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El 27 de juliol se signarà el contracte dels
habitatges de lloguer jove del Sector Llevant. El 23 de juny es van sortejar els
pisos i les persones adjudicatàries ja van
poder fer una primera visita als habitatges que els han correspost.
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Inclou l’agenda del 20 de
juliol al 16 de setembre
Entre el 21 i el 25 de juliol, la platja d’Ocata acollirà l’envelat del Festival Internacional del Ple de Riure, un dels símbols
principals de l’estiu al municipi. Enguany,

en una programació marcada per les restriccions econòmiques, destaca l’actuació d’Albert Pla i de la masnovina Alba
Sarraute, presentadora del Festival.
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Cal cuidar la salut, també a l’estiu

Editorial

Eduard Gisbert
Alcalde

Amb el bon temps i les vacances potser és més fàcil trobar un moment per reflexionar sobre les coses importants, com la salut. El benestar del nostre cos i de la nostra ment és un tema primordial, i no només individualment, sinó que és un aspecte que interessa col·lectivament; per això ha de ser molt important en la gestió política.
L’Ajuntament del Masnou sempre ha estat molt atent a aquesta qüestió. S’han dut a terme iniciatives com
la reestructuració de la Regidoria de Salut Pública, per fer incidència en àmbits com la prevenció, les inspeccions, el consum, les ambulàncies… El pla integral per aturar el creixement del mosquit tigre n’és un exemple, com també ho és la batalla històrica per aconseguir el servei d’ambulàncies, el segon CAP o un centre
modern de rehabilitació.
Tot aquest treball s’ha vist culminat amb la inclusió del Masnou al Govern Territorial de Salut del Barcelonès Nord-Baix Maresme, que es va constituir oficialment el 13 de juliol a la Casa del Marquès i que aplega
la tasca de les persones responsables de la gestió, la pràctica professional, els usuaris i les usuàries, i els i
les representants polítics.
Per tot plegat, hem d’estar d’enhorabona i els èxits aconseguits ens han de donar força per continuar lluitant per aconseguir el màxim benestar per a tothom.
Finalment, m’agradaria desitjar-vos unes bones vacances, especialment a les persones que passaran l’estiu al nostre municipi, perquè són molts els atractius que el Masnou ens ofereix. Gaudim-ne!

Línia
directa

@

David Martínez pregunta:
Quin criteri s’ha seguit per repartir les samarretes de la Festa Major d’enguany? També
voldria saber si, de cara a l’any vinent, s’ha
pensat en l’opció de posar-les a la venda.

Marta Neira

Les obres poden esdevenir una experiència traumàtica i
sovint cal fer un esforç per pensar que el resultat final serà
un benefici per a la ciutat. Les intervencions derivades del
Fons Estatal d’Inversions Locals (FEIL) han suposat una
injecció econòmica de 3,8 milions d’euros, que han fet possible l’inici de 18 projectes, la majoria dels quals es troben en
un estat molt avançat. L’evolució de les obres provoca i ha
provocat importants alteracions a la vida quotidiana de la
població, per la qual cosa els responsables municipals demanen disculpes i comprensió. Gràcies al FEIL, el Masnou
podrà ser una ciutat més amable, més accessible per a
tothom i amb carrers més modernitzats. Pensar en el resultat ha de ser un argument que ajudi a comprendre les incomoditats, però també exigeix responsabilitat, d’una banda,
als i les representants polítics, que han de vetllar perquè les
molèsties i les incidències siguin les mínimes, i de l’altra
també a la ciutadania, que ha de tenir un paper actiu en la
definició del Masnou del futur i del present.

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. No es
publicaran comentaris que atemptin contra persones o institucions.

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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Aquesta fotografia va ser feta el 12 de febrer de 1961, un diumenge a la tarda en què hi havia ball a La Calàndria en una
època en què eren habituals i molta gent del poble hi assistia,
ben contenta, com ho demostra la foto, en la qual apareix Trinitat Asencio amb el seu marit i els seus dos fills..

Que hagin plantat arbres al nou
espai del Mercat
Vell. Entre tanta
“pedra” que hi ha
al municipi, és
d’agrair veure
racons on pren
presència el
verd.

Trinitat Asencio

Carme
Moliner

Regidora de Cultura i Activitats i Festes

)

:

En primer lloc, vull agrair-li el seu interès i felicitar-lo per la seva proposta. Les samarretes es
van repartir entre les entitats i les persones que
han col·laborat en l’organizació de la Festa
Major. També es repartien entre els assistents a
les activitats programades, però es van esgotar
ràpidament, ja que només comptàvem amb
2.500 samarretes. Sí que ens hem plantejat la
possibilitat de posar-les a la venda, lògicament a
un preu molt assequible (2 o 3 euros), la qual
cosa permetria fer-ne una tirada molt més gran.
També es va discutir a la Comissió de Festes
una alternativa força interessant que consistiria a fer diverses planxes amb el logo de la
Festa Major i establir diferents punts pel municipi perquè les persones hi portin una samarreta i se’ls hi faci l’estampació corresponent.
Per cert, si vol formar part de la Comissió
de Festes, hi serà molt benvingut.

No m'agraden les voreres, o són estretes o hi ha obstacles, i no hi passa
un carretó, ni un cotxet d'infants i molt menys una cadira de rodes. Haurien de tenir una
amplària mínima
de 70 cm útils
(amplària d'una
cadira de rodes).
Alfred Roig
Montblanch

Telèfons d’interès
Edició:

Coordinació:
Sònia Hernández
Redacció:
Mireia Cuxart i Sònia Hernández
Correcció lingüística:
Servei Municipal de Català. Mònica Clotet
Disseny i maquetació:
Josep Puig
Producció:
RRB
Dipòsit legal: B-9961-1979

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 FEIL comença a donar
els primers fruits
Part de les 18 obres incloses dins el Fons Estatal ja han finalitzat o es troben a la fase final
Entrevista a
Claudi Aguiló
Director d’obres
de la intervenció
al carrer de Sant Felip
En quin punt es troben les obres del carrer de
Sant Felip?
Estem intentant enllestir tan aviat com sigui possible el final de l’operació de Sant Felip amb Capitans Comellas per poder deixar lliures els dos
guals d’aparcament dels edificis de veïns que hi
ha en aquella zona. En principi, en aquest sector,
des de Doctor Agell fins a Capitans Comellas,
totes les instal·lacions ja estan soterrades i s’està
compactant el terreny per començar-hi a fer les
capes de la futura pavimentació. Abans, però, es
faran les vorades.
Totes les obres són traumàtiques, però estem
intentant minimitzar les incomoditats per als
veïns. Encara es conserven les voreres antigues,
perquè primer farem totes les vorades; llavors es
podrà passar per una banda i s’anul·larà l’altra, i es
permetrà que sempre puguin passar els vianants.

El Fons Estatal d’Inversions Locals
(FEIL) va ser creat pel Govern estatal
amb la intenció d’activar l’ocupació, a
més de donar l’oportunitat als municipis
per dur a terme algunes obres que fins llavors no s’havien considerat per manca de
pressupost. En aquest sentit, la fesomia
del Masnou comença a canviar com a
conseqüència d’aquestes obres, que pretenen millorar considerablement l’espai
públic. Ja comencen a veure-se’n resultats. 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 es van finalitzar durant el mes de juny. Ara per ara,
també s’ha acabat la intervenció al carrer
de Sant Rafael i al carrer del Brasil ja s’estan fent les voreres noves, amb la qual
cosa l’obra pot estar completada al
setembre i al mes d’agost ja es podrà
obrir el carrer. D’altra banda, al carrer del
Pintor Villà –on s’estan canalitzant els
serveis d’aigua i gas, i la fibra òptica– ja
està feta la nova claveguera i està a punt
d’iniciar-se’n el segon tram.
També estan molt avançats els treballs als jardins de l’edifici dels Vienesos,
que es podrien inaugurar el mateix dia
que l’edifici, coincidint amb la Diada
Nacional de Catalunya. Quant a les intervencions de millora al Camí Ral, començaran al setembre i aniran des d’Ocata
cap a la carretera d’Alella.
En relació amb els equipaments, a l’Edifici Centre ja s’ha acabat la instal·lació

de ruixadors i boques d’incendi a la segona planta, i s’està treballant a la tercera
planta i als aparcaments. Una vegada
finalitzades aquestes intervencions, s’iniciaran les de la primera planta. A Ca
n’Humet, les obres es van iniciar a principis de juliol i ja s’ha realitzat la
instal·lació de ruixadors al soterrani. A
mitjan juliol es va iniciar la col·locació de
la cortina tallafocs. D’altra banda, al
Complex Esportiu Municipal, ja s’ha fet
el canvi de les portes dels vestidors, la
construcció de l’escala d’accés a la
coberta, la modificació del tancat i la
reparació de les goteres de la pista. És
previst que el 20 de juliol comencin la
instal·lació de la pista, que, a principis
d’agost, quedarà tancada també pel canvi
de la il·luminació.

És previst que les obres del carrer
de Sant Felip finalitzin al mes
de novembre.

Una altra de les actuacions destacades és la renovació de voreres i paviment
a l’àmbit del barri antic. Aquí, ja s’han
acabat les obres al carrer de Flos i Calcat,
al carrer de les Guilleries i al de General
Prim. També és previst que el dia 20 ja
estiguin finalitzats els treballs a l’avinguda de Cusí i Fortunet, mentre que els del
carrer del Terol i els de Sant Pere ja es
van iniciar a mitjan juliol.
També continuen avançant segons les
previsions les actuacions per a la
instal·lació de la fibra òptica, així com
també la construcció de nous nínxols al
cementiri, que ja està pràcticament a la
meitat de la seva execució.
L’abastament d’aigua que està realitzant Sorea es troba al 75% de la seva execució. S’ha avançat des del carrer de la
Pollacra Goleta Constança fins a Joan
XXIII, des d’on es va baixar fins a l’altura
del cementiri per continuar treballant
fins a la plaça de l’Onze de Setembre,
objectiu final.
L’única obra que estava pendent d’inici, l’ampliació dels vestidors del CD
Masnou, es va adjudicar a mitjan juliol,
després d’una revisió tècnica del projecte.
El regidor de Projectes, Obres i Mobilitat, Enric Folch, ha remarcat de nou
que “veritablement tantes obres iniciades
de cop són un problema per a la ciutadania, però els resultats seran molt positius
i tindrem un poble més accessible i amb
una mobilitat més amable. Tothom en
sortirà beneficiat”.

RAÜL ANDREU

Potser per les seves dimensions, una de les obres més destacades és la que s’està duent a
terme al carrer de Sant Felip,
on s’està substituint la claveguera
i els serveis d’aigua i llum, i s’està
fent la preinstal·lació de la fibra
òptica, a més de canviar la il·luminació. A començament del mes de
juny, quan es van iniciar les obres,
representants municipals, veïnals
i dels comerços es van reunir per
parlar sobre les repercussions
d’aquests treballs. En aquella reunió, es va acordar que es farien
tres trobades de seguiment de les
obres. La primera d’aquestes trobades es va dur a terme el divendres 17 de juliol.

O sigui, que es va fent de manera fragmentada?
Hi va haver un acord inicial per no tallar tot el
carrer. I ens ha anat bé, perquè ha continuat funcionant el pas soterrani d’accés al port i obrim a
la tarda i a la nit les tanques de Doctor Agell perquè hi puguin transitar els vianants. Això no vol
dir que dividirem l’obra, perquè sempre s’ha tractat d’una obra que és conjunta. No volem tenir
pedaços. Ara s’està treballant amb més intensitat entre els carrers del Doctor Agell i Capitans
Comellas per després passar a actuar amb més
decisió a l’altre tram.
I aquest tram s’obrirà?
Només provisionalment, perquè la capa d’asfalt
la farem tota d’una vegada, però sí que s’obrirà
puntualment per donar pas als aparcaments
esmentats. Una obra d’urbanització en una ciutat
consolidada té molts perills quan s’obre inacabada, perquè pot provocar accidents tant als vianants com als cotxes. Entenem que estem causant moltes molèsties en relació amb els aparcaments i el comerç.
Quan es tancarà el pas del port?
Passat el mes d’agost. Però hi ha una alternativa:
sempre serà possible l’accés i la conducció per
l’altre accés, a l’altura de la riera d’Alella.
Quan acabaran les obres?
A finals de novembre. En principi, s’estan complint els terminis i no anem retardats.
Quines han estat les dificultats principals?
La xarxa d’aigua, ja que les conduccions són molt
fràgils i les hem de substituir gairebé totes, perquè
encara n’hi ha moltes de fibrociment, i fins i tot
algunes de plom. Com a anècdota, hem descobert
que tenim un celler soterrat d’un veí que envaeix el
carrer per sota, format per voltes ceràmiques. Ara
reforçarem aquestes voltes perquè estan sota l’espai públic, mitjançant una llosa de formigó armat.
Pensàvem que la volta era a més profunditat, però
en l’excavació ha resultat que era molt superficial.
Quines són les característiques principals del
projecte?
Volem dotar aquest espai de la màxima significació urbana, el farem accessible i en suprimirem els
obstacles, i volem que sigui un espai agradable per
passejar-hi. Crec que millorarem molt el carrer, la
seva secció, tant amb l’asfaltat com amb la il·luminació, l’arbrat, els acabats i els elements d’urbanització. Era un carrer on el vianant estava una mica
oblidat. Ara, l’amplada del pas serà, com a mínim,
d’un metre lliure, sense obstacles, però, a més, hi
construirem unes orelles que emmarcaran les places d’aparcament, de manera que els vianants
puguin creuar tranquil·lament amb molta visibilitat i no a través de cotxes. Els guals també quedaran més protegits. La part per al trànsit es concentra solament en els tres metres de calçada. A més
a més, tot plegat fa que es reforci el concepte que
és un carrer de velocitat lenta.
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MIREIA CUXART

El 27 de juliol es lliuren les claus
dels habitatges joves del Sector Llevant

L’adjudicatari Eduard Solsona, durant la visita al seu pis, juntament amb l’alcalde Eduard
Gisbert –a l’esquerra–, i el tinent d’alcalde d’Urbanisme i Habitatge, Màxim Fàbregas.

El 27 de juliol, a les 9.30 h, a la sala d’actes múltiples del CEIP Lluís Millet (c/ de
la Constitució, 33), tindrà lloc la signatura del contracte dels pisos de protecció
oficial de lloguer per a joves del Sector
Llevant. El lliurament de claus es farà a
les 12.30 h. Abans, però, el 20 de juliol, a
les 18.30 h, hi haurà una reunió informativa per als adjudicataris i adjudicatàries a
la mateixa ubicació. A més a més, les persones que vulguin fer una visita al seu pis
el mateix dia 20 de juliol han d’informarne l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) del
Masnou. Els llistats de les persones adju-

dicatàries dels pisos es poden consultar a
l’OLH i l’Ajuntament.
El sorteig dels pisos de lloguer del
Sector Llevant per a joves del Masnou, a
càrrec de l’empresa pública Adigsa, adscrita al Departament de Medi Ambient i
Habitatge, va tenir lloc el 23 de juny a Ca
n’Humet. Per accedir als pisos, es van
admetre 98 sol·licituds i se’n van excloure 30. L’acte va comptar amb la presència
de l’alcalde del Masnou, Eduard Gisbert, i el tinent d’alcalde d’Urbanisme i
Habitatge, Màxim Fàbregas, a més de
diversos representants d’Adigsa.

Aquests 71 pisos –d’entre 35 i 45
metres quadrats– destinats a joves
menors de 35 anys es troben situats al
carrer de Salvador Espriu. Hi ha 11 habitatges de dos dormitoris i els altres són
d’un dormitori. A més, 62 dels habitatges
tenen una plaça d’aparcament vinculada.
El règim de lloguer és per a cinc anys
improrrogables. L’obra, amb un cost de
3,65 milions d’euros, es basa en un projecte dels arquitectes Josep Goday i
Javier Ramos.
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.
El tinent d’alcalde d’Urbanisme i
Habitatge, Màxim Fàbregas, valora
molt positivament que, amb aquesta
promoció, el nombre d’habitatges de
lloguer per a joves construïts els
darrers 5 anys arribi als 89. Pel que fa a
la superfície dels pisos, Màxim Fàbregas afegeix que el Govern va preferir
que fossin de dimensions més reduïdes
per aconseguir, a canvi, augmentar-ne
el nombre de manera substancial i, d’aquesta manera, donar la possibilitat a
molts més joves perquè poguessin gaudir de la possibilitat d’un habitatge de
lloguer digne i a un preu molt assequible.

Què ha suposat poder
disposar d’uns pisos
com aquests?
Gerard Cristià
Una gran oportunitat
per poder marxar de
casa sense haver de
passar problemes econòmics a final de mes, ja
que l’estalvi que puc fer
durant aquests cinc
anys seria absolutament impensable en un
pis de lloguer qualsevol, on s’arriben a pagar
quantitats desorbitades, a les quals una persona jove no pot fer front si no comparteix pis
amb algú altre.

Ferran Reverter
Que m’hagi tocat un
pis, a part que per fi em
puc independitzar, és
una oportunitat per
pensar què vull fer
demà sense preocuparme de què he de fer
avui, és a dir, puc estalviar per quan s’acabi el
termini o puc posar-me a estudiar sense
preocupar-me de com arribaré a finals de
mes. En definitiva, tot són avantatges, llàstima que no hagi pogut ser abans...

Nova reunió del Consell Municipal de Comerç

RAMON BOADELLA

El Masnou, Alella i Teià ja tenen
el primer Centre d’Acollida Turística
El 20 de juny es va inaugurar oficialment,
amb l’assistència del president de la Generalitat, José Montilla, i el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep
Huguet, el primer Centre d’Acollida Turística (CAT) de Catalunya, ubicat al jaciment
arqueològic de Vallmora, al terme municipal de Teià, tocant al Masnou. L’acte també
va comptar amb la presència de l’alcalde de
Teià, Andreu Bosch; d’Alella, Andreu Francisco, i del Masnou, Eduard Gisbert.
Aquest equipament serà un centre de
referència i de servei per a turistes i visitants de la zona. S’hi pot trobar la informació necessària sobre els atractius patrimonials, culturals, històrics, paisatgístics, gastronòmics i de serveis.
El CAT es va inaugurar el 20 de juny passat.

tura de crisi econòmica i els inconvenients que suposen les obres per als
comerços, és un bon moment que cal
aprofitar perquè els locals i establiments
facin les millores necessàries, que acabaran sent un benefici per a tothom”. El
regidor també va explicar que aquest
projecte s’acabaria de perfilar després de
l’estiu.
A més de la proposta de l’Ajuntament,

a la sessió es va parlar d’altres temes que
es troben en fase d’anàlisi, com ara l’estudi de modernització del mercat no
sedentari del Masnou, que s’està duent a
terme amb el cofinançament de la Diputació de Barcelona i que es troba en fase
de conclusions, o la proposta de fer un
mercat no sedentari d’alimentació els
diumenges, conjuntament amb una subhasta de peix.

Joan Majó aposta per la innovació
per sortir de la crisi al Cafè i Empresa
El polític i empresari Joan Majó, que
havia estat ministre d’Indústria i Energia
entre el 1985 i el 1986, va mostrar la seva
particular visió sobre la crisi econòmica

actual, el dimarts 7 de juliol, durant la
darrera sessió del cicle Cafè i Empresa,
organitzat per la Unitat de Promoció Econòmica de l’Ajuntament.

El Cafè i Empresa posa en contacte
diferents representants del sector
empresarial al Masnou.

MIREIA CUXART

de fer una reducció del 95% en l’impost
sobre construccions i obres i del 100% en
les taxes per llicències urbanístiques que
es realitzin entre l’1 de juliol i el 31 de
desembre, coincidint amb les possibles
molèsties que puguin ocasionar les obres
que s’estan duent a terme arreu del municipi en compliment del Fons Estatal d’Inversions Locals (FEIL). Segons Gual,
“creiem que, tenint en compte la conjun-

El Consell Municipal de Comerç del Masnou es va tornar a reunir el 7 de juliol en
sessió extraordinària. La principal novetat de la trobada, amb l’assistència de
regidors i regidores dels diferents partits
polítics, i representants de la Federació
de Comerç i de l’Associació de Marxants
del Maresme al Masnou, va ser la proposta del regidor de Promoció Econòmica i
vicepresident del Consell, Artur Gual,

CIUTADANIA
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Propera obertura
del pas soterrat del
Mercat Vell

Entre finals del mes de juliol i principis
d’agost, s’obrirà el pas per a vianants del
pas soterrat que uneix la plaça on abans
hi havia el Mercat Vell amb l’aparcament
del port esportiu. Tot i que encara està
pendent la data d’inauguració de les

obres del Mercat Vell, sí que es podrà utilitzar el pas, de la mateixa manera que
també s’obren la plaça i els carrers dels
voltants. Quedarà pendent, però, la finalització definitiva dels habitatges i l’aparcament soterrani.

MIREIA CUXART

El Masnou posa nom a un vi

El regidor d’ERC, Quim Fàbregas –al centre–,
durant la presentació del vi.

El MasnoVí és el nou vi rosat del Masnou,
elaborat pel celler Marquès d’Alella-Parxet
i apadrinat per l’Ajuntament del Masnou, i
va ser presentat el dissabte 13 de juny, a la
Casa del Marquès. L’acte va comptar amb
l’assistència de més d’una vuitantena de

Nova targeta de transport per a nens
i nenes de quatre a dotze anys

MIREIA CUXART

Les obres del pas soterrat ja estan
pràcticament acabades.

persones –especialment assistents als cursos de tast de vins organitzats per Promoció Econòmica– les quals van degustar
aquest nou producte, que professionals de
l’enologia han definit com a afruitat i elegant, que en boca és un vi agradable, amb
volum, llarg i molt refrescant, i deixa un
lleu regust de la dolçor del raïm.
El vi, segons l’alcalde del Masnou,
Eduard Gisbert, contribueix a crear
“senyals d’identitat per al poble”. L’edil va
mostrar la seva satisfacció per la creació
d’aquest nou producte, que “permetrà que
el Masnou continuï creixent com a vila
marinera, cultural i gastronòmica”. D’altra banda, el conseller delegat de Parxet,
Ramon Raventós, va voler felicitar tot el
poble del Masnou i va comentar que, tot i
que Marquès d’Alella-Parxet és un celler
de blancs i té com a base el cava, la creació d’un rosat ha suposat una nova il·lusió
per a la marca. El vi va ser presentat el 9
de juny per a establiments de restauració
i per a comerços, entre els quals ha tingut
una molt bona acollida. L’alcalde també
va voler reconèixer la col·laboració del
distribuïdor Isidre Ferran i del dissenyador Marc Conca.

La bandera blava
torna a onejar
a la platja d’Ocata
Un cop hissada, la bandera blava ja torna a onejar al Masnou, a l’altura de l’estació de tren d’Ocata. La Fundació d’Educació Ambiental (ADEAC-FEE) ha concedit
a la nostra platja aquest reconeixement per l’esforç i per haver complert determinats criteris de legalitat, accessibilitat, sanitat, neteja i seguretat. Enguany, l’Estat
espanyol ha aconseguit 571 banderes blaves (493 per a platges i 78 per a ports).
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Des de mitjan juliol ja es pot començar a tramitar la targeta T-12, un
títol de transport per als nens i nenes
de quatre a dotze anys que els permet fer gratuïtament un nombre
il·limitat de viatges a la xarxa de
transport públic del sistema tarifari
integrat dins la mateixa zona tarifària on resideix el nen o nena. La T-12
és un títol personalitzat, amb el nom
i el DNI o passaport, que s’ha de validar a cada viatge. Per sol·licitar la
targeta, que entrarà en funcionament
el 14 de setembre, s’haurà de fer un
pagament de 35 euros en concepte
de cost d’emissió i gestió del títol. Els
tràmits de gestió ja es poden començar, per Internet, a la pàgina web

www.t-12.cat, als centres d’atenció al
client de la xarxa de transport públic
o als estancs, on facilitaran la informació necessària. Des de la Regidoria
de Mobilitat de l’Ajuntament del
Masnou, que col·labora en aquesta
campanya –promoguda per l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Agrupació de Municipis amb Transport
Urbà i la Generalitat de Catalunya–,
el seu responsable, Enric Folch, ha
valorat positivament la iniciativa: “És
un bon producte, perquè els i les futures joves comencin a acostumar-se al
transport públic, i perquè permetrà
que els nens i nenes puguin utilitzar
l’autobús per anar als centres escolars.”

El Masnou, Alella i Teià signen un
conveni per al sosteniment del CIRD
Els ajuntaments del Masnou, Alella i
Teià van signar, el dilluns 22 de juny,
un conveni per al sosteniment del Centre d’Informació i Recursos per a
Dones (CIRD) del Masnou. A la signatura del conveni hi van assistir Eduard
Gisbert i Amat, alcalde del Masnou;
Andreu Francisco i Roger, alcalde
d’Alella, i Andreu Bosch i Rodoreda,
alcalde de Teià.
El CIRD és un servei adreçat a totes

les dones impulsat per la Diputació de
Barcelona que té com a finalitat donar
resposta a les diferents demandes d’informació i d’atenció, així com potenciar els processos d’autonomia de les
dones i contribuir a la superació de
totes les situacions de desigualtat de
gènere. El CIRD del Masnou es va inaugurar el 8 de març, amb una important
resposta per part de la ciutadania i de
les entitats del Masnou.

Acabats els treballs de dragatge de sorra
a la platja d’Ocata
El vaixell que dragava la sorra de la zona
d’Ocata per abocar-la a la platja del Masnou i Montgat va acabar els treballs el
dimecres 15 de juliol. Per tant, s’ha tornat
a restablir la zona que s’havia tancat al
bany a començament de juliol, entre l’espigó i el punt de sortida de les embarcacions del Club Nàutic. Aquests treballs

s’emmarquen en el projecte de regeneració de la platja del Masnou, encetats pel
Govern central a mitjan juny. La sorra
extreta de la banda d’Ocata s’ha destinat
a la regeneració de l’espai entre l’espigó
situat a l’altura de la riera d’Alella i
Montgat. D’altra banda, continuen les
obres a la platja del Masnou.

Els pescadors del Masnou, Premià i
Montgat celebren la festivitat del Carme

ANNA ROSÉS

el Masnou viu

Els pescadors van portar una imatge de la Verge del Carme des de Premià fins a Montgat.
Els pescadors del Masnou, que formen
part del Pòsit de Pescadors Verge del
Carme Montgat-El Masnou-Premià,
van celebrar, el dissabte 11 de juliol, la
festivitat de la Verge del Carme. Com
cada any, els pescadors del Pòsit van
fer un recorregut durant el qual porten
una imatge de la Mare de Déu del
Carme en barca des de Premià fins a
Montgat, on va ser beneïda.

Després de la benedicció, els del
Masnou van tornar a la dàrsena del
port, on van fer un sopar popular. L’acte va finalitzar amb una degustació de
rom cremat i l’actuació del Coro Rociero Nuevas Marismas. Segons l’organització, que va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament del Masnou, van
participar als actes prop de cinc-centes persones.
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Ple extraordinari del mes de juny
El Ple extraordinari del mes de juny va
tenir lloc el dimarts 9 de juny, a la sala
de sessions de l’Ajuntament del Masnou,
i s’hi va sotmetre a votació el punt
següent:

Cessió de la finca propietat de l’Ajuntament a l’INCASÒL. Aprovada amb els
vots a favor del PSC (7 vots), ICV-EUiA (3
vots), ERC (3 vots) i PP (2 vots), i l’abstenció de CiU (6 vots).

Aquesta sessió plenària també va ser
especial, perquè va suposar la presa de
possessió del seu càrrec com a regidor
de CiU de Jordi Ballvé i Mariñosa, que
substitueix a partir d’ara Jordi Pagès,
mort el 8 de maig després d’una llarga
malaltia.

MIREIA CUXART

Presa de possessió del regidor
Jordi Ballvé i Mariñosa

El regidor Jordi Ballvé i l’alcalde durant la presa de possessió del càrrec del primer.

Ple del mes de juny
El Ple ordinari del mes de juny va tenir
lloc el dijous 18 de juny, a la sala de
sessions de l’Ajuntament del Masnou.
I s’hi van sotmetre a votació els punts
següents:

Adhesió als principis i compromisos
de l’Agenda 21 de la Cultura. Aprovat per
unanimitat.
Aprovació del Pla local d’igualtat d’oportunitats (PLIO) del Masnou 20082013. Aprovat per unanimitat.
Aprovació inicial de l’expedient per a
l’establiment del servei públic d’Escola
Municipal de Música del Masnou i del
reglament corresponent. Aprovat per
unanimitat.
Aprovació inicial de la modificació
puntual de la normativa urbanística del
Pla general d’ordenació del Masnou. No
va ser aprovat, perquè, tot i que va
comptar amb els vots a favor del PSC (7
vots) i ICV-EUiA (3 vots), i l’abstenció de
CiU (6 vots), ERC (3 vots) i PP (2 vots),
en aquest cas concret el procediment
requereix 11 vots perquè sigui aprovat.

Projectes i obres

Autorització de redacció del projecte
modificat d’obres d’urbanització del
parc Vallmora. Aquest punt va ser retirat
amb la voluntat de donar el temps suficient per cercar el consens necessari.
Finances

Aprovació del contracte de préstec de
les inversions subsidiàries de 2009 amb
Caixa de Catalunya (720.000 euros), i
acceptació de subvenció (101.103,48
euros) i de conveni amb la Diputació de
Barcelona per tal de subsidiar el tipus
d’interès. Aprovat, atès que va comptar
amb els vots a favor del PSC (7 vots),
ICV-EUiA (3 vots) i ERC (3 vots), i en
contra de CiU (6 vots) i PP (2 vots).
Es va presentar un punt d’urgència:
Donar compte de la designació de portaveus del Grup Municipal de Convergència i Unió i dels seus integrants.
Mocions

Moció presentada pel Grup Municipal

de CiU en relació amb la campanya “Catalunya lliure de bosses de plàstic”. Transaccionada amb esmenes dels grups ICVEUiA i ERC. Aprovada per unanimitat.
Moció presentada pel Grup Municipal
d’ICV-EUiA en commemoració del 28 de
juny, Dia de l’Alliberament Gai, Lèsbic,
Bisexual i Transsexual. Aprovada amb
els vots a favor del PSC (7 vots), ICVEUiA (3 vots), ERC (3 vots) i CiU (6
vots), i l’abstenció del PP (2 vots).
Moció presentada pel Grup Municipal
de CiU per tal de millorar el servei de
trasllat de la gent gran i discapacitats
amb problemes de mobilitat. L’Equip de
Govern va presentar una esmena a la
totalitat a la moció presentada per CiU,
que va ser aprovada atès que va comptar
amb els vots a favor del PSC (7 vots),
ICV-EUiA (3 vots), ERC (3 vots) i PP (2
vots), i en contra de CiU (6 vots).
Es va presentar una moció
d’urgència:
Moció presentada pel Grup Municipal
del PP per demanar un augment de la

partida pressupostària “dinamització
comercial” per a aquest any 2009. Aprovada amb els vots a favor del PP (2 vots),
CiU (6 vots) i ERC (3 vots), i en contra
de PSC (7 vots) i ICV-EUiA (3 vots).
En el torn de paraules del públic,
representants dels veïns i veïnes afectats per les obres de la construcció del
parc esportiu Pau Casals van demanar a
l’alcalde responsabilitats per les
esquerdes dels seus habitatges, produïdes per la maquinària de les obres, i van
manifestar el malestar de tot el veïnat.
Des de l’Equip de Govern, l’alcalde,
Eduard Gisbert, va explicar que, després d’haver mantingut diverses reunions entre l’empresa adjudicatària de
les obres, les persones afectades i personal tècnic de l’Ajuntament i la companyia d’assegurances, no va ser possible arribar a un acord i, per tant, es va
considerar que la via judicial era la
solució més adequada. No obstant això,
Gisbert va oferir una reunió amb les
persones afectades per estudiar, de
nou, les queixes.

Ple del mes de juliol
El Ple ordinari va ser el dijous 16 de
juliol de 2009 i s’hi van votar els punts
següents:

Festes locals per a l’any 2010: 24 de
maig i 29 de juny. Aprovat per unanimitat.
Aprovació del conveni amb l’IES Mediterrània per a l’Escola de Música. Va ser
retirat.
Modificació puntual de la normativa
urbanística del Pla general d’ordenació
del Masnou. Aprovat amb esmenes
d’ERC: 13 vots a favor (PSC, ERC i ICVEUiA) i 8 abstencions (CiU i PP).
Aprovació del redactat del conveni en
relació amb la cessió de terreny a Endesa Distribución Eléctrica, SL. Aprovat
per unanimitat.
Aprovació inicial del reglament
regulador de l’aparcament del Mercat
Vell i implantació del servei. Aprovat
amb 12 vots a favor (PSC, ICV i PP), 6

en contra (CiU) i 2 abstencions (ERC
amb una absència momentània d’una
regidora).
Acceptació de crèdit per a les obres
d’adequació de l’edifici per a serveis
municipals i del conveni regulador amb
Caixa Crèdit Cooperació Local. Aprovat
per 13 vots a favor (PSC, ERC i ICVEUiA), 6 en contra (CiU) i 2 abstencions
(PP).
Contractació del segon préstec per a
part de les inversions de l’exercici 2009
amb l’entitat Banco Santander Central
Hispano. Aprovat amb 13 vots a favor
(PSC, ERC i ICV-EUiA), 6 en contra
(CiU) i 2 abstencions (PP).
Aprovació de les disposicions transitòries de les ordenances fiscals reguladores de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i de la
taxa per llicències urbanístiques de
l’exercici 2009. Aprovat per unanimitat.

Mocions:

Moció presentada pel Grup Municipal
PSC per a la retirada de la medalla d’or i
del nomenament d’alcalde honorari a
perpetuïtat al general Francisco Franco.
Aprovada amb 20 vots a favor (PSC, CiU,
ERC, ICV-EUiA i 1 vot del PP) i 1 abstenció (la regidora del PP).
Moció presentada pel Grup Municipal
de CiU per tal de retre homenatge permanent mitjançant un monument que honori els mestres del Masnou. Amb esmena
de l’Equip de Govern acceptada. Aprovada per unanimitat.
Moció presentada pel Grup Municipal
de CiU per adherir-se a l’any Amades.
Aprovada per unanimitat.
Moció presentada pel Grup Municipal
de CiU per tal d’impulsar el comerç i
l’empresariat local dins els processos de
contractació municipal. Passa a comissió
informativa a proposta de l’Equip de
Govern.

Moció presentada pel Grup Municipal
del PP per demanar que la publicació
municipal El Masnou Viu es publiqui trimestralment. No va ser aprovada, amb 13
vots negatius (PSC, ERC i ICV-EUiA) i 8
vots a favor (CiU i PP).
Moció presentada pel Grup Municipal
del PP per demanar la votació partida
per partida en les futures modificacions
de crèdits del pressupost municipal. No
va ser aprovada, amb 13 vots negatius
(PSC, ERC i ICV-EUiA), 6 abstencions
(CiU) i 2 vots a favor (PP).
Moció presentada pel Grup Municipal
del PP per demanar la creació d’un servei
de recollida de piles i bateries. Aprovada
per unanimitat amb incorporacions
d’ERC i ICV-EUiA.
Moció presentada pel Grup Municipal
de CiU per tal d’augmentar els ajuts a les
famílies amb fills i filles al seu càrrec. Va
ser retirada per ser discutida amb l’Equip
de Govern.

el Masnou viu

SALUT PÚBLICA

Juliol de 2009

Constituït al Masnou
el Consorci del Govern
Territorial del Barcelonès
Nord-Baix Maresme
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El Masnou s’aboca
al Festival DISMA

JOSEP M. SERRA

La consellera de Salut, Marina Geli, destaca
la implicació del col·lectiu de professionals en
la millora de la gestió de la Sanitat

RAMON BOADELLA

El Pati del Casino va acollir la tradicional celebració.
Com ja és tradició a començament de juny, el diumenge 7, es va celebrar, al pati del
Casino del Masnou, el Festival Pro Disminuïts Psíquics del Masnou, que organitza
l’entitat DISMA amb l’objectiu de recollir fons per a les persones afectades, les seves
famílies i els centres que els donen suport. Aquesta diada tan especial i solidària va
comptar amb un reguitzell d’activitats, com les actuacions d’alumnes de les escoles,
associacions i clubs masnovins, així com amb una tómbola i diverses parades.

La consellera de Salut, Marina Geli, va remarcar la utilitat dels GTS.

Ja s’ha constituït formalment el Consell
Rector del Govern Territorial del Barcelonès Nord-Baix Maresme. L’acte oficial, per a
les persones implicades i participants, el
dilluns 13 de juliol a la Casa del Marquès del
Masnou, va comptar amb la presidència de la
consellera de Salut, Marina Geli, a més de la
presència de l’alcalde del Masnou, Eduard
Gisbert, altres edils del Barcelonès Nord i
del Maresme, i un ampli grup de professionals
i representants del Departament de Salut.
La consellera va remarcar la importància de la implicació del col·lectiu de professionals i de la ciutadania en la gestió de la
Sanitat Pública, i va utilitzar conceptes com
el de “copropietat”, perquè “en un sistema
com el nostre, els usuaris i les usuàries són
copropietaris”. La consellera també va
remarcar la utilitat dels governs territorials
de salut (GTS) com a eina per establir una
relació més directa entre la realitat de la
salut de la ciutadania i les línies d’actuació
de l’Administració. D’altra banda, l’alcalde

del Masnou, Eduard Gisbert, va remarcar
el compromís de l’Ajuntament en la millora
constant dels serveis de salut al municipi,
exemplificada en accions com el nou CAP
Ocata-Teià i la consecució del servei d’ambulàncies, a més de campanyes com la del
control del mosquit tigre.
Què és un GTS?
Els governs territorials de salut (GTS)
tenen com a objectiu principal potenciar la
participació del món local en la direcció i la
gestió del sistema sanitari, i crear un marc

de col·laboració entre l’Administració de
la Generalitat i els ens locals en matèria
de planificació i prevenció de la salut.
Amb la creació d’aquest tipus de consorcis, el Govern vol contribuir a la millora
de la salut dels ciutadans i ciutadanes del
seu àmbit territorial. El Govern Territorial de Salut del Barcelonès Nord-Baix
Maresme comprèn una població de
449.352 habitants.

Pla integral de control
La Regidoria de Salut Pública, dins les activitats que du
a terme des del 2006 per controlar l’expansió del mosquit tigre i els seus efectes, ha confeccionat un Pla integral de control d’aquest insecte, en el qual s’engloben
totes les actuacions que es fan contra l’expansió del
mosquit tigre al municipi. Més enllà d’accions puntuals,
el Pla és una eina d’ús i referència constant que es basa
en tres eixos fonamentals: la promoció, la protecció i la
inspecció.
El primer bloc, el de la promoció, inclou les relacions
de coordinació amb altres administracions, les relacions
amb altres departaments municipals implicats i una

El Masnou

conViu
Per la convivència
amb els animals,
juga net!

del mosquit tigre

campanya d’informació entre les instal·lacions municipals, la ciutadania (amb visites porta a porta), les empreses i establiments del sector privat, i altres espais.
Quant a la protecció, es fan accions per evitar la presència del mosquit tigre a la via pública i als espais municipals, als horts, al cementiri municipal i als abocaments
incontrolats d’objectes en sòl no urbanitzat.
El tercer bloc és el de la inspecció. En aquest sentit,
es fan visites als espais públics municipals per localitzar
espais de risc de cria de mosquit tigre per aplicar-hi les
mesures de prevenció adequades i fer-ne un seguiment
posterior. També es visiten amb el mateix objectiu habi-

tatges particulars. El document que recull el Pla integral
de control es pot consultar a la pàgina web municipal, a
l’espai de la Regidoria de Salut Pública.
La regidora de Salut Pública, Cruz Álvarez, ha
remarcat que el control del mosquit tigre “és un tema en
el qual s’ha d’implicar tothom, perquè la majoria de
vegades el focus el tenim al jardí de casa nostra” i és
bàsica “la col·laboració ciutadana. Per això vull agrair la
bona disposició dels masnovins i masnovines des d’un
principi, cosa que ha fet possible que no hagi estat
necessària, de moment, l’aprovació d’una ordenança
municipal respecte a aquesta qüestió”.
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El CEIP Lluís Millet generalitza l’ús
de les pissarres digitals
El CEIP Lluís Millet ja compta amb 17 pissarres digitals per a les seves aules, gràcies als esforços de la Direcció del centre, l’AMPA, el professorat i el suport de
l’Ajuntament. Aquest sistema permet
aplicar noves tècniques per a l’educació a
les aules, amb una dinàmica més innovadora i coherent amb la revolució tecnològica dels darrers temps. El procés de
substitució de les pissarres clàssiques per
les digitals al centre ja va començar el
curs 2008-2009, amb dos aparells utilitzats al cicle inicial. Ara per ara, tot l’alumnat, des de primer fins a sisè de primària,
ja treballa amb el nou sistema, a més de
les pissarres de les aules d’anglès, audiovisuals, educació especial i música.

CEIP LLUÍS MILLET

Tot l’alumnat de primària treballarà amb aquest nou sistema

Una mestra i un alumne durant una classe amb pissarra digital.

Segons l’AMPA, aquesta inversió ha estat
possible gràcies a l’estalvi derivat del projecte de reutilització de llibres, que ha
suposat una important aportació econòmica de l’Ajuntament.
El pas següent en aquest procés d’innovació tecnològica serà, segons l’AMPA,
aconseguir tenir un ordinador per nen als
cursos de 4t, 5è i 6è.
Per comprovar l’evolució del projecte, el
regidor d’Educació, Màxim Fàbregas,
va visitar el centre al mes de juny. Fàbregas ha destacat l’important esforç del
centre en la implantació d’aquest sistema
i ha manifestat el compromís de la Regidoria d’Educació per col·laborar en
aquest èxit.

Creix el projecte de reutilització de llibres de text
Més de mil escolars de set centres es beneficiaran de la iniciativa

Per segon any consecutiu, la Regidoria
d’Educació promou la reutilització de llibres de text als centres escolars del Masnou, un projecte que creix i al qual,
enguany, s’adheriran set centres: els
CEIP Lluís Millet, Ocata, Marinada,

Ferrer i Guàrdia i Rosa Sensat, l’escola
Immaculada-Escolàpies i l’IES Mediterrània. Això significarà que més d’un
miler d’escolars es beneficiaran d’aquesta iniciativa. El curs 2008-2009 ja hi van
prendre part quatre centres (CEIP Lluís
Millet, Ocata i Marinada, i escola Immaculada-Escolàpies), amb la implicació
de les AMPA, els claustres dels centres
i un nombre d’alumnes proper als setcents.
L’objectiu principal de la reutilització
dels llibres de text és promoure l’ús
racional dels recursos, a més d’incentivar el respecte al medi ambient i, alhora,
facilitar un estalvi a les famílies. En

aquest sentit, l’Ajuntament proporciona
un ajut econòmic als centres, l’import
del qual es determina primant el nombre
d’alumnes participants en el projecte,
l’aportació econòmica de les AMPA i el
major cost dels llibres de secundària en
relació amb els de primària. Els ajuts
que s’atorguen als centres participants
poden oscil·lar entre els 1.500 i els 3.000
euros. Aquests imports, afegits a les
aportacions que fan les AMPA, poden
comportar per a les famílies un estalvi
d’entre un 15% i un 25% del cost total
dels llibres.
El regidor d’Educació, Màxim Fàbregas, ha remarcat que, en una època

de crisi com l’actual, iniciatives com la
reutilització de llibres contribueixen a
alleugerir les càrregues econòmiques
que han de suportar moltes famílies del
nostre municipi i el que també és important és que fomenten entre els infants els
valors mediambientals, en responsabilitzar-los del correcte manteniment dels llibres que, en cursos posteriors, utilitzaran altres companys i companyes del
mateix centre. Així mateix, considera
que el fet que tres centres més s’hagin
afegit al projecte per al curs vinent posa
de manifest la valoració positiva que la
comunitat educativa del Masnou fa d’aquest projecte.

Celebrada la festa del Consell dels Infants

Matriculació al CFAM

Entre el 25 i 26 de juny, el Consell dels Infants va organitzar les activitats que els regidors i regidores del Consell havien dissenyat i triat durant el Ple de cloenda del Consell d’Infants del 24 de
març. La pista esportiva de Pau Casals va acollir, durant aquestes dues tardes, activitats com les
guerres de pintura, el jumping, la pista americana i el circuit de Segway.
El Consell dels Infants és una iniciativa de la Regidoria d’Educació en què participen els i les
alumnes de 6è de primària dels centres del Masnou, que constitueixen un òrgan representatiu
que presenta un projecte al consistori, el qual es compromet a dur-lo a terme.
El programa d’activitats, que es va fer a la pista esportiva de Pau Casals, va comptar amb el
cent per cent de consens entre totes les classes de sisè dels diferents centres que formen part
del Consell d’Infants. El primer tinent d’alcalde d’Educació, Màxim Fàbregas, va assistir a la inauguració de les activitats el 25 de juny. Les activitats van continuar el dia 26, coincidint amb l’inici de la Festa Major, i també van comptar amb la visita de l’alcalde, Eduard Gisbert.

Les matriculacions per als cursos oferts pel Centre de Formació d’Adults del Masnou (CFAM)
seran entre el 2 i el 4 de setembre, per a les persones preinscrites, i entre el 7 i el 10 de setembre per a les que no hagin fet preinscripció prèvia, en horari de 16 a 18 h. Les matriculacions es
faran a l’edifici dels Vienesos, al carrer de la Segarra, 12.
El proper curs, el CFAM comença amb novetats. En primer lloc, el canvi d’ubicació, ja que, de
l’Edifici Centre, el CFAM es trasllada a l’equipament dels Vienesos, la inauguració del qual és prevista per a començament de setembre. Un altre canvi important és que el CFAM ha passat de
dependre de la Regidoria de Serveis Socials a dependre de la d’Educació. Segons el regidor d’Educació, Màxim Fàbregas, aquest canvi respon a la voluntat del Govern d’agrupar els serveis educatius sota una única responsabilitat, per tal de potenciar el caire educatiu dels ensenyaments
que ofereix el CFAM, amb l’objectiu que, a mitjà termini, aquests ensenyaments formin part del
Pla local de formació permanent del Masnou.

SÒNIA HERNÁNDEZ

Cinc places vacants a La Barqueta per a
nadons nascuts l’any 2007
Una vegada finalitzada la matrícula per al curs 2009-2010, l’escola bressol municipal La Barqueta, que obrirà les portes a partir del mes de gener de 2010, disposa de 5 places vacants per al
grup d’infants de 2 a 3 anys (que correspon a nadons nascuts l’any 2007).
Les famílies amb infants de 2 a 3 anys d’edat que estiguin interessades a ocupar alguna d’aquestes places ja poden presentar les sol·licituds a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME),
situada al carrer de Fontanills, 77 (Ca n’Humet), de dilluns a divendres de 10 a 14 h. L’ocupació
total d’aquest centre escolar és de 54 places, 49 de les quals han estat cobertes.
A la primera escola bressol municipal, Sol Solet, en funcionament des de l’any 2005, s’han
ocupat totes les 41 places que s’hi oferien.
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L’Escola Municipal de Música del Masnou, una realitat
El 18 de juny, el Ple de l’Ajuntament del
Masnou va aprovar, per unanimitat, el
projecte d’Escola Municipal de Música
del Masnou (EMUMM). En el seu primer
any de funcionament, l’EMUMM oferirà
diferents programes adreçats a nens i
nenes d’entre tres i dotze anys, a joves i
també a gent gran.
La preinscripció s’ha fet entre el 25 de
juny i el 3 de juliol, i la primera part de la
matrícula va finalitzar el 14 de juliol. Després de les vacances d’estiu, s’obrirà un nou
període de matriculació per tal d’ocupar les

places que encara no s’hagin cobert.
Fins al moment, més de setanta masnovins i masnovines s’han preinscrit a
l’EMUMM, amb la qual cosa es confirma
que aquest projecte respon a una necessitat del municipi. L’EMUMM iniciarà les
seves activitats al mes d’octubre, a les
aules de l’Institut Mediterrània, que, mantenint la línia de col·laboració que des de
la seva creació ha tingut amb l’Ajuntament, ha ofert les seves instal·lacions per
acollir l’EMUMM.
El regidor d’Educació, Màxim Fàbre-

gas, ha valorat positivament el suport que
tots els grups municipals han donat al projecte i ha afegit que les següents accions de
la Regidoria s’orientaran a aconseguir que
el Departament d’Educació autoritzi el
centre, com a pas necessari per aconseguir
que posteriorment el subvencioni i, d’aquesta manera, augmenti l’oferta formativa
de l’escola per als propers cursos.
Per a més informació, us podeu adreçar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (c/ de
Tomàs Vives, 4) o a la Regidoria d’Educació (c/ de Fontanills, 75-77).

JOVENTUT

La formació masnovina
Fresh Trash guanya la
Beca de Nous Músics

28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull Gai,
Lèsbic, Transsexual i Bisexual

“Ens agradem… de
mil formes diferents”
AJUNTAMENT

Bases per a la segona convocatòria de l’exposició
Joves Creadors del Masnou:

Els membres del grup que ha obtingut la beca musical.

La formació masnovina Fresh Trash ha
estat la guanyadora de la Beca de Nous
Músics d’Alella, el Masnou i Teià. Així ho va
decidir el jurat que el 20 de juny, a Ca n’Humet, va valorar l’actuació dels grups finalistes participants en aquesta convocatòria:
Still Searching, Caliu, Nautas, Unpraise i
Fresh Trash. També hi va actuar, com a
grup teloner, Water D Vater. El premi per al
nou talent de veu (dotat de deu hores de
formació musical) va ser per al cantant
d’Unpraise, Isaac López Virgili.
Fresh Tresh, com a 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.
El jurat de la final va estar format per
Joan Pons, crític musical de la revista
Rock de Lux; Òscar Quesada, programador musical; i els músics Salvador
Andrés, guitarrista masnoví, Òscar D’Aniello, masnoví membre del grup Mishima i Facto de la Fe i las Flores Azules
(grup masnoví guanyador de la Beca de
Músics del Masnou 2003), i Miqui Puig,
músic i DJ.

Vacances del Punt d’Informació
Juvenil
Fins al 31 de juliol, el Punt d’Informació Juvenil estarà ubicat a la platja d’Ocata, davant de
l’estació de RENFE. L’horari serà els dilluns, d’11 a 14 h, i de dimarts a divendres, de 17 a 20
h. De l’1 d’agost al 10 de setembre, aquest servei romandrà tancat, però es podran fer les
consultes necessàries als PIJ més propers: Alella, Montgat, Premià de Mar, Premià de Dalt,
Teià o Tiana. Per a més informació, podeu trucar al telèfon 667 182 745.

Participants: Podran participar-hi creadors i creadores joves, en qualsevol
disciplina artística: fotografia, escultura, disseny de roba, performance, videocreació…
Temàtica: Les obres presentades hauran d’emmarcar-se sota el lema “Ens
agradem… de mil formes diferents”.
Obres: Amb l’objecte d’establir conductes de participació del jovent en els
diferents camps de la creació artística, i
promoure el més ampli coneixement i
difusió de noves propostes i la qualitat
de les obres, cada participant podrà
exposar un màxim de dues creacions.
Les modalitats objecte de la convocatòria són: arquitectura, arts plàstiques (dibuix, escultura, fotografia artística, gravat, instal·lacions, pintura i tècniques mixtes), còmic, disseny de pàgines web, disseny de producte, fotografia documental, gastronomia, grafit,
moda, música de cantautor/a, i vídeo.
Mides de les obres: Les dimensions de
les obres hauran d’adequar-se a les limitacions de l’espai expositiu, en aquest
cas, la Casa de Cultura.
Lliurament: Les obres podran ser lliurades del 13 d’octubre al 21 de novembre
de 2009, ambdós inclosos, a:
Casa de Cultura: De dimarts a
divendres, de 17 a 20 h, dissabtes, d’11
a 14 h i de 17 a 20 h
Ca n’Humet: De dilluns a divendres,
de 9 a 14 h.

El mateix dia del lliurament de les
obres, caldrà fer constar les necessitats
tècniques per al muntatge posterior en el
full de recepció facilitat per l’Ajuntament.
Un cop finalitzada l’exposició, les
obres s’hauran de recollir a la Casa de
Cultura del 25 de gener al 26 de febrer de
2010; en cas contrari, l’organització no es
fa responsable de la seva seguretat.
Exposició: Romandrà a la Casa de Cultura del 18 de desembre del 2009 al 17
de gener del 2010.
En cas de rebre una quantitat d’obres superior a la que l’espai expositiu
pugui albergar, serà un comitè de selecció l’encarregat d’escollir, segons el seu
criteri, les obres que finalment formaran part de l’exposició.
Més informació:
Regidoria de Joventut
Tel. 93 540 53 84
joventut@elmasnou.cat
Museu Municipal de Nàutica del Masnou
Tel. 93 540 50 02
museu.nautica@elmasnou.cat
Casa de Cultura
Tel. 93 555 66 00
casa.cultura@elmasnou.cat
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Ja tenim acord de finançament

Marta Neira
Regidora del Grup
Municipal del PSC

La notícia política del mes, i segurament
de l’any, és l’acord sobre el nou model de
finançament de la Generalitat que s’acaba d’assolir entre el Govern de Catalunya
i el de l’Estat. Fa tant temps que se’n
parla que la cosa ja avorria una mica.
Segons l’Estatut, aquest acord s’hauria d’haver pres l’agost de l’any passat,
però no va ser possible. Després s’han
posat altres terminis que tampoc no
s’han pogut complir. I és que la cosa no
era fàcil: Catalunya, amb el seu Govern al
davant, s’ha negat en rodó a acceptar una
solució que no li reportés incrementar

Perill, obres!

Eduard García
i Gebani
Regidor del Grup
Municipal de CiU

Al Masnou, no cal que ens ho senyalitzin.
Veure obres al nostre poble i posar-nos a
tremolar és tot un. Han arrencat ja algunes
de les obres finançades pel famós FEIL o
pla Zapatero, que ha suposat per a l’Ajuntament una injecció de 3,8 milions d’euros.
Les 18 obres d’aquest pla al Masnou es
poden qualificar de menors: arranjament
de voreres, reurbanitzacions, canvis de
paviments, etc. La construcció de pavellons esportius, d’edificis d’equipaments,
parcs públics, etc. han quedat per a municipis governats per equips estables i amb
visió de futur, capaços de creure en projectes per tirar-los endavant a la mínima
oportunitat. No és el cas del nostre govern
al Masnou, les friccions internes del qual

Obres municipals, Anacrusa Fest i
veïns de Pau Casals

Oriol Fernández
i Saltor
Regidor del Grup
Municipal d’ERC

Els governs dels ajuntaments són els més
propers a la ciutadania i, per tant, tenen una
doble responsabilitat: fer coses que estiguin
bé, però, alhora, tenir en compte que hi ha un
contacte directe amb la gent. Pel que fa al
QUÈ s’està fent, en parlarem en una altra
ocasió, però en el COM s’està fent, en molts
casos, valdria la pena pensar-hi, perquè el
govern actual del Masnou (PSC-ICV) no ho
està fent bé.
El títol d’aquest article recull tres exemples recents d’actuacions que no s’han gestionat bé. Comencem per les obres, majoritàriament conseqüència del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL). Fer un nombre elevat d’obres, totes alhora, cosa que en alguns casos
implica tallar carrers principals, és normal
que comporti molèsties. Ara bé, fer-ho sense
informar prèviament els veïns i comerciants

A ICV-EUiA NO amaguem les
nostres vergonyes

Màxim Fàbregas
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA

Potser a alguns els sorprendrà aquest títol.
Als que llegiu amb freqüència El Masnou
Viu potser no. Al número del mes de juny,
el regidor del PP Francisco Avilés (Frans
para los amigos), afirmava que el PSC i ICV
no amagaven les seves vergonyes i justificava aquesta afirmació donant una informació parcial i esbiaixada segons la qual, tot i
que no esmentava el seu nom, ens havíem
aprofitat de la mort d’en Jordi Pagès per
impedir que prosperessin dues propostes
de l’oposició. A la part final del seu escrit
ens guarnia amb qualificacions com “baixesa moral, ètica i política”, i el finalitzava
afirmant: “Comença a fer-me llàstima

El Govern municipal no acaba
de solucionar els problemes

Frans Avilés
Portaveu del Grup
Municipal del PP

Els problemes que més molesten els
veïns de la zona baixa, els sorolls, sembla
que no minvaran aquest estiu. Si ja l’estiu
passat van ser moltes les queixes que es van
rebre relacionades amb les activitats que es
fan a la platja, enguany l’Equip de Govern
va pel camí d’equivocar-se de nou en els
seus plantejaments. Continuen les queixes
per sorolls, molts evitables, però només s’apel·la a la comprensió dels veïns i així resulta complicat solucionar un problema que va
pel camí d’eternitzar-se.
Tampoc no s’aprecia millora en la neteja del poble, un aspecte que ja comença a
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sensiblement els seus recursos, i això és
especialment difícil en una situació de
crisi econòmica.
La fermesa i la perseverança finalment han reeixit, i allò que semblava
impossible s’ha fet realitat. De què parlem? Doncs d’un acord que incrementarà els ingressos de la Generalitat en
aproximadament un 10%. D’un acord en
virtut del qual Catalunya ingressarà, per
primera vegada des del restabliment de
la seva autonomia, més per habitant que
la mitjana de les comunitats autònomes.
D’un acord que dóna una important
autonomia tributària a la Generalitat i
que preveu mecanismes d’actualització
anual, a fi d’assegurar que els ingressos

evolucionaran amb el creixement real
de la població.
És veritat que l’acord arriba tard.
Però amb aquest retard Catalunya no
perd ni un euro: l’acord s’havia d’haver
assolit l’agost del 2008, per tal que es
comencés a aplicar l’1 de gener del
2009, i no s’ha assolit fins al juliol del
2009, però també es preveu la seva aplicació retroactiva des de l’1 de gener
d’enguany. Per tant, el retard ens pot
haver cansat una mica, però no hi perdem res.
Tothom se n’ha d’alegrar. Catalunya
rebrà un tractament molt més just per
part de l’Estat i la Generalitat tindrà més
recursos per donar més servei als cata-

lans i catalanes, i tot de conformitat amb
el nou Estatut d’autonomia.
Cal dir que, per als socialistes, ha
estat especialment difícil, ja que, d’una
banda, havíem de defensar, lògicament
sense reserves, els interessos de Catalunya i, de l’altra, conciliar els interessos de
la família socialista en l’àmbit estatal. El
camí ha estat llarg, jo diria fins i tot dur,
però ha valgut la pena.

el fan estar més pendent del dia a dia que
del futur del poble.
Els precedents de l’Equip de Govern en
l’àmbit de les obres no preveia res de bo.
Recordem el cas del CAP, posat en marxa
amb un any de retard; el Mercat Vell, que ja
acumula més de mig any de retard i més de
200 milions de pessetes de desviament
pressupostari; el cas del parc Vallmora,
parc que, segons sembla, no existia darrere d’aquells fotomuntatges que el Govern
va utilitzar per recaptar un bon grapat de
vots. Segons el Govern, noves necessitats i
imprevistos impedeixen tirar endavant el
projecte inicial. I en el camí, el pressupost
del parc ja s’ha desviat un 48%. Què passaria si algú cometés un error a la feina que
costés 200 milions de pessetes a la seva
empresa? O si s’entregués una feina un any
tard? O què passaria si algú altre, abans de

començar la seva feina, ja admetés que
s’ha equivocat, que tota la feina prèvia s’ha
de refer i que això encarirà en un 48% la
seva realització? Doncs, segons sembla, a
l’Ajuntament, poden fer això amb total
tranquil·litat i impunitat sense assumir cap
responsabilitat política.
Tornant al FEIL. Cal dir que quan es
van posar al damunt la taula les actuacions, el Govern va demanar idees a la
resta de grups de l’oposició. Bona voluntat
o manca d’idees? Veient els fets, més aviat
el segon, ja que un cop van tenir la llista
d’intervencions que calia realitzar, amb el
suport de tots els grups del consistori, van
posar en marxa la maquinària. I així va ser
com la resta de grups municipals, veïns i
comerciants, ens vam assabentar de com
es portarien a terme: quan ens vam trobar
el carrer de Sant Felip tallat. Cap mena

d’explicació, cap mena de reunió prèvia,
cap mena d’informació. I el carrer de Sant
Felip tallat per sis mesos. Casualment, el
mateix temps amb què pensaven construir
la primera fase del parc Vallmora. No els
sembla desproporcionat?
Per cert, sabien que el Govern va signar l’any 2005 un conveni amb la Generalitat per construir una nova escola bressol que havia d’estar en funcionament
l’any 2009? Sí, ho han encertat. L’escola
bressol d’Ocata, La Barqueta. Quants de
vostès esperarien quatre anys per començar a tramitar la paperassa i per començar les obres? Doncs just això és el que ha
fet aquest Ajuntament. Esperar a última
hora. Sempre els quedaran els imprevistos o les noves necessitats per justificarse quan comenci el curs i l’escola no estigui acabada.

(c/ de Sant Rafel o c/ de Sant Felip), comunicar dates d’inici d’obres que després no es
compleixen (c/ de Josep Llimona) o no senyalitzar bé els talls (c/ de Pere Grau o c/ del
Brasil) no sembla la millor manera de minimitzar les molèsties i els perjudicis que comporten. Ha fallat la informació.
Exposem ara dos conflictes que han arribat darrerament al Ple de l’Ajuntament del
Masnou per boca dels mateixos afectats. El
primer cas és el dels organitzadors de l’Anacrusa Fest, el festival de música que l’estiu
passat, en un dels seus dies, es va descontrolar i va originar situacions que tothom accepta que no es poden tornar a repetir. A partir
d’aquí, entenem que el Govern municipal
hauria d’haver pres la iniciativa, s’hauria d’haver reunit ràpidament amb els organitzadors
del festival i els veïns afectats, determinar
mesures necessàries per poder compaginar
el festival i la tranquil·litat dels veïns, i prendre la decisió que correspongués. No es va fer
així, no es va agafar el toro per les banyes, i

finalment ens hem trobat amb un problema
mal resolt i amb un grup de gent jove amb
ganes de fer coses per al poble decebuda
amb el seu govern. Ha faltat agilitat i decisió.
Un darrer exemple el trobem en com s’ha
gestionat el problema que es va ocasionar a
un grup de veïns dels carrers propers a la
nova zona de Pau Casals, dels carrers “dels
músics”. L’any 2007, com a conseqüència de
les obres que es feien a la futura zona esportiva del costat, algunes de les cases properes
van veure la seva estructura afectada. Els
veïns es van posar en contacte amb el
Govern municipal i van confiar, com és lògic,
en allò que se’ls va dir i en les seves gestions.
Finalment, dos anys després, el problema
sembla que no s’ha resolt i la sensació que ha
quedat als veïns és la de sentir-se desatesos
pel seu govern municipal. Malgrat les possibles gestions que hagi pogut fer l’Equip de
Govern, els afectats s’han sentit abandonats i
enganyats, tal com van manifestar al Ple.
Hi ha més casos, com la resposta a la

demanda del grup Volem Espais, en què el
Govern municipal sembla que vulgui “tocar
campanes i anar a la processó”. No és qüestió de només ressaltar els errors, però a ERC
del Masnou, actualment a l’oposició però
amb la ferma voluntat de tornar al Govern
municipal, li preocupa que es pugui estendre
la sensació entre la ciutadania que el seu
govern, el més proper, no funciona bé.
No sembla bona tàctica anar allargant
els problemes amb bones paraules o reunions estèrils que només serveixen per eternitzar els problemes i posposar les solucions, que no sempre poden agradar a
tothom. Des d’ERC ens posem, com sempre, a disposició del Govern municipal,
veïns i entitats, per tal d’ajudar a millorar el
COM s’estan fent algunes coses. Nosaltres
creiem que els governs municipals han d’informar bé i s’han d’explicar, han de prendre
decisions de forma àgil en contacte constant amb els implicats, i han de saber estar
al costat de la seva gent.

aquest Govern, comença a fer-me pena...”
Doncs bé, a ICV-EUiA NO amaguem les
nostres vergonyes i per això dedico aquestes línies a explicar-les als nostres ciutadans i ciutadanes.
Les vergonyes d’ICV-EUiA al Masnou
comencen amb la lluita del PSUC contra la
dictadura, segueixen amb la participació en
el govern de concentració que es creà al
Masnou l’any 1979, continuen amb el nostre
treball des de l’oposició entre els anys 1983
i 2003, i, en la seva darrera fase, amb el nostre compromís amb un govern municipal
catalanista i d’esquerres des del juny del
2003 fins ara.
Les vergonyes d’ICV-EUiA en aquest
llarg període es concreten en una dedicació
continuada per aconseguir millorar el nostre municipi i, encara que no estigui gaire

bé dir-ho, sempre hem ressaltat pel nostre
compromís i la nostra coherència.
En els darrers sis anys, les vergonyes
d’ICV-EUiA han consistit a formar part d’un
govern que, en el període 2003-2007, va iniciar la transformació del Masnou i que, des
del juny de 2007, tot i estar en minoria, està
culminant moltes de les tasques iniciades
en el mandat anterior.
Doncs bé, nosaltres mostrem les nostres vergonyes perquè ens en sentim orgullosos. Nosaltres, a diferència del partit en
el qual milita Francisco Avilés, no hem
abandonat un govern cinc mesos abans de
les eleccions, com va fer el PP el desembre
del 2002, deixant en minoria CiU, per raons
electoralistes. Nosaltres, a diferència del
PP, estem convençuts que tots els temes
relacionats amb la defensa dels drets

humans més enllà de les fronteres del nostre municipi s’han de debatre al Ple municipal. Nosaltres, també a diferència del PP,
som respectuosos amb els nostres adversaris i creiem en els seus valors morals, ètics
i polítics, encara que, de vegades, les seves
actuacions ens ho posin difícil. Nosaltres, a
diferència del PP, hem respectat i respectem massa en Jordi Pagès com per fer-lo
servir per justificar una baralla política.
Nosaltres, a diferència del PP...
Però nosaltres, a la vegada que mostrem
les nostres vergonyes, reconeixem les nostres errades i intentem no repetir-les. I, per
això, continuem esforçant-nos per, amb
major o menor encert, però sempre amb un
treball continuat, millorar el nostre municipi.
En nom meu i dels meus companys de
grup i de coalició, us desitjo bones vacances!

ser preocupant, especialment a l’estiu.
I la planificació a les obres públiques no
s’ha fet de la millor manera possible, cosa
que ha provocat problemes de trànsit seriosos al centre urbà, fruit de la improvisació.
Aquest és un govern que, lluny de solucionar els problemes, els eternitza amb
qualsevol excusa. Al nostre Grup no li
resulta estrany, coneixent l’actitud de l’alcalde, molt propens a respondre amb evasives o a no respondre quan l’oposició li planteja alguna observació. I aquest mateix
tracte l’aplica a la ciutadania del Masnou.

nos de la zona baja, los ruidos, no parece
que vayan a menguar este verano. Si ya el
año pasado fueron muchas las quejas que
se recibieron al respecto de las actividades
que se celebran en la playa, este año el equipo de gobierno va camino de errar de
nuevo en sus planteamientos. Continúan
las quejas por ruidos, muchos de ellos evitables, pero sólo se apela a la comprensión
de los vecinos y así resulta complicado
solucionar un problema que va camino de
eternizarse.
Tampoco se aprecia mejora en la limpieza del pueblo, aspecto éste que ya empieza
a ser preocupante, especialmente en verano.
Y la planificación en las obras públicas
no se ha hecho de la mejor manera posible,

provocando serios problemas de tráfico en
el centro urbano fruto de la improvisación.
Éste es un gobierno que, lejos de solucionar los problemas, los eterniza con cualquier excusa. A nuestro grupo no le resulta
extraño conociendo la actitud del Alcalde,
muy dado a responder con evasivas o a no
responder cuando la oposición le plantea
alguna observación. Y ese mismo trato lo
aplica a la ciudadanía del Masnou.

El Gobierno municipal no acaba de
solucionar los problemas
Los problemas que más molestan a los veci-

NOTA: El Masnou Viu publica l’article del Grup
Municipal del PP presentat en llengua castellana tot
i que vam fer constar reiteradament al Grup Municipal esmentat que el Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament del Masnou, aprovat en
sessió plenària de 21/07/1994, explicita que les publicacions municipals es faran en llengua catalana.
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viu l’agenda del 20 de juliol al 16 de setembre de 2009
JULIOL
22
Dimecres

AGOST
3
Dilluns

8 h · Roses i Castelló d’Empúries

Ca n’Humet

Sortida a Roses i a Castelló
d’Empúries

Vacances del Punt
d’Informació Juvenil
Fins al 10 de setembre.
Del 3 d’agost al 10 de setembre, el PIJ
romandrà tancat, però podeu fer les vostres
consultes als PIJ més propers d’Alella, Teià,
Mongat, Tiana, Premià de Mar. Més informació: pij@elmasnou.cat

5
Dia de pagament: 20 de juliol
Informació i reserves: Casal de Gent Gran
Can Malet (passatge de Marià Rossell, 2.
Tel. 93 555 47 26)
Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

23

Dijous

MÚSICA
23.45 h aprox. (en acabar el Ple de
Riure) · Guingueta del Menyo

La Nit Llatina
Tercera programació de música llatina i
rumba catalana durant tots els dijous de
juliol i agost.
Ho organitza: Club del Ritme Afrollatí

25

ESPORTS
9 h · Platja d’Ocata

Torneig de vòlei platja

18.30 h · Platja d’Ocata, on hi ha ubicat
el Punt d’Informació Municipal del
Masnou, davant del baixador d’Ocata
de RENFE

10.30 h · Pau Casals

Deixalleria mòbil
Fins al diumenge dia 2 d’agost
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

30

Dijous

MÚSICA
23 h · Guingueta del Menyo

La Nit Llatina
Marc Aiza Grup.
Tercera programació de música llatina i
rumba catalana durant tots els dijous de
juliol i agost.
Ho organitza: Club del Ritme Afrollatí

Últimes novetats de la PlayStation i de la
Wii, amb jocs com Pro Evolution, Guitar
Hero, Mario Car...
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Club del Ritme Afrollatí

EXPOSICIÓ

25

19 h · Casa de Cultura
Dimarts

Fins al diumenge dia 30 d’agost de 2009

27

Pintura de Frederic Pié
Fins al 26 de setembre.
Ho organitza: Patronat Municipal del Masnou

8

23.30 h · Guingueta del Menyo

La Nit Llatina
Cançons de l’espectacle La història del ritme
interminable, amb el Club del Ritme All Star.
Tercera programació de música llatina i
rumba catalana durant tots els dijous de
juliol i agost
Ho organitza: Club del Ritme Afrollatí

Dimarts

La Nit Llatina
Ho organitza: Club del Ritme Afrollatí

SETEMBRE
S’obren les inscripcions per
al taller d’escriptura creativa
(adults)
Aquests curs començarà al mes d’octubre i
durarà fins al juny, i tindrà una periodicitat
quinzenal. Les places són limitades i es tancaran les inscripcions quan el grup sigui ple.
Demaneu-ne més informació a la Biblioteca.
Preu: Gratuït, però cal inscriure-s’hi prèviament per reservar plaça.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines del Masnou

“Suma-t’hi!”

13

Dijous

La Nit Llatina
Jimmy Henks Quintet.
Tercera programació de música llatina i
rumba catalana durant tots els dijous de
juliol i agost.
Ho organitza: Club del Ritme Afrollatí

19

L’exposició “Suma-t’hi” mostra com el voluntariat és una eina per a la integració de la
població nouvinguda. Aquesta exposició és
cedida per la Federació Catalana de Voluntariat Social.
Fins al 15 de setembre de 2009
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

MÚSICA

Dimecres

CONTES
18.30 h · Platja d’Ocata

“El bosc, molt més que fusta”

3

Dijous

Dijous d’Acció
Jocs de taula a Ca n’Humet
Els dijous, a l’Espai de Trobada, hi trobareu
una gran varietat de jocs de taula com
Party&Co, Cranium, dames, cartes, Scrabble,
Othello, Monopoli, Kiriki... Cada setmana
varia la proposta de jocs.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

5

Aquesta exposició del programa de Medi
Ambient i Ciència de la Fundació La Caixa
presenta els boscos com els ecosistemes
terrestres amb més biodiversitat del món.
L’objectiu principal d’aquesta mostra és insistir especialment en la gran importància dels
boscos a tots els nivells, i en la necessitat de
gestionar-los d’una manera sostenible.
Fins al 5 d’octubre.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i la Fundació
La Caixa

Dissabte

Contes a la platja:
El viatge d’Al·likates

10 h · C/ de Sant Miquel

Clàssica història d’amor i aventures en què
els enganys dels uns són compensats pels
favors dels altres.

La Ganga al Carrer
Els comerços treuen les parades al carrer
amb ofertes dels seus productes.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Joan Coromines

Ho organitza: Associació de Veïns del Carrer de Sant
Miquel

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.
Punt d’Informació Juvenil:
dilluns, d’11 a 14 h, i de dimarts a divendres,
de 17 a 20 h. Tel. 93 540 00 56
El Punt d’Informació Juvenil es trasllada a la
platja. Fins 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.

Horaris de la Casa de Cultura

12

Dissabte

De 17 h a 21 h · Ca n’Humet
(Espai de Trobada)

Dissabtes d’Acció.
Dissabte de PlayStation
Últimes novetats de la PlayStation i de la Wii amb
jocs com Pro Evolution, Guitar Hero, Mario Car...
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

13

Diumenge

D’11 a 13.30 h · Parc temàtic Caramar

De 17 a 21 h · Ca n’Humet
(Espai de Trobada)

El dies de matriculació seran el 16 i 17 de
setembre en horari de 18 a 20 h a la 3a planta de Can Malet, a excepció del curs de Fil i
agulla, la matriculació del qual es farà el 17
de setembre. La resta de cursos que ofereixen són: Cuina, Restauració de mobles, Marquetería i estampació, Plàstica en anglès,
Pintura i dibuix, Ioga i Pilates, Composicions
de flors seques i naturals, Decoració de ceràmica i vidres, Patchwork i labors, i Art creatiu plàstic. El preu de la matrícula és de 20
euros.

Horaris de Ca n’Humet

15.30 h · Biblioteca
Pública Joan Coromines

15.30 h · Biblioteca Pública Joan
Coromines

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

EXPOSICIÓ

Dimarts

EXPOSICIÓ

Fins al diumenge 16 d’agost de 2009.

Dimecres

20 h · Museu Municipal de Nàutica
del Masnou

1

Cursos 2009-2010 organitzats per
l’Associació de les Arts i l’Artesania
del Masnou

Fins al diumenge 13 de setembre

Cloenda de la nit llatina amb el grup 8 Punto
G (música llatina).

Dijous

Excursió prevista per al dijous 26 d’octubre,
amb una durada de quatre dies. Es visitarà
Madrid, La Granja, Riofrío, Segovia, El Escorial i Ávila. Informació i reserves: Casal de
Gent Gran Can Malet (passatge de Marià
Rossell, 2. Tel.: 93 555 47 26).

Deixalleria mòbil

L’Hora del Conte: Els pirates de la platja
A càrrec de la companyia Sensedrama Teatre
Tothom qui hi assisteixi rebrà un conte de regal.

6

Sortida a Madrid amb AVE

10.30 h · Pau Casals
Dijous

9

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines, amb la col·laboració
de l’Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació
de Barcelona

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.

Dimarts

23 h · Guingueta del Menyo

23 h · Guingueta del Menyo
Dimarts

Dissabtes d’Acció.
Dissabte de PlayStation

Hàbits saludables per als
infants del Masnou

Ho organitza: DISMA

28

Club del Ritme All Star (rumba catalana)
Tercera programació de música llatina i
rumba catalana durant tots els dijous de
juliol i agost.

De 17 a 21 h · Ca n’Humet
(Espai de Trobada)

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Torneig de vòlei platja per parelles, masculines o femenines, a favor de les persones disminuïdes psíquiques del Masnou. Hi haurà
premis, menjar al migdia i begudes.
Preu: Consulteu el preu de l’activitat

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

La Nit Llatina

Altres informacions

5

MÚSICA

Deixalleria mòbil

Últimes novetats de la PlayStation i de la
Wii, amb els jocs Pro Evolution, Guitar Hero,
Mario Car...

23 h · Plaça d’Ocata

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

CONTES

10.30 h · Aparcament d’Amadeu I

Dissabtes d’Acció
Dissabte de PlayStation i Wii

MÚSICA

Deixalleria mòbil
Dimecres

11

De 17 a 21 h · Ca n’Humet (Espai de
Trobada)

Dijous

10.30 h · La Nimfa

MÚSICA
Dissabte

20

Circulació del trenet
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

14

Dilluns

17 h · Ca n’Humet
(Espai de Trobada)

Inscripcions a les
Minilligues d’Acció
A l’octubre: minilliga de tennis de taula
Del 14 al 30 de setembre es faran les inscripcions per participar a les Minilligues d’Acció,
que es duran a terme cada divendres del mes
d’octubre a les 18 h. La Minilliga del mes
d’octubre és de tennis de taula. El premi per
al guanyador o guanyadora és un val de compra en productes esportius.
Preu: Consulteu el preu de l’activitat
Ho organitza: Ajuntament del 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.

Horari de la Biblioteca Pública
Joan Coromines
Fins al 30 d’agost, l’horari d’estiu de la
Biblioteca Pública serà: divendres, de 10.30 a
13.00 h, i de dilluns a divendres, de 15.30 a
20.30 h. A partir de l’1 de setembre l’horari
tornarà a ser: dimarts, dijous, divendres i dissabte, de 10.30 a 13 h, i de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h.

rebaixes
Les rebaixes

La campanya de rebaixes d’estiu comença l’1 de juliol a tot Catalunya i finalitza el 31 d’agost (ambdós inclosos). A l’hivern,
comença el 7 de gener i finalitza el 6 de març (ambdós inclosos).
Fer rebaixes és una decisió de cada comerciant, el qual també
en decideix la durada, que pot oscil·lar entre una setmana com a
mínim i dos mesos com a màxim.

Recomanem a les persones consumidores
i usuàries que seguiu els consells següents:

• Feu una llista dels productes que us interessen, d’acord amb el vostre pressupost.
• Compareu els preus. El preu rebaixat ha de
constar sempre al costat del preu no rebaixat,
tant a l’aparador com a l’interior de l’establiment.
• Examineu el producte, que ha de tenir la
mateixa qualitat i garantia que té a preu no
rebaixat i que no ha de tenir defectes.
• Diferencieu entre les vendes de rebaixes i
altres tipus de vendes a preus inferiors als

habituals com ara les vendes en liquidació, les
vendes de saldos i les ofertes. Els productes
rebaixats han d’estar diferenciats de la resta.
• Comproveu si l’establiment admet les targetes de crèdit com a forma de pagament habitual. Si és així, també ha d’admetre aquest sistema en període de rebaixes.
• Llegiu detingudament les etiquetes, les instruccions d’ús i les característiques del producte. Els productes han d’estar etiquetats en
català i/o castellà.
• Demaneu i conserveu el tiquet de compra o
la factura, ja que n’és la garantia. També cal
que conserveu els catàlegs comercials i la

publicitat del producte juntament amb les
seves característiques. Si detecteu defectes en
el producte, cal que us dirigiu a l’establiment
on l’heu adquirit i els adjunteu el tiquet o la factura de compra.
• Pregunteu al comerciant per la possibilitat
de canviar el producte i les condicions en què
es pot fer aquest canvi. L’establiment no té l’obligació de canviar un producte que està en
perfecte estat, a menys que ho anunciï.
• Tots els comerços han de disposar de fulls
oficials de reclamació/denúncia.
• És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
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Escola de submarinisme Club
Gorgonia Sub
Un món màgic sota el mar
Luciano
Forcati
President

GORGONIA SUB

GORGONIA SUB

Per què aquesta estima pel mar?
Com intenten difondre aquesta passió?
El submarinisme esportiu és una forma
d’apropar-se a la natura que permet un
contacte íntim amb el medi marí i gaudir
de les profunditats del mar sense malmetre’l.
La manera de difondre aquesta passió
és formant nous bussejadors en les diferents modalitats, i inculcar-los l’estima
pel mar i la preservació de la natura.

Una immersió.

L’activitat proposa un contacte privilegiat amb el medi ambient.

L’escola de submarinisme Club Gorgonia Sub es va fundar el 21 de febrer de
2003 com a resultat de la trobada de
diverses persones interessades en el
submarinisme i que volien donar a
conèixer aquest esport. L’objectiu principal d’aquesta entitat se centra en l’escola d’iniciació en aquest esport de lleure, a més de l’activitat pròpia del club.
Al llarg de l’any, organitzen bateigs de
mar, que és el primer pas abans de fer el
curs d’Open Water Diver (inici al submarinisme o nivell 1 estrella), així com

cursos de nivells avançats de submarinisme i també d’especialitats com ara el
de submarinisme en coves, el nocturn o
el profund, entre d’altres. A més a més,
també munten sortides organitzades a
diferents punts del litoral.
Luciano Forcati, president d’aquesta escola, explica que “la relació que
s’estableix entre el submarinisme, el
medi ambient i el fons marí és molt
estreta, ja que l’activitat es desenvolupa
íntegrament al fons marí i interaccionarhi pot ocasionar un dany irreparable.

Per tant, l’objectiu de les immersions és
l’observació de la fauna i la flora marines en el seu estat natural”.
De cara al futur, l’entitat vol continuar treballant en el projecte de donar a
conèixer al major nombre de persones
aquest esport, a més de poder seguir
oferint cursos i activitats cada cop més
atractives als seus associats i associades. Tot i que el submarinisme és un
esport minoritari, la majoria dels 45
socis i sòcies amb què actualment
compta l’entitat són del Masnou.

Quins són els perills del busseig?
Amb la formació i l’equipament adequats,
no té més perill que qualsevol altre
esport.
S’ha de tenir una aptitud física determinada per poder practicar el submarinisme?
Si bé en el nivell inicial és un esport apte
per a tothom i molt recomanable, en anar
adquirint més nivell són necessàries
majors aptituds físiques i de formació.

Com contactar-hi
C/ Cuba,18, despatx 1
Telèfon: 610 520 377
club@gorgoniasub.com
www.gorgoniasub.com

Per dotzè any consecutiu, el Patronat
Municipal de l’Ajuntament del Masnou
us convida a participar en el Concurs
de Fotografia del Masnou. Gràcies a
les imatges que presenteu en aquest
certamen any rere any, podem anar
ampliant l’Arxiu Fotogràfic Municipal

BASES

XII CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL MASNOU
Participants: Hi podran participar tant professionals de la fotografia com gent afeccionada a la matèria, i també aquelles persones que tenen imatges interessants que
segueixin la temàtica de les bases.
Tema: El lema d’enguany és “El Masnou,
vila cultural, gastronòmica i marinera”.

mica i marinera”. A dins, hi ha d’haver:
- la fotografia o les fotografies amb el títol
identificatiu al dors,
- un sobre tancat amb les dades d’autoria
(nom complet, adreça, adreça electrònica,
telèfon de l’autor/a), el títol de l’obra i una
breu informació sobre cada imatge.

Tècnica: Color o blanc i negre.

Podeu presentar-ho: A la seu del Museu
Municipal de Nàutica (Edifici Centre, carrer
de Josep Pujadas Truch, 1A, el Masnou,
telèfon 93 540 50 02), a la Casa de Cultura (passeig de Prat de la Riba, 16, El Masnou, telèfon 93 555 66 00) i a la seu de l’Associació Fotogràfica El Masnou (FEM)
(Carrer Almeria, 27, telèfon 93 540 42 26).
Horari del Museu Municipal de Nàutica: de
dimarts a divendres, de 17 a 20 h; dissabtes, d’11 a 14.
Horari de la Casa de Cultura: de dimarts a
divendres, de 17 a 20 h; dissabtes, d’11 a
14 i de 17 a 20 h.

Identificació: S’ha de presentar un sobre
on hi ha de figurar: “XII Concurs de Fotografia: El Masnou, vila cultural, gastronò-

Calendari: Recepció de les obres, fins al dia
26 de setembre de 2009.
Jurat: El jurat estarà format per professio-

Obra: Es podran presentar un màxim de
dues fotografies, que hauran de ser originals, inèdites, no premiades ni publicades
en altres certàmens.
Mides: La mida de les fotografies haurà de
ser de 20 x 30 cm.
Presentació: Totes les fotografies s’hauran
de presentar sense cap tipus de suport que
les acompanyi i dins d’un sobre.

www.elmasnou.cat

Ho organitza:

nals de l’àmbit de la fotografia i membres de
l’Associació Fotogràfica El Masnou (Ricard
Villarrubia, Héctor Zampaglione i Ramon
Boadella). Qualsevol premi pot quedar
desert, si el jurat ho creu oportú.
Premis modalitat adults:
Primer premi: 400 €
Segon premi: 300 €
Tercer premi: 150 €
A més a més, els i les finalistes rebran un lot
de material fotogràfic.
Veredicte i lliurament dels premis: Es farà
públic el dia 23 d’octubre de 2009, coincidint amb les Jornades Fotogràfiques del
Masnou, a la Sala d’Actes Municipal, a l’Edifici Centre, espai annex al Museu Municipal de Nàutica del Masnou.
Exposició: Per tal de difondre tots els treballs presentats, es farà una exposició a la
Sala d’Actes Municipal, a l’Edifici Centre,
espai annex al Museu Municipal de Nàutica
del Masnou, al carrer de Josep Pujadas
Truch, 1A. L’horari serà: de dimarts a diven-

dres, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h, i dissabtes, d’11 a 14 h. L’exposició restarà oberta
fins al 14 de novembre.
Propietat intel·lectual i drets d’autoria:
L’autor o autora de les fotografies cedirà
expressament l’explotació dels drets de
propietat intel·lectual transmissibles de la
seva obra a l’Arxiu d’Imatges Municipal del
Masnou, en especial els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, per tot el món i per tota la durada
d’aquests drets, amb caràcter d’exclusivitat
i sense més limitacions que les establertes a
la Llei de propietat intel·lectual del 5 de juny
de 2006. Les fotografies presentades per
participar en el concurs s’incorporaran a
l’Arxiu i no es retornaran a l’autor o autora,
que renunciarà a rebre una remuneració per
l’ús de l’obra.
Acceptació: La participació en el concurs
implica l’acceptació de totes i cada una de
les bases, així com del veredicte del jurat.
Les persones que les incompleixin en quedaran excloses.

Hi col·labora:

el Masnou viu
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RAMON BOADELLA

La festa més
gegant

Entre el 26 i el 30 de juny, es va celebrar la Festa Major de Sant Pere, enguany dedicada a la celebració del setantè aniversari de la parella de gegants del municipi. Enmig d’un reguitzell d’activitats, la Geganit va ser una de les cites més destacades del programa i va convertir la XXIII Trobada de Gegants de Catalunya en una festa nocturna durant la qual els éssers més alts i mítics de la cultura catalana van desfilar pels carrers del municipi. El programa es va completar amb activitats ja tradicionals, com les revetlles, els correfocs, el
castell de focs d’artifici o les actuacions infantils.

Marta Neira
Regidora d’Activitats i Festes

Quina valoració es fa des de la Regidoria de Festes del desenvolupament de la Festa Major?
Abans de tot, cal dir que no ha estat gens fàcil fer la Festa Major amb
una restricció del pressupost tan severa com la que hem patit. Per això,
vull agrair a la Comissió de Festes i a totes les regidories implicades
l’esforç que han fet per aconseguir una Festa Major digna.
Quant a la valoració, jo n’estic gratament sorpresa, perquè sembla que
en temps de crisi tothom s’arromanga. En aquest sentit, cal felicitar
totes les entitats del poble que han fet possible una festa major ben
gegant. Remarcaria l’elevada participació ciutadana, amb més de
1.300 persones al Geganit (l’estrella de la festa), 800 persones al Cercatasques, i un llarg etcètera. També valoro molt positivament la participació de les entitats de joves, que han enriquit considerablement la
Festa Major.
Quines coses s’hauran de millorar l’any que ve?
Afortunadament sempre hi ha coses que es poden millorar. Per començar, el pressupost de la Festa Major. Cal sensibilitzar aquells i aquelles
que encara no ho saben que la Festa Major és l’activitat més important
del municipi, perquè és el moment de les relacions socials per excel·lència. Com em deia la Rita Terradas, del carrer de Sant Rafael, és des que
van començar a organitzar actes per a la Festa Major que es van
començar a relacionar els veïns del carrer. També cal millorar la coordinació entre els diferents departaments de l’Ajuntament, així com
entre les entitats i la Comissió de Festes, i promoure la cultura del treball en equip i la transversalitat.
Aquesta Festa Major ha patit un buit important, ja que el carrer de
Sant Rafael no hi ha volgut participar com a conseqüència del dolor per
la pèrdua de la veïna i amiga Dolors Dalmau. Vull expressar la meva
gratitud a la Dolors, que era membre de la Comissió de Festes, i el meu
condol a totes les persones que l’estimaven.

Gairebé 700 hores
de vigilància
La Policia Local vetlla per la
seguretat de les activitats
lúdiques
Una part important en l’organització de
qualsevol activitat és la seguretat i la vigilància, que han de vetllar perquè els actes
es desenvolupin sense incidents. Tot i així,
són freqüents les bretolades i els actes
descontrolats que provoquen conflictes. La
Policia Local del Masnou va destinar un
servei de prop de 700 hores de vigilància
durant la Festa Major. Aquestes hores es
desglossen en 224 dedicades a vigilància
dinàmica de caràcter preventiu a totes les
activitats programades i 450 hores de
vigilància estàtica en determinats actes
que, per les seves característiques, poden
implicar una concentració nombrosa de
persones, com concerts o correfocs. En
algunes d’aquestes activitats, també hi van
participar agents cívics, vigilants de platja
i Protecció Civil. Durant la revetlla de Sant
Joan, nou agents van prestar servei, amb
un total de 72 hores de patrullatge ordinari per controlar el desenvolupament de
revetlles i fogueres i per atendre els incidents propis d’una nit com aquesta. Durant
la matinada del 24 de juny es van fer tres
detencions i dues persones van ser imputades per delictes, entre d’altres, relacionats
amb la seguretat viària, lesions i per
atemptar contra agents de la Policia Local.

Com valores les activitats festives que
s’han celebrat al Masnou fins ara? Què
penses de l’ús de la platja com a marc
per a les celebracions del poble?
Lourdes Humet. 48 anys
De totes les festes que es fan al Masnou, crec que
de la que més gaudeixo és el Ple de Riure, que
crec que hauria de continuar i amb més força
cada any. Quant a la Festa Major, em sembla que
es podria millorar molt més. L’ús de la platja com
a marc per a les celebracions del poble crec que
és fantàstic. Ja era hora que cada vegada s’utilitzi més aquest espai,
que durant molts anys havia estat d’esquena al poble.

Antoni Varela. 30 anys
Penso que les activitats festives que es fan al
Masnou estan força bé: es fan tot tipus d’activitats aptes per a totes les edats i en diferents
punts de la vila. Crec que la platja és un marc
apropiat per fer-hi celebracions, ja que es disposa de tot el lloc necessari, sempre que ens trobem les platges netes i polides l’endemà. Tenint el mar i les platges
que tenim, s’haurien de fer més activitats marítimes o aquàtiques.
Aprofito per reivindicar l’horari de tancament de les activitats nocturnes, ja que al poble veí finalitzen molt més tard.

Esther Cortés. 14 anys
Aquest any, de les poques coses de què he gaudit
durant les festes que s’han fet al poble són els focs
d’artifici i els correfocs. Crec que la platja s’hauria
d’aprofitar molt més encara, ja que és un dels
millors llocs que té el Masnou per fer-hi celebracions, perquè és a l’aire lliure i hi cap molta gent.
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La realització, protagonista
a la setena edició del Fascurt
‘Cómo conocí a tu padre’, d’Àlex Montoya, premi al millor curtmetratge de ficció
El palmarès

La Calàndria va ser un dels escenaris per a les projeccions.

El Festival de Curtmetratges Fascurt ha
tornat a donar mostres de la seva maduresa com a festival i de la seva plena consolidació. Entre el 9 i l’11 de juliol, a la platja
d’Ocata i al cinema La Calàndria, aquesta
iniciativa va oferir un programa format per
56 curts a les seccions oficials de Ficció,
Animació, Xperiment Visual i Undercurt. A
més a més, s’ha completat l’oferta amb seccions no oficials dedicades a temes específics (Del Curt al Llarg, Telescopi, Un Dia

ARI DÍAZ DE BRITO

ARI DÍAZ DE BRITO

Premi de Ficció
Cómo conocí a tu padre, d’Àlex Montoya.
Premi amb una dotació econòmica de
1.400 euros.

La combinació del cinema i la platja és un dels atractius del certamen.

amb..., ScannerFm i Fasmenut) i les actuacions de grups com Els Amics de les
Arts, Tiki Phantoms, Anika Sade, Dj
Pablo Maffi i els visuals de Lectrovision
i VJ Melarde. L’organització, a càrrec de
l’associació cultural masnovina AKONGA,
calcula que unes tres mil persones van passar per aquest Festival.
El premi al millor curtmetratge de ficció d’aquesta edició, dotat amb 1.400
euros, va ser per a Àlex Montoya, amb la

Premi Undercurt
El mueble de las fotos, de Giovanni Maccelli. Premi amb una dotació econòmica
de 500 euros.
Premi d’Animació
Cabaret Kadne, de Marc Riba i Anna Solanas. Premi amb una dotació econòmica de
500 euros.
Premi XperimentVisual
kc#4 El tránsito, d’Elías León Siminiani.
Premi amb una dotació econòmica de 500
euros i l’entrada directa a la selecció del
VAD Festival. Mencions especials a Límites: 1ª persona, d’Elías León Siminiani, i
Experimento nº 8, de Fernando Rivas.

seva obra Cómo conocí a tu padre. D’altra
banda, el premi del públic, dotat de 300
euros, va ser per a Turno de noche, de Víctor Palacios.
Des de l’organització –que ha comptat
amb el suport de l’Ajuntament del Masnou–, aquesta setena edició s’ha valorat
postivament. “Els curts d’aquest any ens
han fet riure, emocionar-nos, reflexionar,
però, sobretot, ens han fet gaudir de bon
cinema”, manifesten des d’AKONGA.

Premi del públic
Turno de noche, de Víctor Palacios.
Premi amb una dotació econòmica de 300
euros.

Tot a punt per al Ple de Riure
Resum programació

RAMON BOADELLA

Places i carrers

D’esquerra a dreta, Neira, Gisbert i Tarradas, durant la presentació.

Els jardins de Can Malet van ser l’escenari,
el dijous 16 de juliol, de la presentació de la
tretzena edició del Ple de Riure. Ernest
Tarradas, membre de la formació Chapertons Còmic Teatre (responsable de la direcció artística del Festival); la regidora de
Cultura, Marta Neira, i l’alcalde del Masnou, Eduard Gisbert, van explicar com
anirà el Festival i les principals novetats,
entre les quals destaca que Chapertons ha
volgut dedicar aquesta edició a la memòria
de l’actor Pepe Rubianes. Woody’s Tribute, una de les dues bandes oficials del Festival, i De Mortimers, que també seran
presents a la programació, van amenitzar
l’acte de presentació als mitjans.

Neira ha qualificat aquesta edició
com a especial “per la complicació que ha
suposat dur-lo a terme per les restriccions econòmiques i també per la complicitat que hem generat entre tot l’equip
humà del Ple de Riure, sense el qual res
d’això no hauria estat possible”. D’altra
banda, Gisbert va incidir en la principal
intenció del Festival: “Volem que tothom
gaudeixi al màxim de l’espectacle i que el
festival contribueixi a crear moments
especials de l’estiu.” Tarradas va fer un
repàs de la programació d’enguany, on
tenen cabuda des d’actors i còmics ja
molt coneguts pel públic fins a d’altres de
menys populars però de gran qualitat i

que treballen per fer-se un lloc entre els
primers noms del món de l’espectacle:
“El Festival és per nosaltres un bombó
–en referència a la imatge del cartell d’enguany–, on volem que quedin representats tots els moviments que hi ha dins de
l’humor.”
El dimarts 21 de juliol, a les dotze del
migdia, la formació De Mortimers serà
l’encarregada d’obrir el Festival Ple de
Riure d’aquest any. Serà un espectacle itinerant a ritme de percussió pel Mercat
Municipal i pel mercat setmanal. Entre
les actuacions previstes al festival, destaca la del músic Albert Pla, que presenta
La diferencia.

Dimarts 21
12.00 h De Mortimers

Ple de Mercat

Dimecres 22
20.00 h Les P’tits Bras

Pl. de Ramón y Cajal

Dijous 23
20.00 h Los Herrerita

Pl. de M. de Monteys

Divendres 24
20.00 h Teatre Mòbil

Pl. d’Ocata

Dissabte 25
19.15 h Iñaki Mata i The Itinerant
McKensy’s Clan
20.00 h BandGanso & Cia. Platja, exterior carpa
Recinte Ple de Riure i carpa
Dijous 23
21.30 h Woody’s Tribute (banda del dijous)
Alba Sarraute inaugura el Festival
22.15 h Cia. del Foc (piromusical)
23.00 h Mag Lari
Divendres 24
21.30 h The McKensy’s Clan Band (banda)
Alba Sarraute presentadora
22.15 h La Framboise Frivole
00.00 h Extrés
Dissabte 25
21.30 h The McKensy’s Clan Band (banda)
Alba Sarraute i De Mortimers
presentadors
22.15 h Albert Pla
Golfes
Divendres 24
01.30 h Les P’tits Bras
Dissabte 25
00.00 h Disco Inferno (disco a la platja)

www.plederiure.com
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Un Campus ple de propostes esportives

ERIK GONZÁLEZ

Fins al 31 de juliol, el Campus Esportiu
acosta tots els nois i noies inscrits a
diverses pràctiques esportives. En horari de 9 a 13 h, els infants i joves poden
fer submarinisme, waterpolo, bàsquet i
futbol al Complex Esportiu; vòlei, tennis
platja, futbol americà, kick-boxing,
defensa personal i surf pla a la platja;
caiac al Club Nàutic El Masnou, i surf de
vela al Club Ocata Vent. A més a més,
durant el Campus també es fan diverses
sortides d’un dia, a llocs com Navarcles,
Saldes i Santa Susanna, on es fa un
bateig de submarinisme. El Campus
Esportiu va començar el 6 de juliol amb
una ocupació del 100% de les 280 places que s’havien ofert per a les dues
quinzenes.

Moment de l’excursió al parc
de Palomera, a Saldes.

MIREIA CUXART

El vòlei es juga a la platja d’Ocata

Una sessió de tai-txi la temporada passada.

Els dilluns i dimecres, de 9.30 a 10.30
h, es farà manteniment, i els dimarts i
dijous, tai-txi. A la tarda, els dilluns i
dimecres, de 19 a 20 h, es farà Pilates, i
els dimarts i dijous, manteniment. El lloc
de trobada amb el monitor o la monitora
és al passeig Marítim, a l’altura del
carrer de la Mare de Déu de Núria, en el
punt on es troba el panell informatiu
d’escalfament del circuit de fúting.

FRANKFURT PARERA

Ja han començat les sessions d’activitat
física a la platja emmarcades dins el programa “Fem esport, fem salut”, organitzat per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament del Masnou. Entre l’1 i el 31 de
juliol i l’1 i el 30 de setembre es duen a
terme, amb caràcter totalment lliure i
gratuït, sense necessitat d’inscripció
prèvia, classes de tai-txi, Pilates i manteniment.

Aquest torneig, que va marcar el tret
de sortida de la temporada de vòlei
platja, va aconseguir fusionar en un
mateix esdeveniment parelles tant de
nivell popular com de primer nivell de
l’àmbit català i espanyol d’aquest
esport.

El dissabte 13 de juny es va celebrar
el I Torneig Frankfurt Parera de vòlei
platja al Masnou. La massiva resposta d’assistència i participació va
demostrar que el vòlei platja té salut
i genera expectació tant entre persones aficionades com professionals.

Els jugadors Da Silva i Badosa en posició de recepció.

El club ha popularitzat un sistema propi.

El Club d’Escacs El Masnou ofereix classes gratuïtes d’escacs per a nens i nenes
d’entre 6 i 12 anys, amb la intenció de
promoure aquesta pràctica entre la
població més jove. Héctor Aparicio és
l’encarregat de les sessions, cada dimarts
de l’any (excepte els mesos de juliol i
agost). Actualment, ja hi ha més de 15
nois i noies infantils, d’edats entre els 6 i
els 12 anys.

CLUB DE PETANCA RAMÓN Y CAJAL

El Club d’Escacs El Masnou és una
entitat amb gairebé quaranta anys d’història (de fet, és anterior a la Guerra Civil,
quan tenia la seu a La Calàndria), però no
va ser fins al 1971 quan la Calàndria, el
Casinet i el Casino el van refundar amb
projecció federativa i va ser impulsat per
masnovins entusiastes del joc. Actualment, el Club es troba a les instal·lacions
de Can Malet.
Al llarg d’aquests anys, els seus presidents més representatius han estat Francesc Guardiola (1971-1985), Jordi Llop
(1985-2001) i Sergio Aparicio (20022009), que recentment ha estat substituït
pel vicepresident del Club, Vicenç Rocher.
El Club sempre ha participat en el
Campionat de Catalunya per equips en
representació del Masnou, i a la temporada 2008-2009 hi ha participat amb tres
equips que han competit a les categories
preferent i tercera provincial. Aquest
Club fins i tot ha popularitzat un dels
pocs sistemes organitzatius que existeixen actualment al món dels escacs: el Sistema Masnou.

quals es trobava el Club de Petanca
Ramón y Cajal del Masnou. Durant el torneig es van fer vuit grups i el club masnoví va aconseguir ser sotscampió en dos.

El 14 de juny, de 8 a 15 h, es va celebrar
el Torneig Super Tripletes del Maresme
de petanca. A la competició, hi van participar 24 clubs del Maresme, entre els

El diputat d’Esports, Josep Monràs, visita
el Masnou

MIREIA CUXART

CLUB D’ESCACS EL MASNOU

Promovent els
escacs entre la
població més jove

El Club de Petanca Ramón y Cajal,
al Torneig Super Tripletes del Maresme
de Petanca

El dimarts 14 de juliol, el diputat d’Esports de la Diputació de Barcelona,
Josep Monràs, va visitar diversos
municipis de la comarca del Maresme,
entre els quals es trobava el Masnou. A
les 9.30 h, l’alcalde, Eduard Gisbert, va
rebre el diputat i, més tard, van visitar
les instal·lacions esportives del parc
esportiu Pau Casals i la zona de jocs
infantils de la plaça de Ramón y Cajal.
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Antoñita Rúsel, excantant
Als anys quaranta, la seva veu era una de les habituals als recitals i festivals de Ràdio Barcelona. La seva facilitat tant per a
les melodies i cançons lleugeres com per al cant proper a l’òpera la va fer esdevenir una intèrpret sol·licitada per orquestres i companyies, com les Hermanas Russell, l’orquestra Club Trébol o l’orquestra de Raúl Abril. Però el seu èxit més popular seria la interpretació de “La casita de papel”, que ha aconseguit que la seva veu hagi estat escoltada per moltes generacions diferents. Als 86
anys, ja ha passat més temps de la seva vida al Masnou –on va arribar després de casar-se amb el pintor masnoví Alexandre Villà
als 25 anys– que a Barcelona, on va néixer amb el nom d’Antònia Sanjuan.
Com va començar la seva carrera?

Barcelona em va dir que podia anar-hi a
cantar quan volgués.

Sempre m’ha agradat cantar, ja des de petita. Les meves germanes ja m’ensenyaven
cançonetes i cantava. Quan tenia 18 o 19
anys, pels volts del 1943, em vaig presentar a dos concursos: l’un l’havia organitzat
una marca de conyac i l’altre, una joieria
molt famosa. L’un era d’òperes i sarsueles,
i l’altre, de cançons i melodies. Vaig quedar
finalista a tots dos i el de melodies el vaig
guanyar interpretant el vals Il bacio, d’Arditi. Llavors em van donar 1.000 pessetes.

Després li han fet diversos homenatges.
Ha trobat a faltar tot això?

No, es curiós, però no. Estava molt enamorada i em vaig casar i vaig tenir fills. Si jo
m’hagués quedat a viure a Barcelona, potser no ho hauria deixat del tot, però en
venir a viure aquí, al Masnou, tot era més
difícil. De tota manera, he cantat sempre.
Ara ja no puc. Però ara ho recordo tot i
estic contenta.

Qui li va ensenyar a cantar?

Vaig anar amb una professora de cant un
temps i després tenia un veí a l’escala que
era professor de piano, que em va ensenyar una mica de solfeig. Però jo sempre
aprenia les cançons d’oïda, amb el solfeig
no sabia donar l’entonació. Una de les
meves germanes també tocava el piano
d’oïda.

EL MEU MARIT I JO HEM
POGUT DEIXAR RECORDS
ALS FILLS, NÉTS I BESNÉTS:
ELS SEUS QUADRES I LES
MEVES CANÇONS.

Venia de família?

No hi ha hagut cap cantant més a la família. Però dels 8 germans que érem –jo en
vaig conèixer 6– tots cantaven alguna
cosa: un tango, un altre sarsuela, fins i tot
una de les meves germanes va cantar sarsuela al teatre. Jo em vaig dedicar més a
cançons i melodies.

RÀDIO BARCELONA VA SER
MOLT IMPORTANT PER MI.
HI VAIG TREBALLAR MOLT I
EM VA DONAR MOLTA VIDA.
Què va passar després del concurs?

Em van enviar a Ràdio Barcelona, a fer un
recital. La ràdio va ser la meva vida, perquè em van sortir moltes feines. El meu
germà coneixia un músic molt bo, Sebastián Albalat, i li va parlar de mi. Ell li va dir
que em volia escoltar. Al cap de pocs dies
em va fer cantar amb el seu conjunt, que
es deia Albalat y su Ritmo. Llavors m’havia
de posar un nom artístic, perquè el meu,
Antònia Sanjuan, no m’agradava. I com
que em dic Sanjuan Vidal, vaig pensar dirme Dalvy, Antònia Dalvy, però al final vaig
decidir Lina Dalvy. Amb aquest nom vaig
actuar en una revista i diversos recitals, i
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Com va ser la seva primera trobada amb
el Masnou?

vaig enregistrar un disc. Després, Sebastián Albalat va muntar el trio vocal Hermanas Russell, que va durar un any.
I després va continuar en solitari.

Sí, jo feia recitals a Ràdio Barcelona amb
molta freqüència, m’agradava molt. Llavors, el mestre que m’acompanyava al
piano era Enric Oliva, que tenia l’Orquestra Club Trébol, i em va proposar que cantés amb ells. En aquella època, va venir de
Sant Sebastià una gent de la companyia
discogràfica Columbia i vam enregistrar la
cançó “La casita de papel”. Després el
tema va sortir a la pel·lícula Canciones
para después de una guerra, i així s’ha
anat popularitzant i passant de generació
en generació.
Quina és l’experiència d’aquesta etapa
que més recorda?

A Ràdio Barcelona hi havia Antonio Losa-
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da, que em va proposar actuar a l’espectacle Àlbum de canciones olvidadas, que
per mi és el millor programa que he fet.
Això es feia a la Cúpula del Coliseum i se’n
retransmetia una part per Ràdio Barcelona. Això va durar entre el 1946 i el 1947.
Després també vaig actuar a la Casa Llibre, llavors un cafè molt important a Barcelona, i també vaig fer una gira per tot
Espanya amb la companyia Scala de Berlín. Aleshores tenia entre 22 i 24 anys. Després ja em vaig casar.
I va deixar de cantar?

Al meu marit no li agradava i jo ja estava
per altres coses. El 1948, amb 25 anys,
vaig deixar de cantar. De seguida vaig
tenir el meu fill i al cap de cinc anys la
meva filla, i ja tot es feia més complicat.
Però continuava anant a la ràdio de tant
en tant i feia alguna cosa, però molt
esporàdicament. El director de Ràdio
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Mentre festejava amb el meu marit vaig
venir a un parell de revetlles. En una festa
major, actuava Ramon Evaristo, i em van
fer pujar a l’escenari a cantar i a la gent li va
agradar molt. I en una altra revetlla de
Santa Rosa, al Casino, va passar el mateix.
Quan van estrenar La Calàndria, vaig anar a
cantar-hi (llavors ja era casada). Van venir
el Trío Guadalajara i vaig cantar amb ells.
I com s’ha trobat aquí al Masnou?

Molt bé. Quan em vaig casar vaig anar a
viure al carrer del Capità Mirambell, i
vaig estar allà deu anys. D’allà vaig passar a viure a casa dels meus sogres, al
carrer dels Mestres Villà, i d’allà a Ciutat
Vila Jardí, on visc ara. Venir a viure aquí
em va costar una depressió. El torrent
estava molt brut i era com estar fora del
poble. Però tot això ha canviat molt.
Aquest any, al novembre, farà 61 anys
que sóc al Masnou, i a Barcelona només
n’hi vaig viure 25.
El seu va ser un matrimoni ben especial:
una artista i un pintor.

Sí, estic contenta, perquè hem pogut deixar records als fills, als néts i als besnéts,
que ja en tinc. Poden veure els quadres del
meu marit i escoltar les meves cançons.

