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El Ple de l’Ajuntament va aprovar, el 6 de maig passat, en sessió extraordinària, el pressupost municipal
del 2010, que ascendeix a l’import de 27.558.943 euros. La proposta va comptar amb els vots a favor de
l’Equip de Govern (PSC i ICV-EUiA), les abstencions d’ERC i el regidor i la regidora no adscrits, i el vot en
contra de CiU. Els comptes aprovats es caracteritzen, un any més, per les restriccions i la contenció en les
despeses, que han de fer front a la davallada d’ingressos. Enguany, es rebran més d’un milió d’euros menys
de les transferències de l’Estat. Entre les inversions (6,28 milions), destaca l’ampliació de la Biblioteca
Pública Joan Coromines, amb 1,3 milions d’euros.
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Durant el mes de juny, començarà el
trasllat del personal de les oficines municipals al nou edifici, ubicat al solar on
abans hi havia l’antic edifici de Correus.
Aquest canvi, segons l’Equip de Govern,
ha de millorar les condicions laborals
del personal, la qual cosa revertirà en
una millor qualitat del servei a la ciutadania.

El 3 de maig passat, el filòsof Josep
Ramoneda va obrir el cicle de conferències Cap on anem?, que vol plantejar
diversos temes de reflexió cada dilluns
del mes de maig –excepte el 24, que és
festiu, i es farà el dimarts 25–, a la sala
capitular. Salvador Cardús, Fina Birulés
i Jordi Camí pronunciaran les properes
conferències.
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Proposta realista i amb vocació social

L’Ajuntament aprova el pressupost de
2010, que se situa en 27,56 milions d’euros
Especial atenció a Benestar Social i Promoció Econòmica
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MIREIA CUXART

Passius financers

DESPESES

El Ple extraordinari de pressupostos va tenir lloc el 6 de maig passat.
6.284.743

Albert Bassols/El Masnou Viu

L’Ajuntament del Masnou ha aprovat el
pressupost per al 2010, que se situa en 27,6
milions d’euros. El 6 de maig, el Ple municipal extraordinari va aprovar les partides
que conformen la distribució prevista dels
ingressos i les despeses de l’Ajuntament per
al 2010. Amb una sala de plens expectant i
a vessar, que va comptar amb la presència
de més de 70 veïns, els 21 membres del consistori van debatre i finalment van aprovar
un pressupost realista i restrictiu pel context de crisi, però que manté la seva vocació social i de serveis als masnovins i masnovines.

ÉS UN PRESSUPOST REALISTA DE RESPOSTA A LA
CRISI ECONÒMICA
Dels 21 membres que conformen el consistori, els comptes del municipi van obtenir els vots afirmatius de l’Equip de Govern,
format pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), amb 7 vots, i Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), amb 3 vots; les abstencions
tant d’Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC, 3 vots) com del grup dels no adscrits
(2 vots), i els 6 vots en contra de Convergència i Unió (CiU).
El regidor de Finances, Artur Gual, va
ser el responsable d’exposar al Ple la distribució prevista dels ingressos i les despeses, i els criteris seguits en l’elaboració
del pressupost municipal d’enguany. Gual
va recordar que aquest no és el primer
pressupost municipal “de crisi”, ja que en
els dos anys anteriors ja s’havien fet impor-

tants retallades i exercicis de contenció:
“No ha estat fàcil retallar sobre allò que ja
havia estat retallat prèviament”, va comentar. Precisament, les restriccions d’anys
anteriors han obligat a tornar a revisar tots
els comptes un per un. De totes maneres,
el regidor va remarcar que “actualment els
serveis i equipaments a disposició dels ciutadans són molt més grans que en altres
èpoques i aquesta situació no és reversible”. Per tant, va indicar que “moltes partides són de despesa que no es pot ni es
vol retallar, està consolidada” i va afegir
que, a més, “s’han de redoblar esforços en
serveis com els Socials i de Promoció Econòmica”.
Criteris de prudència i contenció

En termes més generals i com a grans conceptes, els pressupostos municipals del
Masnou per al 2010 totalitzen ingressos i
despeses per valor de 27,56 milions d’euros,
cosa que significa un pressupost un 2,77%
inferior al del 2009. Les inversions previstes són de 6,28 milions, cosa que suposa una
reducció de prop de l’11% en relació amb
l’any precedent. D’altra banda, s’ha ajornat
l’amortització de crèdits pendents, operació que permetrà al consistori disposar de
251.000 euros.

HAN REGIT CRITERIS DE
PRUDÈNCIA EN ELS
INGRESSOS I DE CONTENCIÓ EN LA DESPESA
En el plantejament d’ingressos i despeses per al 2010, l’Equip de Govern municipal ha optat pel criteri de prudència en els
ingressos i pel rigor i la contenció en la des-

pesa. Gual va destacar que els impostos
directes del municipi quedaran pràcticament iguals que els del 2009, mentre que els
indirectes augmentaran substancialment ja
que no es produirà la devolució d’impostos
de construcció que va tenir lloc l’any passat. En aquest sentit, cal recordar que, si en
l’exercici anterior s’havia registrat un descens d’un milió d’euros en els ingressos pel
descens de la construcció, enguany se’n
produeix un altre d’1,09 milions, que es perd
de la transferència de l’Estat.
Aquesta pèrdua, però, es veurà pal·liada
per les aportacions del Fons Estat per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, que aportarà uns 478.000 per a la despesa corrent.
D’altra banda, cal destacar que la participació de la Generalitat es mantindrà el 2010
en el conjunt dels ingressos municipals.
Igualment, també serà representativa la
quantitat d’1,37 milions d’euros que el
municipi ingressarà de la concessió administrativa de les places de pàrquing i de la
venda dels pisos del Mercat Vell, així com
de l’ingrés de la primera part de la venda
del terreny on hi havia ubicada la Guàrdia
Civil.
Quant a les despeses, el regidor de
Finances va remarcar l’extrema moderació
en l’augment de la despesa de personal
municipal –0,19% respecte de l’any anterior–, tot i que l’augment retributiu fixat pels
pressupostos de l’Estat és del 0,30%. De
nou, no s’ampliarà la plantilla municipal, i,
per contra, s’ha previst amortitzar diversos
llocs de treball d’operaris que queden lliures per la seva jubilació. En la mateixa línia,
també s’ha fet una supressió significativa
del volum d’hores extres del personal.
Gual també va admetre que tancar
durant el mes de maig els pressupostos del
2010 no era el més desitjable, però va asse-
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nyalar que l’Ajuntament havia continuat funcionant perfectament i que “aquest retard
ha permès presentar un pressupost d’ingressos especialment contrastat amb la liquidació del pressupost del 2009, que, a més, s’ha
tancat amb un petit superàvit”.
Esmenes d’ERC i dels regidors no adscrits

El regidor i la regidora no adscrits, a través
del regidor Frans Avilés, van retirar les
esmenes al pressupost després de ser
acceptades parcialment les seves propostes, de les quals destaquen la creació d’una
partida destinada a lluitar contra la drogodependència (18.000 euros) i una altra per

ELS IMPOSTOS DIRECTES
QUEDEN GAIREBÉ IGUAL
QUE EL 2009
al foment de la formació democràtica (6.000
euros), i de ser valorades les seves crítiques
envers la participació del Masnou al consorci Maresme Digital TV, el format actual
del Festival Ple de Riure, el projecte de
recuperació de la cruïlla d’Alella i el projecte dels horts urbans, iniciatives que van considerar inadequades, però que l’Equip de
Govern mantindrà. Finalment, el regidor i
la regidora no adscrits es van abstenir en la
votació dels pressupostos.
Per part del grup d’ERC, el seu portaveu, Oriol Fernández, va expressar que
la preocupació de la seva formació era que
el pressupost 2010 no suposés una hipoteca per al futur. Fernández va manifestar que la contenció de la despesa de personal municipal és prioritària, però va
apuntar que no es potencia prou la inversió, especialment en el segon poliesportiu. La seva proposta incrementa en
140.000 euros la quantitat ja prevista per
l’Equip de Govern, també de 140.000
euros.
De la mateixa manera, cal destacar la
inversió per a la segona fase de Sant Pere
(225.000 euros), proposta d’ERC acceptada per l’Equip de Govern. El regidor d’ERC
també va insistir a “incrementar mesures
per potenciar la cultura i la llengua catalanes, així com més dotacions per a les
noves tecnologies”. L’esmena sobre la llengua i la cultura catalanes va ser acceptada, amb una aportació de 6.000 euros, i la
de les noves tecnologies també, amb
10.000 euros. També es va acceptar la
sol·licitud de destinar diners a un conveni amb el Centre Excursionista del Masnou (3.000 euros) i al servei d’inserció
laboral –esmena compartida amb CiU–
(15.000 euros).

En aquest sentit, Artur Gual va manifestar-li que “és molt important enfocar el
pressupost des de la realitat dels ingressos”
i va coincidir amb ERC a no voler hipotecar el futur. Després de veure aprovades
algunes de les seves propostes, ERC també
va retirar l’esmena i es va mostrar partidària de l’abstenció, si bé va valorar positivament la tasca de l’Equip de Govern en la
redacció dels pressupostos.
CiU, contrària al pressupost

Per part de Convergència i Unió, es va manifestar una crítica severa pel fet que els pressupostos hagin estat aprovats al mes de
maig, fet que, segons el portaveu d’aquest
Grup, Pere Parés, constitueix una “irregularitat”. CiU es va autoexcloure del debat,
ja que, segons Parés, l’elaboració i la negociació dels pressupostos no li havien proporcionat el temps necessari per analitzarne adequadament les dades. De totes maneres, el representant de CiU es va pronunciar, com en altres ocasions, en contra de
destinar diners a la compra de l’antiga
caserna de la Guàrdia Civil i a la venda dels
terrenys per fer-hi pisos. En lloc de la venda,
va reclamar aquest espai per a equipaments.
Per a Parés, també “és discutible el
plantejament de la Maresme Digital TV, així
com el manteniment del format del Ple de
Riure”. El cap de l’oposició va ser crític amb
el que va anomenar “excés de publicitat,
auditories i despeses de representació”. Per

de forma i fons del cap de l’oposició respecte a les partides del pressupost, i va insistir
en la idea del rigor en la despesa i el realisme en els ingressos. També va afegir que “el
Ple de Riure és un festival plenament consolidat que es mantindrà com ara perquè,
si se’n canviés el format o la temporalitat
seria econòmicament molt costós, perquè
suposaria la pèrdua de les subvencions. A
part, aquest any, per primer cop hi haurà
una subvenció, confirmada, de 20.000 euros
del Ministeri de Cultura”.
Finalment, el ponent dels pressupostos,
Artur Gual, va dir que havia estat difícil
trobar un punt que pogués acontentar les
expectatives de l’Equip de Govern i alhora
que fos acceptable per altres grups. En tot
cas, segons el portaveu de l’Equip de
Govern, “ha estat un pressupost realista de
resposta a la crisi econòmica”.
La importància dels Serveis Socials
i Promoció Econòmica

Des que es van fer evidents els efectes de
la crisi econòmica global, l’Ajuntament ha
fet explícits els seus esforços per incrementar els recursos als àmbits més neces-
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Les inversions més destacades

Les inversions d’aquest pressupost ascendeixen als 6,28 milions d’euros, entre les
quals destaca la partida destinada a l’ampliació de la Biblioteca Municipal Joan
Coromines, considerada, amb 1,3 milions,
“la joia de la corona d’aquestes inversions” pel regidor Artur Gual. Altres
inversions es destinen a la segona fase de
la plaça dels Països Catalans (400.000
euros), a la millora i ampliació del Complex Esportiu (280.000 euros), a la millora del carrer de Sant Pere (225.000 euros),
el projecte de remodelació del CEIP
Ocata (175.000 euros), a la millora de centres educatius (110.000 euros) i la construcció d’una nau polivalent (100.000
euros).
Procés complicat, però reeixit

Per la seva banda, l’alcalde del Masnou,
Eduard Gisbert, va assenyalar en la seva
intervenció de cloenda que l’aprovació del
pressupost per al 2010 havia estat un procés complicat, però alhora reeixit, i va
lamentar que no s’hagués pogut tancar
abans. L’alcalde va insistir que el pressu-

LES PARTIDES DE BENESTAR
SOCIAL I PROMOCIÓ ECONÒMICA CREIXEN UN 7,82%
tot això, CiU va votar en contra dels pressupostos presentats per al 2010. En la seva
explicació de vot, Parés es va mostrar preocupat pel pes, que va considerar excessiu,
de la nòmina municipal i per al 2011 va
expressar la seva preocupació per la finalització de l’aportació del pla estatal FEOSL.
Tot i així, els comptes finals inclouen
algunes aportacions de CiU, com ara l’increment als serveis d’inserció laboral
(15.000 euros) –aquesta iniciativa també
comptava amb el suport d’ERC–, l’augment
de pressupost adreçat a les activitats de
gent gran (3.000 euros), a la prevenció de
la drogodependència –en comú amb els
regidors no adscrits– (18.000 euros) i la
recuperació de la neteja de façanes (30.000
euros).
Respostes de la ponència

El regidor de Finances del Govern municipal va replicar cada una de les observacions

GABRIEL MILÀ
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La biblioteca provisional es troba a la Sala d’Actes Municipal mentre durin les obres d’ampliació.

sitats, com són els Serveis Socials i la Promoció Econòmica. Aquesta posició també
va ser clara al Ple i ho és a la proposta de
pressupostos que es va aprovar. Així, es
destinen, en total, més d’un milió d’euros,
que sobrepassa el 4%, als Serveis Socials
que marca la Generalitat i s’augmenta la
partida de Promoció Econòmica en un
7,82% en relació amb les xifres de l’any
passat.

post del 2010 és “un avís per a navegants”,
indicatiu del que pot ser el pressupost del
2011 en cas que prossegueixin les dificultats generals de l’economia catalana i
espanyola. Gisbert va cloure l’acte agraint
l’esforç de tots els grups per poder anar
endavant i assenyalant que des de l’Equip
de Govern es van acceptar tantes esmenes
com van ser possibles per tancar els pressupostos.

Les reaccions
Pere Parés

Joaquim Fàbregas

Frans Avilés

(CIU)

(ERC)

(Regidor no adscrit)

Malgrat que la llum verda, després de gairebé cinc mesos de
retard, pugui semblar una bona notícia, constatem que hi ha
problemes que s’han agreujat per la manca de decisions amb
determinació. Els pressupostos actuals són la culminació d’errors que comprometen la viabilitat del nostre Ajuntament si
no els solucionem a temps. Constatem amb gran preocupació com l’Ajuntament ha d’ajornar els terminis de pagament
d’una part del deute contret amb les entitats financeres. Des
de CiU, estem també preocupats perquè, malgrat el cofoisme oficial, no es garanteix un tancament positiu de l’exercici i perquè la nòmina municipal és ja l’equivalent del 50%
dels recursos municipals.

Esquerra valora positivament l’aprovació del pressupost del
2010, ja que permetrà realitzar alguns projectes que milloren
els serveis que s’ofereixen a la ciutadania, com ara l’ampliació
de la Biblioteca municipal, un projecte que es va gestar durant
el mandat anterior. La incorporació d’una bona part de les propostes d’ERC, com ara la urbanització del carrer de Sant Pere,
la millora de l’enllumenat del nucli antic, la millora de l’escola
Marinada i del passeig Marítim, l’increment de la partida per
a la construcció d’un nou poliesportiu amb 140.000 euros, la
creació d’una partida per fomentar la implantació de les noves
tecnologies a les aules i d’una altra per difondre la llengua i la
cultura catalanes, van fer que ERC s’abstingués, cosa que va
facilitar l’aprovació del pressupost.

Probablement, el que defineix aquest pressupost és la contenció en la
despesa, provocada per la reducció dels ingressos, que obligarà el
Govern a millorar l’eficiència i l’eficàcia dels recursos públics. I això és
bo, i espero que aquesta política es mantingui durant molts exercicis
més, hi hagi crisi o no, hi hagi menys ingressos o no. Els dos regidors
no adscrits hem plantejat actuacions concretes que, en ser acceptades, han propiciat la nostra abstenció, que ha facilitat l’aprovació del
pressupost. Em refereixo a inversions necessàries que es duran a terme
a Santa Madrona (remodelació integral del carrer d’Artesa de Segre,
entre d’altres), la reforma dels jardins del final del carrer de Josep Irla
(que transformarà aquest espai per donar acollida a un petit parc
infantil), la creació d’una partida destinada a combatre i prevenir el
fenomen de la droga al nostre municipi, la creació d’un fons d’ajuda a
les entitats davant possibles imprevistos, i la creació d’una partida per
fomentar les bones pràctiques a la política, entre d’altres.
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tinaran a les despeses pròpies de Serveis Socials, i a altres
partides de la despesa corrent. La resta d’ingressos no
oferirà diferències notables respecte de l’any anterior.
Partint d’aquesta realitat, hem confeccionat la part de la
despesa tenint en compte que era imprescindible reduirla. Per això, es van fer propostes com controlar la despesa de personal, prorrogar el pagament de les despeses
financeres i ajustar els tipus d’interès, i reduir o ajustar
la resta de partides. Tot i així, no s’ha deixat de créixer
en Serveis Socials i Promoció Econòmica, sense oblidar
l’educació i els compromisos adquirits el 2009.
El resultat ha estat un pressupost equilibrat de contenció, però que permetrà continuar oferint a la ciutadania els serveis bàsics establerts.
Ara toca continuar treballant per preparar el del 2011,
amb el coneixement que els ingressos continuaran davallant i, per tant, amb el compromís de continuar reduint
les despeses, amb l’objectiu d’aconseguir tancar l’exercici amb superàvit, encara que sigui molt reduït.

El Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar els pressupostos del 2010 a la sessió extraordinària del 6 de maig, amb el
vot a favor de l’Equip de Govern, format per PSC i ICV-EUiA,
l’abstenció d’ERC i del regidor i la regidora no adscrits, i el
vot en contra de CiU. La característica principal dels comptes aprovats és, un any més, la contenció i les restriccions,
esforços amb els quals es vol fer front a la situació econòmica actual. Tot i així, no s’han deixat de banda les inversions i
el Govern continua apostant per projectes de futur, com ara
l’ampliació de la Biblioteca Pública Joan Coromines, que
comptarà amb 1,3 milions d’euros, o les millores al carrer de
Sant Pere. A més a més, com l’any anterior, es continua tenint
una cura especial per Serveis Socials i Promoció Econòmica,
dos àmbits l’activitat dels quals adquireix més importància en
una conjuntura com la que es viu actualment. La crisi exigeix
actituds responsables i l’Equip de Govern ha volgut respondre a aquesta necessitat. Ara, serà la gestió del dia a dia i els
resultats al final de l’exercici els que demostrin l’encert o no
de la proposta.

M’agrada / No m’agrada

Imatges del record

Aquest és un espai perquè ens envieu aquelles imatges que més us agraden del Masnou i les que menys. Podeu enviar-nos les vostres fotografies al correu electrònic
elmasnouviu@elmasnou.cat o bé per correu convencional a El Masnou Viu, Ajuntament del Masnou, passeig de Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou. No es publicaran comentaris que atemptin contra persones o institucions.

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

L’aprovació del pressupost municipal, juntament amb la
de les taxes i els impostos, és l’acte anual més important
a les corporacions locals, ja que, a partir de les seves propostes, es poden desenvolupar posteriorment les polítiques corresponents. El Masnou i, per tant, el nostre Ajuntament, no és aliè a la forta crisi que afecta la nostra economia, i, de manera directa, un nombre elevat de ciutadans i ciutadanes. Tenint en compte aquesta realitat, havíem d’elaborar un pressupost de contenció i molt mil·limetrat, encara que, com en qualsevol pressupost, hi ha moltes variables que hem de controlar i gestionar.
D’entrada, vam congelar els ingressos procedents de
les taxes i els impostos municipals, i coneixíem que les
aportacions de l’Estat central es reduirien significativament en més d’un milió d’euros, a la qual cosa havíem de
restar, un any més, un altre milió, dels ingressos que, de
manera regular, provenien del sector immobiliari.
En canvi, part del Fons Estatal per a l’Ocupació i la
Sostenibilitat Local (FEOSL), uns 450.000 euros, es des-

Línia
directa

@

Noelia Montalvo pregunta:
He sabut que moltes persones no han pogut fer
cursos de català perquè no hi havia plaça. L’Ajuntament no pot ampliar les places per donar
resposta a aquesta mancança i perquè la ciutadania pugui accedir-hi per millorar les seves
condicions laborals?

Màxim Fàbregas i Añaños

:)

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

Editorial

Eduard Gisbert
Alcalde

Pressupostos responsables

el Masnou viu

Em considero
afortunat de
poder tenir a
un pas de casa
un port com el
que tenim al
Masnou. M’agrada passejar
sovint entre
vaixells, que
ofereixen la vista més amable de la façana del municipi.

Imatge de l’interior de la farmàcia Nogués, d’autoria desconeguda.
Actualment es troba a l’Arxiu Municipal, procedent del fons Joaquín Cabezas. Aquesta farmàcia estava situada a la plaça de Llibertat, on actualment hi ha l’ONCE.

Regidor d’Educació

Rafael Moya

)

:

Desconec quina és la seva font d’informació, però la Regidoria d’Educació no té constància que ningú s’hagi adreçat a l’Ajuntament en aquest sentit. Pel que fa als ensenyaments de llengua catalana, s’imparteixen tant al Centre de Formació de Persones Adultes com a l’Oficina de
Català. En el primer cas, s’ofereix un curs de nivell inicial,
en el qual s’han matriculat 28 persones, i un curs de nivell
bàsic, en el qual hi ha matriculades 25 persones, i tothom
qui ha sol·licitat plaça hi ha estat admès. L’Oficina de
Català ofereix tres cursos de nivell bàsic (BB, B2 i B3), en
els quals s’han matriculat 25, 23 i 22 persones respectivament, un curs de nivell intermedi (amb 25 alumnes
matriculats) i dos cursos quadrimestrals de nivell intermedi a distància, en els quals s’han matriculat 11 i 6 alumnes respectivament. En el cas de l’Oficina de Català, una
vegada es cobreixen les places de cadascun dels cursos,
si es presenten noves sol·licituds, s’intenta adreçar-les a
altres municipis (aquest cas pot afectar dues o tres persones). No obstant això, li agraeixo el seu interès, que
comparteixo, per la defensa de la llengua catalana, no tan
sols com a eina de comunicació, sinó també com a eina
que pot facilitar l’accés al món del treball, i m’ofereixo a
reunir-me amb vostè per parlar-ne.

Que la gent tregui les
andròmines al carrer
quan no toca. L’Ajuntament té un servei de recollida: només cal trucar al
telèfon de la Regidoria de
Manteniment, avisar de la
necessitat i concretar el
dia de recollida.
Carla Grau

Telèfons d’interès
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INFORMACIÓ

SERVEIS

URGÈNCIES

Ajuntament
93 557 17 00

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

Policia Local
092 / 93 555 22 44
Comissaria dels Mossos
d’Esquadra 088
Protecció Civil
93 555 17 44
Bombers de Badalona
085 / 93 388 00 80
Àrea Bàsica de Salut (ABS)
Nou telèfon de programació
de visita mèdica (24 h):
902 111 444
CAP el Masnou: 93 555 74 11
CAP Ocata: 93 540 78 90
Urgències ambulàncies UTE
061

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
93 557 18 43
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 Local Habitatge
93 540 91 38
Oficina Municipal
del Consumidor (OMIC)
93 557 18 00

Oficina Municipal
Escolarització (OME)
93 557 18 47
Poliesportiu Municipal
93 555 61 03
Recaptació
93 557 17 00
Sales de Vetlla
Municipals
93 540 18 22
Servei Municipal
de Català
93 557 18 56
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Comença el trasllat al nou edifici municipal
L’equipament acollirà cinquanta treballadors i treballadores municipals, de l’OAC i dels departaments de Consum, Cultura, Educació, Gent Gran, Immigració, Infància i Joventut, Intervenció, Recaptació-Tresoreria, Participació Ciutadana, Rendes, Gestió Econòmica, Salut Pública, Serveis Socials, Solidaritat i Cooperació.
Durant el mes de juny, en un primer torn,
els departaments de Consum, Gent Gran,
Immigració, Participació Ciutadana, Salut
Pública, Serveis Socials, i Solidaritat i Cooperació oferiran el seu servei des del nou
edifici municipal, ubicat on es trobava l’antic edifici de Correus. Aquests serveis ocupaven l’Edifici Centre i alguns han estat
temporalment ubicats als Vienesos. A continuació, es farà el trasllat del segon torn,
constituït pels serveis que fins ara es trobaven a Ca n’Humet: Cultura, Educació i
Infància, i Joventut. El trasllat finalitzarà
amb la incorporació al nou edifici de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), Intervenció, Rendes, Gestió Econòmica i Recapta-

Superfície de l’edifici: 979 m2 construïts, 834 dels quals estan sobre
rasant.
Planta subterrània de 145 m2
Planta baixa de 318 m2
Planta primera de 336 m2
Planta segona de 180 m2
Pressupost: Cost final d’execució per
contracte: 1.505.129,34 euros

L’edifici

L’Ajuntament ja ha fet la recepció de la nova
construcció, després d’haver enderrocat i
traslladat l’estació transformadora que fins
al mes de febrer va impedir l’acabament
definitiu de l’obra. Durant el mes de maig,
s’estan duent a terme els darrers repassos
i les tramitacions del subministrament elèctric, de telefonia i dades, i de mobiliari,
entre altres acabats i detalls.
Altres intervencions

Segons el regidor de Projectes, Obres i
Mobilitat, Enric Folch, la construcció del
nou edifici ha permès “dotar els carrers de
l’entorn del nivell d’urbanització adequat
per recuperar parts importants de l’espai
públic per als vianants”. Per aquesta raó,

El nou equipament es troba a la confluència dels carrers de Bonaventura Bassegoda i Roger de Flor.

aclareix l’edil, “s’estan executant les obres
de reurbanització dels carrers de Bonaventura Bassegoda, Roger de Flor, plaça de
Jaume Bertran i Josep Llimona (1a fase),
amb l’objectiu de millorar la relació de l’espai públic amb el nou edifici”.

ha estat la millora de l’àmbit per aconseguir
un espai on els vianants recuperin la prioritat en l’ús de l’espai públic. La plaça de
Jaume Bertran, que fins ara era un aparcament a cel obert, també s’ha urbanitzat amb
la intenció de crear un racó d’estada agra-

dable mitjançant la col·locació de nou
mobiliari urbà i arbrat al voltant de la font.
Alhora, s’ha potenciat el pas cap a les escales i les vistes, amb la qual cosa s’ha volgut
convertir aquest racó en un dels més atractius del nucli urbà del Masnou.

LA PLAÇA DE JAUME BERTRAN, QUE FINS ARA ERA
UN APARCAMENT A CEL
OBERT, TAMBÉ S’HA URBANITZAT, AMB LA INTENCIÓ
DE CREAR UN RACÓ D’ESTADA AGRADABLE
Com ha explicat Folch, una vegada acabades les obres, s’implementarà un model de
mobilitat de pacificació del trànsit que, juntament amb el tractament donat a la cruïlla dels
carrers de Bonaventura Bassegoda i Roger de
Flor –que conformen ja una nova petita plaça–,
donarà clara prioritat als desplaçaments a peu
gràcies a un sistema de regulació i de control
del pas dels vehicles a motor.
L’objectiu principal de la nova urbanització de l’entorn del nou edifici municipal

JOSEP PUIG

ció-Tresoreria. En total, el nou edifici acollirà una cinquantena de treballadors i treballadores municipals. Segons el parer de
l’Equip de Govern, la reunió en un sol edifici de totes aquestes regidories de Serveis
a les Persones, Finances i l’OAC millorarà
la coordinació i la transversalitat en les
seves tasques, alhora que facilitarà l’accessibilitat a les persones usuàries, ja que s’evitarà que una mateixa persona s’hagi de
desplaçar a diferents edificis –distants els
uns dels altres– per fer les gestions que
requereixi. A més a més, també es milloraran les condicions a les instal·lacions de la
casa de la vila per millorar el servei.
L’alcalde del Masnou, Eduard Gisbert,
ha remarcat la importància del nou equipament, perquè millorarà ostensiblement les
condicions en les quals treballava bona part
del personal municipal fins ara: “Fins i tot
hi havia gent en soterranis, cosa que dificultava molt el bon desenvolupament del
servei”, ha comentat. L’edil també ha remarcat que es tracta d’un projecte molt important, els beneficis del qual es veuran a curt,
a mitjà i a llarg termini, perquè revertirà en
el funcionament del consistori.

JOSEP PUIG

LA REUNIÓ EN UN SOL EDIFICI DE TOTES AQUESTES
REGIDORIES DE SERVEIS A
LES PERSONES, FINANCES I
L’OAC MILLORARÀ LA COORDINACIÓ I LA TRANSVERSALITAT EN LES SEVES TASQUES, ALHORA QUE FACILITARÀ L’ACCESSIBILITAT A
LES PERSONES USUÀRIES

El nou equipament acollirà una cinquantena de treballadors i treballadores.
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Ple del mes d’abril
El dijous 22 de d’abril, a les 20 h, a la sala
de sessions, es va celebrar la sessió ordinària del Ple municipal, amb l’ordre del dia
següent:

Medi Ambient i Paisatge

11. Aprovació definitiva de la modificació
dels Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teià.
Aprovat per unanimitat.

Alcaldia
1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de
l’acta del Ple ordinari del 18 de març de
2010.
2. Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.
3. Donar compte dels decrets d’Alcaldia.
4. Donar compte de les persones assistents
a la sessió.

Finances

12. Donar compte de la liquidació pressupostària de l’exercici 2009.
13. Control dels òrgans de Govern municipals.
a) Contesta de l’Equip de Govern als suggeriments i preguntes de la sessió anterior.
b) Suggeriments i preguntes adreçades a
l’Equip de Govern.

5. Elecció i nomenament del jutge de pau
titular. Renova el seu càrrec Josep Vendrell.
Aprovat per unanimitat.
6. Acceptació d’esmenes puntuals i aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats i als
serveis i el seu exercici en l’àmbit territorial
del Masnou. Aprovat per unanimitat.
7. Adhesió a l’acord de la Federació de
Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, CCOO i UGT, relatiu a la
contractació de persones aturades en el
marc dels plans d’ocupació locals: ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local.
Aprovat per unanimitat.

MIREIA CUXART

Serveis Centrals

El Ple del mes d’abril va tenir lloc el dia 22.
Educació

8. Aprovació de la sol·licitud de delegació
de competències del primer cicle d’educació infantil. Aprovat per unanimitat.
Projectes i Obres

9. Aprovació inicial del Reglament regulador de l’aparcament del Mercat Vell i
implantació del servei.

10. Aprovació inicial del plec de condicions
per a la concessió demanial de places d’aparcament de residents per a vehicles automòbils a la zona de l’antic Mercat Vell. Es
van votar conjuntament els punts 9 i 10, amb
els vots a favor del PSC (6, per l’absència
d’una regidora), ICV-EUiA (3 vots) i els dos
regidors no adscrits, en contra de CiU (6
vots), i l’abstenció d’ERC (3 vots).

En el torn d’intervencions del públic, Carmen Martínez, en nom del PP del Masnou,
va adreçar preguntes al Ple relacionades
amb la presència del seu partit al butlletí
municipal i amb la presència d’immigració
il·legal al municipi. L’alcalde va respondre,
pel que fa al primer punt, que només els partits polítics amb representació al Ple poden
optar a un espai al butlletí municipal i, pel
que fa al segon, que l’Ajuntament treballa
per la bona convivència de tota la ciutadania. Per la seva banda, el renovat jutge de
pau va agrair el suport rebut i va voler recordar la tasca desenvolupada pel jutge de pau
suplent fins al mes de juny, Jordi Martí.

La satisfacció de viure al Masnou (III)
Repàs d’alguns dels hàbits culturals de la població masnovina
és la convivència entre els habitants del Masnou amb els de procedències diferents, especialment entre la població d’origen europeu
i la no comunitària. La majoria de les persones entrevistades (64,1%) creu que les residents no comunitàries són molt o bastant
nombroses, enfront del 15%, que creu que ho
són poc o gens.

RAMON BOADELLA

‘EL MASNOU VIU’ ÉS EL
MITJÀ MÉS ESMENTAT PER
INFORMAR-SE DE L’ACTUALITAT DE LA VILA

La convivència de persones de procedències diferents no es percep com un problema.

La tercera entrega de les conclusions extretes de l’enquesta de satisfacció ciutadana de
les persones que viuen al Masnou, feta per
la Diputació de Barcelona a 600 persones,
permet traçar un perfil de la població del
Masnou segons els seus hàbits culturals.
Població informada

El Masnou Viu és el mitjà més esmentat de
forma espontània per informar-se de l’actualitat de la vila, ja sigui dient el nom de la
revista o esmentant el butlletí municipal en
genèric. Les persones entrevistades a partir
dels 35 anys són les que més parlen del butlletí municipal com a mitjà d’informació,
especialment les majors de 65 anys.

A més d’El Masnou Viu, La Clau i Gent
del Masnou són els mitjans més coneguts,
amb una notorietat de més del 80%, i prop de
la meitat de les persones entrevistades afirmen que llegeixen aquests mitjans habitualment. Per contra, els mitjans menys coneguts
són el Tribuna Maresme i la pàgina web
municipal www.elmasnou.cat, amb un 58,5%
i un 55% de notorietat respectivament.
Pel que fa a la televisió, TV3 apareix com
el canal de televisió més vist (71,4%), seguit
de Telecinco (26,3%), Antena 3 (23,5%) i TV1
(23,3%).
Quant a la premsa escrita, el 89,9% afirma que llegeix algun diari amb certa freqüència i La Vanguardia apareix com el mitjà

escrit més esmentat (42,9%), seguit a distància d’El Periódico en l’edició en català
(22,6%) i en castellà (15,6%).
Noves tecnologies

El nombre de persones entrevistades que no
disposen d’ordinador ha disminuït respecte
del 2005 (any en què la Diputació de Barcelona va fer la darrera enquesta), fet que s’ha traduït en un increment dels que disposen d’ordinador tant a la feina com a casa, que han
passat del 43,7% l’any 2005 al 48,8% l’any 2009.
Convivència amb les persones residents
no comunitàries

Un altre aspecte que ha estudiat l’enquesta

Sobre el benefici o perjudici per al
municipi per aquest tipus de residents, no
es detecta una resposta clarament majoritària: un 33,2% no es decanta i creu que
no són ni beneficiosos ni perjudicials, per
un 30,5% són més aviat beneficiosos i un
24,3% pensa que són més aviat perjudicials.
Per edats de les persones entrevistades, les més joves (entre 18 i 34 anys) perceben les persones residents no comunitàries com a beneficioses (43%), entre els
35 i els 44 opten més per la resposta més
neutral (ni beneficioses ni perjudicials:
35,8%), entre els 45 i 54 les opinions es
reparteixen a parts iguals entre les tres
opcions de resposta (més aviat beneficioses: 25%; ni beneficioses ni perjudicials:
29,5%, i més aviat perjudicials: 33%),
xifres similars a les del grup a partir dels
55 anys.
Pel que fa a la convivència i la integració
de la immigració comparada amb altres
municipis, per un 37,3% de les persones
entrevistades la integració de la immigració
al Masnou és millor que la d’altres ciutats
similars, per un 34% és igual i només un 8,2%
creu que és pitjor.
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Dilluns toca reflexionar sobre
la construcció de la societat
El cicle de conferències ‘Cap on anem?’ proposa reflexions sobre el present i el futur
d’aspectes com l’educació, la igualtat o la salut
Properes sessions
Dilluns 17 de maig, 19.45 h
“Els futurs de Catalunya”
A càrrec de Salvador Cardús, doctor en ciències econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), professor titular de
sociologia, degà de la Facultat de Ciències
Polítiques i Sociologia, i membre de l’Institut d’Estudis Catalans..

SÒNIA HERNÁNDEZ

Dimarts 25 de maig, 19.45 h
“Reflexions entorn de la igualtat”
A càrrec de Fina Birulés, professora de filosofia de la Universitat de Barcelona, coordinadora del seminari Filosofia i gènere, i membre de l’Institut Interuniversitari d’Estudis
de Dones i Gènere. Ha estat introductora del
pensament de Hannah Arendt.
Dilluns 31 de maig, 19.45 h
“El futur de la biomedicina”
A càrrec de Jordi Camí, catedràtic de farmacologia de la Universitat Pompeu Fabra, director general del Parc Recerca Biomèdica de
Barcelona i de la Fundació Pasqual Maragall.

Joaquim Prats durant la seva xerrada.

El director del CCCB va ser l’encarregat d’inaugurar el cicle.

El filòsof Josep Ramoneda va ser l’encarregat d’iniciar, aquest dilluns 3 de maig, el
cicle de xerrades Cap on anem?, que s’està duent a terme durant tots els dilluns del
mes de maig –excepte el dilluns 24, que és
Pasqua Granada, i serà substituït pel dimarts
25 de maig– a la sala capitular de l’Ajuntament. Aquesta iniciativa té una doble intenció: d’una banda, dinamitzar el debat públic,
obert, crític i respectuós del Masnou, i, de
l’altra, fer-ho obertament, portant al Masnou
les reflexions d’intel·lectuals de prestigi reconegut a Catalunya.
Ramoneda va ser rebut per l’alcalde,
Eduard Gisbert, i presentat pel filòsof masnoví Goyo Luri, que modera totes les sessions. Ramoneda va felicitar el consistori per
haver iniciat un cicle com aquest i per promoure la reflexió activa entre la ciutadania.
De moment, les dues xerrades realitzades han
omplert de gom a gom la sala capitular.

i potencials. El filòsof va explicar que les problemàtiques actuals són fruit de les actituds
que s’han mantigut els darrers anys, “en què
hem viscut en un present continu, sense pensar en el futur”. En aquest context, “es pensava que tot era possible i que els diners es
podrien reproduir sense límits”. La crisi o les
disfuncions actuals han posat de manifest la

Ramoneda i l’avenir

Sota el títol “Pensar el futur”, Ramoneda va
fer una anàlisi dels trets principals que defineixen la societat actual, i els seus problemes

RAMONEDA: “TOT EL QUE
PASSA ARA ÉS CONSEQÜÈNCIA QUE HEM VISCUT
EN UN PRESENT CONTINU,
SENSE PENSAR EN EL
FUTUR"
necessitat de replantejar el futur i la condició
humana, en què són clau conceptes com la
globalització, la necessitat que gent diferent
aprengui a conviure, el desenvolupament de
l’estat nació, les civilitzacions, el multiculturalisme i el pluriculturalisme.

SÒNIA HERNÁNDEZ

SÒNIA HERNÁNDEZ

SÒNIA HERNÁNDEZ

Les dues sessions que s’han fet fins ara han aconseguit omplir la sala capitular de l’Ajuntament.

Es produeix un diàleg actiu entre la ciutadania i el conferenciant.

En aquest sentit, el filòsof va afirmar que
la manera més positiva d’avançar cap al futur
és la que es basa en el pluriculturalisme, perquè accepta l’origen i la cultura de tots els
integrants d’una societat i es disposa a un
desenvolupament conjunt, i no el multiculturalisme, que considera que les persones
tenen identitats tancades i definides, sense
possibilitat de canvi.
L’educació, segons Joaquim Prats

El sistema educatiu català, com l’espanyol,
ha aconseguit una gran fita des de principis
dels anys vuintanta: que tots els escolars
d’entre tres i setze anys tinguin escolarització gratuïta i obligatòria. Aquesta és una
veritable revolució social, segons Joaquim
Prats, president de l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
Prats va fer aquestes afirmacions el dilluns
10 de maig, durant la xerrada “Els reptes de
l’educació”.
Més enllà de la constatació optimista
d’aquesta realitat, Prats també va assenyalar els problemes principals del sistema
educatiu, com el fet que aproximadament

un 30% de la població escolar no assoleix
els estudis mínims i que el percentatge que
continua més enllà de l’etapa obligatòria
no arriba a nivells satisfactoris d’excel·lència. Un altre aspecte que es va analitzar és
la incidència d’elements com el context
sociocultural de les famílies dels escolars
o la qualitat del centre: “Diversos estudis,
com l’informe PISA, han constatat que la
qualitat del centre és un factor determinant,
i això és una bona notícia, perquè llavors
no tot depèn de la procedència familiar”,
va explicar Prats.
Mirant cap al futur, Prats va donar algunes idees per millorar el sistema educatiu
des del punt de vista de les responsabilitats
institucionals: l’aportació dels recursos
necessaris, donar més importància a la
selecció, la formació i l’actualització del professorat, vetllar pel funcionament correcte
del centre i per un grau correcte de cohesió
social, dotar de prestigi social l’educació i
que el sistema no sigui rígid.
Al final de cada xerrada, s’estableix un
diàleg entre les persones assistents i les que
han pronunciat les conferències.
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Adjudicada la pràctica totalitat
de les obres dels projectes del FEOSL

RAÜL ANDREU

RAÜL ANDREU

Les inversions es dediquen prioritàriament a la modernització de l’Administració

Es canviarà l’enllumenat públic exterior del carrer dels Ametllers (fotografia de l’esquerra) i del carrer de Buenos Aires (fotografia de la dreta) i Fontanills.

Enric Folch
Segon tinent d’alcalde
de Projectes, Obres
i Mobilitat

Aquests fons suposen un bon complement
dels FEIL, que es van rebre durant el
2009, i, especialment, una ajuda molt
valuosa per a la falta de recursos crònica dels ajuntaments per fer front a les
seves obligacions. Cal celebrar-ne l’arribada. El FEIL es va dedicar majoritàriament als carrers i les vies, i aquest nou
fons és més selectiu, però encaixa molt
bé amb les necessitats municipals.

Cinc dels projectes aprovats estan
relacionats amb l’energia

Es canviarà l’enllumenat públic exterior
a les zones dels carrers dels Ametllers,
Buenos Aires i Fontanills, amb l’objectiu
de renovar-los totalment per tal d’incorporar-hi sistemes més eficients i sostenibles. Aquestes instal·lacions pretenen
reduir el consum energètic i la potència
consumida, i, a més, incorporaran sistemes de regulació del flux en capçalera i
control energètic a través de la telegestió.
La telegestió es preveu als equipa-

Modernització de l’Administració

Una altra actuació remarcada és la que ha
de donar com a resultat la modernització
de l’Administració, en compliment de la
Llei d’accés electrònic de la ciutadania als
serveis públics. D’aquesta manera, gràcies
a la modernització del servei, els masnovins i masnovines tindran una relació molt
més àgil amb l’Ajuntament, i es facilitaran els tràmits i la gestió a distància.
Millores urbanes

Es finalitzarà l’arranjament de l’accés
al CEIP Marinada.

nidors soterrats en alguns punts del Masnou. Al FEOSL també hi ha tingut cabuda
la continuació d’actuacions com aquesta,
ja que se soterraran els contenidors dels
carrers d’Almeria i Joan Carles I. Aquests
contenidors (vidre, paper, envasos, orgànica i resta) estaran situats en un mateix
indret, la qual cosa facilita la deposició
per separat de tots els residus.
Les actuacions referents a la millora
de l’accessibilitat preveuen la finalització
de l’arranjament de l’accés al CEIP Marinada, i la instal·lació de marquesines
noves i adaptades a les parades d’autobús
més concorregudes.
Projectes socials i assistencials

D’altra banda, també s’hi han inclòs projectes de millora d’equipaments socials i
esportius, com l’ampliació i la millora del
casal d’avis de Can Mandri, que preveu un
nou edifici de 172 metres quadrats de
planta baixa amb una sala polivalent i tres
sales més petites. És previst que aquesta
actuació es liciti i s’adjudiqui durant els
propers mesos de juny i juliol. També s’ha
previst l’adequació i la millora de les instal·lacions del Complex Esportiu i la reposició de la gespa artificial del camp de futbol del Masnou.

RAÜL ANDREU

Amb l’objectiu de seguir millorant els serveis del municipi relacionats amb la recollida selectiva dels residus, a mitjan mes
de febrer passat, l’Ajuntament va començar a implantar un nou model amb conte-

RAÜL ANDREU

ments municipals de l’Edifici Centre, el
Complex Esportiu, el camp de futbol del
Masnou i, també, al d’Ocata. Aquestes
millores permetran, en funció de l’edifici,
el control de les instal·lacions elèctriques
quan no hi hagi públic a través de l’alarma, l’apagada de la calefacció en cas de
manipulació del programa de funciona-

ment i el control de les màquines d’aire
condicionat quan no hi hagi públic.
La instal·lació de dues plaques fotovoltaiques és prevista a les cobertes de l’Edifici de Manteniment de l’Ajuntament i del
camp de futbol d’Ocata. L’objectiu d’aquesta instal·lació és la producció d’electricitat
utilitzant l’energia solar com a font exclusiva d’abastament per ser injectada directament a la xarxa elèctrica, fet que permetrà generar energia i que suposarà un descens en la despesa en electricitat.

Se soterraran els contenidors dels carrers d’Almeria i Joan Carles I.

RAÜL ANDREU

Ja estan en marxa deu dels onze projectes
que l’Ajuntament del Masnou va adscriure
al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL), creat pel Govern
estatal com a continuació del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL), per promoure
l’ocupació i ajudar els ajuntaments a superar la crisi amb una injecció econòmica
d’1,9 milions d’euros al municipi per a
actuacions i 478.000 per a despeses directes en Serveis Socials. Les inversions es
dediquen prioritàriament a la modernització de l’Administració i l’estalvi energètic,
i s’hauran de dur a terme al llarg d’aquest
any. En aquest segon pla, es podrien ocupar unes 56 persones al Masnou.

S’instal·laran marquesines noves i adaptades a les parades d’autobús
més concorregudes.

el Masnou viu

SALUT PÚBLICA

Maig de 2010

Multitudinari
seguiment de la
festa de la tinença
responsable
d’animals
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Continuen les mesures
de control del mosquit tigre
Com cada any, amb l’arribada de
la calor, es tornarà a notar la presència del mosquit tigre al municipi. És per això que continuen les
mesures de control. Des que es va
detectar, l’Ajuntament ha realitzat
nombroses actuacions emmarcades en el Pla integral de control del
mosquit tigre, un pla dinàmic amb
tres línies d’actuació:
1. PROMOCIÓ. Comprèn la difusió de les mesures de prevenció per controlar
la proliferació d’aquest insecte.
2. PROTECCIÓ. L’Ajuntament du a terme tot un seguit d’accions per minimitzar la presència del mosquit tigre a la via pública i als edificis i les instal·lacions
municipals.
3. INSPECCIÓ. Controls als habitatges per localitzar focus de cria i assessorament directe a la ciutadania.
Per minimitzar-ne els efectes, la Regidoria de Salut Pública recorda que el més important i efectiu és evitar la posta d’ous i el creixement de les larves aquàtiques, i eliminar
tots els punts d’aigua on poden créixer les larves d’aquest insecte. L’aplicació d’insecticides sobre el mosquit adult no és un mètode eficaç per controlar aquesta plaga. Per
a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar al telèfon de Salut Pública: 93 557 18 22.

Cal dur a terme les mesures preventives següents:

SÒNIA HERNÁNDEZ

Dipòsits d’aigua: Mantingueu-los ben tapats.
Horts: Eviteu l’acumulació d’aigua en recipients. Si utilitzeu bidons per recollir aigua de
pluja, buideu-los un o dos cops per setmana i, si són plens, mantingueu-los tancats.
Cementiri: Ompliu de sorra els gots de plàstic emprats per dipositar-hi flor seca o artificial per evitar que hi quedi aigua acumulada. Si no els utilitzeu, retireu dels nínxols els
gerros i altres objectes d’ornamentació on es pugui acumular aigua.
Jardins i patis: Eviteu l’acumulació d’aigua als plats de sota dels testos; canvieu setmanalment l’aigua dels animals; mantingueu netes les piscines; buideu les basses o fonts
ornamentals amb aigua estancada; elimineu o poseu sota cobert els pneumàtics; quan
marxeu de vacances, retireu dels exteriors els objectes que puguin acumular aigua
(joguines, cendrers, plats sota els testos, galledes…).

Durant la festa, els gossos van poder participar a la pista d’agilitat.

La segona edició de Xip i Xapa, la festa de
la tinença responsable d’animals organitzada per l’Associació Protectora d’Animals
del Masnou (ADAM) amb la col·laboració
de l’Ajuntament, va tenir una gran resposta per part de la població masnovina, el
diumenge 18 d’abril a la platja d’Ocata.
Allà, les persones propietàries i els seus
gossos van poder participar a la pista
d’agility, amb l’ajuda de professionals. A

més a més, hi va haver una desfilada dels
animals de la protectora, dos dels quals van
ser adoptats. Entre la resta d’actes inclosos al programa festiu, hi havia una rifa. La
iniciativa va comptar amb el suport del
Centre Veterinari El Masnou i el grup
d’agility Jara. L’objectiu principal d’aquesta jornada és promoure que tots els gossos
portin xip, a més d’una placa identificativa, i potenciar l’adopció d’animals.

MOBILITAT

L’Ajuntament ha ampliat el servei d’aparcament regulat amb limitació horària (la
zona blava) a la banda de Mataró del carrer del Pintor Domènech i Farré, en un petit
tram del carrer de Sant Miquel i a la banda de muntanya del carrer de Navarra, amb
un total de 32 places. L’activació d’aquesta zona blava ja és efectiva des de finals del
mes d’abril.
Aquesta ampliació respon a la demanda creixent d’aparcament perquè els clients
i les clientes dels establiments comercials puguin deixar el cotxe mentre fan compres i gestions, alhora que facilita als veïns i veïnes l’aparcament a partir de les 20 h,
de dilluns a dissabte i durant tots els diumenges i festius

Un dels carrers
on s’ha instaurat
una nova zona blava.

SÒNIA HERNÁNDEZ

32 places més de zona blava
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L’alcalde lliura els premis del Concurs de
Cartells “El consum responsable de roba”, amb
motiu del Dia de les Persones Consumidores

Els i les finalistes van ser:
Categoria 1r i 2n de primària:
Àlex Robert Torrent
Rut Hidalgo Díaz
Aihnoa Pallarés Carrillo
Categoria 3r i 4t de primària:
Marc Martos Campàs
Pol Roure Miquel
David Avendaño Moreira
Categoria 5è i 6è de primària:
Paco Bosch Lloveras
Siham Driouech Ben Moussa
David González Ventejo

Una exposició va mostrar els cartells participants.

Fotografia dels guanyadors i guanyadores amb l’alcalde del Masnou.

El dissabte 27 de març, l’alcalde del Masnou, Eduard Gisbert, va lliurar els premis
als guanyadors i guanyadores del VII Concurs de Cartells de Consum, organitzat amb
motiu del Dia Mundial de les Persones Con-

sumidores, el 15 de març. Enguany, el tema
proposat va ser “El consum responsable de
roba”. Hi han participat fins a 666 treballs,
que es van poder veure en una mostra a l’Edifici Centre entre el 15 de març i el 30 d’a-

Oficina municipal d’informació
de consum. Atenció als ciutadans
i a les ciutadanes durant el 2009
El 2009, s’han atès 617 casos:
– 287 consultes (46,5%), que es resolen amb informació o assessorament.
– 313 reclamacions (50,27%), és a dir, peticions
de rescabalament d’un perjudici sofert com a
conseqüència d’una relació de consum.
– 17 denúncies (2,8%), comunicacions que es fan
a l’Administració de presumptes irregularitats
administratives, que poden derivar en infraccions amb el procediment corresponent o ser
considerades queixes.
La utilització del servei ha crescut un 36,80% en
relació amb l’any passat, en què es van atendre un
total de 451 persones usuàries (167 consultes i
284 reclamacions).
Dels casos atesos, 552 ho han estat via presencial, 20 per telèfon, 13 per Internet i 32 per
altres vies.
Per grans temes, els casos atesos han correspost a:
– 174 (28,2%), a telecomunicacions (telefonia fixa
i mòbil, TDT, Internet, etc.).
– 113 (18,3%), a subministraments bàsics (aigua,
electricitat i gas).
– 88 (14,3%), a habitatge (compra, lloguer, manteniment i comunitats).
– 69 (11,2%), a productes (adquisició i ús).
– 159 (25,8%), a altres serveis (contractació i
prestació de qualsevol altre tipus de serveis de
consum no inclosos als apartats anteriors).
– 14 (2,3%) aliens a consum (no relacionats amb
la defensa de persones consumidores o usuàries).
El temps mitjà de tramitació de les reclamacions
ha estat de 65 dies.
El temps mitjà de tramitació de les denúncies
tancades l’any 2009 ha estat de 28 dies.
L’any 2009 s’han tancat 301 reclamacions,

La regidora de Consum, Cruz Álvarez Artidiello, ha declarat que el fet que els usuaris i
usuàries de l’Oficina Municipal d’Informació
de Consum hagin augmentat al llarg del 2009
i el 2010 vol dir que aquest servei és cada vegada més conegut i valorat per la seva utilitat
pels masnovins i masnovines. Amb el seu proper trasllat a les dependències de serveis municipals del nou edifici municipal ubicat a l’antic
edifici de Correus es guanyarà en qualitat i privacitat del servei: “M’agradaria destacar que
des de la Regidoria de Consum s’està fent,
també, un gran esforç per conscienciar i valorar el consum sostenible i compromès amb el
medi ambient, i vull aprofitar per agrair la
col·laboració de l’entitat La Cistella Verda, sempre compromesa amb aquests temes. També
vull aprofitar per agrair la col·laboració dels
centres educatius del Masnou per la conscienciació dels nens i nenes del Masnou dels seus
drets com a persones consumidores.”

211 de les quals (67,4%) han tingut una resolució
favorable en tot o en part per a la persona consumidora o usuària.
S’han derivat 16 reclamacions (5,5%) a l’organisme competent en cada cas (Junta Arbitral,
Defensor del Client dels Bancs, etc.).
Han assistit a activitats d’educació i sensibilització de consum 627 persones (557 de les quals
en centres escolars).
S’han realitzat 59 inspeccions de consum: 32
amb el suport de la Diputació de Barcelona i 27
amb personal tècnic municipal. Han permès informar les empreses de l’adequació a la normativa
vigent en matèria de consum i comprovar que la
compleixen.

RAMON BODAELLA

RAMON BODAELLA

Els guanyadors i guanyadores van ser:
Categoria 1r i 2n de primària:
Marc Moral Martí
Categoria 3r i 4t de primària:
Patrick Gannon Rossell
Categoria 5è i 6è de primària:
Leila Driouech Slati

bril. Durant el lliurament de premis, l’alcalde va destacar la importància de contribuir
a un consum més responsable i just, i també
va agrair la col·laboració de les escoles en
aquesta iniciativa.

Recordeu que teniu l’Oficina Municipal
d’Informació de Consum al vostre servei.
Allà us informaran de temes de consum, i
us gestionaran i tramitaran les reclamacions i denúncies.

L’Oficina Municipal de Consum informa

Avís a les persones consumidores
i usuàries que reben ‘spam’ telefònic
Determinades empreses realitzen spam telefònic, és a dir, propostes comercials no sol·licitades i reiterades per telèfon (d’assegurances, serveis bancaris, telefonia, accés a Internet...). Algunes d’aquestes trucades poden arribar
a ser insistents i molestes, i poden portar a prendre decisions precipitades.
Per això, si rebeu aquest tipus de trucades, us recomanem que:
• Per evitar rebre aquestes trucades, podeu donar-vos de baixa de la guia telefònica (és un fitxer d’accés públic d’on poden treure les vostres dades). Ho heu de demanar a la vostra operadora telefònica.
• També teniu dret que les vostres dades que apareguin a la guia no puguin ser utilitzades amb finalitats de publicitat o prospecció comercial. Heu de sol·licitar a la vostra operadora telefònica que ho
faci constar de manera clara a la guia (amb una icona).
• Des de l’1 de gener del 2010, estan prohibides les trucades amb finalitats comercials amb números
ocults, és a dir, les trucades han de realitzar-se des d’un número de telèfon identificable per exercir el
vostre dret a manifestar la vostra oposició a rebre propostes comercials no desitjades.
• Si us pregunten si esteu interessats en un nou servei, en unes noves tarifes de la vostra mateixa operadora de telefonia o Internet, no us precipiteu i no doneu el vostre consentiment fins que no ho verifiqueu posteriorment trucant al vostre proveïdor del servei.
• Si no voleu adquirir el producte que us ofereixen ni contractar el servei que us proposen digueu “no”.
• En tot cas, sapigueu que en cada trucada us han d’informar clarament, al principi de la conversa, de:
– La identitat del venedor o venedora.
– La finalitat comercial.
– Les característiques essencials del producte/servei.
– El preu.
– El dret de desistiment.
• No us precipiteu a l’hora de prendre una decisió.
• Podeu demanar que us enviïn tota la informació per correu postal, tot i que heu d’anar en compte
a l’hora de donar les vostres dades i us heu d’assegurar abans amb el vostre proveïdor de qui està fent
l’oferta.
• No faciliteu les vostres dades bancàries ni el DNI ni les dades de cap factura si no n’esteu ben segurs
i convençuts.
• Si arribeu a contractar un servei, us han d’enviar la justificació escrita del contracte.
• Teniu set dies per anul·lar el contracte.
• També podeu inscriure-us al servei de les llistes Robinson (www.listarobinson.es). Les entitats o empreses que utilitzen aquest servei es comprometen a no enviar-vos publicitat.
• Penseu que és deslleial realitzar propostes no desitjades i reiterades per telèfon, fax, correu electrònic o altres mitjans de comunicació a distància, excepte en les circumstàncies i en la mesura en les quals
estigui justificada legalment per fer complir una obligació contractual.
• Sapigueu que l’empresa ha d’utilitzar sistemes que permetin que el consumidor pugui deixar constància de la seva oposició a continuar rebent propostes comercials.
• Aquestes pràctiques es poden denunciar i poden ser perseguides i objecte de sanció per l’Agència
Catalana del Consum.
Recordeu que teniu l’Oficina Municipal de Consum del Masnou al vostre servei. Telèfon: 93 557 18 00.

el Masnou viu
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Casal de Gent Gran de Can Mandri
Punt de trobada per a les persones majors de 65 anys del Masnou Alt
Francesc
Aracil
President

MIREIA CUXART

Com seria el seu casal de gent gran
ideal?
No canviaria per res el Casal de Gent
Gran de Can Mandri. Hi ha molt bona
gent i les persones són la part més important de l’entitat que conformem. Si fem
les coses bé, la gent està contenta i el bon
ambient entre tothom és evident.

La sala polivalent és el centre neuràlgic d’aquest Casal, que compta amb prop de 300 persones associades.

bre de 1980. Llavors, els representants de
tots els partits polítics presents al Ple van
aprovar la proposta que les instal·lacions de
Can Mandri tinguessin una finalitat social

ARXIU

El Casal de Gent Gran de Can Mandri va néixer oficialment el dia 27 de juny de 1982,
com a conseqüència d’un acord unànime
del consistori municipal pres el 31 d’octu-

Aquest any és prevista una ampliació del Casal.

per a la vila, que es va concretar en un casal
per a la gent gran a la part alta del Masnou.
Des de fa dos anys, Francesc Aracil n’és el
president i hi ha prop de 300 socis i sòcies
en actiu.
Ara volen aconseguir més espai per a
l’entitat, fet que esperen que es pugui fer
realitat durant aquest any ampliant l’equipament amb la construcció d’un nou edifici adjacent del qual ja disposa el Casal
actualment. Aquesta actuació ha estat inclosa dins dels onze projectes que l’Ajuntament
del Masnou va adscriure al Fons Estatal per
a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local
(FEOSL). Segons les planificacions, es preveu un nou espai de 172 metres quadrats de
planta baixa, amb una sala polivalent i tres
sales més per a les activitats diverses de
l’entitat.
L’objectiu principal del Casal és aconseguir incrementar el benestar de la gent
gran, per al qual treballen promovent les
relacions socials amb la participació comunitària. Distreure’s, divertir-se i passar-s’ho

Per què creu que és important que la
gent gran tingui casals com aquest?
Si la gent gran no vingués al Casal, segurament es quedaria avorrida a casa,
veient la televisió, per exemple. Venir al
Casal comporta que hagin de sortir de
casa, passegin i es distreguin, passen una
estona agradable en companyia dels
amics. Tot això, contribueix que la gent
gran tingui una vida més activa.
Quines són les dificultats principals de
la gestió d’una entitat com la seva?
Els diners, sens dubte. La part econòmica
és fonamental per a una bona gestió del
Casal i hi ha molt poques subvencions. No
disposar de gaires diners no ens permet
oferir gratuïtament tot allò que voldríem
als nostres associats.

Com contactar-hi?
Can Mandri, 12
Telèfon 93 555 63 00

bé són les idees d’aquest Casal, que organitza tot tipus d’activitats d’esbarjo, com
excursions, la pràctica de diferents esports
i de ball, o cursos, entre d’altres, perquè
totes les persones majors de 65 anys associades gaudeixin activament de la vida. Un
nou projecte en el qual estan treballant
darrerament és formar una coral amb bona
part dels socis i sòcies per poder oferir
recitals al municipi.

cap on anem?

El Masnou, espai obert

Cicle de conferències Cap on anem?
L’Ajuntament del Masnou prepara un cicle de conferències de reflexió i debat sobre l’actualitat, l’evolució i el futur
des de diverses disciplines i punts de vista sota el paraigua El Masnou, espai obert.
Cap on anem? serà el títol de la primera edició de les xerrades, es durà a terme el proper mes de maig i
s’hi tractaran les perspectives de futur de la societat.
Cada dilluns del mes de maig –a excepció del dilluns 24 que, en ser Pasqua Granada, serà substituït pel
dimarts 25 de maig–, a les 19.45 h, a la sala consistorial (Prat de la Riba, 1), un personatge de rellevància
del món cultural, econòmic, etc. pronunciarà una conferència que ha de servir de punt de partida per a un
debat posterior.
L’articulista i director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Josep Ramoneda, serà l’encarregat
d’obrir aquesta primera sèrie de jornades, i hi actuarà com a moderador el filòsof masnoví Goyo Luri.



Sol·licitud d’informació via correu electrònic o SMS

Si voleu rebre més informació sobre el cicle de conferències Cap on anem?, ompliu el formulari següent i
entregueu-lo a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Tomàs Vives, 4) i l’Ajuntament us enviarà informació puntual
sobre cada jornada. També podeu omplir-lo des de la pàgina web municipal www.elmasnou.cat.
Nom:
Cognoms:

Indiqueu on voleu rebre la informació:
Telèfon mòbil:

També m’agradaria rebre informació sobre
aquestes activitats al municipi*:
Conferències i exposicions
Literatura
Teatre, cinema i música
Activitats lúdiques
Altres (indica quines):

Correu electrònic:

* L’Ajuntament es reserva la capacitat de decisió sobre quines activitats seran objecte de difusió per aquests mitjans.
Avís legal: D’acord amb la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran incloses en fitxers informatitzats de titularitat municipal i que la finalitat és la informació sobre publicacions, actes i/o
activitats de l’Ajuntament del Masnou, o en les quals col·labora o participa el consistori. Així mateix, se us informa de la possibilitat d’exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació vigent.
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TRIBUNA POLÍTICA

Els arbres del Masnou

Ernest Suñé
Regidor del Grup
Municipal del PSC

Des de fa temps, l’Ajuntament està canviant arbres morts o afeblits amb risc de
caure o trencar-se o, fins i tot, que generen greus problemes al veïnat, per altres
espècies de millors característiques ecològiques i en condicions, que garanteixin
tant la seva cura i respecte com que evitin danys a tercers.
Aquest esforç no sempre ha estat ben
explicat i en ocasions s’han aixecat veus
criticant el que creuen accions injustifica-

Final de cicle amb pressupostos
exprés

Pere Parés
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

Després de gairebé cinc mesos de retard, el
nostre Grup de CiU ha disposat únicament
de cinc dies (literalment) per estudiar, analitzar, fer propostes i posicionar-se respecte del pressupost. No és en aquests termes
ni en aquestes actituds el terreny on se’ns
ha de citar per apel·lar, quan creuen que
toca, la responsabilitat dels altres. Presses
per exigir als altres allò que no ha estat
capaç d’exigir-se el mateix Govern municipal. Qualitat democràtica?
Presses per elevar a categoria normal allò
que no ho és. Presses per prémer l’interruptor del cofoisme oficial de “l’aquí no passa
res”. I presses que, en definitiva, certifiquen
el nostre convenciment que potser assistim

L’aprovació del pressupost i la
mobilització dels veïns i veïnes en
contra de la tala d’arbres

Joaquim Fàbregas
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

Com ja és habitual en aquest mandat, el pressupost va ser aprovat amb retard i, si no canvien les coses, pot ser que sigui el darrer
pressupost aprovat per l’Equip de Govern
actual (PSC i ICV). L’abstenció del Grup
Municipal d’ERC va facilitar-ne l’aprovació.
Perquè això fos possible, el Govern va incorporar una bona part de les propostes d’ERC.
En el capítol d’inversions, es va acceptar: la
urbanització del carrer de Sant Pere entre
M. de Déu del Carme i Joan XXIII (225.000
euros), la millora de l’enllumenat del nucli
antic (70.000 euros), la millora del passeig
Marítim (50.000 euros), la instal·lació d’una
caldera de gas natural al CEIP La Marinada

Pressupost 2010, educació permanent

Màxim Fàbregas
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA

El pressupost municipal de l’any 2010 va
ser aprovat el dia 6 de maig. La seva elaboració, en el marc de l’actual crisi econòmica, ha estat una tasca complicada per al
Govern municipal que, finalment, s’ha traduït en una proposta realista que ICV-EUiA
valora positivament. El pressupost amplia
les partides destinades a afavorir l’ocupació, la dinamització del comerç i les polítiques socials, destina l’1% a accions solidàries i, a la vegada, incorpora partides que el
nostre Grup ha proposat com a prioritàries,
de les quals ressaltem: la continuació de les
actuacions de millora del Complex Esportiu i la redacció del projecte de les seves

Política i ciutadania, dos termes
antagònics

Frans Avilés
Regidor no adscrit

Tal com heu pogut llegir a l’apartat d’aquesta publicació referent als pressupostos municipals, els dos regidors no adscrits van proposar, i va ser acceptat per
l’Equip de Govern, destinar una partida a
fomentar la bona pràctica de la política,
mitjançant xerrades i/o tallers.
Us preguntareu el perquè d’aquesta iniciativa, però possiblement ens hauríem de
preguntar plegats per què hem esperat
tant a proposar-la. La realitat política d’avui al nostre país ens descriu un panora-
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des. Entenem les protestes, ja que som els
primers d’estimar els nostres arbres i més
si formen part de la nostra vida des que
érem petits, de sempre. Recordo les crítiques legítimes que va rebre el govern del
moment quan va transformar la magnífica plaça dels cavallets, amb els seus plataners centenaris, en una plaça dura, sense
verd. Les crítiques i la mobilització de llavors responen a la responsabilitat cívica,
que cal aplaudir i a la qual cal donar
suport.
Però els responsables polítics hem de
prendre decisions, encara que no siguin ni

agradables ni ben rebudes. Els arbres que
estem substituint poden suposar un perill
per a qualsevol vianant. I l’exemple és el
carrer de Navarra, entre Roman Fabra i
Joan XXIII, on antigues esporgues sense
sentit ni criteri i els cops dels vehicles han
malmès greument els arbres, que poden
suposar un risc excessiu i difícil d’assumir. I més quan els teus tècnics et diuen
que cal canviar-los.
Entenem, però, els dubtes que puguin
sorgir i per això hem demanat consell a la
Generalitat de Catalunya, a Sanitat Vegetal, sobre l’estat dels arbres i les accions

possibles i, mentre no disposem d’aquest
informe, el Govern ha aturat qualsevol
acció de substitució.
Alhora, estem preparant un seguit de
documents on exposarem el treball de
substitució previst, les espècies que proposem plantar, els arranjaments de la via
i les proteccions per evitar que els nous
exemplars pateixin l’estrès i els danys derivats d’una manca de previsió i protecció.
No volem, doncs, fer com altres vegades ha passat en aquest carrer i en d’altres
que l’exemplar tret no era substituït i l’escocell es tapava amb ciment.

al darrer pressupost d’aquest mandat, que
s’esgota en menys d’un any.
El Govern ha pogut mantenir el ritme de
les despeses gràcies al 20% d’aplicació a les
operacions corrents del nou pla extraordinari de l’ajut de l’Estat (FEOSL) per import
de 478.000 i, en segon lloc, per l’ajornament
dels terminis de pagament d’una part del
deute a llarg termini, uns altres 251.800
euros. En total: 729.800 euros. Aquest darrer
fet, de greu consideració, si bé s’esmenta,
passa gairebé desapercebut, en el nostre criteri, en la documentació oficial. Aquesta
operació expressa, de manera clara, el deteriorament de la capacitat de les finances de
l’Ajuntament del Masnou. Pa per avui i fam
per demà, perquè el deute segueix creixent
i igualment s’ha de retornar juntament amb
els interessos que es van generant. Però això
serà en un altre mandat. Si el nostre Ajun-

tament fos una empresa, aquest fet suposaria una davallada en la seva solvència i els
administradors es veurien obligats, com a
mínim, a donar explicacions a l’assemblea
d’accionistes. En el nostre cas, els accionistes que poden canviar els administradors es
reuneixen cada quatre anys.
Sense voler ser alarmistes, l’any vinent
a l’Estat (dèficit del 11,4 %) li serà gairebé
impossible fer una tercera edició dels ajuts
extraordinaris, alhora que caldrà retornar
els préstecs i els interessos ajornats. Això
si no s’opta per cercar aquests 730.000 euros
que han estat necessaris per quadrar els
ingressos per la via d’una pujada d’impostos enmig d’un context electoral.
Mentrestant, la nòmina municipal
segueix creixent i representa gairebé el 50%
dels recursos corrents. Més enllà del bonisme oficial, calen decisions i plantejaments

per equilibrar aquesta situació. Mentrestrant, hi continua havent una despesa excessiva en publicitat, propaganda i promoció,
o en partides d’estudis d’eficàcia dubtosa i
despeses de protocol, o en el pagament
d’una televisió que no satisfà els interessos
locals. Nosaltres podrem seguir insistint que
no hi ha notícies clares del parc Vallmora o
de com ens en sortirem del disbarat de
Correus.
El Govern actual ha gestionat l’abundància, ha crescut i s’ha cohesionat en l’abundància. Vénen mal dades i es prefereix
fer el glop de la darrera consumició per
encarar el final de mandat amb la suficient
pau social interna, acció al carrer i acció
publicada, i quan s’hagin de prendre decisions, que pot ser massa tard, ja seran d’altres qui n’assumiran la responsabilitat.
Final de cicle.

(58.000 euros) i l’increment de la partida per
a la construcció del segon poliesportiu en
140.000 euros. Aquesta darrera partida, que
va ser incorporada per primer cop en el pressupost del 2008 a proposta d’ERC, s’ha anat
suplementant cada any, però a dia d’avui
podem dir que el Govern encara no disposa
d’un avantprojecte amb el qual anar a buscar vies de finançament a altres administracions. Aquest pressupost preveu la dotació
necessària per ampliar la Biblioteca municipal, un projecte que arrenca del mandat
passat, amb ERC al Govern, fruit d’un conveni amb la Diputació.
En el capítol de despeses ordinàries, l’acceptació de les propostes d’ERC per part del
Govern van ser més minses. Estem, però,
satisfets que s’hagin creat dues partides
noves: una per difondre la llengua i la cultura catalanes (6.000 euros), i una altra per

donar suport a les escoles per incorporar les
noves tecnologies a les aules (10.000 euros).
Finalment, també van ser acceptades les propostes de reforçar el servei d’inserció laboral amb 15.000 euros per millorar l’atenció a
les persones aturades i la redacció del projecte d’urbanització del carrer de Rafael de
Casanova (20.000 euros).
Els veïns i veïnes del carrer de Navarra,
preocupats per la tala dels arbres del carrer,
van ser els altres protagonistes del Ple i van
demostrar que, quan una cosa és important
pels ciutadans, són capaços d’unir esforços
per portar la seva veu amb el suport de més
d’un miler de signatures al Ple de l’Ajuntament. Ja fa uns dies vaig poder comprovar
com alguns arbres d’aquest carrer lluïen un
cartell que deia “actuació a l’arbrat”. Aquesta actuació no consistia en altra cosa que en
la seva tala. Creiem que al Masnou no es pot

permetre perdre arbrat públic. La manca d’un
gran espai verd i la densitat del nostre municipi fan que hàgim de preservar el patrimoni arbori que tenim. Les moreres que han
talat, a alguns de nosaltres ens portaven
records d’infantesa, de quan ens hi enfilàvem
buscant fulles tendres, records que una motoserra i l’excés de prudència per aquest tema
han estroncat. És cert que alguns d’aquests
arbres, per la seva edat i pel fet de conviure
a la calçada, tenen malformacions, podridures..., però també és cert que qui no té un all
té una ceba. Demanem a l’Equip de Govern
que aturi la tala d’arbres i proposi un projecte per tot el carrer de Navarra que, en la
mesura que sigui possible, conservi els exemplars que encara no s’han talat i la plantació
de nous arbres. Ens agradaria que aquesta
mesura fos aplicada a tots els carrers on s’ha
procedit a tallar arbres.

noves instal·lacions i del projecte de nau
polivalent, la millora de les instal·lacions
esportives, la urbanització de la fase II de
Països Catalans, la millora de les zones verdes de Bell Resguard, la construcció d’horts
urbans i les millores en centres educatius
públics de primària, que inclouen la redacció del projecte de reforma de l’escola
Ocata, reclamat des de fa anys per la seva
comunitat educativa, sense oblidar l’adquisició de material esportiu, l’ampliació de la
partida destinada a la ràdio municipal i la
consolidació de l’Escola de Música.
L’educació permanent (al llarg de la
vida) és una aposta per la construcció continuada de la persona, pel seu saber, les
seves aptituds i la seva facultat de judici i
d’acció. Barreja el coneixement formal i el

no formal, i possibilita el desenvolupament
d’aptituds innates i l’adquisició de noves
competències. Comporta esforç, però
també l’alegria de la descoberta. Per això,
les administracions públiques hem de tenir,
entre les nostres prioritats educatives,
aquelles que permetin que les persones que
ho vulguin puguin gaudir de nous recursos
educatius amb independència de la seva
edat. Desafortunadament, el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya
ha relegat l’educació permanent a un racó,
ignorant els ajuntaments que hi aposten i
negant-los els ajuts necessaris que els permetin consolidar i augmentar les seves polítiques educatives en aquest àmbit.
L’Ajuntament del Masnou, com molts
altres de Catalunya, ha hagut d’assumir, en

solitari, l’esforç econòmic necessari per
posar a l’abast dels seus habitants una bona
oferta educativa permanent. En els darrers
tres anys, el Govern municipal ha fet un
esforç important en l’àmbit de l’educació
permanent, que s’ha traduït en la construcció d’unes noves instal·lacions per al Centre de Formació de Persones Adultes i en
l’ampliació de la seva oferta formativa, en
la inauguració de l’Escola de Música (amb
activitats adreçades als adults) i, els darrers
mesos, en l’aposta decidida per la creació
d’una Aula d’Extensió Universitària, com
a nou recurs educatiu per a les persones
grans. Tenim la seguretat que els nostres
ciutadans i ciutadanes valoraran aquesta
tasca i gaudiran d’aquestes noves ofertes
educatives.

ma molt poc encoratjador: manca de lideratge suficient davant una greu crisi econòmica, corrupció de càrrecs públics i
dels qui n’haurien de ser l’alternativa, es
legisla tard i malament (hem d’esperar que
mori més gent per canviar la llei penal del
menor?), els partits polítics són els que
manen sobre els diputats i no qui els tria,
la ciutadania...
Tants despropòsits ens porten irremeiablement a l’allunyament de la ciutadania de la ben anomenada casta política,
més preocupada a seguir existint que a
procurar-nos una existència millor a la
resta.
Si ho recordeu, fa tres anys, a les darre-

res eleccions municipals, i davant l’elevat
índex d’abstenció, l’alcalde actual va crear
una nova regidoria, la de Participació Ciutadana, amb l’intent d’apropar més els ciutadans a la gestió política en l’àmbit municipal. Quina ha estat l’activitat d’aquesta
Regidoria fins avui? Ja us ho imagineu.
Però, afortunadament, avui la ciutadania està molt més informada d’allò que fins
fa ben poc se’ns tenia dissimulat. En
aquest sentit, les noves tecnologies s’han
erigit com a autèntiques eines de la veritat, mitjançant les quals resulta cada cop
més difícil enganyar, confondre o distorsionar la realitat. La voluntat de participar hi és, però amb unes noves regles del

joc: garantir la democràcia en els partits
polítics; una llei electoral que afavoreixi
l’apropament dels polítics als seus votants,
ja que només és a ells a qui han de retre
comptes, i no als partits respectius als
quals pertanyen; independència de les institucions, especialment en l’àmbit de la
justícia, per evitar espectacles tan lamentables com el de certs tribunals…
Ha arribat l’hora de posar fil a l’agulla
i la classe política ha de ser la primera de
ser conscient. La meva companya regidora i jo ja hem posat una primera pedra a
favor de la ciutadania, amb qui ens vam
comprometre fa tres anys. Només cal
seguir plegats en la mateixa direcció.
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viu l’agenda del 17 de maig al 17 de juny de 2010
MAIG

24

31

6

12

18 h · Ca n'Humet (sala polivalent)

CONFERÈNCIA

MÚSICA

10 h matí · Edifici Centre, sala 3

17

Espai obert per practicar tot tipus de malabars (trapezi, masses, boles, etc.).

19.45 h · Sala consistorial
de l'Ajuntament

19 h · Ca n'Humet (sala polivalent)

Dilluns

Espai de malabars
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h · Ca n'Humet (sala polivalent)

Espai de malabars
Espai obert per practicar tot tipus de malabars (trapezi, masses, boles, etc.).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

25

Dimarts

18 h · Ca n'Humet (Espai de Trobada)

Racó d'ambientació

CONFERÈNCIA

Decoració de l'Espai de Trobada amb motiu
de la primavera amb material reutilitzable.

19.45 h · Sala consistorial
de l'Ajuntament

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

“Els futurs de Catalunya”,
a càrrec de Salvador Cardús

EDUCACIÓ

Dins del cicle Cap on anem?

Xerrada: “Com ajudar avui
els pares a educar i formar
els seus fills?”

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18

Dimarts

18 h · Ca n'Humet (Espai de Trobada)

Racó d'ambientació
Decoració de l'Espai de Trobada amb motiu
de la primavera amb material reutilitzable.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19

Dimecres

8 h · La Garrotxa

Sortida a la Garrotxa
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

18 h · Ca n'Humet (Espai de Trobada)

Racó de bijuteria
Espai obert per crear braçalets, collarets,
etc., amb una tallerista especialitzada.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

21

Divendres

CONTES
18 h · Museu Municipal de Nàutica
del Masnou

Contacontes al Museu
Sirenes, dracs, serps i altres personatges
fantàstics.
Lloc: Ho organitza: Ajuntament del Masnou

22

Dissabte

19.30 h · IES Mediterrània

Activitat prevista dins del Pla educatiu
d'entorn.
Ho organitza: IES Mediterrània

CONFERÈNCIA
19.45 h · Sala consistorial
de l'Ajuntament

“Reflexions entorn de
la igualtat”, a càrrec de Fina
Birulés
Dins del cicle Cap on anem?
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

26

Dimecres

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

27

Dijous

CONFERÈNCIA
19 h · Centre d'Informació i Recursos
per a Dones (CIRD)

“Saps què és el sòl pelvià?
Coneixes les conseqüències
de no tenir-ne cura?”
Amb servei de guarderia gratuït.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

29

Dissabte

Ho organitza: La Colla de l'Hort i Fira d'Artesania

Ho organitza: Amics i Antics Escoltes del Masnou

12 h · Museu Municipal de Nàutica
del Masnou

MUSEU

Diumenge

D'11 h a 13.30 h · Parc temàtic Caramar

Circulació del trenet
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

EXPOSICIÓ
12 h · Casa del Marquès

Visita guiada a l'exposició
“Sedentaris”
Ho organitza: Ajuntament del Masnou,
Fundació La Caixa

24

De 10 a 14 h · Laboratoris Alcon
(Camil Fabra, 58. 08320 El Masnou).
L'entrada està situada a la part de
muntanya.

Visita al Museu Cusí de Farmàcia
Places limitades. Cal fer reserva prèvia per
visitar-lo al telèfon 93 497 70 00, ext. 3357,
o bé a jordi.dolz@alconlabs.com.
Ho organitza: Museu Cusí de Farmàcia

PREMIS LITERARIS
19.30 h · Ca n'Humet (sala polivalent)

6 h · Astúries

CONFERÈNCIA
19 h · Centre d'Informació i Recursos
per a Dones

“Mediació familiar: una
alternativa per a la resolució
de conflictes”
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb la
col·laboració de Concepció Sánchez i Olea

2

Dimecres

Racó de bijuteria

LITERATURA
19 h · Biblioteca Pública Joan
Coromines

Tertúlia literària: Desgràcia,
de J. M. Coetzee
Dirigirà la tertúlia M. Carme Roca. La Biblioteca disposa d'exemplars per deixar-los en
préstec.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
pública Joan Coromines

CONFERÈNCIA
19 h · Gent del Masnou

Taula rodona: “Educar
en valors. L'emprenedoria
en els joves”
Adreçada a adults i joves majors de 16 anys.
Hi haurà una taula rodona, amb participació
del públic. Els ponents són persones del Masnou relacionades amb el tema: Esteve Pujol,
mestre i psicòleg, i Imma Pulido, directiva i
emprenedora amb més de 25 anys d'experiència en la direcció d'empreses. Modera el
debat la presidenta de l'associació Dones
d'Avui, M. Dolors Chacón.
Ho organitza: Dones d'Avui El Masnou

5

Dissabte

ESPORTS
9 h · Camp Municipal d'Esports
del Masnou

XXXII Vila del Masnou
90è Aniversari del C. D. Masnou
Duració del torneig: 5, 6, 12, 13 de juny.
Consulteu el preu d'aquesta activitat.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

Curs monogràfic de Fimo,
argila polimèrica

30

Diumenge

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

Es visitarà Oviedo, Luanco, Cabo de Peñas, El
Entrego, Ribadesella, Mirador del Fito, Avilés, Cudillero, Covadonga, Cangas de Onís,
Gijón i Villaviciosa.
Informació i reserves: Casal de Gent Gran
Can Malet (passatge de Marià Rossell, 2. Tel.:
93 555 47 26)

COMERÇ

Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

31

9 h · Camp Municipal d'Esports
del Masnou

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: C. D. Masnou, amb el suport de l'Ajuntament del Masnou

Sortida de set dies a Astúries

ESPORTS

Decoració de l'Espai de Trobada amb motiu
de la primavera amb material reutilitzable.

Acte de lliurament dels Premis
Literaris Goleta i Bergantí
2010

19 h · Gent del Masnou
Dilluns

18 h · Ca n'Humet (Espai de Trobada)

Racó d'ambientació

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Espai obert per crear braçalets, collarets,
etc., amb una tallerista especialitzada.

Consulteu el preu d'aquesta acitvitat.

23

Dimarts

Racó de bijuteria

XII Acampada Estel·lar

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

1

Espai obert per crear braçalets, collarets,
etc., amb una tallerista especialitzada.

Consulteu el preu d'aquesta activitat. Per a
més informació: lacolladelhort@hotmail.com

Lloc: Places limitades. Cal fer reserva prèvia
al telèfon 93 540 50 02 o al correu electrònic museu.nautica@elmasnou.cat.

JUNY

Plaça de Marcel·lina de Monteys

XI Fira Comercial del Masnou
Més informació: www.comercmasnou.com
Ho organitza: Federació del Comerç

Dilluns

18 h · Ca n'Humet (sala polivalent)

Espai de malabars

10 h · Edifici Centre, sala 3

Consulteu el preu d'aquesta activitat. Per a
més informació: lacolladelhort@hotmail.com

Ho organitza: Club del Ritme Afrollatí

7

18 h · Ca n'Humet (sala polivalent)

Espai de malabars
Espai obert per practicar tot tipus de malabars (trapezi, masses, boles, etc.).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20 h · Ca n'Humet

Reunió de la Comissió de Festes
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

8

Dimarts

DONA

Ballada de sardanes
Ho organitza: Agrupació Sardanista

14

18 h · Ca n'Humet (sala polivalent)

18 h · Ca n'Humet (Espai de Trobada)

Espai obert per practicar tot tipus de malabars (trapezi, masses, boles, etc.).

Racó d'ambientació
Decoració de l'Espai de Trobada amb motiu
de la primavera amb material reutilitzable.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

9

Dimecres

DONA
18 h · Edifici Centre (sala de
conferències)

Dilluns

Espai de malabars
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h · Ca n'Humet (Espai de Trobada)

Inscripcions a l'Enturkada
2010. Gimcana nocturna
Del 14 de juny al 19 de juny de 2010
Insripcions: del 14 al 19 de juny en horari de
dilluns a divendres, de 17 a 22 h, i el dissabte, de 17 a 21 h.
Ho organitzen: Els Enturkats i l'Ajuntament del Masnou

Presentació del projecte
"Dones en Xarxa"
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Projecte que vol constituir Internet com a
punt de trobada virtual i espai de reflexió
per a dones.

18 h · Ca n'Humet (Espai de Trobada)

Ho organitza: Centre d'Informació i Recursos per
Dones (CIRD), Ajuntament del Masnou

Dimarts

Racó d'ambientació
Decoració de l'Espai de Trobada amb motiu
de la primavera amb material reutilitzable.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h · Ca n'Humet (Espai de Trobada)

Racó de bijuteria
Espai obert per crear braçalets, collarets,
etc., amb una tallerista especialitzada.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11

Divendres

CONTES
18 h · Museu Municipal de Nàutica
del Masnou

Hora del Conte: “Contes
per veure el món”
A càrrec de la narradora Sira Andreu.
A partir de quatre anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

12

Dissabte

SOLIDARITAT
Hora per concretar · Parc esportiu Pau
Casals

16

Dimecres

Ca n'Humet (Espai de Trobada)

Racó de bijuteria
Espai obert per crear braçalets, collarets,
etc., amb una tallerista especialitzada.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17

Dijous

EXPOSICIÓ
19.30 h · Blau (pg. Prat de la Riba, 70)

Exposició col·lectiva:
“Aiguaaireterrafoc”
Obres d'Ivan Hervella, Marion Hoizey, Anna
Mallo, Montse Nadal, Teresa Requena, Helena Sabio, Sussi Salat i Miquel Vaquer.
Ho organitza: El Blau, Associació de les Arts
El Masnou i Grup Art Creatiu, dirigit per Victòria
Pujadas

Altres informacions

X Festa de la Solidaritat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Hora per concretar · Parc temàtic
Caramar

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

Paella popular
Horari d'estiu de l'Arxiu Municipal
L'horari d'atenció al públic de l'Arxiu Municipal durant els mesos de juny a setembre,
inclòs, és dilluns i dimecres de 9 a 14 h.

De 8 a 21 h · Platja d'Ocata
Telèfons de contacte:
626 511 042 / 615 573 379
torneigfrankfurtparera@live.com
Consulteu el preu d'aquesta activitat.
Ho organitza: Escola Ocata Vent

6

De 9 a 21 h · Zona Voramar 2, entre els
carrers de Migjorn i Llevant, enfront del
McDonalds

Ho organitza: DISMA

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

Ho organitza: Centre d'Informació i Recursos per
Dones (CIRD), Ajuntament del Masnou

ESPORTS

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Circulació del trenet

Projecte que vol constituir Internet com a
punt de trobada virtual i espai de reflexió
per a dones.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca P.
Joan Coromines

Ho organitza: C. D. Masnou

Diumenge

Cobla La Flama de Farners

2n Torneig de Vòlei Platja

Espai obert per practicar tot tipus de malabars (trapezi, masses, boles, etc.).
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Presentació del projecte
"Dones en xarxa"

Passejada guiada pel Masnou:
“L'esplendor arquitectònica”

Torneig de Futbol 7, benjamins

Ho organitza: Jove Orquestra de Cambra del Masnou,
amb la col·laboració de la parròquia de Sant Pere i
l'Ajuntament del Masnou

12 h · Plaça d'Ocata

ESPORTS

Festival Prodisminuïts Psíquics
del Masnou

Concert de Primavera de la
Jove Orquestra de Cambra del
Masnou, sota la direcció de
Marc Ariño

10 h · Edifici Centre (sala de
conferències)

De 19 a 21 h · Punt de trobada: davant
del Casino (c. de Barcelona, 1)

Diumenge

CONCERT

D'11 h a 13.30 h · Parc temàtic
Caramar

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

10 h · Casino del Masnou

Ho organitza: La Colla de l'Hort i Fira d'Artesania

20.30 h · Parròquia de Sant Pere
Dilluns

Ho organitza: La Colla de l'Hort i Fira d'Artesania

Cal reservar plaça a la Biblioteca
Joan Coromines.
Podeu aconseguir la guia de la passejada
durant l'activitat o passar-la a recollir a la
Biblioteca a partir del dia 7 de juny.

Consulteu el preu d'aquesta activitat. Per a
més informació: lacolladelhort@hotmail.com

Consulteu el preu d'aquesta activitat.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h · Ca n'Humet (Espai de Trobada)

Curs monogràfic d'scrapbook

De grumet a capità. Gimcama
familiar

Dins del cicle Cap on anem?

18 h · Ca n'Humet (Espai de Trobada)

10 h · Càmping El Vedado
(Vallromanes)

10 h · Edifici Centre, sala 3

“El futur de la biomedicina”,
a càrrec de Jordi Camí

Ball de swing a Ca n'Humet,
amb la Big Band Jazz Maresme

Curs de muntatge de bijuteria

Quinzena edició del Torneig
3x3 McDonalds de Bàsquet
al Carrer
Ho organitza: El Masnou Basquetbol

Dissabtes d'Acció. Dissabtes de PlayStation
Els dissabtes 22 i 29 de maig, i 5 i 12 de
juny, 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.
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Sant Jordi engalana el Masnou

SÒNIA HERNÁNDEZ

Durant tota la diada de Sant Jordi, els carrers del municipi es van omplir de parades de
venda de llibres i roses. Juntament amb les diferents propostes lúdiques i culturals organitzades per les entitats i el consistori, la diada de Sant Jordi va ser una gran festa, i els
masnovins i masnovines van sortir al carrer per participar en aquesta celebració.

Els escolars van sortir al carrer per participar a la diada de Sant Jordi.

El divendres 23 d’abril, a partir de les 17 h,
a Ca n’Humet, hi va haver bookcrossing
(intercanvi de llibres) i un taller de roses de
sucre. A més, a partir de les 21 h, es va organitzar un sopar a la sala polivalent durant
una nit literària, amb monòlegs, cantautors
masnovins (Txapu i More), i discjòqueis

de reggae (Bon Selektah) i rock (PD Buskets i Dr. Feelgood). La iniciativa “Micròfon obert”, que donava la possibiliat a
tothom qui ho volgués de cantar, recitar,
actuar, etc., va tenir molt èxit. Al final de la
festa, la formació masnovina d’Improvisto
va actuar de manera espontània. Aquestes

activitats van ser organitzades per l’Ajuntament amb la col·laboració d’Anacrusa i els
corresponsals de Ca n’Humet, i van aplegar
prop de 150 joves.
D’altra banda, la Biblioteca Pública Joan
Coromines va dedicar la tarda de Sant Jordi
a una sessió especial per als infants del Mas-

nou. A la sala polivalent de l’Edifici Centre,
es va fer el taller del X Conte Gegant de la
Biblioteca, que va tenir com a protagonistes les lletres, els dibuixos i els infants amb
la seva imaginació. L’activitat estava adreçada a infants de més de sis anys.
Al vespre, la llibreria Library, amb el
suport de l’Ajuntament, va reunir poetes vinculats al Masnou que han publicat llibre
recentment perquè els signessin: Sònia
Hernández, Isabel Navarro, Anna Rossell i Vicenç Llorca.
A més, durant tot el dia, l’Associació de
Venedors del Mercat Municipal va celebrar la
diada amb la seva clientela entregant, fins a
exhaurir les existències, una rosa per persona en mostrar un tiquet de compra superior
a 3 euros. Les botigues pertanyents a la Federació del Comerç van repartir punts de llibre
al llarg de la setmana de Sant Jordi amb el
dibuix del guanyador del I Concurs de Punts
de Llibre, organitzat per la Federació, adreçat als nens i nenes de les escoles del municipi dels cursos de 2n, 3r i 4t de primària dels
CEIP Lluís Millet, Rosa Sensat i Marinada i
les escoles Sagrada Família, Escolàpies i l’escola Bergantí. El punt guanyador era obra de
Valèria Cuní, de l’escola Bergantí.
El dissabte 24, al matí, les places d’Ocata, de Ramón y Cajal i del Mercat Vell van
ser l’escenari d’una activitat que volia omplir
els espais de roses elaborades per la ciutadania. Es repartia una plantilla i el material
necessari per elaborar una flor per fer una
catifa de roses a les places. L’acte va ser
organitzat per l’Ajuntament i l’estudi Micelulacreativa.
La celebració que hi havia prevista al
CEIP Ocata va quedar anul·lada.

Imatges
de Sant Jordi

LLIBRERIA LIBRARY

3

2

4

SÒNIA HERNÁNDEZ

1

GEORGINA NOY

2. D’esquerra a dreta, les poetesses Anna
Rossell, Sònia Hernández i Isabel Navarro, i el poeta Vicenç Llorca. Van signar
els seus llibres durant la tarda de Sant
Jordi.

GABRIEL MILÀ

1. El sopar a la sala polivalent de Ca n’Humet durant la nit literària, amb monòlegs, cantautors i discjòqueis de reggae i
rock.

3. La Biblioteca va dedicar la tarda de
Sant Jordi als infants del Masnou amb
una sessió especial.
4. Diferents places del Masnou van ser
engalanades amb una catifa de roses feta
manualment per la ciutadania.
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Segona edició de la
Fira Flotant
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MIREIA CUXART

MIREIA CUXART

Productes a preu de cost
al Mercat Municipal

Embarcacions de vela i motor s’exposen dins del recinte portuari.

Entre el 12 i el 16 de maig, en horari de 10
a 20 h, el port esportiu del Masnou va acollir la II Fira Flotant, organitzada per Promociones Portuarias amb la col·laboració
de l’Ajuntament. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és apropar les nàutiques
a la clientela, i donar a conèixer el món que
envolta la nàutica i, concretament, el port
del Masnou, un municipi amb una tradició

marinera històrica. A la Fira hi havia productes, serveis i activitats complementàries relacionats amb la nàutica. Hi van participar un total de nou nàutiques. La pluja
que va caure durant tota la setmana va
afectar notablement el nombre de visitants,
que l’organització, en el moment de tancar
aquesta edició, confiava que augmentés
durant el cap de setmana.

Cada establiment vendrà algun o alguns dels seus productes a preu de cost.
El dilluns 10 de maig va començar la
campanya "La millor oferta, la del Mercat!", una iniciativa durant la qual els
establiments del Mercat Municipal del
Masnou i del vestíbul vendran alguns
dels seus productes (entre un i quatre)
quasi al preu de cost. La finalitat prin-

ARXIU

Fira Comercial i
Gastronòmica 2010

Aquesta serà l’onzena edició de la Fira.

El diumenge dia 30 de maig, la plaça de
Marcel·lina de Monteys i els carrers de
Sant Miquel i Roman Fabra acolliran l’XI
Fira Comercial i Gastronòmica, organitzada per la Federació del Comerç, la
Indústria i el Turisme del Masnou i amb
el suport de l’Ajuntament. Durant tota la

jornada, els comerços i els establiments
de restauració de la vila hi oferiran els
seus productes i novetats. S’hi instal·laran
una cinquantena de paradetes amb una
gran varietat d’expositors, amb venda
d’articles i productes alimentaris, i també
hi haurà activitats per a totes les edats.

cipal d’aquesta proposta és atreure més
clientela i promocionar el comerç de
proximitat, especialment la compra al
Mercat. La campanya ha estat organitzada per l’Associació de Venedors del
Mercat Municipal i compta amb el
suport de l’Ajuntament.
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Dues noves ordenances municipals per
protegir el medi ambient

CEDIDA

La normativa vol promoure l’ús racional de l’aigua i fomentar l’energia solar

Plaques fotovoltaiques.

L’Ajuntament del Masnou vol continuar
fomentant la protecció del medi ambient,
en aquesta ocasió amb la creació de dues
noves ordenances municipals per tal d’estalviar aigua i utilitzar l’energia solar per a

LA NOVA ORDENANÇA
MUNICIPAL PER A L’ESTALVI
D’AIGUA TÉ COM A OBJECTIU REGULAR TANT LA
INCORPORACIÓ COM LA UTILITZACIÓ DE SISTEMES
D’ESTALVI D’AIGUA ALS EDIFICIS I LES CONSTRUCCIONS
les instal·lacions d’aigua calenta sanitària.
De moment, s’ha elaborat un esborrany,
que caldrà discutir i aprovar.
Donar una utilització racional a l’aigua
equival a estalviar, i vol dir aplicar els conceptes d’aprofitament, reaprofitament i
reutilització. Amb aquesta premissa, la cre-

ació de la nova ordenança municipal per a
l’estalvi d’aigua té com a objectiu regular
tant la incorporació com la utilització de
sistemes d’estalvi d’aigua als edificis i les
construccions, així com determinar en
quins casos i en quines circumstàncies
seran obligatoris.
D’altra banda, la primera ordenança
solar de l’Ajuntament del Masnou, aprovada l’any 2005, va aparèixer com a resposta a la necessitat creixent de prendre mesures per a la lluita contra el canvi climàtic i
el foment de les energies renovables impulsat pels membres de la Unió Europea. A
partir de l’experiència adquirida amb l’aplicació de la primera ordenança i els canvis normatius dels darrers anys a escala
europea, estatal i autonòmica, l’Ajuntament ha cregut necessari redactar una
nova ordenança municipal amb l’objectiu
d’adaptar-la a la realitat actual.

LA PRIMERA ORDENANÇA
SOLAR DE L’AJUNTAMENT
DEL MASNOU, APROVADA
L’ANY 2005, VA APARÈIXER
COM A RESPOSTA A LA
NECESSITAT CREIXENT DE
PRENDRE MESURES PER A
LA LLUITA CONTRA EL
CANVI CLIMÀTIC I EL
FOMENT DE LES ENERGIES
RENOVABLES IMPULSAT
PELS MEMBRES DE LA UNIÓ
EUROPEA

IX Volada d’Estels a la platja d’Ocata

MIREIA CUXART

Durant el matí del diumenge 25 d’abril, la IX Volada d’Estels va omplir de gom a gom la platja d’Ocata. Es va fer un taller d’estels i, posteriorment, una volada, que va tenyir de
colors el cel de la platja. L’activitat va ser organitzada per l’associació Amics i Antics Escoltes del Masnou.

El dissabte 8 de maig, a la tarda, a la pista esportiva de l’avinguda de Pau Casals,
la gent gran del municipi va tenir una cita molt especial: la dissetena festa dedicada a aquest col·lectiu. L’única condició per participar-hi era ser major de 65
anys. El programa va incloure un berenar, amenitzat per la companyia de Xavi
Demelo, i una sessió de ball, a càrrec de Jordi Bruch. En total, hi van participar
450 persones.

RAMON BOADELLA

450 persones
celebren la Festa
de la Gent Gran
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S’han elaborat 339 programes individuals
d’atenció (PIA) en compliment de la Llei
de dependència
Des que al juny de 2007 es va obrir la convocatòria per presentar sol·licituds per acollir-se a la Llei de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones en situació de dependència, s’han valorat 507 persones que volien acollir-s’hi i s’han tramitat 339 programes individuals d’atenció
(PIA), que han d’establir quin és el millor
procés perquè les persones sol·licitants
rebin l’ajut que els correspon. A més a més,
33 programes estan en procés d’elaboració i 151 no s’han pogut fer per diversos
motius, com la defunció de les persones
interessades –en aquest sentit, cal tenir en
compte l’edat avançada o el precari estat
de salut d’una part important de les persones que demanen els ajuts–, canvis de residència o perquè les persones han estat avaluades com a grau 1 (dependència moderada), les ajudes del qual es gestionaran
entre els anys 2011 i 2013. A cada un dels
casos estudiats, se li ha determinat un grau,
que també té diferents nivells, segons les
necessitats d’atenció i la dependència de
la persona valorada.
El regidor de Serveis Socials, Xavier
Serra, ha remarcat la importància del fet
que l’Ajuntament no només elabora els PIA

RAMON BOADELLA

Més de 500 persones han estat valorades per acollir-se als beneficis d’aquesta legislació

La Llei de dependència preveu diferents graus segons les necessitats de la persona sol·licitant.

i estableix el grau de dependència, sinó que
fa un seguiment constant de l’evolució de
cada persona.
Per atendre l’elevada demanda de persones dependents, l’equip de Serveis Socials

bàsics municipal té destinada una treballadora social de forma exclusiva i dues professionals més amb dedicació parcial.
Entre els programes elaborats, destaca
la demanda de prestació econòmica per a

familiars cuidadors no professionals, amb
173 persones. A continuació, es troben les
demandes de prestació vinculada a residència, amb 166 persones, que s’adreça a les
persones que ocupen una plaça de residència privada en un centre col·laborador i que
volen continuar-hi estant fins que obtinguin
plaça en un de públic.
Dels 339 PIA realitzats fins al moment
de tancar aquesta edició, 61 de les persones de més edat o que tenien una salut més
crítica han mort, 6 han canviat de domicili i 56 han passat a ocupar una plaça pública residencial. Les 216 restants continuen
cobrant les prestacions econòmiques inicials o les modificacions pertinents, segons
el cas.
El regidor de Serveis Socials, Xavier
Serra, ha explicat que “aquesta Llei planteja un gran repte al conjunt de les administracions, ja que, com tothom sap, estem en
una situació de crisi econòmica que implica una menor quantitat de recursos disponibles per aplicar-la”. En aquest sentit, però,
afirma: “Estem satisfets que, malgrat aquestes dificultats, l’Ajuntament del Masnou està
responent dins dels marges de temps previstos per la llei.”

Noves beques per a joves músics 2010

GEORGINA NOY

GEORGINA NOY

Oberta la convocatòria fins al 28 de maig

Actuació de la formació masnovina Fresh Trash, guanyadora de l’edició anterior de la Beca de Nous Músics d’Alella, el Masnou i Teià. La resta de grups finalistes participants en aquesta convocatòria van
ser Still Searching, Caliu, Nautas i Unpraise.

Les regidories de joventut dels ajuntaments
del Masnou, Alella i Montgat han obert ja
la convocatòria per a la sisena edició de
les beques per a joves músics. Aquesta iniciativa és prevista dins del Pla d’acció jove
del Masnou 2009-2012. La convocatòria s’adreça a totes les persones joves que tinguin entre 14 i 17 anys (categoria A) o entre

18 i 30 anys (categoria B). Les inscripcions
es poden fer fins al 28 de maig als punts
d’informació juvenil de tots tres municipis
(Ca n’Humet al Masnou, Àgora a Alella i
Espai Jove a Montgat). Per participar-hi,
és imprescindible que com a mínim el 25%
dels membres del grup estiguin empadronats en un dels tres municipis.

Les beques

En la categoria A, el grup o solista guanyador obtindrà una beca per a formació
musical i, en la categoria B, el premi és
una beca per a la producció artística. A
més, també s’atorgaran dues beques individuals per a qualsevol dels joves músics
de les dues categories: una beca per al

nou talent instrumental i una beca per al
nou talent de veu.
Per ampliar la informació i formalitzar
les inscripcions, us podeu adreçar al Punt
d’Informació Juvenil de Ca n’Humet. A
més, podreu seguir el desenvolupament
d’aquesta convocatòria a través de:
www.myspace.com/bkjovesmusics.

18

DONA

Maig de 2010

el Masnou viu

“Dones en xarxa, dones ciutadanes”
La Regidoria de Dona ofereix xerrades i tallers perquè les dones no quedin marginades de la xarxa

SÒNIA HERNÁNDEZ

tre. En aquestes mateixes dates, s’iniciarà el període d’inscripció als tallers,
que finalitzarà el 30 de juliol. Les inscripcions es poden fer personalment al Centre d’Informació i Recursos per a Dones
(CIRD), ubicat a la Casa de Cultura
(al passeig de Prat de la Riba, 16), o bé
per correu electrònic a l’adreça
dona@elmasnou.cat o per telèfon al 93
555 81 04. Els tallers s’iniciaran al mes
de setembre.

Els tallers tenen per objectiu que les dones puguin aprendre a navegar per Internet.

L’Ajuntament del Masnou ha signat un conveni de col·laboració
amb l’associació Dones en Xarxa per tirar
endavant el projecte
“Dones en xarxa,
dones ciutadanes”.
L’objectiu d’aquest
projecte és superar la diferència en l’accés a Internet entre homes i dones, i

donar així compliment a una de les
actuacions previstes al Pla local d’igualtat d’oportunitats (PLIO). El projecte
proposa una sèrie de xerrades i tallers
adreçats a dones per aprendre a navegar
i participar de forma activa a Internet.
D’aquesta manera, es vol afavorir que les
dones siguin a la xarxa, no sols com a
consumidores d’informació, sinó també
com a creadores de continguts.
El projecte es presentarà a la ciuta-

EL PERÍODE D’INSCRIPCIÓ
ÉS DEL 8 DE JUNY AL 30
DE JULIOL I ELS CURSOS
COMENÇARAN AL SETEMBRE
dania el dimarts 8 de juny, a les 10 hores,
i el dimecres 9 de juny, a les 18 hores, a
la Sala de Conferències de l’Edifici Cen-

MARTA NEIRA: “ELS OBJECTIUS DE DONES EN XARXA
S’ADAPTEN ALS DEL PLIO.
TOTES LES DONES HAN DE
PODER TENIR ACCÉS A LES
NOVES TECNOLOGIES”
La regidora de Dona, Marta Neira,
ha justificat aquest projecte en el fet que
“l’ús de les tecnologies de la informació
i la comunicació (TIC) està accelerant
els processos de canvi econòmic i social.
Però no tota la població accedeix a les
TIC uniformement ni gaudeix dels beneficis que se’n deriven, situació que provoca una fractura digital i planteja problemes d’exclusió”. Segons l’edil, les
dones, en general, troben més dificultats
d’accés a la societat de la informació i
se’n beneficien menys. Això provoca una
desigualtat social en casos tan clars
com, per exemple, l’accés de les dones
al món laboral.

CEDIDA

La regidora Dolors Chacón
rep el premi Flors Sirera
a la Cooperació Sanitària
Internacional

Dolors Chacón durant l'entrega del premi.

La regidora de CiU de l’Ajuntament
Dolors Chacón va rebre, el dijous 29 d’abril, el premi Flors Sirera a la Cooperació Sanitària Internacional, que atorga
el Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona. Chacón, que a més de regidora és
infermera, professora conferenciant de
salut maternoinfantil de la Universitat
Internacional de Catalunya (UIC) i pre-

sidenta de l’entitat Dones d’Avui El Masnou, ha rebut el premi com a reconeixement al treball que des de fa vuit anys
du a terme a Ruanda. El projecte, titulat
“Una aposta per millorar les condicions
de la salut maternoinfantil als països de
renda baixa. La Casa de l’Esperança”, es
du a terme a l’Hospital de Ruli (Ruanda)
a través de l’ONG Matres Mundi, amb la
qual Chacón col·labora des de fa catorze anys.
Aquest projecte dóna cobertura a nou
centres de salut i a l’hospital, i arriba a
una població d’uns 200.000 habitants.
Amb aquesta acció, es vol prevenir i
millorar la morbimortalitat maternoinfantil. La Casa de l’Esperança permet l’estada de dones amb embarassos de risc
durant les últimes setmanes de gestació
per tal de controlar-los el prepart i oferirlos un part atès per personal sanitari, més
higiènic i més segur. També es controla
que les dones tinguin una alimentació
correcta, cosa que millora la recuperació
postpart.

Un moment per
deixar-se anar
i gaudir amb
els nostres fills

Un espai
per compartir
vivències

Una trobada amb
altres famílies
en l’etapa de criança

crianzadulce@gmail.com
http://crianzadulce.blogspot.com

EDIFICI ELS VIENESOS

Ets mare?
Ets pare?
Vols compartir la teva experiència
i les teves inquietuds?

C. de la Segarra, 12. El Masnou
Contacte:
93 185 91 76
658 653 794 (Pamela)

Bebès de 0 a 3 anys
Dilluns, de 17 a 19 h
Dijous, de 10 a 12 h

Amb la col·laboració de:

el Masnou viu
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L’Aula d’Extensió Universitària, més a prop
La Regidoria d’Educació presentarà l’oferta de xerrades abans de l’estiu per promoure’n les inscripcions
va iniciar a començament dels anys vuitanta i l’èxit del projecte ha permès que
aquests espais educatius s’hagin estès, al
llarg d’aquests anys, per molts municipis
de les quatre províncies catalanes.

RAMON BOADELLA

EL PROGRAMA INCLOU UN
CONJUNT DE CONFERÈNCIES
I ALTRES ACTIVITATS MOLT
DIVERSES

Imatge d’una xerrada a Can Malet.

Les Aules d’Extensió Universitària són
projectes educatius adreçats a la gent
gran que probablement tenen com a antecedent l’experiència iniciada a França pel

professor Pierre Vellas que posteriorment
es va anomenar Universités du Troisième Âge.
A Catalunya, aquesta experiència es

Tot i ser espais educatius, a les aules
d’extensió universitària no es cursen
estudis reglats que en un moment o
altre tenen fi. L’oferta educativa es concreta en una programació anual d’activitats que inclou un conjunt de conferències, fòrums i seminaris amb un
ampli ventall de temàtiques (cinema,
teatre, música, ciència, debats...) i que
es pot completar amb sortides culturals
relacionades amb els temes prèviament
tractats.
Les activitats són dirigides per professorat universitari o per persones expertes de vàlua contrastada en els temes que
es tracten i són tutelades per una de les
universitats que formen el Consell Interuniversitari de Catalunya.

El seu objectiu és posar a l’abast de la
gent gran els elements que els permetin
conèixer les noves realitats del món que
ens envolta, i donar-los la possibilitat de
continuar ampliant els seus coneixements
culturals i l’oportunitat de relacionar-se
amb persones d’un nivell cultural o amb
inquietuds semblants.
Les activitats que promouen aquestes
aules tenen la finalitat de contribuir a
divulgar la cultura, la ciència, la tècnica,
les arts i el coneixement com a bases del
progrés social.
En el cas del Masnou, tal com s’anunciava en l’edició d’El Masnou Viu del mes
d’abril, la Regidoria d’Educació està treballant en la selecció de les conferències
que s’oferiran abans de les vacances d’estiu. Una vegada concretades, l’Ajuntament
informarà del contingut i el calendari de
les sessions a les persones que s’hi hagin
interessat prèviament, als casals de la gent
gran del Masnou i a la resta d’entitats i
associacions del municipi.
El regidor d’Educació, Màxim Fàbregas, ha expressat el seu convenciment
que aquest nou projecte educatiu, adreçat a la gent gran, arrelarà al nostre municipi i anima a totes les persones interessades a participar-hi. Per obtenir més
informació sobre aquest projecte, contacteu amb la Regidoria d’Educació.

Preinscripcions i matriculacions per a l’Escola Municipal de Música
i per al Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou
Durant el mes de maig, s’inicia el procés
de preinscripció i matrícula a l’Escola
Municipal de Música del Masnou
(EMUMM) i al Centre de Formació de
Persones Adultes del Masnou (CFPAM).
El dijous 13 de maig, a les 19.30 h, a Can
Malet, es va fer una reunió informativa
sobre l’oferta de l’EMUMM per al curs
2010-2011, i el procés de preinscripció i
matriculació. La preinscripció per a l’alumnat nou serà del 25 de maig al 4 de
juny.
Com a novetat d’enguany, les preinscripcions i matrícules es tramitaran a
l’OAC (de dilluns a divendres, de 8.30 a
14 h, i dijous, de 17 a 20 h, al carrer de
Tomàs Vives, 4), dins el termini que
correspongui segons el calendari. Trobareu més informació a la pàgina web municipal www.elmasnou.cat.

PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULES EMUMM
CURS 2010/2011

PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULES CFPAM
CURS 2010/2011

Preinscripció alumnat nou: del 25 de maig al 4 de juny
Publicació de les llistes provisionals d’admesos: 9 de juny
Termini per presentar al·legacions: 9 i 10 de juny
Sorteig dels números de desempat: 10 de juny
Publicació, per activitats, de les llistes d’admesos: 11 de juny
*Matriculació: del 14 de juny al 25 juny**

Determinació de l’oferta de places: 21 de maig de 2010
Confirmació de plaça: del 24 de maig al 2 de juny. Tràmit CFPAM
Publicació de vacants: 4 de juny
Preinscripció d’alumnat nou: del 7 al 15 de juny de 2010
Proves de nivell i entrevistes: 18, 21 i 22 de juny*
(GES, CI, Anglès i Informàtica)
Publicació de la llista provisional d’admesos: 25 de juny
Termini per presentar al·legacions: 28 i 30 de juny
Sorteig del número de desempat: 30 de juny
Publicació de les llistes definitives d’admesos: 2 de juliol
Matriculació: del 5 al 16 de juliol

*Només per a alumnat de nova incorporació a l’EMUMM.
**L’admissió a l’instrument sol·licitat s’anirà comunicant durant els
mesos d’estiu, un cop efectuades les matrícules i vistes les places disponibles que hagin quedat vacants.

*Es publicarà el dia i l’hora de les proves i les entrevistes finalitzat el termini de preinscripció. Aquestes proves tenen com a finalitat la ubicació
de l’alumne/a nou dins del curs i nivell segons els seus coneixements.

El dissabte 17 d’abril, la sala polivalent de Ca n’Humet va acollir un concert de l’alumnat
del taller de cant coral, una activitat emmarcada dins el Pla educatiu d’entorn, i que
enguany ha comptat amb la participació dels centres educatius CEIP Lluís Millet, CEIP
Ocata, CEIP Ferrer i Guàrdia i Col·legi Sagrada Família. L’acte va aconseguir omplir la
sala de gom a gom, amb una assistència de prop de tres-centes persones.

AUGUST CABRÉ

Concert de cant coral
a Ca n’Humet
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RAMON BOADELLA

Lliurament dels Premis Literaris
Goleta i Bergantí 2010

Moment de l’entrega
de premis a l’edició anterior.

Durant l’acte, es presentarà el poemari ‘D’aquí estant no es veu el mar', de Josep Fàbrega i
Selva, guanyador del Premi Especial de Poesia 2009
Fotografia de grup dels guanyadors i guanyadores de la darrera edició amb membres del jurat i diversos representants municipals.

RAMON BOADELLA

Un total de 502 obres han estat presentades
a la XXXII convocatòria dels Premis Literaris 2010 Goleta i Bergantí, en què han participat estudiants de totes les escoles del Masnou. Al V Premi Especial Goleta i Bergantí
de Poesia s’hi han presentat 18 obres, que
han arribat des del Masnou i també de diferents llocs, com Maó, València, Barcelona,
Mataró, Viladecans o Reus.
L’acte de lliurament dels Premis tindrà
lloc el dia 29 de maig a les 19.30 h a la sala
polivalent de Ca n’Humet (carrer de Fontanills, 77). Durant la gala, es llegirà el veredicte dels XXXII Premis Literaris Goleta i
Bergantí i V Premi Especial de Poesia, i es
presentarà el llibre D’aquí estant no es veu
el mar, de Josep Fàbrega i Selva, guanyador del IV Premi Especial de Poesia
Goleta i Bergantí de l’any 2009. La lectura
dramatitzada de fragments de les obres
guanyadores serà a càrrec del Grup Amateur
de Teatre (GAT) i també hi haurà una actuació de la companyia poètica Rapsòdia.

I Festival d’Art Flamenc

LUZ DEL ALBA

En el moment de tancar aquesta edició,
era previst que, durant el cap de setmana del 15 i 16 de maig, el Centre Cultural Luz del Alba organitzés el I Festival
d’Art Flamenc, un esdeveniment dedicat al cant i al ball flamenc. El Festival
s’ha planejat al parc esportiu de Pau
Casals i era previst que comencés el
dissabte a les 17 h i finalitzés el diumenge a les 20 h. El Festival compta
amb una àmplia programació d’un
repertori d’actuacions de cant i ball flamenc, desfilada de moda flamenca,
concerts i dinar de germanor, entre
altres activitats.

Últims dies per
veure l’exposició
“Sedentaris. Els
primers poblats a
Catalunya”
Fins al 23 de maig, es podrà visitar, a la Casa del Marquès,
l’exposició “Sedentaris. Els primers poblats a Catalunya”,
organitzada per l’Obra Social “La Caixa” amb la col·laboració de l’Ajuntament. La mostra recull les formes artístiques,
econòmiques, tecnològiques, culturals i rituals de les comunitats neolítiques del territori que correspon actualment a
Catalunya. A les 12 h de l’últim dia de l’exposició, s’oferirà
una visita guiada gratuïta.

CULTURA
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El Museu Municipal
de Nàutica del
Masnou celebra
el Dia Internacional
dels Museus

Trenta-sis obres
opten a ser el
cartell oficial de
la Festa Major
Enguany, per primer cop, es triarà la
millor obra per votació popular

Urna on es poden dipositar els vots.
Cartell del concurs.

Exposició col·lectiva
de pintures
L’Associació de
les Arts del Masnou i el Grup Art
Creatiu, dirigit
per Victòria
Pujadas, organitzen l’exposició
“Aiguaaireterrafoc”, que es podrà
veure al Blau a
partir del 17 de
juny. La mostra
reuneix obres
d’Ivan Hervella,
Marion Hoizey,
Anna Mallo,
Montse Nadal,
Teresa Requena,
Helena Sabio,
Sussi Salat i
Miquel Vaquer.

FESTA MAJOR

ELENA ALCINA

Amb motiu del Dia Internacional dels Museus
(15 de maig) i amb l’objectiu d’apropar el
públic al patrimoni local del Museu Municipal
de Nàutica del Masnou, es realitzaran al municipi dues propostes per tal de commemorar
aquesta jornada. Durant els dies 18, 20 i 21 de
maig, s’organitzaran visites teatralitzades al
Museu per a escolars, i, d’altra banda, a partir
del 15 de maig, es pot participar a “La Carrera dels Museus”, un concurs 2.0, a través de la
xarxa social Facebook, que tindrà com a
premi un viatge per a dues persones a París,
que inclou les entrades al museu del Louvre.
El joc es podrà fer entre els dies 15 i 31
de maig, i les instruccions que cal seguir són
les següents:
• Cal descarregar-se l’aplicació del Facebook on trobareu el llistat de tots els museus
que hi participen. Nota: per cada amic que
hi convideu tindreu punts extres.
• Cal fer-se una foto amb el cartell de la
“La Carrera dels Museus”. En el cas del Masnou, el cartell estarà ubicat al vestíbul del
Museu Municipal de Nàutica (per accedirhi no cal fer la visita ni pagar entrada).
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Fins al 29 de maig, les 36 obres que
opten a ser el cartell oficial de la Festa
Major d’enguany estan exposades al vestíbul del Museu de Nàutica del Masnou,
en horari de dilluns a divendres, de 9 a
14 h i de 16 a 19 h (a excepció dels dilluns
a la tarda), i dissabtes d’11 a 14 h (tret
dels dies festius).
Com a novetat del Concurs de Cartells de Festa Major d’aquest any, el cartell guanyador s’escollirà per votació
popular, a través d’una urna que s’ha
col·locat al Museu de Nàutica del Mas-

nou. Per poder votar, és necessari omplir
una butlleta i presentar el DNI (només
es podrà votar una vegada i per un cartell). El termini de finalització de la votació serà el dia 22 de maig de 2010 a les
18.45 h.
El dia 22 de maig, a les 19 h, a la sala
de conferències de l’Edifici Centre (carrer
de Josep Pujades Truch, 1A, 1a planta),
s’obrirà l’urna i es recomptaran els vots.
A continuació, es farà l’entrega del premi
de 1.200 euros, subjecte a les reduccions
fiscals pertinents.

Tallers per preparar
la Festa Major

RAMON BOADELLA

el Masnou viu

Els capgrossos acompanyen els gegants durant la Festa Major.

Cartell de l’exposició.

Per anar preparant la Festa Major, l’Ajuntament i la Colla Gegantera del Masnou
han organitzat un taller de confecció del
vestuari dels gegants del Masnou, que es
completa amb un altre de restauració dels
capgrossos, i que van començar a finals

d’abril. L’activitat compta amb el suport
de la Generalitat de Catalunya-Departament Cultura i Mitjans de Comunicació i
l’Obra Social Fundació “La Caixa”, Fusic, i
per participar-hi cal inscripció prèvia, al
telèfon 93 557 18 40.
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ALBERT SÁNCHEZ

Prop de 800 persones participen
a la V Caminada dels Tres Pobles

Fotografia de família de tots els participants a la Caminada, després d’arribar al punt final.

Sentiment periquito al
Masnou, Alella i Teià

PENYA BLANC-I-BLAVA

La Penya Blanc-i-blava El Masnou, Alella i Teià és una entitat que representa el moviment penyista blanc-i-blau i el sentiment periquito en aquestes tres poblacions. Actualment, el
president és Joan Peris i l’entitat compta amb més de setanta persones associades. Es va fundar l’any 1996 i, de forma
ininterrompuda, ha organitzat sortides regulars a l’Estadi
Olímpic de Montjuïc per veure-hi partits de l’Espanyol o activitats relacionades amb el Club, amb el poble i amb les entitats masnovines.

10.30 h, totes les persones participants van
poder gaudir gratuïtament d’un esmorzar. A
les 12 h es va donar per finalitzada la trobada i es va començar la tornada cap als municipis respectius.
Amb la intenció de ser més respectuosos
amb el medi ambient i com a novetat d’enguany, es va condicionar una cuba d’aigua

per reduir els residus plàstics (ampolles de
plàstic) i perquè la gent pogués disposar de
més aigua. Juntament amb aquesta iniciativa, es va obsequiar tothom amb un bidonet
que es pot reomplir d’aigua cada vegada que
es fa activitat física i perquè en properes
caminades la gent faci una previsió d’aigua i
es conscienciï de la reducció de residus.

El Club d’Escacs
del Masnou segueix
recollint èxits

Trenta-dosena edició
del Torneig de Futbol
Base Vila del Masnou

El diumenge 9 de maig, es va fer una trobada d’escacs infantils a Teià que va comptar amb la participació de jugadors i
jugadores del Masnou i Alella. Un dels infants participants
del Masnou, l’Oriol, va quedar com a millor classificat i, a més
a més, la Sarah i la Mar, també masnovines, van acabar entre
les primeres classificades. Podeu trobar tota la informació relativa al Club d’Escacs del Masnou al seu bloc:
http://www.clubescacselmasnou.blogspot.com

El Club Esportiu el Masnou organitza la trenta-dosena edició
del Torneig anual de Futbol Base Vila del Masnou, que es disputarà al Camp Municipal d’Esports del Masnou els dies 5 i 6
de juny i 12 i 13 de juny de 2010, i en què participaran jugadors amb edats compreses entre els 5 i els 16 anys, dividits en
les categories d’escola, prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i
cadet.
En aquesta edició, amb motiu del norantè aniversari del
Club, està prevista la participació d’equips de Catalunya, com
ara el F. C. Barcelona, R. C. D. Espanyol, Girona F. C., C. F. Badalona o F. E. Figueres, entre d’altres. Podeu consultar tota la
informació a la nova pàgina web del Club: www.cdmasnou.com.

CD MASNOU

AQUESTA EDICIÓ DE
L’ACTIVITAT VA SER
ESPECIALMENT RESPECTUOSA AMB EL MEDI
AMBIENT.

CLUB D'ESCACS

El diumenge 2 de maig, prop de 800 persones van participar a la cinquena edició de la
Caminada dels Tres Pobles, organitzada pels
ajuntaments d’Alella, Teià i el Masnou, amb
un recorregut d’aproximadament deu quilòmetres. Al Masnou, la sortida va ser a les 9 h
des de la plaça de Ramón y Cajal i es va anar
fins al coll d’en Pau de les Arenes, on, a les
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El Club de Patinatge
El Masnou,
subcampió d’Europa
El grup gran de xou del Club de Patinatge
El Masnou ha demostrat el seu nivell internacional en assolir la medalla de plata al
Campionat Europeu de Xous 2010, celebrat a Nantes, França, entre el 6 i 8 de

maig. El grup va executar el programa
Mou-me i mira’m, que va aconseguir que
el públic que omplia el pavelló restés
expectant i que, en finalitzar el número,
esclatés una gran ovació.

CP EL MASNOU

El grup gran de xou va crear una gran expectació
entre el públic, que va esclatar en una gran ovació

El Campionat d’Europa es va celebrar entre el 6 i 8 de maig a Nantes.

Les jugadores de futbol de l’Atlètic Masnou van aconseguir l’ascens a Primera
Divisió Femenina després de vèncer per 5
a 1 el Susannenc FC durant el partit del
diumenge 2 de maig. L’equip femení es trobava en tercera posició a 3 punts dels
equips del darrere. En el cas de perdre, si
la resta guanyaven, es veia en una posició
complicada per pujar a Primera Divisió
Femenina, però, per contra, si guanyava,
tenia assegurada la tercera plaça i, per tant,
pujava de divisió, ja que, com a conseqüència del canvi que ha fet la Federació Catalana de Futbol, passen els quatre primers
equips. Prop de 150 persones van assistir
a aquest partit.
L’equip femení de l’Atlètic Masnou es
va formar amb la intenció de crear una secció femenina al Club després d’estar uns
quants anys absent. Així doncs, com un
grup d’amigues, van començar a jugar i, a

ATLÈTIC MASNOU

Les jugadores de l’Atlètic Masnou aconsegueixen
l’ascens a Primera Divisió Femenina

Les jugadores del Club després d’aconseguir la victòria.

poc a poc, van anar creixent any rere any.
Fins i tot van sortir al programa de TV3
Futbol Català com a pitjor equip de Catalunya! Tot i això, l’equip continuava amb
la il·lusió de jugar i el diumenge 2 de maig,
sis anys després d’haver-se format, van
aconseguir l’ascens. Aquesta vegada el
mateix programa de TV3 va tornar a parlar de l’equip, en aquest cas per felicitar-lo
per l’ascens.
L’equip està format per les jugadores:
Lili Plana, Isa Oliveira, Ana Cobacho,
Silvia Miguela, Núria Vera, Andrea
Artero, Dàmaris Peralvo, Meri Rojas,
Anna Oliva, Ruth Romagosa, Bea Crespo, Sónia L’Hévéder, Esther da Silva,
Bárbara Brañas, Maria Jesús, Marta
Jiménez, Rocío Burgos, Gemma Gabarró, Blanca Rigau i Luna Grinschpun,
entrenades per Jonatan Segura i Erik
González.

El 15è Torneig 3x3 del Masnou Basquetbol, el proper 12 de juny
Com a novetat més destacada d’aquest
any, el Torneig 3x3 del Masnou ha estat
seleccionat com un dels millors per la
Federació Catalana de Basquetbol per tal
de formar part de la primera edició del Circuit de Tornejos 3x3 de Catalunya.

Final del torneig
de l’any passat.

Per a més informació o per formalitzar
la vostra inscripció en línia, podeu consultar els webs: www.elmasnoubasquetbol.com,
www.elmasnoubasquetbol.cat o www.3x3.
cat, o bé podeu passar per les oficines del Masnou Basquetbol al mateix Complex Esportiu
Municipal, els dilluns, dimecres i divendres a
partir de les 17.30 h.

Acte en memòria de Miki Marín
El diumenge dia 11 d’abril va tenir lloc un acte en memòria de Miquel Marín, el veí del Masnou i jugador de l’Atlètic Masnou que va perdre la vida durant el tsunami que va afectar el mes de març
passat l’illa Robinson Crusoe, l’única habitada de les tres que formen l’arxipèlag Juan Fernández, a 600 quilòmetres de la costa de Xile. A l’emotiu homenatge, organitzat pels que havien estat els
seus companys d’equip, hi van assistir els seus pares i la seva companya, als quals es va lliurar un petit muntatge fotogràfic i un ram de flors. Seguidament, es va fer un minut de silenci.

EL MASNOU BASQUETBOL

El dissabte dia 12 de juny, El Masnou Basquetbol organitza el tradicional Torneig
3x3 de Bàsquet al Carrer, que enguany arriba a la 15a edició. A la competició, que
com cada any se celebrarà a la secció Voramar II, hi poden participar equips formats
per un màxim de 4 jugadors i/o jugadores,
des de la categoria de premini, 8 i 9 anys,
fins a la de veterans.
Quinze pistes de joc, zona de descans,
inflables per als més petits i la platja just
al davant per als que vulguin remullar-se
entre partit i partit. Hi haurà també una
samarreta commemorativa del torneig de
regal per a tothom qui hi participi, bossa
de benvinguda i obsequis per als millors
classificats de cada categoria.
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el Masnou viu

Elías Barrenechea, capità del port del Masnou
“El port és un ésser viu, on es conjuguen de meravella el cel, la terra i el mar”
Més de 650 persones treballen al port esportiu del Masnou, del qual Elías Barrenechea és capità des de l’any 1980,
després de treballar a la marina mercant i estudiar dret. Del 12 al 16 de maig, el port va acollir la segona edició de la Fira
Flotant, amb l’objectiu d’apropar les nàutiques a la clientela, i donar a conèixer el món que envolta la nàutica i, concretament,
el port d’aquest municipi, amb una tradició marinera històrica. La Capitania i les diferents nàutiques del port han treballat
conjuntament per posar en marxa aquesta Fira i, a més a més, compten amb la col·laboració i el patrocini de diversos restaurants i comerços relacionats amb la nàutica que es troben dins del recinte, així com de l’Ajuntament del Masnou.
quedar tots tan bocabadats que n’hi havia
per fer fotos de tots els simpàtics de les
brometes. Allò va ser digne de record, perquè, anècdota a part, el rei va fer gala de
la seva senzillesa i simpatia natural, i es
va mostrar proper i interessat per tot el
que l’envoltava.

Com és el dia a dia d’un capità del port?
Quina és la seva tasca?

Bé, les meves tasques estan relacionades
principalment amb aspectes tècnics, com
ara la seguretat dels vaixells, la distribució de la flota, la seguretat del personal
que hi treballa... I també amb la responsabilitat última de decisions sobre diversos temes relacionats amb el port: donar
permisos per fer certes instal·lacions als
pantalans, donar permís a determinats
vaixells perquè accedeixin o no al port,
depenent de les seves mides, per exemple, tractar amb els propietaris o llogaters
dels amarradors...

Quines reivindicacions teniu actualment?

Més que reivindicació, jo diria que és una
característica del port. I és que som un port
d’hivern. El que vull dir és que, a partir dels

“EL PORT DEL MASNOU
PODRÀ FÀCILMENT MANTENIR-SE EN EL LLOC DESTACAT DE LIDERATGE QUE LI
CORRESPON DINTRE DELS
PORTS ESPORTIUS DE CATALUNYA”

Diuen que el Masnou és una vila
marinera. Què en pensa?

És evident que el Masnou és una població
molt influïda per la seva relació amb el
mar. Actualment, ja no només pel fet de
tenir un port esportiu força important i
un club nàutic de renom (que organitza
esdeveniments nàutics destacats), sinó
també per la utilització de la platja, distingida amb la bandera blava durant un
bon grapat d’anys, és a dir, per allò que hi
fa la gent (banys, esports aquàtics, pesca).
Però tampoc no hem d’oblidar el passat
mariner de la nostra vila, que va donar
tants capitans de vaixell reconeguts que
van anar a fer les Amèriques. I aquest passat encara perviu en els noms de molts
carrers de la vila, tant en noms personals

mesos de maig i juny, i fins al setembre,
molts vaixells que tenen el seu amarrador
al Masnou se’n van cap a les Illes o cap a la
Costa Brava, i és quan podem acceptar més
transeünts, o sigui, gent que ve amb vaixell
a estar-s’hi entre dos dies i una setmana. I,
és clar, no és la gent coneguda de sempre,
que no vol dir que donin problemes, però
ja no és el mateix.
Com veu el futur del port?

“ALLÒ QUE DISTINGEIX EL
PORT DEL MASNOU D’ALTRES PORTS ÉS LA PRESÈNCIA D’UNA ACTIVITAT
COMERCIAL NÀUTICA QUE
ENS SITUA EN EL SEGON O
TERCER LLOC D’ACTIVITAT
D’EMPRESES DE COMPRA I
VENDA D’EMBARCACIONS”

Bé, el port del Masnou és un port ja consolidat, que requereix una sèrie d’inversions,
però que, si es van fent, creiem que podrà
fàcilment mantenir-se en el lloc destacat de
lideratge que li correspon dintre dels ports
esportius de Catalunya.

MIREIA CUXART

Quin paper creu que desenvolupa una
zona com el port esportiu en el conjunt
del municipi?

(Capità Mirambell, Capità Antoni Pagès
Millet) com en els noms dels mateixos vaixells (Pollacra Goleta Constança, per
exemple).
Què té el port del Masnou que
el diferencia de la resta?

Jo destacaria que és un port obert a
tothom, amb tota mena de serveis per a
vaixells i per a persones. A més, també és
una zona molt important, si no la que més,
d’oci i lleure de la nostra població. I potser allò que distingeix el port del Masnou
d’altres ports és la presència d’una activitat comercial nàutica que ens situa en el
segon o tercer lloc d’activitat d’empreses
de compra i venda d’embarcacions, amb
pràcticament totes les marques del sector nàutic.

Com és la vida al port?

Quina anècdota recorda especialment?

Doncs cada dia és diferent, perquè cada
dia hi vénen persones diferents amb
necessitats diferents, cada dia hi passen
coses diferents, cada dia hi ha nous reptes i noves accions i decisions per prendre. Tot i que sempre procurem tenir les
possibles eventualitats sota control (no
voldria pas donar una imatge de desgavell
ni desordre), de vegades hem de buscar
solucions que no estaven previstes i, fins
i tot, algun cop, improvisar. Però he de dir
que, en general, és una vida agradable i
plena pels serveis que donem a les persones.

Doncs n’hi ha un munt, perquè, en tants
anys al port, les he vistes de tots colors.
Però potser una de les més memorables
és la primera visita que Sa Majestat el Rei
Joan Carles I va fer al nostre port. Ja fa
molts anys, però recordo que jo vaig anar
a un restaurant, perquè es feia l’hora de
dinar i el rei ja tenia gana. Jo em vaig
avançar i, en entrar al restaurant i dir que
venia Sa Majestat, tothom va començar a
fer brometes, que “si és Melcior”, que “si
és Gaspar”, que “si és el rei del mambo” i
altres coses per l’estil. Però quan van
veure que entrava el rei d’Espanya, van

Com ja he dit abans, en parlar de les diferències entre el nostre i altres ports, és una
zona de dinamització de l’economia molt
important per al municipi, com a zona de
lleure i com a zona comercial. I hem de tenir
especialment en compte que el nostre recinte dóna feina a més de 650 persones.
Què falta al port? I què és el que més
li agrada?

Probablement, tot i que això no és un tema
exclusiu del port, sinó que pot fer-se extensible a tot el poble, el que falta al recinte
és la desaparició de la barrera que suposa
el pas de la Nacional II i la RENFE, que,
tot sigui dit, facilita moltíssim la comunicació amb Barcelona. També trobem a faltar un establiment hoteler de dues plantes,
la construcció del qual va ser denegada per
la Llei de costes. Finalment, el que més
m’agrada del port és que és un ésser viu,
on es conjuguen de meravella el cel, la
terra i el mar.

