organitza
la competició
intercentres
El diumenge 17 de maig, es va celebrar, al Complex Esportiu del Masnou, el primer Campionat Intercentres de Judo, organitzat pel Club de
Judo Ocata. La competició va reunir
al voltant de 120 judokes d’edats
compreses entre els sis i dotze anys
corresponents a les categories mini,
benjamí i aleví. A la trobada, hi van
participar dotze clubs de judo.
El judo ofert pels infants judokes
va ser de qualitat i es van arribar a
veure accions espectaculars. El
clima de treball va ser molt bo i la
germanor entre els nens i nenes,
personal tècnic i públic va estar
present en tot moment. Finalment,
els infants van ser obsequiats amb
medalles per als tres primers de
cada lliga i la resta de nens i nenes,
amb una medalla de participació.
Guanyadors i medallistes

CLUB EL MASNOU ASPA

Els resultats de Quim Escoda d’aquesta campanya:
17-18 de gener, Campeonato Internacional Cadete Ciudad de Madrid (Villa Madrid):
sotscampió (2n classificat)
18 d’abril, 3r Rànquing Català Cadet: campió (primer classificat)
9 de maig, Campionat de Catalunya Cadet: campió (primer classificat)
23-24 de maig, Campionat d’Espanya Cadet: tercer classificat en individuals i primers
classificats per equips
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Judo Ocata
Judo Pineda
Judo Nova Unió
Judo Teià
Budocasal
Esquaig-4/Pare
Manyanet
Judo Prosperitat
Judo Arvi

1rs
3
3
2
1
1

2ns
5
3
-

3rs
2
3
3

1
-

1
1
1

2
1
-

79, o bé entreu al web del campionat: www.beachvolleyfrankfurtparera.es.tl

ARXIU

L’equip sènior A del Masnou Basquetbol ha acabat primer la
fase de promoció d’ascens a la categoria Copa Catalunya que
van jugar el cap de setmana del 16 i 17 de maig els quarts
classificats de cada grup de Primera Catalana, i ara, amb la
feina feta, toca esperar si hi ha alguna plaça vacant o alguna renúncia per pujar de categoria. D’entrada, només pugen
directament a Copa Catalunya els primers, segons i dos tercers classificats, i la resta que han jugat fases de promoció
queden en llista d’espera.

El dissabte 13 de juny,
des de les 9 fins a les
21 h, El Masnou Basquetbol organitza, com
cada any, el tradicional
Torneig 3x3 de Bàsquet al Carrer, que
enguany arriba a la
catorzena edició. El
Torneig se celebrarà a
la secció Voramar II
del Masnou. Hi haurà
15 pistes de joc i hi
poden participar els
equips que ho vulguin
des de la categoria
d’escola fins a la de
veterans. Per inscriures’hi, cal entrar al web www.elmasnoubasquetbol.com.

Cinquè i sisè lloc del CP El
Masnou al Campionat Europeu

ARXIU

EL MASNOU BASQUETBOL

Tot a punt per al catorzè Torneig
3x3 de Bàsquet al Carrer

La platja d’Ocata acollirà les
Jornades Ludicoesportives
Interescolars del Baix Maresme
Durant el matí del dimecres 17 de juny, la platja d’Ocata
s’omplirà de més de 300 escolars per celebrar les XX Jornades Ludicoesportives Interescolars del Baix Maresme.
Aquesta trobada de diferents escoles del Baix Maresme té
l’objectiu d’organitzar activitats físiques i establir vincles de
relació entre nens i nenes de la mateixa edat de diferents
escoles. L’activitat és organitzada i dinamitzada per mestres
i professorat d’educació física del Maresme, amb la col·laboració dels departaments d’Esports i Educació.

El Club de Patinatge El Masnou ha aconseguit el cinquè i sisè
lloc al Campionat Europeu de Grups de Xou, per al grup gran

El dissabte 13 de juny, el Masnou acollirà el campionat
de vòlei platja organitzat pel Frankfurt Parera. De 9 a
21 h, a la platja d’Ocata, a l’altura de l’avinguda de Joan
Maragall, es disputarà un torneig 2x2, amb premis per
als tres primers equips classificats, i s’oferirà un dinar
per a tots els jugadors i jugadores. Per a més informació, podeu trucar als telèfons 626 51 10 42 o 615 57 33

MIREIA CUXART

CP EL MASNOU

Arriba el Campionat de BeachVoley Vila del Masnou
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Montserrat Portas, directora del CAP Ocata
“Els qui ens necessiten són la nostra raó de ser i nosaltres no seríem
ningú si ells no hi fossin”
La badalonina Montserrat Portas no té cap metge a la família, però des de jove tenia molt clar que volia estudiar medicina i ser metgessa de capçalera. Va acabar la carrera l’any 1978 i de seguida va començar a treballar. Primer, com a metgessa de poble; després, com a metgessa de capçalera a Barcelona, Badalona i Sant Adrià del Besòs, on també va ser directora del
CAP. Més tard, va ser directora del Servei d’Atenció Primària de Badalona-Sant Adrià i, després, es va encarregar de la gerència
del Barcelonès Nord i Maresme. Ara, amb una llarga trajectòria professional al darrere, des del 19 de desembre de 2008 és la directora del nou CAP Ocata al Masnou, on compagina dues tasques: l’assistència als usuaris i usuàries, i la gestió.
Diuen que per dedicar-se a la medicina
s’ha de tenir vocació.

Quins són els reptes que s’ha marcat
com a directora del nou CAP d’Ocata?

Jo sempre he tingut molt clar que volia
ser metgessa de capçalera. M’agrada més
la denominació metge de capçalera que
metge de família. Penso que per a la persona és un pilar molt important poder
tenir un referent en tots els aspectes relacionats amb la salut, ets com un guia per
a moltes coses. Per mi, és important i
màgic el concepte metge de capçalera,
perquè penso que no s’acaba a la consulta, sinó que va més enllà. No és només la
part petita de l’atenció –que podria ser
quan algú té un problema i no pot venir al
centre–, sinó que quan un és gran i no pot
desplaçar-se al CAP, sempre és important
que el metge de capçalera continuï fent el
seguiment d’aquell malalt, l’acompanyi i
el vagi a veure a casa seva. Fins i tot quan
el malalt ja passa a ser un malalt terminal,
el seu metge l’acompanya fins als últims
moments, a la capçalera del seu llit. Per
tot això m’estimo més dir que sóc metge
de capçalera que no de família.

El repte principal i per al qual ja estem
treballant, és, sobretot, el de fer equip.
L’equip d’atenció primària d’Ocata-Teià
–perquè tenim el CAP d’Ocata i el consultori de Teià– està format per 25 professionals i omplim les agendes cada dia.
Aproximadament, cada metge fa entre
25 i 30 visites al dia i la infermeria en fa
entre 15 i 20. Tenir un bon equipament
està molt bé, però si tot el conjunt de
professionals no és capaç de fer equip
treballant, difícilment es podrà funcionar com a centre.

L’EQUIP D’ATENCIÓ PRIMÀRIA D’OCATA-TEIÀ ESTÀ FORMAT PER 25 PROFESSIONALS
I OMPLIM LES AGENDES
CADA DIA

És aviat per poder definir aquest perfil. Jo
diria que, de moment, i crec que seguirà
sent així, l’usuari que ve a aquest CAP és
molt agradable de tractar (sempre pots
trobar l’excepció, però això passa a tot
arreu), gent amb un nivell cultural, amb
qui et pots comunicar bé i que és respectuosa. Aquest seria el perfil d’usuari com
a persona. Quant al perfil d’usuari en funció del tipus de problema de salut que té

EL MÉS GRATIFICANT DE
SER METGESSA ÉS SENTIRSE ÚTIL PER A LA PERSONA
AMB UNA COSA QUE ÉS TAN
IMPORTANT COM LA SALUT
o si predominen més uns problemes de
salut que uns altres, encara és aviat per
pronunciar-nos.
De fet, una de les coses que volem fer és
el diagnòstic de salut de la població, una

MIREIA CUXART

Com definiria el perfil de les persones
usuàries d’aquest CAP? Hi ha una
tipologia en la seva demanda?

tasca de molt de temps que es fa a partir
dels problemes de salut que podem
objectivar per detectar quins predominen
a la població i quins són aquells que subjectivament la població percep que té.
Aquests problemes, els hem de detectar i,
un cop fet, es tracta de veure de quina
manera podem incidir per millorar l’estat
de salut i la qualitat de vida de la ciutadania.
Què és el més gratificant de ser
metgessa? Quins són els principals
inconvenients amb què es troba?

El més gratificant de ser metgessa és sentir-se útil per a la persona amb una cosa
que és tan important com la salut. Jo crec
que les dues coses més importants per a
les persones són, o haurien de ser, la salut

i l’educació. Poder incidir en la salut, no
tan sols curant, sinó també, quan ja no
pots curar, ajudant a morir millor, és gratificant. Com també ho és el fet de fomentar l’autocura, és a dir, a través de l’educació sanitària, contribuir al fet que una
persona sigui capaç de dur a terme una
sèrie de mesures quan tingui uns problemes determinats sense necessitat d’anar
a buscar un professional sanitari. Crec
que per un metge és gratificant ajudar a
tot allò que millori la qualitat de vida
d’una persona.
Un dels principals inconvenients és
quan et trobes que no pots fer segons quines coses, tot té limitacions. El que més et
pot frustrar és el moment en què et veus
impotent davant d’unes determinades situacions, però ve compensat per tota la resta.

Campanya d’identificació d’animals de companyia
Des del 20 d’abril fins al 20 de juny de 2009
Des del 20 d’abril fins al 20 de juny de 2009, les persones propietàries de gossos i gats del Masnou
teniu la possibilitat d’identificar el vostre animal amb un microxip homologat, amb un descompte
de 21 euros.

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

El segon repte és que les persones que
entren en aquest centre pensin que aquí
poden dipositar la confiança en els professionals que hi treballen, que pensin
“m’hi sento a gust” i que ho visquin com
un fet positiu.
Quines són les novetats més
significatives d’aquest nou centre?

Aquest centre dóna els mateixos serveis
que qualsevol altre equip d’atenció primària, però, en comparació amb la situació
anterior del territori, en què no es donaven tots els serveis (per manca d’espais i
no pas de voluntat), ara hi ha un servei
d’odontologia que proporciona servei als
municipis del Masnou, Alella i Teià. D’altra banda, s’ha millorat l’equipament de
l’ASSIR (Atenció a la Salut Sexual i
Reproductiva) dotant-lo d’un ecògraf
d’alta resolució que permet fer les ecografies obstètriques a part de les ginecològiques, cosa que permet que les dones
embarassades no s’hagin de desplaçar a
Can Ruti o a Barcelona. Ara, els les faran
al seu centre i, en tot cas, només hauran
de desplaçar-se aquelles a qui es detecti
un embaràs d’alt risc i necessitin més
especialització.

T’ESTIMO,
NO EM PERDIS.
POSA’M EL XIP

