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L’Ajuntament es troba en una situació 
econòmica i financera complicada. Més 
delicada de la que el nou Equip de Govern 
havia imaginat abans de prendre posses-
sió el passat mes de juny. El tinent d’alcal-
de coordinador de l’Àrea d’Administració 
i Finances i regidor delegat d’Hisenda, 
Llorenç Birba, explica la situació.

Inclou l’agenda 
del 15 de setembre
al 31 d’octubre 
No us perdeu cap de les activitats 
que es fan al municipi

el Masnou
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És el departament encarregat d’assegurar el bon estat de l’espai públic. Hi treballen 
64 persones, que fan front a la multitud de tasques i serveis que s’hi ofereixen. Però 
perquè el seu treball tingui els millors resultats necessiten de la col·laboració i el 
civisme de tota la ciutadania.

La regidoria de Manteniment, 
dia a dia  Pàg. 7

Nou govern 
i situació de 
les finances 
municipals  
Pàg. 4 i 5

Una xerrada a càrrec del Catedràtic d’Economia Germà Bel a la Sala Consistorial i la tradicional ofrena 
floral del consistori i les entitats a la plaça Onze de Setembre, amb la lectura del manifest i l’actuació de la 
Coral Xabec, van ser els actes oficials de celebració de la Diada Nacional de Catalunya al Masnou. Enguany, 
la jornada va estar marcada especialment per la reivindicació i la reafirmació del model lingüístic aplicat a 
les escoles catalanes.

El Masnou celebra una Diada 
Nacional de reafirmació de la 
llengua i la identitat catalanes 
Pàg. 3

R
A

M
O

N
 B

A
R

R
A

G
A

N



Setembre de 2011     el Masnou viu2     

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.

Pescadors de Montgat, de Can Berto, a prop de l’espigonet 
que estava situat davant del Mercat Vell

Imatge de Josep Fortea feta a principis dels anys seixanta procedent 
del Fons Quirse, de l’Arxiu Fotogràfic Municipal del Masnou.

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

Sóc veïna del carrer 
Joan Maragall i no 
m’agrada haver de 
travessar “la jungla” 
per poder llençar les 
escombraries.

Laura	González

Que celebracions 
tan catalanes com 
l’Onze de Setembre 
congreguin cada 
cop més masno-
vins i masnovines.

Maria	Puig

:
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Ajuntament 
93 557 17 00

Àrea	de	Manteniment	
i	Serveis	
93 540 75 50

Àrea	de	Promoció	
Econòmica	
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93 555 19 65

Museu	Municipal	
de	Nàutica	
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de	Català	
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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.

Maria	Pons	pregunta
Ja	sabem	que	la	calor	fa	que	els	conte-
nidors,	a	l’estiu,	siguin	menys	higiènics.	
Però	la	pudor	i	la	brutícia	del	contenidor	
de	la	brossa	orgànica	ubicat	al	carrer	
Pintor	Domènech	Farré,	a	prop	del	monu-
ment	a	la	sardana,	aquest	mes	d’agost	ha	
estat	insuportable,	molt	més	que	la	resta.	
És	que	la	neteja	no	arribava	fins	allà?

Ferran	Flo	i	Torrell	respon
Tinent d’alcalde de Manteniment i Serveis Municipals

Som conscients del problema de la brossa en 
època d’estiu. Ara bé, ens consta que massa 
sovint no es respecten els horaris per dipositar 
la brossa en funció del programa de recollida. 
Si afegim que en aquesta àrea freqüentment 
s’hi aboquen residus de la pesca és fàcil ima-
ginar que el problema està servit. De tota 
manera us faig avinent que, d’ençà del dissabte 
10 de setembre, s’han renovat els contenidors 
d’aquesta àrea els quals es renten amb una peri-
odicitat setmanal. Finalment, val a dir que aviat 
es procedirà a la desinfecció i neteja a pressió 
de la zona. Per a qualsevol aclariment addicional 
contacteu amb la Unitat de Manteniment i Ser-
veis Municipals on, de bon grat, us atendrem. 

Defensem la nostra llengua
Així com la celebració de la Diada es pot considerar 
l’inici del curs polític, la tornada dels escolars a les 
aules marca el retorn de la normalitat a moltes llars. 
Per tant, després del parèntesi que pot haver signi-
ficat l’estiu, es torna a imposar la realitat, que amb 
freqüència no mostra la seva cara més agradable. Les 
administracions, entre les quals es troba l’Ajuntament, 
continuen tenint reptes molt importants. Han de fer 
front a una situació econòmica que, lluny de millorar 
o relaxar-se a l’estiu, cada vegada sembla empitjorar 
amb l’aparició de noves dificultats. L’Equip de Govern 
anuncia, com ja ho va fer durant la presa de posses-
sió, responsabilitat i austeritat en la despesa, tot i que 
també es compromet a fer tots els possibles per asse-
gurar els serveis essencials i més necessaris per a la 
ciutadania. En aquest sentit, la responsabilitat no ha de 
ser només dels governants, sinó que el panorama eco-
nòmic i polític reclama per part de tothom un exercici 
de responsabilitat, comprensió i coherència.

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 setembre tradicionalment ha significat per a tothom la tornada a l’activitat, als 
paràmetres més o menys normals de la nostra vida i, sobretot, la tornada a l’escola. En els 
moments que vivim és difícil dir que tornem a la normalitat. Hi ha entrebancs molt seriosos 
que compliquen el dia a dia de moltes persones: les dificultats econòmiques, la manca de 
recursos, l’atur... Per si aquest panorama no fos poc, enguany l’escola és tema d’actualitat 
i no només perquè l’alumnat torna a les aules, sinó perquè ha estat instrumentalitzada per 
tornar a atemptar contra la nostra configuració com a país i contra la nostra identitat. Fa 
trenta anys que vam aconseguir una fita important amb la implementació d’un determi-
nat model lingüístic a les escoles, que ha donat bons resultats. Ara ningú no pot intentar 
desdibuixar tot el camí fet en tot aquest temps. Aquesta va ser, precisament, una de les 
reivindicacions principals i generalitzades durant la celebració de la Diada, que de nou 
ens va tornar a reunir per recordar que cal continuar sent ferms i que encara queda molt 
per lluitar. Des d’aquí ho farem.

Us desitjo un bon inici de curs i que tots els esforços obtinguin resultats profitosos.  
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El catedràtic d’Economia Germà Bel va 
ser el responsable d’iniciar els actes de 
commemoració de la Diada Nacional de 
Catalunya al Masnou, el divendres 9 de 
setembre, amb la xerrada Catalunya, cap 
a on? Bel va ser presentat per l’alcalde, 
Pere Parés (CiU), i acompanyat per la 
majoria de regidors i regidores del consis-
tori. Després de fer un recorregut per la 
situació actual, econòmica i social, a Cata-
lunya, la seva intervenció va aprofundir en 
les relacions entre Espanya i Catalunya.

Segons Bel, des de Catalunya en aquest 
àmbit s’han provat dos sistemes, “el del 
peix al cove” –que representaria els anys 
de govern de Jordi Pujol– i “el d’inten-
tar canviar Espanya”, i cap dels dos no ha 
donat resultats positius, perquè tot el que 
es podria haver guanyat amb el primer sis-
tema “tenia torna” i esdevenia un proble-

ma, mentre que el segon sistema –exempli-
ficat pel procés de l’Estatut– ha demostrat 
que no es podia canviar res “si els altres no 
ho volen canviar”. Per Bel, el fracàs de les 
dues vies ha conduït cap a un desconcert, 
l’actual, en què no se sap per quina fórmu-
la optar. A més, aquest panorama coinci-
deix amb una sèrie d’agressions (com les 
sentències recents del Tribunal Suprem 
i la interlocutòria del Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya que qüestionen 
el català com a llengua vehicular a l’esco-
la) que podrien ser la visibilització d’un 
conflicte provocat pel desenvolupament 
de l’Estat de les Autonomies, perquè ha 
permès que es manifestin les diferències 
entre les regions.

Si davant el panorama descrit és difí-
cil saber cap a on anem, va explicar el 
catedràtic, l’única manera d’avançar és 
“fer bé les coses que sí que depenen de 
nosaltres, cal ser seriosos i consistents” 
i va apel·lar a no tractar els altres “com 
ens tracten a nosaltres”.

Després de la intervenció del cate-
dràtic, es va obrir un torn de preguntes i 
respostes, en què va intervenir el públic 
que havia omplert la Sala Consistorial de 
l’Ajuntament –unes noranta persones– i 
alguns dels regidors del consistori.

La celebració de la Diada es va com-
pletar diumenge, en una plaça de l’Onze 
de Setembre plena de gom a gom, amb 
l’ofrena floral del consistori i les enti-
tats. Durant l’acte, la  tinenta d’alcalde 
Judit Rolán (CiU) va llegir el manifest 
signat pels grups polítics del consistori, 
excepte el Partit Popular i el Grup Inde-
pendent del Masnou, i en què es defen-
sava fermament el model lingüístic de 
l’escola catalana, a més de rebutjar la 
reforma constitucional i reclamar un 
finançament més just. També es va voler 
recordar la figura de l’expresident del 
Parlament Heribert Barrera, a qui es 
va qualificar de “gran patriota i gran per-
sona”. La Coral Xabec de Gent del 
Masnou va tancar l’acte amb diverses 
peces, entre les quals el Cant dels Sega-
dors. 

La defensa de la llengua i del model 
lingüístic escolar marca la 

celebració de la Diada al Masnou
Una conferència a càrrec de Germà Bel i l’ofrena floral, amb la lectura del manifest i el Cant 
dels Segadors, amb la Coral Xabec, van ser les propostes del consistori per a la jornada festiva

D’esquerra	a	dreta	i	de	dalt	a	baix:	L’alcalde,	Pere	Parés,	a	l’inici	de	l’acte	institucional,	amb	la	resta	del	consistori;	un	moment	de	l’actuació	de	la	Coral	Xabec	de	Gent	del	Masnou;	
representants	de	DISMA	a	l’ofrena	floral;	Germà	Bel	acompanyat	dels	exalcaldes	i	l’alcalde	actual	del	Masnou,	i	la	regidora	Judit	Rolán	llegint	el	manifest	de	la	jornada.

GERMà BEL VA DEDiCAR 
BONA PART DE LA SEVA 
iNTERVENCió A LES RELA-
CiONS ENTRE ESPANyA i 
CATALUNyA
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Decisions, accions i compromisos que 
el nou govern ha de prendre

Aquesta és la realitat i això és el que ens 
pertoca afrontar a partir d’ara al nou 
govern municipal. La situació econòmica 
general és molt complicada i la municipal 
també. 

Per tot això, amb tot el seny i el sentit 
comú de què siguem capaços de disposar 
i amb tota la bona fe i voluntat, a partir 
d’ara, ens veiem obligats a fer necessà-
riament un ajust, amb el menor impacte 
possible, per reconduir la situació a mitjà 
termini, en el benentès que garantirem els 
serveis essencials i competencials propis 
de l’Ajuntament de la millor manera possi-
ble. Els pressupostos municipals, per llei, 
han d’estar equilibrats. Si disminueixen 
els ingressos, les despeses s’han d’ajustar 
en la mateixa proporció. No es poden fer 
volar coloms.

Aquest, però, no és l’únic exercici i 
compromís del nou govern. També volem 
posar èmfasi a prioritzar la legalitat. En 
aquest sentit fa 4 anys que no hi ha con-
tracte de neteja viària ni d’escombraries. 
El 2010 es va licitar una proposta irreal i 
inviable i, evidentment, va quedar deser-
ta. El mateix passa amb el servei de grua 
municipal, amb el servei de clavegueram, 
el de manteniment de la via pública, el de 
jardineria o el de semàfors. L’Ajuntament 
no pot estar en una situació de desori tan 
gran. Tenim una prioritat, que és la d’en-
llestir els plecs de clàusules correspo-
nents i licitar-los tot seguit, perquè siguin 
operatius el 2012. Però aquests s’hauran 
d’ajustar a unes condicions econòmiques 
adequades a la situació de crisi econòmica 
actual. 

Amb la voluntat de respectar la llei, 
també hem prioritzat complir amb els 
nostres fiscalitzadors, la Sindicatura de 
Comptes. A partir d’ara cada any procura-
rem ajustar-nos al calendari fixat.

La situació econòmica general i l’es-
pecífica de l’Ajuntament condicionen, i 
molt, el conjunt d’activitats i inversions 
previstes. El govern municipal haurà de 
prioritzar per una banda, i de diferir actu-
acions en el temps, per una altra.

Ens comprometem a posar fil a l’agu-
lla per redreçar la situació abans del 2013. 
Encarregarem una auditoria de gestió per 
tenir un diagnòstic objectiu que ens ajudi 
a millorar l’administració local i per recon-
duir la situació econòmica i financera.

Uns anys d’expansió irresponsable de 
la despesa aboquen, en les circumstànci-
es actuals, a prendre mesures urgents per 
encarrilar la situació de la millor mane-
ra possible. Això obliga a un ajust del tot 
necessari. La voluntat del govern és fer-ho 
amb el mínim impacte negatiu possible. 
Per això alguns compromisos electorals 
hauran d’esperar un temps, el suficient 
per redreçar la situació. No hi renunciem, 
però no amaguem el cap sota de l’ala, fent 
veure que no passa res. Ara més que mai 
cal tocar de peus a terra. Per això hem 
decidit exposar al poble del Masnou les 
coses amb tota claredat. Ens donarem 
per satisfets si al final del mandat hem 
assolit l’equilibri pressupostari i l’estabi-
litat financera. S’ha demostrat que és un 
error engreixar l’estructura fixa de la cor-
poració municipal amb ingressos atípics 
i puntuals.

Anàlisi de la situació econòmica 
actual de l’Ajuntament

El dèficit
Al mes de juliol passat vàrem conèixer la 
liquidació i el compte general del 2010. 
Des de principis de la democràcia no 
consta que l’Ajuntament hagués tingut 
uns resultats tan negatius. Durant el darrer 
mandat (2007-2011) ja es van haver d’exe-
cutar, per imperatiu legal, dos plans d’ajust 

pressupostari. Les mesures incorporaven, 
entre altres, demanar dos anys de carència 
a les institucions financeres pel deute con-
tret.  Això va suposar, per poder quadrar 
els números d’aquells pressupostos, dife-
rir part de les càrregues financeres cap al 
2012 i anys posteriors. O sigui, traslladar 
el deute cap al futur. Però en canvi no es 
van prendre les mesures adequades per 
ajustar la despesa als ingressos reals, per 
no tenir dèficit. Aquest problema també 
s’ha traslladat al pressupost del 2011.

El resultat de l’exercici 2010 presen-
ta, per primera vegada, tant un “resultat 
pressupostari ajustat negatiu” –dèficit de 
l’exercici–, com un “romanent de tresore-
ria negatiu” –dèficit que cal reintegrar–. 
Tal com es pot veure al Gràfic	1, l’any 2007 
es produeix un punt d’inflexió. Fins llavors 
hi havia hagut una gestió que permetia 
que el “resultat pressupostari ajustat” fos 
netament positiu, cosa que indicava que la 
gestió de cada exercici havia estat folga-
da. A partir del 2007 comença la davallada 
fins a assolir números vermells el 2010. I el 
“romanent de tresoreria” presenta aquest 
any un resultat negatiu d’1,1 milions d’eu-
ros, fet que no havia passat des dels inicis 
de la democràcia.

Les dades negatives del romanent no 
són conseqüència només de l’any 2010, 
són el resultat de la gestió acumulada de 
diferents exercicis, i per tant es poden atri-
buir a la gestió de tot el mandat anterior 
(2007-2011). Aquest dèficit el nou govern 
l’ha de començar a restituir immediata-
ment, i com a màxim dins del mandat, tal 
com exigeix la legislació vigent. Per tant, 
aquest fet tindrà conseqüències negatives 
en la capacitat de despesa neta disponible 
de l’Ajuntament. 

L’Ajuntament també té contreta una 

Nou govern i situació 
de les finances municipals

El passat 14 de juny es va fer el traspàs de funcions entre el govern sortint i l’entrant. L’acte, entre 
Alcaldia i Finances, va ser en les formes molt cordial i correcte. Malgrat això, cal dir que l’Ajunta-
ment avui es troba en una situació econòmica i financera força complicada. Més delicada de la que 
el nou Equip de Govern havia imaginat abans de prendre possessió el passat mes de juny. Aquesta 
situació entenem que s’ha produït per dos motius, tant per la gestió pròpia del govern precedent 
com per factors externs derivats de la crisi.

Gràfic 1. Resultat pressupostari ajustat i romanent de tresoreria (€)

A data d’avui els principals 
problemes de l’Ajuntament 
són els següents:

Dèficit pressupostari de l’any 
2010 i previsiblement, per pro-
jecció, del 2011, tal com ha anat 
el primer semestre de l’any.

Avui, el deute viu de l’Ajunta-
ment supera els 17 milions d’eu-
ros.

L’endeutament municipal se 
situa per damunt del límit legal 
permès.

Excessiu creixement de la des-
pesa corrent els darrers anys.

Excessiu creixement de la plan-
tilla de personal en el mateix 
període.

Disminució dels ingressos pres-
supostaris a partir del 2008.

Excés de finançament per part 
de l’Estat (anys 2008 i 2009) 
que s’haurà de retornar durant 
el mandat actual.

Inversions previstes que no es 
podran executar.

Encariment del cost del deute 
pel repunt de l’euríbor.

Una part important dels serveis 
públics es gestionen sense con-
tracte.

No s’han retut comptes amb la 
Sindicatura dins dels terminis 
legals fixats per la llei.

Aparició de factures no liquida-
des dels exercicis 2007 al 2010.

Llorenç Birba
Tinent d’alcalde quart 
i coordinador de l’àrea 
d’Administració 
i Finances i regidor 
delegat d’Hisenda
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pòlissa de crèdit d’1 milió d’euros per fer 
front a les tensions de la tresoreria, i que 
és una constatació més de les dificultats 
que passa la corporació.

Finalment, cal dir que ens hem trobat 
amb un pressupost 2011 maquillat, o mal 
fet, és a dir, que no s’ajusta a la realitat. 
Per una part, els ingressos, a dia d’avui, 
estan sobrevalorats al voltant de mig milió 
d’euros –a causa d’una previsió no ajusta-
da suficientment a la conjuntura actual– i, 
per l’altra, el pressupost de despeses no ha 
tingut, però, el ritme de contenció que per-
tocava aplicar, per coherència, durant el 
primer semestre. La realitat ha estat que, 
en fer el traspàs de poders, l’estat d’exe-
cució del pressupost a 15 de juny (45% de 
l’exercici) superava, de mitjana, el 60% 
d’aquest. S’intueix que el pressupost de 
despeses, sobretot la despesa corrent, es 
va fer artificialment, quadrant i encaixant 
números, sense tenir en compte la despesa 
real dels serveis obligatoris, però en canvi 
s’ha gastat més en partides no prioritàries 
ni obligatòries. Un exemple, a principis 
de juliol s’havia exhaurit la partida d’en-
llumenat de les escoles municipals. Això 
no és seriós ni responsable. Aquest pressu-
post aboca indefectiblement a un altre any 
amb dèficit, cosa que ens condueix cap a 
una situació molt delicada si no es prenen 
mesures ràpidament per reduir i reconduir 
el volum de despesa.

El deute
Avui, el deute viu de l’Ajuntament supera 
els 17 milions d’euros. I en l’exercici 2010 
l’endeutament municipal supera el 81% 
(ràtio deute/drets liquidats), quan el límit 
màxim permès és el 75%. Això vol dir que 
avui l’Ajuntament ja no té capacitat per 
fer noves inversions, perquè legalment no 
es pot endeutar més. Tot i que ara tocarà 
assumir obligatòriament un endeutament 
financer addicional per restituir el roma-
nent negatiu del 2010 heretat del govern 
anterior, i que, en disminuir els ingressos, 
aquesta ràtio tendirà lamentablement a 
augmentar.

Fruit de tot això, l’any 2011 es presenta 
complicat i el 2012 encara ho serà més. 
Per una banda s’haurà de fer front al cost 
financer afegit per a les arques municipals 
quan vencin els dos anys de la carència 
dels préstecs bancaris. I caldrà afegir-hi, 
de ben segur, uns tipus d’interès més alts 
a causa del previsible increment de l’eurí-
bor, i que tot plegat detraurà o hipotecarà 
una part més gran del pressupost muni-
cipal, tal com es pot veure en el Gràfic	2, 
en detriment dels recursos destinats a la 
prestació de serveis públics. És una xifra 
que no es pot menystenir, perquè se situ-
arà entre els 750.000 i 1.000.000 d’euros 
de càrrega addicional per al 2012 segons 
com evolucioni l’euríbor, que és el tipus 
de referència amb què es finança el deute 
de l’Ajuntament.

Una altra manera de visualitzar la mag-
nitud de l’evolució del deute és expressar 
la xifra del deute municipal per habitant. 
Com es pot veure al Gràfic	3, aquest ha 
doblat en quatre anys i, evidentment, no 
és viable mantenir aquest ritme de crei-
xement. La corporació municipal no ho 
pot afrontar.

Evolució de les despeses generals
Les despeses han crescut a un ritme molt 
per damunt de la inflació. Del 2003 al 2010 
la despesa total liquidada ha augmentat 
un 49%. Com es pot veure al Gràfic	4, la 
contribució més important a aquest crei-
xement ha estat el capítol de personal, que 
ha augmentat un 56%, com a conseqüència 
d’un important increment de la plantilla, 
malgrat que des del 2009 els salaris es van 
congelar i fins i tot el 2010 es van reta-
llar entorn un 5% de mitjana. L’any 2010 el 
personal representa el 50% del total de la 
despesa liquidada.

Les despeses en “béns i serveis” –com-
pres i pagaments de serveis–, que repre-
senten un terç del total de la despesa exe-
cutada, van créixer considerablement fins 
al 2007, però des de llavors s’ha mantingut 
força estabilitzada.

En canvi, les “transferències corrents” 
–lliurament de diners a altres entitats i 
organismes– han consolidat un creixe-
ment a partir del 2008, doblant pràctica-
ment la xifra de l’any precedent.

El cos financer real queda encobert 
pels dos anys de carència sol·licitats a 
les entitats financeres, però incrementarà 
sensiblement, com ja s’ha dit, a partir del 
2012.

Per acabar d’arrodonir el panorama el 
nou govern haurà de fer front a imprevis-
tos no contemplats en els pressupostos, 
concretament expropiacions, que obli-
garan a dotar la consignació correspo-
nent –en detriment d’altres despeses– per 
poder fer-hi front perquè són de compli-
ment obligat.

 
Evolució dels ingressos
Per la banda dels ingressos, cal dir que 
s’ha produït en el període 2003-2010 un 
creixement del 39%, tal com es pot veure 
al Gràfic	5, o sigui 10 punts per sota del 
creixement de la despesa en el mateix 
període. A partir bàsicament del 2008 s’ini-
cia una tendència a la disminució progres-
siva. En els dos darrers anys els ingressos 
liquidats se situen per primera vegada per 
sota de la despesa realitzada, tal com es 
pot veure al Gràfic	6, i aquest diferencial 
és l’origen del problema que cal afrontar.

Les partides més afectades per la dis-
minució d’ingressos són, per un cantó, 
la d’impostos indirectes i algunes taxes, 
que corresponen bàsicament a ingressos 
derivats de l’activitat econòmica, sobre-
tot del sector de la construcció i, per un 
altre, de les subvencions i transferències, 
concretament de l’aportació de l’estat a 
les arques municipals. L’any 2008 l’Estat 
va finançar l’Ajuntament per excés en 0,5 
milions d’euros, i el 2009 en 0,7 milions 
d’euros, tot i que aquestes xifres no estan 
reflectides en la liquidació i, per tant, en el 
gràfic. Ara caldrà retornar aquests diners 
durant l’actual mandat amb la correspo-
nent pèrdua d’ingressos corrents nets, i  
per consegüent, menor capacitat de des-
pesa en uns 250.000 euros l’any.

Inversions previstes
Un altre aspecte que cal tenir present 
enguany és la impossibilitat d’execu-
tar algunes inversions per un problema 
sobrevingut. Algunes inversions previs-
tes es finançaven amb la venda d’actius. 
Aquests no s’han pogut vendre, a causa 
de la conjuntura econòmica o per motius 
judicials. És el cas dels pisos i places 
d’aparcament del mercat vell. I això con-
diciona, juntament amb la impossibilitat 
de no poder endeutar-se més, a no poder 
executar part de les inversions previstes 
tant en el pressupost d’enguany com en 
els compromisos electorals de l’equip de 
govern actual. Aquestes inversions afecta-
des inclouen, entre altres, l’ampliació del 
poliesportiu i les obres d’adequació de la 
casa del Marquès.

Finalment s’ha pogut aturar el projecte 
i la licitació del Parc Vallmora que, en un 
exercici més d’irresponsabilitat, s’havien 
tramitat en paral·lel i a darrera hora a 
corre-cuita. Una llei estatal obliga a garan-
tir la sostenibilitat econòmica dels projec-
tes. I aquest no incorporava el cost del 
manteniment anual del futur parc. No té 
sentit fer una inversió important si no es 
pot mantenir, perquè es deteriorarà ràpi-
dament. Caldrà revisar el projecte, apor-
tant més elements rústics i autòctons per 
garantir la sostenibilitat econòmica del 
futur parc, i executar-lo tan aviat com les 
arques municipals estiguin sanejades. 

Gràfic 2. Cost anual del deute municipal (€)

Gràfic 3. Endeutament per habitant (€)

Gràfic 5. Ingressos liquidats 2003-2010 (€)

Gràfic 4. Despeses liquidades 2003-2010 (€)

Gràfic 6. Ingressos i despeses liquidats 2003-2010 (€)
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El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 
passat 21 de juliol, va aprovar inicialment 
la modificació puntual del Pla general d’or-
denació (PGO) en l’àmbit del camí del Mig. 
La necessitat d’ aquesta aprovació va estar 
motivada perquè el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) havia emès 
diverses sentències contra l’Ajuntament 
i la Generalitat amb les quals s’anul·là el 
Pla especial núm. 5, i el Pla parcial núm. 
12 (PP-12). Amb aquests dos sectors es 
preveia la transformació d’usos de l’Illa 
Centre i el desenvolupament d’un nou sec-
tor industrial, a llevant del municipi, que 
fes possible el trasllat de la fàbrica Dogi.

Amb la modificació puntual del Pla 
General es pretén tornar a classificar com 
a sòl urbanitzable els terrenys inclosos en 
el PP-12, tot definint un nou sector indus-
trial i terciari que afecta també els terrenys 
corresponents al Pla parcial núm. 3. Així, 
amb el document aprovat, es defineix la 
regulació aplicable a fi de resoldre el perí-
ode transitori generat per les sentències 
anul·latòries recaigudes, sense que es pro-
dueixi cap increment d’aprofitament urba-
nístic respecte dels documents anteriors.

Com a criteri d’ordenació general, la 

modificació del PGO estableix una fran-
ja destinada a zona verda i equipaments 
vinculada a la protecció mediambiental, 
cultural i educativa del medi agrari que 
complementa el sòl classificat de no 
urbanitzable dins del règim d’espai lliure i 
ús agrícola. Així s’aconsegueix crear una 
estructura d’espais lliures que asseguri la 
continuïtat mar-muntanya a l’entorn de la 
riera de Teià.

Pel que fa a la resta de l’estructura 
urbana, la modificació incorpora en líni-
es generals les determinacions del plane-
jament general i del Pla parcial anul·lat 
amb dos canvis rellevants: d’una banda, 
s’incorpora la qualificació d’equipament 
privat a la zona alta del polígon que ha de 
completar les cessions obligatòries del 
sector i de l’altra, s’ha reajustat el traçat 
de la xarxa viària.

La modificació del Pla preveu una deli-
mitació específica en subsectors que pos-
sibiliti un desenvolupament per fases ate-
nent a l’estat de cadascun dels antics plans 
i alhora garanteixi l’equilibri de beneficis i 
càrregues definit per llei.

Donada la importància d’aquest 
assumpte, així com la voluntat de l’actual 
equip de govern de normalitzar la situació 
en el sector, al mes de juliol d’enguany es 
va sotmetre a l’aprovació del Ple un pla-
nejament iniciat per l’anterior equip de 
govern i que malgrat això, el grup muni-
cipal d’ICV-EUiA-E hi va votar en contra.

Per a qualsevol consulta al respecte, 
l’Ajuntament ha habilitat una adreça elec-
trònica: inf.urbanistica@elmasnou.cat. 
No obstant això, les persones interessa-
des poden adreçar-se a les dependències 
de la Unitat d’Urbanisme, de dilluns a 
divendres, de 8.30 a 14.00 h.

A finals del mes de setembre, l’Ajunta-
ment té previst organitzar una sessió infor-
mativa per explicar el contingut del docu-
ment aprovat inicialment. Més endavant 
es concretarà el dia, l’hora i el lloc de la 
convocatòria. 
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Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla 
general d’ordenació en l’àmbit del camí del Mig

El Ple de l’Ajuntament va aprovar inicial-
ment, a la sessió ordinària del dijous 21 de 
juliol, la modificació puntual del Pla gene-
ral d’ordenació en l’àmbit del camí del Mig. 
Aquest va ser un dels aspectes destacats de 
la jornada, perquè el grup d’ICV-EUiA-E va 
demanar que aquest punt es quedés sobre 
la taula i no s’aprovés per analitzar-ne amb 
més profunditat algunes qüestions. La pro-
posta d’ICV-EUiA-E només va comptar 
amb els 3 vots a favor del seu partit, men-
tre que CiU (7 vots per l’absència d’un regi-
dor), PSC-PM (4 vots), ERC-AM (3 vots) 
i PPC (2 vots) van votar-hi en contra i el 
regidor del GIM es va abstenir. La proposta 
va tirar endavant perquè, segons el regi-
dor d’Urbanisme, Eduard Garcia (CiU), 
“aquest projecte ja va amb retard i no es 
vol perdre més temps”. ICV-EUiA-E va pre-
sentar llavors una esmena que només va 
comptar amb els vots a favor del seu partit 
i del regidor del GIM (4 vots). Finalment, 
la proposta del Govern municipal va ser 
aprovada amb 16 vots a favor (7 de CiU, 4 
del PSC-PM, 3 d’ERC-AM i 2 del PPC) i 4 en 
contra (3 d’ICV-EUiA i 1 del GIM).

Altres punts que també van captar bona 
part de la sessió van ser dues mocions pre-
sentades pel Grup Municipal d’ICV-EUiA-E 
relacionades amb la modificació del Regla-
ment orgànic municipal (ROM) i amb la 
redacció d’un reglament de participació 
ciutadana. Totes dues mocions es van pre-
sentar i es van debatre conjuntament.

En el primer cas, es va aprovar la moció 
després que s’hi inclogués una esmena 
transaccional entre l’Equip de Govern 
(CiU i ERC-AM) i ICV-EUiA-E. La propos-
ta esmenada va comptar amb el suport de 
totes les forces polítiques (18 vots), excep-
te les abstencions del PPC, que va conside-
rar que no era el moment més adequat per 
debatre aquests aspectes.

La moció per a la creació d’una comis-
sió per redactar un reglament de par-
ticipació ciutadana va donar lloc a una 
discussió entre la portaveu del PSC-PM, 
representants del Govern i el ponent de 
la moció sobre els requisits que havia de 
complir el procediment i sobre els proces-
sos en què és possible o no que intervin-
guin les entitats. El PSC hi va presentar 

una esmena, que va comptar amb els vots 
a favor dels seus regidors (4 vots) i del 
regidor del GIM, mentre que CiU (7 vots), 
ERC (3 vots), ICV-EUiA-E (2 vots) i el 
PPC (2 vots) van votar-hi en contra, amb 
l’abstenció d’una regidora d’ICV-EUiA-E. 
Finalment, la moció també va incorporar 
una esmena transaccional amb l’Equip de 
Govern, per la qual cosa va comptar amb 
els vots a favor de l’Equip de Govern (7 
de CiU i 3 d’ERC) i d’ICV-EUiA (3 vots), i 
l’abstenció del PSC (4 vots), PPC (2 vots) 
i GIM (1 vot). El regidor de Participació 
Ciutadana, Jaume Oliveras (ERC), va 
explicar que la presència de les entitats 
i els col·lectius en el procediment de cre-
ació d’un pla de participació ciutadana 
estava assegurada en altres fases que no 
són la redacció del reglament, que era el 
que s’estava aprovant.

També es van sotmetre a votació 
altres punts:
 Festes locals per a l’any 2012: el 28 de 

maig (Pasqua Florida) i el 29 de juny 
(Sant Pere). Aprovat per unanimitat.

 Delegació de la competència municipal 
del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) 
al Consell Comarcal del Maresme. Apro-
vat per unanimitat.
 Aprovació inicial de la modificació del 

Reglament regulador de l’aparcament 
del Mercat Vell i implantació del servei. 
Aprovat per unanimitat.
 Aprovació definitiva de l’Ordenança muni-

cipal d’edificació. Aprovat per unanimitat.
 Continuïtat del contracte de neteja de la 

via pública i recollida d’escombraries al 
municipi del Masnou. Aprovat amb els vots 
a favor de CiU (7 vots), PSC-PM (4 vots), 
ERC-AM (3 vots), PPC (2 vots) i GIM (1 
vot), i l’abstenció d’ICV-EUiA-E (3 vots). 

fE D’ERRATES
En l’anterior número del butlletí municipal El 
Masnou Viu es va dir, erròniament a la pàg. 
4, que les assignacions econòmiques per a les 
tinences d’alcaldia amb dedicació parcial era de 
31.417 euros i per a la tasca de regidor o regidora 
amb delegació i dedicació parcial, de 30.543,70 
euros, quan en realitat són de 36.070,50 euros i 
31.826,93 euros respectivament.

Ple del mes de juliol

Imatge	d’una	zona	de	l’àmbit	del	PP-12.

L’enderroc de l’antiga 
DOGI avança a bon ritme
Des que, el 12 de maig passat, l’Ajuntament va donar la llicència d’enderroc de les instal·lacions 
de l’antiga fàbrica DOGi, els treballs –a càrrec d’un promotor privat– han avançat força. A final 
del mes d’agost –com es va poder apreciar des d’alguns punts elevats del municipi–, ja no queda-
va pràcticament res de l’interior de l’antiga factoria, i la setmana del 5 de setembre va començar 
l’enderroc de la façana i la part exterior. Tot i que l’empresa que se n’encarrega disposa d’un pe-
ríode de dos anys per dur a terme aquest enderrocament, segons les seves previsions, podrien 
finalitzar-ne les tasques durant la segona quinzena del mes d’octubre. 

Les	tasques	d’enderroc	
a	mitjan	setembre.
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La via pública d’un municipi evidencia 
molts aspectes de la població que hi habi-
ta: les seves característiques com a grup, 
les seves necessitats, els seus hàbits, etc. 
A més, bona part del temps del dia a dia 
d’una persona transcorre al carrer. Per 
aquest motiu, l’Ajuntament ha d’assegurar 
les millors condicions dels espais públics. 
La regidoria de Manteniment i Serveis 
Municipals vigila el funcionament correc-
te de les infraestructures, les xarxes bàsi-
ques de serveis i subministrament –xarxa 
elèctrica, telèfon, aigua, clavegueram, 
etc.–, així com altres aspectes relacionats 
amb el manteniment de l’espai públic, com 
per exemple el servei d’obres, les tasques 
de neteja o la recollida d’escombraries. 

Per dur a terme aquesta tasca, la regi-
doria compta amb un total de 64 perso-
nes, encapçalades pel regidor Ferran Flo 
(CiU), xifra que inclou el personal tècnic, 
l’administratiu, els operaris de brigada, 
els operaris de neteja i els conserges. Una 
part imprescindible és la part mecànica, 
per a la qual el servei compta amb 24 vehi-
cles (camions, tractors –pales de rodes–, 
dúmpers, garbelladora, furgonetes, etc.).

    
El dia a dia
La tasca diària de la regidoria de Manteni-
ment i Serveis Municipals es podria divi-
dir en tres grans blocs: primer, el mante-
niment dels edificis municipals; segon, la 
conservació i la millora dels vials i voreres 
i, en tercer lloc, la neteja viària i la reco-
llida de residus. En referència al manteni-
ment dels edificis municipals, s’atén l’ús 
quotidià, amb les urgències que puguin 

sortir i les reparacions que no necessi-
ten una solució amb tanta immediatesa, 
així com també es porten a terme accions 
preventives que evitin problemes posteri-
ors. En l’àmbit de la conservació i millo-
ra dels vials i voreres, es compta amb el 

Servei de Manteniment de la via pública, 
des del qual es fa una previsió d’actuació 
que estableix els cicles dels treballs. Aquí 
s’inclouen tasques relacionades amb els 
paviments, les senyalitzacions, la conser-
vació del mobiliari urbà o la millora de 
voreres, entre altres. El tercer bloc és el 
de la neteja viària i la recollida de residus, 
que vigila pel bon estat higiènic dels car-
rers, amb serveis propis i controlant les 
tasques d’empreses contractades.

La brigada municipal
Potser la part més visible de la regidoria 
és la Unitat Operativa de Manteniment, 
més coneguda com a brigada municipal, 
que s’encarrega de la conservació general 
de l’espai públic i dels serveis bàsics. A 
més, ofereixen un valuós suport logístic en 
actes públics i festes, tant les organitzades 
per l’Ajuntament com per les entitats.

Aquesta Unitat Operativa compta amb 
un total de 20 persones, que s’estructu-
ren en diferents grups depenent de l’es-
pecialització del personal i de les tasques: 
de manteniment de sòl no urbanitzable, 
d’obres, de lampisteria, mecànica, reco-
llida d’andròmines, enllumenat públic, 
pintura, fusteria i polivalent. 

Tot un equip de persones que treba-
llen directament a la via pública, a les 
oficines municipals o al comandament 
dels diversos vehicles, amb l’objectiu de 
fer del Masnou un municipi en perfecte 
estat de conservació. La seva tasca, però, 
necessita complementar-se amb una acti-
tud responsable i cívica per part  de tota 
la ciutadania. 
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Vetllant per l’habitabilitat i la 
comoditat del municipi
A l’Àrea de Manteniment i Serveis Municipals hi treballen 64 persones, que s’encarreguen d’assegurar 
el bon estat de l’espai públic, les xarxes bàsiques de serveis i subministrament i els edificis municipals

Serveis més destacats que rea-
litza la regidoria de Manteni-
ment i Serveis Municipals

• Neteja viària 
• Recollida de residus 
• Conservació del clavegueram (xarxa de 

sanejament municipal)
• Neteja i manteniment del litoral (passeig 

Marítim, escullera, platja...) d’acord amb 
el projecte de la Bandera Blava

• Neteja i obertura de rieres, torrents...
• Recollida d’andròmines (mobles, ferra-

lla...)
• Manteniment de solars, talussos, parterres...
• Manteniment d’edificis municipals
• Servei de manteniment de  senyalització 

viària horitzontal (marques vials, passos 
de vianants...)

• Conservació del mobiliari urbà i d’altres 
elements  de la via pública

• Manteniment de vials (reasfaltats i pavi-
ments)

• Manteniment i millora de voreres
• Manteniment de l’enllumenat públic
• Muntatge i desmuntatge d’infraestruc-

tures per activitats i  actes de caràcter 
social, cultural, esportiu...

• Muntatge i desmuntatge de les infraes-
tructures dels col·legis electorals

• Actuacions d’emergència en situacions 
de risc per a la població

Protocol de recollida 
d’andròmines
La brigada de Manteniment i Serveis té assig-
nades, entre d’altres tasques, la recollida de 
voluminosos de la via pública. El protocol esta-
blert per la regidoria, per a la retirada con-
trolada d’aquests voluminosos és el següent:

DIES fIXOS DE RECOLLIDES
• Dimarts i divendres: mobiliari i andròmines. 
• Dimecres: Ferralla i electrodomèstics. 

HORARI DE RECOLLIDA
Hivern: De 8 a 14 h / Estiu: De 7 a 13 h

TRÀMITS PER SOL·LICITAR EL SERVEI
Sempre s’ha de trucar prèviament, en horari 
d’atenció al públic, de 8.30 a 14 h, al telèfon 
93 557 16 00.

QUE NECESSITEU SABER?
Cal treure els mobles i estris domèstics 
vells, a partir de les 22 h del dia d’abans de 
la recollida i deixar-los davant de la porteria 
de casa. No s’han de dipositar a les àrees 
d’aportació perquè provoquen destorbs en 
el servei de recollida d’escombraries.

No es poden deixar vidres, ni miralls, ni 
objectes punxants que comportin perillositat 
per als usuaris de la via pública.

No es recullen andròmines correspo-
nents a reformes de la llar (parquets, sostres, 
runes, restes de lavabos, cuines...)

El servei de Manteniment també  informa 
de com reciclar diferents elements que no es 
poden llençar indiscriminadament, sinó que 
precisen d’un tractament especial de residus 
(per ex: uralites, bombones de butà...)

QUI HO POT DEMANAR? 
Qualsevol persona que es vulgui desprendre 
d’un moble o d’un estri domèstic vell. Cal 
saber que és un servei exclusiu per a particu-
lars, no per a comerços ni indústries. El ter-
mini de recollida és inferior a una setmana.

PREU DEL SERVEI: Gratuït.

INfORMACIó COMPLEMENTÀRIA
En tot cas, cal tenir molt present que la dei-
xalleria mancomunada del Masnou, Alella i 
Teià és oberta de dimarts a dissabte, de 10 
a 14 h i de 16 a 19 h, i els diumenges, de 10 a 
13 h. El telèfon és el 93 555 86 99.

ferran flo 
Tinent d’alcalde
 de Manteniment 
i Serveis Municipals

Aquest servei, per tal que sigui del tot ope-
ratiu, cal que estigui reforçat pel conjunt de 
la ciutadania. És evident que des de Mante-
niment podem millorar el servei de neteja 
viària, recollida de residus, conservació de 
la via pública, recollida d’andròmines... Ara 
bé, penso que és del tot imprescindible el 
concurs i la complicitat dels vilatans del 
municipi. A tall d’exemple: cal respectar el 
mobiliari urbà, l’horari de recollida de resi-
dus, recollir els excrements de les nostres 
mascotes, ser curosos amb el protocol de 
recollida de voluminosos... Amb aquestes 
senzilles actuacions de ben segur que tots 
en sortirem beneficiats. Són particularment 
importants els comentaris, queixes, inquie-
tuds... que ens arriben a la Unitat. Ens aju-
den moltíssim en el sentit de poder actuar 
al més aviat possible per tal de resoldre 
qualsevol contingència.

La	il·luminació,	la	pintura	del	mobiliari	urbà	i	de	les	vies	i	la	fusteria	són	alguns	dels	àmbits	de	la	via	pública	dels	quals	es	cuida	la	regidoria	
de	Manteniment	i	Serveis	Municipals.
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Coincidint amb l’inici de les obres de 
reforma estructural de l’església de Sant 
Pere –l’envergadura de les quals obliga 
a fer canvis remarcables en la mobilitat 
d’alguns carrers del nucli antic–, s’ha 
establert una sèrie de modificacions a 
la mobilitat de diversos carrers, espe-
cialment els que envolten el nou edifici 
municipal del carrer de Roger de Flor. 
Es tracta de modificacions que, com ha 
explicat el regidor de Mobilitat, Quim 
Fàbregas (ERC-AM), ja estaven previs-
tos per l’actual Equip de Govern i que 
s’inclouen als acords a què van arribar les 
dues forces polítiques abans de la forma-
ció del govern. Per explicar-les, diversos 
representants de l’Ajuntament, encapça-
lats per l’alcalde, Pere Parés (CiU), i el 
regidor de Mobilitat, van convocar una 
reunió amb el veïnat de la zona, el dijous 
1 de setembre, que va comptar amb l’as-

sistència d’una setantena de persones.
Els principals canvis són que el tram 

del carrer de Lluís Millet, entre Rector 
Pineda i Rafael Bert, passarà a ser úni-
cament de sentit cap a Mataró; que s’hi 
recuperaran les places d’aparcament 
existents abans de fer-lo de doble sentit 
(tot i que algunes podrien ser ocupades 
per material de construcció i per una 
grua mentre durin les obres); que es 
mantindrà aixecada la pilona del carrer 
Josep Llimona, per la qual cosa es dona-
ran comandaments als propietaris de 
guals i responsables de comerços de la 
zona perquè puguin abaixar-la; que can-
viarà el sentit de circulació del carrer de 
Bonaventura Bassegoda, el qual passarà 
a ser en sentit mar (a l’encreuament amb 
Lluís Millet hi haurà un senyal que indi-
carà la prohibició de circular-hi, excep-
te veïns), i que es tornarà a instal·lar un 

banc o una cadira a la pujada del carrer 
de Lluís Millet.

Com va explicar Quim Fàbregas, 
aquestes modificacions s’han fet amb la 
intenció de reduir la circulació de vehi-
cles pels carrers amb prioritat per a via-
nants i per mantenir-ne la seguretat, per 
permetre al veïnat del sector el pas amb 
vehicle de la zona del nucli antic cap a 
Ocata, per incrementar el nombre de pla-
ces d’aparcament a la via pública i per 
tornar a col·locar un banc o cadires a la 
vorera del darrere de l’església.

El regidor també va informar que des 
de l’1 de setembre s’està fent el reparti-
ment de comandaments a distància per 
abaixar la pilona d’accés a Josep Llimo-
na i que, des del divendres 2 de setem-
bre, es distribueixen avisos sobre els 
canvis que van entrar en vigor el dilluns 
5 de setembre. 

Ja està en marxa la campanya infor-
mativa sobre els horaris comercials 
adreçada a tots els establiments del 
municipi i engegada per l’Ajunta-
ment a través de la regidoria de Pro-
moció Econòmica. Durant el mes de 
setembre, els vigilants cívics visiten 
els establiments comercials del Mas-
nou i donen als seus responsables 
un tríptic editat per la Diputació de 
Barcelona i escrit en diversos idio-
mes, en el qual s’informa d’aspectes 

com ara la limitació d’hores d’ober-
tura, dels festius en què és permès 
obrir les botigues i de les limitacions 
horàries que cal respectar.

Paral·lelament, els serveis tèc-
nics de Promoció Econòmica visiten 
personalment els locals comercials 
que han obert recentment al muni-
cipi per poder omplir la fitxa del 
cens d’establiments. A més a més, 
aquesta visita s’aprofita per incidir 
en la necessitat de cenyir-se a la 
normativa vigent sobre els horaris 
comercials.

Segons el regidor de Promoció 
Econòmica, Quim Fàbregas (ERC-
AM), “l’objectiu d’aquesta campanya 
és que tots els locals comercials del 
Masnou tinguin la informació neces-
sària sobre els horaris que fixa la 
normativa i que, per tant, cal com-
plir”. El regidor ha afegit que “un cop 
finalitzi el període d’informació, 
farem seguiment i control dels 
comerços que incompleixin la nor-
mativa en aquest àmbit per evitar 
que obrin fora de l’horari que tenen 
establert, la qual cosa pot tenir efec-
tes molt negatius per a l’equilibri del 
comerç al municipi”. 

Entre el 23 de setembre i el 2 d’octubre, 
les poblacions del Maresme i del Vallès 
Oriental incloses dins la DO Alella –entre 
les quals es troba el Masnou– celebren la 
II Setmana del Vi. La iniciati-
va compta amb un ampli pro-
grama d’activitats, que inclou 
visites a cellers, tasts de vins, 
passejades per les vinyes, 
música en viu, gastronomia, 
maridatges, sessions de cine-
ma i exposicions de pintura i 
fotografia, entre altres.

La Setmana del vi DO Ale-
lla s’inaugura oficialment el 
23 de setembre, a les 19 h, a la 
Sala Àmbit Cultural d’El Corte 
Inglés del Portal de l’Àngel, 
amb una xerrada a càrrec dels 
enòlegs Xavier Garcia i Xevi 
Carbonell. A partir d’aquest moment, 
es desenvolupen totes les propostes. Al 
Masnou, el restaurant Orfila oferirà un 
menú especial amb vins i caves Alta Ale-
lla (durant tota la setmana); Can Malet 
acollirà un cinefòrum al voltant de la pel-
lícula Entre copes, amb una copa de vi (el 
26 de setembre, a les 21 h) i un tast de vins 
de la DO Alella, a càrrec de l’enòleg Jordi 

Pujolràs (el 27 de setembre, a les 20 h. 
Per reservar plaça i consultar el preu: tel. 
93 557 17 60); l’establiment Vins i Divins 
oferirà un concert de tango, amb Cecilia 

Ledesma i Jorge Blengini, 
que s’acompanyarà de vi de la 
zona (el 29 de setembre, a les 
21.30 h), i el restaurant Moll 
Oest proposa un sopar mari-
datge al so del piano (el 30 de 
setembre).

El regidor de Promoció 
Econòmica, Quim Fàbregas 
(ERC-AM) considera que 
aquestes jornades són impor-
tants perquè “contribueixen a 
posar en valor els excel·lents 
vins que elaboren els cellers de 
la DO Alella. Els vins de la nos-
tra denominació d’origen 

donen identitat al territori, la ciutadania  
dels municipis de la DO Alella els hauríem 
de conèixer i valorar. És important incor-
porar-los a l’oferta gastronòmica dels nos-
tres restaurants per tal que aquesta oferta 
estigui vinculada als productes de la terra. 
D’aquesta manera estem també contribuint 
a la conservació de les vinyes i de l’activitat 
agrícola al territori”. 

Modificacions de la mobilitat dels carrers de l’entorn 
del nou edifici municipal del carrer de Roger de flor

En marxa la campanya 
informativa sobre els horaris 
dels establiments comercials

Nova edició de la Setmana
del vi DO Alella

Campanya per fomentar 
el respecte dels 
aparcaments per a 
persones amb mobilitat 
reduïda

El	carrer	de	Lluís	Millet	s’ha	vist	afectat	per	
les	modificacions.

Establiments del Masnou i equipaments municipals 
acullen diverses propostes

L’Equip de govern va explicar els canvis a la ciutadania durant una reunió l’1 de setembre

L’Associació de Discapacitats Físics del Masnou (ADDFEM) i l’Ajuntament 
han engegat una campanya informativa per reivindicar i difondre el res-
pecte per les places d’aparcament destinades a persones amb mobilitat 
reduïda. Sota el lema T’agradaria ser al meu lloc? Doncs no t’hi posis, la 
iniciativa vol conscienciar sobre les dificultats que pateix el col·lectiu amb 
mobilitat reduïda, que es veuen agreujades si altres persones que no hi 
pertanyen ocupen les seves places d’aparcament.

L’entitat i l’Ajuntament han editat un tríptic que, per contribuir a 
difondre actituds més cíviques, dóna altres consells, com ara no estacio-
nar sobre les voreres ni als passos de vianants, ja que aquestes accions 
també provoquen moltes molèsties a la resta de la gent. 

Un	vigilant	cívic	informa	un	comerciant.	
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En marxa la campanya 
informativa sobre els horaris 
dels establiments comercials

Amb un objectiu tan simple, i tan compli-
cat alhora, com és el d’ampliar el conei-
xement del món que ens envolta, l’Aula 
d’Extensió Universitària del Masnou 
(AEUM) reuneix actualment un grup de 
més de 60 persones associades, disposa-
des, a més, a contribuir a la dinamització 
cultural del municipi.

Sota l’empara de la Universitat Pom-
peu Fabra –institució que vetlla per la qua-
litat de la iniciativa–, integrada a l’Agrupa-
ció d’Aules de Formació Permanent per 
a la Gent Gran de Catalunya (AFOPA) i 
amb el suport de l’Ajuntament, l’AEUM 
organitza una sèrie de conferències –de 
moment, per a aquesta temporada ja n’han 
previst mitja dotzena– amb professorat 
universitari o especialistes de reconegut 
prestigi sobre temes diversos que ajuden 
a aprofundir en el coneixement de la 
realitat des del punt de vista humanístic, 
social o científic; i sempre d’una manera 
assequible per a tothom. Després de cada 
exposició, les persones assistents poden 
intervenir en el debat o col·loqui sobre el 
tema tractat. Des de l’entitat s’insisteix 
que per assistir-hi no cal tenir cap titu-
lació o formació específica, sinó moltes 
ganes d’ampliar coneixements i d’enten-
dre la cultura com un valor a compartir. 
En paraules del president, Carles de la 
Torre, “com el seu nom indica, es tracta 
d’una extensió, un acostament, de la uni-
versitat cap a la ciutadania”. 

A més de xerrades, l’entitat organitza 
altres activitats, com ara sortides cultu-
rals o seminaris sobre matèries sempre 
en coherència amb la línia establerta 
per la programació de les conferències. 
L’experiència de les Aules d’Extensió 
Universitàries es va iniciar a Catalunya a 
començament dels anys vuitanta, i s’han 
anat estenent per nombroses localitats de 
les quatre províncies. 

La del Masnou va iniciar la seva tra-

jectòria al juny del 2010, tutelada per 
la llavors regidoria d’Educació, amb un 
conjunt de conferències. Durant el 2011, 
van tornar a organitzar diverses xerrades, 
sempre amb una resposta molt satisfactò-
ria per part de la ciutadania masnovina. 
Tot i que el suport de l’Ajuntament con-
tinua existint, ara el grup ja s’ha consti-
tuït com a entitat sense ànim de lucre, 
que pot fer front a les xerrades gràcies a 
la quota anual que paguen les persones 
associades.

El proper 20 de setembre, amb la xer-
rada Mozart, el naixement d’un geni, a 
càrrec del músic Joan Vives, s’inaugura el 
curs 2011-2012, en el decurs d’una jornada 
que vol ser especial, per la qual cosa la xer-
rada serà oberta a la població en general i 
es repartiran els carnets als socis i sòcies. 

Les altres xerrades previstes són Maço-
neria. El fenomen iniciàtic en la història, 
a càrrec de l’historiador Pere Sánchez (4 
d’octubre); De la família a les famílies, 
impartida pel professor universitari Jordi 
Collet; Els nombres de la nostra vida, a 
càrrec del matemàtic Claudi Alsina (8 de 
novembre), i Les emocions i l’estrès, impar-
tida per Jessica Ruiz-Medina (22 de 
novembre). Encara està per concretar la 
intervenció d’Antoni Comín, amb el títol 
És possible una alternativa al capitalis-
me? Per assistir a les xerrades cal estar 
associat, i totes les sessions es faran a la 
Biblioteca Joan Coromines. 

Aules d’Extensió Universitària
Per no deixar d’aprendre mai

l’entitat

Com contactar-hi?
aeuelmasnou@gmail.com

Carles 
de la Torre
President

Com	ha	viscut	els	inicis	d’aquesta	
entitat?
L’AEUM neix del desig d’un grup de 
persones del poble amb moltes ganes 
de fer coses per al Masnou. i hem 
aconseguit fer una cosa molt gran. No 
teníem una entitat que oferís conferèn-
cies de catedràtics i professors univer-
sitaris, i això és un recurs, un privilegi 
que cal aprofitar.

Com	resumiria	els	principals	
atractius	de	l’oferta?
Hi ha molta gent que es fa gran i no 
per això vol deixar d’aprendre. Al 
contrari. Tenim moltes ganes de saber 
i d’aprendre, i de fer-ho de fonts tan 
autoritzades com els conferenciants 
que tenim. A més, el contingut és molt 
divers, i per això pot interessar a molta 
gent molt diferent.

El	nivell	de	les	xerrades,	pot	
espantar	algú?
En absolut. No hi ha exàmens, ni 
títols... L’únic document que cal és el 
carnet de soci. L’entitat és una exten-
sió de la universitat cap al poble. Els 
professors sempre fan les exposicions 
en un llenguatge planer i accessible 
per a tothom. i qui tingui dubtes, els 
pot aclarir al final, en el torn de pre-
guntes.

A	què	aspira	l’AEUM?
Ens agradaria poder arribar a fer una 
xerrada per setmana, però per això cal 
més socis, perquè la quota és gairebé 
simbòlica, 35 euros. A un poble com el 
Masnou seria possible arribar als 200 
socis. Aquesta seria la primera fita: 
superar els 200 socis.

Una	de	les	xerrades	programades	durant	l’edició	anterior	de	la	iniciativa.

DE MOMENT, PER A AQUES-
TA TEMPORADA, JA S’HAN 
PREViST MiTJA DOTzENA 
DE CONFERèNCiES SOBRE 
TEMES DiVERSOS

Les	conferències	han	comptat	amb	una	molt	bona	assistència	de	públic.
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Ja hem celebrat un any més la nostra 
Diada Nacional, aquella derrota de fa 
quasi tres segles que continuem com-
memorant per no oblidar. Per nosaltres 
el terme Nacional és intrínsec a la data, 
no es pot separar de la Diada. Altres ho 
volen reconvertir en un dia més, un dia 
festiu però sense més transcendència. 

Per nosaltres, els valors de sacrifici per 
les llibertats d’uns defensors de fa tants 
anys són encara vius i presents en la nos-
tra societat. Els mateixos ideals que ens 
porten a defensar la nostra llengua i el 
nostre sistema educatiu, perquè nosal-
tres no separem uns dels altres i volem 
fer un país amb un sistema educatiu que 
s’ha demostrat vàlid i que ha estat reco-
negut per la mateixa Comunitat Europea 
i per diverses sentències judicials fins fa 
poc temps. Sistema educatiu, amb unes 
notes mitjanes de castellà més altes que 
en comunitats monolingües. Volen que 
canviem, que renunciem al nostre tret 
identificador, amb l’excusa i l’obligació 
d’adoptar unes mesures educatives que 
s’han demostrat pitjors que l’actual. Algú 
ho entén? Quina ha de ser la nostra posi-

ció si no la de defensar el sistema i la nos-
tra llengua, el català?

Els atacs contra Catalunya no entenen 
de si es parla el català o el castellà. Hem 
arribat a un punt que no hem d’esperar 
poder canviar a la resta de l’Estat, ja que 
com deia el passat dia 9 de setembre en la 
seva conferència el professor Germà Bel, 
hi ha un 80% de l’Estat que no vol canviar, 
però que tampoc no ens vol com som. 

Arribat aquest punt cal preparar el 
camí per sortir endavant i és el moment 
de demostrar qui està disposat a donar 
un cop de mà i qui segueix sense accep-
tar la realitat. És hora que tots els partits 
polítics sumem esforços, ha arribat el 
moment de trobar el consens necessari 
per definir cap on volem anar.

Són temps difícils també econòmi-

cament, no podem oblidar la crisi que 
patim, la situació amb què l’actual equip 
de govern s’ha trobat és complicada; 
sense possibilitat d’endeutament perquè 
ja el tenim per sobre del que marca la 
llei i amb uns ingressos molt inferiors 
als pressupostats per l’anterior equip de 
govern, per la qual cosa caldrà ser molt 
prudents i rigorosos en plantejaments 
futurs. 

En aquesta nova etapa, es prioritzaran 
els serveis a les persones i el desenvolupa-
ment econòmic del poble per donar sorti-
da a les necessitats dels vilatans. Nosaltres 
entenem la política com un servei públic i 
creiem que la gent del Masnou ens demana 
que sapiguem prioritzar les persones per 
sobre dels interessos partidistes... Nosal-
tres estem disposats a fer-ho. 

El mes de setembre ha marcat l’inici 
d’un nou curs polític,  que no ha comen-
çat amb bones notícies. 

El pacte entre PSOE i PP per refor-
mar la constitució ha posat d’acord la 
resta de forces polítiques i prestigiosos 
economistes i juristes, alguns dels quals 

estan a molta distància de poder ser 
considerats com a progressistes. Tots 
ells han coincidit a rebutjar tant el con-
tingut com la urgència de la reforma i, 
molts d’ells, han insistit en la necessi-
tat de convocar un referèndum perquè 
la ciutadania pugui manifestar el seu 
parer.

Les bandades de l’economia euro-
pea i mundial, la incapacitat d’Europa 
d’acordar una estratègia comuna per 
aconseguir la sortida de la crisi, i la 
ceguesa del govern del PSOE han acos-
tat Espanya al tan temut “rescat finan-
cer”, malgrat l’efecte balsàmic que ens 
auguraven que tindria la reforma cons-
titucional. 

A Catalunya, les retallades de CiU 

ja han donat els seus primers fruits: en 
Sanitat, al tancament de plantes i qui-
ròfans als hospitals públics l’han seguit 
les reduccions de personal i, en les dar-
reres setmanes, el tancament de molts 
serveis d’urgències. A Ensenyament, les 
universitats han hagut de reduir la seva 
oferta formativa i els seus estudiants 
han vist augmentades les matrícules; a 
les escoles públiques de primària s’ha 
suprimit la sisena hora i, a primària i 
secundària, els ensenyants han vist 
augmentada la seva jornada laboral, 
s’han reduït les aportacions econòmi-
ques del Departament als centres i, en 
molts d’ells, s’ha reduït plantilla. A més, 
a Catalunya, aquest curs hi haurà més 
de 20.000 alumnes de primària i secun-

dària, però el nombre d’ensenyants serà 
el mateix. La conseqüència és clara: un 
deteriorament important de l’ensenya-
ment públic, que no preocupa gens CiU, 
i que és conseqüència de la Llei d’Edu-
cació que van aprovar PSC, CiU i ERC. 

I no oblidem la penosa actitud del 
govern de Catalunya, en relació a la 
Renda Mínima d’Inserció, actuant de 
manera enèrgica i poc justificada con-
tra els més necessitats, a la vegada que 
ajuda els poderosos amb la reducció 
d’impostos. 

Per tant, ens esperen temps difícils 
que haurem de superar, amb esforç i 
implicació, participant en totes aquelles 
accions que es convoquin per intentar 
donar un tomb a aquesta situació. 

A l’Ajuntament  del Masnou, com a totes les 
administracions, estem patint una situació 
econòmica complicada. L’ensorrament dels 
ingressos aquests darrers anys ha comportat 
un esforç de reestructuració del pressupost 
municipal que l’anterior govern ja va comen-
çar a fer des de l’inici del mandat.

En aquest últim exercici, a la caiguda dels 
ingressos s’hi afegeix la rebaixa de les trans-
ferències de l’Estat (participació en els tributs 
de l’Estat), i les subvencions de la Generalitat 
que no havien  arribat: tot i tenir-les signades 
no han entrat en els ingressos del 2010, ho han 

fet en els del 2011. A més, l’augment de les 
previsions d’insolvència  ha disminuït signifi-
cativament els comptes municipals: 314.000 € 
que són fruit de les facilitats de pagament que 
l’Ajuntament ha donat a les persones i empre-
ses que ho han sol·licitat (més de 700.000 €) i 
que avui resten el resultat pressupostari però 
que funcionen en forma de guardiola, ja que 
en els propers exercicis apareixeran com a 
romanents.

Per fer les coses bé, es va encarregar una 
auditoria a l’exercici 2009 i es varen detectar 
diferents partides d’exercicis que calia nete-
jar de la comptabilitat (partides duplicades i 
subvencions que no han arribat mai), a més 
d’un forat per malversació de més de 380.000 
€ del qual el govern anterior de CiU no n’havia 
estat al corrent.

Per tot això, l’exercici 2010 es tanca amb 
un dèficit pressupostari d’1 M €. 

El dèficit real de l’exercici 2010 és de 
511.000 €, però si tenim en compte les sub-
vencions de la Generalitat que finalment han 
arribat ja ben entrat el 2011 i les taxes de tele-
fonia mòbil que en aquests moments estan 

pendent de resolució per un contenciós admi-
nistratiu, el dèficit real de l’exercici es reduiria 
a 191.000 €.

Per tant, no és cert que estiguem en una 
situació crítica donada la conjuntura actual, 
cal seguir amb les mesures d’estalvi i conten-
ció de la despesa corrent.

L’Ajuntament, com la majoria de famíli-
es, demana crèdits per poder fer front a les 
inversions. La diferència és que mentre que 
per a les famílies les hipoteques representen 
normalment el 500% dels ingressos anuals, per 
a l’Ajuntament aquest endeutament represen-
ta menys del 82%. Les administracions locals 
tenim un límit d’endeutament del 110% sense 
haver de demanar autorització a la Generalitat 
de Catalunya, que s’ha vist reduït al 75% pel 
decret d’estabilitat pressupostària.

És veritat que aquests darrers anys (2003-
2011) aquest endeutament ha augmentat, però 
no es menys veritat que l’augment de les inver-
sions, i en conseqüència del patrimoni muni-
cipal, ha augmentat de forma espectacular 
en més de 38 M € (escoles bressols, pisos de 
promoció municipal, urbanització de carrers, 

millores en l’enllumenat públic, jardins, pla-
ces, instal·lacions esportives, i equipaments 
com els Vienesos, Roger de Flor o la nova 
Biblioteca). Ara som molt més rics en patri-
moni que fa vuit anys.

Tota aquesta inversió s’ha fet amb 19.3M 
€ (passius financers), 3,9M € de quotes urba-
nístiques, aprofitaments urbans, contribuci-
ons especials 2,5M € d’altres i 12,8M € de 
subvencions d’altres administracions (Dipu-
tació, Generalitat, Estat central i fons euro-
peu). Aquests 12,8M € no haurien arribat mai 
al Masnou si des de l’Ajuntament no hagués-
sim fet l’esforç inversor que hem fet durant 
aquests vuit anys.

Cal dir que l’endeutament resta recursos 
a l’Ajuntament per l’obligació que té d’amor-
titzar aquests deutes, i marca els propers 
pressupostos municipals, però si ho compa-
rem amb l’any 2003, les amortitzacions repre-
sentaven el 10,22% del pressupost i avui 
representen el 8,55%. Per tant aquest esforç 
és significativament menor del que era a l’any 
2003, i el Masnou disposa de més i millors 
equipaments. 

El passat 1 de setembre va tenir lloc 
una reunió a Can Malet en la qual 
l’equip de govern va informar al veï-
nat de diversos carrers del nucli antic 
dels canvis en la mobilitat de la zona 

que han de contribuir a millorar la via-
litat dels carrers afectats. D’aquesta 
manera tant CiU com ERC-AM dona-
ven compliment a un dels seus com-
promisos adoptats durant la cam-
panya electoral. A la reunió hi van 
assistir uns 70 veïns i veïnes que van 
agrair la bona predisposició de l’actu-
al equip de govern a l’hora de convo-
car i informar degudament, i sobretot 
per escoltar i avaluar els nombrosos 
suggeriments que van proposar. Més 
d’un dels assistents va valorar positi-
vament el tarannà, proper i dialogant 
de l’actual govern. Aquesta reunió 
informativa va ser la primera d’aquest 
mandat i va servir per posar de mani-

fest un dels trets distintius d’aquest 
govern, que no és altre que ser proper 
a la ciutadania informant-la i escol-
tant-la degudament, tenint en compte 
les seves propostes.

Entre els canvis portats a terme el 
5 de setembre, coincidint amb les 
obres de rehabilitació de l’església 
de Sant Pere, cal esmentar que el car-
rer de Lluís Millet entre Rector Pine-
da i Rafael Bert ha deixat de ser de 
doble sentit, passant a ser de sentit 
Mataró, això permet recuperar les 
places d’aparcament en aquest tram 
de carrer i posar els bancs a mitja 
pujada. En el carrer de Bonaventura 
Bassegoda està prohibida la circula-

ció de vehicles, excepte per a les per-
sones veïnes del sector, per als quals 
tindrà sentit mar. Aquesta mesura els 
evitarà haver de donar una gran volta 
per Joan XXIII. Finament, la pilona 
del carrer de Josep Llimona estarà 
habitualment aixecada i, tot i que ini-
cialment, només es preveia el pas 
dels vehicles dels veïns i veïnes del 
carrer i la plaça Jaume Bertran que 
tinguessin gual o comerç, s’ha accep-
tat un suggeriment del veïnat del car-
rer i els que tinguin un vehicle tipus 
turisme i paguin l’impost sobre vehi-
cles de tracció mecànica al Masnou 
també disposaran d’un comandament 
per abaixar la pilona. 

Judit	Rolán
Regidora del Grup 
Municipal de CiU

Màxim	Fàbregas
Portaveu del Grup 
Municipal d’iCV-EUiA-E

Temps difícils, passos ferms

Temps difícils!

Situació econòmica i deute

Canvis en la mobilitat a l’entorn 
de Roger de flor

Quim	Fàbregas
Regidor del Grup Municipal 
d’ERC-Acord pel Masnou

Artur	Gual
Regidor del Grup 
Municipal del PSC
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En l’anterior El Masnou Viu escrivia que 
no es pot gastar més del que s’ingressa. 
Encara que ho vaig escriure en clau muni-
cipal, la qual cosa en si mateixa podia sem-
blar una obvietat, ha estat incorporada en 

la nostra Carta Magna amb un consens de 
més del 70% dels diputats catalans, i del 
90% del Parlament de l’Estat, la qual cosa 
representa una fita important encaminada 
cap al bon camí.

Aplicant el que serà llei per als propers 
anys, i vistos els nombres del municipi, 
que han passat de superàvits en anys ante-
riors a un dèficit superior a 1 M € el 2010, 
s’imposa un pla d’ajust de calat, en línia 
amb la menor previsió d’ingressos, princi-
palment de les transferències de l’Estat i 
la Generalitat.

No obstant això, els plans d’ajust no 
han de perjudicar els serveis bàsics i ben-
estar social, i sí que s’han de centrar en el 

desenvolupament de les inversions i en la 
despesa corrent.

Cercar ingressos més grans per vies no 
recaptatòries, potenciant el creixement 
econòmic del municipi, és el camí a seguir. 

D’altra banda, l’anterior govern (PSC-
ICV-EUiA) deixa el 2010 un deute de 17 M 
€, del qual toquen 732,54 € per habitant, 
més del doble que el 2006. 

Seria desitjable que l’equip de govern 
de CiU-ERC plantegés, a mitjà termini, eli-
minar-lo per la via de les amortitzacions 
ordinàries i no incórrer en més. És pre-
ferible estrènyer-nos uns anys i deixar en 
municipi sanejat, per sobre d’electoralis-
mes “inauguralistes”.

Esperem de les properes iniciatives del 
govern i una vegada passat el període de 
gràcia dels cent dies, una actitud proacti-
va sobre els problemes reals del municipi, 
que no són pocs.

Diada
En un altre ordre de coses, quan es publi-
qui aquest El Masnou Viu ja haurem cele-
brat la Diada –com correspon–, encara que 
sense participar en el document instituci-
onal de l’Ajuntament, plagat de victimisme 
i “mantras” nacionalistes, i impropi de la 
Catalunya moderna, Espanyola i Europea 
del segle XXI, a la qual aspirem i per la qual 
treballem. Bona Diada per a tothom! 

Després de les eleccions i l’estiu, podem 
dir que queda inaugurat el curs polític 
al Masnou, i que tenim quatre anys per 
endavant de molta feina municipal.
Des del Grup Independent del Masnou, 

centrarem tots els nostres esforços a fer 
possible que l’escassetat de recursos que 
estem patint la majoria de les persones, 
empreses i institucions, i, en particu-
lar, la que afecta el nostre Ajuntament, 
no signifiqui una minva de la qualitat i 
la quantitat dels serveis essencials que 
dóna, i, per suposat, perquè de les polí-
tiques socials que beneficien els masno-
vins que més ho necessiten.

Segurament pensaran que l’anterior 
paràgraf queda molt bonic escrit, i que tot-
hom vol i diu el mateix, però és que, en el 
nostre cas, aquesta manera d’entendre la 
política municipal, com a servei als ciuta-
dans, és l’ànima d’aquesta formació, és el 

cor d’aquest grup, és l’objectiu pel qual ens 
hem presentat a les eleccions. No busquem 
un reconeixement personal o de grup, ni 
un càrrec, ni un sou, volem contribuir per-
què millori la gestió municipal en benefici 
dels nostres veïns impulsant les iniciatives 
i reformes que siguin necessàries.

Per això, a l’últim Ple vam presentar 
una proposta de sous que significava una 
rebaixa de 200.000 euros respecte del que 
s’havia aprovat anteriorment, una rebai-
xa que comprenia, per exemple, que els 
grups municipals deixessin de percebre 
subvencions de l’Ajuntament (ja reben 
subvencions estatals en funció dels seus 
resultats), per passar a finançar-se amb 

els seus propis afiliats. Al Masnou, aquest 
2011 i els següents, l’entitat que més 
rebrà serà un grup polític, per sobre de 
tantes altres entitats culturals, esportives 
o sociosanitàries, entre altres, que hi ha 
al Masnou. No resulta estrany?

Nosaltres, complint amb el nostre 
programa electoral, aquest mes de setem-
bre començarem a donar la meitat del 
sou que percep aquest regidor entre les 
entitats del nostre poble, començant per 
les més necessitades, perquè ara que 
tenim veritables dificultats, cal demos-
trar a la gent que nosaltres, els polítics, 
també hem de fer esforços. 

Ara, sí o sí. 

Comptes borrosos

Ara, sí o sí

VIU l’agenda del 15 de setembre al 31 d’octubre de 2011

Frans	Avilés
Portaveu del Grup 
Municipal del GiM

Federico	de	las	Heras
Portaveu del Grup 
Municipal del PP

SETEMBRE
17  Dissabte 

ESPORTS 
10	h	·	plaça d’skate del parc esportiu 
de Pau Casals
Competició d’skate
Ho organitza: LPC i Anacrusa

De	17	a	19	h	· Ca n’Humet 
Càsting dels Pastorets 
del Masnou
També el diumenge 18. Per a més informa-
ció: http://pastorets2011.jimdo.com i 
644 474 553. Totes les persones que es pre-
sentin al càsting sortiran a l’obra de teatre.
Ho organitza: AJTEM  amb col·laboració de RAUXA

CONfERÈNCIA 
18.30	h	·	Can Malet, segona planta
La situació econòmica
La Federació Comarcal del Maresme del 
Sindicat CNT-AiT, continuant amb la seva 
campanya “Estem farts de patir la crisi” 
organitza aquesta conferència amb el suport 
l’institut de Ciències Econòmiques i de 
l’Autogestió (iCEA) que tractarà els efectes 
directes de la crisi que pateixen els treballa-
dors i treballadores i classes populars.
Ho organitza: CNT Federació Comarcal del Maresme

TEATRE 
21.30	h	· Sala polivalent de Ca n’Humet
Representació de l’obra ¡Ay, Car-
mela!, de José Sanchis Sinisterra
A càrrec del grup Egar Show, de l’ONCE de 
Terrassa. L’actriu que interpreta el personat-
ge de Carmela, Carmen García Batuecas, és 
cega, i malgrat la seva discapacitat, balla i 
interpreta amb absoluta mobilitat.
Ho organitza: ONCE  de Terrassa amb la 
col·laboració de l’Ajuntament del Masnou

20  Dimarts 

10.30	h	· La Nimfa
Deixalleria mòbil
Fins al 25 de setembre
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

CONfERÈNCIA 
19	h	· Biblioteca Joan Coromines
Mozart
Aules d’Extensió Universitària.
A càrrec de Joan Vives Bellalta, flautista de 
bec, professor d’història de la música i divul-
gador musical català. Accés lliure.
Ho organitza: AEUM (Aules d’Extensió Universitària 
del Masnou)

19.30	h	· Casa de Cultura
Xerrada sobre les addiccions 
no tòxiques
A càrrec de Nora-Raquel Suita Pérez, advo-
cada de dret penal i familia de González-
Cremosa & abogados asociados, del Masnou.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

21  Dimecres 

CURSOS 
De	18	a	20	h	·	Can Malet, 3a planta
Inscripcions als cursos i tallers 
2011-2012 de l’Associació de les 
Arts i l’Artesania del Masnou
Els cursos que s’ofereixen són els de cuina, 
de restauració de mobles, de marqueteria i 
estampació, de plàstica en anglès i Gestalt, 
de pintura i dibuix, fil i agulla, de ioga i pila-
tes, d’art floral, d’esmalts freds, de bijuteria, 
vitrines i quadres amb sorra,  d’art creatiu 
plàstic,  de patchwork i labors, de fotografia 
i d’escriptura creativa. 
També us hi podreu inscriure el 22 de 
setembre. Consulteu el preu dels cursos.
Ho organitza: Associació de les Arts i l’Artesania 
del Masnou

22  Dijous 

EXPOSICIó 
17.30	h	· Casa de Cultura
“Pinzellada de sentiments, 
des d’una mirada especial”
Els usuaris i usuàries del club social Esquima 
realitzen obres al taller d’artteràpia on plas-
men emocions, sentiments i estats d’ànim.
Fins al 13 d’octubre. 
Ho organitza: Usuaris i usuàries del club social Esquima

23  Divendres 

Hora	segons	activitat	· Diverses 
localitzacions
Setmana del Vi DO a Alella
Consulteu el preu de les diverses activitats
La Setmana del Vi DO Alella torna amb un 
amplíssim ventall d’activitats relacionades 
amb el món del vi. La seva segona edició a 
13 municipis del Maresme i el Vallès Oriental 
comptarà amb una oferta de més de quaranta 
activitats com visites als cellers, tasts de vi, 
cinefòrums, excursions per les vinyes, sortides 
per collir i trepitjar raïm, exposicions, dinars 
i sopars amb maridatge... Fins al 2 d’octubre. 
Per a més informació, vegeu-ne el programa.
Ho organitza: Consorci DO Alella, Pansa Blanca 
i ajuntaments participants

24  Dissabte 

D’11	a	13.30	h	· Casal de la Gent Gran 
Can Malet
Presentació pública del partit 
ISI-ISEC
Ho organitza: iSi-iSEC

22	h	·	Plaça d’Ocata (Ca n’Humet en 
el cas de pluja)

Nit d’Havaneres i Rom 2011
Ho organitza: Sons, Associació Musicocultural 
del Masnou

24 

TEATRE 
22	h	· Casino del Masnou
Un somni tinc, el musical de l’estiu
Consulteu el preu d’aquesta activitat.
Una nova oportunitat de reviure i gaudir 
amb el musical de l’estiu que us farà cantar, 
ballar i reviure un grapat d’emocions.
També el diumenge 25 , a les 19 h
Ho organitza: GAT 

Centre d’Acollida al Turista de Teià, Alella 
i el Masnou i Cella Vinaria de Vallmora
Vinalia Rustica a la Cella Vinaria
La festa de la verema romana. Festa d’època 
romana que marcava l’obertura de la vere-
ma. L’entrada al Parc Arqueològic i la visita 
guiada seran gratuïtes i també es podrà fer 
un tastet de les activitats que proposen: con-
ferències, tast de vins, visites a cellers, sopar-
maridatge, tallers... Fins al 25 de setembre.
Ho organitza: Centre d’Acollida al Turista de Teià, 
Alella i el Masnou i Cella Vinaria de Vallmora.

25  Diumenge 

11.30	h	· Cementiri del Masnou
Visita guiada al cementiri del 
Masnou. Un museu a l’aire lliure
Acostament a l’obra d’escultors, artistes i 
arquitectes destacats que van treballar al 
Masnou sota encàrrec de famílies importants. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

De	12	a	20	h	· Plaça de Ramón y Cajal
Celebració del dia d’Extremadura
Flamenc, tradició i migas. 
Un dia d’agermanament, cultura, dansa i 
tradició en commemoració de la comunitat 
extremenya. Hi haurà servei de bar on s’hi 
podran assaborir els gustos d’Extremadura 
i per dinar hi haurà migas gratuïtes per a 
tothom. Durant tot el dia hi tindran lloc dife-
rents actuacions de flamenc.
Ho organitza: Centre Cultural Luz del Alba

25 

19	h	·	Gent del Masnou
Diumenge amb lletres
Vetllada artística, literària, musical, etc.
Ho organitza: RAUXA, arts escèniques
 

26  Dilluns 

10	h	· Centre Obert Maricel
Inscripcions al Centre Obert 
Maricel
Fins al 29 de setembre.
Del dilluns 26 al divendres 29 de setembre, de 
10 a 13.30 h, i dijous 28, de 16 a 19.30 h.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18	h	· Sala polivalent de Ca n’Humet 
Acte d’inauguració oficial 
del curs 2011/2012
Parlaments, conferència i actuació musical 
Conferència a càrrec de Josep Puig, catedrà-
tic de teoria de l’Educació de la Universitat 
de Barcelona, especialista en educació en 
valors. Actuació musical de cloenda a càrrec 
del duet format l’Alfons Cortés (guitarra) i 
en Daniel iglesias (violí), que interpretaran 
fragments de bandes sonores de pel·lícules.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20	h	· a concretar
Reunió de la Comissió de festes
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

27 Dimarts 

SOLIDARITAT 
19	h	· Casa de Cultura
Presentació de l’ONGD Botica 
Natural
Xerrada sobre el treball de voluntariat a càr-
rec d’isabel Cusó, presidenta de l’associació 
Botica Natural ONGD.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou - ONGD Botica 
Natural
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OCTUBRE

1  Dissabte 

6.30	h	· Pirineu aragonès
Sortida al Pirineu aragonès
informació i reserves al Casal de Gent Gran 
Can Malet (passatge de Marià Rossell, 2 i 
tel.: 93 555 47 26)
Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

18	h	· Niu ioga, carrer de Fontanills, 
18-22
Cos i ment, el mètode Pilates
Conferència i classe gratuïta.
Ho organitza: Niu ioga

RUA 
18	h	· Rua amb inici a Ca n’Humet fins 
a la plaça de Marcel·lina de Monteys
II Perkutada
Ho organitza: Vatukem  

2  Diumenge

6.30	h	· Pirineu aragonès
Sortida de sis dies al Pirineu 
aragonès
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 

3  Dilluns 

19	h	·	Aula d’informàtica, Edifici Centre
Curs d’Internet 1
Fins al 9 de novembre. Consulteu el preu 
d’aquesta activitat. El curs serà els dilluns, 
dimecres i divendres.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

EXPOSICIó 
En	horari	de	la	Biblioteca	·	Biblioteca 
Pública Joan Coromines
“BlancdeLlibres”
Fins al 29 d’octubre.
Obres de persones adultes i de nenes i nens 
amb tècniques i suports diversos, que tenen 
com a protagonista la imatge del llibre. 
Ho organitza: Blancdeguix projectes didàctics 
i Biblioteca Joan Coromines

4  Dimarts 

10.30	h	·	Pau Casals
Deixalleria mòbil
Fins el 9 d’octubre.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

CONfERÈNCIA 
19	h	·	Biblioteca Pública Joan Coromines
La maçoneria, una institució 
singular
Aules d’Extensió Universitària.
A càrrec de Pere Sánchez Ferré, doctor en 
història moderna i contemporània per la 
Universitat de Barcelona.
Accés només per a persones associades. La 
maçoneria és un orde al qual s’accedeix mit-
jançant una iniciació. Practica diferents ritu-
als i cerimònies, en les quals es dramatitzen 
els misteris de la regeneració humana. 
Ho organitza: AEUM (Aules d’Extensió Universitària 
del Masnou)

5  Dimecres 

19	h	·	Aula de Formació 
de la Biblioteca Joan Coromines
Taller d’escriptura creativa, 
nivell bàsic
A càrrec de l’escriptora Lola Andrade.
Cal inscripció prèvia que es pot fer a la 
Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

7 Divendres 

INfORMÀTICA 
9.30	h	·	Aula d’informàtica, 
Edifici Centre
Ofimàtica 2
Fins al 2 de novembre. Consulteu el preu 
d’aquesta activitat El curs tindrà lloc els 
dilluns, dimecres i divendres.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

CONTES 
18	h	·	Biblioteca Joan Coromines – 
àrea infantil
L’Hora del Conte: contes de 
petit format El peixet daurat
A càrrec de Gabriel Milà.
Activitat adreçada a infants a partir de 4 
anys.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

8  Dissabte 

fIRES 
De	10	a	21	h	· Carrer de Barcelona, 
carrer de Roger de Flor, plaça de Cata-
lunya i plaça de la Llibertat
fira d’Artesania
Fins al diumenge dia 9, a les 21 h.
Paradetes d’artesania i alimentació, amb 
jocs infantils, tallers de disfresses, berenar 
i sorteig de les paneres de la fira. Hi col-
laboren amb ESQUiMA.
Ho organitza: La Colla de l’Hort

INfORMÀTICA 
De	10	a	13	h	· Aula d’informàtica, 
Edifici Centre
Curs d’Access
Tots els dissabtes fins al 22 d’octubre.
Consulteu el preu d’aquesta activitat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

9  Diumenge 

11.15	h	· Casino del Masnou
15a Diada de la Salut Mental
Tot un dia de música, color i actuacions 
que els usuaris i usuàries d’ESQUiMA volen 
compartir amb la resta de la població.
Ho organitza: ESQUiMA

13  Dijous 

INTERNET 
9.30	h	· Edifici Els Vienesos
Internet en femení
Primera sessió: crea el teu blog.
Aquest taller per promoure la participació 
femenina a la xarxa consta de dues sessions 
més que tindran lloc el 18 i el 20 d’octubre. 
El curs es focalitza en el blogging i en el 
networking professional, eines que perme-
tran augmentar la xarxa de contactes. 
Per poder assistir-hi, cal trucar 
al 93 555 81 04.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18  Dimarts 

10.30	h	·	Aparcament Amadeu i
Deixalleria mòbil
Fins el 23 d’octubre.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 

CONfERÈNCIA 
19	h	· Biblioteca Joan Coromines
De la família a les famílies
Aules d’Extensió Universitària.
A càrrec del sociòleg Jordi Collet, professor 
de la UAB. 
Accés només per a persones associades. Des 
d’una posició totalment asèptica, el profes-
sor Collet ha fet una fotografia en color, de 
la pluralitat de les famílies d’avui. 
Ho organitza: AEUM (Aules d’Extensió Universitària
del Masnou)

19  Dimecres 

19	h	·	Aula de Formació de la 
Biblioteca Joan Coromines
Taller d’escriptura creativa, 
nivell bàsic
A càrrec de l’escriptora Lola Andrade.
Cal inscripció prèvia que es pot fer a la 
Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

LITERATURA 
19	h	· Sala polivalent de la Biblioteca
Presentació de llibre Motor 
origen, de Vicenç Jordana
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

21  Divendres 

18	h	·	Biblioteca Joan Coromines - 
àrea infantil
L’hora del conte: Contes 
en llengua d’origen
Contes tradicionals de Suïssa en suís-alemany 
a càrrec de Regi Gautschi. Activitat adreçada 
a infants a partir de 4 anys.
Ho organitza: Associació UNESCO del Masnou 
i Biblioteca Joan Coromines

 22  Dissabte 

21.30	h	· Església de Ntra. Sra. del Pilar
Trobada de corals solidàries, 
que canten en benefici 
d’ESQUIMA
Les corals Polifònica Joia d’Alella i la Coral 
Xabec del Masnou actuaran en benefici 
d’ESQUiMA.
Ho organitza: ESQUiMA

22 

TEATRE 
22	h	· Ca n’Humet (sala polivalent)
Entretres
Adaptació de l’obra original del Tricicle.
També el diumenge 23 a les 19 h. 
Consulteu el preu d’aquesta activitat.
L’obra ens porta a un pis compartit, on 
veurem com s’ho fan per conviure els seus 
tres habitants i per fer una mica més diver-
tida la seva vida. Un músic, un escriptor i 
una estàtua del metro, un còctel explosiu 
que sens dubte us farà passar una estona 
increïble.
Ho organitza: Associació Juvenil de Teatre 
del Masnou (AJTEM)

26  Dimecres 

TERTÚLIA LITERARIA 
19	h	· Aula de formació de la Biblioteca
Les set aromes del món, 
d’ Alfred Bosch
Conduirà la tertúlia la també escriptora 
M. Carme Roca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines
       

30  Diumenge 

19 h · Gent del Masnou
“Diumenge amb lletres”
Vetllada artística, literària, musical, etc.
Ho organitza: RAUXA, arts escèniques

Altres informacions

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

Cursos	d’ofimàtica	a	la	Biblioteca
S’han programat 4 cursos d’ofimàtica que 
tindran lloc a la Biblioteca:

Word: els dies 19, 21 i 26 de setembre  a 
les 10 h
Excel: els dies 19, 21 i 26 de setembre  a 
les 11.45 h
Powerpoint: els dies 28 de setembre i 3 i 5 
d’octubre a les 10 h.
Photoshop: els dies 28 de setembre i 3 i 5 
d’octubre a les 11.45 h.

La II Perkutada es farà 
l’1 d’octubre 
L’entitat masnovina Vatukem organitzat la ii Perkutada, la segona 
edició de la trobada de grups de percussió i batucada, que tindrà lloc 
el proper dia 1 d’octubre. Totes les formacions juntes faran una rua 
que sortirà de Ca n’Humet, a les 18h, cap a la plaça de Marcel·lina 
de Monteys. Un cop allà, hi haurà exhibicions de les diverses colles 
participants (Timbalers del Vi d’Alella, Kiki’s Band del Masnou, Colla 
de Montgat, Boetukada de Mataró, Ssstrèpits de Vilassar, Tukupac de 
Caldes d’Estrac, Percussió de Premià de Mar i Vatukem del Masnou). 

Centre Obert Maricel
El Centre Obert Maricel, el servei municipal que atén infants i adoles-
cents de 6 a 18 anys, prepara el nou curs. Les inscripcions es podran fer 
del dilluns 26 al divendres 29 de setembre, de 10 a 13.30 h, i el dijous 
28, de 16 a 19.30 h. Cada tarda, al Centre Obert es realitzen activitats 
educatives encaminades a afavorir el desenvolupament integral dels 
nois i noies.

Setembre 2011- Juliol 2012

del 19 al 30 de SETEMBRE jornades GRATUÏTES de PORTES OBERTES

ACTIVITATS FÍSIQUES per a PERSONES ADULTES

2011/2012 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS

Lloc:  Pista del Complex Esportiu Municipal

8.00 - 8.45 h
MANTENIMENT 

FÍSIC
MANTENIMENT

FÍSIC

9.15 - 10.00 h AERÒBIC AERÒBIC

Lloc:  Gimnàs de l’escola Rosa Sensat

19.15 - 20.15 h TAI-TXI
TONIFICACIÓ-GAC  

(glutis-abdominals-
cames)

TAI-TXI
TONIFICACIÓ-GAC 

(glutis-abdominals-
cames)

20.30 - 21.15 h AERÒBIC AERÒBIC

20.30 - 21.30 h  PILATES PILATES

2011/2012
PREU

2 DIES A LA SETMANA

 
MENSUAL

PREU
TRIMESTRAL

MANTENIMENT 
FÍSIC

25 € 60 €

AERÒBIC 25 € 60 €

TONIFICACIÓ-GAC 25 € 60 €

TAI-TXI 33,95 € 81,70 €

PILATES 33,95 € 81,70 €

Activitats aquàtiques a la piscina del MasnouActivitats aquàtiques a la piscina del Masnou
PER A ADULTS

PER A INFANTS

NATACIÓ
Adults

Perfeccionament

Condicionament físic

GIMNÀSTICA AQUÀTICA
Aiguagim

Aiguagim intens

Tonificació aquàtica

Aiguagim suau

AIGUA SALUT 
Natació terapèutica

Activitats aquàtiques 
per a embarassades

Aiguarelax

CURSETS EXTRAESCOLARS 
DE NATACIÓ 
(de 2 a 14 anys)

PISCINA PER A NADONS 
(de 5 a 24 mesos)

CURSET PREINFANTIL 
(de 2 a 3 anys)

MÉS INFORMACIÓ:  

COMPLEX ESPORTIU 

MUNICIPAL

C/ de la Ciutat de Sant Sebastià, 14

Tel.: 93 557 18 60

A/e: esports@elmasnou.cat

Trenca amb la monotonia, MOU-TE!Trenca amb la monotonia, MOU-TE!

2011/2012 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE

8 - 8.50 h NAT. ADULTS NAT. ADULTS

9  - 9.50 h
NAT. 

ADULTS
AIGUARELAX

NAT. 
TERAPÈUTICA

NAT. ADULTS
AIGUAGIM

SUAU
NAT. 

EMBARASSADES
NAT. 

TERAPÈUTICA
NAT. ADULTS

AIGUAGIM
SUAU

10 - 10.50 h NAT. ADULTS
AIGUAGIM
INTENS

TONIF. AQUÀTICA NAT. ADULTS
AIGUAGIM
INTENS

TONIF. AQUÀTICA

11 - 11.50 h AIGUAGIM CONDICION. FÍSIC AIGUAGIM AIGUAGIM
CONDICION. 

FÍSIC
AIGUAGIM

NAT. 
EMBARASSADES

AIGUAGIM

11.50 - 12.40 h
NAT. 

ADULTS

12 - 12.50 h 
NAT. 

EMBARASSADES
AIGUAGIM

SUAU
AIGUAGIM

SUAU
NAT. TERAPÈUTICA

NAT. 
TERAPÈUTICA

AIGUAGIM
SUAU

AIGUAGIM
SUAU

15 - 15.50 h
NAT. 

EMBARASSADES
NAT. 

ADULTS
NAT. ADULTS

NAT. 
EMBARASSADES

16 - 16.50 h AIGUAGIM CONDICION. FÍSIC
AIGUAGIM

SUAU
AIGUAGIM

SUAU
AIGUAGIM

CONDICION. 
FÍSIC

AIGUAGIM

20.15 - 21.05 h
NAT. 

EMBARASSADES
NAT. 

EMBARASSADES

20.45 - 21.35 h
NAT. 

PERFECCIONAMENT
NAT. ADULTS/ 

INICIACIÓ
NAT. 

PERFECCIONAMENT
NAT. ADULTS/ 

INICIACIÓ

NADONS

2011/2012 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

NADONS

DISSABTE

9 - 9.50 h

NADONS

NATACIÓ  

10 - 10.50 h
PREINFANTIL NADONS NADONS NATACIÓ  

PREINFANTIL 

11 -11.50 h NATACIÓ  

11 - 11.45 h NADONS

11.50 - 12.35 h NADONS

16 - 16.50 h PREINFANTIL PREINFANTIL 

18.25 - 19.15 h NATACIÓ  NATACIÓ  NATACIÓ  NATACIÓ  NATACIÓ  

19.20 - 20.05 h NADONS NADONS
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CURSETS EXTRAESCOLARS 
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(de 2 a 14 anys)

PISCINA PER A NADONS 
(de 5 a 24 mesos)
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2011/2012 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE

8 - 8.50 h NAT. ADULTS NAT. ADULTS

9  - 9.50 h
NAT. 

ADULTS
AIGUARELAX

NAT. 
TERAPÈUTICA

NAT. ADULTS
AIGUAGIM

SUAU
NAT. 

EMBARASSADES
NAT. 

TERAPÈUTICA
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10 - 10.50 h NAT. ADULTS
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TONIF. AQUÀTICA
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AIGUAGIM
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11.50 - 12.40 h
NAT. 

ADULTS

12 - 12.50 h 
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EMBARASSADES
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SUAU
AIGUAGIM

SUAU
NAT. TERAPÈUTICA

NAT. 
TERAPÈUTICA
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SUAU
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15 - 15.50 h
NAT. 

EMBARASSADES
NAT. 

ADULTS
NAT. ADULTS

NAT. 
EMBARASSADES

16 - 16.50 h AIGUAGIM CONDICION. FÍSIC
AIGUAGIM

SUAU
AIGUAGIM

SUAU
AIGUAGIM

CONDICION. 
FÍSIC

AIGUAGIM

20.15 - 21.05 h
NAT. 

EMBARASSADES
NAT. 

EMBARASSADES

20.45 - 21.35 h
NAT. 

PERFECCIONAMENT
NAT. ADULTS/ 

INICIACIÓ
NAT. 

PERFECCIONAMENT
NAT. ADULTS/ 

INICIACIÓ

NADONS

2011/2012 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

NADONS

DISSABTE

9 - 9.50 h

NADONS

NATACIÓ  

10 - 10.50 h
PREINFANTIL NADONS NADONS NATACIÓ  

PREINFANTIL 

11 -11.50 h NATACIÓ  

11 - 11.45 h NADONS

11.50 - 12.35 h NADONS

16 - 16.50 h PREINFANTIL PREINFANTIL 

18.25 - 19.15 h NATACIÓ  NATACIÓ  NATACIÓ  NATACIÓ  NATACIÓ  

19.20 - 20.05 h NADONS NADONS

Per a més informació: Complex Esportiu Municipal. Tel. 93 557 18 60 o esports@elmasnou.cat
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Prop de 3.000 escolars de primària i secundària van tornar a les aules al Masnou el dilluns 12 de setembre, només un dia després 
que la defensa del model lingüístic de l’escola catalana hagués estat la gran protagonista de les reivindicacions i manifestos de la 
celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Per la seva banda, les escoles bressol municipals van començar la seva activitat la 
setmana del 5 de setembre, amb les sessions d’adaptació i una setmana després van començar el seu funcionament habitual i amb 
tots els serveis (acollida, permanència i cuina) en marxa.

La inauguració oficial del curs serà el proper 26 de setembre, a Ca n’Humet, en un acte en què el catedràtic de Teoria de l’Edu-
cació de la Universitat de Barcelona Josep Puig impartirà una conferència. També hi haurà l’actuació del duet format per Alfons 
Cortés (guitarra) i Daniel Iglesias (violí), que interpretaran bandes sonores de pel·lícules.

Quan el curs 2005-2006 ens van oferir 
l’oportunitat de dissenyar un Pla estratègic, 
ens hi vam afegir amb el convenciment que 
ens serviria per donar un nou impuls al nos-
tre treball. Les estratègies que vam desen-
volupar en aquest pla van ser: 
- Apostar per la tecnologia, obrint espais 

virtuals on no n’hi ha de físics. Per això 
totes les aules tenen connexió a internet, 
per la qual cosa  ens vam afegir a l’eduCat 
1x1, i tenim aules portàtils per als alumnes. 

- Compartir valors que ens donin cohesió, 
realitzant projectes d’innovació en coedu-
cació, medi ambient, llengües estrangeres 
i música.

- Treballar amb tot l’alumnat, siguin quines 
siguin les seves característiques, impul-
sant mesures d’atenció a la diversitat 
progressives i adaptades a les necessitats 
dels alumnes.

- Sumar esforços, posar en valor allò que 
cadascú de nosaltres sap fer i compartir-ho, 

treballant en xarxa: amb Escoles Verdes, 
amb les Escoles associades a la UNESCO, 
amb intercanvis de llengües estrangeres...

El balanç d’aquests quatre anys no pot ser 
més positiu: si ens remetem a les xifres, això 
ha suposat una inversió extraordinària de 
135.000 euros que ha servit sobretot  per 
posar al dia les instal·lacions quant a la 
presència i l’ús de les TiC a l’aula, i, des del 
punt de vista de la innovació, per consolidar 
i donar continuïtat als nostres projectes. 

Però encara més valuosa ha estat l’expe-
riència i l’aprenentatge que hem fet sobre 
com treballar amb un  instrument d’aques-
tes característiques. Això ens anima a con-
tinuar, a obrir una nova pàgina. Estem a 
l’espera que es concreti el nou format, però 
mentrestant aquest curs ja estrenem nous 
eixos i estratègies: millorar la tutoria indivi-
dual, i consolidar el treball amb les tecnolo-
gies a l’aula. 

El Mediterrània ve d’una trajectòria de lluita 
per la millora constant, i en el curs 2009 se 
li va concedir el Pla d’autonomia de centre 
(PAC) 09, un pla de millora que entra en el 
seu segon any d’aplicació i en el qual tenim 
posades moltes esperances, algunes de les 
quals van esdevenint ja realitats.

Ens ha permès realitzar la digitalització 
del centre, cosa que té importants repercus-
sions pedagògiques (desenvolupament de 
la plataforma moodle, per exemple)  però 
també en té  en el model de gestió del cen-
tre, que permet més agilitat i facilitat per a 
les innovacions, així com una comunicació 
més fàcil amb les famílies que, mitjançant 
el programa de tutoria obert als pares i 
mares, podran conèixer en un temps real les 
incidències diàries de la vida acadèmica dels 
seus fills i filles.

Hem consolidat els nostres projectes 
de diversificació curricular i hem dissenyat 
mesures per millorar l’actitud dels alumnes 

envers els estudis i per prevenir les conduc-
tes de risc.

Hem desenvolupat un PELE (Pla Experi-
mental de Llengües Estrangeres) en llengua 
francesa i consolidat les estades lingüístiques 
de francès (Mònaco) i anglès (Gran Bretanya).

També hem reorientat els tallers d’estudi 
assistit que oferim gratuïtament als alumnes 
en horari extraescolar perquè els ajudin a 
reforçar els seus estudis i hem reforçat el 
Pla de lectura del centre. Estem també pen-
sant alguna altra activitat extraescolar,  ja 
que l’enquesta de satisfacció passada a les 
famílies així ho demanava.

El nostre Pla d’esports ha fet avenços 
significatius: s’han incorporat activitats fora 
d’horari lectiu i s’ha completat la legalització 
definitiva de l’associació esportiva escolar.

Estem especialment orgullosos de les 
mesures que ens han dut a aconseguir que 
l’alumnat participi de manera significativa 
en la vida del centre amb molt bona respos-
ta, tot fent-lo seu (portes obertes, festes de 
l’institut, Setmana de les Arts).

La personalitat del Mediterrània
El nostre centre vol ser un centre obert a 
la innovació, que és adaptació constant al 
nous reptes dels temps. Volem que aques-
ta obertura a la innovació porti els nostres 
alumnes  a ser competents en la societat 
en què viuran, i volem aconseguir-ho sense 
abandonar el rigor i perseguint uns bons 
resultats acadèmics.

Ens guien els principis de qualitat i excel-
lència perquè tothom tingui la seva oportu-
nitat de formar-se i arribar al desenvolupa-
ment més alt de les seves capacitats. i ens 
guia també el desig de ser un centre jove, 
impregnat de l’alegria dels nostres joves 
estudiants participatius, que saben conviure 
i respectar. 

Les classes de l’Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM) començaran 
la setmana del 19 de setembre, a l’escola Ferrer i Guàrdia, la qual cosa suposa un 
retard sobre la planificació inicial, que havia previst l’inici de curs el 12 de setem-
bre. El canvi de dates s’ha produït per un endarreriment en l’adjudicació del 
servei. Per informar les famílies de l’alumnat matriculat, s’ha convocat una reunió 
el dijous 15 de setembre, a l’escola Ferrer i Guàrdia, a les 17.30 h per a totes les 
famílies noves (excepte les d’Iniciació 3); i a les 19 h per a totes les famílies de 
l’alumnat que cursarà Iniciació 3 (tant per l’alumnat nou com per els que ja han 
fet els cursos anteriors). Si teniu interès a cobrir alguna vacant, contacteu amb la 
regidoria d’Ensenyament, el correu electrònic educacio@elmasnou.cat. La regi-
dora d’Ensenyament, Judit Rolán, ha manifestat la seva satisfacció davant 
l’augment de l’alumnat a l’Escola de Música, “que continua creixent i cada vega-
da té més presència entre la població”, ha afirmat. 

Unes 200 persones, entre elles, representants de la comunitat 
educativa, de les entitats del Masnou, així com diverses auto-
ritats municipals, es van concentrar el dilluns 12 de setembre, 
a la tarda, davant de l’Ajuntament per donar suport a l’escola 
catalana i al model de cohesió social que representa.

La convocatòria, promoguda per la coordinadora Somescola.
cat es va fer simultàniament a tots els ajuntaments de Catalunya. 
Al Masnou, la lectura del manifest va anar a càrrec del mestre mas-
noví Josep Mayolas, per mostrar el rebuig contra les sentències 
dictades pel Tribunal Suprem espanyol que qüestionen el català com 
a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, ratificades pel 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L’ acte, va acabar amb 
un llarg aplaudiment per part de totes les persones assistents. 
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Tornada a les aules

Institut Maremar: quatre 
anys de Pla estratègic
Maria Villalta
Directora institut Maremar

Institut Mediterrània. 
PAC 09: Objectius assolits
Glòria Mas
Directora institut Mediterrània

L’Escola Municipal de Música comença 
el 19 de setembre

En defensa de l’escola 
catalana
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Entre el 23 i el 25 de setembre, se cele-
bren arreu d’Europa les Jornades Euro-
pees del Patrimoni, promogudes per la 
Unió Europea amb la intenció de difon-
dre entre la ciutadania la riquesa i el 
valor dels béns culturals col·lectius. El 
Museu Municipal de Nàutica del Mas-
nou s’ha afegit a aquesta celebració, i 
ho ha fet amb una proposta habitual i 
que sempre compta amb una elevada 
participació i una valoració molt posi-
tiva per part de les persones assistents: 
una visita guiada al Cementiri munici-
pal. Aquesta activitat es farà el 25 de 
setembre, a les 11.30 h, és gratuïta i no 
cal reserva de plaça.

El Cementiri municipal és conside-
rat un veritable museu a l’aire lliure, 
per la qual cosa, la visita permet acos-
tar-se a l’obra d’escultors, artistes i 

arquitectes destacats que van treballar 
al Masnou per encàrrec de famílies de 
gran poder econòmic i social, especial-
ment entre final del segle XIX i principi 
del XX. En el decurs de la passejada, 
es poden observar creacions d’arqui-
tectes i mestres d’obra com Maurici 
Augé i Robert, Eduard Balcells i Bui-
gas, Bonaventura Bassegoda i Amigó 
o Gaietà Buïgas i Monravà, i també les 
obres de grans escultors de renom, com 
Rafael Atché i Farré, Fausto Barata i 
Rossi, Pere Carbonell i Huguet, Josep 
Llimona i Bruguera o Josep Maria 
Subirachs, entre d’altres.

En l’àmbit català, les Jornades Euro-
pees del Patrimoni reben el suport de 
la Generalitat, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, i la Federació 
de Municipis de Catalunya. 
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El Museu Municipal de Nàutica celebra 
les Jornades Europees de Patrimoni 2011

Prop de 8.000 persones 
gaudeixen del Ple de Riure

L’equipament organitza, dins el programa, una visita guiada al Cementiri el 25 de setembre

Les	visites	guiades	al	cementiri	tenen	una	bona	resposta	de	públic.

Ca	n’Humet	va	ser	l’espai	per	als	espectacles	de	pagament,	en	substitució	de	l’envelat	a	la	platja.

Un	moment	de	l’espectacle.	

Ay! Carmela, protagonitzada 
per una invident, a Ca n’Humet

Continua obert el termini 
per presentar treballs a la 
V Beca de Recerca Local

El proper 17 de setembre, Ca n’Humet 
acull la representació de la popular 
obra de José	Sanchis	Sinisterra Ay 
Carmela, a càrrec de la companyia Egar 
Show, de l’ONCE de Terrassa. El mun-
tatge està protagonitzat per l’actriu 
Carmen	García	Patuecas, acompanya-
da d’Albert	Vidal i Jordi	Bufarull, tots 
dirigits per Marta	Frauca, que ha rea-
litzat una revisió molt dinàmica, amb 
música, ball i fins i tot números de 
màgia a partir del text de Sanchis	
Sinisterra. Amb un èxit destacable de 
públic, el muntatge ha estat represen-
tat prop d’una desena de vegades a 
diferents localitats catalanes. 

Fins al proper 28 d’octubre, es poden presentar projectes per optar a la V Beca 
de Recerca Local, que té com a objectiu fomentar la investigació sobre la història 
del Masnou. La iniciativa reconeix i publica en la col·lecció d’investigació local La 
Roca de Xeix el millor projecte inèdit d’investigació en el camp de les ciències 
socials, humanes i científiques, prioritàriament en l’àmbit de la història i de la 
geografia, referit a la vila o a l’entorn. El veredicte del jurat es farà públic entre 
els dies 14 i 18 de novembre, a la sala de plens de l’Ajuntament del Masnou, i la 
Beca estarà dotada amb 3.000 €.

La convocatòria anterior va reconèixer el treball Passat, present i futur de 
l’ornitologia a la població del Masnou. Les poblacions d’aus i la seva relació amb 
el medi ambient del municipi, d’Antonio	Marí	Vivancos, Xavier	Castañer i 
Jordi	Ribas, i que es va presentar el divendres 11 de març a la sala de plens de 
l’Ajuntament. La investigació fa un seguiment dels canvis de les poblacions 
d’ocells al Masnou, i recull informació sobre els costums i el comportament de 
87 espècies. En el decurs d’aquell acte, es van presentar les bases de partici-
pació a la V Beca de Recerca Local, que es poden consultar a la pàgina web 
municipal. 

Les III Jornades de fotografia Creativa, el cap de setmana del 21 i 22 d’octubre
L’Associació Fotogràfica del Masnou (FEM) organitza les iii Jornades de Fotografia Creativa, 
que es faran els dies 21 i 22 d’octubre. El programa de la convocatòria inclou xerrades, tallers i 
exposicions al voltant de les possibilitats expressives de la fotografia. Entre les propostes més 
destacades es troben l’exposició de Carles	Fontserè, Una visió de Mèxic, i la taula rodona en què 
intervindran els fotògrafs Paco	Elvira, Eva	Parey i Òscar	Orengo, moderats per Héctor	Zam-
paglione, coordinador de les Jornades. Totes aquestes activitats es faran a l’Edifici Centre. A més 
a més, alguns membres de la FEM exposaran la seva obra a diferents espais del municipi. 

Unes 8.000 persones van gaudir d’alguna de 
les 25 propostes de la quinzena edició del 
Festival Internacional de Teatre Còmic Ple 
de Riure, que es va celebrar entre el 19 i el 
23 de juliol. L’absència de l’envelat de circ 
de la platja d’Ocata, fins ara la imatge més 
emblemàtica del Festival, de la qual es va 
haver de prescindir per motius pressupos-
taris, va ser la principal novetat, i els espec-
tacles de pagament es van fer a Ca n’Hu-
met. El regidor de Cultura, Jaume Olive-
ras, ha valorat molt positivament el desen-

volupament d’aquesta edició, en què “la 
reducció pressupostària, amb l’absència de 
l’envelat, ha estat un repte, però la qualitat 
dels espectacles i l’alta participació en tots 
ha representat la consolidació del Festival. 
Així, el Ple de Riure continuarà sent una 
cita obligada en la programació d’estiu del 
Masnou”, va afirmar. Des de l’organització, 
s’ha valorat molt especialment la complici-
tat de totes les persones, companyies i 
empreses que han fet especial i possible 
aquesta nova edició. 
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Les activitats esportives organitzades des 
de la Regidoria d’Esports per al curs 2011-
2012 es realitzaran tant a la piscina (acti-
vitats aquàtiques) com en dos espais poli-
valents (activitats dirigides per a persones 
adultes al Complex i al gimnàs del CEIP 
Rosa Sensat). 

Del 19 al 30 de setembre tindran lloc les 
jornades gratuïtes de portes obertes, al 
Complex i al CEIP Rosa Sensat, on es 
podran provar les activitats dirigides per a 
persones adultes que es faran al llarg del 
curs: tai-txi, aeròbic, manteniment físic, 
tonificació-GAC i Pilates. Pel que fa a les 
activitats aquàtiques de la piscina del Com-

plex, hi haurà classes de natació, gimnàsti-
ca aquàtica i aiguasalut per a adults, i cur-
sets extraescolars de natació (per a infants 
de 2 a 14 anys), piscina per a nadons (per a 
nadons de 5 a 24 mesos) i curset preinfantil 
(per a nens i nenes de 2 a 3 anys). 

Per a més informació podeu contac-
tar amb el Complex Esportiu Municipal 
(carrer de la Ciutat de Sant Sebastià, 14) 
al telèfon 93 557 18 60, o bé, a l’adreça 
electrònica esports@elmasnou.cat. 
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Activitats esportives 
per al curs 2011-2012

La platja, escenari per al 
futbol i el voleibol

Torneigs pro DISMA i del Casino 
del Masnou de vòlei platja
La platja d’Ocata ha estat l’escenari dels 
tornejos de voleibol organitzats per DiSMA 
i pel Casino del Masnou. La celebració de la 
cinquena edició del Torneig pro DiSMA Vòlei 
Platja 2 x 2, una iniciativa benèfica i lúdica 
amb l’objectiu de recollir diners a través de 
les inscripcions per a DiSMA, va  tenir lloc 
el dissabte 23 de juliol, i va comptar amb la 
participació de diverses parelles dividides en 
les categories femenina, masculina i, com a 
novetat, categoria mixta. L’acte va comptar 
amb la presència del basquetbolista masnoví 
Ricky	Rubio.

D’altra banda, el primer diumenge d’agost, 
va acollir la quarta edició del Torneig de Volei-
bol 4x4 Casino del Masnou. Enguany, aquesta 
celebració va atreure més de dos-cents par-
ticipants que, durant tota una jornada, van 
gaudir de l’esport, la competició, la platja i el 
companyerisme que promou el torneig. 

I Triangular Amistós de futbol platja 
femení
El diumenge 31 de juliol, la platja d’Ocata va 
acollir el i Triangular Amistós de futbol plat-
ja femení, organitzat pel Club Atlètic Mas-
nou. L’acte va comptar amb la participació 

d’un equip de la Selecció Catalana de futbol 
platja, i també hi van participar un combinat 
de jugadores del Masnou i l’equip femení del 
Club Atlètic Masnou.

La victòria va ser per a la Selecció Cata-
lana, que es va imposar al combinat del Mas-
nou. El regidor d’Esports, Jordi	Matas, va ser 
l’encarregat de realitzar l’entrega dels trofeus 
a les guanyadores. Des de l’organització valo-
ren molt positivament la jornada i l’any vinent 
esperen superar l’èxit obtingut enguany amb 
la programació de més propostes. 

Resultats excel·lents dels 
masnovins de la selecció 
nacional d’aeromodelisme 
i modelisme espacial

La selecció nacional d’aeromodelisme i mode-
lisme (amb una gran presència de masno-
vins) va aconseguir uns resultats excel·lents 
al Campionat d’Europa, que es va celebrar a 
la localitat de Buzau (Romania) entre el 19 i 
el 27 d’agost. L’equip júnior hi va aconseguir 
la medalla d’or per equips en l’especialitat 
de paracaigudes-S3A. Tots els membres de 
l’equip, format per Jordi	López	Serrano, Toni	
Perales	Sanz, Víctor	Molina	Serrano i Àlex	

Fillat	Vázquez, són socis del Club Aeromode-
lisme del Masnou i veïns del municipi. 

A més a més, Jordi	López	Serrano va 
aconseguir la medalla de plata individual en 
l’especialitat de paracaigudes-S3A, Jordi	Roura	
Font va aconseguir un quart lloc a la categoria 
d’S4A (planadors) i Esther	Roura	una cinquena 
posició a la competició d’S9A (girocòpters). 

Excepcional Campionat 
d’Espanya de patí a vela

Des de dilluns 22 a divendres 26 es va dispu-
tar en aigües 
del Masnou la 
LXViii edició 
del Campionat 
d’Espanya de 
patí i la Vi edi-
ció del Campio-
nat d’Espanya 
de patí júnior, 
organitzat pel 
Club Nàutic del 

Masnou. El guanyador, després de set rega-
tes, va ser Pau	Gratacós en patí sènior i 
Àngels	Aso en patí júnior. El lliurament de 
premis va estar presidit per la presidenta del 
Club, Ma	Glòria	Aragó, acompanyada de l’al-
calde del Masnou, Pere	Parés, el president de 
la Federació Catalana de Vela, Gerard	Esteva, 
la vicecomodora del Club, Cristina	Cos, i el 
president de l’ADiPAV, Albert	Batlleria. 

Celebrat el XXVII festival 
de patinatge artístic 

Un any més, el Club Patinatge El Masnou, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament, va organitzar 

el seu tradicional Festival de Patinatge Artís-
tic el dissabte 16 de juliol, a les 21.30 h, a les 
instal·lacions de l’institut Mediterrània. Sota 
el lema Aigua, multiplicitat d’estats i formes, 
els patinadors i les patinadores van oferir un 
espectacle a l’alçada de la qualitat ja mostra-
da en edicions anteriors. 

L’agent de la Policia Local 
Xavier Sierra, plata de 
vòlei platja als Jocs Olím-
pics de policies i bombers

L’agent de la 
Policia Local 
de l  Masnou 
Xavier	Sierra 
ha aconseguit 
la medalla de 
plata de volei-
bol platja als 
Jocs Olímpics 
per a policies i 
bombers, cele-
brats a Nova 
york entre el 
26 d’agost i el 

5 de setembre. Sierra formava equip amb 
l’agent de la Policia Local de Berga Francesc	
Cortina i van perdre la final contra l’equip 
americà. L’agent del Masnou també havia de 
participar a la competició de Triatló, però es 
va suspendre per l’amenaça de l’huracà 
irene. La medalla de plata olímpica culmina 
una trajectòria de grans resultats per a Sier-
ra, que també va aconseguir la passada tem-
porada una altra plata de voleibol platja i un 
sisè lloc a la contrarellotge dels campionats 
europeus; així com un or en la mateixa com-
petició l’any anterior. 

La	natació	és	un	dels	esports	oferts	al	programa	municipal.

Valoració positiva 
del Campus Esportiu
El Campus Esportiu, inclòs, com el Casal infantil, dins del programa d’activitats per 
a infants i joves Fakaló, va comptar amb la participació de 273 nens i nenes nas-
cuts entre el 1996 i el 2001. Les diferents activitats esportives es van realitzar 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. Es va fer una sortida per quinzena, durant 
la primer al parc aquàtic illa Fantasia i a la segona un bateig de mar a Mataró.

Des de la regidoria d’Esports s’ha fet una bona valoració de l’activitat, que, 
segons el regidor, Jordi	Matas (CiU), “aquest any ha tornat a aconseguir un 
servei de qualitat i amb molt d’èxit, del qual els objectius marcats dins de la 
planificació del servei s’han transformat en una valoració molt positiva, per part 
dels pares i sobretot dels nens i nenes que hi han participat”. De cara a la prope-
ra edició, l’organització afirma que “mirarem de treballar amb força, per tal de 
millorar i fer un Campus de més cabuda”. 

Una	de	les	activitats	que	es	van	dur	a	terme	durant	el	Campus.	
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Neus Missé, mestra i aeromodelista

El primer que diu del Masnou és que se 
l’estima molt.
Vaig néixer a Teià, però el meu pare i els 
meus avis eren del Masnou, i jo des de peti-
teta venia a l’escola al Masnou. He viscut 
més al Masnou que no pas a Teià. M’hi vaig 
quedar definitivament quan em vaig casar, 
fa 34 anys. Realment, em sento del Masnou, 
jo era del cul d’Ocata.

Què ha après de la seva professió?
Sobretot, a estimar-me molt el meu poble. 
I després, he anat veient molt l’evolució 
de la gent del poble. Quan vaig començar, 
els alumnes eren més del poble, ara cada 
vegada tenim més mainada que són fills 
de famílies que han vingut de fora i que 
treballen fora, gent que s’ha casat i hi ha 
vingut a viure i ha fet aquí la família. Potser 
et trobes pocs masnovins de tota la vida. 
I poca gent coneix les nostres tradicions 
i la nostra cultura. I nosaltres fem molta 
incidència en què coneguin que el Masnou 
era un poble mariner, que hi havia capitans 
importants, el mestre Millet... o fins i tot, els 
acostem a una cosa tan clàssica com els 
nostres gegants.

Com ha treballat aquests aspectes?
Sóc una persona que aboco tot el que 
penso. Intentem sortir molt a fora, a veure 
els geganters, a parlar amb algun pescador, 
anar al Museu, que se’n pot treure molt de 
profit, i de vegades hem anat al Palau de la 
Música i els ensenyem coses importants 
del Masnou.

Com a educadora, és pessimista? Com 
veu l’educació al Masnou avui?
Avui dia tenim tendència a ser pessimis-
tes per com està la societat, però, de tota 
manera, sóc optimista de mena i penso que 
ens en sortirem, i que la situació de molta 
joventut que ens sembla que està perduda 
i no sap cap a on va es pot redirigir, es pot 
reeducar. Podem fer molt, però els mestres 
sols no ho podem fer tot.

Quines implicacions calen?
La societat s’ha d’adonar que els mestres 
el que volem és educar i treure gent amb 
valors i preparada perquè després pugui 
tirar endavant la nostra societat. I avui dia 
la societat no ho té massa clar. Abans el 
mestre era una persona respectada i era 
important en la vida del poble, ara més 
d’una vegada gairebé ens hem de defensar.

Quin és el principal problema?
Com a mestra, el que més em preocupa és 
que fa la impressió que als nens se’ls pot 
anar ensenyant i que van bé, però arriben a 
l’edat de l’adolescència, i és on es manifes-
ten els problemes. I aquí és on hauríem de 
lluitar molt, des dels instituts, la societat, 
els ajuntaments, tothom... I ara, última-
ment, s’han acostumat que de tota manera 
ho tenen tot, llavors no volen estudiar, però 

és que llavors tampoc no tindran feina ni 
tindran res, i aquest penso que pot ser un 
perill important.

Després de tants anys, molta població 
del Masnou ha estat alumna seva. Com 
és la relació?
Sempre em paro amb tothom. No recordo 
els noms, però sí a la gent. I em fa molta 
il·lusió. Les mares i els pares també se’n 
recorden molt. De vegades alguns alumnes 
em retreuen que no vam fer algun experi-
ment, com analitzar els eriçons. Una vega-
da, una mestra jove que va venir un temps 
a l’escola i que havia estat alumna meva em 
va dir que explicava la reproducció de les 
plantes tal i com jo els havia explicat a la 
seva classe, amb contes, jocs, animalets, 
i que els va agradar molt, i a mi em va fer 
molta il·lusió.

Com va començar la passió per 
l’aeromodelisme?
Vaig entrar en aquest món pel meu marit. 
Tenia 16 anys quan el vaig conèixer, i ell ja 
hi estava ficat. Vaig entendre que o jo em 
posava amb això o el perdria a ell, i m’hi 
vaig posar. Hem estat en diversos clubs. 
El meu marit sempre n’ha estat president, 
però des de fa uns anys sóc jo la presidenta, 
però és una mica treball de tots. Vam crear 
el Club d’Aeromodelisme Barcelona-Mas-
nou fa 25 anys. Fa 12 o 15 vam traslladar-ne 
la seu al Masnou perquè vam veure que si la 
majoria de persones eren d’aquí, era absurd 
tenir-la a Barcelona.

Tota la seva família és al Club?
Hi seguim sent tota la família, però ara ja 
ha crescut més i s’ha ampliat molt. Hi són 
els meus tres fills i les respectives parelles. 
I això no és gaire normal, com tampoc no 
ho és que hi hagi dones a l’aeromodelisme. 
Jo en aquests moments sóc vicepresidenta 
de la Federació Espanyola Aeronàutica i 
presidenta de la Comissió Tècnica d’Ae-
romodelisme. A l’assemblea de la nostra 
federació sóc l’única dona, i que hi participi 
i hi competeixi també som nosaltres, les del 
nostre club, les úniques. 

Què hi troba en aquest esport?
És molt pedagògic. Suposo que per això 
hi ha molts mestres i molts professors 
que s’hi dediquen. Un nen que es dediqui 
a l’aeromodelisme, treballarà la majoria 
de coses que es treballen en Tecnifica-
ció, a l’ESO. Tots els objectius hi són, 
des de fer un plànol, a saber utilitzar 
diferents materials, metodologia, estudi 
del camp... També és molt important el 
respecte: als himnes, a l’altra gent, deixar 
net l’espai, poder donar la mà als crono-
metradors, que t’estan ajudant, i després 
acomiadar-te... Es treballa tota una sèrie 
de valors: la companyonia, el treball en 
equip... I això és molt bo.

Està	entusiasmada	perquè	aquest	curs	torna	a	classe	(serà	tutora	de	tercer)	després	que	l’any	passat	un	complicat	tren-
cament	de	la	cama	l’allunyés	de	l’escola. Una de les coses que més li agraden és sortir al balcó de l’aula amb l’alumnat i mirar 
el mar, amb totes les coses que allà hi ha per aprendre. Als seus 55 anys, és mestra des de fa 34 a l’Escola Sagrada Família i una 
de les responsables del Club d’Aeromodelisme del Masnou i una pionera en aquest àmbit (és presidenta de la Comissió Tècnica 
d’Aeromodelisme de la Federació Aeronàutica Espanyola), encara poc acostumat a la presència femenina. El jovent, que ensenyen 
i entrenen ella i el seu marit al Club, ha fet una temporada plena d’èxits als campionats europeus i mundials.

L’ENTREVISTA

“intento que els nens que passen per l’escola coneguin més el seu poble i se l’estimin tant com jo”

PENSO QUE LA SiTUACió DE 
MOLTA JOVENTUT QUE ENS 
SEMBLA QUE ESTà PERDUDA 
i NO SAP CAP A ON VA ES POT 
REDiRiGiR, ES POT REEDUCAR

L’AEROMODELiSME ÉS UN 
ESPORT MOLT PEDAGòGiC, 
ON ES TREBALLA UNA SèRiE 
DE VALORS  COM LA COM-
PANyONiA i EL TREBALL EN 
EQUiP

Consells de seguretat per 
evitar robatoris a casa

Amb	l’objectiu	d’iniciar	tot	un	seguit	de	
campanyes	 informatives	emmarcades	
en	 l’àmbit	de	 la	seguretat	 i	 la	preven-
ció,	 	s’han	editat	un	seguit	de	consells	
destinats	a	la	ciutadania	del	Masnou.	El	
caràcter	preventiu	i	proactiu	d’aquestes	
campanyes	forma	part	de	la	tasca	de	la	
Policia	Local	i	està	dins	del	marc	de	la	seva	
funció	diària.	La	primera	entrega	tracta	
sobre	consells	de	seguretat	per	evitar	els	
robatoris	a	casa.

• Us aconsellem no acumular objectes de valor 
a casa. En el cas que en tingueu, feu-ne un inven-
tari indicant-ne les característiques, la marca, 
el model i el número de sèrie de fabricació. Si 
podeu, marqueu o graveu els objectes amb el 
vostre DNi per facilitar-ne la identificació si cal-
gués.
• Oculteu la documentació rellevant (llibretes, 
talonaris, pòlisses, etc.), especialment la que 
contingui la vostra signatura.
• Deixeu els documents i els objectes de valor 
que tingueu en un lloc segur abans de marxar.
• Desconfieu dels serveis tècnics que no hàgiu 
sol·licitat (aigua, llum, gas, telefonia, televisió, 
etc.). Demaneu l’acreditació corresponent al tèc-

nic i confirmeu per telèfon amb la companyia 
el servei que us ofereix. En el cas de dubtes o 
sospites, aviseu la policia.
• Comproveu que les balconeres, portes i fines-
tres hagin quedat ben tancades en sortir de 
casa, incloent-hi les que donen a espais comuns 
interiors (patis, terrats, celoberts, etc). A més, si 
podeu, reforceu la seguretat amb reixes o amb 
tancaments addicionals per l’interior. Compro-
veu també que queda ben tancada la porta del 
garatge.
• Us aconsellem tancar sempre la porta amb 
clau, encara que sortiu poca estona.
• Comproveu qui disposa de còpia de les claus 
de casa vostra.

• Canvieu el pany de la porta si heu perdut les claus.
• Reforceu la porta amb sistemes de seguretat: 
blindatge, reforç amb ancoratges i frontisses, 
espiell, cadeneta, baldó, doble pany, etc.
• Procureu no deixar indicis de la vostra absèn-
cia (plantes seques, bústia plena, persianes avall, 
etc). La roba estesa, les persianes mig abaixades 
o l’activació d’un programador horari d’encesa de 
llums són mesures que indiquen que l’habitatge 
està ocupat. Demaneu a algú de confiança que 
tingui cura de casa vostra mentre sou fora i 
deixeu-li un telèfon de contacte.
• No comenteu davant de desconeguts la 
intenció de marxar el cap de setmana o uns 
quants dies.

• Comproveu i connecteu els sistemes d’alarma 
abans de marxar, i fins i tot a l’hora de dormir.
• Si creieu que hi ha algú dins del vostre domicili 
o que intenta accedir-hi i sou a dins, enceneu els 
llums i crideu, però eviteu enfrontaments. Si en 
arribar a casa us adoneu que algú hi ha entrat, no 
hi entreu i aviseu la policia. Comproveu la presèn-
cia de persones i vehicles sospitosos als voltants 
i informeu en aquell mateix moment de les seves 
característiques i descripció a la policia.
• A les comunitats de veïns, no és aconsellable que 
s’obri la porta de l’entrada principal a desconeguts.
• Si observeu persones o vehicles sospitosos, 
informeu sempre la policia per fer les compro-
vacions adients.


