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El consistori en conjunt ha 
manifestat la seva satisfacció 
davant la notícia que ha quedat 
desert el concurs per a la venda 
dels pisos de protecció oficial 
de lloguer per a joves ubicats a 
Can Jordana i al sector Llevant. 
La notificació oficial va ser 
enviada pel director general de 

l’INCASÒL, Josep Anton Grau, 
el 29 de novembre passat. Fins 
a arribar a aquest desenllaç, 
l’Ajuntament havia dut a terme 
un important nombre d’actua-
cions, contactes i negociacions 
amb diversos representants de 
la Conselleria de Territori i Sos-
tenibilitat.

Inclou l’agenda 
del 14 de desembre
de 2011 al 27 de 
gener de 2012 
No us perdeu cap de 
les activitats que es fan 
al municipi
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El 17 de desembre s’inaugura, 
al Museu Municipal de Nàutica 
del Masnou, l’Espai d’Art Cinètic 
Jordi Pericot, que reuneix l’única 
col·lecció permanent d’art cinè-
tic de l’Estat espanyol. Aquest 
espai és fruit de la donació que 
va fer aquest artista masnoví de 
les seves obres inscrites dins 

d’aquesta tendència a l’Ajunta-
ment. A la inauguració, hi assis-
tiran l’alcalde del Masnou, Pere 
Parés (CiU); el regidor de Cul-
tura, Jaume Oliveras (ERC-AM), 
i la coordinadora de l’Àrea de 
Coneixement i Noves Tecnologi-
es de la Diputació de Barcelona, 
Rosa Serra.

L’Espai cinètic Jordi Pericot, el 
primer d’aquestes característiques 
a l’Estat espanyol Pàg. 19

Els pisos de Can Jordana i del 
sector Llevant no es vendran
Pàg. 4 i 5

Bon Nadal, el Masnou. 
Benvingut 2012

Rita López Sales, alumna del primer curs de primària de l’escola Marinada, és l’autora de la felicitació de Nadal insti-
tucional, després d’haver guanyat el Concurs de Postals de Nadal organitzat per l’Ajuntament del Masnou per a tots 
els centres de primària del municipi. Aquesta és una de les imatges més representatives d’aquestes dates, en què 
no han de faltar els moments assenyalats. El consistori i les entitats han preparat tot un seguit de propostes per a 
aquests dies, per celebrar-los en companyia de les persones més properes, i per agafar ànims i forces per al nou any 
que està a punt de començar.  Pàg. 12 i 13
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DESEMBRE

14  Dimecres 

10	h	· Edifici Centre (sala de 
conferències)
Plataforma PORTA22
Sessió	informativa	per	a	persones	
en	procés	de	cerca	de	feina
PORTA 22 és una plataforma d’ac-
cés lliure i en línia que conté les 
eines necessàries i diversos itinera-
ris per ajudar les persones a avan-
çar professionalment, amb l’asses-
sorament especialitzat d’un tècnic o 
de manera autònoma. Informa dels 
sectors econòmics, els perfils pro-
fessionals i l’orientació acadèmica i 
professional més adequada, i ofereix 
diferents canals d’ofertes de feina.
Ho organitza: Consell Comarcal del Mares-
me i Ajuntament del Masnou

15  Dijous 

CONFERÈNCIA
19.30	h	· Can Malet, 
segona planta
“Patrimoni Cultural i 
Natural de la UNESCO a 
la Mediterrània Nord”
A càrrec d’Àngel Morillas, especialista 
en Patrimoni Mundial de la UNESCO. 
Durant aquesta sessió, es presentaran 
les opcions del segon viatge internaci-
onal que organitza l’Associació UNES-
CO del Masnou a ciutats i indrets 
patrimoni de l’organisme internacional.
Ho organitza: Associació UNESCO del Masnou

16  Divendres 

9	h	· Mercat Municipal (Itàlia, 50)
Regal de la bossa del 
Mercat per anar a comprar
Els clients que vagin al Mercat amb 
la targeta de fidelització rebran 
una bossa com a obsequi. A partir 
del dia 16 i fins que s’acabin les 
existències.
Ho organitza: Mercat Municipal

19.30	h	·	Biblioteca 
(sala polivalent)
vetllada Literària 2011
Es realitzaran un seguit d’activitats 
relacionades amb la literatura i 
adreçades al públic adult. Per a més 
informació, vegeu la pàgina 20. 
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

EXPOSICIÓ 
20	h	· Sala Blau
“Mar a Mar”
Marines	i	abstractes	de	Sergi	
González

Les obres hi restaran exposades 
durant un mes.
Ho organitza: Sala Blau

17 Dissabte 

ARTESANIA 
De	10	a	22	h	· Carretera N-II, 
c/ de Roger de Flor fins a la 
plaça de Catalunya i plaça de la 
Llibertat
Fira d’Artesania
Fins al diumenge 18, a les 21 h.
Paradetes d’artesania i alimenta-
ció. Hi haurà: jocs infantils, taller 
de fanalets, taller de tions, taller 
d’ornaments de Nadal, xocolatada 
i sorteig de les paneres de la fira. 
Consulteu els cartells de la fira.
Ho organitza: La Colla de l’Hort

17 
De	10	a	14	h	· Carrer de Sant 
Rafael
Bitlles catalanes al 
carrer de Sant Rafael
També el 18 de desembre.
En benefici de la Marató de TV3, 
projecte solidari impulsat per Tele-
visió de Catalunya i la Fundació La 
Marató de TV3, que aquesta edició 
pretén obtenir recursos econòmics 
per a la investigació científica de 
la regeneració i el trasplantament 
d’òrgans i teixits.
Ho organitza: Associació de Veïns del 
Carrer de Sant Rafael

TRADICIONS 
19	h	· Voltants de l’edifici 
de Roger de Flor, 23
Sopa de pedres
Tabals	per	Nadal

Recuperem la tradició catalana 
de fer una sopa popular pels volts 
de Nadal, seguint la llegenda que 
s’explica per aquestes contrades,  
acompanyats pel grup de timbalers 
i una cantada de nadales.
Ho organitza: Colla de Diables del Masnou

ART 
19	h	· Museu Municipal de 
Nàutica del Masnou
Inauguració de l’Espai 
d’Art Cinètic Jordi Pericot

Espai creat a partir d’una donació 
de l’artista d’una part de les seves 
obres a l’Ajuntament.
Aquest espai, que fa un recorregut 
per tota l’obra de Pericot, constarà 
d’una sèrie de 32 quadres dividits 
en sis àmbits que fan referència a 
diferents etapes de la seva carrera 
artística: “Les albors del cinetisme”, 
“El moviment per la reflexió”, “El 
moviment per la refracció”, “El 
mòdul cinètic”, “La tensió entre 
ésser i buit” i “El cinetisme orgànic”.  
Ho organitza: Museu Municipal de la 
Nàutica

CONCERT 
21.30	h	· Parròquia del Pilar 
del Masnou
Concert de Nadal de la 
Coral Xabec de Gent del 
Masnou
Dirigida per Montserrat Llagostera i 
Torrent. A benefici de la Marató de 
TV3 i de les obres de la parròquia 
de Sant Pere del Masnou.
Ho organitza: Coral Xabec

18  Diumenge 

SARDANES 
12	h	· Plaça d’Ocata
Ballada de sardanes amb 
la Cobla La Blanes
Ho organitza: Agrupació Sardanista

12	h	· Museu Municipal de 
Nàutica del Masnou (sala annexa)
Concert benèfic 
de la Jove Orquestra 
de Cambra a favor 
de La Marató de Tv3
L’orquestra interpretarà obres de 
Vivaldi, Bizet, Britten o Schubert, 
entre d’altres. La gent disposarà 
d’una urna per fer donacions a favor 
La Marató de TV3.
Ho organitza: Jove Orquestra de Cambra 
del Masnou (JOCEM)

18 
12	h	· Plaça de Catalunya
Taller de fanalets per 
anar a rebre els Reis
Consulteu el preu d’aquesta activitat.
Ho organitza: Fira d’Artesania, La Colla 
de l’Hort

19  Dilluns 

9	h	· Carrer de Sant Rafael
Pessebre del carrer 
de Sant Rafael
Fins al 6 de gener de 2012, en hora-
ri de 9 a 20 hores (sempre que el 
temps ho permeti).
Ho organitza: Associació de Veïns 
del Carrer de Sant Rafael

22  Dijous 

13	h	· Ajuntament del Masnou
Finalitza el termini 
d’inscripció al XXII 
Concurs de Carrosses 
dels Reis
Caldrà presentar-hi la documentació 
establerta a les bases. Podeu con-
sultar-les a www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

23  Divendres 

13	h	·	Edifici Centre (aula de 
formació) i Complex Esportiu 
Municipal
Inici del Curs de 
socorrisme aquàtic
Programa “Forma i contracta”
Fins al 16 de maig de 2012. Per a 
més informació, contacteu amb la 
Unitat de Promoció Econòmica.
Ho organitza: Empresa Pro-Activa, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament del Masnou

17	h	· Mercat Municipal 
(Itàlia, 50)
Súper tió
Vine	al	Mercat	per	Nadal
Com cada any, al Mercat, faran 
cagar el tió. Aquest any serà un 
súper tió, amb la col·laboració de 
Marky’s Joguines.
Ho organitza: Mercat Municipal

18.30	h	· Ca n’Humet (sala 
polivalent) 
Sessió de curtmetratges 
infantils: Fasmenut
Ho organitza: AKONGA

24  Dissabte 

11	h	· Mercat Municipal
(Itàlia, 50)
El Pare Noel visita 
el Mercat
Ho organitza: Mercat Municipal
 
11	h	· Ca n’Humet 
Gimcana per a menuts i 
grans: “L’aventura dels 
Pastorets”
Satanàs ha robat el tió del Masnou, 
de manera que cap infant no pot fer 
cagar el seu. A Ca n’Humet, els nens 
i nenes podran ajudar en Lluquet i 
en Rovelló a recuperar el tió i vèn-
cer el dimoni.
Ho organitza: Associació AJTEM

26  Dilluns 

ESPORT 
De	10	a	13	h	· Inici 
al port esportiu
32a edició 
de la Cursa 
de Sant 
Silvestre 
del Masnou
Cursa popular de 
cinc quilòmetres.
Les curses infantils 
començaran a 
les 10 h. Consulteu 
el preu d’aquesta 
activitat.
Ho organitza: 
Ajuntament del Masnou

27 Dimarts 

10.30	h	· Pau Casals
Deixalleria mòbil
Fins a l’1 de gener de 2012
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

GENER

1  Diumenge 

1	h	· Ca n’Humet (sala polivalent) 
Festa de cap d’any 
A les Barrakades
Ho organitza: Col·lectiu A les Barrakades

3  Dimarts 

De	10	a	13	h	i	de	17	a	19	h	·	
Mercat Municipal (Itàlia, 50)
El patge i el carter reials 
visiten el Mercat
Tots els nens i nenes que ho vulguin 
podran donar la carta dels Reis al 
carter.
Ho organitza: Mercat Municipal

18	h	· Casino del Masnou
Taller de fanalets per 
anar a rebre els Reis 

Per a més informació o per infor-
mar que hi assistireu: albert@
bbactivities.com. Consulteu el preu 
d’aquesta activitat.
Ho organitza: www.bbactivities.com

4  Dimecres 

10	h	· Mercat Municipal 
(Itàlia, 50)
Taller de fanalets 
per anar a rebre els Reis
Ho organitza: Mercat Municipal
 
De	18	a	21	h	· Plaça de 
Marcel·lina de Monteys i plaça 
de Ramón y Cajal
Arribada dels carters 
reials

Els carters reials rebran les cartes 
de tots els nens i nenes. Els carters 
reials arribaran al Masnou amb els 
seus missatgers, els patges, per 
recollir les cartes de tots els nens 
i nenes. Enguany vindran acompa-
nyats del patge Xumet, que porta 
una bossa màgica: la Xup-xup. Si li 
doneu el vostre xumet, es convertirà 
en una sorpresa!
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19	h	· Pl. de Marcel·lina de 
Monteys
Sorteig de la campanya 
“Queda’t”
Els deu guanyadors gaudiran de 
300 euros per gastar durant el mes 
de gener a qualsevol establiment 
comercial del Masnou. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb 
la col·laboració de la Federació del Comerç

5  Dijous 

9	h	· Mercat Municipal 
Tortell de Reis amb 
sorpresa 
Ho organitza: Mercat Municipal, amb la 
col·laboració del Forn Banqué

De	9	a	18	h	· Carrer de Roger 
de Flor i carrer de Barcelona
Fireta d’Artesania per Reis
Ho organitza: ADAC

5 
CAvALCADA REIS 
17.	30	h	· Plaça d’Europa, al 
port del Masnou
Cavalcada de Reis.
Arribada amb vaixell de 
SS. MM. els Reis d’Orient

El patge Xumet us acompanyarà 
mentre espereu l’arribada dels Reis 
i podreu gaudir mentrestant de la 
seva gran bossa màgica, la Xup-xup. 
Amb les seves carrosses, juntament 
amb les carrosses participants al 
concurs, els Reis enfilaran cap al 
poble per fer el recorregut tradi-
cional, que enguany acabarà a la 
plaça d’Ocata, on rebran les cartes 
dels infants.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

10  Dimarts

10.30	h	· Aparcament 
d’Amadeu I
Deixalleria mòbil
Fins al 15 de gener de 2012
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

CONFERÈNCIA 
19	h	· Biblioteca Joan 
Coromines (sala polivalent)
“Els impressionistes 
francesos”
A càrrec de Núria Vilanova.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universi-
tària del Masnou (AEUM)
       

13  Divendres 

CONTES 
18	h	· Biblioteca Pública Joan 
Coromines
Contes de petit format: 
“Els contes de l’àvia”
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, 
Biblioteca Joan Coromines

19 Dijous 

EXPOSICIÓ 
20	h	· Sala Blau
Col·lectiva de l’entitat 
Fotografia El Masnou 
(FEM) 
S’hi exposaran obres de Carme 
Cárdenas, Edu Mir, M. José Reche, 
Margarita Rivas, Isaac Rubio, Gui-
llermo Puche i Eduard Serra.
Ho organitza: Sala Blau

20  Divendres 

19.30	h	· Can Malet, segona 
planta
“El banc del temps: com 
funciona i què és?”
Marina Bañeres, coordinadora del 
Banc del Temps de Sarrià-Sant Ger-
vasi, Barcelona, ens explicarà com 
funciona i com podem iniciar-ne un 
al Masnou.
Ho organitza: EMA

21  Dissabte

11	h	· La Pedrera (passeig 
de Gràcia, Barcelona)
visita guiada: “Perejaume 
a La Pedrera”
Commoció	estètica	o	sisme	
intel·lectual
Sortida de grans, d’una banda, i de 
petits, de l’altra, per conèixer l’ar-
tista català Perejaume. Consulteu el 
preu d’aquesta activitat.
Ho organitza: Blancdeguix

22  Diumenge 

12	h	· Carrer de Sant Rafael
Festa dels Tres Tombs
Benedicció	d’animals	domèstics

Es faran tres voltes al carrer de 
Sant Rafael i el capellà beneirà els 
cavalls i després la resta d’animals.
Recorregut: Tomàs Vives (a l’altura 
amb Fontanills), Sant Rafael, Roger 
de Flor, Santa Rosa i Tomàs Vives. 
La concentració de la resta d’ani-
mals serà al carrer de l’Esperança.
Ho organitzen: Associació de Veïns del Carrer 
de Sant Rafael i Ajuntament del Masnou

24  Dimarts

10.30	h	· La Nimfa
Deixalleria mòbil
Fins al 29 de gener de 2012.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

CONFERÈNCIA 
19	h	· Biblioteca Joan Coromines 
(sala polivalent)
“Els inuit (esquimals): 
caçadors del Grand Nord”
A càrrec de Francesc Bailón.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universi-
tària del Masnou (AEUM)

25  Dimecres 

19	h	·	Biblioteca Joan Coromines 
(aula de formació)
Tertúlia literària: “vida 
privada, de l’escriptor 
Josep Maria de Sagarra”
Dirigirà la sessió la també escripto-
ra M. Carme Roca.
La Biblioteca posarà a disposició de 
les persones interessades exemplars 
de l’obra. 
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

27 Divendres 

18	h	· Biblioteca Pública Joan 
Coromines
L’Hora del Conte: “Nois i 
noies que donen la nota”
A càrrec de Les Gates Gatunes.
Ens explicaran què poden fer els 
nois i les noies per ser més bones 
persones.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Altres informacions

Des de la pàgina web de l’Ajunta-
ment del Masnou, podeu consultar 
tota la informació d’aquesta agenda 
i tota l’actualitat municipal actualit-
zades: http://www.elmasnou.cat.

Circuit	del	trenet	de	5	
polzades
Els segons i quarts diumenges de 
cada mes, d’11 a 13 h, al parc temà-
tic Caramar. Per a més informació: 
Tel. 93 555 47 29.

Grup	dinàmic	de	pràctiques	
d’anglès
Setmanalment, tots els dimarts fins 
al mes de juny a l’aula de formació 
de la Biblioteca Joan Coromines es 
podrà practicar conversa en anglès 
entre els assistents. És un grup 
dinàmic, cosa que vol dir que pot 
assistir-hi o deixar-hi d’assistir, qui 
vulgui i el dia que vulgui. Es comu-
nica un tema per correu electrònic 
a les persones que han assistit 
alguna vegada a les sessions perquè 
preparin opinions i punts de vista, 
que després exposen en anglès i es 
discuteixen, també, en anglès. Si no 
hi ha cap tema, s’escolten històries 
gravades i després es comenten.

Tertúlia	literària	al	voltant	
del	llibre	Las mujeres que 
corren con los lobos
L’entitat Dones per la Igualtat del 
Masnou organitza una reunió, dos dis-
sabtes al mes, a la seva seu, al carrer 
de Cuba, d’11 a 12.30 h, per llegir i 
comentar el llibre Las mujeres que cor-
ren con los lobos, de l’autora Clarissa 
Pinkola Estés. Per a més informació, 
truqueu al telèfon 655 55 00 27.
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Volem recuperar la història de la nostra vila, i per això és imprescindible la 
col·laboració de tothom. Per aquest motiu, us convidem a enviar-nos les vostres 
fotografies que estiguin vinculades a una època o un record del Masnou. En cada 
número de la revista es publicarà una fotografia de les que hàgim rebut. Podeu 
enviar-nos els vostres records al correu electrònic elmasnouviu@elmasnou.
cat o bé per correu	convencional	a	El Masnou Viu, Ajuntament del Masnou, 
passeig de Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou.

Retrat de grup de diversos jugadors de futbol, els uns amb la samar-
reta del CD Masnou i d’altres amb la del FC Barcelona, amb altres 
persones, al camp. Al fons, espectadors asseguts en un banc d’es-
quena. Imatge d’autoria desconeguda i procedent de la donació de 
Joan Maresma i Pujadas a l’Arxiu Municipal del Masnou.

Imatge cedida per l’Arxiu 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

NO M’AGRADA, que al número 47, pàgina 7, del mes de setembre, d’El 
Masnou Viu es comunicava que la Regidoria de Manteniment i Serveis feia 
un manteniment i repintava els passos de vianants a la nostra ciutat i, avui, 
dia 29 de novembre, els passos, per cert perillosos, dels carrers següents: 
avinguda del President John F. Kennedy, passeig de Joan Maragall, carrer 
de Manila, del Capità Mirambell i de l’Uruguai estan en un estat lamentable, 
amb el perill que comporta aquesta situació. Per tant, demano que s’hi apli-
qui una solució al més ràpidament possible. Josep	Delhort	Llopart

M’AGRADA 
l’ambient nada-
lenc que crea la 
il·luminació de 
racons especials, 
com Can Malet.
Manel	
Hernández	

:

)

:)

Ajuntament 
93 557 17 00

Àrea	de	Manteniment	
i	Serveis	
93 557 16 00

Àrea	de	Promoció	
Econòmica	
93 557 17 60

Àrea	de	Serveis	a	les	
Persones	
93 557 18 00

Arxiu	Municipal	
93 540 15 11

Biblioteca	Pública	
Joan	Coromines	
93 540 90 56

Ca	n’Humet.	Punt	
d’Informació	Juvenil	
ACCÉS
93 557 18 43

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

Cementiri	Municipal	
93 555 76 02

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

Jutjat	de	Pau	
93 555 07 13

Mercat	Municipal	
93 555 19 65

Museu	Municipal	
de	Nàutica	
93 557 18 30

Oficina	Local	d’Habitatge	
93 557 16 41

Oficina	Municipal	
del	Consumidor	(OMIC)	
93 557 18 00

Oficina	Municipal	
d’Escolarització	(OME)
93 557 18 47

Poliesportiu	Municipal	
93 555 61 03

Recaptació
93 557 17 00

Sales	de	Vetlla	
Municipals	
93 540 18 22

Servei	Municipal	
de	Català	
93 557 18 56
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Telèfons d’interès

SERvEIS

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

URGÈNCIES

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

Protecció	Civil		
93 555 17 44

Bombers	de	Badalona	
085 / 93 388 00 80

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

Urgències	ambulàncies	UTE	
061

INFORMACIÓ

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

José	María	Quer	pregunta
Com	és	que	l’Ajuntament	dóna	en	adopció	
tortugues	de	Florida	tot	i	saber	que	són	
molt	depredadores	i	que	poden	ser	una	
amenaça	per	a	l’entorn	en	què	visquin?

Eduard	Garcia	respon
Regidor de Medi Ambient (CiU)

En primer lloc, cal tenir en compte que la 
presència d’aquestes tortugues –que havien 
estat abandonades al parc pels seus pro-
pietaris i de cap manera introduïdes per 
l’Ajuntament– suposava un dany greu a 
l’ecosistema del parc del Llac perquè esde-
venen depredadores i desplacen les autòc-
tones. Per no haver-les de sacrificar, hem 
cregut que la solució més adient era ofe-
rir-les en adopció. A més, les persones que 
n’han adoptat han estat informades de les 
característiques d’aquests animals, i s’han 
compromès a ser-ne responsables i no aban-
donar-los, cosa que perjudicaria un altre 
ecosistema. A més, sempre poden comptar 
amb l’assessorament de l’Ajuntament mit-
jançant la Regidoria de Medi Ambient. 

Moment de fer balanç

Ja fa temps que, des de diversos àmbits, es parla dels 
mals presagis per al 2012. Els representants munici-
pals ja fa temps que també ho diuen i apel·len a la col-
laboració i la comprensió de tothom per poder conti-
nuar caminant cap a un futur molt més plàcid i més 
equilibrat. Enmig d’aquestes previsions, però, el Nadal 
es presenta com un parèntesi festiu per poder gaudir de 
la companyia i la solidaritat d’amics, família i convila-
tans. És temps per compartir amb les persones més pro-
peres, però també amb el veïnat a través de les diferents 
propostes preparades pel consistori i per les entitats. 
Perquè, ara, d’una manera especial, cal creure plegats 
en l’esperança que, amb l’esforç de tothom, tirarem 
endavant. I compartir moments com els que s’acosten 
pot ser una bona manera de fer pinya per aconseguir 
bons  moments que no ens facin perdre l’autoestima ni 
la creença en les pròpies possibilitats.    

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.

Al desembre, i especialment per Nadal i Cap d’Any, acostuma a ser un moment per fer balanç del que 
tenim i del que hem fet, no només durant el darrer any, sinó també durant tota la nostra trajectòria. I 
és també el moment de mirar cap al futur. El context que, segons tots els indicadors, ens espera el 2012 
presentarà moltes dificultats, però, lluny de desencoratjar-nos i lamentar-nos, hem de reunir totes les 
nostres forces i el millor de tots nosaltres per tal de superar les adversitats i tirar endavant.

Quan fem balanç, ens adonem que els nostres pares ens van deixar les coses, el món, molt millor de 
com el van trobar ells en entrar en escena; ara, nosaltres correm el risc, per primera vegada en molts 
anys, no només de no millorar el llegat que vam rebre, sinó de deixar-lo pitjor. Seria terrible que, al 
final, com a generació, ens hàgim de disculpar amb els nostres pares per haver malbaratat el seu llegat 
i amb els nostres fills per no haver sabut fer millor les coses. 

En aquestes dates tan transcendentals, potser ens hem de preguntar –recuperant la cèlebre expres-
sió de John Fitzgerald Kennedy– no què pot fer el nostre país per a nosaltres, sinó què podem fer 
nosaltres per al nostre país i per a la nostra vila. La nostra generació té un deute i cal no malbaratar 
els actius de tota mena que tenim.

Espero que tingueu un bon Nadal i que, entre tots, sapiguem fer front al 2012 i a totes les compli-
cacions que pugui comportar, començant per saber estar al costat de totes aquelles persones que ho 
estan passant malament. Si fem bé les coses, segur que ens en sortirem. 
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L’alcalde del Masnou, Pere 
Parés (CiU), en representació 
de tot el consistori, ha manifes-
tat la seva satisfacció davant 
la comunicació que va rebre 
el dimarts 22 de novembre del 
secretari general d’Habitatge, 
Carles Sala, en nom del conse-
ller de Territori i Sostenibilitat, 
Lluís Recoder, sobre l’aturada 
del procés de comercialització 
dels pisos de protecció oficial de 
lloguer per a joves ubicats a Can 
Jordana i al sector Llevant. La 
notificació oficial va ser enviada 
pel director general de l’INCA-
SÒL, Josep Anton Grau, el 29 
de novembre.

El concurs convocat per a 
la venda de les promocions va 
quedar desert, amb la qual cosa 
no es durà a terme la venda dels 

habitatges. Segons Pere Parés, 
“estic molt satisfet davant 
d’aquesta notícia, que suposa 
la solució a un possible proble-
ma que, per nosaltres, era molt 
greu”. 

Des que l’alcalde i l’Ajunta-
ment van conèixer la intenció de 
l’INCASÒL de vendre els pisos 
de protecció oficial de lloguer 
per a joves, el consistori havia 
estat treballant per intentar 
aturar aquest procediment. En 
primer lloc, l’alcalde i el regidor 
d’Habitatge del Masnou, Eduard 
Garcia (CiU), es van posar en 
contacte amb l’alcalde d’Alella, 
Andreu Francisco (ERC), i el 
de Teià, Joan Castán (Gent de 
Teià), per tal d’establir una estra-
tègia conjunta per fer arribar a 
l’INCASÒL el seu rebuig ferm a 

la decisió d’aquesta venda i per 
instar aquest organisme públic a 
aturar el procés. Les promocions 
de Cal Doctor, a Alella, i la Plana 
i la Fàbrica Bassols, a Teià, es 
trobaven en la mateixa situació.

Fruit de la planificació de les 
actuacions d’aquests tres edils, a 
cada Ajuntament es van aprovar, 
per unanimitat, diverses mocions 
de rebuig a la venda d’aquestes 
promocions. Així, amb el suport 
dels consistoris respectius, 

Parés, Francisco i Castán van 
ser rebuts, el divendres 18 de 
novembre, pel conseller Reco-
der, que es va comprometre a 
estudiar i considerar les deman-
des presentades pels alcaldes. 
A la reunió, també hi van ser 
presents el regidor del Masnou, 
Eduard Garcia, el secretari 
general d’Habitatge i el director 
general de l’INCASÒL, Josep 
Anton Grau.

Com ha explicat l’alcalde del 
Masnou, ha estat un procés molt 
intens, durant el qual, a més de 
les negociacions amb Alella i 
Teià, des de l’Ajuntament mas-
noví s’han dut a terme altres 
actuacions, com ara una reunió 
informativa amb les persones 
que actualment habiten als pisos 
(el 10 de novembre), l’elabora-

ció d’un informe jurídic sobre la 
legalitat del procés de la venda, 
una carta de l’alcalde al director 
general de l’INCASÒL per dema-
nar-li l’aturada del procés i un 
requeriment previ, enviat el 21 
de novembre, en què es demana-
va l’aturada de la venda.

En tot moment, Parés va 
voler recordar que la venda 
d’aquestes promocions no respo-
nia a l’esperit de la cessió dels 
terrenys que havien fet els ajun-
taments a l’INCASÒL per a la 
construcció dels pisos, que no 
era cap altre que facilitar l’accés 
de la gent jove a un habitatge 
protegit de titularitat pública. 
Fent incidència en aquest aspec-
te, Parés remarca la seva satis-
facció davant l’aturada d’aquest 
procés de venda. 

El consistori es mostra satisfet 
perquè finalment no es durà 

a terme la venda dels pisos de 
Can Jordana i del sector Llevant

El secretari general d’Habitatge, Carles Sala, en nom del conseller Lluís Recoder, va comunicar 
a l’alcalde, Pere Parés, que el concurs convocat s’havia declarat desert. La notificació oficial va 
ser enviada pel director general de l’INCASÒL, Josep Anton Grau, el 29 de novembre passat.
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El	10	de	novembre,	el	consistori	va	convocar	una	reunió	amb	els	joves	que	viuen	als	habitatges	de	les	promocions	del	sector	Llevant	–a	la	foto–	i	de	Can	Jordana.

TANT AL MASNOU COM 
A ALELLA I TEIÀ, ES 
VAN APROVAR MOCI-
ONS AL PLE CONTRA LA 
VENDA DELS PISOS
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  Eduard Garcia
  Regidor d’Habitatge (CiU)

Estem molt satisfets que finalment no s’hagi produït aquesta venda. Cal 
recordar que l’Ajuntament, al seu dia, va tenir l’ocasió de vendre aquests 
terrenys a promotors privats, fundacions i cooperatives, i no ho va fer 
per tal que els habitatges que s’hi construïssin mantinguessin la natu-
ralesa d’habitatge protegit de titularitat pública. L’operació proposada 
per l’INCASÒL obria la porta a la privatització dels habitatges, amb la 
qual cosa s’hauria perdut l’esperit que va portar a cedir aquests terrenys 
gratuïtament. Tant la Regidoria d’Habitatge com el nostre alcalde, que 
ha liderat el procés d’oposició a aquesta venda, hem fet tot el que ha 
estat a les nostres mans per tal d’aturar el procés de compravenda. 
Estem convençuts que la postura que hem pres públicament, així com 
el requeriment enviat a l’INCASOL i al Departament de Territori i Sos-
tenibilitat, en què anunciàvem l’inici d’un procediment judicial, pot haver 
persuadit algun inversor de presentar-se al concurs i ha afavorit que hagi 
quedat desert. D’altra banda, hem rebut felicitacions pel tractament que 
hem donat a aquest afer, així com per les actuacions portades a terme 
amb els llogaters actuals dels habitatges, fets que ens enorgulleixen i ens 
encoratgen a afrontar altres reptes difícils que se’ns puguin presentar.

El	29	de	novembre,	l’INCASÒL	va	
enviar	una	notificació	oficial	per	
informar	que	el	concurs	per	a	la	
venda	havia	quedat	desert.

Parés,	Francisco	i	Castán,	
al	Masnou,	abans	d’una	de	les	
reunions	que	van	mantenir.

La	promoció	de	Can	Jordana	
–a	la	foto–	està	composta	per	
18	habitatges,	i	la	del	sector	
Llevant,	per	71.

ESPAI 
D’ART 
CINÈTIC 
JORDI 
PERICOT

MUSEU (Edifici Centre). Carrer de Josep Pujadas Truch, 1A

17 de desembre, a les 19 h,
inauguració d’aquest nou espai permanent 

Espai 
d’Art 

Cinètic 
Jordi 
Pericot
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Al Ple del mes de novembre, 
que va tenir lloc el dia 17, es va 
aprovar la modificació del Pla 
de sanejament de l’Ajuntament 
del Masnou, per poder concertar 
una operació de crèdit destina-
da al sanejament del romanent 
de tresoreria per a despeses 
generals del 2010 per un import 
d’1.040.000 euros. El Pla de sane-
jament financer va ser aprovat 
al juny del 2010 i va ser modifi-
cat al mes d’octubre del mateix 
any. La liquidació del pressupost 
de l’exercici 2010 reflectia un 
romanent de tresoreria negatiu 
d’1.084.462 euros i la legislació 
vigent demanava prendre mesu-
res, entre les quals hi ha la con-
certació d’un crèdit. El punt va 
comptar amb els vots a favor de 
totes les formacions polítiques, a 
excepció de l’abstenció del Grup 
Municipal d’ICV-EUiA-E (3).

Aquest va ser el primer Ple 
en què es va posar en marxa, en 
període de proves, un servei per 
poder seguir en directe l’acte a 
través de la pàgina web munici-
pal. L’emissió es va fer mitjan-
çant el sistema de reproducció 
en temps real, que permet veure 
els continguts de vídeo sense 
necessitat de descarregar-los.

Altres punts que s’hi van 
aprovar van ser els següents:
 Aprovació inicial de la modi-

ficació del Reglament de l’equi-
pament cívic de proximitat Els 
Vienesos. Vots a favor de CiU (8), 
ERC-AM (3), ICV-EUiA-E (3), PP 
(2) i GIM (1), i en contra del PSC 
(3 vots, en absència d’una regi-
dora).
 Aprovació de la sol·licitud de 

concessió dels elements fixos de 
la platja i del passeig Marítim del 
terme municipal del Masnou al 
Servei de Costes de la Direcció 
General d’Ordenació del Territori 
i Urbanisme i del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. Apro-
vat per unanimitat.

Mocions
 Moció conjunta per demanar 

a l’Ajuntament del Masnou que 
impulsi i lideri la fusió de les 
dues entitats municipalistes cata-
lanes, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM), 
i la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC). Aprovada per 
unanimitat.
 Moció conjunta de rebuig a 

la venda per part de l’INCASÒL 
de les promocions d’habitatge 
públic de lloguer de Can Jorda-
na i del sector Llevant. Aprovada 
per unanimitat.
 Moció del Grup Municipal d’ICV-

EUiA-E, que proposa l’aprovació 
d’unes bases per a l’atorgament 
de subvencions sobre l’impost de 
béns immobles. No va ser aprova-
da, amb els vots a favor del PSC 
(3), ICV-EUiA-E (3) i GIM (1); 
en contra de CiU (8) i ERC (3), i 
l’abstenció del PP (2).
 Moció dels grups municipals 

de CiU i ERC-AM, d’adhesió a 

l’Associació de Municipis per la 
Independència. Aprovada amb 
els vots a favor de l’Equip de 
Govern (11); en contra del PSC 
(3) i el PP (2), i l’abstenció d’ICV-
EUiA-E (3) i del GIM (1).
 Moció presentada pel Grup 

Municipal del PSC-PM per dema-
nar a l’Ajuntament un espai de 
trobada per a mares amb els seus 
nadons. Aquesta moció va passar 
a comissió informativa.
 Moció que presenta el Grup 

Municipal del GIM de millora 
de la seguretat viària a la cruïlla 
dels carrers de Flos i Calcat amb 
Ventura Gasol. Aprovada per 
unanimitat.

Intervencions del públic
El col·lectiu A les Barrakades, 
l’Assemblea Indignada del Mas-
nou i Anacrusa es van interessar 
per la situació de l’equipament 
municipal Ca n’Humet, preocu-
pats per la manca d’informació 
respecte a aquesta qüestió. Un 

jove va preguntar sobre una de 
les actuacions previstes al Pla 
d’acció jove 2009-2012 referent 
a la creació d’un espai jove auto-
gestionat. L’Assemblea Indigna-
da del Masnou també va posar 
sobre la taula altres temes, com 
ara que celebraven que el con-
sistori s’hagués oposat a la 
venda de les promocions d’habi-
tatge públic de lloguer per part 
de l’INCASÒL o que s’hagués 
endegat l’emissió en proves del 
Ple a través de la pàgina web 
municipal, una de les seves 
demandes principals. D’altra 
banda, lamenten la manca d’in-
formació cap a la ciutadania en 
diverses situacions. L’Assemblea 
també va proposar que l’ordre 
del dia del Ple aportés més 
informació. La presidenta de 
Dones per la Igualtat també va 
prendre la paraula per manifes-
tar l’opinió negativa de la seva 
entitat envers la regidoria refe-
rent del seu col·lectiu. 

Convergència i Unió va ser la 
força política més votada al 
Masnou a les eleccions generals 
que es van celebrar el 20 de 
novembre de 2011, amb un total 
de 4.443 vots (38,30%). La sego-
na força que va tenir més vots 
va ser el Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC), que va arri-
bar als 2.243 vots (19,33%), 
seguida pel Partit Popular (PP), 
amb 2.039 vots (17,58%). 
Esquerra Republicana de Cata-
lunya (ERC-RI.cat) va obtenir 
1.002 vots (8,63%); ICV-EUiA, 
975 vots (8,40%); Escons en 

Blanc (Eb), 233 vots (2%); 
UPyD,  111  vots  (0 ,96%) ; 
PACMA, 104 (0,90%); PxC, 94 
(0 ,81%) ;  PIRATA.CAT,  90 
(0,78%); Anticapitalistes, 51 
(0,44%) i UCE, 10 (0,09%).
També es van comptabilitzar 
203 paperetes en blanc (1,75%) 
i 219 paperetes de vot nul 
(1,85%). La participació al 
municipi es va situar en el 
69,20%, cosa que vol dir que 
11.817 masnovins i masnovines 
dels 17.077 que estaven cridats 
a les urnes van exercir el seu 
dret de vot. 
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Al mes de novembre, el Ple muni-
cipal va aprovar la modificació 
del Pla de sanejament municipal 
per poder eixugar i reintegrar el 
dèficit (romanent de tresoreria 
negatiu) de l’exercici 2010, que 
es va tancar amb un saldo nega-
tiu de 1.084.000 euros. El Pla 
preveia la sol·licitud d’un crèdit 
bancari per finançar aquest dèfi-
cit i reintegrar-lo en un termini 
màxim de tres anys i mig, dins 
del límit del mandat actual.

Cap entitat financera no ha 
concedit a l’Ajuntament aquest 
crèdit. Aquesta situació invali-
da el Pla de sanejament apro-
vat pel Ple. Ara, l’Ajuntament 
haurà d’aplicar el sanejament 
de les finances municipals a 
càrrec íntegrament del pres-
supost del 2012. Aquest fet 
obliga a replantejar el pressu-
post, ja restrictiu, que s’havia 
confeccionat per a l’any vinent, 
i que ara haurà d’integrar una 
rebaixa significativa addicional 
de la despesa per import equi-
valent a la restitució del dèficit 
del 2010.

Per aquest motiu, es pror-
rogarà temporalment el pres-
supost del 2011, fins a aconse-
guir ajustar i aprovar el proper. 
De moment, l’Ajuntament ja 
ha començat a aplicar mesu-
res d’austeritat en la despesa 
durant aquest darrer trimestre, 
com per exemple, aquest Nadal 
no s’editarà el tradicional calen-
dari municipal ni la Felicitació 
de Nadal. 

Paral·lelament, el Govern 
municipal ha encarregat una 
auditoria perquè ajudi a raciona-
litzar la gestió dels recursos 
municipals i del conjunt de la 
despesa. 

Modificació 
del Pla de 
sanejament

CiU, la força més votada al Masnou a les eleccions generals

El Ple del novembre aprova la modificació 
del Pla de sanejament financer del Masnou

El	Ple	es	va	poder	seguir	en	directe	des	del	web	municipal.

El Masnou. Eleccions a les Corts Generals % vots
Participació: 69,20%
Cens: 17.077

En color gris els resultats de les eleccions 
anteriors (09/03/2008).

CiU

38,31%	
(25,71)

19,34%	
(39,86)

17,58%	
(15,01)

8,64%	
(8,90)

8,40%	
(6,01)

2,01%	
(0,09)

1,75%	
(1,68)

0,96%	
(0,00)

0,90%	
(0,32)

PSC-
PSOE

ERC-
RI.CAT

ICV-
EUIA

Eb Vot	en
blanc

UPyD PACMAPP

Votants: 11.817
Vots nuls: 219
Vots vàlids: 11.598
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Com a conseqüència de les plu-
ges caigudes durant el mes de 
novembre, la Casa de Cultura 
va patir una filtració important 
d’aigua de pluja al forjat del sos-
tre de la segona planta. Arran de 
diverses inspeccions per com-
provar l’abast dels desperfec-
tes, es va descobrir que aquest 
equipament emblemàtic també té 
altres problemes, com ara que el 
forjat comença a patir patologies 
relacionades amb l’estructura i 
que hi ha quatre bigues amb defi-
ciències greus. 

Davant d’aquesta situació, 
l’Ajuntament ha tancat la Casa 
de Cultura per dur-hi a terme 
treballs de reparació i millora, i 
se n’han hagut de cancel·lar les 
exposicions i la resta d’activitats 
previstes. Durant el període de 
temps que durin les obres, la 
Casa de Cultura romandrà tan-
cada. L’Ajuntament estudiarà 
la possibilitat de facilitar altres 
espais municipals per fer-hi 
aquestes activitats. 

L’Equip de Govern ha expres-
sat la seva voluntat i la seva con-
fiança que les tasques necessàri-
es es puguin enllestir com més 
aviat millor per tal de recuperar 
el funcionament normal de la 
Casa de Cultura. 

Tancada la Casa de Cultura 
per arreglar-ne els 
desperfectes trobats arran 
de les pluges del mes 
de novembre
La intervenció obliga a cancel·lar les exposicions i 
altres activitats previstes a l’interior de l’equipament

La	Casa	de	Cultura	és	un	dels	edificis	més	emblemàtics	del	patrimoni	del	municipi.

L’absència de 
l’antiga DOGI 
comença a 
transformar 
l’espai de la vila
Els treballs d’enderroc de l’antiga fàbrica 
DOGI avancen a un bon ritme. Segons les 
previsions de l’empresa que se n’encarrega, 
la demolició podria estar enllestida a final 
del mes de desembre. El lloc abans ocupat 
per aquesta construcció està esdevenint 
un espai ja pràcticament obert que comença 
a transformar l’aparença i la imatge d’una 
part important a la vila. 

Personal de l’Institut 
Nacional d’Estadística visita 
les llars masnovines per 
confeccionar els censos de 
població i habitatges del 2011

Actualment, dos agents 
censals de l’Institut Naci-
onal d’Estadística (INE) 
estan treballant al Masnou 
en la confecció dels censos 
de població i habitatges del 
2011. Aquests agents sol-
liciten informació padronal 
i d’habitatges a alguns habi-
tatges del municipi. Fins 
a finals de gener del 2012, 
censaran els edificis i els 
habitatges del municipi i els 
avaluaran. Hauran d’entrar 
dins de l’espai comú de la 
comunitat de veïns per tal 
d’investigar l’ús dels habi-
tatges i, a aquells que perta-
nyin a la mostra d’habitat-
ges i persones a investigar, 
se’ls deixarà un qüestionari. 
Els agents, com a acredita-
ció identificativa, duran 
una carta al president de la 
comunitat i una acredita-
ció pròpia amb fotografia i 
segell de l’Institut Nacional 
d’Estadística.

Des del mes d’octubre 
d’enguany, s’ha anat repar-
tint a una mostra d’habi-

tatges –sobre un 12% a 
tot l’Estat– un qüestionari 
sobre el propi habitatge i 
les persones que hi residei-
xen que calia formalitzar via 
Internet. Durant els mesos 
següents, han anat arribant 
fins a un total de dos qües-
tionaris més a aquelles llars 
que no han pogut (o no han 
volgut) emplenar-lo per 
Internet per tal que n’enviïn 
una còpia per correu pagat 
als serveis centrals de l’INE.

Finalment, des de finals 
de gener fins al 23 de març 
de 2012, els agents aniran 
a aquelles llars que no han 
enviat el qüestionari for-
malitzat ni per correu ni 
per Internet per tal de par-
lar amb els seus habitants 
directament.

Per a qualsevol dubte o 
aclariment, podeu posar-
vos en contacte amb el 
Departament de Serveis 
Centrals de l’Ajuntament, 
de dilluns a divendres, en 
horari de 8.30 a 14 h, o bé 
amb la Policia Local. 
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Agents	de	l’INE	censaran	els	edificis	del	municipi.
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Entre el 6 i el 24 de desembre, 
l’Ajuntament del Masnou, amb 
la col·laboració de la Federa-
ció del Comerç, la Indústria i el 
Turisme, du a terme, de nou, la 
campanya comercial “Queda’t”. 
Amb la voluntat de fomentar el 
comerç local, aquesta iniciativa 
pretén motivar la ciutadania del 
Masnou perquè faci les compres 
nadalenques al municipi i també 
atraure possibles clients de les 
poblacions veïnes. Han estat 
determinants en la reedició de 
la campanya “Queda’t” aspec-
tes com la valoració positiva de 
l’any passat, tant per part del 
consistori com de la Federació 
i dels comerços que hi van par-
ticipar, i el fet que repetir una 
campanya comercial té a favor 
que la majoria de la ciutadania ja 
la coneix i, per tant, hi participa 
des del primer moment. 

“Queda’t perquè hi tens els 
teus comerços de confiança”, 
“Queda’t perquè estimes el 
teu poble” o “Queda’t perquè 
hi trobaràs qualitat i varietat” 
són alguns dels reclams que 
s’utilitzen a la campanya. En 
el marc d’una conjuntura de 
contenció de la despesa muni-
cipal, també s’ha mantingut la 
mateixa imatge de la campanya 
de l’any passat, a la qual posen 
cara dos masnovins: Ricard 
Abelló i Laura Vidal. Com a 
novetat d’enguany, la campanya 
es reforça amb el portal www.
quedatalmasnou.com, on s’ofe-
reixen descomptes de diferents 
comerços del municipi.

Un dels reptes que té aques-
ta edició és aconseguir que hi 

participin més comerços. Per 
aconseguir-ho, s’ha demanat la 
col·laboració de la Federació. 
En aquest sentit, el regidor de 
Promoció Econòmica, Quim 

Fàbregas (ERC-AM), ha expli-
cat que el consistori ha volgut 
continuar donant suport al 
comerç del Masnou, ja que l’en-
tén com un dels sectors estratè-
gics per al municipi, al qual cal 
donar el màxim suport, ja que 

és un dels sectors que més està 
patint la crisi. 

Segons Quim Fàbregas, el 
fet de reeditar la campanya fa 
que els consumidors ja estiguin 
ben assabentats de la mecànica 
i de la promoció. Prova d’això 
és el fet que, el primer dia de la 
Fira de Santa Llúcia, prop d’un 
centenar de persones ja havien 
retirat la bossa reutilitzable de 
la campanya i omplert la butlle-
ta per participar en el sorteig de 
10 vals de 300 euros per gastar 
en comerços del Masnou. Al 
parer del regidor, el fet de tenir 
tres punts de recollida de bos-
ses i per dipositar-hi la butlleta 
per al sorteig també farà que 
probablement hi hagi més par-
ticipació que l’any passat. 

Regals per als compradors
Aquesta notòria campanya 
promocional pretén posar en 
relleu els beneficis del consum 
de proximitat i ha portat la seva 
imatge a comerços i carrers, i 
fins i tot ha arribat a les cases. 
Des del 28 de novembre, es 
va repartir pels habitatges del 
municipi un fullet amb la forma 
de l’estrella identificativa de la 
campanya per informar dels 
descomptes i beneficis d’aques-
ta promoció. 

Un dels atractius principals 
és la possibilitat de guanyar un 
dels deu vals de 300 euros per 
gastar a les botigues i als ser-
veis del Masnou. Per poder 
optar a aquest concurs, la per-
sona interessada ha de reunir 
tres tiquets de compra de tres 
comerços diferents del poble i 

lliurar-los als punts establerts 
per a aquesta finalitat, on se 
l’obsequiarà amb una bossa reu-
tilitzable (fins a exhaurir exis-
tències), amb la qual cosa es 
contribueix a promoure el con-

sum responsable i respectuós 
amb el medi ambient. El sorteig 
dels guanyadors serà el dime-
cres 4 de gener de 2012 a les 19 
h a la plaça de Marcel·lina de 
Monteys. 

Per Nadal, “Queda’t” a comprar 
al Masnou

La campanya finalitza el 24 de desembre i el sorteig serà el dimecres 4 de gener

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Punts d’informació

L’ecobossa es podrà recollir en 
diversos punts d’informació. 
Els llocs on s’ubicaran durant 
la campanya i les dates són els 
següents:

Punts fixos:
Edifici	Centre (carrer d’Itàlia, 
50), de dilluns a dissabte, matí 
i tarda.
Federació	de	Comerç (plaça 
de Catalunya, 2), de dilluns a 
divendres, de 9 a 13 h.

Punt mòbil:
De dilluns a dissabte, matí i 
tarda:
- Del 12 al 17 de desembre, a la 
plaça de Ramón y Cajal.
- Del 19 al 24 de desembre, a la 
plaça d’Ocata.

Als	punts	d’informació	fixos	(a	l’Edifici	Centre	i	a	la	Federació	de	Comerç)	
es	poden	bescanviar	els	tiquets	de	compra	per	les	ecobosses.

La	Fira	de	Santa	Llúcia	va	coincidir	amb	l’inici	de	la	campanya.

Un	dels	cartells	que	posa	imatge	a	aquesta	iniciativa.

SE SORTEJARAN DEU 
VALS DE 300 EUROS 
PER GASTAR EN UN DIA 
AL MUNICIPI
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Des de finals del mes d’octubre 
passat, el Servei d’Empresa de 
l’Ajuntament ha programat tot 
un seguit de sessions infor-
matives i tallers adreçats tant 
a emprenedors que ja tenen 
constituïda la seva empresa 
com a persones que tenen pre-
vist crear el seu negoci prope-
rament. Segons el regidor de 

Promoció Econòmica, Quim 
Fàbregas, “les sessions que 
s’han portat a terme fins ara han 
tingut una acollida molt bona i, a 
part d’aconseguir pràcticament 
omplir-les, la valoració que 
n’han fet els assistents ha estat 
molt positiva”. El regidor ha afe-
git que “la formació és impres-
cindible per aconseguir trobar 

oportunitats en els temps de 
crisi que estem patint, les petites 
empreses amb el personal més 
format tenen més garanties de 
tirar endavant. Els emprenedors 
del Masnou en són coneixedors 
i inverteixen el seu temps for-
mant-se per aconseguir ser més 
competitius.”

Les dues primeres sessions 

informatives anaven adreçades 
especialment a persones que 
ja tinguessin en funcionament 
la seva empresa. “Com aprofi-
tar les oportunitats en aquests 
moments de crisi” i “Internet 
com a eina de gestió i de màr-
queting” tenien per objectiu 
donar recomanacions senzilles 
i pràctiques que poden ser apli-
cades per les pimes i microem-
preses de manera immediata per 
reconduir la seva situació, com-
partir experiències de bones 
pràctiques en temps de crisi, les 
noves tecnologies, la comunica-
ció i la informació (NTIC) com 
a factors de competitivitat de les 
empreses, i una nova manera de 
vendre: el comerç electrònic.

Els tres tallers que s’han 
portat a terme fins ara han anat 
adreçats a persones que volen 
crear la seva pròpia empresa o 
establir-se com a treballadores 
autònomes. Els tallers “Naixe-
ment de la teva empresa”, “Esta-
blir-se com a autònom” i “Màr-
queting: punt de partida” han 
servit per donar eines a les per-

sones emprenedores per tirar 
endavant la seva idea de negoci.

Per acabar aquesta tanda de 
sessions i tallers adreçats a les 
persones emprenedores del nos-
tre municipi, a mitjan de desem-
bre es portarà terme el taller 
“Venda: com afrontar amb èxit 

l’entrevista comercial”. Aquesta 
aposta decidida per la formació 
en aquest àmbit es deu, segons 
Fàbregas, al fet que “davant la 
situació de crisi que estem 
patint, l’autoocupació és una 
possibilitat que cal tenir molt 
present. La creació d’un negoci 
propi és una sortida que cal 
valorar i potenciar des de les 
administracions”. 

valoració molt positiva dels cursos 
per a persones emprenedores

El fotògraf conegut com a Inont-
sina, que va dedicar una expo-
sició als paradistes del Mercat 
del Masnou, ha estat seleccionat 
per la Unió Mundial de Mercats 
Majoristes per una de les obres 
exposades llavors per participar 
al calendari 2012 d’aquesta orga-
nització. La fotografia du per títol 
Retail Market el Masnou (“Mercat 
minorista del Masnou”).

El concurs al qual es va presen-

tar va rebre més de 200 fotogra-
fies de 19 països diferents. Les 13 
fotografies guardonades finalment 
van ser seleccionades per criteris 
de qualitat, interès, localització 
geogràfica i tipus de mercat, 
segons declaracions de l’organitza-
ció. El calendari 2012 es va distri-
buir durant la conferència de la 
Unió Mundial de Mercats Majoris-
tes, celebrada a Shenzhen (Xina) 
del 18 al 21 d’octubre d’enguany. 

L’Associació de Paradistes del 
Mercat Municipal del Masnou ha 
programat tot un seguit d’activi-
tats per celebrar les festes de 
Nadal. Totes les activitats, tant 
per als clients habituals com per 
als possibles nous clients, es 
faran al recinte del Mercat Muni-
cipal i tenen com a fil conductor 
el Nadal. Així, els més petits 
podran fer cagar el tió a cops de 
bastó, donar la carta al patge 
reial del Mercat o participar en 
un taller per fer un fanalet per 
anar a rebre Ses Majestats els 
Reis d’Orient. I a tothom qui ja 
tingui la targeta de client del 
Mercat se li lliurarà una bossa 
reutilitzable. 

El Mercat Municipal, 
present al calendari 
2012 de la Unió Mundial 
de Mercats Majoristes

El Nadal arriba carregat 
d’actes al Mercat Municipal 
del Masnou

Promoció Econòmica aposta per millorar la formació perquè els emprenedors tirin endavant

La	imatge	presa	al	Mercat	Municipal	del	Masnou.

Una	de	les	sessions	dels	cursos.	

L’equipament	municipal	convida	a	viure	l’esperit	nadalenc.

EN èPOqUES DE CRISI, 
L’AUTOOCUPACIó ES 
PRESENTA COM UNA 
ALTERNATIVA qUE CAL 
TENIR EN COMPTE

Activitats programades al Mercat Municipal amb motiu de la campanya de Nadal

A partir del dia 16 de desembre, als clients que tinguin la targeta de fidelització se’ls regalarà una bossa 
reutilitzable.
23 de desembre:  11 h: Coral de l’Escola Municipal de Música / Tarda: Caga tió, amb la col·laboració del comerç 
Marky’s i l’actuació teatral d’Enreda Teatro.
24 de desembre: Pare Noel.
3 de gener: Patge i carter reials.
4 de gener: Taller de fanalets.
5 de gener: Tortell de Reis amb sorpresa per a tothom, amb la col·laboració del Forn Banqué.

La	Fira	de	Santa	Llúcia	va	coincidir	amb	l’inici	de	la	campanya.

Un	dels	cartells	que	posa	imatge	a	aquesta	iniciativa.
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FAADA (Fundació per a l’Adop-
ció, l’Apadrinament i la Defensa 
dels Animals) es va crear l’any 
2004 com a entitat sense ànim 
de lucre per a la protecció de tot 
tipus d’animals. Forma part de la 
Societat Mundial per a la Protec-
ció dels Animals (WSPA) i actua 
a tot Catalunya. La seva tasca 
es divideix en quatre àrees prio-
ritàries de protecció animal: els 
animals de companyia i l’ajuda 

a entitats protectores, la fauna 
exòtica i salvatge, els animals 
salvatges utilitzats en l’entreteni-
ment (circs, zoològics, etc.), i els 
animals utilitzats per al consum. 
Al Masnou, té un conveni amb 
l’Ajuntament per vetllar pels gats 
urbans abandonats als carrers del 
municipi, de manera que ajuda la 
protectora ADAM (Associació per 
la Defensa dels Animals del Mas-
nou), que actualment només pot 
ocupar-se dels gossos. 

Al Masnou, FAADA gestiona 
35 colònies controlades de gats. 
Les colònies controlades impli-
quen l’esterilització i el control 
sanitari de cada un dels d’aquests 
felins, a més de facilitar informa-
ció per sensibilitzar la població i 
l’Administració local de la zona 
on resideix cada colònia. Tota la 
feina desenvolupada al municipi 
del Masnou és possible gràcies 
a la gran tasca que exerceixen 
els voluntaris de l’entitat; la seva 

dedicació fa possible que els gats 
gaudeixin d’una major protecció. 
El manteniment d’aquestes colò-
nies suposa un esforç humà, però 
també econòmic, en concepte de 
serveis veterinaris, pinso, medica-
ments, gàbies trampa i cistelles de 
transport, a més a més dels recur-
sos logístics corresponents. 

L’any 2010 van esterilitzar 189 
felins i, durant els primers deu 
mesos de 2011, n’han esterilitzat 
més de 126. La fundació estima 
que el nombre de gats al muni-
cipi comença a estar controlat. 
Fins avui han esterilitzat més de 
400 gats i hi continuen treballant. 
Carla Cornella, presidenta de 
FAADA, explica que “el proble-
ma de la proliferació de nous 
gats al carrer ve generat per la 
irresponsabilitat dels propietaris 
que, sense tenir-los esterilitzats 
ni identificats, els deixen sortir 
al carrer i acaben abandonats, 
atropellats o bé fan augmentar 

la població de les colònies ja 
controlades. No serveix de res 
que l’Ajuntament i la fundació 
facin un gran esforç al carrer si 
els gats que tenen propietari no 
tenen cap control”. També asse-
nyala un altre gran problema: el 
de la cria de gats que exerceixen 
els particulars a les seves llars i 
que després acaben al carrer, per-
petuant el problema. “El control 
dels gats és una responsabilitat de 
tots”, explica. 

A més a més, l’entitat també 
s’encarrega de gestionar les 
adopcions o els apadrinaments 
d’aquests animals, i de difondre 
la cerca dels que s’han perdut i 
són buscats pels seus amos. En 
el transcurs dels anys 2010 i 2011, 
FAADA ha aconseguit retornar 
més de 40 gats a propietaris que 
els havien perdut.  

Una col·laboració concreta 
entre l’entitat i l’Ajuntament va 
ser la que van dur a terme per 

salvar els gats que hi havia a 
l’antic càmping Hispano, al mes 
de setembre passat, i que corri-
en peril l  en el  moment de 
començar les tasques d’ender-
roc de les construccions que s’hi 
trobaven. 

FAADA
Fundació per a l’Adopció, l’Apadrinament i la Defensa dels Animals 

Vetllant pels gats al Masnou

l’entitat

Com contactar-hi?

Si us agraden els gats i els 
voleu ajudar adoptant-ne 
un, com a casa d’acollida de 
gatets, com a alimentadors, 
capturadors o bé ajudant a 
cuidar-los, podeu contactar 
amb FAADA:

Telèfons	902	222	341	–	93	
463	96	70	
info@faada.org
www.faada.org 
També	al	Facebook	

Creu	que	hi	ha	una	sensibilitza-
ció	diferent	per	part	de	la	ciu-
tadania	respecte	als	gossos	que	
respecte	als	gats?	
És cert que encara avui dia hi 
ha una major empatia envers els 
gossos a causa de la manca de 
coneixement sobre els felins. La 
mala fama que els ha perseguit 
des de fa segles, l’associació amb 
la mala sort i les supersticions, 
ha provocat que se’ls etiqueti 
injustament d’animals esquerps 

i traïdors. El gat és un animal 
que no es pot forçar a fer res 
que no vulgui. S’ha d’entendre la 
seva naturalesa i respectar-la. 
La percepció que el gat que ha 
tingut una llar sobreviu al carrer 
és absolutament equivocada. 
Aquests animals es deixen morir 
de pena, fet que demostra que 
són animals tan dependents de 
l’ésser humà com els gossos. 

Per	què	creu	que	la	societat	veu	
les	colònies	de	gats	al	municipi	
com	una	amenaça?	
Una amenaça? Els gats són els 
animals més higiènics que conei-
xem i mai no han suposat cap 
problema per a la salut humana. 
Més aviat al revés. Els avantatges 
que aporten són substancials. 

Els gats de carrer fan un servei 
a la nostra comunitat: on hi ha 
gats no hi ha tantes rates ni 
altres rosegadors.  Només amb 
programes adreçats al control de 
les poblacions de gats es troben 
solucions que permeten integrar 
aquests animals dins del nostre 
espai i aconsegueixen un equili-
bri en la convivència, cosa que 
demostra que la política d’exter-
mini és ineficaç.  

Com	es	podria	normalitzar	la	
presència	dels	gats	a	les	ciutats	
modernes?	
El Decret legislatiu 2/2008, 
de 15 d’abril de 2008, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei 
de protecció dels animals, pro-
hibeix el sacrifici dels gats pel 

fet de ser animals abandonats 
i n’atribueix als ajuntaments el 
control. Com que és impracti-
cable ingressar tots els gats en 
centres d’acollida, l’opció més 
viable és l’establiment de colòni-
es controlades de gats en àmbits 
urbans. Amb el control de la 
colònia aconseguim el control de 
la natalitat –s’evita el naixement 
de nous gatets i, per tant, s’evita 
l’augment del nombre de gats 
de la colònia–, una millora de 
l’estat sanitari dels animals –els 
gats estan sans i no transmeten 
malalties–, afavorim el control de 
les rates de la zona, desapareixen 
les olors, baralles i crits propis de 
les èpoques de zel, i l’alimentació 
controlada amb pinso permet 
mantenir la zona neta.

Què	passaria	amb	les	rates,	per	
exemple,	si	aquestes	colònies	
no	existissin?	
Bona pregunta. La nostra entitat 
vetlla perquè algun dia no hi 
hagi gats al carrer, ja que estan 
sotmesos a una vida de misèria 
i maltractament, sobretot a les 
grans ciutats, on estan exposats 
a molts perills, com l’ésser humà, 
el trànsit, la manca d’aliments, 
refugi, atenció veterinària, etc. 
Si aconseguim que no hi hagi 
gats al carrer voldrà dir que les 
persones estem suficientment 
conscienciades i que actuem amb 
responsabilitat. La proliferació 
de rates té molt a veure amb la 
gestió dels residus humans, no 
amb l’extinció de les poblacions 
de gats. 

Alimentació	de	gats	abandonats	a	la	zona	de	l’antic	càmping	Hispano	del	Masnou. Gata	capturada	amb	trampa	en	un	edifici	del	Masnou.
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Posant en marxa la política cultural
La darrera setmana del mes de 
novembre ha servit per començar 

una nova etapa en la política cultural 
de l’Ajuntament del Masnou. Primer, 
el Patronat de Cultura va dissenyar 
el pla d’activitats en matèria de patri-
moni per a l’any 2012. Després, hi va 
haver la trobada amb els creadors 
locals per tractar el pla d’actuació en 
matèria d’arts visuals. I, finalment, es 
va presentar el nou model de gestió 
de la sala polivalent de Ca n’Humet, 
que comportarà una programació 
estable en matèria d’arts escèniques al 
Masnou. Ara, després de les festes de 

Nadal i passada la cavalcada de Reis, 
haurem de posar fil a l’agulla per a la 
programació anual de les activitats 
de les nostres entitats, i molt especi-
alment per a la propera Festa Major.

Dissortadament, també hem tin-
gut el contratemps dels problemes 
estructurals de la Casa de Cultura en 
el moment en què iniciàvem una nova 
etapa en les funcions d’aquest edifici: 
el retorn a usos culturals i la potenci-
ació d’aquest edifici, des del punt de 
vista patrimonial. Ara, esperem que 

el Govern hi pugui actuar al més aviat 
possible.

Tots aquests projectes han d’anar 
encaminats a uns objectius a mitjà ter-
mini que ens ajudin a millorar i ampliar 
els equipaments cívics i culturals per 
als propers anys. Les dificultats pressu-
postàries ens poden alentir els projec-
tes o ajornar-los temporalment. Però és 
necessari definir aquests objectius i 
posar-se a caminar d’una manera deci-
dida. El Masnou necessita revaloritzar 
i difondre el seu patrimoni cultural, i 

millorar els espais escènics actuals. El 
Masnou necessita definir un eix cívic i 
cultural, un espai del nostre municipi 
on conflueixin un conjunt d’espais 
públics i privats, d’espais oberts i tan-
cats, que ens configurin una centralitat 
cultural a la vila i posin en valor el 
potencial que té el Masnou. S’han per-
dut massa oportunitats per no fer bé les 
coses. Esperem que, un cop iniciat l’any 
2012, puguem presentar aquests objec-
tius a mitjà termini que marcaran el 
camí de la nostra actuació. 

Bon Nadal
La veritat és que la situació econò-
mica no és gaire bona, encara no hi 

ha símptomes de millora creïbles 
i ja fa massa temps que la patim.

A l’Ajuntament del Masnou, 
les coses no estan millor. Proba-
blement, igual de malament que a 
la resta d’administracions. Aquest 
proper any pagarem més impostos 
i caldrà retallar serveis per equili-
brar els comptes.

Però jo no vull continuar parlant 
de crisi, i això que se’n podria par-
lar, i molt. I menys encara al desem-
bre, que, a més del fred, també porta 

un dels períodes, com a mínim per 
mi, més bonics de l’any: el Nadal.

És per això que crec que és el 
moment que ens oblidem una mica 
de la situació actual i gaudim en 
família d’aquests dies de Nadal, que 
compartim amb els nostres éssers 
estimats moments inoblidables i, 
sobretot, que agafem molta força 
per encarar el proper 2012, durant 
el qual segur que haurem de donar 
el millor de nosaltres per fer possi-
ble una recuperació tan esperada.

I, sens dubte, us animo que, en 
la mesura del possible, i seguint la 
campanya anomenada “Queda’t”, 
endegada pel nostre Ajuntament, 
feu les compres nadalenques als 
establiments del nostre municipi. 
La veritat és que, afortunadament, 
l’oferta comercial al Masnou és 
àmplia i diversa, i s’hi pot trobar 
pràcticament de tot. Així doncs, 
després de la celebració de la XIV 
Fira de Santa Llúcia, és el moment 
de seguir pensant en el Masnou i 

els seus comerços. Comprant als 
nostres veïns, creem riquesa local 
i mantenim llocs de treball.

Ja només em queda desitjar-vos 
a tots que tingueu un Nadal estu-
pend en família i que, entre tots, 
encarem el proper any 2012 amb 
optimisme i il·lusió, per aconseguir 
que aquells que més ho necessiten 
trobin aviat una feina que els doni 
la possibilitat de celebrar el proper 
Nadal millor que l’actual.

Bon Nadal i feliç Any Nou! 

Una nova etapa amb il·lusió
Fa uns dies llegia una carta d’un lec-
tor a Gent del Masnou en què la seva 

visió de la situació actual el portava a 
interpretar un catastrofisme general 
per a Catalunya, especialment arran 
de la previsible arribada de la “marea 
blava”, la victòria del PP a les elecci-
ons generals.

Res més allunyat de la realitat, la 
qual cosa m’agradaria transmetre-li 
tant per a la seva tranquil·litat com 
per a la de qui pugui compartir la seva 
manera de veure les coses.

La responsabilitat que el PP assu-
meix a través del mandat rebut demo-

cràticament és de govern. De govern 
per a tots, independentment de qui 
l’hagi votat, quines creences tingui o 
en quin lloc resideixi o hagi nascut. 
Tots compten i tots sumem, sense cap 
tipus d’exclusions.

I en aquesta tasca, tots els que 
formem part d’aquest projecte i des 
de l’àmbit que ens correspongui –com 
és en el nostre cas, el local– sentim 
aquesta coresponsabilitat, que inten-
tem exercir a cada Ple i en cada actu-
ació a través dels dos regidors que 

representem el PP del Masnou.
S’obre un nou període que no esta-

rà exempt de dificultats i al Masnou 
l’estem vivint dia a dia. Fa dos mesos 
es van aprovar les ordenances fiscals, 
amb pujades generalitzades de taxes i 
impostos. Properament es debatran els 
pressupostos per al 2012, amb retalla-
des més que previsibles. I, segurament, 
com deia el nostre president, les coses 
difícilment tornaran a ser com abans.

La tasca en la qual tots hem de 
bolcar-nos és recuperar el país, facili-

tar la creació d’empreses i, així, d’ocu-
pació, com a prioritat principal i garan-
tia del benestar futur. Al Masnou i des 
del nostre Ajuntament podem fer molt 
per a aquest objectiu, i, com he comen-
tat en diferents ocasions, les coses han 
de canviar. L’Ajuntament ha de fer un 
salt qualitatiu dinamitzant empreses i 
comerços, amb qualitat professional, 
treball intens i mitjans ajustats, que 
són els que tenim. Hi ha molta feina 
per fer i som aquí amb il·lusió, que els 
convido a compartir. Bon Nadal! 

Mesos d’emocions
El mes d’octubre passat ens assabentà-
vem que l’INCASÒL posava a la venda 
les promocions d’habitatge protegit 
de Can Jordana i el sector de Llevant, 
juntament amb tres promocions més 
ubicades a Alella i Teià. En el cas del 
Masnou, aquestes promocions se situ-

en sobre uns terrenys cedits gratuïta-
ment per a la construcció d’un total de 
90 habitatges, 86 places d’aparcament 
i 5 locals comercials. Aquesta notícia 
donava el tret de sortida a pràcticament 
un mes de molta tensió: reunió del nos-
tre alcalde, Pere Parés, amb els alcaldes 
d’Alella i Teià, per tal de fer front comú 
davant l’INCASÒL i el Departament de 
Territori i Sostenibilitat, de la qual va 
sortir un manifest comú en què mos-
traven el seu rebuig a la decisió presa 
per part de l’INCASÒL; reunió amb els 
llogaters dels pisos per explicar-los la 
situació, i per explicar-los les mesures 
que des de l’Ajuntament s’havia decidit 
emprendre; informe jurídic per valorar 
si aquesta venda es podia produir, tenint 

en compte que els terrenys s’havien 
cedit gratuïtament per tenir habitatge 
protegit de titularitat pública i la possi-
ble venda n’obria la porta a la privatitza-
ció; aprovació per unanimitat, al Ple de 
novembre, d’una moció en què s’instava  
l’INCASÒL a retirar de la venda de 
manera immediata les promocions 
d’habitatge públic de lloguer de Can 
Jordana i del sector de Llevant; com-
pareixença dels tres alcaldes davant 
del conseller de Territori i Sostenibi-
litat, del secretari general d’Habitatge 
i el director general de l’INCASÒL, per 
tal de demanar l’aturada del procés, i, 
finalment, l’últim dia de presentació 
d’ofertes, enviament per part de l’alcal-
de d’un requeriment a l’INCASÒL i al 

Departament demanant de nou l’atura-
da del procés i l’inici de la via judicial 
si aquest fet no es produïa.

Finalment, el dia 22 de novembre pas-
sat, se’ns informava que el procés havia 
quedat desert, i, per tant, la venda, atura-
da. Els inversors busquen tranquil·litat, i 
era evident que aquí no la trobarien, amb 
un ajuntament cohesionat i un alcalde 
decidit a fer el que fos necessari per defen-
sar allò que pertany al poble del Masnou. 

Quants paral·lelismes i alhora quan-
tes diferències entre aquest cas i l’afer 
de la caserna de la Guàrdia Civil, ubi-
cada també sobre uns terrenys cedits 
gratuïtament. En aquell cas, el Govern 
format per PSC i ICV-EUiA actuava 
mansament davant el Ministeri corres-

ponent i va acabar pagant gairebé un 
milió d’euros per una propietat muni-
cipal, pràcticament la mateixa quanti-
tat que seria necessària per liquidar el 
saldo negatiu que van deixar a la caixa. 

Finalment, m’agradaria acomia-
dar-me fent esment als resultats que la 
nostra formació, Convergència i Unió, 
ha obtingut al Masnou a les darreres 
eleccions, on ha doblat en vots la sego-
na força més votada, i a la resta del país, 
on, per primera vegada, hem aconseguit 
ser també la força més votada. Estem 
segurs que, amb el vostre suport i amb 
la confiança que ens donen els resultats 
obtinguts, serem capaços de sortir de la 
difícil situació en què ens trobem com 
a vila, i com a país. 

Lluitem pel CIRD
El Centre d’Informació i Recursos 
per a Dones, el CIRD, ha marxat de 
la Casa de Cultura i ja no tornarà a 
aquest espai. Això es greu, més del 
que sembla, perquè perd visibilitat 

i serà difícil de trobar per les dones 
que el necessiten. Actualment, queda 
encabit entre la resta de serveis que 
s’ofereixen a l’edifici de Roger de Flor 
i, tal com estan les coses, i sobretot les 
voluntats, difícilment disposarà en un 
futur d’un local propi com fins ara que 
preservi la necessària intimitat i pri-
vacitat de les dones que s’hi adrecen.  

En poc menys de tres anys, el CIRD 
ha realitzat més de 700 serveis, 70 dels 
quals estaven directament relacionats 
amb violència contra les dones exer-
cida per les seves parelles. Aquestes 
dones han hagut de sobreposar-se a la 
situació a la qual eren sotmeses i acu-

dir al CIRD, traient el valor i les forces 
d’on han pogut. Al CIRD, una dona 
especialitzada a rebre-les les ha ateses 
amb complicitat i professionalitat, fet 
que ha permès fer una valoració de 
cada cas particular per derivar-les als 
diferents serveis que ha calgut i, així, 
millorar notablement la seva situació. 
Han tornat a creure en elles mateixes 
i tenen una altra oportunitat per esde-
venir persones de ple dret. Gràcies al 
CIRD. Això és difícil que passi si el 
CIRD està ubicat a Roger de Flor. Per 
què? La recepció no la du a terme una 
dona sensibilitzada i preparada especi-
alment per a aquesta tasca. La fa algú 

que li demanarà objectivament a quin 
servei es vol adreçar o què és el que li 
passa. Per un moment, posem-nos en la 
situació d’aquesta dona. És difícil que 
es pugui explicar fredament: “M’agra-
daria ser atesa pel CIRD perquè sóc una 
dona maltractada”. Les coses no funci-
onen així. L’apropament per part de les 
dones és tímid, insegur, en alguns casos 
amb sentiment de culpabilitat. I és la 
professional que les rep la que ha d’anar 
estirant el fil, acompanyant-les i obrint 
les portes que els permetran sortir-se’n. 

La valoració del CIRD és molt 
positiva pel nombre i per la qualitat 
dels serveis realitzats. Que es dugués 

a terme va ser la voluntat de la regido-
ra de Dona d’un partit determinat. El 
nostre sistema electoral fa que qualse-
vol projecte, estudi, servei... pugui 
desaparèixer en quatre anys si així ho 
creu oportú el nou estament polític 
entrant, amb la consegüent pèrdua de 
diners i recursos que tant ens indigna 
a tots plegats. No permetem que això 
passi amb aquest servei. Les dones ens 
mereixem tenir un lloc on ser ateses 
adequadament, perquè encara estem 
en situació de desavantatge i, en molts 
casos, patint situacions de maltracta-
ment que han de ser tractades conve-
nientment. O no? 

Les finances locals
A El Masnou Viu del mes de setembre, el 
regidor d’Hisenda comentava la situació de 
les finances municipals. Feia referència al 
dèficit constatat a la liquidació del pressu-
post de l’any 2010 i imputava aquesta situació 
a la gestió del Govern precedent i a factors 
externs derivats de la crisi. A la vegada, mani-
festava el compromís del Govern de CiU i 
ERC de realitzar els ajustos necessaris amb 

el mínim impacte negatiu possible.
Avui, tres mesos després, els fets ens 

estan demostrant que aquest compromís no era 
res més que un intent d’amagar les veritables 
intencions del Govern municipal. 

Com explicava al butlletí passat, l’apro-
vació de les ordenances fiscals han deixat clar 
que, per a CiU i ERC, la realització dels ajustos 
necessaris amb el mínim impacte negatiu pos-
sible significa, entre d’altres decisions, apujar 
l’IBI un 3,6%; la recollida d’escombraries, un 
3%; la retirada de vehicles, un 20%; la zona 
blava, fins a un 33%, i, a més, s’han inventat 
una nova taxa (clavegueram), per la qual els 
ciutadans del Masnou haurem de pagar entre 
16 i 43 euros l’any. Aquests acords significa-
ven arrancar de les butxaques dels masnovins 
i masnovines prop de 700.000 euros més que 
l’any 2011.

No contents amb això, al mes de novem-

bre passat, i malgrat les seves afirmacions en 
el sentit de contenir el dèficit, CiU i ERC van 
aprovar modificar el Pla de sanejament, i van 
sol·licitar un préstec d’1,3 milions d’euros. El 
nostre Grup va demanar que la xifra fos sen-
siblement inferior, ja que el regidor d’Hisenda 
havia afirmat que, gràcies als majors ingressos 
obtinguts per la modificació de les ordenances 
(700.000 euros), únicament mancarien 600.000 
per restablir l’equilibri financer.

Sembla, però, que, finalment, aquest 
préstec no s’ha aconseguit, la qual cosa no ens 
estranya, ja que, si tota la documentació que es 
va presentar per sol·licitar-lo era la que consta-
va a la carpeta del Ple (un full a dues cares), és 
comprensible la negativa obtinguda.

La primera conseqüència d’aquest fracàs 
financer és que els pressupostos municipals 
per a l’any 2012 no s’aprovaran aquest mes de 
desembre, malgrat el que havia assegurat el 

Govern municipal. La segona és que comença-
rem el 2012 amb uns pressupostos prorrogats 
que, pel que fa a la previsió d’ingressos i de 
despeses, no tindran res a veure amb la realitat. 

A més, la resposta de CiU i ERC a les 
retallades del Departament d’Ensenyament 
pel que fa a les subvencions per a les places 
públiques d’escoles bressol consistirà a carre-
gar els efectes d’aquesta rebaixa directament 
sobre les famílies usuàries del servei, ja que 
CiU i ERC han proposat augmentar-ne un 20% 
les tarifes i, si s’aprova la seva proposta, les 
famílies passaran de pagar 150 euros al mes 
a pagar-ne 180. 

Si a tot això hi afegim que la intenció de 
CiU i ERC és que aquests imports siguin efec-
tius a partir de l’1 de gener de 2012, ens trobem 
amb un canvi substancial de les regles del joc 
una vegada començada la partida, per la qual 
cosa els usuaris del servei podran acusar el 

Govern actual de fer trampes, ja que s’ha tret 
de la màniga un sobrecost de 300 euros per 
infant i curs escolar complet, per tal de garan-
tir a l’Ajuntament uns majors ingressos per un 
import de 30.600 euros per curs escolar. 

Volem deixar clara la nostra total oposició 
a aquesta proposta del Govern. Un govern que, 
fa uns mesos, acordava perdonar molts milions 
d’euros al que fa un temps era el principal acci-
onista de DOGI i que, ara, com a resposta a la 
decisió del senyor Mas de retallar les subven-
cions als municipis que s’han esforçat a aug-
mentar l’oferta de places públiques d’escoles 
bressol (al Masnou, 0 places des de l’any 1979 
a l’any 2003 amb governs de CiU, i 102 entre els 
anys 2003 i 2011 amb governs progressistes i 
d’esquerres), castiga les famílies treballadores 
que han fet l’opció de dur els seus infants a una 
escola bressol municipal i els fa pagar la tota-
litat de les retallades. 

Eduard	Garcia
Portaveu del Grup 
Municipal de CiU

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

Núria	Fusellas
Regidora del Grup 
Municipal del PSC

Federico	
de	las	Heras
Portaveu del Grup 
Municipal del PP

Frans	Avilés
Portaveu del Grup 
Municipal del GIM

Màxim	Fàbregas
Portaveu del Grup 
Municipal d’ICV-EUiA-E
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El punt d’inici de la celebració 
nadalenca el va marcar, com és 
habitual, la Fira de Santa Llú-
cia, que es va instal·lar al pati 
del Casino durant els dies 6, 7 i 
8 de desembre. En aquesta fira, 
organitzada per la Federació del 
Comerç i Gent del Masnou, hi 
van tenir cabuda, principalment, 
establiments de venda d’articles 
nadalencs, però també s’hi van 
poder trobar altres tipus de 
productes. A més a més, com 
és habitual, hi va haver tot un 
seguit d’activitats per a totes les 
edats, participatives, culturals i 
nadalenques.

Segons el regidor de Promo-
ció Econòmica, Quim Fàbre-
gas, “hi va haver una afluència 
de gent molt important a la Fira 
de Sant Llúcia. La majoria de 
paradistes, la valoraven positi-
vament”. El regidor va remarcar 
que, per primer cop, l’Associació 
de Paradistes del Mercat Munici-
pal ha volgut tenir una parada a 
la Fira de Santa Llúcia: “Crec que 
és una oportunitat per contactar 
amb possibles nous clients. A la 
fira, s’hi acosten visitants que no 

són usuaris habituals del Mercat 
i poden arribar a ser-ho”. 

Les activitats ludicofestives 
programades per l’entitat Gent 
del Masnou van contribuir a 
dinamitzar la fira i van atraure 
públic que aprofitava per fer 
un tomb per les diferents para-
des. Segons comenta el regidor, 
“podem dir que la Fira de Santa 
Llúcia 2011 ha estat un èxit”. 

La manera més tradicional de 
desitjar un bon Nadal és amb 
una postal. Prop de 200 esco-
lars de primer, segon i tercer 
de primària han participat en el 
concurs organitzat per la Regi-
doria d’Ensenyament. Entre 
totes les obres presentades, 
han estat premiades les pos-
tals de Rita López Sales, de 
primer de primària de l’escola 
Marinada (primer premi); Vera 
de Montellà Verdejo, de pri-
mer de l’escola OCATA (segon 
premi), i Clàudia González 
Frago, de tercer de primària 
del col·legi Sagrada Família 
(tercer premi). Aquestes tres 
noies rebran, juntament amb 
les autoritats municipals, Ses 
Majestats els Reis d’Orient al 
port, el dia 5 de gener.

La il·luminació 
nadalenca
El Masnou va posar en funcio-
nament el 80% de la decoració 
lluminosa de Nadal el dia 6 de 
desembre i és previst que el dia 
15 de desembre es completi 
l’encesa de 350 garlandes, que 
il·luminaran el municipi fins al 
7 de gener de 2012.

Seguint la dinàmica dels dar-
rers anys, la Regidoria de Man-
teniment i Serveis ha substituït 
progressivament els elements 
lluminosos elaborats amb bom-
betes tradicionals, que tenen un 

consum elèctric més gran, per 
garlandes amb el sistema LED, 
que suposen un estalvi energètic 
i de consum. Enguany, l’encesa 
dels llums serà diària, des de les 
18 h fins a les 23.30 h. Aquest 
horari compleix la normativa de 
les 168 hores establertes per la 
llei que regula l’encesa de l’en-
llumenat ambiental.

Passejant pels 
carrers i les places
Enguany hi haurà dues fires d’ar-
tesania durant aquestes festes 
nadalenques. La ja tradicional 
fira organitzada per la Colla de 
l’Hort tindrà lloc durant el cap 
de setmana del 17 i 18 de desem-
bre –en horari de 10 a 22 h, dis-
sabte, i de 10 a 21 h, diumenge–, 

entre els carrers de Barcelona i 
de Roger de Flor. A banda de les 
paradetes d’artesania i alimenta-
ció, hi haurà jocs infantils, taller 
de fanalets, taller de tions, taller 
d’ornaments de Nadal, xocola-
tada i sorteig de les paneres de 
la fira. A més, el dissabte, en col-
laboració amb la fira, la Colla 
de Diables del Masnou torna a 
recuperar la tradició catalana de 
fer una sopa popular pels volts 
de Nadal, seguint la llegenda que 
s’explica per aquestes contrades. 
Estaran acompanyats pel grup 
de timbalers i també hi haurà 
una cantada de nadales, a les 19 
h, als voltant de l’edifici munici-
pal de Roger de Flor, 23. L’altra 
fira d’artesania arriba de la mà 
de l’Associació pel Desenvo-

voltant pel Masnou 
aquest Nadal

Amb l’arribada de les festes nadalenques es multipliquen les propostes que tant l’Ajuntament 
com les entitats masnovines ofereixen al poble. Aquest any, el volum d’actes us permetrà 
triar, perquè gaudiu d’aquestes festes sense parar voltant pels racons del municipi.

A PARTIR DEL DILLUNS 
19 DE DESEMBRE, ES 
PODRÀ VISITAR EL PES-
SEBRE DEL CARRER DE 
SANT RAFAEL

Les	fires	d’artesania	són	habituals	en	aquestes	dates.

La imatge nadalenca

1r	premi

2n	premi
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lupament de la Cultura i l’Art 
Visual (ADAC) i tindrà lloc a la 
mateixa ubicació que l’anterior, 
el dijous 5 de gener, de 9 a 18 h.

A partir del dilluns 19 al matí, 
ja es podrà visitar el pessebre 
del carrer de Sant Rafael, en 
horari de 9 a 20 h (sempre que el 
temps ho permeti), fins al 6 de 
gener, creat per l’Associació de 
Veïns del Carrer de Sant Rafael.

Participant a les 
activitats culturals
El divendres 16 de desembre a 
la tarda, la Vetllada Literària 
2011 de la Biblioteca Joan 
Coromines unirà celebració, 
lletres i Nadal. S’hi presentarà 
l’obra guanyadora del V Premi 
Especial de Poesia Goleta i Ber-
gantí del Masnou: Els pressen-
timents exemplars, de Ramón 
Sanz. Tot seguit, Joan de Boher 
oferirà una sessió de contacon-
tes per explicar Contes petits 
per a gent gran. L’acte clou-
rà amb un brindis per desitjar 
bones festes a tothom.

El diumenge 18, a les 12 h, 
l’Agrupació Sardanista pro-
posa la Ballada de Sardanes 
per Nadal, amb la Cobla La 
Blanes, a la plaça d’Ocata.

Per als protagonistes princi-
pals d’aquestes festes, el diven-
dres 23 de desembre, l’associ-
ació AKONGA ha preparat, a 
Ca n’Humet, la tradicional ses-
sió de curtmetratges infantils. 
L’entrada serà gratuïta i inclou-
rà llaminadures per a tots els 
infants. 

L ’associació  de  teatre 
AJTEM organitza, per al 24 de 
desembre, a Ca n’Humet, a par-
tir de les 11 h, una gimcana per a 
menuts i grans: “L’aventura dels 
pastorets”. Satanàs ha robat el 
tió del Masnou, de manera cap 
infant no pot fer cagar el seu. A 
Ca n’Humet, els infants podran 
ajudar en Lluquet i en Rovelló 
a recuperar el tió i vèncer el 
dimoni. 

Per acomiadar l’any, el col-
lectiu A les Barrakades orga-
nitzarà la festa de Cap d’Any a la 
sala polivalent de Ca n’Humet.

Anant al Mercat 
A partir del 16 de desembre i 
fins que s’acabin les existènci-
es, el Mercat Municipal regala 
una bossa per anar a comprar 
als clients que hi vagin amb la 
targeta de fidelització.

Per als més petits, també el 
Mercat Municipal ha prepa-

rat un seguit d’activitats durant 
aquestes festes. El divendres 23, 
a les 11 h, hi haurà cantada de 
nadales de l’Escola Municipal 
de Música (EMUMM). Els nens i 
nenes podran fer cagar el Súper 
Tió, amb la col·laboració de 
Marky’s, el mateix divendres 
23, a les 17 h. També podran 
donar la carta dels Reis al car-
ter reial, el dimarts 3 de gener, 
de 10 a 13 h, i a la tarda, de 17 
a 19 h. El dimecres 4, a les 10 
h, hi ha un taller de fanalets per 
preparar l’arribada dels Reis el 
dia 5 a la nit. Les activitats al 
Mercat finalitzaran el dijous 5, 
amb tortell de Reis per a tothom 
a partir de les 9 h, gràcies a la 
col·laboració del Forn Banqué, 
amb sorpreses molt divertides. 

Corrent la Sant 
Silvestre
La Cursa de Sant Silvestre 
del Masnou arriba enguany a 
la trenta-dosena edició. Serà el 
dilluns 26 de desembre, a par-
tir de les 11 h. La novetat és la 
separació de la competició en la 
cursa popular absoluta femeni-
na, que tindrà lloc a les 11 h, i la 
cursa popular masculina, a les 
11.45 h, amb un recorregut de 
cinc quilòmetres. 

Col·laborant amb la 
Marató de Tv3
Diverses entitats masnovines 
s’han sumat a organitzar actes 

benèfics a favor de la Marató 
de TV3, que enguany es dedi-
ca als trasplantaments d’òr-
gans i teixits. El dissabte 17 de 
desembre, a les 21.30 h, a la 
Parròquia del Pilar, hi haurà el 
Concert de Nadal de la Coral 
Xabec de Gent del Masnou. 
El diumenge 18 de desembre, 
a les 12 h, a la sala annexa del 
Museu Municipal de Nàutica, la 
Jove Orquestra de Cambra 
del Masnou (JOCEM) oferirà 

un concert benèfic per recap-
tar fons. Interpretarà obres de 
Vivaldi, Bizet, Britten o Schu-
bert. Hi haurà una urna per 
fer-hi les donacions. Durant el 
mateix dia, el Club Nàutic tor-
narà a col·laborar, un any més, 
amb aquesta iniciativa benèfica 
de Televisió de Catalunya, orga-
nitzant diverses activitats al llarg 
de la jornada, entre les quals el 
Club convida a nedar a la piscina 
de l’entitat a favor de la causa.

D’altra banda, els veïns i 
veïnes del carrer de Sant Rafa-
el també volen donar suport 
a la iniciativa amb l’organit-
zació d’un campionat de 
bitlles benèfic, que tindrà 
lloc durant els dies 17 i 18 de 
desembre, en horari de 10 a 14 
h. S’hi pot participar a partir 
d’un euro.

Regalant sense 
distinció de sexe
L’Ajuntament del Masnou s’ha 
unit a la campanya de sensibi-
lització per a un consum no 
sexista dels regals endegada 
per l ’Observatori de les 
Dones en els Mitjans de 
Comunicació. Amb l’arribada 
de les festes nadalenques i 
l’allau mediàtica que convida a 
comprar regals, la campanya 
“Regala’m el que vulguis, jo hi 
poso la imaginació” vol mostrar 
que fer un regal és també una 
oportunitat per anar més enllà 
dels estereotips, ignorar les 
convencions socials i publicità-
ries, i ampliar l’imaginari social 
que ens envolta i del qual for-
mem part. 

El dimecres 4 de gener de 2012, a les 18 h, a les pla-
ces de Marcel·lina de Monteys i de Ramón y Cajal, és 
prevista l’arribada dels carters reials, amb els seus 
missatgers, els patges, per recollir les cartes de tots els 
nens i nenes. Enguany vindran acompanyats del patge 
Xumet, que porta una bossa màgica: la Xup-xup. Si li 
doneu el vostre xumet, es convertirà en una sorpresa! 
S’hi estaran fins a les 21 h. 

El dijous 5, a les 17.30 h, arribaran amb vaixell Ses 
Majestats els Reis d’Orient, al port del Masnou (plaça 
d’Europa). Mentre els infants esperen l’arribada dels 
Reis, hi haurà el patge Xumet, perquè puguin gaudir 
mentrestant de la gran bossa màgica Xup-xup. Tot 
seguit, començarà la Cavalcada. Les carrosses reials, 
juntament amb les carrosses participants al concurs, 
enfilaran cap al poble per fer el recorregut tradicional, 
i que enguany acabarà a la plaça d’Ocata, on es rebran 
les cartes dels infants. 

Per participar al XXII Concurs de Carrosses dels 
Reis, s’hi poden presentar inscripcions fins al dijous 
22 de desembre a les 13 h. Cal presentar la docu-
mentació establerta a les bases, que podreu trobar a 
www.elmasnou.cat.

DIA 5 DE GENER, 17 30 HORES
CAVALCADA DE REIS 2012

El patge Xumet us estarà es-
perant a les 17.15 h,  a la plaça 
d’Europa per rebre SS.MM. els 
Reis d’Orient.

Després els Reis en l·laran cap al po-
ble amb les carrosses, acompanyats 
dels seus missatgers, els patges. 
Arribaran a la plaça d’Ocata a les 
20.30 h per recollir les cartes de 
tots els nens i nenes del Masnou.

Us esperem a la plaça d ́ Europa!

Carters reials: 
Dia 4 de gener, de 18 a 21 h.
Llocs:  Pl. de Ramón y Cajal
   Pl. de Marcel·lina de MonteysMooooooooooooonnnnnnnntttttttteeeeeeeeeyyyyyyyyyyss

Estimats Reis Mags...onteys

Els	alumnes	de	l’EMUMM	actuaran	al	Mercat. La	Cursa	de	Sant	Silvestre,	una	cita	amb	molta	participació.	

Acompanyant els Reis

RECORREGUT
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El parc del Llac és un dels dos 
espais boscosos del municipi i 
l’únic amb un petit llac, on con-
viuen diverses espècies animals 
i vegetals. Per tal de mantenir en 
condicions correctes l’ecosistema 
del parc, els darrers anys s’hi han 
anat duent a terme actuacions de 
manteniment i millora, sempre 
respectant-ne les formes de vida, 

fomentant l’equilibri de l’ecosiste-
ma, i aplicant-hi les mateixes pre-
misses que en altres espais humits 
d’arreu de Catalunya. 

Les actuacions que s’hi estan 
duent a terme actualment van 
començar amb el buidatge parcial 
del llac, per facilitar-ne la neteja 

de fangs, restes vegetals provi-
nents del mateix parc i residus 
llençats pels visitants (ampolles, 
paraigües, etc.). A continuació, es 
van valorar les condicions de salu-
britat dels animals del llac i se’n 
van retirar les tortugues de Flori-
da, que hi havien estat abandona-
des per persones a títol individual, 
totalment alienes al manteniment 

que l’Ajuntament fa d’aquest espai. 
L’abandonament d’aquestes tortu-
gues causa efectes negatius als 
ecosistemes que ocupen, ja que 
es converteixen en depredadores 
molt voraces d’espècies animals i 
vegetals, i desplacen les tortugues 
autòctones. 

Els exemplars que es van 
extreure del parc del Llac es van 
donar en adopció mitjançant una 
campanya en què han participat 
diverses protectores d’animals i 
que ha estat coordinada per l’Es-
cola de Natura Ursus. En aquesta 
campanya, s’informava que l’adop-
ció implicava adquirir el compro-
mís de cuidar-les correctament i no 

abandonar-les. A més, l’Ajuntament 
també fa un seguiment d’aquests 
casos i assessora sobre els pos-
sibles dubtes o problemes que 
puguin tenir els nous propietaris. 

Pel que fa a la resta d’animals, 
se n’han retirat únicament aquells 
que presentaven alguna malaltia, 

bàsicament algunes carpes ver-
melles, que no presentaven gaire 
bones condicions sanitàries a 
causa de la superpoblació que hi 
havia actualment. 

D’altra banda, també s’està 
treballant per introduir al llac la 
carpa autòctona. Es reprodueix 
menys que la carpa vermella i 
actua com a reguladora de l’eco-

sistema, de manera que amb el 
temps s’anirà invertint de manera 
natural la presència de carpa ver-
mella enfront de la carpa autòc-
tona i, així, anirà disminuint la 
superpoblació de carpes que hi 
ha actualment. Això facilitarà que 
el llac es mantingui en correctes 

condicions i la població de carpes, 
més sana. 

També s’hi han introduït espè-
cies vegetals pròpies de zones 
humides naturals, com ara joncs, 
nenúfars i llenties d’aigua. Les 
llenties i els nenúfars són plantes 
filtradores i oxigenadores (man-

tenen els nivells d’oxigen); a més, 
donen a tot el conjunt del llac un 
aspecte més natural i salvatge.  

Per fomentar la cria dels 
ànecs, s’ha construït, a l’illa que 
hi ha al llac, una barrera que difi-
culta l’accés als predadors i a les 
persones, però no als ànecs. En 
estat salvatge i al seu medi natu-
ral, els ànecs collverd crien en 
illes envoltades d’aigua, lluny de 
la presència humana i a recer dels 
predadors, i aquesta illa pretén 
reproduir aquests espais naturals. 
L’illa estarà envoltada per plantes 
d’aiguamolls, que s’espera que 
d’aquí a uns quants mesos hagin 
crescut prou per actuar de barre-
ra visual i sonora, i per ocultar els 
espais de cria dels ànecs. 

Totes aquestes actuacions es 
volen completar i reforçar amb 
la instal·lació de cartells informa-
tius, on s’explicaran les caracte-
rístiques de l’ecosistema del llac i 
de les espècies que hi viuen. Així 
mateix, s’hi recalcarà la impor-
tància de no abandonar animals 
al llac i de no alimentar els ànecs. 
Aquests animals ja s’alimenten del 
que troben al medi i no els cal una 
alimentació addicional, que fins 
i tot pot ser contraproduent, ja 
que la ingesta d’aliments que no 
els són propis els pot provocar la 
mort, com ja ha succeït en alguns 
casos. D’altra banda, els ànecs 
són animals salvatges acostumats 
a buscar menjar i a migrar per tro-
bar-ne, la qual cosa contribueix a 
un control natural de la població. 
Actualment, hi viuen 24 exemplars 
d’ànecs, una xifra més sostenible 
que el centenar que s’hi havia arri-
bat a comptabilitzar.

Aquestes tasques de neteja, 
manteniment i millora del parc del 
Llac –que es van iniciar el 22 de 
novembre i és previst que acabin 
abans de final de desembre– han 
permès constatar que s’han recu-
perat diverses espècies locals, 
com ara el blauet, o pròpies dels 
Països Catalans, com ara el bernat 
pescaire. En aquestes actuacions, 
hi han col·laborat el Centre 
Veterinari El Masnou i l’Escola 
de Natura Ursus. 

El diumenge 13 de novembre, al 
matí, es va celebrar la festa dels 
gossos, organitzada per ADAM 
(Associació per la Defensa dels 
Animals del Masnou) amb el 
suport de l’Ajuntament, que havia 
estat ajornada el cap de setmana 
del 6 de novembre per previsió de 
pluja. Els actes principals van ser 
a la platja d’Ocata, davant el bai-
xador del tren, i la desfilada dels 
gossos en adopció es va fer al car-
ril bici del passeig Marítim.

L’acte va permetre conèixer 
una mica més els gossos que tiren 

els trineus a les curses de neu: una 
múixer de Pirena va ser l’encarre-
gada d’explicar-ne les característi-
ques i va fer una demostració de 
com els gossos gaudeixen estirant 
els trineus. La jornada també va 
comptar amb l’actuació d’un mag, 
que va fer ballar i riure la canalla i 
totes les persones assistents.

D’altra banda, a la desfilada hi 
van participar vuit gossos del Cen-
tre d’Acollida d’Animals de Com-
panyia del Masnou, dos dels quals 
van ser adoptats gràcies a la soli-
daritat dels assistents. 

14     

Tasques de manteniment 
i de millora al parc del Llac

Celebrada 
la festa 
dels 
gossos

Les feines que s’hi han anat realitzant els darrers anys hi han facilitat 
el retorn d’algunes espècies que havien desaparegut del municipi 

La	barrera	construïda	a	l’illa	per	protegir	els	ànecs.	Tortugues	de	Florida	abandonades	
per	la	ciutadania	al	llac.	

Al	fons	del	llac	s’hi	han	trobat	
moltes	deixalles.	

L’illa	del	parc	del	Llac	s’ha	adequat	per	afavorir-hi	la	cria	i	l’estada	dels	ànecs.

Es	va	fer	a	la	platja	d’Ocata	
el	13	de	novembre.	

L’ESPAI HA ESTAT 
TANCAT DES DEL 22 DE 
NOVEMBRE I ES PREVEU 
qUE ES TORNI A OBRIR 
A FINALS DE DESEMBRE
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Entre el 25 i el 27 de novembre, 
es van dur a terme, en diversos 
espais del Masnou, un conjunt 
d’activitats amb les quals l’Ajun-
tament va voler celebrar el Dia 
dels Drets dels Infants (el 20 de 
novembre). Així, els nens i nenes 
del municipi van poder partici-
par en tallers, representacions 
teatrals, jocs cooperatius i per 
la igualtat, i sessions de con-
tacontes a Ca n’Humet i a les 
places d’Ocata i de Marcel·lina 
de Monteys. Totes les activitats 
programades van tenir una bona 
participació.

Campanya de sensibilització 
“Posa’t la Gorra!”, en solidaritat 
amb els infants amb càncer 

Durant les jornades de cele-
bració del Dia dels Drets dels 
Infants, es van repartir gorres de 
la campanya “Posa’t la Gorra!” 
Es tracta d’una iniciativa endega-
da per l’Associació de Nens amb 
Càncer (AFANOC) per sensibilit-
zar la societat i donar a conèixer 

l’existència del càncer infantil, 
per tal de normalitzar la malaltia. 
El 17 de desembre, al Zoo de Bar-
celona, celebren l’onzena edició 
d’aquesta festa, i hi haurà tallers 
per a tota la família i actuacions 
musicals. Més informació sobre 

aquesta festa a: www.afanoc.org. 
L’Ajuntament del Masnou va 

col·laborar amb aquesta iniciati-
va amb la compra de les gorres 
que es van repartir durant els 
actes del Dia dels Drets dels 
Infants. 

La sala capitular de l’Ajuntament va ser l’escenari, el dissabte 5 de novembre, d’un reconeixe-
ment institucional per a les parelles del Masnou que aquest 2011 celebren el cinquantè aniver-
sari del casament. L’alcalde, Pere Parés (CiU), i la regidora de Gent Gran, Noemí Condemi-
nas (CiU), després dels parlaments i en representació de la corporació, van lliurar a totes les 
persones assistents un recordatori de la trobada. 
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Els infants del Masnou 
celebren el dia dels seus drets 
amb diverses activitats

Celebrades les Noces d’Or 2011

El	programa	incloïa	jocs,	representacions	teatrals	i	contacontes.

Calendari de la 
deixalleria mòbil 
per al 2012
Des de l’any 2008, el ser-
vei de la deixalleria mòbil 
s’instal·la, al llarg de l’any, 
en diversos emplaçaments 
del municipi: a l’aparcament 
d’Amadeu I, a la Nimfa i al 
parc de Pau Casals. Hi poden 
accedir tots els veïns del Mas-
nou, Alella i Teià, que hauran 
d’identificar-se mitjançant 
la targeta d’usuari o amb un 
document oficial que acrediti 
la pertinença a un d’aquests 
tres municipis. La deixalleria 
mòbil és oberta de dimarts a 
dissabte, de 10.30 a 13.30 h i 
de 16 a 19.30 h, i els diumen-
ges, de 10 a 13.30 h.

A la deixalleria mòbil s’hi 
pot portar roba i sabates, 
ferralla, cables elèctrics, olis 
vegetals o de cuina, olis mine-
rals o de motor, dissolvents, 
fluorescents, radiografies, 
tòners i cartutxos, telèfons 
mòbils, petits electrodomès-
tics, miralls i vidre pla, piles i 
bateries, aerosols, pintures..., 
en general, tots aquells resi-
dus que es porten a la deixa-
lleria fixa, excepte els que per 
volum no són fàci lment 
transportables o que es 
poden deixar en àrees d’apor-
tació. No s’accepten els resi-
dus comercials. 

Gener
10-15: aparcament d’Amadeu I 
24-29: La Nimfa

Febrer
7-12: Pau Casals 
21-26: aparcament d’Amadeu I 

Març
6-11: La Nimfa
20-25: Pau Casals 

Abril
3-8: aparcament d’Amadeu I
17-22: La Nimfa 

Maig
1-6: Pau Casals 
15-20: aparcament d’Amadeu I
29 - 3 de juny: La Nimfa 

Juny
12-17: Pau Casals 
26-1 de juliol: aparcament 
d’Amadeu I 

Juliol
10-15: La Nimfa 
24-29: Pau Casals  

Agost  
7-12: aparcament d’Amadeu I 
21-26: La Nimfa 

Setembre
4-9: Pau Casals 
18-23: aparcament d’Amadeu I 

Octubre
2-7: La Nimfa 
16-21: Pau Casals
30 - 4 de novembre: aparca-
ment d’Amadeu I   

Novembre
13-18: La Nimfa
27 - 2 de desembre: Pau Casals 

Desembre
11-16: aparcament d’Amadeu I 
25-30: La Nimfa 

1.	Dret a la igualtat, sense distinció de raça, religió o
nacionalitat.
2.	Dret a una protecció especial que asseguri un creixe-
ment mental i social sa i lliure.
3.	Dret a un nom i a una nacionalitat.
4.	Dret a una alimentació, un habitatge i atenció mèdica
adequats.
5.	Dret a una educació i atenció especials per als infants 
físicament o mentalment disminuïts.
6. Dret a comprensió i afecte per part de les famílies i 
de la societat.

7.	Dret a educació gratuïta.
8.	Dret a divertir-se i a jugar.
9.	Dret a atenció i ajuda preferents en el cas de perill.
10.	Dret a protecció contra l’abandonament i l’explotació 
en el treball.
11.	Dret a rebre una educació que fomenti la solidaritat, 
l’amistat i la justícia entre tothom.
12.	Dret a la participació en la societat i a la presa de 
decisions en qüestions que els afecten, segons el seu pro-
cés evolutiu.

Els drets dels infants

Calendari deixalleria mòbil 2012
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Els centres escolars del Masnou 
celebren les jornades de portes 
obertes amb la intenció que pares, 
mares, tutors i tutores puguin conèi-
xer de primera mà les característi-
ques de les diferents escoles i insti-
tuts abans de formalitzar les preins-
cripcions per al curs vinent. Per al 
curs escolar 2011-2012, el Masnou 
compta amb un total de quinze cen-
tres: cinc llars d’infants, cinc cen-
tres d’infantil i primària, tres cen-
tres d’infantil, primària i secundària, 
i dos centres de secundària. A con-
tinuació, us oferim les dates de les 
portes obertes de cada centre, a 
excepció de les llars d’infants, que 
les faran més endavant. 

El diumenge 6 de novembre, es va 
celebrar una nova edició del Corre-
llengua al municipi, organitzada 
per Xalupa, amb la col·laboració 
d’A les Barrakades, Al Masnou 
Decidim i l’Assemblea de Joves del 
Masnou, i amb el suport de l’Ajun-
tament. Amb motiu del Correllen-
gua, es van programar un seguit 
d’activitats lúdiques i culturals a Ca 
n’Humet. Al matí, s’hi va poder 
jugar a l’Scrabble, també hi va 
haver una xerrada sobre la plata-
forma Somescola.cat i l’estat de la 
llengua a les escoles, la mainada va 
poder pintar murals, es va fer una 
paella a la placeta, i es va poder 
jugar a un Trivial molt especial 
sobre el Masnou i Catalunya. 
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El 30 de novembre, escolars del 
curs de tercer del col·legi Sagrada 
Família van visitar l’Ajuntament, 
acompanyats per dues mestres, 

per conèixer-ne les instal·lacions i 
entrevistar l’alcalde, Pere Parés 
(CiU). La visita forma part de la 
matèria impartida a l’assignatura 

de socials, i permet als alumnes 
aprendre personalment el funcio-
nament de l’Ajuntament i les fun-
cions de l’alcalde. 

Escolars de la Sagrada 
Família entrevisten l’alcalde

Recomanacions 
a les persones usuàries 
del gas natural

L’Oficina de Català es 
trasllada a l’Edifici Centre

Tingueu	cura	de	les	revisions	
del	gas:
- Desconfieu de les visites 
inesperades d’empreses instal-
ladores de gas que us vénen al 
domicili per realitzar la revisió 
del gas si no n’heu sol·licitat 
expressament i prèviament el 
servei o no us han estat notifi-
cades per les empreses corres-
ponents.
- Sol·liciteu sempre el carnet 
oficial professional. Demaneu 
que s’acreditin com a instal-
ladors de gas autoritzats per la 
Generalitat de Catalunya. 
- No us sentiu pressionats, 
reflexioneu i no us precipiteu. 
Davant el dubte, si us oferei-
xen la revisió del gas natural, 
consulteu la vostra empresa 
subministradora, ja que només 
aquesta és la que ha de fer el 
control de seguretat de les 
instal·lacions i els aparells.
Pel que fa al gas natural i la ins-
pecció periòdica, sapigueu que:
- L’empresa subministradora 
de gas natural està obligada a 
fer una inspecció periòdica de 
les instal·lacions de gas natural 
i dels aparells de gas en servei 
dels seus abonats.
- Es realitza cada cinc anys, 
a càrrec de persones acredi-
tades per l’empresa distribu-
ïdora del gas.
- Té un cost econòmic a càrrec 
de la persona titular de la instal-
lació. Es tracta d’un import 
fixat per la normativa. La com-
panyia l’aplica en la facturació. 
No es paga en efectiu.
- L’empresa subministradora 
de gas natural ha de comuni-
car als veïns de la finca, uns 
dies abans i mitjançant un avís, 
quin dia passarà a fer la revisió.
- També inspecciona les instal-
lacions comunes de la finca.
- Comproveu la data de la 
darrera revisió i quan heu de 
passar la propera.
- La inspecció periòdica genera 
el certificat d’inspecció, que us 

lliurarà la persona que ha rea-
litzat la inspecció i que té una 
validesa de cinc anys. Guar-
deu-lo.

Pel	que	fa	al	manteniment	de	
les	calderes	de	gas	i	de	gasoil,	
sapigueu	que:
- Cada any, una empresa 
instal·ladora/mantenidora ha 
de realitzar el manteniment de 
les instal·lacions fixes de clima-
tització (calefacció, refrigera-
ció i ventilació) i de producció 
d’aigua calenta (calderes de gas 
–amb o sense calefacció–, cal-
deres de gasoil, sistemes d’aire 
condicionat).
- Hi ha determinades excep-
cions (termos elèctrics, escal-
fadors instantanis d’aigua 
calenta...).
- No hi ha obligació de tenir 
un contracte de manteniment; 
no obstant això, si ja teniu un 
contracte de manteniment, us 
servirà quan sigui el moment.
- Els preus són lliures, dema-
neu el pressupost previ.
- L’empresa instal·ladora/man-
tenidora que realitzi el mante-
niment col·locarà una etiqueta 
autoadhesiva en un lloc visible 
de cada generador de calor o 
fred de la instal·lació i l’em-
plenarà amb les dades corres-
ponents. També us lliurarà un 
certificat de manteniment.
En tots els casos, recordeu que:
- Totes les empreses han de 
disposar de fulls oficials de 
reclamació/denúncia.
- És una garantia escollir una 
empresa adherida al sistema 
arbitral de consum.

Recordeu que teniu l’Oficina 
Municipal d’Informació de Con-
sum al vostre servei. Allà us 
informaran de temes de con-
sum, i gestionaran i tramitaran 
les vostres reclamacions i de-
núncies. C/ Roger de Flor, 23.
Tel. 93 557 18 00.  
omic@elmasnou.cat. 

L’Oficina de Català del Consorci per a la Normalització Lingüís-
tica s’ha traslladat a l’Edifici Centre, al despatx del davant de la 
Biblioteca, juntament amb el Servei de Correcció de l’Ajuntament. 

Aquestes	són	les	noves	dades	de	contacte	de	l’Oficina:
Oficina de Català del Masnou (carrer de Josep Pujadas Truch, 1A)
Horari d’atenció al públic: dl., dc. i dv., de 10 a 13 h
Tel.: 93 557 18 56

Una	imatge	del	servei.	

La	visita	de	l’alumnat	s’emmarca	dins	l’assignatura	de	socials,	perquè	conegui	el	poble.	

El	programa	de	celebració	incloïa	activitats	per	a	totes	les	edats.	

Nova edició del Correllengua al Masnou

Jornades de portes obertes als centres 
escolars del Masnou

Centres d’educació infantil i primària:
CEIP	Ferrer	i	Guàrdia: No s’hi fa jornada de portes obertes. Organitzen 
visites personalitzades a l’escola abans i durant el període de matricu-
lació. S’ha de sol·licitar entrevista prèviament a la Direcció del centre.
Escola	Lluís	Millet: 23 de gener, de 17 a 19 h
Escola	Ocata: 21 de gener, d’11 a 13.30 h
Escola	Rosa	Sensat: 24 de gener, de 17 a 19 h
Escola	Marinada: 25 de gener, de 17 a 19 h

Centres d’educació infantil, primària i secundària:
Escola	Bergantí: 26 de gener, de 18 a 20 h
Col·legi	Sagrada	Família: 27 de gener, de 15.30 a 17 h
Escolàpies.	La	Immaculada: 4 de febrer, de 10.30 a 13.30 h

Centres de secundària:
Institut	Maremar: 28 de gener, de 10 a 14 h
Institut	Mediterrània: 29 de gener, de 10 a 13 h

Procediment de cobertura de vacants a les escoles bressol municipals
La Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament del Masnou informa que les famílies interessades a ocupar alguna de 
les places que puguin haver quedat vacants a les escoles bressol al llarg del curs escolar s’han de posar en contacte 
amb l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) dins l’horari d’atenció del servei (els dimecres i divendres, de 10 a 
14 h). Un cop cobertes les places, la Regidoria no podrà acceptar més sol·licituds.
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Amb la lectura del manifest 
institucional i la ja tradicional 
encesa d’espelmes en record 
de les víctimes de la violència 
de gènere, el Masnou va com-
memorar el Dia Internacional 
contra la Violència de Gènere, 
el divendres 25 de novembre als 
jardins de Can Malet. La regi-
dora d’Igualtat, Judit Rolán 
(CiU), va ser l’encarregada de 
llegir el manifest, envoltada per 
altres membres del consistori i 
per una nodrida representació 
de masnovins i, sobretot, mas-
novines. La presidenta de l’enti-
tat Dones per la Igualtat, Carme 
Gago, va llegir la llista de dones 
assassinades durant aquest 
any víctimes de la violència de 
gènere. Tot seguit, va tenir lloc 
la representació de fragments 
de Yerma, de Federico García 
Lorca, a càrrec de la companyia 
Enreda Teatro.

Tant Enreda Teatro com 
Stem –l’empresa encarregada 

del so– van col·laborar de mane-
ra altruista en aquest acte. Aquell 
mateix dia, i també durant l’ende-
mà, es va condicionar un espai 
familiar a Ca n’Humet perquè els 
nens i nenes poguessin jugar a 
jocs per fomentar la igualtat.

Durant tota la setmana prè-
via, des del dia 22, l’Ajuntament 
del Masnou i diverses entitats del 
municipi havien preparat actes 
per mostrar el seu rebuig a qual-
sevol forma de violència de gène-
re. El dimarts 22 de novembre es 
va fer una taula rodona a l’entorn 
del diàleg intrafamiliar per a la 
prevenció de la violència, orga-
nitzat per l’entitat Associació 
Dones d’Avui. L’acte següent 
va ser el dijous 24 de novembre, 
amb un procés participatiu sota 
el títol “Construïm un futur en 
igualtat i sense violència”, amb 
la finalitat d’elaborar un decàleg 
de recomanacions per al foment 
de la igualtat i l’eliminació de la 
violència de gènere.

El dissabte 26, es va fer una 
jornada sobre gènere, mitjans i 
pau, a càrrec d’Educació sense 
Fronteres, Creu Roja i l’Insti-
tut Mediterrània; també hi va 
haver una paella popular contra 
la violència de gènere, a càrrec 
de l’Atlètic Masnou, i una lectu-
ra de poemes “Dones per dones”, 
un recital de cantautores i una 
exposició de pintures fetes per 
dones, a càrrec de Dones per la 
Igualtat. Les jugadores del Mas-
nou Interdinàmic també es van 
sumar a la commemoració lluint 
una canellera lila als partits que 
van disputar.

La regidora ha remarcat el 
bon desenvolupament del con-
junt de propostes: “Valorem molt 
positivament la campanya en 
general. Ha estat important la 
participació de les entitats, però 
cal seguir treballant per aconse-
guir més suport. La participació 
de la ciutadania a l’acte central 
de dia 25 va ser molt bona.” 

Es diversifiquen els actes 
de reivindicació del Dia 
Internacional contra 
la violència de Gènere

L’Ajuntament signa 
un conveni amb Càritas

El Centre de Recursos 
per a Dones es trasllada a 
l’Edifici de Roger de Flor

Els regals no són sexistes

El 30 de novembre passat, 
l’alcalde del Masnou, Pere 
Parés (CiU), i mossèn Felip 
Juli Rodríguez van signar 
un conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament del Mas-
nou i Càritas Parroquial del 
Pilar i Sant Pere del Masnou. 
A l’acte, també hi va assistir 
la regidora de Benestar Soci-
al, Noemí Condeminas (CiU). 
Amb aquest acord, el consis-
tori, conscient que la crisi ha 
fet augmentar la població 
amb necessitats i en situació 
de precarietat, vol contribuir 

a la tasca d’ajut, de prevenció 
i d’integració de les persones 
amb risc d’exclusió social 
que realitza l’entitat.

Càritas Parroquial del 
Masnou és una entitat sense 
ànim de lucre que treballa al 
municipi des de l’any 1982. 
Un dels seus objectius princi-
pals és la promoció i la coor-
dinació de la solidaritat, l’ajut 
a la promoció de la persona i 
el desenvolupament de la dig-
nitat humana de totes les per-
sones que es troben en situa-
ció de precarietat. 

Des del 25 de novembre passat, el Centre de Recursos per a Dones 
(CIRD) de l’Ajuntament es troba ubicat a l’edifici de Roger de Flor. 
Segons han informat des de la Regidoria d’Igualtat, el trasllat no 
afecta les prestacions que s’hi ofereixen, ja que es mantenen els 
serveis d’informació genèrica per a temes d’igualtat a la ciutadania, 
i els específics d’assessorament individualitzat, assessorament 
jurídic i suport i acompanyament psicològic.

Els	canals	de	contacte	són	els	habituals:
• Presencialment, a la recepció de l’edifici de Roger de Flor, 23.
• Telefònicament, al 93 555 81 04.
• Per correu electrònic, a igualtat@elmasnou.cat.

L’Ajuntament del Masnou s’ha unit a la campanya de sensibilització 
per a un consum no sexista dels regals endegada per l’Observatori 
de les Dones en els Mitjans de Comunicació. Amb l’arribada de les 
festes nadalenques i l’allau mediàtica que convida a comprar regals, 
la campanya “Regala’m el que vulguis, jo hi poso la imaginació” vol 
mostrar que fer un regal és també una oportunitat per anar més 
enllà dels estereotips, ignorar les convencions socials i publicitàries, 
i ampliar l’imaginari social que ens envolta i del qual formem part.

Avís sobre l’OME. L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) romandrà tancada del 2 al 15 de gener.

Una taula rodona, un taller participatiu, una paella 
popular, i la lectura del manifest i l’encesa d’espelmes, 
entre els actes de la celebració

L’encesa	de	llums	i	la	lectura	del	manifest	són	uns	dels	actes	més	participatius.

Condeminas,	Rodríguez	i	Parés.	
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Després d’unes setmanes de 
relacions difícils entre algunes 
entitats i l’Ajuntament –marca-
des per disfuncions causades pel 
canvi d’empresa en la gestió de 
Ca n’Humet i per la manca d’una 
comunicació prou fluïda–, el con-
sistori ha proposat diversos con-
venis a les entitats per a la ges-
tió d’aquest equipament. D’una 
banda, s’ofereix a les entitats 
musicals un conveni per a l’ad-
ministració dels bucs d’assaig i, 
de l’altra, se’n farà un altre per a 
la gestió de l’espai d’entitats, que 
signaran l’Ajuntament i diversos 
col·lectius i associacions. 

Aquestes són les  mesu-
res que, segons l’Ajuntament, 
han de servir per normalitzar 

les relacions i tranquil·litzar el 
malestar que havien manifestat 
algunes entitats sobre el futur de 
Ca n’Humet. Segons l’Equip de 
Govern, aquesta percepció ciu-
tadana va ser fruit de diverses 
disfuncions en la comunicació 
entre l’Ajuntament i les entitats, 
derivades de la complexitat del 
procediment de reajustament 

de la gestió de les instal·lacions. 
Arran del canvi de l’empresa 
concessionària que gestiona 
l’equipament, va caldre adoptar 
algunes mesures, com el tanca-
ment dels diferents espais alguns 
dies, la qual cosa va contribuir a 
la tensió de les relacions entre el 
consistori i les entitats.

Els convenis en què treballa 

l’Ajuntament també són conseqüèn-
cia, en part, de les reunions que es 
van dur a terme entre representants 
de les entitats i autoritats munici-
pals. La primera va ser, després 
d’unes hores de tensió davant el 
desconeixement per part d’alguns 
ciutadans de l’estat del procediment 
de reajustament de la cessió del ser-
vei de Ca n’Humet, el divendres 18 

de novembre, quan alguns mem-
bres d’associacions i col·lectius van 
manifestar espontàniament el seu 
malestar davant la manca d’infor-
mació. La situació va comportar que 
de manera precipitada es tanqués 
l’accés a l’equipament, fet que es va 
solucionar amb l’arribada de l’alcal-
de, Pere Parés (CiU), i altres mem-
bres de l’Equip de Govern.

Fruit directe d’aquella trobada, 
el 22 de novembre hi va haver una 
altra reunió en què van assistir, per 
part de l’Equip de Govern, l’alcalde 
i el primer tinent d’alcalde, Jaume 
Oliveras (ERC-AM), i diversos 
representants del món associatiu. 
Segons alguns dels assistents, es 
va aconseguir redreçar la relació 
i millorar la comunicació, com ho 
demostra el fet d’haver arribat a 
l’acord de signar aquests dos con-
venis i consensuar el reglament 
d’usos de Ca n’Humet. 

Des de la Regidoria de Joven-
tut ja s’està treballant en aquest 
esborrany de reglament per a 
l’equipament, ja que mai n’havia 
tingut, amb la intenció que servei-
xi de marc de referència general 
per als convenis i per a la regula-
ció de les activitats que s’hi han 
de dur a terme. 

Entre el 29 i el 31 d’octubre, els 
joves i la mainada del Masnou van 
poder celebrar la Castanyada amb 
diverses propostes, que van inclou-
re tallers, contes, una festa de zom-
bis, un sopar terrorífic i un túnel del 
terror. Segons la regidora d’Infància 
i Joventut, Judit Rolán (CiU), “va 
ser molt satisfactòria la festa de la 
Castanyada. Les entitats van orga-
nitzar una festa que va engrescar 
grans i petits. Al llarg del cap de set-
mana, Ca n’Humet va acollir actes 
per a totes les edats, tots ells amb 
una gran afluència de gent.” 

El programa va començar el dis-
sabte amb un taller perquè els més 
petits poguessin pintar un conte de la 
Castanyada i un altre de maquillatge 
de terror per als joves. Més tard, els 
més grans van poder seguir la festa 
a la sala polivalent amb una festa 
zombi. El diumenge, les activitats 
van continuar amb contes i un altre 
taller per a infants, un taller de riso-
teràpia per a adults i un taller de màs-
cares. El túnel de terror va ser el plat 
fort de la jornada, per on van passar 
els més valents. El dilluns va tenir 
lloc un taller de xapes i, com a fi de 

festa, va haver-hi un sopar terrorífic.
Enguany, les activitats que orga-

nitzava l’Ajuntament des de la Regi-
doria d’Infància i Joventut van comp-
tar amb la col·laboració de cinc enti-
tats culturals, infantils i juvenils: 
Enreda Teatro, Associació de 
Músics Metròpolis, Agrupament 
Escolta Foc Nou, Associació 
Collage i Associació de Joves de 
Teatre del Masnou. D’altra banda, 
la Colla de Diables va organitzar, el 
31 d’octubre, el Castanyot 2011, amb 
una cercavila i castanyes i contes a 
l’Altell de les Bruixes. 

L’Ajuntament es compromet a tirar endavant 
la gestió de Ca n’Humet d’acord amb les entitats

La Castanyada 2011 reuneix 
públic de totes les edats

El consistori vol tirar endavant un reglament d’usos de l’equipament per a un aprofitament 
correcte de l’espai i proposa convenis amb les entitats

El túnel del terror va ser una de les activitats amb més èxit

Imatge	dels	participants	al	túnel	del	terror.	

El	18	de	novembre,	membres	d’associacions	i	col·lectius	van	manifestar	el	seu	malestar	i	van	forçar	una	
trobada	amb	responsables	municipals.	

EL CANVI D’EMPRESA 
CONCESSIONÀRIA DE 
LA GESTIó DE CA N’HU-
MET VA PROVOCAR LA 
TENSIó DE LES RELACI-
ONS ENTRE ENTITATS 
I CONSISTORI

El Masnou s’afegeix a 
la lluita contra la sida
L’Ajuntament programa una exposició, la 
construcció d’un llaç gegant i una ‘performance’ 
per conscienciar sobre la necessitat d’una 
sexualitat sense riscos

Com cada any, coincidint 
amb el Dia Mundial de Llui-
ta contra la Sida, es van 
organitzar un seguit d’acti-
vitats perquè els joves del 
Masnou coneguin a fons 
aquesta malaltia i prenguin 
consciència de com tenir 
una sexualitat sense riscos. 
Els actes que es van progra-
mar des de l’Ajuntament van 
ser una exposició, la cons-
trucció d’un llaç gegant, una 
performance i una obra de 
teatre per a l’alumnat de 3r 
d’ESO dels centres educa-
tius del municipi, i tots van 

tenir lloc a Ca n’Humet.
A més, per tal d’arribar 

al màxim de joves possible, 
es va muntar una petita 
exposició mòbil per por-
tar-la a centres de secundà-
ria, que es va poder veure al 
centre que es va adherir a la 
proposta, l’IES Maremar. La 
regidora de Joventut, Judit 
Rolán (CiU), ha remarcat 
que “l’esforç de les entitats i 
del personal municipal ha 
estat immillorable. L’objec-
tiu dels propers anys hauria 
de ser arribar a més centres 
educatius”. 
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El 17 de desembre, a les 19 h, 
s’inaugura, al Museu Municipal 
de Nàutica, l’Espai d’Art Cinètic 
Jordi Pericot, que reuneix l’única 
col·lecció permanent d’art cinè-
tic de l’Estat espanyol. Aquest 
espai és fruit de la donació que 
va fer aquest artista masnoví de 
les seves obres inscrites dins 
d’aquesta tendència a l’Ajunta-
ment. A la inauguració, hi assis-
tiran l’alcalde del Masnou, Pere 
Parés (CiU), el regidor de Cultu-
ra, Jaume Oliveras (ERC-AM), 
i la coordinadora de l’Àrea de 
Coneixement i Noves Tecnologi-
es de la Diputació de Barcelona, 
Rosa Serra.

La col·lecció es compon de 
32 treballs, que es divideixen en 
sis àmbits que repassen la tra-
jectòria artística de Jordi Peri-
cot: “Les albors del cinetisme. 
París (1963-1972)”; “El moviment 
per la reflexió. Miralls guerxos 
(1965-1968)”; “El moviment 
per la refracció. Plàstic estriat 
(1966-1971)”; “El mòdul cinètic 
T. Tronc de con (1968-1972)”; 
“La tensió entre ésser i buit. For-
mes, colors i buits (1971-1974)”, 
i “El cinetisme orgànic. Les 
figures retòriques (1981-1984)”. 
En tots aquests àmbits, els visi-
tants poden conèixer l’obra d’un 

dels artífexs més destacats del 
cinetisme, corrent que es basa 
en l’estètica del moviment. Les 
obres de Pericot creen efectes 
òptics que simulen el moviment 
i provoquen que l’espectador 
es bellugui davant de l’obra per 
poder-lo experimentar.

Jordi Pericot va néixer al 
Masnou l’any 1931, i el 1958 va 
marxar a França buscant nous 
estímuls culturals que la Catalu-
nya i l’Espanya d’aquella època 
no podien oferir. A finals dels 
seixanta, en tornar a Catalunya, 
va esdevenir un dels principals 
conreadors de l’art cinètic. 
Durant la seva trajectòria com 
a artista ha rebut nombrosos 
premis i reconeixements. Actu-
alment és professor emèrit de la 
Universitat Pompeu Fabra, de 
la qual havia estat vicerector.

L’artista ha manifestat la 
seva satisfacció i “orgull” perquè 
al Masnou s’hagi creat un espai 
estable d’exposició de la seva 
obra plàstica. De la mateixa 
manera, Pericot també ha asse-
nyalat que es tracta d’un espai 
obert al públic i al debat, que 
representa la culminació d’un 
dels ideals de l’art cinètic: que 
l’espectador interactuï amb 
l’obra. 

La historiadora masnovina 
Rosa Toran ha estat la merei-
xedora de la V Beca de Recer-
ca Local, que atorga l’Ajunta-
ment del Masnou, dotada amb 
3.000 euros. El divendres 18 de 
novembre se’n va fer públic el 
veredicte, a la sala de plens, 
amb l’assistència de l’alcalde, 
Pere Parés (CiU), i el primer 
tinent d’alcalde i regidor de Cul-
tura, Jaume Oliveras (ERC-
AM), a més de la majoria dels 
membres del jurat. El projecte 
de Toran porta per títol Atles 
electoral: els governs munici-
pals al Masnou 1825-1979. A 
banda de la dotació econòmica, 
l’Ajuntament també es compro-
met a publicar el treball gua-
nyador.

Durant l ’acte, Parés  va 
r e m a r c a r  l a  i m p o r t à n c i a 
d’aquesta iniciativa per conti-
nuar aprofundint en el conei-
xement de la història de la vila 
del Masnou, ja que contribueix 

al reforç identitari de la pobla-
ció, cosa que, a la vegada, és 
un objectiu compartit per les 
dues formacions de l’Equip 
de Govern. L’alcalde va agrair 
la tasca de totes les persones 
que han pres part de la convo-
catòria, a la qual s’han presen-
tat quinze treballs, i també del 
jurat. Oliveras també va mani-
festar la seva satisfacció davant 
l’èxit de participació d’enguany 
i va insistir en la importància 
de conèixer el passat per poder 
interpretar el present i projectar 
el futur.

El jurat estava format per 
l’educadora social i membre del 
Patronat del Museu Carme 
Giralt; l’economista Jacint Ros 
Hombravella; el professor uni-
versitari i artista Jordi Pericot; 
la directora de l’Arxiu Comarcal 
del Maresme, Rosa Almuzara, 
i el cap de l’Àrea de Documenta-
ció del Museu Marítim de Barce-
lona, Enric García. 

L’Espai d’Art Cinètic Jordi Pericot 
s’inaugura el 17 de desembre

La historiadora masnovina Rosa Toran guanya 
la v Beca de Recerca Local

El Museu Municipal de Nàutica destina una sala a l’única col·lecció permanent d’aquesta 
expressió artística a l’Estat espanyol

El projecte triat porta per títol ‘Atles electoral: els governs municipals al Masnou 1825-1979’

Jordi	Pericot	amb	algunes	de	les	seves	obres	a	l’espai	estable	que	porta	el	seu	nom.	

La	guanyadora,	al	mig	de	la	imatge	amb	un	ram	de	flors,	amb	membres	del	jurat	i	autoritats	municipals.		

CULTURA

JO
S

EP
 P

U
IG

S
Ò

N
IA

 H
ER

N
Á

N
D

EZ



20     CULTURA Desembre de 2011     el Masnou viu

L’Ajuntament, des de les regi-
dories de Cultura i Joventut, ha 
engegat una nova gestió de la 
sala polivalent de Ca n’Humet. 
Amb l’objectiu que aquest equi-
pament exerceixi d’espai esce-
nicomusical municipal, s’hi ha 
posat en marxa un nou model 
d’organització basat en la gestió 
sociocultural dels continguts per 
ordenar els usos i les activitats 
d’aquest espai al voltant d’una 
nova programació de Ca n’Hu-
met. Impulsada per la Regidoria 
de Cultura, aquesta nova propos-
ta aglutinarà l’oferta municipal 
de teatre, música i dansa sota 
una denominació comuna. 

Els objectius d’aquesta nova 
etapa se centren a elaborar una 
programació estable de teatre, 

música i dansa, professional i 
amateur, i gestionar de mane-
ra eficaç la cessió dels espais. 
L’empresa STEM serà l’encar-
regada d’engegar aquesta nova 
gestió, segons els criteris fixats 
per l’Ajuntament del Masnou. 
STEM administrarà la cessió 
dels espais, els horaris i el man-
teniment de l’equipament esce-
nicotècnic de la sala, i prestarà 
el servei tècnic de so i llums als 
diferents espectacles progra-
mats. La nova gestió preveu un 
horari fix d’atenció a l’usuari i 
l’assessorament escènic a les 
activitats programades. 

Aquesta nova proposta de 
gestió es va presentar a la pobla-
ció i a les entitats del Masnou l’1 
de desembre passat. 

El llibre Els pressentiments 
exemplars, de Ramón Sanz 
(poeta nascut a Madrid el 1972 i 
establert a Reus), va resultar el 
guanyador de la cinquena edició 
del Premi Especial de Poesia 
Goleta i Bergantí 2010 del Mas-
nou. Ara, publicat per l’editorial 
Viena, es presentarà públicament 
el 16 de desembre, a les 19.30 h, 
en el decurs de la Vetllada Literà-
ria, que tradicionalment organit-
za la Biblioteca Joan Coromines 
per celebrar l’arribada del Nadal 
amb lletres. Els poemes de Sanz 
destaquen per la riquesa de la 
llengua i la cura amb què la utilit-
za en la recerca poètica. A més 

d’haver guanyat el premi del 
Masnou, l’autor compta amb 
altres guardons i ha exercit la 
crítica literària. El jurat que va 
premiar l’obra de Sanz estava 
format pels escriptors masno-
vins Juan A. Masoliver Róde-
nas, Vicenç Llorca i Sònia 
Hernández. A més de la presen-
tació del llibre, durant la Vetlla-
da Literària hi haurà una sessió 
de contes per a adults a càrrec 
de Joan Boer, que explicarà 
Contes petits per a gent gran. A 
l’acte de presentació, hi seran 
presents l’alcalde, Pere Parés 
(CiU), i el regidor de Cultura, 
Jaume Oliveras (ERC-AM). 

Nova gestió de la sala 
polivalent de Ca n’Humet

Presentació del llibre guanyador 
del v Premi Especial de Poesia Goleta 
i Bergantí 2010 del Masnou

La	proposta	es	va	presentar	
públicament	l’1	de	desembre.	

Jaume 
Oliveras
Regidor 
de Cultura
(ERC-AM)

Faig una valoració molt positi-
va de la presentació d’aquest 
projecte i de la receptivitat 
que ha tingut per part de 
les entitats. Obrim una nova 
etapa en la gestió de la sala 
polivalent de Ca n’Humet per-
què es pugui convertir en l’es-
pai escènic municipal per als 
propers anys. Això ens perme-
trà gaudir d’una programació 
estable durant tot l’any que 
sigui compatible amb el des-
envolupament dels actes i les 
activitats de les entitats del 
Masnou en aquest espai.

Presentació del Pla 
d’actuació en arts visuals 
de Cultura

L’Ajuntament prepara 
una exposició sobre 
el Masnou Alt i demana 
la col·laboració ciutadana
Amb el títol “El Masnou Alt a través del temps”, 
la mostra vol recuperar la memòria històrica local

La Regidoria de Cultura, amb 
motiu de la nova temporada 
cultural que es vol engegar 
amb l’entrada de l’any 2012, 
va convocar els creadors del 
Masnou a una reunió informa-
tiva, que va tenir lloc el 30 de 
novembre, amb el propòsit de 
presentar els objectius de la 
Regidoria en relació amb les 
arts visuals, per a la qual cosa 
es treballarà mitjançant un pla 
d’actuació, que també es va fer 
públic durant la trobada.

La proposta central de la 
Regidoria de Cultura és el dis-
seny d’una programació anual 
enfocada fonamentalment a 
promoure els artistes locals. El 
pla d’actuació presentat recull 
programes de foment de la cre-
ació, la producció, la formació i 
la participació. En l’àmbit de la 
participació ciutadana, la pro-
posta es basa en la creació 
d’una comissió de treball d’ar-
tistes visuals, els quals es tro-

baran regularment i s’implica-
ran en la programació. L’objec-
tiu principal que vol assolir 
aquesta comissió és afavorir 
una relació més activa entre 
l’Ajuntament i els artistes, així 
com promoure accions de par-
ticipació ciutadana en l’àmbit 
de les arts visuals, motor de 
valors de cohesió social i 
d’identitat amb el moviment 
cultural. El regidor de Cultura, 
Jaume Oliveras (ERC-AM), va 
mostrar la seva satisfacció 
davant la resposta que va obte-
nir la convocatòria, ja que “és 
un programa ambiciós que 
aposta pels creadors locals, la 
formació, la participació i per 
poder gaudir de programacions 
estables. El nostre primer 
objectiu és rendibilitzar al 
màxim els espais actuals d’ex-
posició que té l’Ajuntament, 
potenciar les iniciatives priva-
des en aquest àmbit i aconse-
guir nous espais expositius.” 

Amb l’objectiu de recuperar 
i reconstruir una part de la 
història recent del municipi, 
l’Ajuntament prepara una 
exposició fotogràfica sobre 
l’evolució de la vila i, en con-
cret, de la zona del Masnou 
Alt. Per fer-la tan completa 
com sigui possible i per recupe-
rar, alhora, el testimoni de les 
persones que han vist com es 
desenvolupava aquesta zona 
del poble, l’Ajuntament fa una 
crida perquè la ciutadania hi 
col·labori cedint fotografies 
relacionades amb aquest tema 
i, especialment, amb el seu tes-
timoni particular. 

Amb el títol “El Mas-
nou Alt a través del temps”, 
aquesta iniciativa va més enllà 
de la creació de l’exposició, ja 
que es vol donar rellevància 
al llegat de la gent gran del 
poble per, d’aquesta manera, 
conscienciar la població sobre 
la importància dels seus testi-
monis per a la construcció de 

la història del municipi. Així, 
amb les fotografies cedides 
per la ciutadania i els testi-
monis aconseguits, juntament 
amb el material de què ja dis-
posa l’Arxiu Municipal, es vol 
fer un recorregut per l’evolució 
urbanística i social del Masnou. 
A més a més, el projecte també 
dóna a conèixer l’Arxiu Foto-
gràfic com un servei destinat 
a la conservació i la preserva-
ció del patrimoni, però també 
adreçat a la població que vul-
gui consultar la documentació 
gràfica del municipi. 

Les persones que vulguin 
col·laborar en la reunió de mate-
rials per a l’exposició amb foto-
grafies del Masnou Alt i estiguin 
disposades a cedir-les per a la 
mostra poden portar-les fins al 
16 de gener de 2012 a l’Arxiu 
Municipal del Masnou (c/ de 
Sant Francesc d’Assís, 28, tel. 
93 540 15 11), els dilluns a la 
tarda (de 16 a 19 h) o els dime-
cres al matí (de 9 a 13 h). 
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El Club Nàutic del Masnou posa en marxa 
la seva escola de vòlei platja
Consolidat ja com un referent inter-
nacional en la disciplina esportiva 
de la vela, el Club Nàutic del Masnou 
presenta una nova secció: el vòlei 
platja. I ho fa donant a conèixer 
el seu primer equip d’elit d’aquest 
esport, integrat per les jugadores 

internacionals Ester Ribera i Berta 
Antequera, que actualment prepa-
ren la seva participació a la copa 
del món.

L’estructura, les característi-
ques i el funcionament de la nova 
escola de vòlei platja, on s’imparti-

ran classes per a principiants i 
també de perfeccionament i elit, 
així com els objectius d’aquest 
equip de vòlei platja Ribera-Ante-
quera, es donaran a conèixer el 
divendres 16 de desembre, a les 17 
h, al Club Nàutic. 

La Cursa de Sant Silvestre del 
Masnou enguany arriba a la 
trenta-dosena edició, que serà el 
dilluns 26 de desembre, a partir 
de les 11 h. Per participar-hi, fins 
al 23 de desembre se’n podran fer 
les inscripcions en línia i també al 
Complex Esportiu Municipal (c/ 
de la Ciutat de Sant Sebastià, 14). 
El nombre previst d’inscripcions 
és de 1.200 a la cursa popular, i 
es tancarà el període d’inscripció 
quan s’assoleixi aquesta xifra. 

La novetat d’enguany és la 
separació de la competició en 
la cursa popular absoluta feme-
nina, que tindrà lloc a les 11 h, 
i la cursa popular masculina, a 
les 11.45 h, amb un recorregut 
de cinc quilòmetres. Els drets 

d’inscripció són de 12 euros per 
a la cursa popular, tot i que hi ha 
un descompte especial d’un euro 
per a qui tingui el xip groc. Per a 
les entitats o escoles del Masnou, 
el preu serà de 8 euros, també 
amb el descompte especial d’un 
euro per a qui tingui el xip groc, i 
els drets de la cursa infantil –que 
començarà a les 10 h– seran de 
2 euros.

Com a conseqüència del 
creixement tan significatiu de 
la participació durant els últims 
anys a la cursa, i tenint en comp-
te les dimensions del recorregut 
(l’amplada) i la gran quantitat de 
gent que es queda fora després 
d’arribar al nombre màxim d’ins-
crits, aquest any, des de la Regi-
doria, s’ha treballat per intentar 
solucionar aquests problemes. 
Així, l’Ajuntament s’ha marcat 
diversos objectius: que el circuit 
pugui acollir una major partici-
pació, millorar la comoditat de 
tots els participants (intentar 
aconseguir més fluïdesa en el 
pas de tot el recorregut), donar 
més importància a la cursa feme-
nina (atesa la gran representació 

de l’esport femení al Masnou i a 
la cursa, s’ha intentat reforçar i 
potenciar la imatge i la participa-
ció de les dones, per tal d’acon-
seguir transmetre la importància 
que es mereixen dins el món de 
l’esport), i preparar un esdeveni-
ment més atractiu i festiu. A més, 
tots els objectius plantejats en 
aquesta edició seran revisats en 
funció de les aportacions rebu-
des per tots els participants.

Hi haurà premis per als cinc 
primers classificats absoluts 
masculí i femení i per al primer 
classificat masculí i femení de la 
resta de categories. També per 
als tres primers classificats 
locals absoluts masculí i femení 
i per als tres primers equips d’en-

titats o empreses del Masnou, 
sumant les tres millors posicions 
dels atletes classificats de cada 
equip. A més, tothom qui acabi la 
prova rebrà un lot amb diferents 
obsequis. Així mateix, les perso-
nes participants disposaran d’un 
servei d’aparcament gratuït a la 
mateixa sortida per gentilesa de 
Promocions Portuàries, SA, Port 
del Masnou, d’un servei de  
guarda-roba a la zona de sortida 
i d’una zona lúdica infantil. 

Per a més informació, visiteu 
la pàgina web de la cursa: 
http://www.santsilvestre-
delmasnou.com/

XXXII Cursa de Sant Silvestre, 
per córrer i gaudir a la vora del mar

Com a novetat destacada, enguany la cursa es divideix en la categoria popular femenina i la masculina

Participants	a	punt	de	sortir	abans	d’una	de	les	edicions	anteriors	de	la	cursa.	

ESPORTS

LES INSCRIPCIONS ES 
PODRAN FER FINS AL 
23 DE DESEMBRE O BÉ 
FINS A ARRIBAR AL 
LíMIT DE 1.200 PLACES
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Jordi Matas, conseller comar-
cal i regidor de l’Ajuntament del 
Masnou, és el nou president del 

Consell Esportiu del Maresme. 
Matas va ser elegit a l’assemblea 
que va tenir lloc el divendres 4 de 
novembre del Consell Esportiu, 
en la qual també es va escollir la 
resta de la nova Junta. El regidor 
d’Esports de Mataró, Pere Gal-
vany, n’és el vicepresident; Sabi-
na Fernández, representant de 
l’escola Pla de l’Avellà (Vilassar 
de Mar-Cabrera de Mar), n’és la 
nova secretària, i la tresoreria ha 
recaigut en Joan Vilà, represen-
tant de la Penya Apa Anem-hi, 
d’Arenys de Mar.

La resta de la Junta està for-
mada per cinc vocals: Juanjo 
Almansa, regidor d’Arenys de 
Mar; Sergi Ortega, tècnic d’Es-
port de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt; Francesc 
Millán, de l’Ajuntament de Pine-

da de Mar; Àlvar Julián, del 
Club de Voleibol Mataró; Josep 
M. Larraz, de l’escola Freta de 
Mataró; Ivan Serrano, de l’es-
cola La Salle de Premià de Mar, i 
Josep Comas, de l’escola Sinera 
d’Arenys de Mar.

El Consell  Esportiu del 
Maresme és una entitat privada 
d’interès públic i social, sense 
ànim de lucre, que té com a 
objectiu el foment, l’organització 
i la promoció de l’activitat espor-
tiva a la comarca del Maresme. 
La majoria de les activitats que 
organitza van adreçades a nens i 
nenes en edat escolar. Destaquen 
els jocs esportius escolars i les 
activitats que promou el Pla cata-
là d’esport a l’escola. L’any passat 
se’n van beneficiar uns 16.000 
escolars del Maresme. 

El Club de Judo Rei, ubicat al 
Masnou, segueix aconseguint 
èxits entre els seus esportistes, 
que s’han classificat diverses 
vegades entre els tres primers 
llocs del rànquing català d’aques-
ta temporada 2011-2011. En les 
diverses categories en què par-
ticipen els judokes, han obtingut 
bons resultats: a la categoria sub-

15, Mireia Lapuerta va aconse-
guir endur-se el primer lloc; a la 
categoria sub-17, Carlos Onti-
veros, Carlos Jaumejoan i 
Anna Orti van quedar en segona 
posició, i a la categoria sub-20, 
Naiara Zarate va quedar segona 
i Marina Couso, tercera. 

Dins del rànquing nacional, el 
judoka del Club Oriol Subirana 

va quedar quart classificat i Car-
los Jaumejoan, setè. A més, 
Subirana , va aconseguir la 
medalla de bronze a la Súper 
Copa d’Espanya (categoria A 
internacional), celebrada a Tota-
na (Múrcia), en què van partici-
par 360 judokes de tota la geo-
grafia espanyola i també de 
diversos països estrangers. 

El regidor d’Esports, 
Jordi Matas, nou president 
del Consell Esportiu del 
Maresme

Nous èxits per al Club 
de Judo Rei

Jordi	Matas.

Els	esportistes	del	Club	han	aconseguit	molt	bones	classificacions	recentment.	

Tercer lloc per al 
masnoví Santi Mas 
al Grand Prix de 
L’Armistice

El debut de Ricky 
Rubio a l’NBA serà 
el dia de Sant Esteve

El  regat is ta  masnoví 
Santi Mas , juntament 
amb Jaime Menescal, 
va aconseguir la tercera 
posició a la quaranta-
dosena edició del Grand 
Prix de L’Armistice, cele-
brat a Maubuisson (Fran-
ça) entre el 29 d’octubre 
i l’1 de novembre. Mas 
i Menescal van aconse-
guir el bronze després 
d’una lluita aferrissada pel 
triomf fins al final de la 

competició, que va comp-
tar amb més d’un centenar 
de participants.

D’altra banda, la també 
masnovina Sílvia Mas, 
juntament amb Núria 
Miró, va aconseguir una 
discreta trenta-dosena 
posició i, encara que la 
parella va començar amb 
un resultat fluix, va anar 
millorant regata rere rega-
ta i va aconseguir bons 
parcials. 

El basquetbolista Ricky	Rubio	debutarà a l’NBA (Natio-
nal Basketball Association) el dia 26, dia de Sant Esteve, 
quan els Timberwolves rebran al Target Center els Thun-
de. L’equip dels Minnesota Timberwolves va aconseguir els 
drets del jugador masnoví al draft de l’any 2009.

Un	moment	de	la	competició.	
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Lourdes Alonso, mestra

L’any 1985, la direcció i el 
claustre de professors de 
l’escola Rosa Sensat acordava 
iniciar l’ensenyament en 
català. Com es va prendre 
aquesta decisió?
La decisió es va prendre en un 
claustre extraordinari que va 
comptar amb l’assistència del 
llavors cap del Servei d’Ense-
nyament del Català (SEDEC) 
de la Generalitat de Catalunya, 

Joaquim Arenas, responsable del 
procés d’immersió lingüística 
delegat de la tutela del canvi de 
llengua vehicular en l’educació 
catalana. Al claustre de profes-
sors i professores hi havia diver-
ses opinions, però altres com-
panys i jo teníem molt clar que 
aquesta era l’única manera que el 
nostre alumnat aprengués català, 
ja que, majoritàriament, en aque-
lla escola i en aquella època, els 
alumnes eren castellanoparlants. 
Un dels objectius que es volien 
aconseguir amb aquesta mesura 
era equilibrar la manca d’ús quo-
tidià de la llengua catalana.

Quins canvis va comportar 
l’aplicació d’aquest model 
d’ensenyament?
Evidentment, la presència del 
català va ser el canvi més impor-
tant. Molts mestres castellano-
parlants van haver de treure’s els 
cursos de FOPI ( Formació Per-
manent Institucional) en  llengua 
i cultura catalanes. El model es 
va anar introduint gradualment i, 
en realitat, va ser fàcil aplicar-lo 
al parvulari, ja que els nens petits 
tenen molta facilitat per adquirir 
una nova llengua. A més a més, 
comptàvem amb l’assessora-
ment del SEDEC, que ens pro-
porcionava la metodologia i tot 
el material necessari. 

Com va viure els primers 
anys d’immersió lingüística? 
van ser molt durs? Què és el 
que més va costar?
Com tota novetat o canvi, va 
suscitar una mica d’inquietud 
en les famílies dels infants, i 
també al claustre de professors 

i professores. Però jo no ho 
recordo com un procés dur; al 
contrari, era motivador i inno-
vador. Un nou repte. 

El que més va costar va 
ser esperar els bons resultats 
que va donar aquesta inicia-
tiva. Ara, des de la maduresa 
d’aquest model, puc fer-ne una 
valoració molt positiva, ja que 
tots els alumnes, quan acaben 
els estudis, parlen català i cas-
tellà, tot i la diversitat cultural 
que avui dia hi ha a l’escola 
pública.

Defensa l’escola catalana 
com a model de cohesió 
social. Quins beneficis té 
per a l’alumnat?
L’escola catalana, des dels seus 
inicis, sempre s’ha definit com 

a escola inclusiva i, natural-
ment, una forma d’inclusió és 
l’aprenentatge de la llengua 
vehicular: el català. La con-
junció de diversos elements 
d’aquest model fan possible 
que l’alumnat pugui conèixer 
perfectament tant el català 
com el castellà en acabar l’en-
senyament i, a més a més, pro-
posa per a l’alumnat nouvingut 
una acollida que permet anar 
incorporant progressivament 
aquesta nova llengua per evi-
tar qualsevol fractura que pugui 
ser produïda per diferències 
lingüístiques.

Creu que de veritat perilla 
el model d’escola en català?
Els mestres cada cop estem 
més acostumats a fer canvis, 

sobretot de normativa. Amb 
la incorporació de la dreta al 
Govern espanyol tot és pos-
sible, però recular després 
d’aquests gairebé trenta anys 
d’immersió lingüística amb 
el català com a única llengua 
vehicular a l’escola, ara, des-
prés de tant de temps, crec que 
seria inconcebible i un error 
fer un pas enrere tan impor-
tant. 

És responsabilitat de tota 
la comunitat educativa (pares, 
mares, mestres, alumnat, asso-
ciacions...) que això no passi, 
però qui ha d’aconseguir-ho és 
el Govern de Catalunya. Crec 
que els poders judicials, amb 
la interlocutòria, no han entrat 
a considerar si amb el model 
actual ja es garantia el domini 

d’ambdues llengües –del cas-
tellà i del català– a les escoles 
de Catalunya. Per la meva part, 
els diria que abans els caldria 
conèixer i valorar les nocions 
finals a què arriba l’alumnat, en 
comptes de centrar-se a incor-
porar més presència horària 
lectiva del castellà. 

Amb més de trenta anys a la 
professió i havent conegut 
diverses escoles del Masnou, 
com veu la situació actual de 
l’ensenyament al poble?
Crec que les escoles del poble 
estan plenes de bons professi-
onals. Sóc una gran defenso-
ra de l’escola pública i el que 
trobo a faltar a les escoles 
del poble és una mica més de 
cohesió entre elles. En l’as-
pecte de la defensa del català 
a l’escola, crec que ens hem 
unit força en les diverses con-
centracions reivindicatives 
que s’han donat.

Gairebé ha desenvolupat 
tota la seva carrera com 
a mestra en escoles del 
Masnou. Això suposa que 
la seva relació amb el 
municipi és diferent? Com 
ha vist l’evolució de les 
escoles al poble?
Amb trenta anys de mestra al 
Masnou (deu a l’escola Rosa 
Sensat i vint a la Marinada), la 
meva relació amb les persones 
que formen el municipi sí que 
és diferent, ja que moltes han 
passat per l’escola, i, després, 
te les tornes a trobar aquí 
mateix, quan hi porten els seus 
fills i filles. És molt enriquidor 
i gratificant veure com han 
crescut i han evolucionat com 
a persones. Els centres educa-
tius del municipi han progres-
sat cap a una escola més parti-
cipativa, inclusiva i dinàmica, i 
s’han sabut adaptar a la situa-
ció de cada moment, molt 
especialment l’actual, en què 
es disposa de pocs recursos 
econòmics. 

Docent	a	l’ensenyament	públic	des	de	l’any	1977,	ha	passat	per	les	escoles	masnovines	Marinada	i	Rosa	Sensat,	de	les	
quals	ha	format	part	de	l’equip	directiu.	Ocupava	el	lloc	de	directora	l’any	1985	quan	l’escola	Rosa	Sensat	va	esdevenir	el	
primer	centre	educatiu	del	Masnou	a	declarar-se	escola	catalana	al	cent	per	cent. De mare francesa i pare sorià, és potser 
la seva riquesa lingüística la que l’ha convertida en una ferma defensora del model de l’escola catalana i absoluta detractora de 
la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el castellà a les escoles.

L’ENTREvISTA

EL MODEL D’UNA ESCO-
LA COMPLETAMENT EN 
CATALÀ ES VA INTRO-
DUIR GRADUALMENT I 
PODEM DIR qUE NO VA 
SER DUR

“Recular quant a immersió lingüística seria un error”

TOTA LA COMUNITAT 
EDUCATIVA S’HA D’IM-
PLICAR PER NO RETRO-
CEDIR EN LA IMMERSIó 
LINGüíSTICA, PERÒ HO 
HA D’ACONSEGUIR LA 
GENERALITAT
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