
Prop de vuitanta persones opten a un
dels vint habitatges de protecció oficial
de lloguer per a gent gran ubicats al
carrer de Ciudad Real. El dissabte 20
de febrer es va fer una visita als pisos
i, un dia abans, es va fer una xerrada
informativa sobre les especificitats de
la promoció i les polítiques d’habitat-
ge, tant de l’Ajuntament com de la
Generalitat.

Segons els càlculs del procés, a l’es-
tiu es podrien lliurar les claus a les per-
sones que, en virtut del sorteig, resultin
adjudicatàries.

Prop de vuitanta persones opten 
a un dels habitatges de lloguer per 
a gent gran Pàg. 5

El Masnou dedicarà els 1,9
milions d’euros del FEOSL 
a la modernització de 
l’Administració i l’estalvi
energètic Pàg. 4

L’Ajuntament rebrà 1,9 milions d’euros
per a dotze projectes fruit de la seva ads-
cripció al Fons Estatal per a l’Ocupació
i la Sostenibilitat Local (FEOSL), creat
pel Govern estatal com a continuació
dels Fons Estatals d’Inversió Local
(FEIL), per promoure l’ocupació i ajudar
els ajuntaments a superar la crisi econò-
mica. Les actuacions, la majoria centra-
des en la modernització de l’Administra-
ció i l’estalvi energètic, s’hauran de dur
a terme durant l’any 2010. 

Inclou l’agenda 
de l’1 de març 
al 18 d’abril 
No us perdeu cap de les activitats
que es fan al municipi

El Masnou és un poble satisfet. Així ho revela l’estudi realitzat per la Diputació de Barcelona, a partir de
600 entrevistes telefòniques als veïns i veïnes del municipi. A més, gairebé la meitat considera que el muni-
cipi ha millorat durant els darrers dos anys. Tot i així, els principals maldecaps municipals de la societat
masnovina són la manca d’aparcament i la neteja insuficient al carrer. El Masnou té una societat integra-
dora pel que fa a la convivència amb les persones no comunitàries, malgrat que la majoria de la població
no participa activament en l’oferta cultural. Per al futur, el poble somia la supressió de l’N-II. De l’estudi
també es desprèn que aquest butlletí, El Masnou Viu, és el principal agent comunicador; així ho demos-
tra el fet que el 50% de les persones enquestades es mantenen informades del que passa al municipi a
través de la revista, que és valorada positivament per tres de cada quatre. 
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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.

Grup d’oficials passant per davant del Casino durant la Festa

Major. Fotografia invertida, en placa de vidre, d’autoria descone-

guda, datada del 1916.

Procedència: Fons Joaquin Cabezas

Arxiu Municipal del Masnou

Aquest és un espai perquè ens envieu aquelles imatges que més us agraden del Mas-
nou 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, Ajun-
tament del Masnou, passeig de Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou. No es publica-
ran comentaris que atemptin contra persones o institucions.

@ M’agrada / No m’agrada

El nostre alcalde i el seu Equip
de Govern continuen incom-
plint la promesa aprovada no
fa sis mesos, sinó fa tres anys,
d’urbanitzar el parc Vallmora,
i han deixat el projecte aturat,
sense explicacions, i l’entorn
malmès per desgràcia de tots
els ciutadans del Masnou, que
demanem un equipament com
aquest.

Joan Manel Vila

Aquesta foto-
grafia està feta
des de casa
meva el 8 de
febrer passat,
just quan sortia
el sol.

Cristina Díaz

:
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:)

Ajuntament
93 557 17 00

Àrea de Manteniment 
i Serveis 
93 540 75 50

Àrea de Promoció 
Econòmica 
93 557 17 60

Àrea de Serveis a les 
Persones 
93 557 18 00

Arxiu Municipal 
93 540 15 11

Biblioteca Pública 
Joan Coromines 
93 540 90 56

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

Casa de Cultura 
(Sala d’Exposicions) 
93 555 66 00

Cementiri Municipal 
93 555 76 02

Centre de Formació 
d’Adults El Masnou
93 540 07 82

Jutjat de Pau 
93 555 07 13

Mercat Municipal 
93 555 19 65

Museu Municipal de Nàutica
93 557 18 30

Oficina Benestar Social 
de la Generalitat 
93 540 28 80

Oficina Local Habitatge 
93 540 91 38

Oficina Municipal 
del Consumidor (OMIC) 
93 557 18 00

Oficina Municipal 
Escolarització (OME)
93 540 53 80

Poliesportiu Municipal 
93 555 61 03

Recaptació
93 557 17 00

Sales de Vetlla 
Municipals 
93 540 18 22

Servei Municipal 
de Català 
93 540 22 85

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

Telèfons d’interès

SERVEIS

Servei d’aigües (SOREA) 
93 555 06 28
SOREA (urgències) 
902 250 370
Taxis
93 555 86 86 (emissora centralitzada)
93 540 33 18 (parada)
Correus i Telègrafs 
93 555 09 96
Notaria
93 540 20 11
Autobusos CASAS 
93 796 14 23
93 798 11 00
Transports Urbans del Masnou (Aragó)
93 555 00 98

URGÈNCIES

Policia Local 
092 / 93 555 22 44
Comissaria dels Mossos 
d’Esquadra 
088

Protecció Civil 
93 555 17 44

Bombers de Badalona 
085 / 93 388 00 80

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

Urgències ambulàncies UTE 
061

INFORMACIÓ

En el context actual de crisi no és cap novetat que els ajuntaments també estan passant
uns temps difícils. Disminueixen els ingressos i creixen les necessitats socials a què cal
donar resposta. L’any 2009 va ser dur, i el 2010 es presenta encara pitjor. A més a més, a
aquesta problemàtica s’afegeix el fet que els sistemes de finançament dels ajuntaments
per part de l’Estat també s’han mostrat insuficients. I caldrà seguir reduint despeses.

Per tot plegat, és molt urgent la creació d’una nova Llei de finançament local, i així
ho va tornar a ratificar el Consell Nacional de la Federació de Municipis de Catalunya,
el 12 de febrer passat a Mataró. Davant l’anunci del Govern estatal de presentar al Par-
lament el projecte de Llei de govern local –que cerca la transparència i la participació,
regularà l’accés a la informació municipal, generalitzarà l’estatut del veïnat i tractarà
que s’aprofitin al màxim les noves tecnologies de la informació–, el Consell Nacional
de la Federació de Municipis de Catalunya sol·licita que aquesta Llei es tramiti simul-
tàniament amb la Llei de finançament local i amb la participació dels representants de
les entitats municipalistes perquè totes dues estiguin aprovades abans de final d’any. 

Així serà possible poder lluitar contra la crisi i contra els reptes i problemes que ens
presenta. Els ajuntaments són l’administració més propera a la ciutadania i, per això,
és obvi que ens correspongui ajudar a satisfer les primeres necessitats de les persones
que ho passen malament, però, per poder fer-ho, necessitem el marc legal adequat.

Línia directa
En aquest espai, El Masnou Viu us convida a fer una
pregunta a un regidor o regidora sobre qualsevol
dubte que tingueu sobre la gestió del municipi. La
publicació farà arribar la vostra consulta directa-
ment a l’edil perquè us sigui contestada. Podeu fer
arribar les vostres consultes al correu electrònic
elmasnouviu@elmasnou.cat, per correu conven-
cional a El Masnou Viu, Ajuntament del Masnou,
passeig de Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou, o
al telèfon 93 557 17 00. Entre les consultes rebu-
des se’n seleccionarà una per publicar-la.

Rafael Pérez Amazarray pregunta:
Els avis que juguem al billar al Casal d’Ocata
hem de fer-ho en una sala que té l’aparell con-
dicionador de temperatura espatllat des d’a-
bans de l’estiu. Hem reclamat que se substi-
tueixi en diverses ocasions. Què podem fer?
Potser tots junts podríem contribuir a un fun-
cionament millor de l’Ajuntament, ja que, en
boca dels masnovins, deixa bastant a desitjar.

Ernest Suñé
Regidor de Noves Tecnologies, Medi Ambient i Paisatge,
i Manteniment i Serveis Municipals 

L’Ajuntament ha invertit, l’any 2009, en els tres
casals, més de 75.000 euros en millores dels
espais, adequació i manteniment d’instal·lacions,
d’acord amb les demandes de les directives res-
pectives. Les despeses del Casal d’Ocata van pujar
més de 21.000 euros. Ja es va atendre una deman-
da de millora de la climatització d’aquest Casal
per un import de quasi mil euros, la qual es va
portar a terme segons les instruccions dels res-
ponsables del centre. També se’n va arranjar la
teulada durant el mes d’agost, per un import supe-
rior als 15.000 euros. I es continuaran fent les
millores que calguin, però cal tenir en compte que
l’Ajuntament no disposa de recursos il·limitats
per solucionar totes les demandes de manteni-
ment, per la qual cosa s’opta per respondre a les
necessitats prioritàries de les escoles, les llars
d’infants, instituts, casals d’avis, etc.

Necessitem la Llei 
de finançament local

Més del 80% de la població del Masnou, segons l’enquesta realitzada per la Diputa-
ció de Barcelona, se sent satisfeta de viure al Masnou. Els recursos naturals de la
vila, el patrimoni i tot el seu potencial fan del municipi, sens dubte, un lloc privile-
giat. A més, gairebé el 50% es mostra optimista amb el futur. Per contra, prop d’un
20% es queixa d’un problema que afecta tota la ciutadania: la neteja viària. I una
xifra similar, un 20%, assenyala la manca d’aparcament com a problema greu. L’en-
questa ofereix dades interessants que han de conduir a una reflexió profunda sobre
les necessitats més immediates del Masnou per després passar a una actitud més
activa i més cívica. 

L’Ajuntament ja ha anunciat que s’està intentant posar remei al problema
de la neteja amb un nou sistema que s’implementarà aviat i del qual s’estan
ultimant els preparatius. Però cap sistema no serà suficientment eficaç si no
s’aconsegueix, a més, la implicació de tothom, perquè el manteniment és cosa
de tots i totes. Malgrat la millora que hauria de suposar el nou sistema, la crisi
limita la disponibilitat econòmica i fa que no sempre es puguin destinar els
recursos desitjats a les demandes que es fan, encara que es considerin prio-
ritàries. 

Així, entre tots i totes, serà possible continuar gaudint del potencial del Mas-
nou i de tots els elements que ens pot oferir, i continuar incrementant l’índex de
satisfacció amb la vila.

Editorial
Eduard Gisbert 

Alcalde

Imatges del record



Un 82% de la població masnovina està satis-
feta de viure al Masnou. És la primera dada
que es desprèn de l’estudi realitzat per la
Diputació de Barcelona a partir de 600
entrevistes telefòniques als veïns i veïnes
del municipi. A més, el 46,2% considera que
el municipi ha millorat els darrers dos anys,
davant el 23,5%, que pensa que està igual, o
el 25,3%, que creu que ha empitjorat. Una
gran part, el 48%, opina que d’aquí a dos
anys el Masnou encara estarà millor que ara,
mentre que el 18,5% considera que empitjo-
rarà. El resultat d’aquest estudi es va pre-
sentar públicament a la premsa el 19 de
febrer passat, a l’Ajuntament. 

Pel que fa a la gestió municipal, la població
masnovina l’aprova amb un 5,7 sobre 10,
una avaluació 5 dècimes menor que a l’es-
tudi anterior, de l’any 2005. Aquest fet,
segons l’alcalde del Masnou, Eduard Gis-

bert, “pot ser degut a la crisi econòmica
actual, marcada per les restriccions, i
també, al fet que l’Equip de Govern està en
minoria”. Un 19% de les persones enques-
tades han valorat la gestió amb menys de 5
punts.

Trobant solucions als problemes
L’aparcament i la neteja s’enduen el pro-
tagonisme pel que fa als principals proble-

mes detectats al Masnou, tant en l’àmbit
de la vila com des de la proximitat del
barri. Així ho han manifestat un 20% de les
persones enquestades en el cas de l’apar-
cament i un 19,7 pel que fa a la neteja. A
l’hora de trobar-hi solucions, Gisbert

parla d’un nou sistema de neteja que dis-
posarà de més recursos i una gestió que
donarà resultats més eficaços. A més, al
pressupost per al 2010 es preveu un aug-
ment de la partida destinada a neteja vià-
ria, afegeix. Pel que fa a l’aparcament, el
regidor d’Urbanisme, Màxim Fàbregas

cita els projectes planejats a l’antiga fàbri-
ca Dogi i a l’Estampadora, on hi ha previs-
ta la creació de noves places d’aparca-
ment.

Una altra xifra que preocupa el consis-
tori és la poca participació de la població
als actes culturals que tenen cabuda al
municipi. Tot i que el Festival Ple de Riure
i les actuacions a les guinguetes de la plat-
ja són els esdeveniments que compten amb
més assistència de públic (en tots dos
casos, un 60% hi ha assistit com a mínim
una vegada), són pocs els qui hi assistei-
xen de forma habitual (el 18,8% en el cas
del festival de teatre i el 19,3 a les guingue-
tes). En canvi, d’altra banda, són molts els
qui no coneixen activitats com ara el Fes-
tival de Curtmetratges Fascurt (55,3%) o
el Nadalem (activitats per a infants i joves
durant les vacances nadalenques, un
55,8%).

Si els masnovins i masnovines miren
cap al futur, la supressió de l’N-II (13,8%) i
la millora de l’aparcament (12,2%) són els
projectes que consideren més necessari que
tirin endavant, i el sector econòmic al qual
creuen que cal donar més impuls els pro-
pers anys és el del comerç. 

Convivència i integració pel que fa 
a la immigració 
Tot i que la població masnovina detecta
que hi ha molta immigració, no la percep
com a quelcom perjudicial per al munici-
pi. La majoria de les persones entrevista-
des (64,1%) creu que els residents no
comunitaris són molt o bastant nombro-
sos, enfront del 15%, que creu que ho són
poc o gens. Un 10,8% no es decanta i creu
que la seva presència és “normal”. No obs-
tant això, quan se’ls demana el benefici o
el prejudici per a la vila d’aquest tipus de
residents, no es detecta una resposta cla-
rament majoritària: un 33,2% no es decan-
ta i creu que no són ni beneficiosos ni per-
judicials; un 30,5% creu que són més aviat
beneficiosos (ambdues opinions sumen un
total de 63,7%), i un 24% pensa que són més
aviat perjudicials.

El Masnou Viu, eix comunicador 
del municipi
Pel que fa als hàbits informatius i de
comunicació, gairebé el 50% de les per-
sones enquestades es manté informada
del que passa al municipi a través de la
revista municipal El Masnou Viu, mitjà
que és valorat positivament per tres de
cada quatre entrevistats. Els entrevistats
a partir de 35 anys són els que més
esmenten el butlletí municipal com a
mitjà d’informació, especialment els
majors de 65 anys. 
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El Masnou encara el futur 
amb optimisme

La manca d’aparcament i la neteja insuficient al carrer, els principals problemes assenyalats
pels masnovins i masnovines, segons una enquesta feta per la Diputació

PROPERAMENT S’INSTAU-
RARÀ UN NOU SISTEMA 
DE NETEJA VIÀRIA AMB
MÉS RECURSOS I MÉS 
EFICAÇ

LA SUPRESSIÓ DE L'N-II 
ÉS UN DELS PROJECTES DE
FUTUR MÉS DESITJATS

El 60% de les persones enquestades han participat alguna vegada al Festival Internacional de Teatre Còmic Ple de Riure.
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Problemes del Masnou

Visió de futur del Masnou

RESULTATS DE L’ENQUESTA

Valoració de la gestió municipal
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Oferta oci i cultura
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El municipi rep 1,9 milions d’euros
del Fons Estatal per a l’Ocupació 
i la Sostenibilitat Local
Les inversions es dediquen prioritàriament a la modernització de l’Administració i l’estalvi energètic

El Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sos-
tenibilitat Local (FEOSL), creat pel
Govern estatal com a continuació dels
Fons Estatals d’Inversió Local (FEIL) per
promoure l’ocupació i ajudar els ajunta-
ments a superar la crisi econòmica, supo-
sarà una injecció econòmica d’1,9 milions
d’euros per a diverses actuacions que
s’hauran de dur a terme durant el 2010. En
total, l’Ajuntament ha presentat dotze pro-
jectes per adscriure a aquest fons. Segons
el segon tinent d’alcalde de Projectes i
Obres i Mobilitat, Enric Folch, “si el pri-
mer FEIL va ser el de les obres d’urbanit-
zació de carrers, aquest és el de l’estalvi i
l’eficiència energètica”. 

De tots els projectes aprovats, cinc
estan relacionats amb l’energia, com la
renovació de l’enllumenat públic exte-
rior a les zones dels Ametllers, Buenos
Aires i Fontanills; la telegestió de diver-
sos equipaments municipals, que perme-
trà el control i l’estalvi d’energia, i la
col·locació de dues instal·lacions foto-
voltaiques, que permetran generar ener-
gia i que suposaran un descens en la des-
pesa en electricitat.

Una altra actuació remarcada és la que
ha de donar com a resultat la modernitza-
ció de l’Administració, en compliment de
la Llei 11/2007, d’accés electrònic de la ciu-
tadania als serveis públics. D’aquesta
manera, gràcies a la modernització del ser-

vei, els masnovins i masnovines tindran
una relació molt més àgil amb l’Adminis-
tració, i es facilitaran els tràmits i la ges-
tió a distància.

D’altra banda, també s’hi han inclòs
diversos projectes socials i assistencials,

com l’ampliació i la millora del casal d’a-
vis de Can Mandri, la millora del Complex
Esportiu Municipal i actuacions per a una
mobilitat urbana sostenible, com la fina-
lització de l’arranjament de l’accés al CEIP
Marinada o la instal·lació de marquesines
noves i adaptades a les parades d’autobús
més concorregudes. A més a més, 450.000
euros es destinaran a les despeses pròpies
de Serveis Socials per poder fer front a les
demandes creixents.

Quant a l’ocupació, Folch ha explicat
que, si amb el FEIL l’ocupació era inten-
siva i poc especialitzada i va donar feina
a prop de 200 persones, amb el FEOSL hi
haurà una ocupació més especialitzada,
relacionada amb les noves tecnologies i
l’estalvi energètic. En aquest segon pla, es
podrien ocupar unes 56 persones al Mas-
nou. Folch també ha remarcat que “per
segona vegada, el Govern central torna a
confiar en els ajuntaments per aturar la
sagnia de llocs de treball que ha significat
la crisi econòmica global. Aquesta injec-
ció econòmica serà molt positiva per als
ajuntaments, perquè el 2010 la crisi està
sent molt més dura que el 2009”.

El Ple del febrer 
aprova oficialment 
el nom de la nova
plaça del Mercat Vell

El Ple de l’Ajuntament va aprovar, en la
sessió del dijous 18 de febrer, el nom ofi-
cial de la plaça construïda a l’espai entre
els carrers de la Mare de Déu de Lourdes,
Barcelona i Josep Anselm Clavé. Per una-
nimitat, l’espai es dirà plaça del Mercat
Vell. També es va aprovar, per unanimi-
tat, la creació i la constitució del Consor-
ci DO Alella i l’aprovació dels seus Esta-
tuts. La moció presentada pel Grup Muni-
cipal d’ICV-EUiA de rebuig a la candida-
tura d’Ascó a acollir un magatzem tem-
poral centralitzat de residus radioactius
d’alta activitat va ser aprovada amb els
vots afirmatius d’ICV-EUiA (3) i ERC (3),
l’abstenció del PSC (7 vots) i CiU (6 vots),
i el vot en contra del regidor i la regido-
ra no adscrits.

Ple dels mesos de gener i febrer

El Ple de gener aprova per unanimitat l’aportació de 6.000 euros al Fons Català de Cooperació al Desen-
volupament, amb destinació a Haití

El consistori aprova una moció perquè Educació es repensi la decisió de reduir les places de P3 al municipi

El Ple de l’Ajuntament del Masnou va apro-
var, a la sessió del dijous 21 de gener, per
unanimitat (amb l’absència d’una regidora
de CiU i d’un regidor no adscrit) l’aportació
de 6.000 euros al Fons Català de Coopera-
ció al Desenvolupament, amb destinació al
projecte “2165. Resposta als efectes del
terratrèmol a Haití: Fase de reconstrucció”. 

També per unanimitat, el Ple va aprovar
una moció d’urgència conjunta dels grups

municipals de CiU,
ERC, ICV-EUiA,
PSC i del regidor i
la regidora no ads-
crits, per demanar
al Departament
d’Educació que
revisi la seva deci-
sió de tancar una
aula de P3 al muni-
cipi. La moció acor-
da donar suport a
l’Equip de Govern
de l’Ajuntament del
Masnou en les
seves gestions i
accions adreçades
a evitar el tanca-
ment de l’aula i a

exigir al Departament d’Educació que man-
tingui, per al curs 2010-2011, l’oferta actual
de deu grups de P3 al Masnou. 

En el torn d’intervencions del públic assis-
tent, el vicepresident de l’AMPA del CEIP Lluís
Millet va agrair el suport del consistori. A més,
va anunciar que, com a acte reivindicatiu, pre-
paraven un tall de l’N-II.

Altres punts que es van aprovar durant
la sessió van ser els següents:

Modificació de la composició de les
comissions informatives i nomenament
dels membres de cada comissió. Aprovat
amb els vots a favor del PSC (7 vots), ERC
(3 vots), ICV-EUiA (3 vots) i la regidora no
adscrita (1 vot), i amb l’abstenció de CiU
(5 vots).

Aprovació inicial de l’Ordenança muni-
cipal reguladora del lliure accés a les acti-
vitats de serveis i el seu exercici en l’àm-
bit territorial del Masnou. Aprovat amb els
vots a favor del PSC (7 vots), CiU (5 vots),
ICV-EUiA (3 vots) i la regidora no adscri-
ta (1 vot), i en contra, d’ERC (3 vots).

Aprovar la cessió temporal de diferents
objectes del Museu de Nàutica del Masnou
per al Museu d’Història de Catalunya.
Aprovat amb els vots a favor de PSC (7
vots) i ICV-EUiA (3 vots), en contra de CiU
(5 vots), i l’abstenció d’ERC (3 vots) i de
la regidora no adscrita (1 vot).

Ratificar l’aprovació del conveni entre
l’Ajuntament del Masnou i el Consell
Comarcal del Maresme per a la implanta-
ció d’un sistema de gestió energètica muni-
cipal. Aprovat per unanimitat.
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S’instal·laran plaques fotovoltaiques en diversos equipaments municipals.
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Prop de vuitanta persones opten 
a un dels habitatges de lloguer per a
gent gran del carrer de Ciudad Real
Segons les previsions del procés, les claus dels pisos es podrien lliurar a l’estiu

Les persones que volen optar a un dels vint
habitatges de protecció oficial de lloguer
per a gent gran ubicats al carrer de Ciu-
dad Real van poder visitar-los el dissabte
20 de febrer. Amb la presència de perso-
nal tècnic d’Adigsa i del primer tinent d’al-
calde d’Urbanisme i Habitatge, Màxim

Fàbregas, i dels regidors de Salut i Gent
Gran, Cruz Álvarez i Xavier Serra, res-
pectivament, els i les visitants van poder
conèixer de primera mà les característi-
ques dels pisos.

El divendres 19 es va fer una xerrada
informativa a Can Malet sobre les especi-
ficitats de la promoció i les polítiques
d’habitatge, tant de l’Ajuntament com de
la Generalitat. La xerrada va ser a càrrec
de Joaquim Gascó, director general de
Promoció d’Habitatge, i Antoni Teignier,
sotsdirector –ambdós del Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generali-
tat–, i també hi van participar l’alcalde del
Masnou, Eduard Gisbert, Màxim

Fàbregas, i l’arquitecta redactora del pro-
jecte. El termini per sol·licitar un d’a-
quests vint habitatges va finalitzar el 26
de febrer. En total, s’hi han presentat 77
sol·licituds. A partir d’aquest moment,
Adigsa les estudiarà per configurar el llis-

tat de persones admeses i excloses, que
tindran un període després de la publica-
ció de les llistes per presentar-hi al·lega-
cions. Segons els càlculs del procés, a l’es-
tiu es podrien lliurar les claus a les perso-
nes que, en virtut del sorteig, resultin adju-
dicatàries. 

L’edifici consta de planta baixa amb sis
habitatges, set més a la primera planta i
set més a la segona. Hi ha cinc habitatges
de dos dormitoris i els quinze restants són
d’un dormitori. La superfície dels habitat-
ges oscil·la entre els 49,85 i els 72,30
metres quadrats.

Màxim Fàbregas ha volgut destacar
que aquesta actuació, realitzada gràcies
a la col·laboració entre l’Ajuntament del
Masnou i el Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, permetrà que també la gent
gran del Masnou tingui la seva oportuni-
tat a l’hora d’exercir el seu dret a gaudir
d’un habitatge digne, i s’ha compromès
que les properes promocions d’habitat-
ge protegit vagin també adreçades al sec-
tor de masnovins i masnovines amb
edats compreses entre els 35 i el 65 anys
amb més dificultats per accedir a un
habitatge. 

Ja han finalitzat les obres d’adequació i
accessibilitat a les voreres del tram com-
près entre la cruïlla del carrer de Jaume I
amb Tomàs Vives fins a la cruïlla de
Torrent de l’Ase amb Mare de Déu de
Núria, així com els passos de vianants ubi-
cats al voltant del parc Pau Casals i els
jardins dels Països Catalans. Aquestes
actuacions han estat subvencionades per
l’ONCE (Organització Nacional de Cecs
Espanyols) i l’IMSERSO (Institut de Gent
Gran i Serveis Socials), i han permès
arranjar alguns punts del municipi que no
complien la normativa del Pla d’accessi-
bilitat. L’adaptació, que inclou rampes
aptes per a cadires de rodes, la pavimen-

tació amb relleu per ajudar a guiar les per-
sones invidents, el rebaix complet de
voreres o l’eliminació de pilones són
alguns exemples de millora de l’accessi-
bilitat que s’hi han dut a terme. El cost
total de les actuacions ascendeix a
200.000 euros. Enric Folch, regidor de
Projectes, Obres i Mobilitat, es mostra
satisfet d’aquesta “petita actuació”, que,
juntament amb d’altres, com l’adequació
del Camí Ral, permet arribar a una inver-
sió de 700.000 euros en accessibilitat, “una
xifra satisfactòria d’acord amb les neces-
sitats del municipi”. “Tant de bo que
actuacions d’aquest ordre es poguessin
repetir cada any”, afegeix. 

Els masnovins i masnovines van poder visitar els habitatges el 20 de febrer.

Una de les voreres arranjades que es troba a la sortida del CAP Ocata-Teià.

Cruïlles més accessibles al municipi

La possibilitat de retornar un pro-
ducte a canvi de l’import o d’un val
és un servei voluntari dels establi-
ments, no és obligatori. Forma
part de les tècniques de promoció
i es considera que, mitjançant
aquest incentiu, es pot aconseguir
un augment de les vendes, de
manera que es converteix en un
valor afegit al producte. 

Els establiments poden oferir:
• La devolució de l’import o el canvi per un
altre objecte.
• Un val, el qual pot tenir una caducitat o
unes condicions, i en el qual han de cons-
tar les condicions, el temps de validesa,
l’import i les excepcions a la devolució.

Observacions:
• Els establiments poden no acceptar
devolucions ni vals en períodes de rebai-
xes.
• La informació que es doni a les perso-

nes consumidores ha de ser veraç i com-
pleta. En molts casos, l’oferiment de retor-
nar el producte és verbal i no queden cla-
res les condicions ni el termini. Convé que
el comerç determini i publiciti les condi-
cions; altrament, una deferència es pot
convertir en una decepció o un conflicte.
També cal que el comprador o comprado-
ra s’informi i valori les condicions.
• Quan es tracti de productes defectuosos
o tarats, és obligatori el canvi en compli-
ment de la garantia.
• És un servei voluntari que fan alguns

establiments. Per aquest motiu, abans de
reclamar, cal assegurar-se que l’establi-
ment ofereix aquest servei o que el pro-
ducte és defectuós.
• Quan es tracta de vendes fora d’establi-
ments comercials (venda a domicili, per
correu, per telèfon, per Internet o a distàn-
cia) hi ha el dret a desistiment. En aquests
casos, si no s’ha fixat un termini, s’entén
que és de set dies.
• En el cas de reclamacions, cal presen-
tar fotocòpies del val i la documentació que
es tingui que acrediti la venda.

• Per raons de política comercial, els
comerços, cada vegada més, estan reco-
neixent el dret a la devolució del producte
en perfectes condicions sense que hi hagi
un fonament jurídic.
• Per evitar la devolució dels diners, alguns
comerços lliuren vals que obliguen a
adquirir altres productes del mateix esta-
bliment. No hi ha impediment legal con-
tra aquesta pràctica, sempre que no hi hagi
un compromís previ de devolució dels
diners en efectiu, per exemple, en la publi-
citat, que vincula el comerç.

L’Oficina Municipal de Consum Informa:

Devolucions i vals als establiments de venda
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Al voltant del Dia Internacional de la
Dona Treballadora, el 8 de març, s’ha con-
figurat un programa d’actes organitzats
per l’Ajuntament i diverses entitats i
col·lectius del municipi que porta per
lema “El mes de març, el mes de les
dones”. Les diferents propostes, que
volen posar de manifest el paper de la
dona a la societat i reivindicar la igualtat
d’oportunitats entre sexes comencen el
dissabte 6 de març, a les 12 h, a la plaça

del Mercat Vell, amb el “Vine a perfilar-te
pel dia de les dones”, un acte ludicorei-
vindicatiu on totes les persones assistents
podran pintar un seguit de teles amb la
col·laboració de les professores de l’es-
cola de pintura Blancdeguix. Durant l’ac-
te, també tindrà lloc la tradicional lectu-
ra del manifest.

A més, durant la jornada del dimarts
9 de març, membres de la Regidoria de
Dona seran al mercat setmanal per infor-

mar i difondre la campanya, i repartiran
llibrets de difusió del Pla local d’igualtat

d’oportunitats (2008-2013).
El 13 de març, a les 19.30 h, a la sala

polivalent de Ca n’Humet, tindrà lloc la
II Mostra de Curts de Dones, que comp-
ta amb la col·laboració de les entitats
AKONGA i l’Associació de Dones per

la Igualtat. A més, entre el 31 de març i
el 27 d’abril, l’edifici Els Vienesos acolli-
rà l’exposició La maternitat d’Elna. 

Ja és obert el període per sol·licitar plaça
als cursos de formació d’enguany. L’Ajun-
tament del Masnou, amb la convicció que
la formació és una peça clau davant de la
situació de crisi actual, a través de la Uni-
tat de Promoció Econòmica ha progra-
mat, per a tot l’any 2010, accions de for-
mació, tant contínua com ocupacional.
En el cas de la formació contínua, els cur-
sos d’Ofimàtica, Word, Acces, Excel,
Internet o Comptabilitat informatitzada
s’iniciaran en el moment que hi hagi un
mínim de vuit persones inscrites, mentre
que els de formació ocupacional estan
pendents d’aprovació (per tant, la preins-
cripció es formalitzarà quan Promoció
Econòmica en tingui la resolució defini-

tiva). Els cursos de formació ocupacional
amb preinscripció oberta són: Informàti-
ca i ofimàtica bàsica, Empleat/ada admi-
nistratiu/iva, Auxiliar d’infermeria en geria-
tria, Monitor/a esportiu/iva, Atenció espe-
cialitzada a persones malaltes d’Alzheimer,
Comptabilitat i anàlisi de balanç, Informà-
tica i ofimàtica bàsica, i Auxiliar d’infer-
meria en geriatria. 

Per a més informació i inscripcions,
podeu trucar al telèfon 93 557 17 60, o bé
envieu un correu electrònic a p.economica
@elmasnou.cat. També podeu consultar la
pàgina web www.elmasnou.cat.

Arrenca “El mes de març, 
el mes de les dones”

Al llarg del 2009, s’ha tre-
ballat des de la Regido-
ria de Dona per a la
implementació del Pro-

tocol municipal per a

casos de violència de

gènere del Masnou. Algu-
nes de les intervencions
més destacades són els
tallers de sensibilització

i prevenció amb l’alumnat de 4t d’ESO, en la
segona jornada interescolar “I tu què faries?”,
celebrada el passat 17 de novembre, per cons-
cienciar el jovent de l’existència d’aquest tipus
de violència i de la responsabilitat conjunta
de tots i totes per eradicar-la. També, amb l’a-
lumnat de 3r d’ESO s’han dut a terme tallers
a l’aula com a estratègia de sensibilització per
a aquest col·lectiu. 

Avaluació del ‘Protocol municipal contra la violència de gènere’

Obert el període per
sol·licitar plaça als
cursos de formació

Des de l’Observatori Municipal de la Violència de Gènere es
recullen les dades trimestralment sobre els casos de violència
detectats al Masnou des de cadascun dels serveis del circuit
(ambulatoris, Policia Local, Serveis Socials…). Aquestes són
les dades del 2009: 

S’han detectat un total de 77 dones que pateixen actualment o
que van patir en el passat algun tipus de violència per part de les
seves parelles o exparelles, i 3 que han patit o estan patint violèn-
cia per part dels seus fills o filles.

D’aquests 80 casos, 34 s’han incorporat al Protocol municipal
per a casos de violència de gènere, i se’ls han ofert els serveis que
tenim actualment disponibles.

D’aquests casos, només 28 han denunciat les situacions d’abús i
violència que viuen.

El dissabte 6 de febrer, a les 18 h, Arturo Pascual i Maria Rocafull van rebre, de la mà de
l’alcalde del Masnou, Eduard Gisbert, i del regidor de Gent Gran, Xavier Serra, la figura
d’un vaixell com a homenatge per ser els socis més grans del Casal de Gent Gran de Can
Malet. L’acte també va comptar amb la presència de la presidenta del Casal, Maria
Rossell, i la vicepresidenta, Maria Teresa Vidal.

Estem davant d’un greu problema social; les
xifres parlen per si mateixes. Sabem, a més
a més, que aquestes dades només eviden-
cien una part del problema, perquè moltes
vegades les dones que es troben sota vio-
lència guarden silenci perquè tenen por i
vergonya. És per aquest motiu que volem
fer arribar un missatge d’esperança a totes
aquelles dones que pateixen violència, els
volem dir que surtin de la seva presó i que

demanin ajuda, que aquest Ajuntament disposa dels recursos
humans i materials per ajudar-les. 

Volem transmetre a tota la ciutadania que la lluita contra
totes les manifestacions de la violència masclista és una prioritat
política del nostre Govern municipal. Després de més d’un any d’a-
plicació, podem dir que el Protocol municipal contra la violència de
gènere és una bona eina. 

PLIOPla local 

d’igualtat 

d’oportunitats

del Masnou 

2008-2013

PLIO 2 
 25/2/1

0  10:4
7  Pági

na 

Marta Neira
Regidora de Dona

Arturo Pascual i Maria Rocafull, 
els socis més grans del Casal de Gent
Gran de Can Malet

Arturo Pascual i Maria Rocafull, a la dreta de la imatge, amb membres de la Junta 
i autoritats municipals.
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Una de les principals tasques de la Regidoria
de Salut Pública és la coneguda com a protec-
ció de la salut, que comprèn un conjunt d’ac-
tuacions destinades a protegir la població dels
agents físics, químics i biològics presents en el
medi i que atempten contra el benestar, i a
garantir la innocuïtat i la salubritat dels pro-
ductes alimentaris (l’aigua inclosa) o la salut
ambiental.

L’Ajuntament del Masnou ha incrementat
durant els últims anys els esforços per realit-
zar aquestes feines. Des d’aquesta Regidoria
es duen a terme diversos controls i revisions
per assegurar que les condicions de salubritat
són les adequades. A continuació us oferim un
recull de les principals tasques que fa la Regi-
doria de Salut Pública:

Control de la legionel·la als edificis i les ins-
tal·lacions municipals: S’elabora un cens de les
instal·lacions d’alt risc en empreses privades i
se’n facilita el control, que depèn de la Genera-
litat de Catalunya. Es du a terme un control ana-
lític de la xarxa d’aigua de consum humà dels
edificis municipals. Es mira la legionel·losi i la
qualitat de l’aigua. També s’hi inclouen les fonts

ornamentals i les zones de reg per aspersió.
Control de la salubritat d’espais públics: jar-

dins, àrees de jocs infantils, sorrals… Aquest
any s’han visitat tots els CEIP i llars d’infants
per fer un control de salubritat de la sorra i
també s’han recollit mostres a cada CEIP i llars
d’infants, platges.

Servei de vigilància i socorrisme a les plat-
ges del Masnou.

Servei de cobertura sanitària per atendre
possibles incidències als actes públics del
municipi que ho requereixin.

Inspeccions sanitàries de les piscines d’ús
públic.

Vigilància i control sanitari dels establiments
alimentaris de comerç minorista de carn i deri-
vats i restauració, i revisió documental i veri-
ficació dels autocontrols.

Vigilància i control sanitari dels menjadors
col·lectius: escoles, llars d’infants i residències.

Identificació de plagues i assessorament
sobre el control de plagues a la via pública i als
espais públics. Control de plagues i adopció de
mesures encaminades a eliminar-les en cen-
tres de primària i llars d’infants.

D’acord amb el Pla integral de control del

mosquit tigre, aplicació de mesures correcto-
res als edificis i instal·lacions municipals i a la
via pública. A més a més, atenció personalit-
zada dels avisos de la ciutadania.

Registre censal de gossos, gats i fures. Ator-
gament de la llicència preceptiva per a la tinen-
ça i/o conducció de gossos considerats poten-
cialment perillosos. Control del compliment
de la normativa que regula la tinença d’animals
de companyia. S’han desenvolupat campanyes
de sensibilització.

L’any 2009, es va signar un conveni de dele-
gació de competències amb el Consell Comar-
cal del Maresme per portar a terme l’autoritza-
ció sanitària de funcionament dels establiments
de comerç minorista. Durant l’any 2009, la Regi-
doria va iniciar la campanya als establiments
de restauració del municipi (bars, bars restau-
rant i establiments de menjars preparats), en
coordinació amb el Consell Comarcal del
Maresme.

Campanya d’identificació d’animals i cam-
panya de tinença responsable. Es va dur a
terme del 20 d’abril al 20 de juny de 2009 i es
van donar ajuts per posar el xip als animals de
companyia. 

Protecció de la salut: inspeccions 
i controls de Salut Pública
L’Ajuntament revisa instal·lacions, establiments comercials i la tinença d’animals 
per lluitar contra els agents nocius per a la salut

Valoració de la regidora
Cruz Álvarez Artidiello

La protecció de la salut és una
feina feixuga, ja que els agents
que poden perjudicar la nos-
tra salut estan presents al
medi, conviuen amb nosaltres
i no és possible, la majoria de
les vegades, la seva eliminació
permanent. I és també una

feina silenciosa, ja que normalment no es parla de
salut pública si no hi ha problemes. M’agradaria
aprofitar per recordar que tothom pot col·laborar
a millorar la protecció de la salut dels masnovins i
masnovines, i un bon exemple és la recollida dels
excrements dels gossos, que no hem d’oblidar que,
a part d’un problema estètic, pot ser també un pro-
blema per a la salut, especialment dels infants.

El CEIP Ferrer i Guàrdia,
Escola Verda

Després d’haver treballat durant els últims tres anys en el Pro-
jecte Mediambiental, el CEIP Ferrer i Guàrdia ha rebut el dis-
tintiu d’Escola Verda. L’acte va tenir lloc el mes de desembre
passat en el marc de la VIII Trobada d’Escoles Verdes, a l’Au-
ditori del Palau de Congressos de la Fira de Barcelona. En repre-
sentació del CEIP masnoví, hi van assistir els alumnes Marta
Llucià (5è) i Nil Amigó (6è), acompanyats per les mestres del
centre Sònia Mateu i Ariadna Solana. L’acte va comptar amb
la presència del conseller d’Educació, Ernest Maragall, i del con-
seller de Medi Ambient, Francesc Baltasar.

Cursos d’autocompostatge 
a les escoles

L’Ajuntament del Masnou
organitza enguany uns tallers
per promocionar l’autocom-
postatge als CEIP Lluís Millet,
Marinada i Ocata. El dia 15 de
gener ja se’n va fer una sessió,
en què van participar les clas-
ses de 4t, 5è i 6è de primària.
L’esquema general del primer
taller consta d’una part teòri-
ca i d’una part pràctica. La
part teòrica consisteix en una

presentació en PowerPoint en què es tracten el cicle de la
matèria, els fonaments del compostatge, les diferències entre
compostatge de jardí i urbà, la justificació de l’ús d’un com-
postador, l’emplaçament del compostador, la diferenciació
entre el que es pot i el que no es pot compostar, els factors
del procés que cal controlar, i els possibles desajustos i les
solucions. La part pràctica d’aquest primer taller per als cen-
tres que hi participen per primera vegada es basa en el mun-
tatge d’un compostador. Les properes sessions seran el 19 de
març i el 7 de maig.

Recollida selectiva 
al Masnou

Amb l’objectiu de seguir millorant els serveis del municipi relacio-
nats amb la recollida selectiva dels residus, l’Ajuntament comença
a implantar un nou model amb contenidors soterrats en alguns punts
del Masnou. Els contenidors (vidre, paper, envasos, orgànica i resta)
estaran situats en un mateix indret, la qual cosa facilita la deposi-
ció per separat de tots els residus. Les noves àrees estan ubicades
al carrer del Brasil cantonada amb carrer de l’Uruguai, Prat de la
Riba a l’altura de l’avinguda de la Mare de Déu de Núria i Mossèn
Jacint Verdaguer a l’altura del carrer de Sant Cristòfol. Els nous con-
tenidors es van posar en funcionament el 15 de febrer.

Controls realitzats 
durant l’any 2009
Control de legionel·la dels edificis i
instal·lacions municipals: 38 analítiques.

Control de legionel·la del sistema de reg per
aspersió: 30 analítiques.

Control de legionel·la en sistemes contra
incendis: 7 analítiques.

Control de legionel·la en fonts ornamentals: 
1 analítica.

Control del Complex Esportiu: Trimestralment
es porten a terme controls microbiològics
ambientals de bacteris i fongs, controls micro-
biològics de superfícies de bacteris i fongs, con-
trol de temperatures i humitat relativa, control
microbiològic de l’aigua de bany, control fisico-
químic mínim de l’aigua de bany, control fisico-
químic complet de l’aigua de bany, analítiques
de legionel·la, control fisicoquímic d’aigua, i con-
trol microbiològic d’aigua.

Control de plagues: Es fa un control integral
de plagues quadrimestralment als edificis i
instal·lacions municipals. A la via pública, es
realitza una desratització mensual de la xarxa
del clavegueram per zones. A part d’aquest
control mensual, l’any 2009 es van fer actua-
cions requerides pels avisos de la ciutadania:
54 avisos.
Semestralment, es desinfecta la xarxa de vehi-
cles de manteniment i de la Policia Local.
32 visites per avisos de mosquit tigre.
48 inspeccions en establiments de comerç
minorista.

Cens d’animals de companyia: 1.328 gossos
censats. 137 gats censats. 2 fures censades
El 31 de desembre de 2009, hi havia un total de
54 llicències per a la tinença i/o conducció de
gossos considerats potencialment perillosos.

Control de la sorra de la platja: La Diputació
de Barcelona va fer analítiques de la sorra quin-
zenalment.

Les guinguetes de la platja són alguns dels establiments inspeccionats.

A
R

X
IU

 A
JU

N
TA

M
EN

T

C
EI

P
 F

ER
R

ER
 I

 G
U

À
R

D
IA

A
R

X
IU

 A
JU

N
TA

M
EN

T

R
A

M
O

N
 B

A
R

R
A

G
A

N



8 Febrer de 2010     el Masnou viu

L’alcalde del Masnou, Eduard Gisbert, el
primer tinent d’alcalde d’Urbanisme, Habi-
tatge i Educació, Màxim Fàbregas, altres
representants municipals, de la Diputació
(Josep Comas, coordinador de l’Àrea d’E-
ducació) i de la Generalitat (Jaume Oli-

veras, secretari general de Governació)
van inaugurar aquest diumenge, 31 de
gener, la segona escola bressol municipal,

La Barqueta. El centre ofereix 61 places,
que s’afegeixen a les 41 del Sol Solet en l’o-
ferta pública. 

Durant la jornada, es van poder visitar
les instal·lacions, i hi va haver animació
per als pares i mares i per als infants. En
els seus parlaments, tant Gisbert com
Fàbregas van mostrar la seva satisfacció
per haver fet realitat un compromís adqui-

rit al Pacte de Progrés de l’any 2003, però,
a més, també van tenir paraules de suport
per a les persones que, en el mateix
moment, davant l’Ajuntament i tallant la
Nacional II, s’estaven manifestant per
demanar que el Departament d’Educació
revisés la seva decisió de reduir en un grup
l’actual oferta de P3 al municipi.

Fàbregas, en el seu discurs, va repas-
sar les dificultats que s’han hagut de supe-
rar fins a arribar al punt de tenir una sego-
na escola bressol municipal, que va entrar
en funcionament l’1 de febrer. El primer
tinent d’alcalde va explicar que, des del
començament, l’Equip de Govern va tenir
clar que el nou equipament havia d’ubi-
car-se al sector d’Ocata, la qual cosa va
ser possible gràcies a “una complexa ope-
ració urbanística” relacionada amb el
solar de l’antiga caserna de la Guàrdia
Civil i el que ara ocupa La Barqueta.
Fàbregas també va remarcar els recur-
sos aportats per la Generalitat i la Dipu-
tació de Barcelona. De la mateixa mane-
ra, va agrair la tasca de la regidora d’Edu-
cació del mandat passat, Carme Giol

–present a la inauguració–, als inicis del
projecte, i dels treballadors i treballado-
res municipals que han fet possible aques-
ta nova escola bressol.

El nou equipament compta amb quatre
aules, una sala polivalent, un magatzem,
un despatx, una zona enjardinada, una
biberoneria i un menjador. Aquest curs, La
Barqueta comptarà amb una aula de 4
mesos a 1 any (amb 9 alumnes), dues aules
d’1 a 2 anys (amb 13 alumnes cada una) i
una aula de 2 a 3 anys (amb 20 alumnes).
A l’aula de 2 a 3 anys, actualment hi ha
vacants d’alumnat per cobrir, de manera
que les persones interessades poden con-
tactar amb la Regidoria d’Educació. 

Inaugurada la segona escola
bressol municipal, La Barqueta

La pluja va fer acte de presència durant la inauguració, però no va deslluir la celebració.

El centre ofereix 61 places, que s’afegeixen a les 41 del Sol Solet en l’oferta pública

El dimarts 9 de febrer, a la sala capitular
de l’Ajuntament, una vintena d’alumnes de
6è de primària dels diferents centres edu-
catius del Masnou van protagonitzar el pri-
mer ple del Consell Municipal dels Infants

corresponent al curs 2009-2010, juntament
amb l’alcalde, Eduard Gisbert; el regidor
d’Educació, Màxim Fàbregas, i altres
autoritats de l’Ajuntament. Els nois i noies
participants han estat escollits com a regi-

dors i regidores del Consell dels Infants,
amb la qual cosa assumeixen el rol de
representants de cada aula de 6è, amb l’ob-
jectiu de consensuar una iniciativa que,
posteriorment, el Govern municipal haurà
de dur a terme. 

Durant la segona quinzena del mes de
gener, els alumnes de 6è de primària van
participar en dues sessions als centres res-
pectius, en les quals es van treballar aspec-
tes teòrics i pràctics relacionats amb la
democràcia, adreçats a impulsar els valors
de la convivència, la participació, la tole-
rància, el respecte i la solidaritat entre tot
l’alumnat. Al mateix temps, també han
après diversos aspectes relacionats amb
el funcionament dels ajuntaments, entre
els quals cal ressaltar el procés que cada
quatre anys se segueix per elegir els regi-
dors i regidores, per a l’elecció de l’alcal-
de i el funcionament del Ple de l’Ajunta-
ment.

En acabar la primera fase, va tenir lloc
l’elecció d’un regidor i una regidora per a
cadascun dels grups de 6è de primària. Al
llarg de la tercera setmana de febrer, els

alumnes de 6è de tots els centres del muni-
cipi van fer una visita a l’Ajuntament,
durant la qual se’ls va informar de les tas-
ques del personal dels diferents serveis. 

Durant la segona fase, que va tenir lloc
al llarg del mes de febrer, es van elaborar
i concretar les propostes, amb sessions de
treball als centres i una sessió interna de
treball dels regidors i regidores. L’últim Ple
serà el 9 de març a la sala de plens de l’A-
juntament i s’hi acordarà la proposta que
el Consell presentarà al Govern municipal
perquè la dugui a terme.

El regidor d’Educació, Màxim Fàbre-

gas, valora molt positivament les dues
vessants d’aquest projecte: l’aposta per
l’impuls del coneixement i la pràctica dels
valors essencials de la democràcia, i l’a-
costament als infants de la institució
municipal. El regidor també manifesta la
seva confiança en el fet que el Consell
dels Infants, com a primera experiència
democràtica, contribueix que els nens i
nenes tinguin un millor coneixement del
municipi i que posin en pràctica els valors
treballats. 

Els escolars escollits regidors amb autoritats municipals, a la sala de plens.

EDUCACIÓ

L’EQUIPAMENT TÉ QUATRE
AULES, UNA SALA POLIVA-
LENT, UN MAGATZEM, UN
DESPATX, UNA ZONA
ENJARDINADA, UNA BIBE-
RONERIA I UN MENJADOR
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A partir del 19 de febrer, s’ha tornat a obrir
a l’ús públic, en horari de caps de setma-
na, el pati del CEIP Ocata, que s’afegeix al
CEIP Ferrer i Guàrdia, per proporcionar
més espais de convivència i joc per als
infants i joves del municipi dins el progra-
ma “Obrim patis”. La iniciativa, que vol pro-
mocionar l’obertura dels patis de les esco-

les en horari no lectiu per a l’ús social i
esportiu, va iniciar-se l’any 2005. Amb
aquesta iniciativa, es volen ampliar els
espais de joc disponibles per als infants
del municipi. Aquest programa es coordi-
na des de les regidories d’Esports i Educa-
ció, i compta amb el suport del Pla educa-
tiu d’entorn. 

Torna el programa
“Obrim patis”

Una setantena de persones es va mani-
festar el diumenge 31 de gener en defen-
sa de l’escola pública i contra la possi-
bilitat que el Departament d’Educació
de la Generalitat tanqui una aula de P3
del CEIP Lluís Millet. Per a la manifes-
tació, es va tallar la Nacional II entre
les 12 i les 13 h. Durant la concentració,
a la qual van assistir representants de
les agrupacions polítiques municipals,
un representant de l’AMPA del centre
va llegir un manifest en defensa de l’es-
cola pública. També es va fer una crida
perquè els pares i mares d’alumnat en
edat d’escolaritzar-se a P3 inscrivissin
els infants lliurement al centre que vol-
guessin, independentment de les res-
triccions que s’imposin des del Depar-
tament d’Educació.

L’AMPA s’ha ofert per ajudar i asses-
sorar en tot moment els pares i mares
que vulguin escolaritzar els seus fills i
filles al CEIP Lluís Millet. Segons els càl-
culs de l’entitat, al Masnou són 218 els
nens i nenes que han de començar P3 i
Educació només oferirà 125 places, amb
la qual cosa s’obliga els pares i mares a
portar els infants a centres no desitjats
o haver de pagar per l’educació.

El 22 de gener passat, el Ple munici-
pal va aprovar una moció d’urgència, sig-
nada per totes les forces polítiques del
consistori, per demanar a Educació que
revisés la seva decisió i que mantingués,
per al curs 2010-2011, l’actual oferta de
deu grups de P3 per al municipi del Mas-
nou, a més de mostrar el seu suport a la
comunitat educativa del municipi.

Tall de la Nacional II a favor 
de l’escola pública

El president del Parlament 
de Catalunya visita l’IES 
Mediterrània

Els infants i joves del Masnou poden gaudir de les instal·lacions de les escoles.

Prop de setanta persones van ocupar la Nacional II el 31 de gener

Ernest Benach va parlar sobre el Parlament amb l’alumnat i el professorat.
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El dimecres 20 de gener, el president del
Parlament de Catalunya, Ernest Benach,
va visitar l’IES Mediterrània amb l’objec-
tiu d’acostar aquesta institució a la gent
jove i difondre els valors democràtics entre
l’alumnat. Benach va conversar amb el
Consell Escolar, on també va assistir l’al-
calde del Masnou, Eduard Gisbert, i el pri-
mer tinent d’alcalde d’Urbanisme, Habi-
tatge i Educació, Màxim Fàbregas.

Durant la conversa, se li van traslla-

dar aspectes de la vida i del funciona-
ment de l’institut, així com de l’educació
en general al municipi. A la trobada, amb
l’alumnat de segon de batxillerat i dele-
gats i delegades de la resta de cursos,
Benach va exposar els orígens i la histò-
ria de la institució parlamentària a Cata-
lunya i la seva importància en la vida de
tots els ciutadans i ciutadanes. També va
respondre les preguntes que l’alumnat li
va adreçar.

Pistes d’ús lliure

Horari “Obrim patis” al CEIP Ferrer i Guàrdia:
- De dilluns a dijous, de 19 a 21 h.
- Dissabtes, diumenges i festius, d’11.30 a 13.30 h i de 16.30 a 21 h.
Juliol i agost: 
- De dilluns a divendres, de 18 a 21 h.
- Dissabte, diumenge i festius, d’11.30 a 13.30 h i de 16.30 a 21 h.

Horari “Obrim patis” al CEIP Ocata:
- Divendres, de 19 a 21 h.
- Dissabtes, de 16.30 a 21 h.
- Diumenges, d’11.30 a 13.30 h i de 16.30 a 21 h.

Pistes d’ús reservat

La resta de patis d’altres centres també es podran utilitzar de forma organitzada, fent la reserva a la
Regidoria d’Esports (Tel. 93 555 61 03 o esports@elmasnou.cat). Es podran reservar pistes fora de
l’horari escolar i en període de vacances escolars (Nadal, Setmana Santa i juliol), així com en dies fes-
tius, sempre que ni l’escola ni l’AMPA no hi tinguin programades activitats.

Procés de preinscripció i matriculació. Curs 2010-2011

Oficina Municipal
d’Escolarització

Escola bressol: del 3 al 14
de maig.

Batxillerat, cicles formatius
de grau mitjà i cicles artístics:
del 10 al 21 de maig (i, per
Internet, fins a les 24 h del
dia 20 de maig).

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

Cicles formatius de grau
superior: del 25 de maig
al 4 de juny (i, per Internet,
fins a les 24 h del dia 3
de juny).

Per a informació, recollida i
lliurament de les sol·licituds: els
centres escolars i l’Oficina Municipal
d’Escolarització (Ca n'Humet, c/ de
Fontanills, 77 - Tel. 93 540 53 82).

Horari de l’Oficina Municipal
d’Escolarització: de dilluns a
divendres, de 10 a 14 h, i dijous,
de 17 a 20 h.

Tant el telèfon de l'OME com l'obertura dels dijous a la tarda són hàbils només durant el període de preinscripcions i matriculacions escolars.

Dates de preinscripció
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La llarga crisi actual ha afectat de forma
important l’activitat econòmica i, sobre-
tot, l’economia de les famílies. L’atur n’és
una de les conseqüències més greus i,
alhora, el major problema de la societat
catalana dels últims dos anys. Els ajunta-
ments no som aliens a aquesta situació; en
un moment com l’actual, som la primera
instància a la qual s’adrecen els ciutadans,
tant per sol·licitar ajuts indirectes en for-
mació i treball com, directament, per per-
cebre ajuts assistencials.

Així doncs, l’anterior FEIL 2009 ha

estat una bona eina per aturar la sagnia de
llocs de treball; les obres realitzades amb
aquells fons van significar una injecció de
400.000 llocs de treball a tot l’Estat. El
Govern central va confiar llavors en els
municipis per canalitzar els 8.000 milions
d’euros en l’execució de més de 30.000
obres en més de 8.000 ajuntaments. Per al
Masnou, ha significat una inversió de 3,8
milions d’euros i la realització de 18 actua-
cions, de tots conegudes.

Atesos els bons resultats d’aquest pri-
mer pla, el Govern central torna a confiar
en el món local per gestionar un segon pla,
el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sos-
tenibilitat Local (FEOSL 2010), que, dotat
amb 5.000 milions d’euros, invertirà a

Catalunya 800 milions d’euros en més de
4.000 projectes, que suposaran crear
20.000 llocs de treball el 2010. Les actua-
cions principals presentades al FEOSL són
per a l’estalvi i l’eficiència energètics, i
actuacions en tecnologies de la informa-
ció; també s’inclouen actuacions mediam-
bientals, de promoció d’ocupació, activi-
tats d’innovació, de millora en recursos
hídrics, de seguretat vial i de transport
urbà sostenible, i de recuperació d’espais
naturals i del patrimoni històric, entre d’al-
tres.

L’Equip de Govern municipal ha pre-
sentat al FEOSL 2010 un seguit d’actua-
cions: la renovació de l’enllumenat públic
a diversos sectors, la telegestió d’equipa-

ments per al control energètic i la
instal·lació de plaques fotovoltaiques en
dos equipaments, pel que fa a l’estalvi i l’e-
ficiència energètics; l’ampliació d’un casal
de la gent gran i la millora de dues
instal·lacions esportives, pel que fa a la
millora d’equipaments; el soterrament de
contenidors, pel que fa a la política de trac-
tament de residus; la millora dels acces-
sos a una escola municipal i la instal·lació
de noves marquesines a les parades de
bus, pel que fa a la mobilitat urbana sos-
tenible, i, finalment, la modernització de
l’Administració municipal i dels seus pro-
cessos, amb la voluntat d’apropar-la a la
ciutadania i fer-la més eficient per als mas-
novins i masnovines.

Benvingut el segon Fons Estatal per
a l’Ocupació al Masnou

El títol d’aquest article pot semblar un pèl
exagerat, però els veïns dels voltants ja
saben per on vaig. En tot cas, val la pena
que la ciutadania en general conegui la
realitat que toca viure a la gent de la zona
del Torrent Umbert.

Ja fa uns anys que la zona està pen-
dent que s’hi pugui desenvolupar un pla
urbanístic, el conegut com a Pla de l’Es-
tampadora. Això ha comportat que diver-
sos edificis hagin estat comprats per pro-
motors, algun dels quals no té cap interès
a fer-ne un manteniment, ja que preveuen
que tard o d’hora podran anar a terra. 

Aquest estat de deixadesa d’alguns
dels edificis ha esdevingut un reclam per

a persones que han acabat ocupant-los i
això ha comportat, i continua comportant,
greus problemes de convivència amb els
veïns de la zona. Més enllà de l’ús il·legal
de l’aigua i l’electricitat en aquestes cases
ocupades, i per posar alguns exemples, els
veïns han vist com els entraven a casa a
robar, com les baralles al carrer s’han fet
una constant o com en un dels habitatges
sembla que s’hi hagi implantat un mercat
nocturn, i no precisament de fruita. En
definitiva, els veïns del Torrent Umbert han
passat de la tranquil·litat a la preocupació.
Alguns han hagut de posar tancaments a
les portes i a d’altres fins i tot els fa recan-
ça marxar de vacances no fos cas que en
tornar es trobessin a casa uns individus
que s’hi han instal·lat. És realment un tema
molt seriós i que fa massa temps que dura.

Els veïns, que s’han organitzat i que
fins i tot han creat un bloc que s’anome-
na Torrent Umbert existeix, estan can-
sats de denunciar aquests fets a la Policia
Local, i també a l’alcalde i a tot l’Equip de
Govern municipal. I el Govern què fa
davant de tots aquests fets? Quina és la
solució que planteja? Ha fet algun reque-
riment als propietaris dels edificis afec-
tats? Com que els veïns no ho saben i
nosaltres tampoc, des d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, com a grup munici-
pal, ho vam demanar al darrer Ple muni-
cipal. Ara n’esperem resposta, que desit-
gem que sigui ràpida.

El Govern municipal (PSC i ICV) sem-
bla que hagi oblidat aquesta zona històri-
ca del poble o, com a mínim, aquesta és la
sensació de la gent que hi viu. Hi ha molt

bones paraules, però els fets són tossuts i
els problemes persisteixen. Ja fa temps que
es percep una degradació de la zona (pro-
blemes amb la il·luminació pública, espais
abandonats...). És una llàstima, ja que de
la mateixa manera que hem vist que es fan
actuacions de millora en diversos punts
del Masnou, la zona del Torrent Umbert
sembla que no interessi. I això no pot ser,
perquè el Masnou és un tot. 

Els veïns, i sembla que no només els
dels voltants del Torrent Umbert (podrí-
em parlar també dels problemes de con-
vivència al carrer d’Adra), comencen a
estar farts de les bones paraules del
Govern municipal i del seu alcalde. “Fets,
no paraules”, deia un encertat eslògan
electoral del PSC, i és precisament això
el que reclamem des d’ERC. 

SOS Torrent Umbert

Canalització i urbanització de la riera 

del Sistrés

Tot i que es tracta d’una problemàtica que s’a-
rrossega des de fa massa temps, de fet ultra-
passa aquest mandat, creiem, hores d’ara, que
encara és lluny de resoldre’s tal com voldria la
població afectada. El Grup Municipal de CiU,
al Ple del setembre de 2008, va argumentar vas-
tament tot un seguit de motius que posaven de
manifest la necessitat de canalitzar i urbanit-
zar la riera esmentada. A grans trets, per segu-
retat: impossibilitat de realitzar tasques d’eva-
cuació eficaces del veïnatge en casos d’emer-
gència per incendi, revingudes de la riera, etc.,
a causa de l’estretesa del passatge per l’exis-
tència d’un mur de formigó de 3 metres d’al-
çada que limita amb la riera, així com per les
condicions impracticables de la resta d’ins-
tal·lacions, com escales, rampes amb inclina-
cions de més de 45 graus... Per qüestions sani-

tàries: presència de rosegadors, insectes, res-
tes orgàniques arrossegades per la riera i el
que comporta l’assentament d’un pipicà furtiu.
I per problemes estructurals: barreres arqui-
tectòniques que impossibiliten el desplaçament
de les persones amb problemes de mobilitat
reduïda.

Atès que després d’aquesta intervenció, tot
i que el senyor alcalde es va mostrar molt
receptiu i interessat en l’afer, anava passant el
temps i aquesta temàtica continuava sense
solució, posteriorment, en el decurs del Ple del
gener de 2009, hi vam tornar a insistir per tal
de recordar a l’Equip de Govern allò que esta-
va pendent. Total, han passat 17 mesos d’ençà
de la nostra primera intervenció i tot continua
com abans. Això sí, amb l’afegit que els veïns
i veïnes de la zona se senten profundament
decebuts.

Val a dir que el Govern ha tingut dues grans
oportunitats per tal de posar fil a l’agulla i dili-
genciar decididament aquest problema. Una
fou el FEIL de 2009, pel qual el Masnou va

rebre 3,8 milions d’euros, i ara més recentment
el FEOSL, injecció estatal d’uns 2 milions d’eu-
ros. En ambdues ocasions han decidit fer el
sord i obviar la sostenibilitat i millora de la
zona... 

Concessió dels serveis públics 

de temporada de les guinguetes 

de la platja

Malauradament, els diversos grups que con-
formem el consistori hem estat informats de
la matussera acció d’un personatge que ha
intentat manipular el procés de licitació per a
l’adjudicació de la concessió de les àrees de
servei de la platja, les altrament anomenades
guinguetes. El fet posa de relleu l’escassetat o
el nul control de la documentació que, via
administrativa, accedeix al consistori. És evi-
dent que som al davant d’un esdeveniment gra-
víssim que posa en dubte qualsevol procés
administratiu local. Automàticament, a partir
d’aquí, hom es pot qüestionar una infinitat de
resolucions anteriors...

En el cas que ens ocupa i preocupa, l’afer
es va descobrir perquè la signatura i el tipus
de lletra del document afegit a posteriori i fora
de termini, que en principi afavoria un dels lici-
tadors, eren molt diferents dels de la resta de
documents anteriorment presentats per l’inte-
ressat o interessada. Més encara, segons la ver-
sió oficial anunciada a la Comissió correspo-
nent, el mateix “afavorit” o “afavorida” no sabia
absolutament res del document esmentat. Dit
això, és obvi que pot haver-hi moltíssimes lec-
tures i qüestions per resoldre. Què pretenien
aquells que ho van fer? Tal vegada torpedinar
el procés de selecció? Què hauria pogut pas-
sar si els malfactors o malfactores no fossin
tan barroers i haguessin treballat més “fina-
ment”? Evidentment no jugarem a detectius.
D’altra banda, els fets s’han posat en mans de
la Fiscalia per tal que esbrini allò que realment
va succeir.

Parlant d’assignatures pendents, algú sap
alguna cosa dels pressupostos municipals d’en-
guany?

Assignatures pendents (miscel·lània)

El 31 de gener de 2009, ara fa poc més
d’un any, en el marc de la Primera Jorna-
da d’Educació del Masnou, es va acordar
la creació de dos grups de treball per tal
d’impulsar dues propostes que, en el marc
del Projecte Educatiu del Masnou, es van
considerar prioritàries per als participants
de la Jornada. La primera era la creació
d’una emissora de ràdio municipal i la
segona consistia a treballar per aconse-
guir enfortir el sentiment de pertinença al
Masnou.

Durant els tretze mesos transcorre-

guts des de la jornada, un conjunt de
masnovins i masnovines han dedicat els
seus esforços a treballar per al desenvo-
lupament d’aquests dos projectes: En el
cas de l’emissora de ràdio municipal
–projecte complex, perquè, a banda de la
tasca voluntària, necessàriament com-
porta una aportació econòmica munici-
pal–, s’han fet les primeres passes i, de
mica en mica, es treballa per perfilar una
proposta per presentar al Govern muni-
cipal. Pel que fa al projecte destinat a
l’enfortiment del sentiment de pertinen-
ça al Masnou, s’han obert dues línies de
treball diferenciades: una que intenta
aconseguir la complicitat dels centres
escolars del nostre municipi i una altra

que intenta implicar en aquesta tasca les
nostres entitats. 

Les properes setmanes es produiran
els primers contactes adreçats a aconse-
guir complicitats en aquests sectors, i con-
fiem que l’esforç de les persones que dina-
mitzen tots dos projectes aconsegueixi els
fruits desitjats. 

Centrant-nos en el segon objectiu,
creiem sincerament que hi ha moltes
raons per sentir-nos orgullosos de pertà-
nyer al Masnou i que, per això, la tasca
d’aconseguir que més ciutadans i ciutada-
nes comparteixin aquest sentiment no ha
de ser complicada. 

Un municipi com el nostre, amb deu
centres educatius, amb desenes d’entitats

consolidades, amb una oferta cultural, edu-
cativa, esportiva i recreativa d’ampli espec-
tre, i amb uns bons serveis d’atenció a les
persones, ha de ser capaç de traslladar al
conjunt dels seus ciutadans i ciutadanes
quins són els avantatges de viure i pertà-
nyer al nostre municipi i, en aquest sentit,
en els propers mesos, els membres del
Nucli Impulsor del Masnou no estalviaran
esforços per aconseguir-ho. 

És per això que, des d’aquesta tribuna,
m’atreveixo a demanar al conjunt de les
entitats del municipi que, per damunt de
qualsevol altra consideració, posin el seu
granet de sorra per contribuir a l’èxit d’a-
quest projecte. 

El Masnou bé s’ho val! 

Enfortim del sentiment de 
pertinença al Masnou!

Màxim Fàbregas
Portaveu del Grup 
Municipal d’ICV-EUiA

Enric Folch
Portaveu del Grup 
Municipal del PSC

Ferran Flo 
Regidor del Grup 
Municipal de CiU

Oriol Fernández 
Regidor del Grup 
Municipal d’ERC

Frans Avilés
Regidor no adscrit

Que la seguretat és una cosa indispensable
per poder-se sentir plenament lliure no és dis-
cutit per gairebé ningú. Més discutit és qui ha
de garantir aquesta seguretat als ciutadans:
la justícia, l’Estat, les autonomies, els ajunta-
ments o els polítics que omplen aquestes
administracions? O ha de ser la mateixa ciu-
tadania qui vetlli per la seva seguretat?
Successos com els que estan patint els veïns
de la zona del Torrent Umbert fan que el debat
es presenti complicat. Per als que no cone-
guin el que està ocorrent en aquesta zona del

nostre poble, ho explicaré breument: habitat-
ges ocupats per veritables delinqüents que no
han fet més que portar el mal i la il·legalitat a
aquesta zona i, és clar, un increment del nom-
bre de delictes, que genera una situació d’in-
seguretat que cap veí no té per què aguantar.
Ni aquí, ni en cap altre lloc.
I què s’hi està fent? Quina resposta o quines
accions per solucionar aquesta situació s’es-
tan produint? A criteri dels veïns, cap o gai-
rebé cap. A criteri de l’Ajuntament, ja s’hi està
treballant, però el cert és que, si s’hi està fent
alguna cosa, el resultat no és visible.
I mai no serà visible fins que els okupes es tor-
nin invisibles, és a dir, fins que desapareguin
del Masnou. Jo puc entendre, que no compar-

tir, en clau política, que el Govern municipal
no vulgui utilitzar tota la força de què dispo-
sa, però davant d’aquesta situació, hom s’ha
de posicionar i ser valent i contundent. A un
governant no li ha de fer por utilitzar el poder
per mantenir la seguretat. En cas contrari, pot
produir-se un problema més gran: que els
veïns, farts d’esperar, intentin garantir ells
mateixos la seguretat de les seves famílies i
els seus comerços. Això seria el símptoma
més gran de fracàs de l’exercici de la políti-
ca, cosa que ja s’està començant a produir.
Però encara no és tard. I tant que l’opció més
desitjada seria un desallotjament immediat,
però, coneixedors de com estan de mal fetes
algunes lleis, per a això caldrà esperar. I men-

trestant? No és suficient amb un increment
policial a la zona, és necessari actuar amb con-
tundència. Cal tallar tots els subministraments
que els okupes tinguin “punxats”, però cal fer-
ho al matí, a la tarda i a la nit. No s’ha de per-
metre l’entrada de vehicles en aquestes cases,
encara que sigui mitjançant obstacles fixos
(que la propietat reclami si ho vol), s’han d’i-
dentificar tots i fer un seguiment dels seus
comportaments diaris perquè no tinguin
marge a l’hora de realitzar les seves bretola-
des. Que notin que al Masnou ni se’ls vol ni
se’ls respecta i que, a qualsevol acció seva, hi
haurà una reacció contundent. Potser, i pot
ser que sigui una utopia, si no s’hi senten tan
còmodes com fins ara, optaran per marxar.

Torrent Umbert
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viu l’agenda de l’1 de març al 18 d’abril de 2010

DONA

DONA

DONA DONA

MARÇ
1 Dilluns

Casino del Masnou
Inscripcions al Campus 
de Setmana Santa
Els dies 29, 30, 31 de març i 1 d’abril, s’orga-
nitza, al Casino del Masnou, el casal de Set-
mana Santa, amb esports, jocs, activitats cul-
turals... Per a més informació, podeu consul-
tar el web: www.bbactivities.com.
Ho organitza: BBActivities i Casino del Masnou

3 Dimecres

EXPOSICIÓ 
19.30 h · El Blau
Col·lectiva 
de pintors 
del Masnou
Fins al 21 de març.
Obres de Jordi Oltra,
Joan Pinós Ortensi,
Carmen Muñoz i
Miquel Ramos. 
Ho organitza: El Blau

6 Dissabte

12 h · Plaça del Mercat Vell
“El mes de març, el mes de les
dones”
Acte ludicoreivindicatiu amb lectura del mani-
fest “Vine a perfilar-te pel dia de les dones”.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb la
col·laboració de Blancdeguix

7 Diumenge

TRADICIONS
13 h · carrer de 
l’Esperança
Tres Tombs
A les 12 h, concentració
al carrer de l’Esperança.
El recorregut serà:
carrer de Sant Rafael,
Roger de Flor, Santa Rosa

i Tomàs Vives. A les 13 h, benedicció dels ani-
mals. La festa serà amenitzada pels tabalers
de la Colla de Diables del Masnou.
Ho organitza: Associació de Veïns del Carrer de Sant
Rafael

8 Dilluns

20 h · Ca n’Humet
Reunió de la Comissió de Festes
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

9 Dimarts

10 h · Mercat setmanal
“El mes de març, el mes de les
dones”
Informació i difusió de la campanya al mer-
cat setmanal.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 Dijous

19 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)
Xerrada sobre habitatge jove

Xerrada informativa sobre habitatge jove,
ajuts de lloguer per a joves, pisos de protec-
ció oficial...
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

12 Divendres

18 h · Museu Municipal de Nàutica 
del Masnou
Contacontes al Museu
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

12
MÚSICA
22 h · Ca n’Humet (sala polivalent)
Concert de presentació del CD
de Fresh Trash, grup guanyador
de la Beca Nous Músics 
d’Alella, el Masnou i Teià 2009

Els acompanyaran a la presentació dos grups
convidats. Consulteu el preu de l’activitat.
Per a més informació: myspace.com_freshtrash
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

13 Dissabte

13 h · Parc temàtic Caramar
Calçotada popular
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

Tot el dia · Montserrat
Romeria a Montserrat
Inscripcions a les parròquies de l’arxiprestat
fins al 7 de març.
Ho organitza: Comunitat Parroquial El Masnou

De 10 a 14 h Jardins dels Països 
Catalans
El bus de 
les sis copes 
del Barça 
visita el 
Masnou
Ho organitza: 
Penya Barcelonista 
El Masnou-Ocata-Teià

19.30 h · Ca n’Humet (sala polivalent)
“El mes de març, el mes de les
dones”
Segona Mostra de Curts de Dones
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb la
col·laboració d’AKONGA i l’Associació de Dones per
la Igualtat

14 Diumenge

D’11 a 13.30 h · Parc temàtic Caramar
Circulació del trenet
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

17 Dimecres

8 h · Osona
Excursió: gran festa de la
matança
Dia de pagament: 8 de març.
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

TERTÚLIA LITERARIA
19 h · Biblioteca Pública Joan Coromines
Como agua para chocolate, 
de Laura Esquivel
Dirigirà la tertúlia M. Carme Roca, també
escriptora. La Biblioteca disposa d’exemplars
per deixar-los en préstec a qui ho desitgi.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Joan Coromines

20 Dissabte

11.30 h · Museu Municipal de Nàutica
del Masnou
Gimcama familiar: “De grumet
a capità”
A partir d’un joc de pistes per equips, podreu
conèixer com era la vida del mariner, plena
d’esforços, aventures i perills. Si supereu les
proves, podreu aconseguir un barret de capi-
tà! Places limitades. Cal fer reserva prèvia al
telèfon 93 540 50 02 o al correu electrònic
museu.nautica@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ca n’Humet
Curs de monitor/a de lleure
intensiu de Setmana Santa
Per a més informació i inscripcions, adreceu-
vos al Punt d’Informació Juvenil de Ca n’Hu-
met (els dilluns d’11 a 14 h i de dimarts a
divendres de17 a 20 h). Tel.: 93 540 00 56.
A/e: pij@elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

21 Diumenge

8 h · Plaça dels Cavallets
Passejada al castell de Sant
Miquel (Vallromanes)
El punt de trobada serà la plaça dels Cava-
llets a les 8 h. En arribar al lloc de destinació,
es donarà esmorzar. Activitat oberta a
tothom.
Ho organitza: Amics i Antics Escoltes del Masnou

27 Dissabte

ARTESANIA
De 10 a 20 h · Plaça de Marcel·lina 
de Monteys
Fira d’Artesania
La Fira d’Artesania també es farà el diumen-
ge 28 de març, en el mateix horari. Durant la
Fira, hi haurà un punt de recollida d’aliments
per a Càrites.
Ho organitza: La Colla de l’Hort

17 h · Plaça de Marcel·lina de Monteys
Gimcana per a infants
Les places són limitades. Hi haurà una petita
recompensa per a tothom qui hi participi. A
canvi, s’haurà d’entregar algun aliment per a
Càrites.
Ho organitza: La Colla de l’Hort

TEATRE 
18 h · Ca n’Humet (sala polivalent)
Teatre familiar: El xiulet 
del riure
Consulteu el preu d’aquesta activitat.
Un músic intenta explicar la història de la
guitarra, però un pallasso no li ho deixa fer.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h · Vestíbul 1a planta de l’Edifici
Centre (entrada pel carrer d’Itàlia)
VII Concurs de Cartells de Con-
sum. Dia de les Persones Consu-
midores 2010

Lliurament de premis i inauguració de l’expo-
sició de dibuixos.
La mostra es podrà veure fins a l’11 d’abril.
Exposició de tots els cartells presentats, dins
de les activitats del Dia Mundial dels Drets de
les Persones Consumidores 2010. A més, l’ac-
tivitat convida els infants a reflexionar sobre
els estereotips de gènere en la moda: hi ha
colors de nens i de nenes?
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

28 Diumenge

D’11 a 13.30 h · Parc temàtic Caramar
Circulació del trenet
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

SARDANES
A partir de les 11 h i durant tot el dia
Casino del Masnou
38è Aplec de la Sardana 
al Masnou, amb les cobles
Jovenívola de Sabadell, 
Marinada i Principal del 
Llobregat
Hi haurà dinar de germanor (consulteu el
preu d’aquesta activitat) i concurs de colles
improvisades amb premis per a totes les
colles participants. Per a més informació:
agr.sardanista_masnou@josoc.cat
Ho organitza: Agrupació Sardanista del Masnou

D’11 a 18 h · Casino del Masnou
Mercat de les Arts (edició de
primavera)
El Mercat de les Arts serà un esdeveniment
on els i les artistes exposen i venen la seva
obra i on el públic pot conèixer les seves crea-
cions. Edició dedicada a la memòria històrica
i el patrimoni cultural local, amb activitats en
relació amb aquesta temàtica.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h · Gent del Masnou
Diumenge amb lletres
Vetllada artística, literària, musical...
Ho organitza: Grup Rauxa, de Gent del Masnou

29 Dilluns

11 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)
Curs d’iniciació a la màgia
A càrrec de dos mags professionals dins del
SetAcció de Setmana Santa.
Màgia amb cartes, papers, mocadors, cordes
i mentalisme. El curs tindrà lloc durant els
dies 29, 30, 31 de març i 1 d’abril. Consulteu
del preu d’aquesta activitat. Inscripcions al
Punt d’Informació Juvenil de Ca n’Humet, els
dilluns d’11 a 14 h i de dimarts a divendres de
17 a 20 h. Tel.: 93 540 00 56. 
A/e: pij@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)
Taller d’iniciació de DJ
El curs tindrà lloc durant els dies 29, 30, 31
de març i 1 d’abril. Consulteu el preu d’aques-
ta activitat. Inscripcions al Punt d’Informació
Juvenil de Ca n’Humet, els dilluns d’11 a 14 h i
de dimarts a divendres de 17 a 20 h. Tel.: 93
540 00 56. 
A/e: pij@elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

30 Dimarts

TEATRE
18 h · Museu Municipal de Nàutica 
del Masnou
Visita teatralitzada al Museu
Municipal de Nàutica 
del Masnou
El grup
de teatre
GAT farà
un recorre-
gut per la his-
tòria del Mas-
nou. Un romà, un mestre
d’aixa, un capità, la dona d’un
pescador i una historiadora
seran els acompanyants d’un
viatge al llarg de la història
del Masnou. L’activitat està
destinada a tots els públics i
convida a sentir-se part d’a-
questa història.
Ho organitza: Grup d’Aficionats
al Teatre del Masnou (GAT) i
Museu Municipal de Nàutica

31 Dimecres

TEATRE
18 h · Museu Municipal de Nàutica 
del Masnou
Visita teatralitzada al Museu
Municipal de Nàutica 
del Masnou
El grup de teatre GAT farà un recorregut per
la història del Masnou. Un romà, un mestre
d’aixa, un capità, la dona d’un pescador i una
historiadora seran els acompanyants d’un
viatge al llarg de la història del Masnou. L’ac-
tivitat està destinada a tots els públics i con-
vida a sentir-se part d’aquesta història.
Ho organitza: Grup d’Aficionats al Teatre del Masnou
(GAT) i Museu Municipal de Nàutica

19.30 · Edifici Els Vienesos 
Exposició: “La maternitat 
d’Elna. Bressol de l’exili, 
1939-1944”
Fins al 27 d’abril.
Activitat inclosa dins “El mes de març, el mes
de les dones”. Exposició cedida per la Genera-
litat de Catalunya, dins el Programa per al
Memorial Democràtic.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

ABRIL
9 Divendres

18 h · Museu Municipal de Nàutica del
Masnou
Contacontes al Museu
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 Diumenge

D’11 a 13.30 h · Parc temàtic Caramar
Circulació del trenet
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

12 Dilluns

20 h · Ca n’Humet
Reunió de la Comissió de Festes
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

12
Complex Esportiu Municipal i platja del
Masnou
Setmana de l’Educació 
i l’Esport
Del 12 al 16 d’abril.
Setmana dedicada al treball dels valors
educatius i els hàbits saludables mitjançant
l’activitat física, l’esport i el joc. Es fan dife-
rents activitats ludicoesportives que bus-
quen treballar els valors educatius, el medi
ambient, la sostenibilitat i les interaccions
amb les persones i el seu medi. Les activi-
tats seran: bàdminton, tennis, vòlei platja,
handbol platja...
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i professors i
professores de primària i secundària de les escoles i
instituts del Masnou

13 Dimarts

ADOLESCÈNCIA 
19.30 h · IES Mediterrània
Xerrada: “Educació en el con-
sum actual dels adolescents”
Actuació emmarcada dins el Pla educatiu
d’entorn.
Ho organitza: IES Mediterrània

14 Dimecres

EXPOSICIÓ 
19 h · Casa del Marquès
“Sedentaris: Els primers
poblats a Catalunya”
Fins al 23 de maig.
Aquesta exposició mostra les formes artísti-
ques, tecnològiques, culturals i rituals de les
comunitats neolítiques del territori que
actualment anomenem Catalunya. 
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou i Fundació
Obra Social La Caixa

18 Diumenge

ANIMALS 
DE COMPANYIA 
11 h · Platja d’Ocata
Xip i Xapa, segona edició
Jornada d’activitats orientades a la promoció
de la tinença responsable d’animals de com-
panyia, especialment la identificació i l’adop-
ció. Desfilada de gossos en adopció, pista 
d’agility per participar amb el vostre gos,
paradeta de samarretes, bosses i rifa.
Ho organitza: ADAM (Associació de Defensa dels
Animals del Masnou) amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.

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

Dijous d’Acció. Jocs de taula a Ca
n’Humet
Els dijous 4, 11, 18 i 25 de març, de 17 a 21 h,
a l’Espai de Trobada de Ca n’Humet, hi troba-
reu una gran varietat de jocs de taula, com
Party&Co, Cranium, dames, cartes, Scrabble,
Othello, Monopoli, Kiriki... Cada setmana varia
la proposta de jocs de taula.

Dissabtes d’Acció. Dissabtes de
PlayStation
Els dissabtes 6, 13, 20 i 27 de març, de 17 a
21 h, a l’Espai de Trobada de Ca n’Humet,
gaudireu de les últimes novetats de la 
PlayStation, amb jocs com el Pro Evolution,
Guitar Hero, Mario Car...

Bitlles catalanes
Tornen les competicions i els entrenaments de
bitlles catalanes al remodelat carrer de Sant
Rafael. Els entrenaments i les competicions es
duen a terme els dissabtes, diumenges i festius
al matí al carrer de Sant Rafael. Al matí, les
sessions comencen a les 11 h i acaben a les 14
h. A la tarda, es reprèn l’activitat a les 19 h,
fins que la sessió es doni per conclosa. 

L’exposició “Retrats de mar” es pot
visitar al Museu Municipal de Nàutica del
Masnou fins el 24 de març. “Retrats de Mar”
és una exposició que reuneix una selecció d’o-
bres gràfiques contemporànies d’artistes
locals, procedents dels fons dels museus i ins-
titucions que formen la Xarxa de Museus
Marítims de la Costa Catalana. Ha estat con-
cebuda amb la intenció d’apropar a la socie-
tat el patrimoni que custodien i de sensibilit-
zar-la respecte a la necessitat de preservar-
lo, com a llegat del nostre passat marítim,
per a les generacions futures.
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Esplai de la Gent Gran d’Ocata
La masia de Cal Ros de les Cabres, punt de trobada a Ocata

Concepció
Montlleó
Presidenta

Des de quan és presidenta de l’entitat?
En sóc presidenta des del juny del 2007.

Com seria el seu casal de gent gran
ideal?
Principalment, el meu casal de la gent
gran ideal seria un que tingués més
espai del que disposem actualment. 

Per què creu que és important que la
gent gran tingui casals com aquest?
És necessari que la gent gran tingui
espais com aquest per poder reunir-se
amb persones afins a les seves caracte-
rístiques, principalment d’edat.

Quines són les principals dificultats
de la gestió d’una entitat com la
seva?
Crec que, en general, no es reconeix la
tasca que fa la Junta, ja que molts con-
sideren que el fet de pertànyer-hi com-
porta una ferma obligació de servei als
altres socis. Considero que ja tan sols el
fet de ser una associada fa que també
m’inclogui uns deures envers l’entitat.

Els socis i sòcies hi poden fer diverses activitats, com labors. La sala de billar és un espai molt freqüentat.

L’Esplai de la Gent Gran d’Ocata es va fun-
dar l’any 1992, fruit d’una decisió presa
entre dos amics jubilats que es van adonar
que a la part d’Ocata no hi havia cap local
de reunió per a les persones grans. Van
posar en marxa la idea en part perquè
sabien que hi havia una antiga masia cone-
guda com a Cal Ros de les Cabres, propie-
tat de l’Ajuntament, que no s’utilitzava i que
reunia les condicions per a la posada en

marxa de les seves idees. L’Ajuntament els
va donar el vistiplau i així va sorgir el Casal
d’Avis d’Ocata, nom que l’any 1997 es va
canviar per l’actual. 

L’edifici està situat en una zona on s’han
trobat jaciments romans, per la qual cosa
–tot i resultar petit per la quantitat de socis
i sòcies que són (actualment 425)– no s’hi
poden fer ampliacions. Des de l’entitat, con-
fien a augmentar el nombre d’associats i

associades, “ja que això és el que faria
replantejar a l’Ajuntament la necessitat de
buscar algun altre emplaçament per a l’es-
plai que tingués més capacitat per poder-hi
realitzar les nostres activitats”, expliquen.

Segons l’entitat, el seu objectiu priori-
tari és que totes les persones grans jubila-
des tinguin un espai per participar en acti-
vitats lúdiques pròpies de la seva edat i, a

la vegada, que hi trobin un acolliment amis-
tós, agradable i distret. És per això que, al
llarg de l’any, organitzen diverses activitats,
com les excursions amb visites culturals,
els campionats de diferents disciplines (par-
xís, dòmino, billar, petanca, ping-pong, jocs
de cartes…) o les classes de ball country,
gimnàs, txi-kung o de manualitats artísti-
ques, entre d’altres. En el futur, aquesta enti-
tat vol potenciar al màxim les activitats que
organitza i crear-ne de noves. 

l’entitat

L’OBJECTIU PRIORITARI ÉS
QUE TOTES LES PERSONES
GRANS JUBILADES TINGUIN
UN ESPAI PER PARTICIPAR
EN ACTIVITATS LÚDIQUES
PRÒPIES DE LA SEVA EDAT

Com contactar-hi?

Carrer de Jaume I, 119
Telèfon: 93 540 37 40 
(De dilluns a divendres, d’11 a 13 
h i de 16.30 a 20.30 h, i dissabtes 
i diumenges, de 17 a 20.30 h)
esplaiocata@yahoo.es

A Cal Ros de les Cabres es troba la seu del Casal.

1. PARTICIPANTS
Hi haurà quatre grups, repartits de la manera següent:
GRUP A (de 9 a 11 anys). Residents al Masnou o
alumnes d’un centre escolar de la vila.
GRUP B (de 12 a 14 anys). Residents al Masnou o
alumnes d’un centre escolar de la vila.
GRUP C (de 15 a 18 anys). Residents al Masnou o
alumnes d’un centre escolar de la vila.
GRUP D (a partir de 19 anys). Residents al Masnou.
Els grups es classifiquen tenint en compte l’edat real
de l’autor o autora de l’obra abans del 30 d’abril del
2010.

2. OBRES CONCURSANTS
En tots els grups hi haurà les modalitats de poesia i
de prosa. Els treballs han de ser individuals, escrits
en català, totalment inèdits. Només s’acceptarà una
obra per categoria, modalitat i participant.

3. CARACTERÍSTIQUES
El tema és lliure. En prosa, l’extensió ha de ser infe-
rior de 5 DIN-A4 per als grups A i B. Pel que fa al grup
C i D, l’extensió mínima ha de ser de 5 DIN-A4, i la
màxima, de 15 DIN-A4.
En la modalitat de poesia, l’extensió indicada és
només a títol orientatiu: per als grups A i B, màxim
2 poemes de 10 a 25 versos cada un; per als del grup
C, un màxim de 4 poemes de 20 a 50 versos cada
un, i els del grup D, un màxim de 4 poemes de 50 a
100 versos.

Tots els treballs han de ser escrits per una sola cara,
amb un espai entre línies d’1,5 i un cos de lletra Ver-
dana 12.
A la capçalera de les obres hi ha d’haver escrit el
pseudònim o el lema i el grup al qual pertanyen. Els
treballs tècnics i científics queden exclosos de la pre-
sent convocatòria. A més a més de l’obra original,
s’han de presentar 4 còpies de cada treball presen-
tat al concurs. Els treballs guanyadors s’hauran d’en-
viar en un fitxer electrònic a l’adreça: goletaibergan-
ti@elmasnou.cat

4. PLIQUES
Cada obra ha d’anar acompanyada d’un sobre tan-
cat on s’indiqui: “XXXII convocatòria dels Premis Lite-
raris Goleta i Bergantí” i el pseudònim o lema. Dins
d’aquest sobre, hi ha d’haver una targeta amb el
nom, els cognoms, l’adreça i el telèfon de l’autor/a.
Els i les alumnes dels centres del Masnou han de fer
constar el centre on estan matriculats i el curs, a més
del títol de l’obra i la categoria del grup en què par-
ticipen, i també han d’adjuntar-hi la fotocòpia del
DNI o d’un document anàleg (els i les participants
del grup A que no tinguin DNI han d’aportar una
fotocòpia del llibre de família).

5. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
Les quatre còpies impreses i la plica han d’anar dins
d’un sobre tancat, a l’exterior del qual s’ha d’indicar:
“XXXII convocatòria dels Premis Literaris Goleta i Ber-

gantí”, el pseudònim o lema, el grup i la categoria
en què es participa.

6. TERMINI D’ADMISSIÓ DELS TREBALLS
La data límit per presentar les obres és el 26 d’abril
de 2010. Passat aquest termini, no s’acceptarà cap
obra, excepte les que arribin per correu postal i amb
data de sortida segellada abans del termini marcat
en aquestes bases.

7. FORMA DE PRESENTACIÓ
Les obres es poden enviar per correu postal a:
Biblioteca Joan Coromines
Carrer de Josep Pujadas Truch, 1A
08320 El Masnou
També es poden presentar personalment a la Biblio-
teca Joan Coromines en horari de la Biblioteca.

8. DOTACIÓ DEL PREMI
La XXXII convocatòria dels Premis Literaris Goleta i
Bergantí està dotada dels premis següents:
GRUP A:
Primer premi: Miniordinador portàtil per a cada
modalitat.
Segon premi: 4 entrades per a la programació muni-
cipal de teatre de Ca n’Humet.
GRUP B
Primer premi: Miniordinador portàtil per a cada
modalitat.
Segon premi: 4 entrades per a la programació muni-

cipal de teatre de Ca n’Humet.
GRUP C
Primer premi: Miniordinador portàtil per a cada
modalitat.
Segon premi: iPod + 2 entrades per al Festival Ple de
Riure.
GRUP D
Primer premi: Miniordinador portàtil per a cada
modalitat.
Segon premi: iPod + 2 entrades per al Festival Ple de
Riure.
El jurat podrà deixar desert algun dels premis o lliu-
rar algun accèssit, depenent del seu criteri.

9. JURAT
El jurat serà nomenat pel comitè organitzador dels
Premis. Hi haurà un únic jurat de narrativa i un altre
de poesia per a totes les categories.

10. VEREDICTE
La resolució del jurat es farà pública el dia 29 de maig,
a les 19.30 h, en el decurs de l’acte de lliurament de
premis de la XXXII convocatòria dels Premis Literaris
Goleta i Bergantí. L’acte es farà al teatre de Ca n’Hu-
met, al carrer de Fontanills, 77, del Masnou.

11. DRETS D’AUTORIA
La totalitat dels drets d’autoria, els de publicació i els de
reproducció dels treballs premiats seran de titularitat de
l’Ajuntament del Masnou. Aquesta reserva de drets s’e-

fectua sense limitació de cap mena i indefinidament, i
l’Ajuntament del Masnou, si escau, en col·laboració amb
altres entitats, pot publicar, reproduir i exercir els drets
d’autoria de les obres directament.
Les obres guanyadores seran publicades per la Regi-
doria de Cultura de l’Ajuntament del Masnou.

12. RECOLLIDA
Les obres no premiades han de ser retirades de la
Biblioteca Joan Coromines (carrer de Josep Pujadas
Truch, 1A) del 15 de juny al 15 de juliol de 2010, de
dilluns a dissabte, en horari de Biblioteca. Passat
aquest termini, l’Ajuntament no es farà responsable
dels treballs presentats.

13. PARTICIPACIÓ EN ALTRES PREMIS 
LITERARIS
a) Mostra Literària del Maresme: Les obres guanya-
dores de les diferents categories d’aquesta XXXII con-
vocatòria dels Premis Literaris Goleta i Bergantí, en
les modalitats de poesia i de prosa, participaran auto-
màticament en la Mostra Literària del Maresme 2010.
b) Premi Poesia en Acció: Les obres guanyadores en
la modalitat de poesia dels grups A, B i C participa-
ran automàticament en el Premi Poesia en Acció 2011.

14. ACLARIMENTS
Qualsevol punt no previst en aquestes bases serà
resolt pel comitè organitzador. El fet de concursar
implica l’acceptació total d’aquestes bases.

BASES de la XXXII edició dels Premis Literaris Goleta i Bergantí
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Els gals conquereixen el “Masnouix”
La celebració del carnaval al Masnou va
tenir lloc entre l’11 i el 17 de febrer, dies
durant els quals el municipi es va trans-
formar en la Gàl·lia. El tret de sortida va
ser el dijous gras, l’11 de febrer, quan Juli
Cèsar va donar la benvinguda al carnaval
a tot el jovent masnoví, amb un berenar
en què no podia faltar la truita i la botifar-
ra d’ou. La tarda del dimecres 17 de febrer,
dimecres de cendra, va tenir lloc el judi-
ci del rei Carnestoltes a Ca n’Humet, amb
una sardinada popular, acte que va servir
per cloure el carnaval. El programa ha
estat organitzat per l’Ajuntament del Mas-
nou i l’entitat La Xalupa, amb la col·labo-
ració de la Comissió de Festes, la Colla
de Diables del Masnou i els seus timba-
lers i timbaleres, els i les corresponsals
de Ca n’Humet, l’Assemblea de Teatre
Juvenil del Masnou, Anacrusa, el grup de
hip-hop de l’IES Maremar i l’escola de
dansa Pas Bàsic.

Cap de setmana carnavalesc
El cap de setmana va agrupar la majoria
de les celebracions, que van aplegar un
gran nombre de masnovins i masnovines.
El divendres 12 de febrer va tenir lloc el
Carnaball Jove, per a menors de 18 anys,
i el dissabte 13 de febrer, el Carnaball, que,
després d’una rua diabòlica pels carrers
del municipi, va aplegar a Ca n’Humet
prop de 400 persones, 110 de les quals van
participar al concurs de disfresses. També
es va poder gaudir d’una exhibició de hip-

hop a càrrec de l’escola de dansa Pas
Bàsic i diferents discjòqueis van amenit-
zar la nit amb la seva música. Juli Cèsar,
el rei del Carnaval d’enguany, va ser l’en-
carregat de llegir el pregó, que ben aviat
els gals i gal·les es van afanyar a replicar.

El diumenge 14 de febrer, la rua de Car-
naval, amb carrosses i comparses, va animar
el Masnou amb un recorregut que va anar
des de la plaça de Marcel·lina de Monteys
fins al parc de Pau Casals, on va tenir lloc un
ball de disfresses amb animació infantil. 

El Carnaval omple de disfresses la vila

La rua va recórrer els carrers del municipi el diumenge al matí.

Premis categoria individual o parella

Premis categoria comparsa

Guanyadors i guanyadores del concurs de disfresses del Carnaball del dissabte

1r premi: ELS NINOTS DE GINGEBRE

1r premi: LOS 80

2n premi: RECICLA’T

2n premi: GREASE

3r premi: FRIDA KAHLO I EMILIANO ZAPATA

3r premi: LAS CHICAS DUFF

El Masnou ha iniciat el procés de creació d’un mapa del patrimoni cultural local que té
per objecte la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i natural del muni-
cipi i la seva valoració. L’objectiu és permetre l’establiment de mesures per protegir i con-
servar el patrimoni, així com planificar-ne la rendibilització social. Aquest mapa serà una
eina de coneixement de la globalitat del patrimoni que es troba al terme municipal del
Masnou. 

Comença el procés per 
elaborar el mapa del patrimoni
cultural local

A finals de l’any 2009, la Biblioteca Municipal Joan Coromines va tancar les portes com a con-
seqüència de les obres d’ampliació que s’hi han de dur a terme. Com que és previst que les obres
s’allarguin més d’un any, provisionalment s’ha instal·lat una biblioteca a la Sala d’Actes Munici-
pal (SAM), a l’Edifici Centre, que va entrar en funcionament el 15 de febrer. A partir d’aquesta
data, l’equipament resta obert dins l’horari habitual de la Biblioteca. A la biblioteca provisional,
s’hi pot trobar un fons bàsic, la viatgeteca, el fons multimèdia i les novetats literàries. 

Oberta la biblioteca 
provisional Joan Coromines
del Masnou
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D’esquerra a dreta, Urrutia, Morral i Neira.

14 CULTURA Febrer de 2010     el Masnou viu

El primer Mercat de les Arts, una fira on
diversos artistes podran vendre les seves
obres, tindrà lloc el proper 28 de març al
pati del Casino amb motiu del 38è Aplec de
la Sardana i es dedicarà a la memòria his-
tòrica i el patrimoni cultural local, amb acti-
vitats formatives en relació amb aquesta
temàtica. 

El Mercat de les Arts serà periòdic, amb
tres edicions identificades amb les esta-
cions de primavera, estiu i hivern. Cada edi-
ció s’implicarà en esdeveniments culturals
importants amb la finalitat d’enriquir la jor-
nada i proposarà activitats complementà-

ries de formació i exhibició en relació amb
una temàtica determinada. Així, els mer-
cats següents tindran lloc per la Festa
Major (dedicat a fomentar el sentiment de
pertinença a la vila) i per Nadal (dedicat a
incentivar la creativitat entre els infants).

Hereu de la Fira de Dibuix i Pintura, el
Mercat de les Arts ha estat dissenyat per
cobrir les demandes d’exposicions d’inicia-
tiva privada i reactivar els canals comer-
cials de venda d’obres d’art, així com per
fomentar la creació local i incentivar l’es-
tabliment de xarxes actives entre artistes i
públic.

El primer Mercat de les Arts tindrà
lloc durant l’Aplec de la Sardana

L’expresident de la Generalitat, Jordi

Pujol, va visitar Ca n’Humet, el dimarts
26 de gener, per presentar el segon volum
de les seves memòries, que porta per títol
Temps per construir. L’acte, convocat per
l’agrupació local de Convergència i Unió,
va omplir la sala polivalent de l’equipa-
ment. En primer lloc, el portaveu al Ple
del Grup Municipal de CiU, el regidor
Pere Parés, va agrair l’assistència de l’ex-
president i de tots els assistents. A conti-
nuació, el poeta establert al Masnou
Vicenç Llorca va introduir l’acte amb un
repàs de les pàgines més destacades del
llibre i va remarcar, sobretot, el coratge i
el patriotisme de Pujol. Per la seva banda,
l’expresident va fer un breu repàs per la
seva biografia i per alguns dels moments
més destacats del seu govern. 

L’expresident de la Generalitat durant 
la presentació.

Jordi Pujol presenta el seu
darrer llibre al Masnou

L’exposició “Fem història”, que tindrà lloc durant la setmana del 17 al 23 de maig,
és un projecte de col·laboració amb la gent del poble del Masnou, ja que seran els
masnovins i masnovines els qui cediran temporalment (no els donaran) objectes i
fotografies per a aquesta mostra. Els objectes i fotografies relacionats amb la fran-
ja històrica que transcorre des de la Guerra Civil a la Transició seran prioritaris. Hi
ha una limitació tant en la mida com en el pes dels objectes, que han de ser fàcil-
ment transportables i adequats per a l’exhibició. La recollida dels objectes i les foto-
grafies és oberta fins al 9 d’abril. Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93
540 50 02, o bé enviar un correu electrònic a tap@elmasnou.cat. 

El curt cinematogràfic Mi amigo invisible, del jove estudiant masnoví de cinema Pablo
Larcuen, va ser present al festival de cine independent Sundance (Utah, Estats Units).
El curtmetratge, de 14 minuts, explica en clau de comèdia la incapacitat d’un jove
molt tímid per relacionar-se amb el món que l’envolta. El treball d’aquest estudiant
de tercer curs de l’ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya)
es va projectar sis cops entre el 23 i el 30 de gener. L’organització va incloure’l en el
programa de curts internacionals entre més de sis mil candidats. 

“Fem història”, un projecte per a la
recuperació de la memòria històrica

El dissabte 31 de gener, l’església de Sant Pere del Masnou va acollir un concert
d’orquestra de cambra, a càrrec d’una formació de professors del Gran Teatre del
Liceu, centrat en la música barroca europea. L’acte va omplir l’església i va comp-
tar amb l’assistència de diverses autoritats municipals i de l’arquebisbe de Barce-
lona, Lluís Martínez Sistach, a més del rector de Sant Pere, mossèn Felip-Juli
Rodríguez Piñel. 

D’altra banda, la comunitat parroquial del Masnou organitza un cicle de confe-
rències durant el mes de març. La primera conferència serà a càrrec del mossèn
Lluc Riera, vicari general de la Diòcesi de Mallorca, que parlarà sobre “La figura
del sacerdot”, el dia 1 de març. La segona, el 15 de març, duu per títol “Laics en el
món i en l’església” i serà impartida pel Dr. Francesc Torralba, catedràtic de la Uni-
versitat Ramon Llull. El dilluns 22, tindrà lloc una taula rodona moderada pel rec-
tor de la parròquia de Santa Creu de Cabrils, mossèn Antoni Babra, en la qual par-
ticiparan representants de diverses parròquies. Tots aquests actes començaran a
les 21.30 h, a la parròquia de Sant Pere. 

Concert de cambra a l’església 
de Sant Pere

El diumenge 7 de març, torna la tradicional festa dels Tres Tombs. A les 12 h, tindrà
lloc la concentració al carrer de l’Esperança, on s’iniciarà un recorregut pels carrers
de Sant Rafael, Roger de Flor, Santa Rosa i Tomàs Vives. A les 13 h, es farà la bene-
dicció dels animals. La festa, organitzada per l’Associació de Veïns del Carrer de Sant
Rafael, serà amenitzada pels tabalers de la Colla de Diables del Masnou. 

Els Tres Tombs, al carrer de Sant Rafael

El Festival de Curtmetratges Fascurt ha presentat les bases per participar-hi i que ja
són consultables al web www.fascurt.com. A més del premi del públic, es convoquen
premis de curtmetratges de ficció, d’animació, de videocreació i de creacions Under-
curt, gènere diferencial del Fascurt que es defineix com “una bona idea + moltes ganes/poc
recursos” i que premia els treballs de vídeo que queden fora d’altres festivals pel seu
baix pressupost, però que destaquen per la seva qualitat i originalitat. El Fascurt 2010
tindrà lloc del 8 al 10 de juliol de 2010 al Masnou, amb el mateix format consolidat que
l’edició anterior, en què es van condensar les activitats en tres dies. 

Publicades les bases per a la
propera edició del Fascurt

Pablo Larcuen participa en el festival
Sundance (Estats Units)

L’Ajuntament de Montcada i Reixac va inau-
gurar, el dimarts 23 de febrer, l’exposició
“Dibuixos de Miquel Villà”, a l’Auditori
Municipal del municipi vallesà, amb l’assis-
tència de la regidora de Cultura montca-
denca, Amèlia Morral, la seva homòloga
del Masnou, Marta Neira, i Antonio

Urrutia, fillastre del pintor i propietari de
les obres exhibides. La mostra recull, per

primera vegada, un conjunt de dibuixos de
l’artista masnoví –un dels pintors catalans
més destacats del segle XX– que pertanyen
a esbossos i apunts de les seves obres. La
mostra es podrà visitar fins al 21 de març.
L’Ajuntament del Masnou ha col·laborat en
l’organització i la confecció del catàleg, i la
mostra es podrà veure al Masnou en una
data encara sense confirmar. 

Dibuixos de Miquel Villà 
a Montcada i Reixac

El cinema La Calàndria acull algunes projeccions del Festival.
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Pirena celebra vint anys

Nous aparells d’activitat
física a la plaça de Ramón
y Cajal i als jardins dels
Països Catalans

Ja s’han instal·lat els nous aparells per fer
activitat física a la plaça de Ramón y Cajal
i als jardins dels Països Catalans, que com-
plementen el circuit de salut per a gent gran.
A més, l’Ajuntament repartirà tríptics amb
consells d’hàbits saludables i d’orientació per
a la realització de programes i activitats diri-
gides que s’organitzen des dels departaments
d’Esport i Salut. Recentment, aquestes ini-
ciatives s’han incorporat dins del Pla d’Ac-
tivitat Física, Esport i Salut (PAFES), de la
Generalitat de Catalunya.

El bus de les sis copes del
Barça visita el Masnou

El proper 13 de març, el bus de les sis copes
del Barça tindrà parada al Masnou des de
les 10 fins a les 14 h als jardins de Països
Catalans. Aquesta és una iniciativa orga-
nitzada per la Penya Barcelonista El Mas-
nou-Ocata-Teià. L’entitat , que enguany cele-
brarà el trenta-dosè aniversari, va estrenar
la seva nova seu social ubicada al carrer de
Fontanills, 43 (local 1), el 16 d’octubre pas-
sat.

El Club de Patinatge 
El Masnou, segon al 
Campionat de Catalunya
de xous de Lleida

El diumenge 7 de febrer, el grup gran de xou
del Club de Patinatge El Masnou, amb el seu
número “Mou-me i mira’m”, va aconseguir el
segon lloc al podi del Campionat de Catalu-
nya de xous de Lleida, celebrat al pavelló
Barris Nord. Onze grups van lluitar per una
de les tres primeres posicions del podi i alho-
ra per a la seva classificació per a l’accés al
Campionat d’Espanya. El Campionat d’Es-
panya es disputarà els propers 13 i 14 de
març, a Pamplona.

A continuació us
informem dels cursos
de natació al Complex
Esportiu Municipal,
en què encara hi ha
places lliures:

NATACIÓ PER A ADULTS
Dimarts i dijous 8.00 h
Dilluns i dimecres 9.00 h
Dimarts i dijous 9.00 h
Dimarts i dijous 10.00 h
Dimarts i dijous 16.00 h
Dilluns i dimecres 20.45 h

AIGUAGIM
Dimarts i dijous 11.00 h
Dilluns i dimecres 11.00 h
Dilluns i dimecres 16.00 h

NATACIÓ PER A 
EMBARASSADES
Dimarts 15.00 h
Divendres 11.00 h
Divendres 15.00 h

GENT GRAN
Dimecres i divendres 9.00 h
Dilluns i dijous 12.00 h
Dimarts i divendres 12.00 h
Dimarts i dijous 16.00 h

En el moment de tancar aquesta edició, era
previst que els dies 25, 26, 27 i 28 de febrer
es disputés el primer Torneig de Pàdel Hub
al Club de Tennis Masnou, una activitat
organitzada per Hub Events i que compta
amb el suport de l’Ajuntament. És previs-
ta la presència de professionals de pàdel
juntament amb amateurs que podran gau-
dir d’aquest esport a les noves ins-
tal·lacions del club. Entre els professionals
que acudiran a la cita destaquen Miguel

Lamperti, actual número 4 del món, Mar-

cello Jardim, considerat el millor jugador
de la història de Brasil, i Jake Benzal, sub-
campió absolut de Catalunya el 2006 i el
2009. 

S’ha previst un torneig amateur, tant
masculí com femení i mixt; un clínic de
Miguel Lamperti, Marcello Jardim i
Jake Benzal; exhibicions constants dels
millors jugadors professionals, i un torneig
PROAM en què jugadors i jugadores ama-
teurs tenen l’oportunitat de competir con-
tra les estrelles del pàdel. 

Els millors jugadors del món de pàdel participen 
en el I Torneig Pàdel Hub al Club de Tennis Masnou
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Pirena 2010-Gran Premi Affinity Advance
es va celebrar entre el 23 de gener i el 6 de
febrer, i un any més persones i gossos han
unit els seus esforços per travessar la serra
més important del sud d’Europa, passant
per paratges de gran bellesa a Aragó, Cata-
lunya, Andorra i França. Pirena és una de
les proves més importants del múixing (tra-
vessies de trineus arrossegats per gossos)
del calendari europeu.

La vida del director de Pirena, el mas-
noví Pep Parés, va canviar quan es va
creuar en la seva vida en Txao, un gos nòr-
dic. Va ser llavors quan va començar a

entusiasmar-se amb la idea d’aquesta tra-
vessia per la neu. I així va començar Pire-
na, un somni convertit en un gran esdeve-
niment que enguany compleix vint anys
d’història convertida en la segona prova de
trineus més important del món. “Vint anys
demostren la solidesa i la trajectòria ascen-
dent de Pirena, que no tan sols és una cursa
de trineus arrossegats per gossos, sinó que
és un esdeveniment social que inclou i pro-
mou altres valors, com l’estima pels ani-
mals, el joc net, el respecte cap al medi
ambient i la divulgació de les muntanyes
pirinenques”, explica Parés.



Febrer de 2010     el Masnou viu

Esteve Pujol, educador

Felicitats pel premi. Parli’ns del treball
amb què l’ha guanyat, Pensaments d’un
educador.
Són, com diu el títol, els pensaments d’un
educador. Tinc moltes coses escrites (lli-
bres, articles, poesia…), sempre n’he tin-
gut; i va arribar un moment, fa un parell o
tres d’anys, que vaig decidir recuperar una
part de les reflexions que he anat escrivint
al llarg dels anys i que poguessin tenir una
validesa pedagògica per als qui han d’edu-
car. Em vaig adonar que hi havia moltes
idees sobre temes que es repetien, així que
vaig haver de fer molta feina de selecció i
també de classificació. També vaig voler fer
un índex temàtic perquè els educadors que
vulguin reflexionar sobre un tema hi puguin
anar directament, sense haver de seguir els
capítols. Són pensaments que volen ser útils
per a les persones que han d’educar.

De moment, són mereixedors d’un premi.
Per a mi és una satisfacció, no dic un reco-
neixement, perquè seria vanitós. És una
satisfacció que reconeguin el valor de la
reflexió basada en l’experiència i en mol-
tes hores de rumiar; m’il·lusiona pensar que
els 45 anys que he dedicat a l’ensenyament
han donat com a resultat una reflexió útil.
També m’il·lusiona pensar que el llibre
pugui fer bé als educadors, perquè així
hauré ajudat a la feina més meravellosa
que la humanitat té entre mans. Poder aju-
dar a fer millor aquesta feina em fa feliç. 

Si n’hagués de treure una conclusió,
quina seria?
M’obsessiona força l’educació de la lliber-
tat de les persones, però d’una manera
positiva. Hem d’educar perquè les perso-
nes siguin lliures, i això és una feina terri-
blement perillosa, no només compromesa,
perquè, si ho fas bé, sortiran persones lliu-
res. Quan els educands, els fills, els alum-
nes, realment surten educats en la lliber-
tat, et posen en compromís els teus propis
principis. Si tu a algú li dius que faci el que
cregui que ha de fer, i ho aprèn, doncs ho
farà, i no val a dir, llavors, que no volem
que la seva llibertat vagi per allà. Fes els
fills lliures, i t’hi sortiran; però això és molt
compromès per a un educador i costa molt
ser-hi conseqüent, fa por. Educar és fer que
les persones siguin més lliures. Afegeixo:
tenint en compte que la llibertat no és l’ú-
nic valor humà, evidentment. I si hipertro-

fiem qualsevol valor, fem un monstre; qual-
sevol cosa que portem a un extrem serà un
tumor. 

Per què es dedica a l’Educació?
És una vocació juvenil. Sempre he tingut
interès per les persones. Vaig estudiar
magisteri, després psicologia, després lin-
güística… Totes les feines que he fet són
feines que estan abocades a les persones.
Crec que hi ha, en tot això, un cert esperit
moralitzador. M’he dedicat especialment a
l’educació de valors… Potser és per tenir-
ne jo algun, de valor; per veure si se me’n
queda algun dels valors que jo dic que hem
de tenir!

Potser perquè havia tingut molt bons
mestres, això sí; com el pare Profitós, dels
escolapis, del qual, precisament, porta el
nom el premi. Ja ho vaig dir en recollir el
guardó: segur que els 45 anys que fa que
em dedico a la docència estan relacionats

amb els excel·lents educadors que he tin-
gut a la meva vida, començant pels pares. 

Què creu que s’està fent malament 
a l’Educació?
Que els educadors ens pensem que l’inte-
rès ha de sorgir de l’alumne, quan és l’edu-
cador qui ha de suscitar-los l’interès. És a
dir, a l’educador li interessa col·locar la
mercaderia. Això sona molt comercial,
però és així. A l’educador, a la mare o al
mestre, ens interessa influir en els alum-
nes, i a ells segurament no els interessa el
que nosaltres els proposem, com a mi no
m’interessa fer cas de tots els anuncis de
la televisió. I els educadors ens pensem que
a l’alumne, al fill, li ha d’interessar el que
a nosaltres ens interessa que els interessi,
i això no és veritat; som nosaltres els qui
hem de motivar, provocar l’esforç de l’a-
lumne cap a allò que ens sembla que els
convé. I això demana molt d’esforç. La

frase “T’hauria d’interessar” em sembla que
ocupa la posició més alta al rànquing de
frases absurdes. Tu has de fer que ells facin
l’esforç, perquè ells ho faran per les coses
que els interessin, com jo i com tu.

Hi ha un enemic identificable per 
a l’educació?
És una bona pregunta. Quin és l’enemic de
la bona educació? Potser és un tòpic, però
jo diria els mals educadors; o, per dir-ho
d’una manera més clàssica, els mals exem-
ples de qui educa, i com que tots edu-
quem… La persona que se salta els estops
és un mal educador, la persona que fa un
desfalc, també, i el qui soluciona els pro-
blemes a patacades en comptes de parlar,
també. La persona és educable, és influen-
ciable per definició. Els mamífers supe-
riors aprenem bàsicament per imitació. I
això té dos vessants: ens influeixen els
bons exemples d’acord amb uns valors;
però també ens influeixen uns exemples
d’acord amb uns altres valors que creiem
que poden ser rebutjables. I aquí ja entra-
ríem en la qüestió de quins valors són bons
i quins són dolents, que ja és un altre tema,
apassionant també: el fonament de l’ètica,
quin és el fonament de l’ètica?, qui és el qui
diu que això està bé o malament?

El 1975 va venir a viure al Masnou. Què
és el que més li agrada i el que menys?
M’agrada molt que és una població de
dimensió humana, i crec que això és molt
important. Per exemple, pots trobar-te l’al-
calde pel carrer i dirigir-li la paraula; i tro-
bar-te amb tot tipus de gent… Jo vaig pel
Camí Ral, des del cul d’Ocata fins al Bell-
Resguard, i saludo molta gent, jo diria que
puc saludar cinc o sis persones, i parlar
amb un parell. Això, vas a Barcelona, pel
carrer Balmes, i no ho pots fer. Quant a
les mancances, he de dir que hi ha serveis
que aquí no trobes i has d’anar a Badalo-
na, per exemple. Aquesta és la servitud
que comporta el fet d’estar en una vila, en
una població d’uns 20.000 habitants. Per
exemple, la feina no la tinc aquí, com
molta gent, i això el que comporta, de
vegades per a molts, és fer del Masnou
una vila dormitori, perquè, com que s’es-
tà vinculat en un altre lloc per altres
coses, doncs qualsevol esdeveniment se
celebra fora d’aquí. Visc al Masnou i em
sento masnoví de debò.

Assegura que els més de 45 anys que ha dedicat a l’educació són conseqüència d’una vocació apareguda ja durant
la primera juventut i que respon a l’interès per les persones. Un interès que continua concretant-se ara, als seus 68
anys, en moltes manifestacions: és professor universitari, formador permanent de professorat, autor d’un bon grapat
de llibres i participa activament a la vida social del Masnou. Nascut a Sabadell, viu al Masnou des de fa més de 35 anys
i s’hi sent plenament arrelat. Al mes de desembre va rebre el premi Joan Profitós d’Assaig Pedagògic, que atorga la
Fundació Joan Profitós, en el marc de la Festa de les Lletres Catalanes de la 59a Nit de Santa Llúcia, pel seu llibre Pen-
saments d’un educador.

“M’IL·LUSIONA PENSAR QUE
ELS 45 ANYS QUE HE DEDICAT
A L’ENSENYAMENT HAN DONAT
COM A RESULTAT UNA REFLE-
XIÓ ÚTIL”

“L’EDUCADOR HA DE FER QUE
ELS EDUCANDS FACIN L’ES-
FORÇ, PERQUÈ ELLS EL FARAN
PER LES COSES QUE ELS INTE-
RESSIN”

L’ENTREVISTA

“Educar és fer que les persones siguin més lliures”
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