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Entre el 24 de juny i el 3 de juliol, el Mas-
nou ha viscut la seva Festa Major de Sant 
Pere. El programa d’actes de la celebra-
ció, dissenyat per la Comissió de Festes i 
l’Ajuntament del Masnou, va incloure una 
oferta molt diversificada d’actes, que van 
comptar amb el suport i la participació 
de la ciutadania. Entre els actes que han 
rebut una valoració més positiva, es troba 
el Castell de Focs artificials, que va tornar 
a reunir una part important de la població 
a la platja i al litoral, així com també el 
Ball tirat de Festa Major, al Casino, o la 
trobada de Gegants. 

Inclou l’agenda 
de l’11 de juliol 
al 12 de setembre 
No us perdeu cap de les activitats 
que es fan al municipi

Pere Parés, elegit nou 
alcalde del Masnou 
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Una de les convocatòries més esperades 
del Masnou a l’estiu, el Festival Internaci-
onal de Teatre Còmic Ple de Riure, arri-
ba al seu 15è aniversari, i ho fa havent-se 
d’adaptar a les dificultats econòmiques 
que ja són un fenomen generalitzat. La 
crisi canvia el format del festival, però no 
el seu esperit. A la platja, no s’hi intal·larà 
l’emblemàtica vela, però els espectacles 
de qualitat, catalans, estatals i internacio-
nals continuaran fent riure els masnovins 
i masnovines a Ca n’Humet i als carrers i 
places del municipi. 

El Ple de Riure 
celebra el seu 15è 
aniversari, però 
sense vela  Pàg. 13

Repàs de la 
Festa Major  
Pàg. 12

Pere Parés va ser proclamat nou alcalde del Masnou per al mandat 2011-2015 durant el ple de presa de 
possessió de l’11 de juny passat. La llista de CiU, encapçalada per Parés, va ser la més votada a les eleccions 
del 22 de maig, en què van aconseguir 8 regidors. El PSC-Progrés Municipal, la força més castigada, va reduir 
la seva representació al consistori fins a 4 regidors, mentre que ICV-EUiA-Entesa va esdevenir la tercera 
força més votada, amb 3 regidors, seguida d’ERC-Acord pel Masnou, que també va mantenir els 3 regidors 
de què ja disposava en el mandat anterior. També manté la seva representativitat el PP, amb 2 regidors, i 
entra una nova força municipal, el GIM, amb 1 representant. Per fer-se amb l’alcaldia, Parés ha comptat amb 
el suport dels tres regidors d’ERC-AM.
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Volem recuperar la història de la nostra vila, i per això és imprescindible la 
col·laboració de tothom. Per aquest motiu, us convidem a enviar-nos les vostres 
fotografies que estiguin vinculades a una època o un record del Masnou. En cada 
número de la revista es publicarà una fotografia de les que hàgim rebut. Podeu 
enviar-nos els vostres records al correu electrònic elmasnouviu@elmasnou.
cat o bé per correu	convencional	a	El Masnou Viu, Ajuntament del Masnou, 
passeig de Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou.

Interior de l’església de Sant Pere durant la Guerra Civil
Imatge d’autoria desconeguda, cedida a l’Arxiu Fotogràfic Municipal 
del Masnou per Montserrat Terradas. 
El temple parroquial, d’estil renaixentista, fou construït entre el 
1769 i el 1817 per Miquel i Pau Garriga. Durant la Guerra Civil, va ser 
incendiat, per la qual cosa se’n va perdre el retaule, el campanar va 
ser demolit i l’edifici va quedar força malmès. 

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 elec-
trònic 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.

M’agrada / No m’agrada

No m’agrada que 
la gent aparqui 
repetidament els 
cotxes als jardins 
i a les voreres. No 
puc passar-hi ni per 
passejar el gos, ni 
per córrer, etc.

Isidro	Costa

Vull manifestar la satisfacció 
que, des de fa mesos, molts 
masnovins tenim pel nou enllu-
menat de molts carrers, per la 
seguretat nocturna que aporta, 
per la màxima visibilitat que 
ofereix i, de ben segur, per 
l’estalvi que representa. Tant 
de bo que ben aviat molts més 
carrers de la nostra vila puguin 
gaudir d’aquests nous fanals 
i, per tant, més vilatans se’n 
puguin beneficiar.

Mariona	Rifà	Bonells:

)

:)

Ajuntament 
93 557 17 00

Àrea	de	Manteniment	
i	Serveis	
93 540 75 50

Àrea	de	Promoció	
Econòmica	
93 557 17 60

Àrea	de	Serveis	a	les	
Persones	
93 557 18 00

Arxiu	Municipal	
93 540 15 11

Biblioteca	Pública	
Joan	Coromines	
93 540 90 56

Ca	n’Humet.	Punt	
d’Informació	Juvenil	
ACCÉS
93 557 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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Telèfons d’interès

SERVEIS

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

URGÈNCIES

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

Protecció	Civil		
93 555 17 44

Bombers	de	Badalona	
085 / 93 388 00 80

Àrea	Bàsica	de	Salut	(ABS)	
Nou telèfon de programació 
de visita mèdica (24 h): 
902 111 444 
CAP el Masnou: 93 555 74 11
CAP Ocata: 93 540 78 90

Urgències	ambulàncies	UTE	
061

INFORMACIó

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

Paqui	González	pregunta
Per	què	els	vigilants	cívics	no	s’encar-
reguen	de	vigilar	l’estat	de	les	calçades	
del	poble?	Ja	he	trucat	diverses	vegades	
per	queixar-me	del	mal	estat	de	diverses	
calçades	del	Masnou	Alt	i	sempre,	tard	
o	d’hora,	han	acabat	arreglant-les,	però	
aquesta	no	és	la	meva	feina.

Ferran	Flo	respon
Regidor de Manteniment i Serveis

He de dir-vos que tot i que les tasques prin-
cipals dels vigilants cívics són la supervisió i 
el control de l’observança de les ordenances 
municipals i de les normes cíviques en vigor, 
puntualment, quan detecten anomalies en 
la via pública, informen la regidoria cor-
responent per tal d’incoar els expedients 
oportuns amb la finalitat de reparar allò 
que s’escaigui: esvorancs, problemes d’en-
llumenat… Així doncs, les seves tasques 
són transversals, atès que afecten diversos 
departaments simultàniament. En qualsevol 
cas i per informacions addicionals podeu 
adreçar-vos a la Regidoria de Manteniment 
i Serveis on, de ben segur, us atendrem.

Assumim els reptes
El Masnou ja té un nou consistori, reflex del resultat de les 
eleccions del 22 de maig passat. Després de vuit anys amb 
governs encapçalats pel PSC –amb ERC i ICV-EUiA com a 
socis de govern entre el 2003 i el 2007, i amb ICV-EUiA entre 
el 2007 i el 2011–, torna CiU al Govern municipal, amb vuit 
regidors i regidores, i ho fa acompanyat de tres d’ERC. Els 
caps de llista dels dos partits, Pere Parés (CiU) i Jaume Olive-
ras (ERC), han mostrat la seva voluntat de treballar durament 
per fer front a la responsabilitat que els arriba en un context 
social i econòmic de moltes dificultats. Mai els ajuntaments 
no havien hagut de respondre a tantes necessitats i mai no 
havien tingut tan pocs recursos per poder-les atendre. Per tant, 
conceptes com rigor en la gestió, proximitat i diàleg en les 
relacions amb la població formen part del programa de govern 
que anuncien. És el govern triat per la ciutadania i, com a tal, 
cal respectar-lo i confiar en el bon exercici de la seva respon-
sabilitat, però també necessita el suport de tota la ciutadania 
perquè el municipi continuï avançant i assolint nous reptes, a 
més de prestar els seus serveis bàsics i imprescindibles.

Pere Parés 
Alcalde

Imatges del record@

Editorial

Si alguna persona pot aportar més informació sobre les fotografies que es van 
publicant, podeu enviar un correu electrònic a arxiu@elmasnou.cat.

El mes de juliol és un dels més actius al nostre municipi. La Festa Major inaugura l’estiu i ini-
ciatives com el Festival de Curtmetratges Fascurt i el Ple de Riure allarguen l’esperit festiu i 
troben el seu complement perfecte amb el bon temps i la platja. Per a l’Equip de Govern que tot 
just ara es posa al capdavant del consistori és, si més no, una època complicada, ja que hem de 
posar en marxa totes les propostes que vam presentar al programa electoral i que la ciutadania 
va revalidar com un projecte comú de present i de futur. 

Assumim tots els reptes que se’ns plantegen amb una gran vocació de servei i amb el ferm 
propòsit de treballar tan durament com calgui per aconseguir fer front a totes les dificultats 
que el context econòmic actual ens imposa. Ni les celebracions ni l’estiu no suposen un 
parèntesi en aquesta tasca. Tot i així, no vull deixar de desitjar-vos un bon estiu i animar-vos 
que tragueu el màxim profit de tots els atractius que té la nostra vila. Cal agafar forces per 
assumir totes les responsabilitats que el dia a dia exigeix perquè el Masnou pugui avançar 
en coherència amb la seva identitat, que és la nostra, en la qual el desig de superació té un 
paper molt destacat.

Bon estiu a tothom. 
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Pere Parés, el cap de llista de Convergèn-
cia i Unió (CiU) a les darreres eleccions, 
va ser proclamat alcalde del Masnou el 
dissabte 11 de juny, durant l’acte de confi-
guració del nou Ple municipal per al perí-
ode 2011-2015. En el decurs d’un acte molt 
emotiu, el fins aleshores alcalde, Eduard 
Gisbert, va traspassar el bastó de coman-
dament a Parés, que, per la seva banda, va 
lliurar la medalla de regidors als altres vint 
membres de la nova corporació. Parés va 
aconseguir l’Alcaldia amb un total d’11 
vots (majoria absoluta), gràcies al suport 
de la seva formació i dels tres regidors 
d’ERC-Acord pel Masnou.

GiSBERT VA RESuMiR 
ELS SEuS VuiT ANyS DE 
GOVERN i ES VA MOS-
TRAR SATiSfET D’HAVER 
“MiLLORAT EL MASNOu 
quE VAM TROBAR EL 
2003”

Durant la votació, que va ser presidida 
per la Mesa d’Edat, formada per les regido-
res Carmen Martínez (PP) i Judit Rolán 
(CiU), Marta Neira, la candidata socia-

lista, va obtenir 4 vots; Màxim Fàbre-
gas (ICV-EUiA-E), 3; Carmen Martínez 
(PPC), 2, i Frans Avilés (GIM), 1.

En el moment dels parlaments, 
Eduard Gisbert va fer un repàs ràpid 
dels vuit anys a l’Alcaldia, especialment 
per agrair la col·laboració dels socis i sòci-

es de govern, companys i companyes de 
partit, regidors i regidores a l’oposició, i 
treballadors i treballadores municipals, 
que han fet possible la realització de molts 
projectes que, segons Gisbert, “han acon-
seguit millorar el Masnou que havíem tro-
bat el 2003”.

Un altre dels parlaments esperats 
va ser el de Jaume Oliveras, portaveu 
d’ERC al Ple, ja que ha estat la clau per-
què Parés aconseguís la majoria absoluta. 
Oliveras va manifestar la seva satisfac-
ció per tornar a la política local després 
d’haver passat per altres institucions cata-
lanes, com ara la Diputació i la Generali-
tat. A més a més, el republicà va marcar 
com a eixos bàsics de la seva aportació al 
Govern municipal el rigor en la gestió dels 
recursos, el reforçament de la personalitat 
pròpia del Masnou, i l’activació de l’econo-
mia i la creació de l’ocupació. 

PARéS AfiRMA quE TRE-
BALLARà PER ACONSE-
GuiR àMPLiES MAjORiES 
i CONSENS EN ELS TEMES 
MéS iMPORTANTS DEL 
MuNiCiPi

D’altra banda, el nou alcalde, Pere 
Parés, visiblement emocionat i com a 
cloenda de l’acte oficial, va avançar algu-
nes de les que seran les claus del seu man-
dat. Determinades paraules es van sentir 
amb freqüència i amb versions diferents, 
com ara responsabilitat i esforç, sacrifici, 
transparència, diàleg, honestedat i humi-

Pere Parés és proclamat nou 
alcalde del Masnou

Ciu i ERC pacten amb la voluntat de tenir un govern municipal sòlid i fruit 
d’un ampli treball de concertació

La	formació	de	Jaume	Oliveras	(ERC),	a	la	dreta	de	la	imatge,	ha	estat	clau	per	a	la	majoria	absoluta.

El	nou	batlle	va	rebre	el	bastó	de	comandament	de	mans	d’Eduard	Gisbert,	que	deixa	enrere	vuit	anys	de	govern.
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El Ple extraordinari de juliol, celebrat dijous 
dia 7, es va dedicar a establir l’organització 
municipal (aprovació del règim de sessions, 
delegacions a la Junta de Govern, composició 
de les comissions informatives i altres organis-
mes municipals, entre d’altres) i a l’aprovació 
de les assignacions econòmiques dels grups 
municipals i retribucions als nous regidors i 
regidores. El tret més destacat és que el nou 
consistori s’ha aplicat una reducció a les retri-
bucions d’entre el 2,5 i el 5% respecte a les de 
què gaudien els regidors i regidores al mandat 
anterior i que ja havien experimentat una reta-
llada al 2010. L’equip de govern compta amb un 
regidor més que l’anterior, amb 11 regidors i 
regidores (nombre que correspon a la majoria 
absoluta aconseguida per Pere Parés gràcies al 
suport d’ERC-Acord pel Masnou). 

També han experimentat una reducció 
les assignacions econòmiques per al funcio-
nament dels diversos grups municipals que 
componen l’actual consistori. La retallada 
ha arribat al 30% en relació al mandat ante-
rior, tot i que cal tenir en compte que s’ha 

produït l’augment d’un nou grup municipal. 
Quant a la distribució de llocs de dedi-

cació exclusiva i parcial, l’actual consistori 
compta amb 3 llocs de dedicació exclusiva i 
3 de parcial –en total sumen 5 dedicacions al 
100%–, mentre que a l’anterior equip hi havia 
2 dedicacions exclusives i 2 de parcials –que 
sumaven 3,5 dedicacions. Precisament, l’aug-
ment d’una nova dedicació al 100% va ser un 
dels aspectes més controvertits de la sessió 
plenària.

Pel que fa a les assignacions econòmiques 
brutes anuals, a l’alcaldia, s’hi destinen 31.200 
euros; a les tinences d’alcaldia amb dedicació 
exclusiva, 48.094 euros; a les tinences d’alcal-
dia amb dedicació parcial, 31.417, 4 euros; a les 
tinences d’alcaldia i tasca de portaveu, 21.587,8 
euros; a les tinences d’alcaldia sense dedicació, 
19.710,6 euros; a la tasca de regidor o regido-
ra amb delegació i dedicació parcial, 30.543,7 
euros; a la de regidor o regidora sense dedica-
ció però amb delegació, 17.364,1 euros; a la de 
regidor o regidora portaveu, 15.017,6 euros, i al 
de regidor o regidora, 13.140,4 euros.

Els grups municipals de l’oposició van presen-
tar diverses esmenes. Tots, amb excepció del 
PP, van coincidir a reclamar la supressió de la 
dedicació exclusiva que s’ha afegit. A més a 
més, entre altres demandes, el Grup Indepen-
dent del Masnou (GIM), va demanar la supres-
sió de les assignacions als grups municipals; 
per la seva banda, ICV-EUiA-Entesa va recla-
mar que les reduccions que s’han fet s’apliquin 
sobre l’import final que perceben els regidors 
i les regidores, i el PSC-Progrés Municipal va 
demanar, a més, que es practiqués una reducció 
lineal del 5% a les atribucions dels i les edils, a 
més de reduir el nombre de tinences d’alcaldia. 
Finalment, aquest punt es va aprovar amb els 
vots a favor de l’Equip de Govern (8 vots de CiU 
i 3 d’ERC-AM) i del PP, i els vots en contra del 
PSC-PM (3 vots per l’absència d’un regidor), 
ICV-EUiA-E (3 vots) i GIM (1 vot).

Altres punts que van ser aprovats:
 Règim de sessions del Ple de la Junta de 

Govern Local i de les comissions informati-
ves. Aprovat per unanimitat.

 Delegacions de competències del Ple a altres 
òrgans municipals. Aprovat per unanimitat.
 Constitució dels grups municipals i del 

nomenament dels seus i les seves portaveus. 
No calia votació.
 Creació de les comissions informatives i 

nomenament de les persones membres de 
cada comissió. Aprovat per unanimitat.
 Nomenament dels i les representants muni-

cipals en diferents organismes. Aprovat per 
unanimitat.
 Aprovació de les assignacions econòmiques 

a les persones membres de la corporació local 
i dels grups municipals. L’Equip de Govern va 
incorporar l’esmena proposada per ICV-EUiA-
E perquè la reducció de l’assignació als grups 
municipals arribés gairebé al 30%. Aprovat per 
19 vots a favor (CiU, PSC-PM, ICV-EUiA-E, 
ERC-AM i PP) i 1 en contra (GIM).
 Aprovació de la contractació de personal even-

tual de confiança. Aprovat amb els vots a favor 
de l’Equip de Govern (8 de CiU i 3 d’ERC-AM) i 
del PP (2 vots) i les abstencions del PSC-PM (3 
vots), ICV-EUiA-E (3 vots) i GIM (1 vot). 

Ple del mes de juliol

L’alcalde	i	els	regidors	i	les	regidores	que	compondran	el	nou	consistori.

litat. Parés es va comprometre a treba-
llar molt durament, perquè “desitjo ser un 
digne representant vostre”. També la crisi 
econòmica i la desafecció política van ser 
presents en el seu parlament, i va assegu-
rar que el seu Govern s’esforçarà per acon-
seguir majories àmplies en temes de tanta 
importància com els esmentats.

Els agraïments, els va adreçar a la 

gent del seu equip; a l’exalcalde Josep 
Azuara, com a guia important per a la 
seva introducció en la política ara fa 25 
anys; a l’exalcalde Eduard Gisbert, pel 
seu esperit conciliador; a persones que ja 
no hi són, com l’exregidor Jordi Pagès, i, 
especialment, a la família.

Les intervencions de la resta de forma-
cions polítiques van tenir alguns aspectes 

en comú, com la disponibilitat per mante-
nir la bona entesa i la cordialitat necessà-
ries per treballar per al bon desenvolupa-
ment del municipi. Totes les formacions 
també van fer referència a la desafecció 
política i la crisi de representativitat 
democràtica que s’està vivint. En aquesta 
línia, pràcticament tots els regidors i regi-
dores van demanar que la política torni a 

acostar-se a l’electorat i a la societat. Pre-
cisament, a la sala hi havia una vintena de 
persones pertanyents al moviment dels 
indignats que van voler manifestar la seva 
distància envers l’activitat política oficial.

Per acabar, Pere Parés va afirmar que 
assumeix la tasca de batlle perquè “siguem 
protagonistes del nostre futur i perquè el Mas-
nou sigui un lloc on valgui la pena arrelar”. 

Resultat de les eleccions
Convergència i unió va ser la llista més votada al Masnou (2.829 vots, el 31,24% del total), amb dos re-
gidors més respecte als resultats del 2007, amb la qual cosa es queda amb 8 representants. La segona 
força va ser el PSC-PM (1.699 vots, un 18,76%), que ha patit la davallada més significativa i es queda 
amb quatre representants. fins al tercer lloc va ascendir iCV-EuiA-E (1.197 vots, el 13,22%), que manté 
els tres regidors que tenia fins ara, igual que ERC-AM (1.127 vots, el 12,45%). També manté la mateixa 
representació el PP (953 vots, el 10,52%), amb dos regidors. una altra novetat és l’entrada del GiM (537 
vots, el 5,93%) al consistori, amb un regidor. Per la seva banda, Si no va obtenir representació (139 vots, el 
1,54%). El vot en blanc va suposar el 6,34% (574 vots) i el vot nul, el 3,02% (282 vots). La participació va 
ser d’un 54,19%, pràcticament la mateixa que a les eleccions del 2007, amb una variació del 0,06% menys.

Participació:	54,18%  Cens: 17.233
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El consistori es divideix en 4 àrees de gestió: Comunitat i Persones, Foment, Administració i Finances i Manteniment i Serveis

1. Àrea de Comunitat i Persones

• Regidoria de Cultura
• Regidoria de Participació Ciutadana
• Regidoria d’Ensenyament
• Regidoria de joventut i infància
• Regidoria d’igualtat i Drets Civils
• Regidoria de Benestar Social

• Regidoria de Gent Gran
• Regidoria de Salut Pública i Consum
• Regidoria de Solidaritat i Cooperació
• Regidoria d’Esports
• Regidoria de Civisme i Convivència

2. Àrea de Foment

• Regidoria d’urbanisme
• Regidoria d’Obres
• Regidoria de Medi Ambient i Paisatge
• Regidoria d’Habitatge
• Regidoria de Promoció Econòmica
• Regidoria de Mobilitat

3. Àrea d’Administració i Finances

• Regidoria d’Hisenda
• Regidoria de Serveis Centrals
• Regidoria de Noves Tecnologies
• Regidoria de Recursos Humans i
• Règim intern
• Regidoria d’Atenció Ciutadana

4. Àrea de Manteniment i Serveis

• Regidoria de Manteniment i Serveis 
• Municipals
• Regidoria de Seguretat Ciutadana

CiU

31,24%

18,76%
13,22% 12,45% 10,52%

6,34% 5,93%
1,54%

PSC-PM ICV-
EUIA-E

ERC-AM PP Vots	en
blanc

GIM SI

Votants: 9.337
Vots nuls: 282

Vots vàlids: 9.055

El Ple extraordinari de juliol, dedicat a establir l’organització municipal i les assignacions econòmiques dels i les edils
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Nova composició del Ple Municipal

Pere Parés

Alcalde
Les forces polítiques que 
componem aquest govern 
aportem un equip sòlid, 
rigorós, ètic, experimen-
tat, cohesionat, qualificat 
i responsable, capaç 
d’assumir els reptes que 
li seran encarregats. és 
un equip que ha fet del 
seu compromís amb el 
Masnou i la seva gent 
la seva actitud vital. 
Homes i dones que, com 
en la resta de formacions 
polítiques que estem 
representades en aquest 
Ajuntament, hem sabut 
fer un pas endavant quan 
la política, i els qui la 
practiquem som perce-
buts negativament per la 
societat.

Judit Rolán

Tinenta	d’alcalde	
tercera;	regidora	
delegada	d’Ense-
nyament,	Joventut	
i	Infància,	Igualtat	i	
Drets	Civils,	i	adjunta	
a	l’Àrea	de	Comuni-
tat	i	Persones
Aquest mandat té com a 
eix principal les persones i 
els serveis que per a elles 
s’ofereixen. Millorar la 
comunicació i l’adaptació 
a la realitat educativa del 
nostre poble, i definir un 
nou Pla de joventut que 
fomenti la participació 
socioeducativa en els 
espais que la nostra vila 
ens ofereix seran per a mi 
alguns dels objectius. 

Eduard Garcia 

Tinent	d’alcalde	
segon	i	coordinador	
de	l’Àrea	de	Foment:	
regidor	delegat	d’Ur-
banisme,	Obres,	Medi	
Ambient	i	Paisatge	i	
Habitatge
Treballarem per recuperar 
l’escala humana, defugint 
el model d’arquitectura 
monumental i metropoli-
tana, reconeixent les nos-
tres arrels per encarar un 
bon futur. Millorarem la 
qualitat dels serveis i l’ac-
cessibilitat de la nostra 
platja i el manteniment i 
la conservació de l’arbrat 
i les zones verdes; un Parc 
Vallmora sostenible esde-
vindrà una realitat.

Llorenç Birba 

Tinent	d’alcalde	
quart	i	coordinador	
de	l’Àrea	d’Admi-
nistració	i	Finances,	
regidor	delegat	d’Hi-
senda)
L’objectiu principal 
d’aquest mandat és redre-
çar les malmeses finances 
locals amb el suport 
del personal de l’àrea. 
L’endeutament supera 
el límit legal i l’execució 
pressupostària arrossega 
dèficits que no es poden 
sostenir. Cal sanejar les 
finances per poder garan-
tir, en el futur, els serveis 
que l’Ajuntament presta 
als masnovins.

Noemí Condeminas

Regidora	delegada	de	
Benestar	Social,	Gent	
Gran,	Salut	Pública	i	
Consum,	Solidaritat	i	
Cooperació,	adjunta	a	
l’Àrea	de	Comunitat	i	
Persones	
Afronto aquest mandat 
amb molta il·lusió i amb 
la voluntat de treballar 
per a les persones, en 
especial augmentant la 
sensibilització envers qui 
més ho necessita i que en 
aquests moments de crisi 
tant requereix el suport 
de l’Administració; divul-
gant valors de tolerància, 
convivència, solidaritat 
i cooperació. Espero, 
també, poder impulsar 
el Consell Assessor de la 
Gent Gran i potenciar el 
Pla de salut local. 

Ferran Flo

Tinent	d’alcalde	sisè	i	
coordinador	de	l’Àrea	
de	Manteniment	i	
Serveis	Municipals,	
regidor	delegat	de	
Manteniment	i	Ser-
veis	Municipals	
Des de l’Equip de Govern, 
treballaré per tal d’acon-
seguir un sistema eficaç 
i sostenible de mante-
niment, neteja viària i 
recollida de residus. No 
escatimaré esforços per 
protegir els espais públics 
i l’arbrat, ampliant, en 
funció de les possibilitats, 
les zones verdes. Així 
també, millorarem la 
qualitat dels serveis i els 
accessos a les zones de 
platja.

Jordi Matas

Regidor	delegat	d’Es-
ports,	adjunt	a	l’Àrea	
de	Comunitat	i	Perso-
nes	i	regidor	delegat	
de	Serveis	Centrals	
i	Noves	Tecnologies,	
adjunt	a	l’Àrea	d’Ad-
ministració	i	Finances	
Com a regidor de Serveis 
Centrals i Noves Tecnologi-
es, l’objectiu és oferir una 
administració transparent 
als vilatans, i serà per mitjà 
del web municipal, per tal 
que es vagi coneixent tot 
allò que ens afecta a tots. 
Com a regidor d’Esports, 
donaré suport a les entitats 
en la seva tasca de treball 
amb els nens i nenes, perquè 
difonguin uns valors espor-
tius que s’han de treballar 
des de l’esport base per for-
mar una societat més justa.

Àngel Lugo

Regidor	delegat	de	
Seguretat	Ciutada-
na,	adjunt	a	l’Àrea	
de	Manteniment	i	
Serveis	
Apostem per un model 
de policia de proximitat, 
més accessible, impulsant 
un bon criteri d’urbanitat 
amb la cooperació de tots 
els cossos de seguretat, 
per aconseguir un Mas-
nou més segur i més cívic.

Jaume Oliveras  

Tinent	d’alcalde	pri-
mer	i	coordinador	de	
l’Àrea	de	Comunitat	
i	Persones:	regidor	
delegat	de	Cultura	i	
de	Participació	Ciu-
tadana
Caldrà rigor per afron-
tar la crisi econòmica, 
reforçar la personalitat 
del Masnou, prioritzar 
l’activitat econòmica i la 
creació d’ocupació; però, 
sobretot, la proximitat, 
l’accessibilitat i el diàleg 
amb els veïns i veïnes del 
Masnou.

Joaquim Fàbregas 

Tinent	d’alcalde	cin-
què:	regidor	delegat	
de	Promoció	Eco-
nòmica	i	Mobilitat,	
adjunt	a	l’Àrea	de	
Foment
una de les prioritats del 
Govern és treballar per 
crear llocs de treball que 
permetin a les persones 
aturades incorporar-se al 
mercat laboral. Per acon-
seguir-ho, treballarem 
per dinamitzar el teixit 
empresarial i comercial 
del Masnou, fomenta-
rem l’autoocupació i 
formarem les persones 
en situació d’atur perquè 
estiguin preparades per 
trobar feina.

Sílvia Folch 

Regidora	delegada	de	
Civisme	i	Convivència,	
adjunta	a	l’Àrea	de	
Comunitat	i	Persones	
i	regidora	delegada	
de	Recursos	Humans	
i	Règim	Intern	i	
d’Atenció	Ciutadana,	
adjunta	a	l’Àrea	d’Ad-
ministració	i	Finances
Emprenc aquesta etapa com 
un repte personal i professi-
onal, i amb molt d’orgull per 
la responsabilitat assumida, 
esperant que les mesures 
que des de les meves regi-
dories s’hauran d’adoptar 
siguin enteses pel bé del 
nostre municipi, sempre des 
del rigor i la transparència 
que el càrrec mereix.

Marta Neira 

Portaveu
Seré al servei de les 
persones, des de la pro-
ximitat i la complicitat, 
com he fet sempre. Aju-
dant a tirar endavant els 
projectes dels joves i no 
tan joves, contribuint a la 
resolució dels problemes 
col·lectius que afecten 
la nostra comunitat, 
especialment pel que fa 
a l’atur i l’atenció a les 
persones més vulnerables. 
Lluitaré per aconseguir 
una major implicació de la 
ciutadania en la política 
municipal.

Artur Gual
Seguiré treballant per 
al foment de l’economia 
local i per a la creació de 
llocs de treball al Masnou. 
En aquesta línia, lluitaré 
perquè el projecte del 
Centre de Negocis Casa 
del Marquès, que va ser 
elaborat per nosaltres en 
l’anterior govern munici-
pal amb l’objectiu d’afavo-
rir la creació d’empreses, 
es transformi ben aviat en 
una realitat.

Núria Fusellas
Dos dels objectius que em 
proposo són defensar els 
sectors més desfavorits, 
en especial l’educació, 
de possibles agressions 
injustificades, i treballar 
perquè l’actitud crítica 
i la participació dels 
ciutadans i ciutadanes 
en el govern del nostre 
Ajuntament sigui una rea-
litat. i ho faré amb tots 
els mitjans que tingui al 
meu abast.

Ernest Suñé
Estenem la mà al nou 
Govern per poder acabar 
els projectes encetats 
el mandat anterior, com 
l’illa Centre, Vallmora, 
Països Catalans i altres, 
alhora que serem crítics 
amb les retallades de 
serveis; en aquest sentit, 
vetllarem per garantir el 
mateix suport a totes les 
entitats i associacions de 
la vila.

Màxim Fàbregas 

Portaveu
La meva tasca consistirà 
en exercir de portaveu del 
nostre grup i, a la vegada, en 
controlar l’acció del govern en 
unes determinades regidories 
perquè, bé a través de la pre-
sentació d’esmenes a les seves 
propostes o bé a partir de 
propostes del nostre grup, des 
d’iCV-EuiA continuem con-
tribuint a millorar el Masnou, 
ara des de l’oposició, com ho 
hem fet des del govern en els 
darrers 8 anys.

Xavier Serra 
Aquest és un mandat per 
fer costat a la gent que 
pateix problemes econò-
mics, però també socials 
i de tota mena, i és un 
mandat per acostar les 
decisions municipals a la 
gent. finalment, ha de ser 
el mandat de les polítiques 
verdes.

Elena Crespo 
La meva intenció com a 
regidora serà la de fer de 
mediadora entre l’Ajunta-
ment i els masnovins i les 
masnovines en assumptes 
del seu interès per tal de 
teixir complicitats que ens 
ajudin a superar l’actual 
context de crisi amb soluci-
ons col·lectives i creatives.

Frans Avilés 

Portaveu
Cal recuperar la confiança 
dels ciutadans respecte dels 
seus representants polítics, 
i per això demanarem a tots 
els regidors gestos i acti-
tuds que permetin trans-
metre a la gent que no som 
aquí per tenir una feina o un 
sou, sinó que hi som per ser-
vir i ajudar la gent, que és la 
millor recompensa a què un 
regidor pot aspirar.

Carmen Martínez 
M’he plantejat, com a 
primera tasca, renovar la 
il·lusió dels meus conciu-
tadans per aconseguir la 
participació de tothom en 
la gestió de les coses que 
afecten el nostre municipi 
i el nostre benestar més 
pròxim.

Federico de las Heras

Portaveu
El PP del Masnou torna 
renovat amb dos regidors 
–després d’una difícil etapa 
feliçment superada. El nostre 
compromís, sense lligams de 
cap tipus, és amb els nostres 
votants i amb tots els ciuta-
dans. Per això exercitarem 
una oposició responsable, cre-
ativa i compromesa, vetllant 
pel bon ús dels recursos i un 
govern municipal just, per al 
benefici de tots.

CONVERGÈNCIA I UNIó DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA (regidors/res	a	l’equip	de	govern)

ESqUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-
ACORD PEL MASNOU (regidors/res	a	l’equip	de	govern)

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESqUERRA 
UNIDA I ALTERNATIVA- ENTESA (regidors/res	a	l’oposició)

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MUNICIPAL
(regidors/res	a	l’oposició)

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA
(regidors/res	a	l’oposició)

GRUP INDEPENDENT 
DEL MASNOU

(regidor	a	l’oposició)
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Des de l’Ajuntament, es treballa per propor-
cionar la màxima seguretat a les persones 
usuàries de les platges mitjançant la contrac- 
tació d’un servei de prevenció, salvament 
i socorrisme a més de proporcionar a les 
persones amb mobilitat reduïda uns serveis 
que facilitin el bany. També es controlen les 
condicions higienicosanitàries de les guin-
guetes per evitar els riscos per a la salut 
pública que en puguin derivar, com també 
de gestionar el control sanitari de la sorra i 
l’aigua mitjançant analítiques periòdiques, 
i també, controlar les plagues. A més, s’han 
dut a terme accions de millora i actualit-
zació tant dels accessos com de les instal-
lacions.

Pel que fa al servei de prevenció, salva-
ment i socorrisme, l‘any 2009 va finalitzar 
el contracte i la possibilitat de pròrroga 
de la Creu Roja del Masnou, Alella i Teià. 
Per això, el 2010 es va adjudicar el servei a 
l’empresa Pro-Activa Serveis Aquàtics, SL. 
El nou contracte va suposar un canvi en el 
model de gestió de les platges, on l’empresa 
adjudicatària aporta, a més del personal i el 
material fungible, també, les infraestructu-
res i tot el material de rescat necessari per 
dur a terme el servei, elements que abans 
corrien a càrrec de l’Ajuntament. 

La nova contractació ha comportat 
diverses millores: l’ampliació de la tempora-
da en 2 dies més i la redistribució de les jor-
nades –amb el nou contracte, el calendari 
va, de forma ininterrompuda, des del segon 
cap de setmana de juny fins al 31 d’agost, 
ambdós inclosos, i a més a més, s’inclouen 
el darrer cap de setmana de maig, el primer 
de juny i el pont de l’11 de setembre–; l’am-
pliació de l’horari del servei en una hora 
–ara els socorristes hi són de 10 a 19 h–; 
l’ampliació dels recursos humans –respecte 
al 2009, s’ha incrementat en quatre el nom-
bre de socorristes a les platges–; l’ampliació 
de la zona de cobertura i l’augment de les 
embarcacions, ja que de les dues embarca-
cions tipus zodiac de què es disposava, s’ha 
passat a una d’aquesta categoria, una moto 
d’aigua i dos caiacs.

Una altra millora ha estat l’habilitació 

d’un bàner a la pàgina web municipal www.
elmasnou.cat perquè les persones usuàries 
de les platges tinguin un accés directe a una 
base de dades on hi ha les dades diàries de 
les platges. 

AMB LA NOVA CONTRAC-
TACió DELS SERVEiS DE 
PREVENCió, SALVAMENT i 
SOCORRiSME S’HAN ESTAL-
ViAT 5.000 € 

Un altre aspecte destacable és la instal-
lació d’un mòdul de socors més. En total, 
s’hi han instal·lat tres mòduls de socors 
(un més respecte a l’anterior etapa): dos a 
la platja d’Ocata, un enfront del carrer de 
la Mare de Déu de Núria i un altre davant 
del baixador d’Ocata, i un, a la platja del 
Masnou, enfront de la cruïlla de la carre-
tera N-II amb la carretera d’Alella. A cada 
un dels mòduls s’hi troben els panells Info-
Platja, que ofereixen informació diària actu-
alitzada sobre l’estat de la mar, temperatura 
de l’aigua, el vent i la predicció de la radi-
ació ultraviolada del sol. En els mòduls de 
socors, s’hi poden aconseguir els braçalets 

identificadors per a infants, proporcionats 
per la Diputació de Barcelona, per tal de 
facilitar la recerca dels infants en el cas que 
aquests es perdin a les platges, a més d’in-
formació relativa a mesures de precaució a 
la platja i sobre les meduses. D’altra banda, 
la Diputació també ha proporcionat 10.000 
contenidors de brossa petita, per repartir 
des dels mòduls.

Serveis per a persones de mobilitat 
reduïda: Cadira amfíbia i WC adaptat
Per desè any consecutiu s’ha tornat a posar 
en funcionament el servei de la cadira de 
rodes amfíbia, adreçat a tot el col·lectiu de 
persones amb mobilitat reduïda. Aquesta 
cadira es troba ubicada al mòdul de socors 
de la platja d’Ocata, tot i que si algú neces-
sita el servei a la platja del Masnou, també 
se l’atendrà. Els usuaris d’aquest servei dis-
posen del suport constant d’un socorrista 
aquàtic, però cal que vagin acompanyats 
d’un amic o d’un familiar. A més, es disposa 
d’un lavabo adaptat allà mateix i també a la 
platja d’Ocata, al costat del mòdul d’enfront 
del carrer de la Mare de Déu de Núria, i a la 
platja del Masnou, a la primera guingueta. 

Anàlisis de la sorra i de l’aigua de bany 
i control sanitari dels bars de platja
Gràcies al suport de la Diputació de Barce-
lona, periòdicament es fa una anàlisi micro-
biològica de la sorra de la platja per deter-
minar-ne les condicions higienicosanitàries 
i valorar la qualitat ambiental i l’eficàcia de 
la neteja. L’any passat, els resultats de les 
analítiques van estar dins dels paràmetres 
considerats correctes, es va qualificar la 
sorra com a “molt bona” i “satisfactòria”. 

Pel que fa a l’aigua,  a través de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua es realitzen una 
mitjana de vuit analítiques durant l’estiu 
que l’any 2010, van indicar una qualitat de 
bany excel·lent.

Les platges del municipi compten amb 
set bars de platja, dos a la platja del Masnou 
–Superior i La Rotonda– i cinc a la platja 
d’Ocata –La Xankla, El Menyo, Bambú, 
Calima i El Último Chiringo–. A tots ells, es 

realitzen inspeccions sanitàries al llarg de 
la temporada.

A més a més, una empresa de control de 
plagues fa inspeccions de rosegadors tant 
al rocam de la platja com a les zones on s’ha 
detectat la presència d’aquests animals. 
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Platges plenes

Ja	està	tot	a	punt	per	gaudir	d’un	dels	llocs	més	emblemàtics	del	municipi.

Un	dels	socorristes.

Comença la temporada de bany amb novetats destacades
Les platges ja són plenes de banyistes que acudeixen a les aigües masnovines per gaudir de la seva qualitat. Enguany la tem-
porada va començar el dia 11 de juny i s’allargarà fins al 31 d’agost, tot i que els bars de platja resten oberts des de l’abril fins 
a finals de setembre i principis d’octubre. Les novetats se centren en les actuacions de millora que s’hi han dut a terme, tant  
pel que fa a l’accessibilitat com a la seguretat de la zona de bany. La Bandera Blava com a reconeixement a l’esforç d’haver 
complert determinats criteris de legalitat, accessibilitat, sanitat, neteja i seguretat, oneja també aquest estiu a la platja d’Ocata.
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Actualització i millores 
del passeig Marítim i la platja

Abans d’iniciar la temporada, es van dur a 
terme diverses actuacions per actualitzar i 
millorar l’estat del passeig Marítim i la platja 
per un valor de 150.000 euros. Es va ampliar 
el nombre de dutxes i rentapeus i també es 
van actualitzar els existents; es van millorar 
algunes passeres d’accés a la platja i reposar 
i actualitzar les papereres i bancs. igualment, 
es van pintar i repassar els jocs infantils i, 
també, se n’hi van posar de nous. Al mateix 
temps, es va millorar la senyalització i ampli-
ar el període de la presència d’abalisament i 
de línies de vida.

Altres actuacions que han afectat el pai-
satge del passeig són la reparació de la balus-
trada trencada, el pintat del mur, la reposició 
de palmeres –es va escollir una espècie que 
no és la més susceptible d’agafar escarabat 
morrut– i l’arranjament de les zones enjardi-
nades del passeig.

A més a més, per millorar-ne l’accessibili-
tat, es van pintar i netejar tots els passos sub-
terranis, i s’està fent un estudi de l’enllumenat 
i el reg en determinats punts del passeig.

En el seu conjunt, ja està tot a punt per 
fer de la platja un dels llocs més emblemàtics 
del municipi i els seus voltants.
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El nou consistori ha paralitzat el procés 
d’adjudicació de les places d’aparcament 
del Mercat Vell per estudiar la possibili-
tat de reorganitzar-ne els usos i la dis-
tribució. Segons ha explicat el tinent 
d’alcalde segon i regidor d’Urbanisme i 
Obres, Eduard Garcia, el Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya va emetre 
una sentència que desestimava l’opció 
de destinar una planta de l’aparcament a 
places en concessió. El procés d’adjudi-
cació de les places de lloguer continuarà 
un cop s’acabi l’estudi i els treballs de la 
reordenació. L’Ajuntament n’informarà 
oportunament.

L’aparcament es distribueix en 3 
nivells, dels quals, la planta 0 és de pas 
obligatori per accedir a la resta de nivells. 
Segons les planificacions inicials, la 
planta -1 estava destinada a concessió, 
la planta 0 a lloguer i la +1 a places de 

rotació (zona blava). L’opció en què es 
treballa actualment és la de traslladar les 
places de lloguer a la planta -1 i, d’aquesta 
manera, destinar la resta de nivells a zona 
blava. Segons Garcia, la demanda exis-
tent desaconsellava destinar dues plantes 
a lloguer.

El regidor d’Urbanisme i Obres ha 
comentat que “Si bé s’ha hagut d’aturar el 
procés d’adjudicació, entenem que els 
avantatges de la nova distribució supera-
ran amb escreix aquest inconvenient: 
pràcticament es dóna cabuda a totes les 
sol·licituds de plaça; la nova ubicació 
dóna més privacitat als vehicles dels llo-
gaters en no situar-se en una zona de pas; 
s’afavoreix la circulació i maniobrabilitat 
dintre del recinte i s’augmenta el nombre 
de places en rotació, amb la qual cosa es 
dota de més aparcament públic una zona 
amb greus carències en aquest sentit”. 

Després de finalitzar el procés de matricu-
lació per al curs 2011-2012, l’Escola Muni-
cipal de Música del Masnou (EMUMM) 
comptarà amb més de 100 alumnes. Pro-
perament es comunicarà a l’alumnat nou 
l’admissió a l’instrument sol·licitat i es 
publicaran els horaris per al curs vinent. 
Exceptuant els grups dels més menuts, 
Sensibilització 1, lniciació 1 i lniciació 2, 
que estan coberts i amb llista d’espera, 
per a la resta de grups encara hi ha alguna 
vacant, però poques. Per tant, les persones 

que hi tinguin interès poden contactar amb 
la regidoria mitjançant l’ adreça electròni-
ca educacio@elmasnou.cat

D’altra banda, el dissabte 18 de juny, 
Ca n’Humet va acollir el concert de 
l’alumnat de l’EMUMM, que va aconse-
guir omplir la sala polivalent. Primer, 
l’alumnat de conjunt instrumental i la 
coral van interpretar diverses cançons, 
per separat, i, després, tots plegats van 
fer la cantata Rebel·lió a la Cuina, d’An-
toni Miralpeix. 

En el moment de tancar aquesta 
edició, era previst que el dia 11 
de juliol es publiquessin les llistes 
de persones admeses al Centre de 
Formació de Persones Adultes del 
Masnou (CFPAM). Les matricula-
cions es faran del 2 al 8 de setem-
bre. L’oferta formativa per al curs 
2011-2012 inclou les propostes de 
taller d’alfabetització, el graduat 
en educació secundària (GES), 
preparació per a les proves d’accés 
als cicles formatius de grau mitjà 
(PACFGM), preparació per a les 

proves d’accés als cicles formatius 
de grau superior (PACFGS), català 
i castellà per a immigrants i tallers 
d’informàtica i d’anglès. 

El Centre de Formació de Per-
s o n e s  A d u l t e s  d e l  M a s n o u 
(CFPAM) és una escola municipal 
oberta a tota la població interes-
sada a millorar la seva formació o 
ampliar els seus coneixements 
per adquirir competències labo-
rals i educatives que permetin 
afrontar les exigències de la soci-
etat actual. 
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EDuCACió

uRBANiSME

L’Ajuntament reorganitza 
l’aparcament del Mercat Vell

L’EMUMM comptarà 
amb més d’un centenar 
d’alumnes

La matriculació del 
CFPAM serà al setembre

Una	part	de	l’espai	que	ha	estat	redistribuït.

Concert	de	l’alumnat	a	la	sala	polivalent	de	Ca	n’Humet.

El	CFPAM	és	una	escola	municipal	oberta	a	tota	la	població	interessada	
a	millorar	la	seva	formació.

Eduard Garcia, regidor d’Urbanisme i Obres, assegura que es guanyen places en rotació
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MESURES PER COMBATRE EL MOSqUIT TIGRE

Com cada any, a l’estiu, amb l’arribada de la calor, 
es torna a notar la presència del mosquit tigre al 
Masnou. L’Ajuntament, des que es va detectar, 
ha realitzat nombroses actuacions emmarcades 
dins del Pla integral de control del mosquit tigre, 
un pla amb tres línies d’actuació. En primer lloc, 
per promoure la campanya, s’ha fet difusió de 
les mesures de prevenció per controlar la pro-
liferació del mosquit en espais públics, enviant 
cartes i tríptics informatius de manera general 
a la població, i amb el repartiment de tríptics 
informatius als casals de la gent gran i a tots els 
edificis municipals. En segon lloc, per a la protec-

ció, l’Ajuntament du a terme accions per minimitzar la presència del mosquit en espais 
públics. Així, s’han realitzat tractaments larvicides als embornals sifònics del municipi, 
amb la col·laboració del Consell Comarcal del Maresme. En tercer lloc, pel que fa a 
les inspeccions, vigilants cívics i personal tècnic municipal en realitzen als habitatges 
per localitzar possibles focus de cria del mosquit i assessoren la ciutadania. Per tal 
de minimitzar-ne els efectes, us recordem 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 la plaga. Per tant, cal aplicar les mesures 
preventives següents:

     
Dipòsits	d’aigua: Mantingueu-los ben tapats.
Horts:	Eviteu tenir recipients que acumulin aigua. 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 i, si no els utilitzeu, retireu-los. 
Si no els utilitzeu, retireu els gerros i altres objectes d’ornamentació on es pugui 
acumular l’aigua dels nínxols.
Jardins	i	patis:	Eviteu l’acumulació d’aigua als plats de sota els 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 pneu-
màtics i, quan marxeu de vacances, cal retirar del jardí, pati, etc., els objectes que 
puguin acumular aigua (com ara joguines, cendrers, plats sota els testos, galledes…).

Augmenten les consultes i les 
gestions a l’Oficina de Consum
L’Oficina Municipal d’informació de Consum (OMiC) ha atès 649 casos durant l’any 
2010. La utilització d’aquest servei d’atenció als ciutadans i ciutadanes ha crescut un 
5,18% respecte de l’any passat. Dels casos atesos, 512 han estat per via presencial, 59 
per telèfon, 48 per internet i 30 per altres vies. El servei que ha provocat més recla-
macions ha estat el de telecomunicacions, amb 199 reclamacions (30,66%), seguit per 
les 195 (30,05%) d’altres àmbits, com ara la contractació i prestació d’altres serveis 
de consum. Aquest any s’han tancat 296 reclamacions, 211 de les quals (71,28%) han 
tingut una resolució favorable totalment o parcialment per al consumidor.

un altre vessant important de l’activitat de l’OMiC és el de les revisions. Se n’han 
realitzades 74 de consum; 26 amb el suport de la Diputació de Barcelona i 48 amb per-
sonal tècnic municipal. Mitjançant aquestes revisions s’ha pogut informar les empreses 
de l’adequació a la normativa vigent en matèria de consum i s’han fet comprovacions 
per saber si la compleixen.

A més, el servei ofereix activitats en l’àmbit de l’educació i la sensibilització en el 
consum, en les quals han participat 463 persones, 338 de les quals en centres escolars.

L’Oficina Municipal d’informació de Consum, que, a més d’informar de temes rela-
cionats amb el consum, gestiona i tramita les reclamacions i denúncies de consum, es 
troba a l’edifici de dependències municipals del carrer de Roger de flor, 23. Tel. 93 557 
18 00. Correu electrònic: omic@elmasnou.cat. 

El diumenge 5 de juny, el pati del Casino va 
acollir el Festival pro Disminuïts Psíquics 
del Masnou, que com cada any celebra l’en-
titat DISMA, amb la col·laboració d’entitats, 
artistes i escoles del Masnou, per tal d’unir 
el poble per a una bona causa. Durant tota 
la jornada, es van fer diferents activitats 

(tómbola, taller de cuina infantil, castell 
inflable, massatges, concurs de pintura, 
aperitiu, actuacions escolars...), que tenien 
com a finalitat recaptar diners per a les per-
sones amb disminució. També hi va haver 
paradetes de comerços del Masnou i un 
servei de bar, entre d’altres. 

L’esplai d’avis Can Mandri va celebrar, el diu-
menge 26 de juny a la tarda, dins dels actes 
del seu 29è aniversari, un homenatge al soci 
de major edat, Manuel Millán García. L’acte 
es va iniciar amb un berenar per als socis i 
sòcies, i va continuar amb un ball amenitzat 
pel grup musical Mandrágora. La celebra-
ció va comptar amb la presència de l’alcal-
de, Pere Parés (CiU); la regidora de Gent 

Gran, Noemí Condeminas (CiU), i la tinenta 
d’alcalde tercera, regidora d’Ensenyament, 
Judit Rolán (CiU). També hi va assistir el 
regidor Màxim Fàbregas (ICV-EUiA).

A més de l’homenatge, la celebració del 
29è aniversari va incloure una sortida a 
Sant Pere Pescador i Cadaqués, el dia 25 de 
juny, i una missa per als difunts del Casal, 
el 27 de juny. 

32è Festival pro 
Disminuïts Psíquics

L’esplai d’avis Can Mandri 
celebra el 29è aniversari

La	celebració	es	va	dur	a	terme	al	pati	del	Casino.

Peu	de	foto.

El	Casal	ofereix	una	sèrie	
d’activitats	diverses.

Manuel	Millán	García	rep	un	obsequi	per	part	de	l’alcalde,	Pere	Parés.

Casal d’Estiu Infantil 2011
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Aquest any, un total de 142 nens i nenes 
participen en el Casal d’Estiu infantil, 
iniciat el 27 de juny, i que finalitzarà el 29 
de juliol. El casal té un fil conductor: la 
vida i els treballs dels gran científics. 
Durant el casal es desenvoluparan tot un 
seguit d’activitats: tallers, sortides, jocs i 
esports, destinades a assolir els objectius 
d’ afavorir la participació activa dels nens 
i nenes en les activitats; crear un clima 
de companyonia  i convivència; gaudir de 
l’espai de lleure que ofereix el casal; 
potenciar l’aspecte educatiu a través de 
les activitats intergrupals i  potenciar el 
coneixement dels recursos del nostre 
entorn. A més a més, les activitats per-
metran, als nens i nenes, descobrir fór-
mules enginyoses. 
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Els orígens de AEFS Masnou Interdi-
nàmic es remunten a l’any 1995, quan 
un grup de pares i mares d’alumnes del 
CEIP Ocata que acabaven el darrer curs 
i havien de separar-se en diferents ins-
tituts va fundar el Futbol Sala Interdi-
nàmic. “Formaven un bon conjunt i era 
una llàstima que no poguessin continuar 
practicant un esport que els anava molt 
bé en els àmbits social, educatiu i d’es-
port col·lectiu”, expliquen. Pensant en els 
nens i nenes i en el que es podia fer per al 
poble, els pares i mares els van inscriure 
als Jocs Escolars del Consell Esportiu del 
Maresme i, més endavant, a la Federació 
Catalana de Futbol, i hi van afegir un altre 
equip infantil masculí i un altre d’infantil 
femení.

Va ser l’any 2000 quan es van fusio-
nar amb el Futbol Sala Masnou, que es 
trobava en vies de desaparèixer, i des 
d’aleshores es van constituir com l’As-
sociació Esportiva Futbol Sala Masnou 
Interdinàmic. També en aquell moment 

van augmentar els equips amb un altre de 
sènior masculí.

A dia d’avui, segueix sent una enti-
tat familiar, que respecta la diversitat 
cultural i ètnica, i té en funcionament 
14 equips. Aquesta temporada, que ja ha 
acabat, el club té inscrits, entre jugadores 
i jugadors, 160 esportistes amb edats que 
van dels 5 als 40 anys, i categories des de 
prebenjamí (5-8 anys) fins a sènior (més 
de 20 anys), passant per benjamí, aleví, 
infantil, cadet i juvenil, tant en femení 
com en masculí.

Els objectius de l’AEFS Masnou Inter-
dinàmic són la formació esportiva i social 
inicial a l’Escola de Futbol Sala, la poten-
ciació dels equips intermedis i el manteni-
ment dels primers equips, sènior femení 
i sènior masculí, a la màxima categoria 
possible, perquè puguin ser un referent 
esportiu del poble. En aquest sentit, cal 
remarcar que és l’únic club del Maresme 
amb un equip femení a Divisió de Plata 
Nacional des que existeix la categoria, és 
a dir, fa tres anys.

Durant l’any, a més a més de la parti-
cipació al Consell Esportiu del Maresme, 
a la Federació Catalana de Futbol i a la 
Real Federación Española de Fútbol, 
durant els mesos de juny i juliol organit-
zen el Torneig Interdinàmic per a pre-
benjamins i benjamins, el Torneig Berni-
na per a juvenil femení, el Torneig MID 
per a sènior masculí, el Torneig Guaranà 
per a sènior femení, i la Diada de Germa-
nor. 

Diferències entre el futbol 
sala i el futbol

El futbol sala neix de la necessitat d’es-
pais per practicar el futbol. En jugar-se 
en camps més petits, la tècnica agafa 
protagonisme i això el converteix en 
un esport elèctric, amb molta neces-
sitat de reflexos físics i mentals. Per 
la seva estructura, el futbol sala per-
met una distribució més equilibrada 
de la participació, en un partit o en 
un entrenament, de tots els jugadors 
i jugadores.

AEFS Masnou Interdinàmic
Educació esportiva i social

l’entitat

Com contactar-hi?
Complex	Esportiu	Municipal.	Carrer	de	
la	Ciutat	de	Sant	Sebastià,	14,	local	6
Telèfon:	93	540	94	14
info@masnouinterdinamic.com

Antonio 
Lozano 
Burgos
President

Quina	valoració	fa	d’aquesta	
temporada?
Aquesta temporada ha estat molt 
satisfactòria: dels catorze equips, el 
prebenjamí va quedar campió de la 
primera fase escolar; el benjamí i l’ale-
ví van quedar campions de Lliga, amb 
l’ascens de categoria corresponent; 
el femení juvenil ha aconseguit, per 
segon any consecutiu, el Subcampio-
nat de la Copa Catalunya i, juntament 
amb el quart lloc a la Divisió de Plata 
Nacional del femení sènior, fan una 
temporada esplèndida del femení. La 
cirereta final la posa el sènior masculí, 
amb la possibilitat d’ascendir a la 
categoria Preferent Catalana.

I	quins	són	els	propòsits	per	a	la	
temporada	vinent?
Els propòsits per a la propera tempo-
rada passen per mantenir funcionant 
l’Escola de futbol Sala, malgrat la 
mancança d’espai, que ens obliga 
cada any a limitar les inscripcions. 
Ampliar la secció de femení amb un 
altre equip sènior i potenciar amb 
més jugadors i jugadores els dos 
primers equips de la nostra entitat 
també són part dels nostres objectius 
per a la propera temporada.

Què	té	el	futbol	sala	que	no	tingui	
el	futbol?
El futbol sala, a diferència del futbol, té 
molta més participació. La seva dinà-
mica no permet que un jugador o juga-
dora sigui a la pista sense participar-hi 
esperant que li arribi una passada. 
En no haver-hi límit per als canvis tot 
l’equip entra en un moment o altre a la 
pista a jugar. D’alguna manera podrí-
em dir que és més familiar.

Els	equips	femenins	són	part	
important	al	Masnou	Interdinàmic.	
Correspon	a	una	aposta	decidida	en	
aquest	sentit?	Això	fa	que	sigui	un	
club	diferent	de	la	resta?
Sí, els equips femenins són un tret 
diferencial del nostre Club. A Cata-
lunya no hi ha gaires clubs de futbol 
sala que mantinguin quatre equips 
femenins alhora. Seguirem apostant 
pel futbol sala femení, perquè hi ha 
moltes nenes i noies que hi volen 
jugar, perquè estem molt contents 
dels resultats esportius i socials, i 
perquè tot l’esport femení necessita 
molt més reconeixement del que té 
avui dia.

EQUIP	SÈNIOR	A

EQUIP	BENJAMÍ

EQUIP	FEMENÍ	A

EQUIP	PREBENJAMÍ

éS L’úNiC CLuB DEL 
MARESME AMB uN EquiP 
fEMENí A DiViSió DE 
PLATA NACiONAL DES quE 
EXiSTEiX LA CATEGORiA

El Club té en funcionament 
14 equips i, aquesta tempo-
rada que ja ha acabat, tenia 
inscrits, entre jugadores i 
jugadors, 160 esportistes 
amb edats que van dels 5 als 
40 anys, i categories des de 
prebenjamí (5-8 anys) fins 
a sènior (més de 20 anys), 
passant per benjamí, aleví, 
infantil, cadet i juvenil, tant 
en femení com en masculí.
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Els resultats del 22 de maig han con-
firmat que una part de la ciutadania, 
decebuda per l’acció política del PSOE 
a nivell estatal, ha volgut castigar-lo i ha 
optat per votar el PP a Espanya i CiU a 
Catalunya.   
Al Masnou, a aquest vot de càstig,  s’hi 
han afegit altres factors locals que han 
provocat que el PSC hagi obtingut els pit-
jors resultats de la seva història, un 30% 
menys de vots que l’any 2007, i que CiU, 
tot i quedar lluny del seu millor resultat, 
hagi augmentat en un 23,5% els seus vots 
del 2007. 

ERC ha vist com els seus votants 
segueixen disminuint,  ara  prop d’un 
15%, i  ICV-EUiA hem estat l’única força 
de les que ens definim “d’esquerres” 
que ha augmentat vots, aconseguint un 
4,5% més de vots que fa 4 anys i ara, per 
primera vegada des de l’any 1979, som 
la tercera força política al Masnou. Per 

això, comparant els nostres resultats 
amb els del PSC i ERC, arribem a la con-
clusió que la ciutadania del Masnou ha 
reconegut la nostra tasca al govern, i ha 
valorat positivament el nostre programa 
electoral, la nostra candidatura, amb una 
forta presència de joves i dones, i també 
la nostra campanya en la qual, entre d’al-
tres, hem comptat amb el suport d’Enre-
da Teatro i de Joves Creació.

Aquests resultats, i el pacte signat 
amb ERC, han permès a CiU recuperar 
l’alcaldia que havia perdut l’any 2003.

Com ja vaig fer en el Ple, felicito en 
Pere Parés per la seva elecció i li desitjo 
una bona gestió en benefici del Masnou. 
Però, com també vaig dir en el mateix 
Ple, crec que ERC haurà d’explicar a la 
ciutadania del Masnou, i molt especi-
alment als seus votants, les veritables 
raons del seu pacte amb CiU. 

Tot i que el pacte és absolutament 
legítim, és difícil entendre, des d’una 
ideologia d’esquerres, que ERC, que fa 4 
anys va decidir passar a l’oposició i dei-

xar en minoria un govern d’esquerres del 
qual havia format part, ara hagi optat per 
donar la majoria absoluta a un govern 
de dretes. No creiem que les raons 
exposades pel seu candidat, garantir la 
governabilitat i respectar la necessitat 
de canvi expressada en les urnes, siguin 
suficients ni per als seus electors, ni per 
al conjunt de la ciutadania del Masnou 
que s’identifica amb l’esquerra plural.

Malgrat tot, confiem que el pacte 
d’ERC amb CiU, ja que no servirà per 
garantir polítiques d’esquerra al nostre 
municipi, serveixi almenys per frenar 
les possibles temptacions de CiU de 
desmuntar la tasca realitzada al Masnou 
en els 8 darrers anys. 

En aquest nou mandat, ICV-EUiA 
dedicarà els seus esforços a controlar 
l’acció del nou govern, s’oposarà fron-
talment a aquelles de les seves propostes 
que signifiquin un retrocés en les políti-
ques que hem impulsat des del govern 
municipal i que han fet possible que el 
Masnou del 2011 sigui molt millor que 

el Masnou del 2003. A la vegada, plante-
jarà els punts del nostre programa que 
puguin contribuir a millorar la situació 
dels nostres ciutadans i ciutadanes i, 
molt especialment, dels que estan en una 
situació més desfavorida.

També donarem suport a molts dels 
plantejaments que, des del passat 15 de 
maig, demanen, també al Masnou, una 
nova manera de fer política. A aquestes 
persones, interessades a canviar les coses 
començant des de l’àmbit local, els ofe-
rim canalitzar les seves propostes que, 
coincidint amb el nostre programa, vul-
guin donar un pas endavant per aconse-
guir el canvi demanat al municipi i al país.

Vull finalment agrair el seu suport a 
tots els ciutadans i ciutadanes que ens 
han atorgat la seva confiança, a tots els 
membres de la nostra candidatura i 
també als treballadors i treballadores 
municipals que, amb el seu esforç i 
dedicació, han fet possible les realitza-
cions que hem aconseguit en aquests 
darrers 8 anys.  

Primer de tot, vull agrair la confi-
ança dipositada en Convergència 
i Unió pels vilatans del Masnou, 
amb la qual ens han convertit en 
la força més votada i amb major 
representació al Consistori; con-
fiança que ens atorga la respon-
sabilitat de governar durant els 
propers quatre anys. 

Aquest govern serà possible 
també gràcies al suport donat 
per ERC-Acord pel Masnou, amb 
qui hem format un govern de coa-
lició amb la voluntat de garantir 
un govern sòlid i estable que 

permeti tirar endavant les polí-
tiques necessàries per fer front 
a la difícil situació econòmica en 
què ens trobem. Amb una situa-
ció econòmica complexa, a la vila 
i al país, serà necessari gestionar 
els recursos disponibles amb el 
màxim rigor i eficàcia, per tal 
de poder garantir la qualitat de 
vida a les persones, entitats i col-
lectius que conformen la nostra 
vila.

La nostra acció política se 
sustentarà en tres pilars: les 
persones, amb especial atenció 
a aquelles que es troben en risc 
d’exclusió social, el foment i l’es-
tímul de l’activitat econòmica i la 

preservació i manteniment de la 
identitat que és pròpia del Mas-
nou.

Comença al Masnou una nova 
etapa, en què per al nou equip de 
govern serà prioritari la transpa-
rència, la proximitat, l’accessibi-
litat i el diàleg, tant per ser per-
meables a les inquietuds d’aquells 
que ens envolten, com per recu-
perar la confiança perduda en la 
classe política en general. Este-
nem també la mà a la resta de for-
ces polítiques per tal que deixin 
de banda estràtegies partidistes, 
per poder sanejar l’economia 
municipal i poder fer front comú 
a les intervencions prioritàries al 

Masnou amb els recursos dispo-
nibles. I estenem també la mà a 
aquells que no se senten repre-
sentats per l’actual model polític 
per tal de recuperar la confiança 
en una democràcia que tant ens 
ha costat d’aconseguir.

Ens trobem immersos en una 
gran crisi econòmica i de valors, 
a la qual volem fer front amb les 
millors eines que tenim. Per part 
nostra, hi posarem la major dosi 
d’esforç, coratge, responsabilitat, 
honestedat, humilitat i vocació 
de servei,  tot esperant ser merei-
xedors de la confiança dipositada 
en nosaltres i dignes represen-
tants vostres. 

El Masnou, en aquesta legislatura 
que iniciem, tindrà un govern sòlid. 
Un govern de coalició entre Con-
vergència i Unió i Esquerra Repu-
blicana de Catalunya-Acord pel 
Masnou amb la majoria suficient 
per poder governar amb tranquil-
litat aquests propers quatre anys. 
Un govern també disposat a arri-
bar a acords amb els altres grups 
de l’oposició.

El 22 de maig passat, els masno-
vins i masnovines van optar per fer 
un canvi a l’Ajuntament. Aquest canvi 
ha donat una majoria de vuit regidors 

de CiU i tres d’ERC-Acord pel Mas-
nou. Els tres regidors d’ERC-Acord 
pel Masnou hem assumit responsabi-
litats directes en matèria de cultura, 
participació, civisme i convivència, 
mobilitat, promoció econòmica, l’or-
ganització i els recursos humans de 
l’Ajuntament i l’atenció al ciutadà. 
Tindrem la primera i cinquena tinen-
ça d’alcaldia. Però, sobretot, compar-
tirem un govern amb voluntat de tre-
ballar plegats per un projecte comú 
per al Masnou.

Haurem de treballar amb uns 
pressupostos molt restrictius per 
a l’any que ve: la situació econòmi-
ca de l’Ajuntament i el context de 
crisi econòmica amb la davallada 
d’ingressos ens hi obliguen. Caldrà 

rigor per afrontar la crisi econòmica, 
reforçar la personalitat del Masnou 
i prioritzar l’activitat econòmica, 
però, sobretot, la proximitat, l’ac-
cessibilitat i el diàleg amb els veïns i 
veïnes del Masnou. 

Tenim el ferm compromís de tirar 
endavant un govern per a quatre 
anys. I també el projecte de l’Acord 
pel Masnou: amb la gent jove i la 
gent gran, amb la gent que treballa 
al Masnou i la que treballa fora, amb 
els emprenedors i amb els comerci-
ants, amb els que volen divertir-se i 
amb els que volen descansar, amb els 
masnovins de les entitats i amb els 
que volen més ofertes culturals, amb 
la gent que treballa en el camp de 
l’educació, de l’esport, amb els que 

volem viure i conviure amb seguretat 
i en un espai públic en condicions. 
Amb els masnovins de tota la vida i 
els que han escollit el nostre poble 
per viure-hi.

Des d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord pel Masnou tenim 
el ferm compromís de tirar endavant 
aquests objectius, de treballar 
aquests quatre anys al costat dels 
veïns i veïnes del Masnou. Els 
moments de crisi i incertesa que 
estem passant són difícils, però 
també hem de ser capaços d’obrir 
noves expectatives, d’il·lusionar els 
ciutadans d’aquest poble en un pro-
jecte col·lectiu. Per part nostra, hi 
posarem tot l’esforç i el treball 
necessari. 

Les eleccions municipals del 22 de 
març, amb la victòria de CiU i el pacte 
posterior signat amb ERC, obre una 
nova etapa al nostre municipi. Una 
nova etapa per a la qual, de moment, 
només sabem veure un futur incert, ja 
que ni tan sols coneixem quines són les 
propostes de CiU per al Masnou, atesa 
l’absència de programa electoral… 

Els socialistes del Masnou vam con-
córrer a les recents eleccions municipals 
amb un projecte de futur per al poble, un 
projecte ple d’idees innovadores i creati-
ves que va engrescar molta gent, fet que 
ens motiva a treballar al servei d’aquest 
projecte i dels interessos generals de la 
ciutadania masnovina.

Farem una oposició constructiva i 
responsable, posant l’èmfasi en els pro-
blemes més immediats que afecten les 

persones i que podem resumir en els 
punts següents: 

1. Combatre l’atur. En aquest sentit, 
vetllarem per a la posada en marxa del 
Centre de Negocis a la Casa del Mar-
quès, projecte elaborat per nosaltres 
en l’anterior govern municipal, i que va 
ser concebut pel seu potencial per a la 
generació de llocs de treball al Masnou.

També aportarem les nostres idees 
per ampliar i millorar el comerç i per 
impulsar el turisme, que ha de ser la 
nostra gran aposta de futur.

2. L’atenció a les persones més 
vulnerables. Vetllarem perquè es man-
tinguin les polítiques socials que hem 
dut a terme els darrers anys, pel que 
fa a serveis socials, gent gran, immi-
gració i polítiques de dona. En aquest 
sentit, vetllarem perquè es mantingui 
el Centre d’Informació i Recursos per 
a la Dona (CIRD), ubicat a la Casa de 
Cultura, on hem donat suport jurídic i 

psicològic a centenars de dones. 
Ens oposarem radicalment a qual-

sevol rebaixa pressupostària que afecti 
els serveis bàsics de les persones. Cal 
recordar que la crisi no ha començat 
ara i que ja des del 2008 vam haver de 
fer-hi front amb una reducció del pres-
supost municipal del 30%. Però ho vam 
fer augmentant les partides de Serveis 
Socials i de Promoció Econòmica.

3. Treballarem per mantenir una 
especial atenció a la creativitat artísti-
ca i cultural, primer, perquè és el millor 
del nostre capital humà i, segon, per la 
seva capacitat dinamitzadora de l’eco-
nomia local. 

4. Hi ha un altre aspecte, de major 
envergadura política que ens preocupa, 
tal com queda explícit al nostre progra-
ma electoral: és urgent i necessari avan-
çar cap a una democràcia participativa. 
Nosaltres tenim propostes concretes 
que compartirem amb tots els grups 

municipals i la ciutadania, perquè és 
imprescindible un canvi radical en la 
manera de fer política, que passa per 
ser més propera i més participativa. I és 
responsabilitat de tots els grups muni-
cipals posar-nos d’acord per promoure 
els mecanismes necessaris per fer-ho 
efectiu. 

L’abstenció creix, símptoma de la 
desafecció i el desinterès per la política, 
el vot nul i blanc també creix i ens estan 
dient que no oferim prou confiança. Al 
Masnou, l’abstenció ha estat del 46%, més 
gairebé un 10% de vots blancs o nuls. És a 
dir, el consistori actual només representa 
el 44% de la població masnovina. 

És evident que tenim un greu pro-
blema, un problema de credibilitat i de 
representativitat. S’imposa, doncs, una 
bona praxi política, que retorni la con-
fiança a la ciutadania. I això només serà 
possible si som capaços d’avançar cap 
a una democràcia real. 

Marta	Neira
Portaveu del Grup 
Municipal del PSC

Màxim	Fàbregas
Portaveu del Grup 
Municipal d’iCV-EuiA

Jaume	Oliveras
Portaveu del Grup 
Municipal d’ERC-Acord 
pel Masnou

Eduard	Garcia
Portaveu del Grup 
Municipal de Ciu

Nova etapa al Masnou

Una oposició constructiva

Els compromisos d’ICV-EUiA

Un govern sòlid per 
a quatre anys
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Iniciem la nova legislatura al Mas-
nou condicionada pel màxim de- 
clivi econòmic –nacional i autonò-
mic– i esperant rebre els comptes del 
municipi, tant del tancament del 2010 
com de la situació actual del 2011. 
Una vegada disposem dels esmen-
tats comptes, en donarem la nostra 
opinió, la qual traslladarem en una 
propera publicació a El Masnou Viu.

D’altra banda, rebem un ajun-
tament que, en la nostra opinió, ha 
d’evolucionar per adaptar-se a les 
noves realitats: 

– Ha d’ajustar la seva estructura 

cercant el màxim d’eficiència, en què 
cada euro gastat tingui una plena jus-
tificació i utilitat per al municipi. Per 
descomptat, que abans de gastar-lo 
l’haurem d’haver ingressat, ja que, 
si es gastés avui el que s’ingressarà 
demà no conduiria més que a fer 
créixer els problemes en comptes de 
solucionar-los. Així es veu en tants i 
tants municipis.

– Ha de treballar per millorar la 
vida dels ciutadans. I avui dia, amb 
un 10,81% de masnovins sense feina, 
l’Ajuntament ha de bolcar els seus 
recursos a aportar les solucions que 
té al seu abast i que creiem que són 
moltes: el pacte per a l’ocupació amb 
empreses i comerços del municipi, la 

potenciació de clústers o especialit-
zacions, la facilitació d’obertura d’es-
tabliments comercials i industrials, la 
gestió de lloguers municipals “tous” 
per a empreses, etc. És una qüestió 
de voluntats i prioritats.

– Esperem que sigui plural i obert, 
la qual cosa implica –entre d’altres– 
deixar de negar la realitat social del 
municipi, on des de fa molts anys es 
parla tant el català com el castellà 
amb la mateixa fluïdesa i normalitat. 
No obstant això, del castellà només 
es recorden –alguns partits– als pro-
grames electorals per demanar el vot. 
Existirà la plena normalització lingüís-
tica de l’administració quan ambdues 
realitats siguin plenament assumides.

Voldria fer també una referència 
al moviment indignat, que al meu 
entendre ha esclatat per un sentiment 
de frustració de les esquerres con-
tra elles mateixes, encara que s’han 
rebelat en els moments de canvis de 
governs cap al centre-dreta.

Malgrat que l’heterogeneïtat i la 
dispersió de plantejaments és diver-
sa, sí que val la pena recollir alguns 
testimonis, per a la qual cosa oferim 
el nostre diàleg tant en aquest com en 
qualsevol altre moviment o demanda 
ciutadana, sense oblidar que el nos-
tre mandat principal ve dels nostres 
votants, als quals ens devem. 

Salutacions cordials a tots els 
masnovins. 

I gràcies a ella, un nombrós grup 
de masnovins vam decidir presen-
tar una candidatura independent 
per impulsar en el nostre poble les 
reformes i els canvis que entenem 
necessaris. I han estat 537 veïns els 
que amb el seu vot han aconseguit 
que, per primera vegada en el nostre 
Ajuntament, un grup independent 
tingui representació. Moltes gràcies 
a tots ells! 

Ara tenim quatre anys per demos-
trar que l’aposta del Grup Indepen-
dent del Masnou per les persones 
i les seves idees, deixant de banda 

(per haver-se mostrat ineficaços) 
els partits polítics tradicionals i les 
seves ideologies, és una eina útil i 
necessària per ser la veu i el repre-
sentant de la societat civil del Mas-
nou. Segur que d’aquí a quatre anys 
seran molts més els que confiaran 
en el GIM.

No podem perdre ni un moment 
perquè l’actual situació que es viu 
requereix  treball i esforç de forma 
imminent. A la greu crisi econòmi-
ca, se li uneix una crisi de confiança 
dels ciutadans cap als representants 
polítics que em sembla duradora. 
Bé, de fet, ja fa anys que existeix, 
encara que últimament s’ha fet 
més visible. Lamentablement, són 

poques les actuacions que el nos-
tre Ajuntament pot fer per superar 
la crisi econòmica i generar llocs 
de treball, així que ens toca trobar, 
oferir i posar en pràctica iniciatives 
que escurcin la distància entre els 
polítics i la societat civil. Aquí sí 
que podem i hem de fer-hi molt, ja 
que està a les nostres mans recupe-
rar la confiança dels nostres veïns 
amb actituds i gestos que demostrin 
que no estem aquí per servir-nos 
sinó per servir. Ja fa massa temps 
que la gent percep els polítics com 
un obstacle i que només s’interes-
sen per arreglar les seves situacions 
personals. 

El Grup Independent del Masnou 

ha sol·licitat, com a primera mesura 
i complint amb el que ha  promès 
durant la campanya, una més que 
substancial rebaixa als sous que 
cobrem els regidors de l’Ajuntament, 
propera al 50%, amb un doble objec-
tiu: suavitzar la despesa municipal 
en aquesta partida per poder dispo-
sar de majors recursos per fer actu-
acions socials i perquè tots demos-
trem als nostres veïns que no ens 
hem presentat per tenir un sou o una 
feina, sinó per treballar de forma 
desinteressada per al conjunt dels 
nostres veïns. Encara no sé si la pro-
posta serà acceptada o no, així que 
en el proper número seguirem par-
lant d’aquesta qüestió. 

Frans	Avilés
Portaveu del Grup 
Municipal del GiM

Federico	
de	las	Heras
Portaveu del Grup 
Municipal del PP

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

12  Dimarts 
10.30	h	· Pau Casals
Deixalleria mòbil
fins al 17 de juliol
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19	h	· El Blau
“Connexions”, exposició de 
pintures
Taller ARTplàstic, coordinat per Victòria 
Pujadas.
Ho organitza: Blau, Victòria Pujadas, Associació 
Arts i Artesania

13  Dimecres
De	10	a	13	h	· Edifici Els Vienesos
Conèixer i millorar els recursos 
d’Internet
Hàbits, mesures i eines de seguretat per 
protegir els menors d’edat dels riscos de l’ús 
d’internet.
Taller adreçat a les dones per aprendre a 
navegar per internet  i per afavorir que hi 
participin i siguin  a la xarxa, no solament 
com a consumidores d’informació, sinó  
també com a creadores de continguts.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

15  Divendres
22	h	·	Casino del Masnou
‘Un somni tinc’. El musical de 
l’estiu
Consulteu el preu d’aquesta activitat.
una explosió de vitalitat, alegria i humor. 
El musical amb més èxit a tot el món.
Ho organitza: Grup d’Aficionats al Teatre (GAT)

16  Dissabte 
11	h	· Mercat Municipal
Teatre: Vamos a la playa 
A càrrec de la companyia Enreda Teatro
Ho organitza: Associació de Comerciants 
del Mercat Municipal

21	h	·	iES Mediterrània
Festival anual de patinatge 
artístic
Ho organitza: Patinatge El Masnou

22	h	·	Plaça d’Ocata
Ballada de sardanes de 
nit amb la Cobla Iluro 
de Mataró
Podreu ballar sardanes de set tirades.
Ho organitza: Agrupació Sardanista del Masnou

17  Diumenge 
19	h	·	Casino del Masnou
‘Un somni tinc’. 
El musical de l’estiu
Consulteu el preu d’aquesta activitat.
una explosió de vitalitat, alegria i humor. 
El musical amb més èxit a tot el món.
Ho organitza: Grup d’Aficionats al Teatre (GAT)

20  Dimecres 
De	10	a	13	h	· Edifici Els Vienesos
Conèixer i millorar els recursos 
d’Internet
Recursos per aprendre i practicar l’anglès 
utilitzant internet. Taller adreçat a les dones 
per aprendre a navegar per internet i per 
afavorir que hi participin i siguin presents a 
la xarxa, no solament com a consumidores 
d’informació, sinó també com a creadores 
de continguts.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

23  Dissabte 
Tot	el	matí	· Mercat Municipal
El mercat regala ventalls
Els i les paradistes del Mercat volen regalar 
a la clientela un ventall perquè estiguin més 
frescos aquests dies de calor. Caldrà ense-
nyar la targeta client.
Ho organitza: Associació de Comerciants del Mercat 
Municipal

9	h	·	Platja d’Ocata
V Torneig Pro DISMA Voleibol 
Platja 2 x 2
fer esport  per col·laborar amb DiSMA. Hi 
haurà tres categories: masculina, femenina 
i mixta. Consulteu el preu d’aquesta acti-
vitat que inclou dinar i beguda. El donatiu 
serà íntegre per a DiSMA. inscripcions a: 
voleyplaya@disma.cat, http://www.disma.cat, 
al facebook o al telèfon 645 525 491 (Mario)
Ho organitza: DiSMA

22 h · Casino del Masnou
‘Un somni tinc’. El musical 
de l’estiu
Consulteu el preu d’aquesta activitat.
una explosió de vitalitat, alegria i humor. El 
musical amb més èxit a tot el món.
Ho organitza: Grup d’Aficionats al Teatre (GAT)

24  Diumenge 
18	h	·	Plaça d’Ocata
Ball de Swing amb DJs 
de LindyHop.cat
Ho organitza: Escola de Ball LindyHop.cat

19	h	·	Casino del Masnou
‘Un somni tinc’
El musical de l’estiu
Consulteu el preu d’aquesta activitat.
una explosió de vitalitat, alegria i humor. El 
musical amb més èxit a tot el món.
Ho organitza: Grup d’Aficionats al Teatre (GAT)

26  Dimarts 
10.30	h	· Aparcament Amadeu i
Deixalleria mòbil
fins al 31 de juliol.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

27  Dimecres 
De	10	a	13	h	· Edifici Els Vienesos
Conèixer i millorar els recursos 
d’Internet
Com donar a conèixer el teu negoci a inter-
net a través de les xarxes socials.  
Taller adreçat a les dones per aprendre a 
navegar per internet i per afavorir que hi 
participin i siguin a la xarxa, no solament 
com a consumidores d’informació, sinó 
també com a creadores de continguts.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

30  Dissabte 
18 h · Ca n’Humet (sala polivalent)

DISMA mia!
és un musical basat en l’obra Mamma mia!, 
preparat i protagonitzat per les persones 
discapacitades de l’associació.
Ho organitza: DiSMA

AGOST
9  Dimarts 
10.30	h	· La Nimfa
Deixalleria mòbil
fins al 14 d’agost
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

14  Diumenge
18	h	·	Plaça d’Ocata
Ball de Swing amb DJs de 
LindyHop.cat
Ho organitza: Escola de Ball LindyHop.cat

22  Dilluns 
12,30	a	18	h	· instal·lacions Club Nàutic

Campionat d’Espanya clase 
patí a vela
Categoria júnior i sènior. fins al divendres 
26 d’agost
Ho organitza: Ho organitza: Club Nàutic El Masnou

23  Dimarts 
10.30	h	· Pau Casals
Deixalleria mòbil
fins al 28 d’agost
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

30  Dimarts 
10.30	h	· Platja d’Aro
Estada de 8 dies a Platja d’Aro
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

SETEMBRE
6  Dimarts 
10.30	h	· Aparcament Amadeu i
Deixalleria mòbil
fins a l’11 de setembre.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11  Diumenge 
22	h	·	Parc del Llac
Concert ‘La Teoría del Taburete’
Ho organitza: AVV Amics Bells Resguard

12  Dilluns 
9.30	h	·	Aula d’informàtica. Edifici Centre
Curs d’Ofimàtica 1
Consulteu el preu d’aquesta activitat.
fins al 3 d’octubre. Tres classes setmanals: 
dilluns, dimecres i divendres.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

La il·lusió no té límits

Nous temps, també per al Masnou

VIU l’agenda de l’11 de juliol al 12 de setembre de 2011
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El programa de la Festa Major de Sant 
Pere d’enguany va començar el passat 
24 de juny, tot i que la majoria d’actes de 
la celebració es van concentrar entre el 
28 de juny i el 3 de juliol. Durant aquests 
dies, l’activitat festiva al municipi va 
estar condicionada per la contenció 
pressupostària que ve marcant les cele-
bracions d’aquests darrers anys, però, 
tot i així, la valoració per part del con-
sistori és positiva, amb la clara proposta 
de començar a treballar per la celebració 
de l’any vinent. 

El dissabte 25, es va inaugurar l’exposi-
ció “Mostra col·lectiva de participants 
al IV Mercat de les Arts”, a la Casa de 
Cultura, amb obres d’artistes locals parti-
cipants a la mostra que va tenir lloc el 26 
de juny als jardins de Can Malet. El mateix 

dia, va celebrar-se la V edició del Cer-
catasques masnoví, que va comptar amb 
la participació de molta gent jove, majors 
de divuit anys. La cercavila pel municipi 
va començar a Ca n’Humet i va finalitzar 
a la platja, a l’última guingueta. Un camió 
amb música va amenitzar tot el recorregut 
i, al final, diversos discjòqueis van punxar 
música al llarg de la nit. El Cercatasques 
va ser organitzat per l’Associació Cul-
tural Xalupa, amb la col·laboració del 
Col·lectiu de resistència cultural A les 
Barrakades.

A partir d’aquí, va tenir lloc una setma-
na plena de propostes que van voler satis-
fer els gustos de tota la població, on no 
van faltar els actes més tradicionals, com 
el castell de focs, l’engalanament dels 
carrers, les competicions esportives 

tradicionals, la trobada de gegants, el 
correfoc o el ball tirat de Festa Major. 
Així, la nit del 28 de juny va ser una de les 
més esperades, i la platja d’Ocata i tot el 
litoral del municipi es van omplir de gent 
que no es volia perdre el castell de focs 
d’artifici. Posteriorment, es va poder gau-
dir del ball de revetlla, amb l’actuació 
del grup Tràfic. 

Les xifres de la revetlla
Un cop acabada la nit, els serveis de neteja 
de la brigada de Manteniment i personal 
de l’empresa subcontractada CESPA van 
recollir 4,74 tones de brossa a la platja. En 
tot l’operatiu de neteja i recollida de resi-
dus manuals van participar-hi 16 operaris, 
i en la neteja mecànica, 3 vehicles. 

El dia 29 de juny va estar marcat per 

la inauguració de l’engalanament del 
carrer de Sant Rafael  i la Missa 
solemne concelebrada. L’últim cap de 
setmana de Festa Major va començar a 
l’escola Ocata, on divendres 1 de juliol 
va començar el correfoc gran, que va 
finalitzar a l’Altell de les Bruixes. Dis-
sabte dia 2, les propostes més destaca-
des van ser la XXV Trobada de Gegants 
i La Nit de Concerts, amb les formaci-
ons musicals Katalepsya, La Hora del 
Mamut, Los Retrovisores i La Kinky 
Coocoo’s a l’espai la Nimfa. Diumenge 3 
de juliol, es va posar punt i final a la 
festa amb una oferta esportiva abun-
dant, la fira d’artesania, teatre, convo-
catòries interculturals, activitats infan-
tils i les actuacions de les corals Xabec 
i de Can Malet. 

Fins l’any vinent, 
Festa Major
El regidor de Cultura valora positivament la participació i l’esforç 
realitzat en l’organització de la Festa Major per part de les entitats

CULTURA

Jaume 
Oliveras
Regidor de Cultura

La festa Major d’enguany ha comp-
tat amb una gran participació per 
part dels masnovins i les masnovines. 
una festa Major que ha transcor-
regut amb total normalitat i sense 
incidents. Voldria valorar el conjunt 
d’activitats fetes per les entitats del 
Masnou i l’esforç i el treball que han 
dut a terme per fer-les realitat. Potser 
caldrà revisar el format massa llarg 
per adaptar-lo al nou calendari de 
l’any que ve. i voldria, també, donar 
les gràcies al conjunt de treballadors 
i treballadores municipals que amb 
la seva col·laboració han fet possible 
l’èxit d’aquesta festa Major.

La Revetlla de Sant Joan
La Revetlla de Sant joan va donar el tret de sortida a la festa Major amb l’arribada de la flama del Canigó al Masnou, que 
va anar passant de poble en poble per encendre les fogueres de Sant joan de tot el Maresme. El grup del Masnou estava 
format per quatre corredors i una ciclista acompanyats per un cotxe durant tot el trajecte. La flama, que va arribar al 
municipi a les 21 h, va creuar tot el poble fins als jardins de Pau Casals, on un grup de persones l’esperava per encendre la 
foguera. Els diables del Masnou van ser els encarregats de fer-la i preparar un petit espectacle pirotècnic per encendre-la. 
Després, prop d’una cinquantena de persones van celebrar la revetlla de Sant joan sopant a la vora del foc, mentre d’altres 
tiraven els tradicionals petards. L’altra cara de la revetlla la van veure els serveis de neteja de la brigada de Manteniment 
de l’Ajuntament i personal de l’empresa subcontractada CESPA, que van treballar perquè les platges del Masnou recu-
peressin la normalitat després de la celebració de la revetlla de Sant joan. En total, s’hi van recollir 7,28 tones de brossa 
que havien deixat els centenars de persones que havien triat les platges de la vila per passar-hi aquesta nit de revetlla. 
En tot l’operatiu de neteja i recollida de residus manuals van participar-hi 16 operaris, i en la neteja mecànica, 4 vehicles.

Fins l’any vinent, 
Festa Major

El	tradicional	castell	de	focs	de	la	revetlla	de	Sant	Pere	va	ser	un	dels	actes	més	esperats.

Concert	als	Jardins	de	Can	Malet. La	Ruateatre.Ball	tirat	de	Festa	Major.
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El Masnou es prepara per posar en marxa la 
XV edició del Festival Internacional de Tea-
tre Còmic Ple de Riure. El proper 19 de juli-
ol, la banda de música del festival, Always 
Drinking Marching Band, inaugurarà el 
festival a les 12 h, al mercat setmanal. Dins 
la sèrie d’actuacions gratuïtes hi tindran 
cabuda: l’artista de circ Boni, amb l’espec-
tacle d’humor, música i circ A2bandes; les 
cercaviles esbojarrades de la banda catala-
na Always Drin-
king Marching 
Band La calle es 
nuestra, plena de 
música, teatre i 
circ; els anglesos 
The Chipolatas, 
amb Gentlemen of 
the road; l’argentí 
Sebastián Guz, 
més conegut com 
Costrini, amb dos 
espectacles especi-
alment rellevants 
per la seva creati-
vitat i imaginació, 
Humanus comi-
cus i Niño Costri-
ni; el monologuista 
català Pep Plaza –
que s’ha fet popular 
per les seves inter-
vencions a programes televisius com Polò-
nia i Crackòvia–, amb Clònica d’humor, 
un monòleg en què es combinen les imita-
cions amb la música en directe; el col·lectiu 
Vatukem, els Atoomik –aquestes dues 
formacions seran les encarregades de l’iti-
nerari de cloenda, amb batucada i malabars 
de llum–, i els Zahir Circo, amb Eita!, una 
funció plena d’humor, energia i dinamisme. 

A conseqüència de les restriccions pres-
supostàries imposades per la crisi que es viu 
globalment, aquest any no es podrà comptar 
amb un dels elements més emblemàtics del 

Festival, la vela del circ. Així, els espectacles 
de pagament es faran a Ca n’Humet on actu-
aran els francesos Les Acrostiches, amb 
un conjunt de números plens d’humor, músi-

ca i acrobàcies en Le cabaret; els alemanys 
Gogol & Mäx, amb Humor in concert, un 
concert de gran virtuositat i humor. També 
actuarà el monologuista d’humor, uruguaià 
i català, Godoy, amb Verás que todo es 
mentira, un monòleg sobre l’estupidesa, 
la felicitat i la vida mateixa; i l’italià Ennio 
Marchetto, amb The Living Cartoon, un 
espectacle visual d’art amb paper i humor, 
que ha esdevingut un fenomen mundial.

Marcel Gros, 
Marcel, Claret i 
Pep Callau seran 
els encarregats 
de presentar els 
espectacles  de 
nit del Festival, i 
estaran acompa-
nyats de la banda 
Always Drinking 
Marching Band. 
També e l  N o u 
Cinematògraf 
Napoleón, oferirà 
l’espectacle Cine-
ma a la fresca, una 
nit amb cinema, 
humor i música. A 
més, la Companyia 
del Foc, s’encarre-
garà del castell de 
focs de la cloenda i 

el fi de festa serà a càrrec de l’Always Drin-
king Marching Band, que amb La calle 
“on stage” faran que els presents no deixin 

de ballar mentre s’acomiaden del festival.
El Festival se celebrarà a les places i als 

carrers del Masnou amb actuacions gratuï-
tes per a tots els públics i les actuacions de 
pagament se celebraran a la Sala polivalent 
de Ca n’Humet. La venda anticipada d’entra-
des serà del 13 fins al 23 de juliol, excepte els 
dies 16 i 17, a Ca n’Humet, en horari de 17.30 
h a 20 h. També es podran adquirir a l’OAC, 
del 18 al 22 de juliol, d’11 a 13 h. La venda 
d’entrades el dia de l’actuació es podrà fer 
a Ca n’Humet del 20 al 23 de juliol. El preu 
únic de les entrades és de 10 euros. 

El telèfon de l’oficina del Festival és el 
93 555 17 44 i la pàgina web www.plederiu-
re.cat. 
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La crisi obliga a prescindir de la vela, un dels
elements més emblemàtics del Festival

15 anys d’humor 
amb el Ple de Riure

XXXIII Premis Literaris 
Goleta i Bergantí

El veredicte de la XXXiii convocatòria dels Premis Literaris Goleta i Bergantí es 
va fer públic el dissabte 28 de maig, a la sala polivalent de Ca n’Humet, durant la 
cerimònia de lliurament dels premis. S’hi havien presentat un total de 145 obres 
en les modalitats de narrativa i poesia, dividides en diferents categories segons 
l’edat dels autors i autores. El Grup	Amateur	de	Teatre	(GAT) va fer una lectura 
dramatitzada de fragments de les obres guanyadores i també hi va haver una 
actuació de la Jove	Orquestra	de	Cambra	del	Masnou. 

Premiats i premiades a la 
modalitat de narrativa

Grup A
1r premi: Anna	Calderon	Moruno
Els llops
2n premi: Aris	Dougàs	Chavarria
Crònica d’un masnoví il·lustre
Accèssit: Eva	Carretero	Acevedo
El partit

Grup B
1r premi: Josa	Fons	Roc
La meva segona oportunitat
2n premi: Mariona	Ysamat	Borrell
Pau, amor i igualtat per a tots

Grup C
1r premi: Pol	Rovira	Tibau
L’infern iraquià
2n premi: Carla	Villanueva	Herraiz
Jan

Grup D
1r premi: Desert
2n premi: Desert

Premiats i premiades a la 
modalitat de poesia

Grup A
1r premi: Arnau	Oró	Gilete
Llibertat
2n premi: Carla	Xatart	Navarro
La foscor

Grup B
1r premi: Nora	Anadón	Pericot
Un somriure atrapat en un mirall
2n premi: Berta	Quiñonero	Reixachs
Desig

Grup C
1r premi: Alicia	Alonso	Menjón
Gotellada de maig
2n premi: Carla	Villanueva	Herraiz
T’enyoro

Grup D
1r premi: Enric	Badal	Valls
Quintets lliures de ma infantesa
2n premi: Gabriel	Milà	Sampera
Camí sense retorn

En el moment de tancar aquesta edició, és 
previst que el festival de Curtmetratges 
fascurt 2011 se celebri entre el 7 i el 9 de 
juliol, a la platja d’Ocata i a Ca n’Humet. 
Aquesta serà la novena edició del festival, 
totalment gratuït i organitzat per l’asso-
ciació AKONGA (Acció Kon Ganas) i amb 
la col·laboració de l’Ajuntament del Mas-
nou. una mostra de la repercussió i l’ac-
ceptació d’aquesta convocatòria, d’àmbit 
estatal, són les 225 creacions d’animació, 
ficció, videocreacions i undercurt que s’hi 
han presentat, 25 de les quals optaran a 
algun dels premis. Dintre de l’apartat 
dedicat a la relació entre cinema i dona, 
divendres 8 de juliol era prevista la projec-
ció de la pel·lícula Elisa K, de Judith	Colell 
i basada en un text de l’escriptora mares-
menca Lolita	Bosch, amb la participació 
de la regidora de joventut, Judit	Rolán  
en un debat posterior. 

MARCEL GROS, MARCEL, 
CLARET i PEP CALLAu SóN 
ELS ENCARREGATS DE PRE-
SENTAR EL fESTiVAL 

CA N’HuMET ACOLLiRà 
ENGuANy ELS ESPECTACLES 
DE PAGAMENT

Godoy.

Guardonats	i	membres	dels	jurat	als	premis	literaris	Goleta	i	Bergantí.
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Un any més, s’ha tornat a iniciar el 
Campus Esportiu, inclòs dins del pro-
grama d’activitats de l’Ajuntament per 
a infants i joves Fakaló. L’activitat va 
començar el 4 de juliol, amb un total de 
270 inscripcions de nens i nenes nas-
cuts entre el 1996 i el 2001, dividits en 
tres grups segons les edats. La primera 
quinzena comprèn del 4 al 15 de juliol, 
i compta amb 140 inscripcions, cobrint 
així el total de places ofertes i, durant 
la segona quinzena, del 18 al 29 de juli-
ol, s’han aconseguit un total de 130 ins-
cripcions. Les activitats s’estan realit-
zant a les instal·lacions del Complex 
Esportiu Municipal, a la piscina i al 
pavelló, a la platja d’Ocata (Ocata Vent) 
i al Club Nàutic. Dintre de la programa-
ció es realitza una sortida per quinzena. 
Durant la primera quinzena s’anirà al 
parc aquàtic Illa Fantasia i a la segona 
quinzena es realitzarà un bateig de mar 
a Mataró. 

14     

En marxa el Campus esportiu

Al setembre es reprenen 
les activitats dirigides 
a les persones adultes

La iniciativa compta amb 270 inscripcions distribuïdes en dos torns

El	Campus	realitza	diferents	activitats	esportives.

Les	activitats	es	faran	al	col·legi	Rosa	Sensat	i	al	Complex	Esportiu.

Una	classe	d’un	dels	cursets	intensius.

ESPORTS

Bona acceptació dels cursets 
intensius de natació

El basquetbolista masnoví 
Ricky Rubio marxa a l’NBA

Segons els responsables de la Regidoria d’Esports, aquest any hi ha hagut una bona 
acceptació de l’oferta per als cursets intensius de natació. una mostra n’és que, en 
el transcurs del mes de juny, el nombre d’inscripcions ha estat superior al de l’any 
anterior, mentre que el mes de juliol s’han mantingut les inscripcions respecte a 
les fetes l’any 2010.

D’altra banda, ja estan obertes les inscripcions per al curset intensiu del mes de 
setembre, que es poden realitzar presencialment al Complex Esportiu Municipal o 
mitjançant el formulari de la pàgina web municipal www.elmasnou.cat. A més, s’ha 
augmentat l’oferta de dies del curset intensiu de nadons, la qual cosa ha comportat 
un augment d’inscripcions.. 

El base masnoví del Regal Barça, Ricky	Rubio, ja és jugador de l’equip dels Minne-
sota Timberwolves, franquícia que va aconseguir els drets del basquetbolista mas-
noví l’any 2009. L’arribada del jugador a Minneapolis va aixecar una gran expec-
tació el dilluns 20 de juny. Ricky	Rubio va ser presentat al Target Center de la 
ciutat americana, el 21 de juny a la tarda. Amb el dorsal 9 a l’esquena i acompanyat 
per la seva família, Ricky	Rubio va estar contestant preguntes i va explicar quins 
són els seus punts forts i els febles. Amb un vídeo titulat Welcome Ricky Rubio, la 
franquícia de Minnesota aconsella, als seus seguidors, de començar a aprendre 
espanyol ara que ja ha arribat el nou jugador. 

Jordi 
Matas 
Regidor d’Esports

El Campus Esportiu és un servei que 
s’ofereix des de fa més de 10 anys des 
de la Regidoria d’Esports per intentar 
aproximar una àmplia oferta esportiva 
als nois i noies durant el mes de juliol, així 
com fomentar els esports més caracterís-
tics del Masnou, com la vela. 

Dividit en dues quinzenes, el Campus 
ha anat augmentant, any rere any, la seva 
oferta de places, fins a arribar als darrers 
anys a oferir un total de 280 places, 140 
per quinzena. Sempre s’intenta aconse-
guir que les places vagin adreçades prin-
cipalment a la població masnovina. Per a 
la canalla és temps de diversió i activitats 
diferents a les del curs escolar.

Les activitats dirigides a les persones 
adultes començaran el proper 19 de 
setembre amb sessions de portes ober-
tes per donar a conèixer el contingut i les 
característiques d’aquestes, els horaris, 
les instal·lacions... Després, en el trans-
curs del mateix mes, s’iniciaran les ins-
cripcions per al primer trimestre de la 
temporada 2011-2012. Les activitats que 
s’ofereixen són tai-txi, aeròbic, mante-
niment, tonificació-GAC i pilates. Per a 
aquest nou curs s’ha previst ampliar dos 
mesos més la durada de l’activitat, així es 
començarà al mes de setembre i s’acabarà 
a finals de juliol. 

Les classes tindran el seu inici el pri-
mer dilluns del mes d’octubre i es podrà 
trobar més informació a la pàgina web 
municipal en el transcurs del mes de 
setembre. Per tal de realitzar la inscripció 
a les activitats, s’haurà de recollir, al Com-
plex Esportiu (Carrer de Sant Sebastià, 
14, Telèfon 93 557 18 60), el formulari 
d’inscripció. Posteriorment es confirmarà 

la plaça i es comunicaran els detalls per 
tal de realitzar el pagament abans de l’ini-
ci de l’activitat. 

Activitats i horaris*

Dilluns	i	dimecres	(tardes)
TAi-TXi de 19.15 a 20.15 h
AERÒBiC de 20.30 a 21.15 h

Dimarts	i	dijous	(matins)
MANTENiMENT de 8.00 a 8.45 h
AERÒBiC de 9.15 a 10.00 h

Dimarts	i	dijous	(tardes)
TONifiCACió-GAC de 19.15 a 20.15 h
PiLATES de 20.30 a 21.30 h

*Les activitats esportives de la tarda 
es faran en el gimnàs del col·legi Rosa 
Sensat. Les del matí a la pista esportiva 
del Complex.
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La temporada 2010-2011 ha estat força bona 
per al Masnou Basquetbol, especialment 
per l’ascens aconseguit, per primer cop a la 
història de l’entitat, pel Sènior “A” masculí 
a Copa Catalunya, la màxima categoria del 
bàsquet català. Després d’acabar la lliga en 
tercera posició al Grup 1 de Primera Cata-
lana, el Sènior va jugar fases d’ascens amb 
els tercers classificats dels altres grups, el 
JAC Sants i el CEB Sant Jordi de Rubí, i va 
aconseguir-hi el primer lloc i l’ascens. 

A banda de l’excel·lent trajectòria del 
primer equip del club, la resta d’equips base 

de l’entitat han tingut, en línies generals, 
una bona temporada, en què destaquen les 
bones classificacions obtingudes pel Cadet 
femení, el Preinfantil femení, el Cadet “A” 
masculí i el Premini Blanc mixt. 

De cara al curs 2011-2012, el principal 
objectiu del Sènior “A” en el seu debut a 
Copa Catalunya serà la permanència. El 
club inscriurà 14 equips base en competici-
ons federades de totes les categories, a 
banda de l’Escola de bàsquet destinada als 
nens i nenes més petits que tot just s’inicien 
en aquest esport. 

La regatista masnovina Sílvia Mas es va 
proclamar campiona d’Espanya en el 
Desafío Grupo Leche Pascual, que va tenir 
lloc a Sanxenxo, Pontevedra, el dissabte 
25 de juny. La prova va començar el 
dimarts 21 de juny amb més d’un centenar 

de regatistes. Sílvia Mas va aconseguir 
penjar-se l’or nacional i va fer-se amb un 
total de sis victòries parcials. Així, la mas-
novina finalitza el seu últim any en la clas-
se Optimist de la millor manera possible, 
penjant-se l’or en la Copa d’Espanya. 

ESPORTS    15

El Masnou Basquetbol 
tanca la temporada 
amb un ascens històric

Sílvia Mas, campiona 
d’Espanya

El 22 de juny, el club de futbol Atlètic 
Masnou va celebrar l’acte de cloenda de 
la temporada 2010-2011 així com la 
presentació de tots els seus equips. 
Durant la celebració, es va fer el lliura-
ment de trofeus a càrrec dels regidors 
Jordi	Matas (Ciu), regidor delegat 
d’Esports, Noemí	Condeminas (Ciu), 

regidora delegada de Benestar Social, i 
Judit	Rolán (Ciu), tinenta d’alcalde ter-
cera i regidora delegada d’Ensenya-
ment. En la celebració van actuar els 
Tabalers Sagrada família i el grup de 
country de Can Malet. A l’acte van ser 
convidats el Club Deportiu Masnou i el 
Club de Patinatge El Masnou. 

El diumenge 3 de juliol, dins del progra-
ma d’activitats de la festa Major de 
Sant Pere, va tenir lloc la XViii Traves-
sa del Port Esportiu, que va comptar 
amb prop de 200 participants. Els gua-

nyadors de la màxima categoria, Abso-
lut, van ser Guillem	Rojas	Moreno 
(Sabadell), en la categoria masculina, i 
Anna	Diago	Miravet	(C.E. Mediterra-
ni), en la categoria femenina. 

Durant el cap de setmana de l’11 i 12 
de juny, es va celebrar, a la platja 
d’Ocata, el iii Torneig frankfurt 
Parera de Voleibol Platja al Masnou. 
L’esdeveniment va aconseguir reunir 
més de 250 jugadors i jugadores 
d’aquest esport, amb la qual cosa es 
converteix en un dels actes esportius 
amb més nivell i repercussió de juga-
dors al municipi. 

L’11 de juny, els membres de l’equip 
de tir del cos de la Policia Local del 
Masnou classificats a la fase prèvia, 
els agents	 Óscar	 García i Carlos	
González, van participar a la final 
del Campionat Nacional de Tir H&K 
P30 a les instal·lacions de El instituto 
integral de formación de Seguridad 
y Emergencias de l’Ajuntament de 
Madrid. A la competició, que va cons-
tar de tres exercicis de recorreguts de 

tir policial, hi van participar 49 tira-
dors dels cossos de la Guàrdia Civil, 
cos Nacional de Policia, Mossos d’Es-
quadra i Policia Local de tot Espanya. 
L’agent García va quedar en cinquè 
lloc i l’agent González, onzè.

A les cinc fases prèvies d’aquesta 
competició van participar-hi un total 
de 500 tiradors de tots els cossos 
policials del país i només es classifica-
ven els deu primers de cada fase. 

Acte de cloenda i presentació 
dels equips de l’Atlètic Masnou

Dues-centes persones travessen 
el port per la Festa Major

Reeixida celebració del III 
Torneig de Voleibol

Nou èxit de l’equip de tir de 
la Policia Local

El	Sènior	“A”	celebra	l’ascens	aconseguit	a	Copa	Catalunya.

Sílvia	Mas	i	el	seu	Optimist.
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Igor Szpakowski, actor

T’has fet molt popular amb la sèrie 
Polseres vermelles a TV3. Com portes 
aquest èxit?
Sí, ho porto bastant bé, però alhora és una 
mica pesadet, per això de les fans i que et 
segueixin pel carrer o quan has de firmar 
autògrafs i fer-te fotos amb la gent.

Com et vas preparar per al personatge 
del Jordi? Et va costar molt ficar-te a la 
pell d’un nen malalt?
Vaig estudiar-me els guions que havia d’es-
tudiar i després la coach i l’Albert Espinosa 
em van ajudar a interpretar el paper.

Com va començar la teva afició a 
actuar? Com et trobes al grup de teatre 
Focus Locus, de Gent del Masnou?
Des de petit m’ha agradat molt actuar i 
mai no ho deixaré. Sens dubte estic molt 
còmode en aquest grup de teatre del 
Masnou i crec que m’ha ensenyat moltes 
coses.

què t’agradaria fer dins el món de la 
interpretació? 
Teatre, cinema, musicals... M’agradaria tre-
ballar amb algun actor o director famós, com 
Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar, Isa-
bel Coixet...

Tens algun actor o director preferits?
Com a director, Pau Freixas; com a actors, 
Johnny Depp i John Malkovich, i com a 
actriu, Cameron Díaz.

Com és la teva vida al Masnou? Ha 
canviat el teu dia a dia després de l’èxit 
de Polseres vermelles?
Al Masnou, tot és tranquil, o almenys la 
major part del dia. Sí, la meva vida ha can-
viat moltíssim. Ara es podria dir que sóc 
famós, i això ho he de vigilar.

què és el que més t’agrada del Masnou?
La plaça d’skate; l’institut on vaig, el Mare-

mar, on he après moltíssim; els amics que 
hi tinc, i tot el que he aconseguit fer aquí 
fins ara.

I el que menys? què en canviaries?
Hi ha moltes coses que no m’agraden, però 
sobretot les portes de l’estació de tren! Sem-
pre estan trencades i tancades, per la qual 
cosa has de saltar-les per dalt i colar-te, per-
què, si no ho fas, no pots entrar a l’andana. 
També hi ha massa soroll de motos (truca-
des) a l’estiu...

A quina escola has anat? quins records 
en tens?
A l’escola Ocata. Tinc molts records, bons i 
dolents, de la meva infància.

Com t’agradaria que fos el Masnou 
del futur més immediat?
Controlat, tranquil, bonic i que sigui un 
poble ben pensat.

El	que	més	li	agrada	del	Masnou	és	la	pista	d’skate,	el	seu	institut	–el	Maremar–	i	els	seus	amics. Amb tretze anys, al 
novembre en farà catorze, ja és una de les cares més populars de la televisió catalana, gràcies a la seva intervenció a la sèrie 
revelació de l’any, Polseres vermelles, dirigida per Pau freixas, a partir de la idea i el guió d’Albert Espinosa. A la sèrie, l’igor 
interpreta el jordi, un nen d’Andorra al qual han hagut de tallar una cama perquè pateix càncer. és la vida de l’Albert Espinosa. 
L’igor, però, vol separar la seva vida del personatge que li ha proporcionat tanta popularitat. una mica avorrit de les entrevistes 
i els requeriments dels i les fans, agraeix la tranquil·litat que li proporciona el seu poble de tota la vida.

L’ENTREVISTA

“El més pesadet és el tema de les fans i que et segueixin pel carrer”

DES DE PETiT M’HA AGRA-
DAT ACTuAR i MAi NO HO 
DEiXARé

LA MEVA ViDA HA CAN-
ViAT MOLTíSSiM, ARA 
ES PODRiA DiR quE SóC 
fAMóS, i AiXÒ HO HE DE 
ViGiLAR 

M’AGRADARiA TREBALLAR 
AMB DiRECTORS COM 
PEDRO ALMODóVAR, ALE-
jANDRO AMENÁBAR O iSA-
BEL COiXET
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Ho organitzen: chapertons CòmiC-TeaTre

Amb el suport de:   Ho patrocinen:

Segueix-nos a:www.plederiure.cat - Ca n’Humet (Fontanills, 77)

Les acrostiches • The Chipolatas • Pep Plaza • el mundo Costrini  
always Drinking marching Band • Zahir Circo • ennio marchetto Boni • Gogol & mäx • Godoy • Piromusical


