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Després que, al desembre, la 
comunitat educativa tingués 
coneixement de la decisió de la 
Generalitat de suprimir una línia 
de primer de secundària dels 
instituts masnovins, i després de 
nombroses gestions i comunica-
cions amb diversos responsables 
de la Conselleria, l’Ajuntament ha 
sabut que, des dels Serveis Terri-
torials del Maresme-Vallès Orien-
tal es proposarà mantenir l’oferta 
existent actualment. Tot i així, la 
regidora  Judit Rolán s’ha mostrat 
prudent perquè la notificació ofici-
al i definitiva encara no ha arribat.

Inclou l’agenda 
del 2 de febrer al 
20 de març de 2012 

No us perdeu cap de 
les activitats que es fan 
al municipi

el Masnou
Informació municipal i ciutadana
Febrer 2012 Núm. 50 - 2a època viu
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Des del 19 de març passat, dia 
de la inauguració de les obres 
de remodelació de la Biblioteca 
Joan Coromines, fins al 31 de 
desembre de 2011, l’equipament 
ha rebut més de 100.000 visites 
per gaudir d’algun dels diversos 

serveis que s’hi ofereixen: préstec 
de llibres, publicacions, materi-
al multimèdia, Internet, Wi-Fi... 
Les xifres posen de manifest que 
la Biblioteca ha reforçat el seu 
paper clau en la proposta cultural 
i d’oci del municipi.

La Biblioteca Joan Coromines 
supera les 100.000 visites des 
que es va inaugurar  Pàg. 14

L’Ajuntament i les AMPA 
es mobilitzen per mantenir 
l’oferta educativa al municipi  
Pàg. 12

Oberta a la població 
la segona fase del parc 
dels Països Catalans Pàg. 5

La zona de la segona fase del parc dels Països Catalans es va obrir a la població el 23 de desembre passat, després del 
retard ocasionat per diverses tasques pendents relacionades amb l’enllumenat. Pocs dies després de la posada en servei, 
l’espai ja presentava desperfectes importants, per la qual cosa l’Equip de Govern demana responsabilitat i la implicació 
de tot el veïnat per mantenir en bones condicions aquest parc públic. 
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2     

FEBRER

2  Dijous 

18	h	· Biblioteca Joan Coromines
“Estratègies 
d’enfortiment del rol 
parental: prevenció en 
el jovent i l’adolescència”
Activitat	emmarcada	en	
el	Pla	municipal	de	prevenció	
de	drogodependències.

Xerrada activa adreçada a pares 
i mares amb l’objectiu d’oferir-los 
pautes educatives per treballar la 
prevenció de drogodependències. 
Inclou conceptes bàsics per poder 
parlar-ne amb els fills i orientacions 
per evitar problemes: comunicació, 
normes, supervisió de la conducta...
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

4  Dissabte

ARTESANIA 
De	10	a	14	h	· Edifici Centre,  
1a planta, aula 3
Taller: Tècniques de 
muntatge de bijuteria
Es realitzarà el muntatge de dife-
rents peces de bijuteria per apren-
dre a utilitzar els materials més 
adequats i les diferents tècniques 
de muntatge. Els materials que 
s’utilitzaran seran pedres semipreci-
oses, fornitures de metall, cuir, etc. 
Inscripcions per correu electrònic a: 
info@sarplataygemas.com. L’últim 
dia per inscriure-s’hi 
és l’ 1 de febrer.
Ho organitza: Fira d’Artesania, La Colla 
de l’Hort

10.30	h	· Trobada al Centre 
d’Acollida Turística (CAT)
Visita a la Cella Vinaria 
de Teià i el celler Roura 
d’Alella, i tast de vins

Preu: 8 euros
Ho organitza: Centre d’Acollida Turística 
(CAT)

5  Diumenge 

TRADICIONS 
De	10	a	15	h	· Plaça d’Ocata
Ballada de sardanes
Ho organitza: Agrupació Sardanista del 
Masnou

MÚSICA 
De	18	a	21.30	h	· Ca n’Humet 
(sala polivalent)
Ball de swing amb la Big 
Band Jazz Maresme

A les 18 h, discjòquei, i a les 19 
h, Big Band i, després, descans, 
amb actuació sorpresa i disjòquei. 
A les 20 h, Big Band, i a les 21 h, 
discjòquei. 
Ho organitza: Club del Ritme Afrollatí i 
Ajuntament del Masnou

7  Dimarts 

10	h	·	Pau Casals
Deixalleria mòbil
Fins al 12 de febrer
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

CONFERÈNCIA 
19	h	· Biblioteca Joan Coromines
“Globalització més justa”
A càrrec 
d’Arcadi 
Oliveres 
(UAB)
Ho organitza: 
Aula d’Extensió 
Universitària 
del Masnou

10  Divendres 

CONTES 
18	h	· Biblioteca Joan Coromines
Contes de petit format: 
La sirena dels contes
A càrrec de Susanna Tortosa.
Activitat adreçada a infants a partir 
de quatre anys.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

11  Dissabte

De	17.30	a	19.30	h	·	Sortida 
des de l’església de Santa Maria 
de Maricel
Processó de l’Hospitalitat 
de Lourdes
Recorregut: Església de Santa Maria 
de Maricel, carrers d’Almeria, Joan 
XXIII, Sant Miquel, Roger de Flor, 
Fontanills i arribada a l’Oratori de 
Santa Maria d’Ocata (Fontanills, 33).
Ho organitza: Parròquies de Sant Pere i 
Mare de Déu del Pilar

TEATRE 
23	h	· Ca n’Humet (sala entitats)
La nit del riure 2.0

El segon 
dissabte de 
cada mes, 
l’AJTEM 
organitza 
La nit del 
riure 2.0, 
un format 
d’humor 

amb monòlegs, gags i improvi-
sacions, que es fa en un ambient 
íntim de 40 persones de públic 
com a màxim. A més,  podreu 
gaudir d’una actuació del famós 
Frank Sinatra, que interpretarà la 
cançó Masnou, Masnou.
Preu: 2 euros amb consumició.
Ho organitza: AJTEM i La Xalupa

12  Diumenge

14	h	·	Locals parroquials de 
l’Església de Santa Maria
Dinar de germanor 
pro obres de Sant Pere
Ho organitza: Església de Sant Pere

15  Dimecres 

LITERATURA 
19	h	· Biblioteca Joan Coromines 
(sala polivalent) 
Presentació del llibre: 
On el dia dorm amb els ulls 
oberts: un viatge científic 
a l’Àrtic, de Toni Pou

L’autor mas-
noví Toni Pou 
presentarà el 
seu llibre guar-
donat amb el 
Premi Godó 
de Periodisme 
d’Investigació 
i Reporteris-
me. L’estiu del 
2008,  

Toni Pou va ser seleccionat per la 
Federació Mundial de Periodistes 
Científics, juntament amb catorze 
periodistes científics més de la resta 
del món. Es tractava de formar part 
d’una expedició científica a l’Àrtic 
canadenc a bord de l’Amundsen, un 
trencaglaç dedicat íntegrament a la 
recerca científica. L’editorial Empú-
ries ha publicat el llibre escrit sobre 
aquest viatge.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

16  Dijous

MÚSICA 
18	h	· Ca n’Humet
Concert de l’alumnat 
de l’Escola Municipal de 
Música del Masnou 
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

17 Divendres 

EXPOSICIó 
Es	pot	visitar	en	horari	
de	la	Biblioteca	· Biblioteca 
Joan Coromines
“Rosa Leveroni, dona 
de lletres”
Fins	al	16	de	març

Aquesta expo-
sició recorda 
la figura i la 
transcendència 
de Rosa Leveroni 
(Barcelona, 1910-
1985) amb motiu 
del centenari del 
seu naixement.
Ho organitza: Biblio-
teca Joan Coromines

18  Dissabte

Per	concretar	·	Plaça d’Alsina Sensat
Calçotada 
Ho organitza: Associació d’Amics de 
Pere Grau

CARNAVAL 

18	h	· Pati del Casino del Masnou
Festa de Carnestoltes 
Un espectacle d’animació per a 
tots els públics, amb teatre, màgia, 
humor, música, jocs i sorpreses. 
Obert i gratuït per a tothom.
Ho organitza: Casino del Masnou  
i Bbactivities

CARNAVAL 
22.30	h	· Ca n’Humet
CarnaBall
Ball	i	concurs	de	disfresses	
per	celebrar	el	Carnaval
Es repartiran sis premis entre les 
disfresses més originals i divertides: 
tres premis en la categoria d’indivi-
duals i parelles, i tres premis per a 
les millors comparses.
Ho organitza: Associació Cultural la Xalu-
pa amb la col·laboració del col·lectiu A les 
Barrakades

19  Diumenge

CARNAVAL 
11.30	h	·	Avinguda de Pau 
Casals - Ramón y Cajal
Rua i cercavila de 
Carnestoltes

Concentració a les 11.30 h a l’avin-
guda de Pau Casals. Sortida de la 
rua a les 12 h, baixada per l’avin-
guda de Pau Casals, pl. d’Espanya, 
pg. de Romà Fabra i arribada a la 
plaça de Marcel·lina de Monteys. 
A les 12.30 h, a la mateixa plaça, 
espectacle de música enllaunada i 
actuació d’il·lusionisme.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 
11.30	h	· Can Malet (segona 
planta)
Presentació de 
l’Assemblea Nacional 
Catalana (Maresme)
Parlaments de Julià Carbonell, 
membre del secretariat de l’ANC, 
Patrícia Gabancho, escriptora, i 
Jordi Roig, membre del secretariat 
de l’ANC i del Cercle Català de 
Negocis. 
Ho organitza: Assemblea Nacional 
Catalana 

21  Dimarts 

10	h	·	Aparcament d’Amadeu I
Deixalleria mòbil
Fins al 26 de febrer
Ho organitza: Ajuntament del 
Masnou

CONFERÈNCIA 
19	h	· Biblioteca Joan Coromines
“La pau interior”
A càrrec de Francesc Lozano (biòleg).
Ho organitza: Aula d’Extensió Universi-
tària del Masnou

22  Dimecres

TERTÚLIA 
LITERARIA 
19	h	· Biblioteca Joan Coromines 
(aula de formació)
Desdejuni a Can Tiffany, 
de Truman Capote

Conduïda per 
M. Carme 
Roca.
La Biblioteca 
deixa en prés-
tec diferents 
exemplars 
d’aquesta 
obra.
Ho organitza: 
Biblioteca Joan 
Coromines

24  Divendres

9	h	·	Costa Brava: Cadaqués, 
Empuriabrava i Roses
Sortida de dos dies 
a la Costa Brava 
per Carnaval 
Informació i reserves: Casal de Gent 
Gran Can Malet (ptge. de Marià 
Rossell, 2. Tel. 93 555 47 26).
Ho organitza: Casal de Gent Gran Can 
Malet

25  Dissabte

EXPOSICIó 
18	h	· Els Vienesos
“El Masnou Alt a través 
del temps”

Fins al 23 d’abril.
Exposició composta per fotografies 
cedides per gent del poble i imatges 
de l’Arxiu Fotogràfic Municipal 
sobre el Masnou Alt.
Ho organitza: Arxiu Municipal Masnou

26  Diumenge 

TEATRE 
De	19	a	20	h	· Gent del Masnou
Diumenge amb Lletres
Monòlegs còmics, música, cant, 
fragments teatrals, dansa, contes, 
poesia, literatura, etc. Un entreteni-
ment que us farà passar una tarda 
divertida i agradable l’últim diumen-
ge de cada mes.
Ho organitza: Rauxa, Arts Escèniques

MARÇ

1  Dijous 

GASTRONOMIA 
Sense	hora	·	Diversos
Jornades Gastronòmiques 
del Vi de la DO Alella
Fins al 31 de març.
Durant el mes de març tindran lloc 
les VII Jornades Gastronòmiques 
del Vi DO Alella amb moltes nove-
tats. Els restaurants participants 
ofereixen un menú especial amb una 
copa de vi DO Alella.
Preu: Segons el restaurant.
Ho organitza: Consorci DO Alella i 
ajuntaments participants

6  Dimarts 

10	h	·	La Nimfa
Deixalleria mòbil
Fins a l’11 de març
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

CONFERÈNCIA 
19	h	·	Biblioteca Joan Coromines
“Una biografia del segle 
XX: Margaret Thatcher”

A càrrec 
d’Andreu 
Mayayo (profes-
sor de la UB).
Ho organitza: 
Aula d’Extensió 
Universitària 
del Masnou

9  Divendres

CONTES 
18	h	· Biblioteca Joan Coromines
L’Hora del Conte: Contes 
en llengües d’origen
La hormiguita retosona, un conte de 
tradicció cubana a càrrec de Kenia 
Beckford.
Amb aquesta sessió es vol acostar i 
donar a conèixer la llengua i la cul-
tura d’altres països als infants de la 
nostra població. Activitat adreçada 
a infants a partir de quatre anys.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines 
amb la col·laboració de l’Associació 
UNESCO el Masnou

18  Diumenge

9	h	· Plaça de Marcel·lina de 
Monteys
Passejada matinal al 
Castell del Burriac

Sortida de la plaça de Marcel·lina 
de Monteys amb cotxes particulars 
cap a Cabrils. Si no podeu portar 
cotxe, hi ha un nombre limitat de 
places disponibles per acompa-
nyar-vos-hi. Se sortirà de la plaça 
de l’Església de Cabrils a les 9.30 
h. Hi haurà esmorzar per a tothom. 
Es demana puntualitat. Podeu con-
tactar amb: Francesc Montañá al 
telèfon 93 253 45 63 o bé a  
francesc.montana@angelini.es.
Ho organitza: Amics i Antics Escoltes del 
Masnou
 

20  Dimarts 

10	h	· Pau Casals
Deixalleria mòbil
Fins al 25 de març.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
 

CONFERÈNCIA 
19	h	· Biblioteca Joan Coromines
“Per què cal parlar 
també dels homes?”
A càrrec de Daniel Gabarró (psicòleg)
Ho organitza: Aula d’Extensió Universi-
tària del Masnou

Altres informacions

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

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

Grup	dinàmic	de	pràctiques	
d’anglès
Setmanalment, els dimarts fins al 
mes de juny, a l’aula de formació 
de la Biblioteca Joan Coromines, es 
podrà practicar conversa en anglès. 
És un grup dinàmic, cosa que vol dir 
que pot assistir-hi o deixar-hi d’as-
sistir qui vulgui i el dia que vulgui. 
Es comunica 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 històri-
es 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 
dissabtes al mes d’11 a 12.30 h a la 
seva seu (al carrer de Cuba), per lle-
gir i comentar el llibre Las mujeres 
que corren con los lobos, de l’autora 
Clarissa Pinkola Estés. 
Per a més informació, truqueu 
al telèfon 655 55 00 27.

Sortida	de	sis	dies	a	Praga
El Casal de Gent Gran Can Malet 
organitza una sortida de sis dies a la 
ciutat de Praga i rodalies. La sortida 
serà el dia 6 de maig a les 8.30 h. 
Per a més informació i reserves con-
tacteu amb el Casal de Gent Gran 
Can Malet (ptge. de Marià Rossell, 
2. Tel. 93 555 47 26).

Denominació d’Origen Alella
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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 d’autoria desconeguda d’una dona amb un infant en braços a 
prop de Can Teixidor. Procedent del fons Joaquín Cabezas, la imatge 
pertany a l’Arxiu Municipal.

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. 
Sorpresa i indignació 
davant del fet que 
l’Ajuntament del Mas-
nou retalla també la 
il·lusió als més petits. 
Gràcies Miguel Tripiana 
i companyia, sense vos-
altres no hauria estat 
possible!

Ana	Comellas

M’AGRADA 
Les tempera-
tures del gener 
han fet possible 
que, a finals 
d’aquest mes, 
ja s’hagin pogut 
veure alguns 
arbres amb 
flors: un avís de 
la primavera.

Amparo	
Sánchez:

)

:)

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

Edició: 
					

Coordinació: Alcaldia

Redacció:	Sònia	Hernández i	Mireia	Cuxart
 
Suport fotogràfic:	Raül	Andreu

Correcció lingüística: Mònica	Clotet
Servei	de	Correcció	de	l’Ajuntament

Disseny i maquetació: Josep	Puig

Producció: RRB				

Dipòsit legal: B-9961-1979

Telèfons d’interès

SERVEIS

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

URGÈNCIES

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

Protecció	Civil		
93 555 17 44

Bombers	de	Badalona	
085 / 93 388 00 80

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

Natividad	Martín		pregunta
El	26	de	gener	passat	van	treure	els	con-
tenidors	soterrats	del	carrer	de	Tomàs	
Vives.	Per	què?	Fem	un	pas	enrere	ara	que	
ens	havíem	acostumat	a	fer-los	servir?

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

No exactament. Tot va començar arran 
d’una queixa de l’empresa CESPA, responsa-
ble de la recollida de les fraccions d’orgànica 
i rebuig, atès l’elevat grau de deteriorament 
i corrosió de l’estructura d’aquests conteni-
dors. Equinord, empresa fabricant d’aquests 
contenidors soterrats, va fer-ne una inspec-
ció i va redactar un informe en què acon-
sellava el tancament urgent d’aquest equip 
de contenidors i substituir-lo. Ara bé, vam 
considerar que el pressupost d’aquesta 
instal·lació, atesa la conjuntura actual de 
contenció de la despesa, era excessiu, per 
la qual cosa es va decidir provisionalment 
col·locar-hi contenidors de superfície.
Aprofito per saludar-vos ben cordialment.

No a la reducció d’una línia 
de secundària

Des del 23 de desembre, el municipi, malgrat que sigui de 
manera provisional i en espera de la recepció, gaudeix d’un 
nou espai públic ben equipat i de qualitat. Que la segona 
fase dels jardins dels Països Catalans sigui una realitat és un 
fet important per a tota la vila i, com a tal, cal celebrar-ho. I 
després de la celebració i la satisfacció per la fita aconsegui-
da, cal que aparegui la responsabilitat de tots els masnovins 
i masnovines. Tenir l’espai tal com està ara, amb zones per 
als més petits, i punts de trobada i per a la pràctica espor-
tiva, ha costat molt esforç i recursos econòmics. Ara cal 
conservar-lo perquè no es degradi i no hi calguin repara-
cions constantment. El Masnou té els jardins dels Països 
Catalans que tant ha reclamat, i ara cal demostrar que els 
mereix, els valora i sap cuidar-los. Les arques municipals no 
es troben en un estat que permeti sufragar les bretolades i 
els actes incívics d’uns quants. En un moment de dificultats 
econòmiques serioses, sempre poden sortir necessitats més 
urgents que el manteniment del parc. Per tant, ara que ja 
és una realitat, cal cuidar-lo. És responsabilitat de tothom.

Pere Parés 
Alcalde

Imatges del record@

Editorial

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

Malgrat la situació actual, en què la crisi econòmica està afectant moltes famílies i llars mas-
novines, encara podem estar contents i orgullosos dels actius de què disposem a la nostra 
vila. Un d’aquests recursos és l’oferta d’ensenyament públic i concertat per a totes les edats. 
La supressió d’una línia de secundària que s’havia insinuat i plantejat des del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat suposaria una amenaça per a l’equilibri i la qualitat de l’oferta 
educativa. 

Per això, tant des del consistori com des de les AMPA, ens vam mostrar fermament en contra 
d’aquesta mesura. I és per això que hem d’esperar que aquest afer tingui un desenllaç satisfac-
tori, especialment després d’haver rebut la comunicació que des dels Serveis Territorials del 
Maresme-Vallès Oriental es proposarà el manteniment de l’oferta actual, és a dir, de vuit línies 
de primer de secundària. Aquest procés és una mostra de com, de vegades, encara que les pers-
pectives siguin dolentes, cal lluitar per allò en què creiem. L’esforç i la feina de tots, amb passos 
ferms i decidits, sempre ens han de portar a bon port. Tot i així, no podem caure en el cofoisme, 
sinó que cal ser prudents i esperar-ne la resolució definitiva per analitzar els passos següents.
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Amb el Reial decret llei 20/21, 
de 30 de desembre, el Govern 
de Mariano Rajoy aprova una 
sèrie de mesures urgents en 
matèria pressupostària, tribu-
tària i financera amb la intenció 
de reduir el dèficit públic. Amb 
l’aplicació d’aquesta mesura 
es vol garantir que la situació 
financera de les corporacions 
locals, en general força delica-
da, no posi en perill l’objectiu 
principal establert pel Govern de 
Rajoy en matèria pressupostà-
ria: la reducció del dèficit públic 

de l’Estat per poder assolir els 
objectius marcats per la Unió 
Europea des de Brussel·les.

La mesura, de compliment 
obligat, permetrà a l’Ajuntament 
comptar amb uns 750.000 euros 
més per als comptes municipals.

Al Masnou, aquesta mesura 
tindrà una repercussió en l’in-
crement de l’IBI d’un 10%, que 
s’afegeix al 3,2% que l’Ajunta-
ment havia aprovat al Ple a la 
sessió del mes d’octubre passat 
dins del conjunt de les ordenan-
ces fiscals per al 2012.

Segons el regidor de Finan-
ces, Llorenç Birba, aquesta 
mesura suposa, d’una banda, 
“una injecció de recursos a 
curt termini per a les arques 
municipals que ningú no havia 
previst, però que ens facilitarà 
la gestió”. I, de l’altra, “un 
increment d’aquesta magnitud 
representa una càrrega afegi-
da per a totes les famílies i 
negocis ,  cosa  que ,  en  un 
moment com l’actual, repre-
senta un sobreesforç impor-
tant”. 

El Ple de l’Ajuntament, a la ses-
sió del 22 de desembre, va apro-
var la delegació de la gestió i 
la recaptació de l’impost sobre 
vehicles de tracció mecànica 
(IVTM), l’impost sobre activitats 
econòmiques (IAE), les multes 
de tràfic, i també la recaptació 
en via executiva de tots els tri-
buts i altres ingressos de dret 
públic local. Aquesta delegació 
suposarà la creació d’una Ofi-
cina de Gestió Tributària de la 
Diputació (ORTG) al Masnou 
a l’OAC, al carrer de Roger de 
Flor, per facilitar la gestió de 
tràmits a tots els masnovins i 
masnovines. La delegació ha 
estat aprovada al mes de gener 
també per la Diputació i, en el 

moment de tancar aquesta edi-
ció, s’estaven duent a terme 
els processos necessaris per 
a l’obertura de l’oficina, que 
podria esdevenir-se en breu. 

El regidor de Finances, Llo-
renç Birba, va explicar al Ple en 
què es va aprovar la mesura que 
“la delegació que es fa a la Dipu-
tació suposa un increment d’in-
gressos per a l’Ajuntament, 
especialment en referència a les 
multes de circulació, ja que el 
consistori només pot cobrar les 
sancions per les infraccions 
comeses al municipi i per habi-
tants del municipi, mentre que 
l’Oficina de Gestió Tributària de 
la Diputació pot exigir el paga-
ment de multes a persones de 

tota la demarcació provincial”. 
Segons Birba, això podria supo-
sar un augment d’uns 100.000 
euros de recaptació. 

L’horari d’atenció presenci-
al de l’ORGT serà de dilluns 
a divendres, de 8.30 a 14 h, i 
els dijous també de 17 a 20 h. 
Així mateix, també es pot obte-
nir informació i fer tràmits al 
Centre d’Informació Tributà-
ria (telèfons: 93 202 98 01 i 
902 123 623), de 8.15 a 17.45 
h (divendres fins a les 14.45 h), 
i també a la seu electrònica de 
l’ORGT (http://orgt.diba.cat, 
disponible les 24 hores del dia).

El Govern de l’Estat decreta un increment de 
l’impost sobre béns immobles (IBI) per facilitar 
el sanejament de les administracions locals

L’Ajuntament delega a la Diputació la 
gestió i la recaptació d’alguns tributs

Canvis en el pagament 
de llicències i comunicacions 
d’obres, obertura i activitats
Amb l’aprovació de les orde-
nances fiscals que han de 
regir durant l’exercici 2012, 
s’ha introduït com a novetat 
l’autoliquidació per al paga-
ment de les comunicacions 
prèvies d’obres, de les lli-
cències d’obres menors, de 
les llicències per ocupació 
de terrenys d’ús públic amb 
materials de construcció i de 
les sol·licituds d’obertura o 
de comunicació prèvia d’ac-
tivitats.

A partir de l’1 de febrer 
d’enguany, en el moment de 
presentar les sol·licituds o 
comunicacions esmentades, 
el subjecte passiu hi haurà 

d’adjuntar el comprovant 
conforme ha fet efectiva 
l’autoliquidació provisional. 
L’Ajuntament, després de les 
comprovacions necessàries, 
realitzarà, si escau, la liquida-
ció complementària, i deduirà, 
si és procedent, el que s’hagi 
ingressat amb caràcter provi-
sional.

A la pàgina web de l’Ajun-
tament es poden trobar els 
models per sol·licitar les lli-
cències i comunicacions. 

Per a qualsevol dubte, 
podeu adreçar-vos a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana de l’Ajunta-
ment (carrer de Roger de Flor, 
23; telèfon 93 557 17 48). 
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CALENDARI FISCAL. EXERCICI 2012

IVTM: Impost sobre vehicles de tracció mecànica (Delegat a l’ORGT)
EXUR: Exaccions municipals d’urbana refoses (taxes de recollida d’escombraries i d’entrada de vehicles)
EXIN: Exaccions industrials refoses (taxes de recollida d’escombraries i d’ocupació de via pública)
IBI: Impost sobre béns immobles (urbans i rústics)
Cementiri: Taxa de cementiri municipal
IAE: Impost sobre activitats econòmiques (Delegat a l’ORGT)

Els percentatges indiquen els fraccionaments en concepte d'EXUR
(2 fraccionaments) i d’IBI (4 fraccionaments).

En el cas dels domiciliats, s’indica la data en què es produirà el
càrrec al compte corrent del i de la contribuent.

En el cas dels no-domiciliats, s’indica el període de cobrament voluntari
durant el qual les persones contribuents podran efectuar el pagament.

IVTM (domiciliats)

IVTM (no domiciliats)

EXUR (domiciliats 50%)

EXUR (domiciliats 50%)

EXUR (no domiciliats)

EXIN (domiciliats)

EXIN (no domiciliats)

IBI (domiciliats 25%)

IBI (domiciliats 25%)

IBI (domiciliats 25%)

IBI (domiciliats 25%)

IBI (no domiciliats)

Cementiri (domiciliats)

Cementiri (no domiciliats)

IAE (domiciliats)

IAE (no domiciliats)

DiaConcepte

Mes Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Setembre Octubre Novembre

3 2 4 8 97 4 2 4 3 3 2

1r

2n

1r

2n

3r

4t

del 2 d’abril al 4 de juny

del 7 de març al 9 de maig

del 7 de maig al 9 de juliol

del 7 de maig al 9 de juliol

del 5 de setembre al 5 de novembre

7 9 7

del 3 de febrer al 4 d’abril

5 5

Pagament fraccionat de l’IBI
Per acol l i r-se a aquesta opció, és
indispensable la domiciliació bancària.
Per a qui ja compleixi aquest requisit de
domiciliació, es procedirà automàticament
al càrrec fraccionat de l’IBI en quatre
fraccions del 25% cadascuna, en les
dates: 7 de maig, 2 de juliol, 3 de setembre
i 2 de novembre de 2012.
Qui no tingui la domiciliació i desitgi acollir-se
al pagament fraccionat de l’impost de béns
immobles urbans i rústics obligatòriament
ha de sol·licitar la domiciliació bancària. Per
fer-ho, cal emplenar la butlleta adjunta i
trametre-la a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
abans del dia 27 d’abril de 2012.

Pagament fraccionat de les exaccions
municipals d’urbana
Per acoll ir-se a aquesta opció, és
indispensable la domiciliació bancària.
Per a qui ja compleixi el requisit de domiciliació,
es procedirà automàticament al càrrec
fraccionat, en dues quotes, de les exaccions
municipals d’urbana, en les dates 4 d’abril de
2012 i 3 d’octubre de 2012.
Qui, sense tenir la domiciliació, desitgi acollir-
se al pagament fraccionat de les exaccions
municipals d’urbana, obligatòriament ha de
sol·licitar la domiciliació bancària. Per fer-ho,
cal emplenar la butlleta adjunta i trametre-la
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana abans del dia
26 de març de 2012.
Si no s’opta per la domiciliació bancària, no
hi ha cap possibilitat de fraccionar el
pagament de l’IBI, com tampoc les exaccions
municipals d’urbana, el pagament dels quals
només es podrà fer en les dates especificades
al calendari fiscal.

Domiciliació bancària de la resta de
tributs
Es pot sol·licitar la domiciliació bancària de la
resta de tributs abans de la data d’inici del
seu cobrament en període voluntari perquè
tingui efecte en el mateix exercici de 2012.

Informació per a les persones sense
domiciliació bancària
En cada període rebreu un tríptic que us
permetrà efectuar el pagament de tributs en
qualsevol de les entitats col·laboradores. La
no-recepció del tríptic no eximeix del
pagament del tribut. En els tributs gestionats
directament per l’Ajuntament, si no el rebeu
abans del termini, podeu adreçar-vos a
qualsevol oficina de CaixaBank (“La Caixa”)
i us en lliuraran un duplicat per tal que pugueu
fer el pagament.

Exposició pública
El termini d’exposició pública dels padrons
als quals fa referència aquest calendari serà
d’un mes, a comptar des de quinze dies
naturals abans de l’inici dels períodes de
cobrament respectius indicats.

Observacions
Els ciutadans i ciutadanes han de comunicar
a l’Administració municipal qualsevol canvi
dels seus béns sotmesos a tributació, ja sigui
l’adquisició d’un bé immoble o el canvi del
domicili fiscal.

Delegació ORGT
L’Ajuntament del Masnou ha delegat en
l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona (ORGT) els tràmits
següents:
1. Gestió i recaptació voluntària de l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).
2. Gestió i recaptació voluntària de l’impost
sobre activitats econòmiques (IAE).
3. Recaptació executiva de tots els tributs i
altres ingressos de dret públic local.
4. Gestió i recaptació de les multes de trànsit.
Per informar, solucionar dubtes, i fer gestions
i tràmits relacionats amb aquests tributs, hi
haurà un punt de gestió de l’ORGT a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana del Masnou (Roger de
Flor, 23). L’horari d’atenció presencial serà
de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h, i els
dijous també de 17 a 20 h. Així mateix, també

es pot obtenir informació i fer tràmits al Centre
d’Informació Tributària (telèfons: 93 202 98
01 i 902 123 623), de 8.15 a 17.45 h
(divendres fins a les 14.45 h) i també a la seu
electrònica de l’ORGT, http://orgt.diba.cat
(disponible les 24 hores del dia).

Taxa pel servei de clavegueram
L’Ajuntament del Masnou ha aprovat l’ordenació
i imposició de la taxa pel servei de clavegueram

a partir d’aquest any 2012, la qual es cobrarà
trimestralment a través de la factura de les
companyies amb les quals es tingui contractat
el servei d’abastament d’aigua potable, o bé,
alternativament pel sistema d’autoliquidació.

Molt important
Una vegada transcorregut el termini
assenyalat en aquest calendari per a cada
tribut, els deutes pendents de pagament

s’hauran d’exigir per la via de constre-nyiment,
tal com determina el Reglament general de
recaptació, que comporta un increment de la
quota amb recàrrecs, costes i els interessos
corresponents. Per al vostre interès, és
important que us cenyiu als terminis fixats.

Per a més informació
Si teniu algun dubte, consulta o problema,
podeu adreçar-vos al telèfon de Recaptació
93 557 17 48, a l’adreça de correu electrònic
recaptacio@elmasnou.cat o a la pàgina web
www.elmasnou.cat.
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Tot i el retard en la recepció de 
les obres ocasionat per dues tas-
ques pendents per part de Fecsa-
Endesa –les connexions de l’enllu-
menat a la xarxa general i el tras-
llat d’un quadre de comptadors 
elèctrics que quedava al mig de la 
vorera del carrer de l’Uruguai–, la 
segona fase del parc dels Països 
Catalans es va obrir al públic el 
23 de desembre passat. Segons ha 
explicat el regidor d’Urbanisme, 
Eduard Garcia, “ja feia temps 
que l’Ajuntament estava pressi-
onant per poder recepcionar les 

obres i obrir la plaça, que ja sem-
blava finalitzada gairebé des del 
mes de setembre, però no podíem 
obrir-la per motius de seguretat, ja 
que no disposava de l’enllumenat”. 
Davant el retard de la companyia 
elèctrica, el regidor ha explicat 
que van fer tot el possible “per-
què l’obra estigués a punt abans 
que comencessin les vacances de 
Nadal, perquè érem conscients 
que, amb les vacances, seria molt 
positiu poder disposar d’aquest 
espai”. Finalment, el 23 de desem-
bre es va obrir la plaça, fins llavors 
protegida amb tanques.

L’obertura de la plaça havia 
esdevingut una demanda recur-
rent entre la població de la zona, 
una voluntat que, segons Eduard 
Garcia, s’afegia a la del consis-
tori. Tot i així, pocs dies després 
de ser oberta al públic, la plaça 
presentava importants desperfec-
tes, especialment a la zona de la 
tarima de fusta, dissenyada per 
poder-hi fer activitats que reque-
reixin un escenari amb caracte-
rístiques similars. En aquest sen-
tit, el regidor ha volgut insistir 
en la importància d’aquest espai 

i en els esforços que ha costat a 
tot el municipi aquesta remode-
lació, per la qual cosa demana 
responsabilitat i respecte a tota 
la població que en fa ús: “Hem de 
començar a conscienciar-nos de 
l’esforç que requereix la construc-
ció d’equipaments nous i espais 
públics, i de l’esforç que reque-
reix mantenir-los”, ha afirmat. A 
més, el regidor ha afegit que, “tal 
com està la situació econòmica, 
és important reduir al màxim la 
despesa que suposen els actes 
incívics i vandàlics, per poder 
destinar aquests recursos a cobrir 
necessitats bàsiques”.

La segona fase del parc dels 
Països Catalans està especial-
ment destinada a la pràctica 
esportiva. Respecte al projecte 
original, la pista prevista inicial-
ment només per al bàsquet s’ha 
compatibilitzat amb la pràctica 
del futbol sala gràcies a la instal-
lació de dues porteries. La tarima, 
destinada a actes festius i espec-
tacles, de fusta, completa el con-
junt. Aquesta ha estat la zona més 
malmesa, ja que s’ha fet servir per 
a usos inadequats, com per exem-
ple, com a pista d’skate.

Festa esportiva per celebrar 
l’obertura al públic
Atès que la zona de la segona fase 
del parc està concebuda especial-
ment per practicar-hi esport, des 
de l’Ajuntament s’està preparant 
una festa esportiva per celebrar 
l’obertura al públic d’aquest espai. 
Tot i que la proposta encara no ha 
estat concretada, es considera 
que la celebració podria ser a 
finals del mes de febrer. 

La segona fase del parc dels Països 
Catalans ja és oberta a l’ús públic
L’Ajuntament demana responsabilitat a la població per mantenir un espai important al municipi

Comença a perfilar-se 
la futura Illa Centre
A finals de gener, ja era pràctica-
ment acabat l’enderroc de l’antiga 
fàbrica DOGI, amb la qual cosa ha 
canviat radicalment l’aparença 
d’una part important del municipi. 
Properament, començarà la sego-
na fase del projecte Illa Centre, 
que consistirà en la construcció de 
l’aparcament soterrat i dels locals 
en planta semisoterrània. El con-

junt de l’aparcament tindrà capa-
citat per a 600 places, aproxima-
dament, 160 de les quals seran 
públiques. El projecte Illa Centre 
preveu la transformació de la 
zona antigament ocupada per la 
fàbrica DOGI en un eix comercial 
i un punt de trobada social molt 
rellevant per a la dinamització del 
municipi. 

La	segona	fase	del	parc	dels	Països	Catalans	està	especialment	destinada	a	la	pràctica	esportiva.	

Les conseqüències dels actes vandàlics 

EL 23 DE DESEMBRE 
ES VA OBRIR A L’ÚS 
PÚBLIC LA PLAçA, 
FINS LLAVORS 
PROTEGIDA AMB 
TANqUES

DES DE L’AJUNTA-
MENT S’ESTÀ PRE-
PARANT UNA FESTA 
ESPORTIVA PER CELE-
BRAR L’OBERTURA 
AL PÚBLIC D’AqUEST 
ESPAI
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Entre l’1 i el 31 de març se cele-
braran les VII Jornades Gastro-
nòmiques del Vi DO Alella, en 
què participen mig centenar 
de restaurants del Maresme 
i el Vallès Oriental, amb el vi 
d’aquesta denominació d’ori-
gen com a protagonista. Per 
segon any, aquestes jornades 
són organitzades pel Consorci 
DO Alella, del qual forma part 
el Masnou.

Durant el mes de març, res-
taurants de diferents municipis 

del Maresme i el Vallès Oriental 
oferiran els seus millors plats 
harmonitzats amb diferents vins 
de la DO Alella. Per facilitar la 
incorporació d’aquests vins a 
la carta dels restaurants dels 
municipis que formen part de la 
denominació d’origen, el Con-
sorci DO Alella va organitzar, el 
23 de gener, una sessió de presa 
de contacte entre els restaura-
dors i els cellers de la DO. 

El regidor de Promoció Eco-
nòmica, Quim Fàbregas, ha 

comentat que “les VII Jornades 
Gastronòmiques del Vi de la DO 
Alella són una bona oportunitat 
per descobrir els vins d’excel-
lent qualitat que s’elaboren als 
cellers de la DO Alella. L’oferta 
gastronòmica d’un territori ha 
d’estar vinculada als productes 
de qualitat que s’hi conreen i ela-
boren, i el vi és un d’aquest pro-
ductes, que ha de ser la punta de 
llança de la cuina de qualitat que 
es fa als municipis de la denomi-
nació d’origen Alella.” 

Entre el 6 i el 24 de desembre es va 
dur a terme la campanya “Queda’t” 
per promoure el comerç local del 
Masnou, en la qual van participar 
més de 2.300 persones, que van 
omplir la butlleta per al sorteig i 
van recollir una ecobossa.

Per poder participar en el sor-
teig i omplir la butlleta, calia pre-
sentar tres tiquets de compra d’al-
gun dels establiments comercials 
del Masnou en un dels punts d’in-
formació. El dimecres 4 de gener 
de 2012, a la plaça de Marcel·lina 
de Monteys, a l’estand habilitat 
per als carters reials, es van sor-
tejar els deu vals de 300 euros de 
la campanya “Queda’t”. Així es 
cloïa la campanya per promoure el 
comerç local endegada per l’Ajun-
tament amb la col·laboració de la 
Federació del Comerç, la Indús-
tria i el Turisme del Masnou. Les 
guanyadores del sorteig van ser: 
Anna Codina, Rosa M. Bala-
guer, Beatriz Campano, Imma 
Vera, Teresa Gordillo, Jinete 
Espeja, Lupe Moreno, Marga-
rita García, Charo Zarzuela i 
Isabel Martínez. 

El 13 de gener, les premiades 
van ser convocades per lliurar-los 
el premi i rebre totes les explica-
cions sobre la mecànica del con-

curs. Aquestes persones poden fer 
compres per valor de 300 euros, i 
com a mínim a dos establiments 
diferents del municipi, entre el 9 
de gener i el 10 de febrer. 

A més d’aquests premis, les 
persones que havien participat en 

la campanya van rebre una eco-
bossa a canvi de lliurar tres tiquets 
de compra d’establiments del 
municipi als punts habilitats. En 
total, enguany es van repartir més 
de 2.300 ecobosses, fet que supo-
sa un augment respecte a les que 
s’havien repartit durant la primera 
edició de la campanya. El punt de 
distribució més concorregut va ser 
el de l’Edifici Centre.

La resposta ciutadana, un èxit
Segons el regidor de Promoció 

Econòmica, Quim Fàbregas, “la 
campanya d’enguany ha tingut 
una bona acceptació. Podem dir 
que haver aconseguit incremen-
tar el nombre de persones que 
s’han acostat als punts de distri-
bució respecte de l’any passat 
per recollir la bossa reutilitzable 
i omplir la butlleta per participar 
en el sorteig és tot un èxit, sobre-
tot tenint en compte la situació 
econòmica actual.” El regidor ha 
volgut ressaltar que cal tenir pre-
sent que a tot Catalunya el nom-
bre de vendes dels comerços ha 
baixat respecte a la campanya de 
Nadal de l’any passat. Al parer de 
Quim Fàbregas, “el fet d’obrir 
nous espais per a la distribució 
de bosses i per omplir la butlleta 
per al sorteig ha estat la novetat 
principal d’enguany, i ha servit 
per millorar la informació sobre 
la campanya als ciutadans i la par-
ticipació”. 

Un cop finalitzada tota la cam-
panya, des de Promoció Econòmi-
ca s’ha fet arribar per correu elec-
trònic a tots els comerços del 
Masnou una enquesta per saber 
quina valoració en fan, per, en 
paraules del regidor, “millorar així 
la campanya de suport al comerç 
local del proper Nadal”. 

6     PROMOCIó ECONòMICA

L’Ajuntament del Masnou, 
amb el suport de l’Àrea de 
Comerç de la Diputació de 
Barcelona, portarà a terme 
un estudi per saber quins 
són els hàbits de compra 
dels veïns i veïnes del Mas-
nou i de municipis propers 
que compren al Masnou. 
Per elaborar aquest estudi, 
a partir del 14 de febrer es 
faran enquestes telefòni-
ques a les persones res-
ponsables de la compra de 
400 famílies del Masnou. La 
mateixa enquesta es farà a 
peu de carrer a 200 perso-
nes de municipis veïns que 
comprin al Masnou. Per 
poder-hi contactar, el perso-
nal de l’empresa responsa-
ble de l’enquesta se situarà 
a prop dels eixos comercials 
de la vila.

L’objectiu de l’estudi 
és conèixer els hàbits de 
compra de les persones del 
Masnou i la valoració que 
fan del comerç local. L’anà-
lisi dels resultats també per-
metrà detectar quines fuites 
comercials tenim al munici-
pi, és a dir, quin percentat-

ge dels residents al Masnou 
fan les compres fora del 
poble i per a quins articles. 
Finalment, el testimoni 
dels no-residents també 
permetrà conèixer l’àmbit 
d’influència del comerç del 
Masnou, és a dir, de quins 
municipis vénen persones 
a comprar aquí i quina valo-
ració en fan.

Segons el regidor de Pro-
moció Econòmica, Quim 
Fàbregas, “les conclusions 
d’aquest estudi ens perme-
tran detectar quins són els 
punts forts i els punts febles 
del comerç local del Mas-
nou. Això farà que les mesu-
res per fomentar el comerç 
local del poble puguin anar 
més encaminades a posar 
en valor els punts forts del 
nostre comerç i a mirar 
de posar solució als punts 
febles.”

Per tal que l’estudi dels 
hàbits de compra sigui fia-
ble, des de l’Ajuntament es 
demana la col·laboració de 
tots els veïns i veïnes del 
Masnou als quals es truqui 
per fer-los l’enquesta. 

Restaurants del Masnou 
que hi participen:

Hotel Restaurant Torino                           
Restaurant Orfila                                           
Tresmacarrons                                               
El Restaurant-Club Nàutic                           
La Santa                                                            
La Ferreria
Xarcuteria Restaurant Coloma 
Moll-Oest                                                         
Ple de Bo
El Pati de la Morera

Un estudi permetrà 
conèixer els hàbits de 
compra de la població 
masnovina

Nova edició de les Jornades Gastronòmiques del Vi DO Alella

La campanya “Queda’t” 
acaba amb un increment 
de la participació

Mig centenar de restaurants del Maresme i el Vallès Oriental proposen menús harmonitzats amb vi de la zona

L’Ajuntament i la Diputació faran 
400 enquestes telefòniques a partir 
del 14 de febrer

El	regidor	de	Promoció	Econòmica,	Quim	Fàbregas,	amb	algunes	de	les	guanyadores	del	sorteig.
El	mercat	setmanal,	els	dimarts,	és	una	de	les	opcions	per	
comprar	al	municipi.

LES PERSONES qUE 
HAVIEN PARTICIPAT 
EN LA CAMPANyA 
VAN REBRE UNA 
ECOBOSSA A CANVI 
DE LLIURAR TRES 
TIqUETS DE COMPRA
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Després dels actes que es van 
fer al municipi durant el mes de 
desembre per celebrar el Nadal, 
el dijous 5 de gener de 2012, Ses 
Majestats els Reis d’Orient van 
visitar el Masnou. Els tres Reis 
van arribar amb vaixell al port 
esportiu. Allà van ser rebuts per 
una gran quantitat d’infants; per 
les autoritats municipals, encap-
çalades per l’alcalde, Pere Parés, 
i per les nenes guanyadores del 
Concurs de Postals que organitza 
l’Ajuntament conjuntament amb 
les escoles del municipi: Rita 
López Sales, Vera de Monte-
llà Verdejo i Clàudia González 
Frago. Després de la benvingu-
da, Ses Majestats, acompanyades 
pels patges i el seguici format per 
les carrosses preparades per algu-
nes entitats del poble, van recór-
rer el municipi per saludar tots els 
vilatans i vilatanes.

El jurat, format per Susan-
na Salvadó, Miguel Tripiana 
i Ramon Boadella, va atorgar 
el primer premi del Concurs de 
Carrosses a l’entitat La Colla de 
l’Hort; el segon, a l’APA de l’es-
cola Bergantí, i el tercer, a l’As-
sociació Cultural Luz del Alba. 
També es va destacar l’esforç de 
l’entitat DISMA per la confecció 
de la seva carrossa. En total, hi 
van participar set carrosses, que 
formaven part de la comitiva que 
seguia els Reis, a més d’un vehi-
cle dels Amics del Ferrocarril, 
fora de concurs. D’altra banda, 
les diferents comparses que 
també van desfilar van aplegar 
prop de tres-centes persones.

El dia 6 de gener al matí, els 
Reis també van visitar, acompa-
nyats d’algunes autoritats muni-
cipals, la Casa Benèfica per por-
tar els seus regals a les persones 
que hi resideixen.

El regidor de Cultura, Jaume 
Oliveras, ha destacat la parti-
cipació de les entitats i els col-
lectius que han fet possibles les 
carrosses i les comparses. A 

més a més, el regidor ha valo-
rat positivament el recorregut 
d’enguany, ja que ha permès una 
major afluència de públic.

El Nadalem assoleix un gran 
èxit de participació
Entre el 2 i el 4 de gener, Ca n’Hu-
met va acollir el Nadalem, el pro-
grama d’oci i activitats de Nadal 
adreçat a infants i joves de 0 a 14 

anys que organitza l’Ajuntament 
a través de la Regidoria d’In-
fància. Segons l’organització, la 
participació va ser un èxit, amb 
xifres d’assistència per sobre de 
l’edició de l’any passat. Durant 
els tres dies en què es va dur a 
terme, es van comptabilitzar 
més de 4.000 visites a les instal-
lacions de Ca n’Humet, entre les 
quals unes 1.800 eren d’infants, 

amb la qual cosa la participació 
infantil se situaria un 27% per 
sobre de l’edició de l’any passat.

La regidora d’Infància, Judit 
Rolán, ha mostrat la seva satis-
facció per l’acollida que han 
tingut les activitats proposades 
enguany. De la mateixa manera, 
ha volgut agrair tant la resposta 
de participants al Nadalem com 
l’esforç i la tasca desenvolupada 

per les entitats que hi han col-
laborat i que han aconseguit que 
les activitats es desenvolupessin 
“sense incidents, amb pau i har-
monia, la qual cosa ens encoratja 
a seguir treballant i millorant per 
a futures edicions”. En aquest 
sentit, Rolán ha volgut reconèi-
xer i agrair la participació desin-
teressada de la Policia Munici-
pal, els agents cívics, Protecció 
Civil, Vatukem, AJTEM i CC ONG 
Ajuda al Desenvolupament.

Nadal i poesia
El Nadal per a Tothom, activitat 
organitzada per l’entitat Poesia 
en Acció amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, va ser una altra 
de les propostes de les festes, el 
14 de desembre, a Ca n’Humet. 
Alumnes de les escoles Marinada 
i Rosa Sensat i l’institut Maremar 
van recitar els seus poemes al 
voltant del tema de la llibertat, 
que s’havia posat en relació amb 
altres activitats realitzades per 
sensibilitzar sobre els perills de 
les drogodependències. Durant 
l’acte, un arbre nadalenc i poètic 
acollia els escrits dels alumnes.

Pessebre
Tomás Soles, soci de l’Esplai 
d’Avis d’Ocata, va instal·lar un 
pessebre al garatge de casa seva 
(carrer de Girona, 7) fet per ell, 
que es podrà veure fins al 2 de 
febrer. A més, Soles ensenya 
manualitats els dijous al matí a 
l’Esplai.

Recollits els avets
Un cop passades les festes, entre 
el 9 i el 21 de gener, l’Ajuntament 
va instal·lar diversos punts de 
recollida d’avets. Els exemplars 
recollits seran utilitzats per fer 
compost, que després es farà ser-
vir com a adob orgànic als parcs 
i jardins. Es recorda que també 
es pot plantar l’avet al jardí, però 
mai a la muntanya, ja que no és 
natural de les nostres terres. 

Les	autoritats	municipals,	encapçalades	per	l’alcalde,	Pere	Parés,	i	les	nenes	guanyadores	del	Concurs	de	
Postals	que	organitza	l’Ajuntament	conjuntament	amb	les	escoles	del	municipi	–Rita	López	Sales,	Vera	de	Montellà	
Verdejo	i	Clàudia	González	Frago–,	amb	Ses	Majestats	els	Reis	d’Orient.

Nadalem.

Nadal	per	a	tothom.	

Arribada	dels	Reis.	

Tabals	per	Nadal.	

Concert	de	la	Coral	Xabec	de	Gent	del	Masnou.	

Pessebre	de	Tomás	Soles.	

Els Reis d’Orient van 
tancar les celebracions 

nadalenques
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D’esquerra	a	dreta:	Jordi	Alumà,	Joaquim	Coll,	Josep	Lluís	Cleries	i	Pere	Parés.	

El conseller Josep Lluís Cleries 
inaugura una escultura en memòria 
de Joaquim Coll

El Masnou continua insistint sobre la importància 
de la tinença responsable dels animals

El conseller de Benestar i Famí-
lia, Josep Lluís Cleries, va 
inaugurar, el dissabte 17 de 
desembre, a la Casa Benèfica, 
una escultura dedicada al mític 
president d’aquesta entitat mas-
novina, Joaquim Coll, del qual 
se celebrava el primer aniversa-
ri de la mort. A l’acte, també hi 
van assistir l’alcalde del Masnou, 
Pere Parés; l’actual president de 
la Casa Benèfica, Antoni Coll, i 
l’artista Jordi Alumà, autor del 
disseny a partir del qual l’escultor 
Francesc Carulla ha fet l’obra. 
Entre el públic també hi havia una 
nodrida representació de regidors 
i regidores del consistori.

Durant l’acte, Antoni Coll 
va recordar els avenços i les 
millores que ha experimentat la 
Casa Benèfica, molts dels quals 
considera que són conseqüència 

directa dels esforços de Joa-
quim Coll, que va formar part 
de la Junta durant quaranta-dos 

anys i en va ser el president 
entre el 1996 i el 2010. D’altra 
banda, l’alcalde, Pere Parés, va 
fer incidència en la importància 
dels valors que tant Joaquim 
Coll com la Casa Benèfica com 
a institució han sabut transmetre 
a la ciutadania. Segons Parés, 
són aquests els valors que cal 
recuperar i reivindicar perquè 
el Masnou i la societat en gene-
ral continuïn avançant. Per aca-
bar l’acte, el conseller Cleries 
també va parlar sobre els valors 
i la necessitat de tenir referents 
clars, com el de Coll, per cons-
truir una societat ferma. 

Després de l’acte d’inaugura-
ció, el conseller va visitar l’Ajun-
tament, on va signar el llibre d’ho-
nor, i va departir amb els regidors 
i regidores presents sobre l’actu-
alitat del municipi. 

Els beneficis de la companyia 
d’animals per a moltes persones 
són prou evidents i defensats per 
una bona part de la població. Però 
la proliferació de persones que 
adquireixen un animal de compa-
nyia pot esdevenir un problema si 
no es prenen les mesures necessà-
ries per garantir una bona convi-
vència. Per aquest motiu, l’Ajunta-
ment del Masnou, des de la Regi-
doria de Salut Pública, continua 
treballant en diverses campanyes 
i en el desenvolupament de l’Or-
denança reguladora de la tinença 
d’animals per conscienciar la ciu-
tadania sobre la importància de la 
tinença responsable.

A més a més, quan es poden 
produir problemes de convi-
vència i d’higiene, l’Ajuntament 
també du a terme altres accions, 
ja no només informadores, sinó 
també sancionadores. Durant 

l’any 2011 es van tramitar 32 
expedients per no complir l’Or-
denança reguladora de la tinen-
ça d’animals dins del terme del 
Masnou. Les causes principals 
van ser no tenir censat l’animal 
i portar-lo deslligat per la via 
pública. Cal tenir en compte que 
registrar el gos o el gat al cens 
municipal d’animals de compa-
nyia és gratuït, mentre que la 
sanció per aquest incompliment 
oscil·la entre 100 i 400 euros. 

També, entre d’altres, es van 
obrir dos expedients per no reco-
llir els excrements de l’animal 
de la via pública i d’altres es van 
obrir a persones propietàries de 
gossos de races considerades 
potencialment perilloses per la 
normativa perquè no disposaven 
de la llicència de tinença i conduc-
ció d’aquests gossos o bé per por-
tar-los deslligats i sense morrió.

Dels 32 expedients, 10 van gene-
rar un procediment sancionador 
que va suposar multes d’entre 100 
i 401 euros.

Col·laboració	amb	el	Centre	
d’Acollida	d’Animals	
de	Companyia	del	Masnou
Durant l’any 2011, el Centre d’Aco-
llida d’Animals de Companyia del 
municipi, gestionat a través de 
l’Associació d’Animals del Mas-
nou (ADAM), ha vist augmentar 
un 23% el nombre de gossos reco-
llits: se n’han recollit 112, 69 dels 

quals estaven identificats amb 
microxip. Van poder ser retornats 
a les seves llars 83 gossos i 26 més 
es van donar en adopció. El 31 de 
desembre de 2011 quedaven 3 gos-
sos al centre.

Tothom qui vulgui col·laborar 
amb ADAM pot fer-se’n soci, per 
una mòdica quantitat semestral o 
anual. També s’hi poden fer tas-
ques de voluntariat: s’hi pot anar 
un matí o una tarda per setmana 
a passejar gossos. Podeu contac-
tar-hi al telèfon 650 796 050 o bé a 
l’adreça electrònica adamprotecto-
ra@gmail.com. 

Per consultar les adopcions, 
podeu fer-ho a través de la pàgina 
web municipal www.elmasnou.
cat o bé a la de la protectora www.
adamprotectora.org. Si en voleu 
més informació, també podeu con-
tactar amb la Regidoria de Salut 
Pública, al telèfon 93 557 18 00. 

El 8 de març se celebra el 
Dia Internacional de les 
Dones i des de la Regido-
ria d’Igualtat s’està tre-
ballant per organitzar un 
seguit d’actes, entre el 8 
i l’11 de març, al voltant 
d’aquesta efemèride. En el 
moment de tancar aquesta 
edició, el programa d’actes 
encara no era definitiu, tot 
i que entre les propostes 
es preveia la IV Mostra de 
Curts de Dones i un espai 
de jocs no sexistes per al 
dissabte 10 de març.

La regidora d’Igualtat 

ha afirmat que “la campa-
nya del 8 de març s’ha con-
vertit en una jornada de 
reflexió sobre el llarg camí 
que les dones han hagut de 
recórrer per veure recone-
guts els seus drets. En-
guany, continuarem treba-
llant per la igualtat real 
entre dones i homes amb 
una proposta conjunta 
entre la Regidoria i les 
entitats que serà el primer 
esglaó cap a una progra-
mació més estable que tre-
ballarà la igualtat de tot-
hom.” 

Tota la informació relativa 
a la salut al Masnou, a la 
‘Guia sanitària’

Les dones, protagonistes 
del mes de març

L’Ajuntament ha editat la Guia 
sanitària 2012, que facilita tota 
la informació relacionada amb 
la salut al municipi. El docu-
ment es divideix en diferents 
espais on s’informa dels serveis 
professionals de medicina, tant 
privats com públics; de serveis 
de medicina alternativa, i de les 
farmàcies i els torns de guàr-
dia. A més a més, també inclou 

un seguit de recomanacions per mantenir un bon estat de salut. 
A mitjan gener, l’Ajuntament va començar el repartiment de la 
Guia sanitària pels domicilis, els equipaments municipals i les 
farmàcies del Masnou. 

Avís
Trasllat dels serveis del Centre d’Informació i Recursos 
per a Dones (CIRD) a l’edifici de Roger de Flor, 23.

REGISTRAR EL 
GOS O EL GAT AL 
CENS MUNICIPAL 
D’ANIMALS DE COM-
PANyIA ÉS GRATUïT

Els	vigilants	cívics	s’encarreguen	
de	recordar	la	importància	de	la	
tinença	responsable.	

Cleries	signant	el	llibre	d’honor	a	la	
sala	de	plens	del	consistori.	

1

GUIA 
SANITÀRIA
2012
LA SALUT AL MASNOU
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L’Ajuntament del Masnou i l’Asso-
ciació de Discapacitats Físics del 
Masnou (ADDFEM) treballen con-
juntament, des de ja fa uns quants 
mesos, per augmentar la conscièn-
cia ciutadana sobre la necessitat de 
respectar les places d’aparcament 
destinades a persones amb discapa-
citats. Amb aquesta voluntat, s’ha fet 
difusió per diferents mitjans de la 
gravetat dels problemes que poden 
ocasionar les actituds incíviques.

Tant el regidor de Seguretat Ciu-
tadana, Àngel Lugo, com el presi-
dent de l’ADDFEM, Lluís Rodó, 
coincideixen a afirmar que un dels 
grans problemes és que la gent no 
arriba a entendre la gravetat de la 
situació. En aquest sentit, volen 
recordar que la discapacitat és un 
tret diferencial, però que no esta-
bleix una distinció entre les perso-
nes, sinó entre les seves necessitats.

La persona que pateix una dis-

capacitat física ha de lluitar per 
poder adaptar-se de la millor mane-
ra possible a les circumstàncies 
per fer, amb algun tipus d’ajuda, 
el mateix que els altres. Segons les 

característiques de cada discapa-
citat, es poden donar multitud de 
situacions i necessitats diferents. 
I és en aquest sentit que, des de 
l’Ajuntament i l’entitat, insisteixen 
en la necessitat imperiosa de poder 
disposar de places d’aparcament 
reservat per evitar situacions de 
risc, com ara caigudes en dies de 

pluja si es va amb crosses o amb 
bastó o es tenen dificultats serioses 
per caminar, o bé situacions més 
extremes en què es fa imprescindi-
ble, com expliquen des de l’entitat, 
“arribar a temps a buidar la bossa 
d’orina o d’excrements d’un lesio-
nat medul·lar”.

Segons Lugo, es tracta de situa-
cions extremes que formen part de 
la vida quotidiana de moltes perso-
nes i que sovint es veuen agreuja-
des per l’orografia del nostre muni-
cipi o perquè s’han de desplaçar a 
llocs on no arriba el transport urbà 
municipal. És per això que poder 
disposar dels aparcaments reser-
vats per a persones amb mobilitat 
reduïda n’assegura i n’incrementa 
l’autonomia i que puguin exercir, 
amb el seu vehicle adaptat, els seus 
drets com la resta de ciutadans. 

Les barreres arquitectòniques 
estan directament relacionades 

amb aquesta qüestió, ja que difi-
culten la mobilitat d’aquestes 
persones, que, sovint, també és 
agreujada per un comportament 
incívic de la població. En aquest 
sentit, tant l’entitat com l’Ajunta-
ment insisteixen a reclamar que 
es respectin els guals i els passos 
adaptats per a discapacitats. 

Per donar més contundència a 
les seves reivindicacions, des de 
l’ADDFEM es difon un missatge 
per contribuir a la tasca de sensi-
bilització. Consisteix a fer que tot-
hom tingui present que qualsevol 
persona en algun moment de la 
seva vida pot patir una discapaci-
tat, encara que sigui temporal, per 
la qual cosa, si s’eviten conductes 
incíviques i es respecten els espais 
i les iniciatives que volen fer la 
vida més senzilla a les persones 
afectades, tot resultarà més fàcil i 
tothom en sortirà beneficiat. 

Campanya de conscienciació

El Ple de l’Ajuntament, a la sessió 
del 22 de desembre, va sotmetre 
a votació els punts següents:

 Modificació de la plantilla, el catà-
leg i la relació de llocs de treball. Es 
va aprovar amb els vots a favor de 
l’Equip de Govern (11 vots), el PP (2 
vots) i el regidor del GIM, i els vots 
en contra del PSC (4 vots) i ICV-
EUiA (3 vots). Després d’aquest 
punt, una regidora de l’Equip de 
Govern va abandonar la sessió amb 
l’autorització de l’alcalde, amb la 
qual cosa el Ple va constar de 20 
representants.
 Conveni de col·laboració per a la 

realització de l’encàrrec de presta-
ció de serveis de protecció de la 
salut entre l’Agència de Protecció 
de la Salut i l’Ajuntament del Mas-
nou. Aprovat per unanimitat.
 Verificació del text refós del Pla 

parcial 6 “Voramar II”. Aprovat per 
unanimitat.
 Aprovació de la minuta del conve-

ni d’adhesió del servei de transport 
urbà del Masnou al sistema tarifari 
integrat de l’autoritat de transport 
metropolità. Aprovat per unanimi-
tat.

 Aprovació de la Delegació a la 
Diputació de Barcelona de la gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació 
dels tributs i altres ingressos de dret 
públic local en via executiva, de la 
gestió, liquidació, inspecció i recap-
tació en voluntària de l’impost sobre 
vehicles de tracció mecànica i de 
l’impost sobre activitats econòmi-
ques. El portaveu d’ICV-EUiA-E va 
demanar que aquest punt no fos sot-
mès a votació, proposta que no va 
prosperar, ja que només va comptar 
amb el vot a favor d’ICV-EUiA-E. Es 
va aprovar amb els vots a favor de 
l’Equip de Govern (10 vots), del PP 
(2 vots) i el GIM (1 vot); l’abstenció 
del PSC (4 vots), i el vot en contra 
d’ICV-EUiA-E (3 vots). 

 Aprovació de la delegació a la 
Diputació de Barcelona de les com-
petències municipals relatives a la 

gestió i la recaptació de multes de 
circulació. Es va aprovar amb els 
vots a favor de l’Equip de Govern 
(10 vots), ICV-EUiA-E (3 vots), PP 
(2 vots) i el regidor del GIM, i l’abs-
tenció del PSC (4 vots).
 Punt d’urgència: Continuïtat del 

contracte de neteja de la via pública 
i recollida d’escombraries al muni-
cipi del Masnou. Se’n va aprovar la 
urgència amb el vot de tots els regi-
dors i regidores, excepte els tres 
d’ICV-EUiA-E. Els mateixos resul-
tats es van repetir a la votació de la 
proposta.

Mocions
Es van sotmetre a votació les moci-
ons següents:
 Moció presentada pel Grup Muni-

cipal del PSC-PM per demanar a 
l’Ajuntament un espai de trobada 
per a mares amb els seus nadons. La 
moció, finalment, va ser presentada 
conjuntament per tots els grups 
municipals i aprovada per unanimi-
tat.
 Moció del Grup Municipal d’ICV-

EUiA del Masnou per declarar el 
Masnou municipi actiu en la preven-
ció dels desnonaments i la defensa 
del dret a l’habitatge, i instar el 
Govern de l’Estat a modificar la Llei 
hipotecària amb la finalitat de regu-
lar la dació en pagament i a adoptar 
les mesures necessàries per evitar 
els desnonaments per motius eco-
nòmics i garantir el dret a l’habitat-
ge. Es va sotmetre a votació la pro-
posta del PP perquè el punt passés 
a comissió informativa, amb el vot 
a favor del PP i l’Equip de Govern 
(11 vots en total), i en contra del 
PSC (4 vots), ICV-EUiA (3 vots) i el 
regidor del GIM.
 Moció presentada pel Grup Muni-

cipal del PSC-PM de reprovació dels 
fets ocorreguts la tarda del 18 de 
novembre a Ca n’Humet. ICV-EUiA-E 
hi va presentar esmenes, que van 
comptar amb el suport de la seva 
formació (3 vots), però amb els vots 
en contra de l’Equip de Govern, del 
PSC i del PP (16 vots) i l’abstenció 
del regidor del GIM. A continuació, 

la moció es va votar per punts.
– Punt 1: vots a favor del PSC, ICV-
EUiA-E i el GIM (8 vots); en contra, 
de l’Equip de Govern i el PP (12 
vots)
– Punt 2: vots a favor del PSC (4 
vots); en contra, de l’Equip de 
Govern, el PP i el GIM (13 vots), i 
abstenció d’ICV-EUiA (3 vots).
– Punt 3: vots a favor del PSC i 
ICV-EUiA-E (7 vots); en contra, de 
l’Equip de Govern, el PP i el GIM 
(13 vots).
– Punt 4, que incorporava una esme-
na d’ICV-EUiA-E: vots a favor del 
PSC (4 vots); en contra, de l’Equip 
de Govern, el PP, i el GIM (13 vots), 
i abstenció d’ICV-EUiA-E (3 vots).
– Punt 5: vots a favor del PSC i 
ICV-EUiA-E (7 vots); en contra, de 
l’Equip de Govern, el PP i el GIM 
(13 vots).
 Moció presentada pel Grup Muni-

cipal del PSC-PM per preservar la 
continuïtat del Centre d’Informació 
i Recursos per a Dones (CIRD). Va 
ser retirada perquè el PSC no volia 
acceptar les esmenes proposades 
pels altres grups.
 Moció presentada pel Grup Muni-

cipal del PSC-PM per a la presenta-
ció de propostes per a la convoca-
tòria 2011 dels ajuts per promoure 
l’estalvi i l’eficiència energètics. 
Aprovada amb el vot a favor de 
totes les forces (18 vots), excepte el 
PP (2 vots), que es va abstenir.

 Moció d’urgència conjunta dels 
grups municipals de CiU, ERC, GIM, 
ICV-EUiA-E, PP i PSC de l’Ajunta-
ment del Masnou en relació amb 
l’oferta educativa per al curs 2012-
2013. Aprovada per unanimitat.

Intervencions del públic
En el torn de les intervencions del 
públic, es van fer diverses consul-
tes, com ara sobre el malestar exis-
tent entre agents de la Policia Local 
per la gestió dels dies d’assumptes 
propis, sobre la tensió en les relaci-
ons entre la Regidora de Joventut 
i algunes entitats del municipi, i 
sobre el trasllat del Centre d’Infor-
mació i Recursos per a Dones.

El Ple de l’Ajuntament, a la ses-
sió del 19 de gener, va sotmetre 
a votació els punts següents:

 Actualització de la composició de 
la Ponència Tècnica Ambiental. 
Aprovat amb els vots a favor de 
l’Equip de Govern (10 vots en 
absència d’una regidora d’ERC), 
ICV-EUiA (3 vots), PP (2 vots) i el 
regidor del GIM, i els vots en contra 
del PSC (4 vots).
 Aprovació del Pla de distribució 

d’usos i serveis de temporada de les 
platges i del mar territorial, i sol-
licitud de les autoritzacions corres-
ponents per a la temporada 2012-
2016. Aprovat amb els vots a favor 
de l’Equip de Govern (10 vots), PSC 
(4 vots), PP (2 vots) i el regidor del 
GIM, i els vots en contra d’ICV-
EUiA (3 vots).

Punt d’urgència
 Modificació de la composició de 

les comissions informatives i nome-
nament dels membres de cada 
comissió. Aprovat per unanimitat.

Mocions
 Moció conjunta transaccional 

dels grups municipals d’ICV-EUiA, 
CiU, ERC i PSC (a partir de la 
moció presentada inicialment per 
ICV-EUiA) per declarar el Masnou 
municipi actiu en la prevenció dels 
desnonaments i la defensa del dret 
a l’habitatge, i instar el Govern de 
l’Estat a modificar la Llei hipotecà-
ria amb la finalitat de regular la 
dació en pagament, adoptar les 
mesures necessàries per evitar els 
desnonaments per motius econò-
mics i garantir el dret a l’habitatge. 
Aprovada amb els vots a favor de 
l’Equip de Govern (10 vots), PSC (4 
vots), ICV-EUiA (3 vots) i el regidor 
del GIM, i l’abstenció del PP (2 
vots).
 Moció d’urgència: Moció presen-

tada pel Grup Municipal d’ICV-
EUiA en relació amb els deutes de 
la Generalitat de Catalunya amb 

l’Ajuntament del Masnou. Aprova-
da amb els vots a favor de l’Equip 
de Govern (10 vots), PSC (4 vots), 
ICV-EUiA (3 vots) i el regidor del 
GIM, i l’abstenció del PP (2 vots), 
després d’haver-hi incorporat un 
seguit d’esmenes a instàncies de 
CiU.
 Moció d’urgència: Moció presen-

tada pel Grup Municipal d’ICV-
EUiA per proposar l’aprovació 
d’unes bases per a l’atorgament de 
subvencions sobre l’impost de béns 
immobles. Després d’haver-hi 
incorporat una esmena transaccio-
nal del PSC, no va ser aprovada, 
amb els vots a favor d’ICV-EUiA (3 
vots), PSC (4 vots) i el regidor del 
GIM; en contra de l’Equip de 
Govern (10 vots), i l’abstenció del 
PP (2 vots).

Intervencions del públic
Una representant de l’Associació 
de Veïns de Santa Madrona-Vila 
Jardí va agrair la col·laboració de 
l’actual Govern en els temes del 
barri. També va recordar que la col-
locació de pantalles acústiques és 
una de les primeres reivindicacions 
de la zona.

Diverses persones es van mos-
trar preocupades per la possible 
supressió d’una línia de 1r d’ESO 
al municipi i van demanar la col-
laboració del consistori per tal 
d’evitar-ho. Des del Govern, es va 
recordar que al Ple anterior s’ha-
via aprovat una moció en la qual 
s’acordava demanar al Departa-
ment d’Ensenyament que per al 
curs vinent es mantingués l’oferta 
de vuit grups per cursar 1r d’ESO i 
que s’aturés qualsevol mesura enge-
gada per a la supressió de la línia. 
A més a més, també s’havia acordat 
demanar que es garantís la creació 
d’una nova línia per a P3.

Membres de l’Assemblea Indig-
nada van incidir en el Pla i el Regla-
ment de participació ciutadana, i 
van exposar els seus punts de vista. 
També van presentar el seu parer 
respecte a la moció referent a la 
defensa del dret a l’habitatge. 

Plens dels mesos de desembre i gener

L’Ajuntament i ADDFEM estrenyen la seva col·laboració per combatre la vulneració dels 
aparcaments per a persones amb discapacitats

Una	de	les	plaques	d’aparcament	
reservat	ocupada.

UN DELS GRANS PRO-
BLEMES ÉS qUE LA 
GENT NO ARRIBA A 
ENTENDRE LA GRAVE-
TAT DE LA SITUACIó
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Delegació de la recaptació 
a la Diputació
Al Ple del mes de desembre es va 
aprovar la delegació de la gestió de 

la recaptació de diversos tributs i de 
les multes a la Diputació de Barce-
lona. ERC ja proposava al programa 
electoral del 2003 la transferència de 
la recaptació de tributs i taxes a la 
Diputació. La majoria d’ajuntaments 
tenen transferida la recaptació dels 
seus tributs a la Diputació, ja que el 
seu Organisme de Gestió Tributària 
té una major capacitat de cobrar els 
tributs que els ajuntaments. El cas 
més evident és el de les multes que 
posa la Policia Local. L’Ajuntament 
del Masnou n’està cobrant aproxima-
dament el 23%, quan als municipis 

on la recaptació està delegada a la 
Diputació se n’arriba a cobrar el 74%. 
El motiu és que l’Ajuntament només 
té possibilitat de fer pagar al ciuta-
dà infractor per via executiva en el 
cas que tingui un número de compte 
corrent en alguna oficina bancària 
al Masnou. En canvi, la Diputació 
pot cobrar per via executiva gaire-
bé a tothom. En altres paraules, fins 
ara, si un ciutadà d’algun poble veí 
era multat al Masnou, l’Ajuntament 
només cobrava si aquesta persona 
volia pagar voluntàriament; en cas 
contrari, no es cobrava.

La gestió de l’impost sobre vehi-
cles de tracció mecànica (IVTM) 
permetrà tenir una oficina del servei 
de recaptació de la Diputació dins 
de la mateixa OAC. Això facilitarà, 
per exemple, la gestió del canvi de 
domicili d’un vehicle. Actualment, el 
ciutadà del Masnou que vol canviar 
el domicili d’un vehicle ha d’anar a 
la Campana, a Barcelona. Un cop 
funcioni aquest servei, es podrà fer 
des del mateix Ajuntament. Això 
també permetrà recaptar més de 
l’IVTM, ja que es facilitarà el canvi 
de domicili dels vehicles de les per-

sones que s’empadronin al Masnou. 
L’altre tribut transferit és l’IAE, 
sobre el qual hi haurà capacitat ins-
pectora.

Les mesures aprovades perme-
tran donar un millor servei als ciu-
tadans, ser més efectius a l’hora 
de cobrar per via executiva als que 
no volen pagar les sancions i 
incrementar la recaptació en uns 
700.000 euros l’any. Llàstima que 
aquesta delegació a la Diputació 
no s’hagi portat a terme molt 
abans, tal com des d’ERC propo-
sàvem. 

Any nou, alguna cosa nova?
Tots ens fem nous propòsits amb 
l’arribada de l’any nou, ens marquem 

nous reptes i esperem que sigui millor 
que l’any que ha acabat fa poc. Però, 
què hem d’esperar d’aquells que ens 
governen? De moment, i pels seus 
actes, res de bo. El Govern central 
ens ha regalat una pujada d’impostos 
que suposarà que tots els propietaris 
d’immobles del Masnou paguin a l’en-
torn d’un 10% més d’IBI, a més de la 
pujada ja programada per l’Equip de 
Govern municipal d’un 3,2%. Cert és 
que aquest increment ajudarà, i molt, 
a quadrar els comptes municipals, 
però per equilibrar els pressupostos 

apujant els impostos no feia falta 
canviar de govern; servien, per molt 
dolents que fossin, els d’abans.

El Govern autonòmic deu a 
l’Ajuntament del Masnou prop de 
dos milions d’euros (sí, sí, dos mili-
ons d’euros). Així doncs, el que hem 
d’exigir és que ens els pagui i de 
manera immediata, ja que aquests 
incompliments estan perjudicant 
greument la tresoreria del nostre 
Ajuntament i poden provocar retards 
en el pagament als nostres proveï-
dors. Aquests dos milions d’euros 

han estat avançats amb recursos pro-
pis, i ja us podeu imaginar la situació 
que això provoca. 

I del nostre Govern municipal, 
què n’esperem? De moment, també 
es va apuntar al carro de les puja-
des d’impostos amb l’aprovació de 
les noves ordenances fiscals. Però 
ara toca el pas següent: la confecció 
dels pressupostos municipals, on 
veurem cap on es dirigeix la políti-
ca municipal (fins ara no han ofert 
cap pista sobre això): si cap a una 
modernització de l’Administració, 

fent-la més eficient i eficaç, gastant 
els recursos dels ciutadans sàvia-
ment, o cap al manteniment d’una 
estructura que s’ha demostrat fràgil 
en temps difícils.

Com és lògic, el nostre Grup 
aposta per la modernització de l’Ad-
ministració i per la supressió imme-
diata d’aquelles despeses que s’han 
demostrat supèrflues, però, a la 
vegada, exigirem el manteniment, 
intacte, de les polítiques socials per 
ajudar els més necessitats del nos-
tre poble. 

Del camí i de l’esperança
Hem començat l’any nou amb les 
mateixes angoixes de l’any passat: 
no pots escoltar les notícies ni pots 

obrir un diari que no digui que tot 
està malament, no sé pas on anirem 
a parar. Però aquest matí m’ho vull 
agafar amb una nova actitud i dic: 
“Prou!”

Sí que estem immersos en una 
gran crisi econòmica, sí que veiem 
perillar el nostre benestar, sí que 
veiem que ens quedem sense feina, 
sí que ens anem quedant sense recur-
sos... i sense ànims. Doncs no, això 
no! Des del respecte més profund 
a les persones sense feina i sense 
recursos, el que no podem fer és 
quedar-nos sense ànims. Algú ha de 

dir que som una gent fantàstica, que 
tenim un país fantàstic, que tenim un 
potencial humà meravellós, que tots 
junts podem moure muntanyes i cap-
girar aquesta situació.

I és que és veritat, potser no som 
perfectes, però sí prou capaços de 
sortir d’aquesta situació, i la nostra 
història així ho avala. Hem de creu-
re en nosaltres mateixos, treballar 
fent pinya i, entre tots, tirar el país 
endavant, les famílies endavant, les 
persones endavant. És una cosa de 
tots plegats, dels polítics i de nosal-
tres mateixos.

Diria a tots els que tenen respon-
sabilitats públiques: deixeu-vos de 
collonades (com deia el meu escrip-
tor preferit, Josep Pla) i anem tots en 
la mateixa direcció, avançant, i hem 
d’avançar de pressa.

En aquest sentit, sí que crec que, 
tant al Govern central com a la Gene-
ralitat, s’hi observen traces d’acosta-
ment, tot i que moltes vegades s’ha 
de llegir entre línies i les expressions 
subliminals, però estic segura que 
quelcom està canviant... cap a millor.

Ara és l’hora de fer el camí junts 
i ajudar tots aquells que cauen en 

aquesta travessa tan difícil. Al final 
d’aquest camí feixuc i dolorós, tenim 
l’esperança d’una millora a les nos-
tres vides, les nostres vides col-
lectives i individuals.

El món, el país i nosaltres som 
dins dels cicles de la vida, i ara ens 
trobem en un punt baix, però que 
ningú no dubti que després de la bai-
xada vindrà la pujada i remuntarem.

Permeteu-me que acabi amb una 
frase molt famosa de Rabindranath 
Tagore: “Si plores per haver perdut 
el sol, les llàgrimes no et deixaran 
veure les estrelles.” 

El banc del carrer de Lluís Millet
El darrer mes, i després d’una llar-
ga espera a causa de l’endarreriment 
de FECSA-ENDESA en la realització 
dels treballs pendents, s’ha procedit a 
l’obertura de la zona de la segona fase 

dels Països Catalans. Aquesta zona, ori-
entada sobretot a la pràctica esportiva, 
permetrà als veïns jugar a futbol i bàs-
quet, entre altres activitats.

No obstant això, m’agradaria dedi-
car aquesta columna a una obra que deu 
haver passat desapercebuda per molta 
gent, però que per nosaltres és especi-
alment rellevant: el banc d’en Quiroli. 
Amb aquest banc es coneixia el banc 
ubicat al carrer de Lluís Millet, a l’altura 
de l’escola Ocata, a mig camí de la forta 
pujada que té el carrer en aquell tram. 
Era un banc històric que servia per fer 
una pausa a tota aquella gent que anava 
a l’església o a la Casa Benèfica, i que 

va desaparèixer ara fa uns anys, quan 
l’anterior Equip de Govern va introduir 
canvis en la mobilitat del carrer que en 
comportaren la desaparició; ara, l’hem 
retornat al seu lloc. Us preguntareu 
quina rellevància té aquesta petita inter-
venció. Doncs per nosaltres molta, ja 
que exemplifica allò que el nou Equip 
de Govern vol portar a terme en aquest 
mandat: austeritat, proximitat i diàleg 
–aquesta intervenció havia estat llarga-
ment demanada pels veïns. 

En temps econòmicament difícils, i 
el nostre Ajuntament no n’és una excep-
ció, aquesta serà la tònica habitual dels 
propers mesos. Lluny queden els temps 

de les grans obres, algunes de les quals 
veuen molt compromès el seu manteni-
ment futur. És hora d’apostar per aquells 
detalls que tots copsem quan sortim al 
carrer, amb obres senzilles i econòmi-
ques, però que ens ajuden a tenir una 
millor qualitat de vida. És destacable 
l’esforç que s’està duent a terme des 
de la Regidoria de Manteniment, amb 
accions com el repintat de passos de 
vianants, millores puntuals en voreres 
i carrers, etcètera, així com en aquelles 
coses que, no perquè no es vegin no són 
importants, com per exemple, el clave-
gueram i l’enllumenat públic, els grans 
oblidats del Govern anterior.

Malgrat tot, és necessari l’esforç de 
tots nosaltres per mantenir tot allò que 
tenim, és hora de tenir cura d’allò que 
hi ha al carrer tal com cuidem allò que 
hi ha dintre de casa i és hora de valorar 
les coses que ja tenim. En moments 
com aquests, en què la duresa de la 
crisi afecta ja moltes famílies, és dolo-
rós veure com hem de destinar grans 
recursos al manteniment i a la reposi-
ció d’elements malmesos per l’incivis-
me, i és dolorós perquè cada euro que 
destinem a arreglar allò malmès per 
l’incivisme és un euro que es podria 
destinar directament a aquells que més 
ho necessiten. 

L’Augment de l’IBI al Masnou 
serà del 13,5%
A finals de l’any passat, la primera mesu-
ra que va portar a terme el Govern de 
l’Estat del Partit Popular va ser l’augment 
dels impostos per poder reduir el dèfi-

cit fiscal. A mitjan mes de gener, va ser 
aprovada amb els vots del Partit Popular 
juntament amb els vots de Convergència 
i Unió. Cal recordar que el Partit Popu-
lar va dir que no augmentaria la pressió 
fiscal i, per tant, aquesta constitueix la 
primera promesa que ha incomplert.

Entre altres mesures, cal ressal-
tar un augment significatiu de l’IRPF 
(augment que agreujarà significativa-
ment el dèficit fiscal entre Catalunya i 
la resta de l’Estat) i l’augment de l’IBI 
(impost de béns immobles), un impost 
de caràcter municipal i que pretén ser 
la fórmula per pal·liar la manca de 
finançament dels ajuntaments.

La mesura va ser anunciada tot just 
quan els ajuntaments ja havien apro-
vat les ordenances fiscals (impostos 
i taxes municipals). Per tant, a l’aug-
ment d’impostos que han aprovat els 
ajuntaments, ara s’hi ha de sumar l’aug-
ment que ordena el Govern de l’Estat, 
cosa que es tradueix en un increment 
de la pressió fiscal molt important per 
a la ciutadania. 

Al Masnou, atès que l’any 2001 es va 
portar a terme la revisió cadastral, ens 
correspon augmentar un 10% més l’IBI. 
El Govern municipal de CiU i ERC va 
aprovar, per a aquest any 2012, un aug-
ment de l’IBI del 3,2%. Per tant, en total 

l’augment de l’impost serà del 13,2%. 
Cal afegir a aquest augment el d’altres 
taxes o la nova taxa de clavegueram que 
patirem en el rebut de l’aigua.

Dit d’una altra manera, l’Equip de 
Govern municipal (CiU i ERC) tenia 
pensat recaptar de les famílies de Mas-
nou més de 700.000 euros i amb aquest 
últim moviment del Govern recaptarà 
més de 1.500.000 euros respecte del que 
va recaptar l’any passat. Això dividit per 
9.500 famílies representa que l’augment 
de la pressió fiscal del nostre Ajunta-
ment costarà a cada família del Masnou 
aproximadament 160 euros de mitjana.

Certament l’Ajuntament passa per 

moments econòmics difícils a causa 
de la caiguda dels ingressos, però no 
és menys cert que les famílies masno-
vines passen igualment per moments 
difícils i per això no és justa aquesta 
pujada d’impostos. 

No creiem que tal com estan les 
coses aquesta sigui la millor manera 
d’afrontar un any sobre el qual tothom 
coincideix a dir que serà un dels més 
difícils: més atur, menys diners disponi-
bles, més crisi econòmica. Per aquest 
motiu, nosaltres portarem al Ple del 
febrer una proposta de mesures per pal-
liar aquest augment de la pressió fiscal 
inassolible per als ciutadans. 

Al Masnou, diguem no 
a les retallades!
Dos dies després de les eleccions 
estatals, el president Mas anunci-
ava un seguit de mesures d’estalvi 
econòmic que s’afegien a les ja pre-
ses anteriorment i que havien afec-
tat bàsicament els serveis públics 
fins a arribar, com va reconèixer el 

mateix Mas, al moll de l’os. 
Les mesures, que comportaven 

una retallada monumental en els 
drets laborals i salarials dels treba-
lladors i treballadores públics, i que 
el Govern va quantificar en prop de 
1.000 milions d’euros, van ser qualifi-
cades d’estafa electoral per Joan Her-
rera, per haver estat amagades durant 
la campanya electoral.

L’abast de les retallades i l’actitud 
mantinguda pels representants del 
Govern a les reunions –que no nego-
ciacions– amb els representants sin-
dicals han deixat clar, per si en teníem 
dubtes, que la veritable intenció de CiU 
és reduir els serveis públics a quelcom 
residual, degradant-los cada vegada 
més fins que els usuaris (més ben dit, 

aquells que s’ho puguin permetre) 
optin pels serveis privats (recordeu 
la proposta del conseller de Sanitat 
d’obligar a contractar pòlisses de salut 
privades per reduir les despeses de la 
Seguretat Social).

Al Masnou també patim les con-
seqüències d’aquestes decisions: la 
ciutadania, en general, per l’afectació 
que tenen sobre els serveis públics; 
alguns col·lectius per la disminució, 
i en alguns casos supressió, d’ajuts 
públics (exemple: supressió dels ajuts 
per al lloguer d’habitatges); els treba-
lladors públics per la retallada de drets 
laborals i salarials; i l’Ajuntament del 
Masnou per la retallada en polítiques 
socials i de promoció econòmica, i per 
la revisió a la baixa de convenis signats 

i encara vigents (escoles bressol).
Però al Masnou també hem comen-

çat a patir les polítiques de CiU i ERC. 
CiU i ERC, com en Mas, també 

volen retallar els drets dels treballa-
dors públics municipals. I, també com 
en Mas, ho han intentat fer d’amagat, 
volent aprovar una proposta sense 
que hagués estat prèviament presen-
tada als seus representants sindicals. 
Va ser el nostre Grup Municipal qui els 
va informar de la voluntat del Govern 
i també qui va demanar al Govern que 
iniciés un procés negociador. 

CiU i ERC han repercutit sobre 
les famílies de les escoles bressol, 
també sense avís previ, el 90% de la 
reducció de la subvenció per part de 
la Generalitat.

I CiU i ERC han votat en contra, 
per tercera vegada, d’una proposta 
d’ICV-EUiA per reduir l’impacte que la 
pujada de l’IBI tindrà sobre els joves i 
la gent gran llogaters dels habitatges 
de protecció construïts els darrers cinc 
anys, i també sobre aquelles famílies 
que ho estan passant més malament. I 
ho han fet malgrat que l’acord a Madrid 
entre PP i CiU tindrà, entre altres efec-
tes, un augment de l’IBI en un 10% 
(que cal afegir al ja aprovat per CiU i 
ERC al mes d’octubre), que aportarà a 
les arques municipals més de 800.000 
euros sobre els inicialment previstos.

ICV-EUiA rebutja aquestes decisi-
ons, a Catalunya i al Masnou, i anima 
la ciutadania a dir no i a mobilitzar-se 
en contra de les retallades. 

Eduard	Garcia
Portaveu del Grup 
Municipal de CiU

Artur	Gual
Regidor del Grup 
Municipal del PSC

Carmen	Martínez
Regidora del Grup 
Municipal del PP

Frans	Avilés
Portaveu del Grup 
Municipal del GIM

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

Quim	Fàbregas
Regidor del Grup 
Municipal d’ERC-Acord 
pel Masnou
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L’any 2007, un grup de dotze persones que 
compartien els mateixos interessos i algu-
nes de les quals havien treballat a la xarxa 
civil UNESCO van decidir fundar l’Associ-
ació UNESCO El Masnou. La intenció era 
donar a conèixer els principis que regeixen 
aquesta institució dins del camp de l’edu-
cació, la ciència i la cultura. L’Associació 
UNESCO es va presentar al desembre del 
2007 i, des dels inicis, va comptar amb el 
suport de l’Ajuntament. Actualment, en for-
men part més de setanta membres.

Els objectius propis de l’organisme 
internacional defineixen les actuacions 
del grup masnoví i, a la vegada, els mem-
bres locals tenen un objectiu més proper, 
que és fer que la població del Masnou 
s’identifiqui i convisqui amb aquests prin-
cipis. Entre les finalitats que persegueixen, 
destaquen la voluntat d’acostar la riquesa 
d’altres llengües i cultures a la nostra, tot 
defensant la identitat catalana en una soci-
etat cada vegada més plurilingüe i multi-
cultural. El treball de l’entitat es desenvo-
lupa en diverses àrees de treball, com ara: 
els drets humans, l’educació per la pau, la 
diversitat lingüística i cultural, la intercultu-
ralitat, el patrimoni i la solidaritat. “Sempre 

tenim presents els principis que des de la 
UNESCO ens plantegen, i participem cada 
cop més activament en les propostes que 
ens arriben des de les entitats i l’Ajunta-
ment de la nostra vila”, expliquen.

L’Any Internacional de les Llengües 
(2008) va ser l’eix vertebrador del seu pri-
mer gran projecte sobre les llengües pre-
sents al Masnou. En aquest projecte hi van 
col·laborar tots els centres educatius del 
municipi. Des de llavors, expliquen regu-
larment contes d’arreu del món en llengua 
d’origen a la Biblioteca Joan Coromines del 

Masnou, la Biblioteca de Teià i a les escoles 
que ho demanen, també fora del municipi.

L’Any Internacional d’Acostament a les 
Cultures (2010) van iniciar un cicle sobre 
diversos països, amb sessions que incloï-
en una conferència, música en directe i un 
tast gastronòmic de la cultura exposada. 
També, han fet un fòrum sobre els drets 
dels infants i els drets humans, i han orga-
nitzat exposicions sobre cultures africanes 
i diversitat lingüística. Paral·lelament, fan 
altres activitats, com conferències, passe-
jades, sortides i viatges relacionats amb 
el patrimoni local i mundial; treballen en 
projectes de solidaritat (Àfrica, Banc dels 
Aliments de Catalunya…), i col·laboren 
amb l’Ajuntament de Teià al Consell de 
Cooperació i Solidaritat. 

Recentment, han celebrat el Dia Esco-
lar de la No-violència i la Pau (DENIP) 
amb les escoles sota el lema “Missatges i 
aliments per la pau”. El 21 de febrer se 
celebrarà el Dia de la Llengua Materna, 
amb motiu del qual han organitzat un con-
cert de cançons de bressol en llengües de 
deu països diferents cantades per la sopra-
no Mar Carrero, acompanyada pel pia-
nista Abraham Tena. 

Associació UNESCO El Masnou
Acostant la riquesa de les llengües i les cultures

l’entitat

Com contactar-hi?
masunesco@masunesco.org
www.masunesco.org
Telèfons:	93	555	00	73	i	625	177	982

Gisa Mohr
Presidenta

Què	aporta	una	associació	com	la	
UNESCO	al	context	sociocultural	
del	Masnou?
Amb la perspectiva d’aquests qua-
tre anys d’existència, penso que 
l’Associació UNESCO ha col·laborat 
positivament perquè es comprengui 
millor l’entorn social i cultural actual 
del nostre poble. El Masnou, com la 
majoria dels pobles de l’entorn, ha 
experimentat uns canvis i unes trans-
formacions culturals que requereixen, 
per part de tots, una profunda reflexió 
sobre les noves formes de convivència 
i harmonia social. És en aquest sentit 
que l’ideari de la UNESCO esdevé molt 
necessari i oportú per a tots nosaltres.

Quin	paper	juguen	les	entitats	
culturals	en	un	context	de	crisi	
com	el	que	s’està	vivint?
En un món cada vegada més intercon-
nectat i globalitzat, les entitats que 
podríem anomenar “de proximitat” hi 
juguen un paper fonamental, ja que 
fomenten la participació popular, el 
debat interpersonal i l’acceptació de 
les diferències.

Quina	resposta	han	tingut	per	part	
de	la	població	del	Masnou?
El Masnou respon molt satisfactòria-
ment. A mesura que es van divulgant i 
coneixent millor les nostres activitats, 
augmenta la participació dels masno-
vins als nostres actes i és especialment 
encoratjadora l’oferta entusiasta de 
col·laboració de moltes persones.
En el futur, esperem poder seguir 
desenvolupant i consolidant l’ideari 
UNESCO per a un Masnou més dialo-
gant, solidari i compromès.

Una	de	les	sessions	de	Contes	d’arreu	del	Món	en	Llengua	d’Origen,	a	la	Biblioteca	Joan	Coromines	del	Masnou.

EL TREBALL DE L’ENTITAT ES 
DESENVOLUPA EN DIVERSES 
ÀREES DE TREBALL, COM 
ARA: ELS DRETS HUMANS, 
L’EDUCACIó PER LA PAU, LA 
DIVERSITAT LINGüíSTICA I 
CULTURAL, LA INTERCULTU-
RALITAT, EL PATRIMONI, I LA 
SOLIDARITAT
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Al mes de desembre passat, els 
Serveis Territorials del Mares-
me-Vallès Oriental del Depar-
tament d’Ensenyament van fer 
saber que s’estava plantejant la 
supressió d’una línia de primer 
d’ESO al Masnou dins l’ofer-
ta educativa per al curs 2012-
2013. Si es confirmés aquesta 
proposta, suposaria una reduc-
ció de trenta places de primer 
de secundària al municipi i es 
podrien produir problemes per 
atendre les demandes al Mas-
nou, ja que, segons l’Oficina 
d’Escolarització de l’Ajunta-
ment, s’ha comprovat que els 
números demostren que no es 
podria donar cabuda a tots els 
alumnes que actualment estan 
cursant sisè si s’hi afegeix la 
matrícula viva (alumnes que, 
per motius diversos i justifi-
cats, es matriculen en diferents 
moments del curs, un cop ja ini-
ciat, i que, per tant, no es poden 
preveure) i els repetidors.

El 30 de gener, després de 
diverses comunicacions i ges-
tions per part de l’Ajuntament 
i també des de les AMPA de la 
vila, la regidora d’Ensenyament, 
Judit Rolán, va rebre la notifica-
ció que des dels Serveis Territo-
rials del Maresme-Vallès Oriental 

es proposarà a la Direcció Gene-
ral d’Educació Secundària –orga-
nisme que ha de decidir-ho– el 
manteniment dels vuit grups de 
primer de secundària. La regido-
ra es va mostrar satisfeta davant 
d’aquesta comunicació, tot i que 
també va ser prudent perquè la 

notificació oficial i definitiva 
encara no s’ha produït. A més a 
més, la regidora també ha volgut 
fer incidència en el fet que, un 
cop finalitzades les preinscrip-
cions, amb els números reals a 
la mà, el Departament es reserva 
l’opció de fer modificacions res-
pecte de l’oferta de places inicial. 

Mesures reivindicatives
Prova de la preocupació que va 
despertar la possibilitat de la 
supressió de la línia de primer 
de secundària són les diferents 
veus reivindicatives que s’han 
sentit els darrers mesos per evi-
tar aquesta mesura i per instar 
el Departament d’Ensenyament 
a replantejar-se-la. En aquest 
sentit, el 12 de desembre es va 
convocar un Consell Escolar 
Municipal extraordinari en què 
es va analitzar la situació, i es va 
començar a parlar de la possibi-
litat de prendre mesures reivin-
dicatives per fer arribar el parer 

de tota la comunitat educativa i 
del municipi a la Generalitat. El 
mateix esperit recollia la moció 
conjunta de tots els grups muni-
cipals que el Ple municipal del 22 
de desembre del 2011 va aprovar, 
en què es demanava el manteni-
ment de totes les línies existents 
actualment.

D’altra banda, les AMPA 
també han estat especialment 
atentes i actives per fer arribar la 
necessitat del manteniment de les 
vuit línies de primer de secundà-
ria: han orientat les famílies, han 
sol·licitat i mantingut entrevistes 
amb responsables de Serveis Ter-
ritorials, i han anunciat mobilit-
zacions en el cas que no s’arribi a 
una solució satisfactòria. 

També es van enviar escrits 
del Consell Escolar Municipal a 
Irene Rigau, consellera d’Ense-
nyament, i al director dels Ser-
veis Territorials del Maresme-
Vallès Oriental, Josep Vicent 
García Caurin. 

Els tallers d’estudi assistit (TEA)
van iniciar-se durant el primer 
trimestre d’aquest curs a l’escola 
Lluís Millet, l’escola Ocata, l’es-
cola Marinada, l’escola Ferrer i 
Guàrdia, l’escola Rosa Sensat i al 
col·legi Sagrada Família. Es pre-
veu que durin fins a finals del ter-
cer trimestre del curs.

Enguany, la majoria de centres 
educatius del Masnou han pogut 
ampliar el nombre de tallers d’es-
tudi assistit que s’hi impartien, 
cosa que ha repercutit directa-
ment en el fet que més alumnes 
gaudeixen del servei d’estudi 
assistit i poden millorar el seu ren-
diment acadèmic, així com treba-
llar amb eines que reforcen la seva 
motivació a l’aula. Aquesta ampli-

ació de tallers i d’usuaris ha estat 
possible, en gran part, gràcies a 
l’aportació del pla PROA (Progra-
ma de reforç, orientació i suport), 
un projecte de cooperació entre 
el Ministeri d’Educació i la Gene-
ralitat que ofereix la possibilitat 
d’ampliar els recursos adreçats a 
l’alumnat que té més dificultats.

Els tallers d’estudi assistit, que 
s’emmarquen dins el Pla educatiu 
d’entorn del Masnou (PEE), orien-
ten els alumnes del municipi en el 
seguiment del seu currículum esco-
lar, i els ajuden a adquirir hàbits 
d’organització i d’estudi, a planificar 
el treball escolar i a aprofitar totes 
les oportunitats que tenen al voltant 
en el seu procés de desenvolupa-
ment personal. L’objectiu general 

d’aquests tallers d’estudi passa per 
potenciar la igualtat d’oportunitats, 
evitar qualsevol tipus de marginació 
i exclusió, i afavorir l’èxit escolar 
d’aquests alumnes.

El Pla educatiu d’entorn és un 
programa d’actuacions coordinat 
conjuntament entre l’Ajuntament 
del Masnou i la Generalitat de Cata-
lunya. La regidora d’Ensenyament, 
Judit Rolán, ha explicat que els 
bons resultats dels TEA han animat 
l’Ajuntament a continuar apos-
tant-hi: “Aquest any estem vivint 
una situació anòmala amb el PEE. 
En espera de poder engegar la resta 
de projectes, es van prioritzar els 
TEA pels resultats d’anys anteriors, 
ja que permeten afavorir l’èxit esco-
lar i la integració social.” 

Els Serveis Territorials d’Ensenyament 
defensen les vuit línies de primer 
de secundària per al Masnou
L’Ajuntament i les AMPA es mobilitzen per mantenir l’oferta educativa actual al municipi
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Pla educatiu d’entorn del Masnou, 
curs 2011-2012

L’Institut	Mediterrània	és	un	dels	centres	al	que	podria	afectar	la	mesura.	

Concert de l’Escola de Música Municipal del Masnou (EMUMM)

Procediment de cobertura de vacants a les escoles bressol municipals

Les escoles celebren 
el Dia de la Pau amb 
una cadena d’aliments

El proper 16 de febrer, a Ca n’Humet, a les 18 h, l’Escola de Música Municipal del Masnou (EMUMM) farà el seu concert 
d’hivern. Els alumnes d’aquest servei mostraran al públic els coneixements adquirits als cursos que segueixen en aquesta 
escola. A l’EMUMM hi estudien prop d’un centenar d’alumnes, repartits en nou cursos diferents (Sensibilització; Iniciació 
1, 2 i 3; Formació bàsica 1, 2 i 3; Conjunta’t, i Apreciació musical per a persones adultes).

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, i 
divendres, d’11 a 14 h). Un cop cobertes les places, la Regidoria no podrà acceptar més sol·licituds.

El 30 de gener, les escoles 
del Masnou es van afegir 
a la celebració del Dia de la 
No-violència i la Pau (DENIP) 
amb una recollida d’aliments. 
Durant tot el matí, alumnes 
dels centres de la vila van 
passar per la plaça d’Ocata 
per fer-hi les seves aportaci-
ons: un aliment i un missatge 
de pau. Al final, amb tots els 
missatges es va construir una 
senyera de la pau. 

D’altra banda, els aliments 
recollits, amb la col·laboració 
del Banc d’Aliments, es desti-
naran a Càritas del Masnou, 

que s’encarregarà de distribu-
ir-los. L’acte també va comptar 
amb la col·laboració de les enti-
tats Poesia en Acció i UNESCO 
el Masnou, a més del suport de 
l’Ajuntament. 
Segons Judit	Rolán, regidora 
d’Ensenyament: “Aquest any 
celebrem el DENIP amb les 
escoles i instituts de municipi i 
amb dues entitats, la UNESCO 
i Poesia en Acció. Entre tots 
s’ha construït una senyera per 
la pau amb els missatges dels 
alumnes i s’han recollit ali-
ments, que aquest any seran 
lliurats a Càritas el Masnou.” 

La	iniciativa	va	tenir	una	gran	resposta	dels	centres	escolars	
de	la	vila.

S
Ò

N
IA

 H
ER

N
Á

N
D

EZ



PARTICIPACIó CIUTADANA    13el Masnou viu     Febrer de 2012

El dissabte 21 de gener, la Regi-
doria de Participació Ciutadana 
va organitzar, a l’equipament 
cívic Els Vienesos, un taller adre-
çat a entitats i veïns i veïnes a 
títol individual, per tal de recollir 
propostes i suggeriments per al 
Pla i el Reglament de participa-
ció ciutadana.

El taller s’havia convocat 
des del mes de desembre pas-
sat a través de diferents canals, 
entre els quals cal destacar l’ús 
de l’espai al Facebook d’Els Vie-
nesos i el web del Pla de par-
ticipació (http://participacio.
elmasnou.cat), a través dels 
quals es van recollir força ins-
cripcions.

L’activitat va ser presenta-
da per l’alcalde, Pere Parés, 
i pel regidor de Participació 
Ciutadana, Jaume Oliveras, 
i va ser conduïda per experts 
externs que col·laboren amb 
l’Ajuntament, gràcies al suport 
de la Diputació de Barcelona, i 
garanteixen el rigor tècnic del 
procés.

Després d’una reunió inicial 
amb tothom, les persones par-
ticipants es van dividir en tres 
grups per reflexionar i fer apor-
tacions sobre diferents aspectes 
del Pla derivats de la diagnosi 

feta a inicis de 2011: la norma-
tiva i la regulació de la partici-
pació, la xarxa d’entitats, i la 
comunicació entre l’Ajuntament 
i la ciutadania.

Més de seixanta persones 

han mostrat interès per aquest 
procés i s’han inscrit per rebre’n 
informació, i vora cinquanta 
van participar directament en el 
taller. Les persones que no hi van 
poder intervenir presencialment, 

disposen fins al dia 3 de febrer de 
formularis al web del Pla de par-
ticipació per fer arribar les seves 
propostes.

Una vegada els resultats dels 
tallers de propostes hagin estat 
recollits i sistematitzats, la Regi-
doria de Participació Ciutadana 
en farà una presentació pública 
i donarà a conèixer l’avantpro-
jecte del Pla i del Reglament, que 
hauran de ser debatuts i aprovats 
pel Ple de l’Ajuntament.

El regidor Jaume Oliveras 
ha fet una valoració positiva del 
desenvolupament dels tallers, 
i en concret, ha destacat “les 
reflexions aportades per les 
persones representants de les 
diferents entitats, que han tingut 
una oportunitat per compartir 
punts de vista i fer xarxa, cosa 
que probablement caldrà repetir 
periòdicament”.

La intenció de la Regidoria de 
Participació Ciutadana és que el 
Pla i el Reglament es puguin 
aprovar els propers mesos, dins 
del termini previst. 

La ciutadania discuteix les seves 
propostes per al Pla i el Reglament 
de participació ciutadana
Continuen els treballs d’elaboració del Pla de participació ciutadana 2012-2015, amb la 
recollida de les propostes de la ciutadania i de les entitats, que s’afegiran a les formula-
des pels grups polítics municipals i el personal tècnic de l’Ajuntament.

L’activitat	va	ser	presentada	per	l’alcalde,	Pere	Parés,	i	pel	regidor	de	Participació	Ciutadana,	Jaume	Oliveras,
i	va	ser	conduïda	per	experts	externs	que	col·laboren	amb	l’Ajuntament.	

Des que es va inaugurar, l’11 de 
setembre del 2009, el centre cívic 
de proximitat Els Vienesos ha 
tingut com a objectiu principal la 
dinamització d’una zona del muni-
cipi que no disposava de cap equi-
pament municipal similar. Des-
prés de dos anys i quatre mesos 
en funcionament, que han servit 
per comprovar-ne les possibilitats, 
el potencial i les possibles man-
cances, la dinamització d’aquest 
equipament torna a ser una priori-
tat per al consistori. L’aprovació i 
la posada en marxa del reglament 
de l’equipament, el 19 de gener, va 
ser el primer pas d’un procés de 
revitalització d’aquest espai i els 
seus voltants. 

Segons aquest document, i 
per assegurar-ne el compliment, 
és imprescindible la constitució 
d’un Consell de l’Equipament, en 
el qual recau la responsabilitat, 
entre d’altres, de vetllar per una 

bona relació entre els diferents 
usuaris i usuàries, les entitats i 
l’Ajuntament, a més de proposar 
activitats per dinamitzar aquest 
espai. El Consell de l’Equipament 
ha d’estar format per represen-
tants municipals, i també per 

entitats que hi estiguin vincula-
des i persones a títol individual. 
Per constituir-lo, l’Ajuntament va 
convocar una assemblea el 30 de 
gener, al mateix equipament. Un 
cop ja constituït, aquest organis-
me ja està treballant per complir 

la seva funció, i perquè les entitats 
i la ciutadania en general es facin 
seu aquest espai, dintre de la nor-
mativa marcada pel reglament.

La regidora de Civisme, Sílvia 
Folch, ha valorat molt positiva-
ment el desenvolupament de l’As-
semblea, “sobretot pel fet que tant 
usuaris com entitats van posar de 
manifest la seva voluntat de par-
ticipar i treballar conjuntament 
per aconseguir la dinamització 
de l’equipament. Tot i que era un 
acte per escollir-ne els represen-
tants, la veritat és que ja s’hi van 
poder sentir propostes molt inte-
ressants”.

Coincidint amb aquesta revita-
lització d’Els Vienesos, el 25 de 
febrer és prevista la inauguració 
d’una exposició que reconstrueix 
el creixement i l’evolució del Mas-
nou Alt. La mostra, coordinada 
des de l’Arxiu Municipal, ha 
comptat amb la col·laboració de 

veïns i veïnes que hi han aportat 
material fotogràfic i els seus pro-
pis testimonis per reconstruir la 
història recent d’aquesta part del 
municipi. La mostra es podrà visi-
tar fins al 23 d’abril. 

Composició del Consell 
d’Equipament:

Sílvia	Folch	Sánchez, regidora de 
Civisme i Convivència. Presidenta
Judit	Rolan, regidora d’Ensenyament 
i Joventut
Jaume	Oliveras, regidor de Partici-
pació Ciutadana
Neus	Mir, tècnica de Civisme i Convi-
vència. Responsable de l’equipament
Representants de les entitats:
Jose	Luis	Montes, Associació de 
Veïns Ramón y Cajal.
Yolanda	Ferreres, La Colla de l’Hort
Representants dels usuaris:
Xavier	Càmara
Muntsa	Clarós

Els Vienesos ja té un Consell d’Equipament 
per dinamitzar-ne i regular-ne l’ús
L’Ajuntament vol que les mateixes entitats i la ciutadania proposin les accions per dinamitzar 
aquest centre cívic de proximitat

L’assemblea	per	triar	el	Consell	d’Equipament	va	tenir	lloc	el	30	de	gener.
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Des del 19 de març passat, dia 
de la inauguració de les refor-
mes de la Biblioteca Joan Coro-
mines, fins a final del 2011, 
l’equipament ha rebut més de 
102.000 visites, una xifra que 
demostraria l’efervescència 
d’activitat que s’hi dóna, amb 
una mitjana de 455 usuaris dia-
ris. Amb prop de 6.800 persones 
inscrites amb carnet –des de 
l’ampliació s’han fet 1.113 car-
nets nous–, la Biblioteca és un 
referent ineludible per al temps 
d’oci i per a la cultura. 

Prop de 45.000 documents 
(que inclouen llibres, publicaci-
ons diverses, música o material 
multimèdia) ofereixen moltes 
possibilitats per ampliar la for-
mació i satisfer els interessos de 
la població, com ho demostra el 
fet que, en aquests nous mesos, 
la Biblioteca ha fet prop de 

55.000 préstecs. Aquesta xifra, 
a més, suposa que, de mitjana, 
cada dia s’estan deixant en prés-
tec 245 documents.

La revolució que han supo-
sat les noves tecnologies de 
la comunicació ha canviat, en 
bona mesura, els hàbits de con-
sum culturals de la població. 
Com no podria ser de cap altra 
manera, la Biblioteca també ha 
experimentat un canvi profund 
en aquest sentit i Internet –ja 
sigui a través dels ordinadors 
de l’equipament o través de la 
xarxa Wi-Fi– ha esdevingut un 
servei molt sol·licitat i utilitzat: 
prop de 10.000 persones han 
fet servir Internet a través dels 
equips de la Biblioteca, i més de 
3.800 s’hi han connectat a través 
de la Wi-Fi.

D’altra banda, la Biblioteca 
complementa la seva activitat 

oferint un espai d’acollida i 
dinamització d’activitats direc-
tament relacionades amb la 
lectura i el coneixement. A les 
instal·lacions noves, en el perí-
ode esmentat, s’hi han realitzat 
129 activitats de promoció de 
la lectura, de les quals es poden 
destacar 47 visites escolars, 10 
exposicions, 29 cursos i tallers, 
i 15 hores del conte. 

El  regidor  de  Cul tura , 
Jaume Oliveras, ha remarcat 
la rellevància d’aquest equipa-
ment per a la vida sociocultural 
del municipi: “La Biblioteca 
s’ha convertit en un punt de 
difusió cultural importantíssim 
per al Masnou, no només pel 
servei que dóna i la promoció 
de la lectura, sinó també per les 
activitats que s’han generat i es 
poden generar en aquest equi-
pament”. 

El carnaval 
ja és aquí

Beneïts els animals del Masnou 
als Tres Tombs

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

Els animals del Masnou van tornar 
a ser els protagonistes de la cele-
bració dels Tres Tombs, el diumen-
ge 22 de gener, al carrer de Sant 
Rafael. Com és tradicional, els 
cavalls i ponis que van desfilar i els 

animals de companyia que s’hi van 
afegir van recórrer el carrer de 
Sant Rafael i els voltants, i van ser 
beneïts pel mossèn del Masnou, 
Felip-Juli	 Rodríguez . Un bon 
nombre de persones van seguir la 

celebració, que va ser organitzada 
per l’Associació de Veïns del Car-
rer de Sant Rafael i l’Ajuntament, 
i que va comptar amb l’animació 
dels tabalers de la Colla de Diables 
del Masnou. 

L’equipament va ser inaugurat el 19 de març passat i ja és un 
punt de referència ineludible per a l’oci i la cultura al Masnou

En	aquests	nous	mesos,	la	Biblioteca	ha	fet	prop	de	55.000	préstecs.	

La renovada Biblioteca 
Joan Coromines rep més 
de 100.000 visites en poc 
més de nou mesos

És hora de tornar-se a disfres-
sar, perquè el cap de setmana 
del 18 i 19 de febrer s’instal·la 
el carnaval al Masnou. El dis-
sabte 18, el Casino ha prepa-
rat un espectacle d’animació 
per a tots els públics, amb 
teatre, màgia, humor, músi-
ca, jocs i sorpreses, obert i 
gratuït per a tothom, a par-
tir de les 18 h. Arribada la 
nit, a les 22.30 h, és el torn 
dels joves a Ca n’Humet. El 
CarnaBall omplirà la sala 
polivalent amb ball i concurs 
de disfresses, organitzat des 
de l’Associació Cultural La 
Xalupa amb la col·laboració 
del col·lectiu A Les Barraka-
des. Es repartiran sis premis 
entre les disfresses més ori-
ginals i divertides: tres premis 
a la categoria d’individuals i 
parelles, i tres premis per a les 
millors comparses.

El diumenge 19, a les 
11.30 h, a l’avinguda de Pau 

Casals, hi ha convocada la 
concentració per a la rua i 
la cercavila de carnestoltes 
que tradicionalment orga-
nitza l’Ajuntament amb la 
col·laboració de les entitats, 
que engalanen les carrosses 
i animen la rua amb les com-
parses. La sortida serà a les 
12 h, i baixarà per l’avinguda 
de Pau Casals ,  la plaça 
d’Espanya, el passeig de Romà 
Fabra i arribarà a la plaça de 
Marcel·lina de Monteys. A les 
12.30 h, a la mateixa plaça, hi 
ha programat un espectacle 
amb música enllaunada i una 
actuació d’il·lusionisme.

A més a més, des de la 
Regidoria d’Infància i Joven-
tut de l’Ajuntament, en el 
moment de tancar aquest edi-
ció s’estaven acabant de con-
cretar altres activitats per a 
aquests dies, que es podran 
consultar a la pàgina web 
municipal. 

Moment	de	la	tradicional	rua	pels	carrers	del	Masnou	
l’any	passat.

El	mossèn	Felip-
Juli	Rodríguez	va	
ser	l’encarregat	
de	beneir	els	ani-
mals.
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Nedant per ‘La Marató’ de TV3
El 18 de desembre, el Club Nàutic del Masnou va tornar a col·laborar 
en la iniciativa benèfica de Televisió de Catalunya a favor de La 
Marató de TV3, que enguany es va dedicar a la investigació cientí-
fica de la regeneració i els trasplantaments d’òrgans i teixits. Durant 
la jornada, el Club va organitzar diverses activitats, entre les quals 
va convidar a nedar a la piscina de l’entitat a favor de la causa. 

La trenta-dosena edició de la tra-
dicional Cursa de Sant Silvestre 
del Masnou, que va tenir lloc el 
dilluns 26 de desembre, va supe-
rar els rècords de participació 
anteriors, amb més de 2.300 per-
sones inscrites, i va aconseguir 
triplicar el nombre de dones 
participants respecte de l’any 
passat. Els canvis innovadors 
realitzats a les curses masculines 
i femenines van permetre que 
aquesta edició fos un èxit. José 
Luis Blanco Quevedo va resul-

tar el guanyador de la categoria 
masculina i el segon lloc va ser 
per a Khalid El Amri. Ilias Fifa 
va quedar tercer. En la categoria 
femenina, la primera classifica-
da va ser Jacqueline Martín, 
seguida de Jelena Abele i Bàr-
bara Ramon. Els premis van ser 
lliurats per Pere Parés, alcalde 
del Masnou, juntament amb 
Jordi Matas, regidor delegat 
d’Esports. 

Matas, ha valorat molt satis-
factòriament l’acte, tant per la 
participació com pel bon desen-

volupament de les curses. “Poten-
ciar l’esport femení ha estat una 
de les prioritats d’aquesta edició 
i, després del bon resultat, no 
descartem la creació d’una nova 
categoria d’àmbit més familiar 
per a l’any vinent”, ha explicat. El 
regidor també ha volgut remar-
car que “per millorar el desenvo-
lupament de les curses futures, 
es tindrà en compte una nova 
organització del repartiment dels 
dorsals i es valorarà la possibili-
tat d’entregar-los un o dos dies 
abans”.

Segons una enquesta contes-
tada el mateix dia de la cursa per 
un percentatge significatiu de 
participants, un 89,36% opina que 
el recorregut de la cursa és ade-
quat o li ha agradat, un 78,72% ha 
trobat l’organització de l’esdeve-
niment bé o molt bé, i a un 72,34% 
li és indiferent que es facin dues 
curses (una de femenina i una de 
masculina) o bé considera que ha 
suposat una millora. Després 
d’aquestes conclusions, molt 
satisfactòries al parer de l’orga-
nització, l’Ajuntament pren el 
compromís de tenir en compte 
els suggeriments dels partici-
pants per a curses posteriors i 
així poder millorar any rere any, 
per tal d’aconseguir que la Cursa 
de Sant Silvestre del Masnou 
sigui un referent en aquest tipus 
d’esdeveniments. Alhora, també 
tenint en compte les opinions 

dels corredors i corredores, des 
de la Regidoria s’ha valorat que 
la cursa en cada edició podrà 
anar creixent en qualitat, però ha 
arribat al seu sostre en quantitat 
de participants en superar la 
xifra dels 2.100. 

LES CLASSIFICACIONS

CATEGORIA MASCULINA
1r	lloc: José Luis Blanco 
quevedo (00:14:19)
2n	lloc:	Khalid El Amri                                 
(00:14:20)
3r	lloc: Ilias Fifa                                          
(00:14:20)

CATEGORIA FEMENINA
1r	lloc: Jacqueline Martín                   
(00:16:45)
2n	lloc: Jelena Abele                         
(00:17:09)
3r	lloc:	Barbara Ramon                      
(00:17:11)

Tant a la pàgina web muni-
cipal (www.elmasnou.cat) 
com a la pàgina específica de 
la cursa masnovina (www.
santsilvestredelmasnou.com) 
podeu consultar totes les 
classificacions de les catego-
ries masculina i femenina, i 
també podeu veure’n l’àlbum 
de fotografies.

Com cada any, el Club Escola 
de Judo Gimnàstica Rítmica 
Masnou, amb la col·laboració 
del Consell Esportiu del Mares-
me i l’Ajuntament del Masnou, 
organitza la primera fase de 
la Competició Comarcal del 
Maresme de Gimnàstica Rítmi-
ca, durant la jornada del dis-
sabte 19 de febrer al Complex 
Esportiu Municipal. La compe-
tició comptarà amb la partici-
pació dels clubs maresmencs 
Club Gimnàstica Rítmica Mont-

gat, Club Gimnàstica Rítmica 
Arenys, Club Gimnàstica Rítmi-
ca Cabrera de Mar i Club Esco-
la de Judo i Gimnàstica Rítmica 
Masnou. 

Posteriorment, en una altra 
localitat, se’n farà la darrera 
fase. Resultant de les dues 
fases, es classificaran dues 
competidores de les diferents 
categories i aparells que, final-
ment, representaran la comarca 
del Maresme a la final territorial 
a Barcelona. 

El 18 de desembre, el professor 
del Club Escola de Judo i Gim-
nàstica Rítmica Masnou Este-
ban Rodríguez Sequeira va 
aconseguir el cinturó negre 6è 
dan, atorgat per la Reial Federa-
ció Espanyola de Judo i Esports 
Associats, com a reconeixe-
ment a la seva trajectòria dedi-
cada al judo, tant en l’àmbit de 
la competició com de l’ensenya-
ment. Rodríguez Sequeira va 
recollir aquest reconeixement 
durant la gala que se celebra 

cada any a les instal·lacions del 
Comitè Olímpic Espanyol de 
Madrid.

Catalunya tan sols compta 
amb una quinzena de cinturons 
negres 6è dan, aproximada-
ment, i aquest masnoví és l’únic 
resident de la comarca del 
Maresme i el més jove de Cata-
lunya que actualment té aques-
ta titulació. El cinturó indicatiu 
d’aquest dan i que portarà el 
judoka a partir d’ara és blanc 
amb franges vermelles. 

La trenta-dosena Sant Silvestre bat rècords

El Complex Esportiu acull la primera fase de la Competició 
Comarcal del Maresme de Gimnàstica Rítmica

El masnoví Esteban Rodríguez aconsegueix 
el cinturó negre 6è dan de judo

La	cursa	va	arrencar	al	port	esportiu.	

La	jornada	tindrà	lloc	el	19	de	febrer	al	Complex	Esportiu	Municipal.	

Esteban	Rodríguez	Sequeira.

ENGUANy ES VA ACON-
SEGUIR TRIPLICAR EL 
NOMBRE DE DONES 
PARTICIPANTS RESPEC-
TE DE L’ANy ANTERIOR

Moment	de
la	classe
d’exhibició
d’spinning.
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Pau Poch, actor

Amb només onze anys, vas 
participar a la pel·lícula La 
mala educación, de Pedro 
Almodóvar. Com va ser la teva 
primera experiència en un 
rodatge?
Vaig poder veure per primera 
vegada com és un rodatge, què 
es necessita per fer realitat una 
pel·lícula i, només per això, l’ex-
periència ja va ser determinant. 
Va marcar un abans i un després, 
va impulsar-me cap a aquesta 
professió. Només hi feia de figu-
rant, i amb això en tenia prou per 
observar i descobrir. Allà es va 
fixar en mi en Luiso Berdejo, un 
dels guionistes, i em va fer una 
prova per protagonitzar el seu 
curtmetratge, La guerra. Em 
va donar el paper. L’obra va ser 
nominada com a millor curtme-
tratge als premis Goya i va gua-
nyar més de cinquanta premis en 
festivals arreu del món. 

Sempre has tingut clar que 
volies ser actor? Qui has tingut 
com a referents en aquest món?
Sempre he tingut clar que això 
és el que em feia gaudir, que no 
em costava posar-me davant de 
la càmera i que era feliç rodant. 
Per això he apostat per aquesta 
feina i de moment no em puc 
queixar. En Sergi Belbel em va 
donar la primera oportunitat 
al Teatre Nacional de Catalu-
nya amb Forasters (2004) i, en 
aquell moment, ell era el meu 
referent. Era petit, i pensava que 

m’agradaria ser gran i seguir-me 
divertint a l’hora de treballar. 
Des d’aleshores, he anat trobant 
referents en cada projecte en què 
he estat. Em fixo en la manera 
de treballar dels que m’agraden i 
n’aprenc. Per exemple, en Roger 
Coma o en Francesc Orella a Les 
veus del Pamano, més que refe-
rents per mi són mestres cada dia 
de rodatge. No em puc oblidar 
dels meus pares i la meva repre-
sentant, que des de fa set anys 
han cuidat molt la meva carrera 
i els meus estudis. 

Com vas començar a fer-te un 
lloc en el món de la indústria 
audiovisual?
El professor de teatre de Gent del 
Masnou, l’Oriol, veia que m’ho pas-
sava bé als seus cursos i va acon-
sellar els meus pares que m’apun-
tessin a una agència d’actors. M’hi 
vaig apuntar per provar-ho i va 
funcionar. Vaig fer un parell de 
càstings de publicitat, però allò no 
era per a mi. Quan tenia onze anys, 
va sortir una prova al Teatre Nacio-
nal de Catalunya i em van escollir. 
Un dia va venir a veure l’obra un 

productor de Filmax i em va voler 
fer una prova per a una pel·lícula 
que preparaven aleshores: Cuento 
de Navidad. Així va començar tot.

Pel·lícules, sèries de televisió, 
curtmetratges, publicitat i 
teatre. Has experimentat amb 
diversos gèneres audiovisuals. 
Amb quin et quedes?
Només en puc descartar un: la 
publicitat. Els curtmetratges, 
sobretot quan ets petit, et donen 
experiència i et fan saber si això 
és el que realment vols fer o no, 
perquè sembla una feina molt 
atractiva, però comporta molts 
esforços a la vegada. A les pel-
lícules, tens temps per fer lectures 
del guió, assajar, rodar, repetir… 
S’acostuma a rodar en localitzaci-
ons reals i en exteriors, i és una 
experiència molt rica. Estàs molt 
trist quan acaba el rodatge, però 
saps que et veuràs en pantalla 
gran, i això fa molta il·lusió. A la 
televisió, s’acostuma a anar molt 
més ràpid, però penso que és un 
mitjà molt bo per donar-se a conèi-
xer, per arribar a les cases, a les 
famílies... I el teatre és per mi el 
més intens, perquè no pots fallar, 
no hi ha opció de repetir, la sala 
és plena de gent que ha pagat una 
entrada i la responsabilitat és gran. 
D’aquests tres em quedo amb el 
que m’ofereixin, penso que no es 
pot triar, que depèn del personatge 
i del moment, i que l’important és 
ser capaç de treballar bé en qualse-
vol dels gèneres audiovisuals.

En quina localització del 
Masnou rodaries una escena 
de pel·lícula?
Durant l’estiu del 2010 vaig rodar 
el meu primer curtmetratge com 
a guionista i director, El círculo 
de Óscar, íntegrament al Masnou. 
Vaig tenir l’oportunitat de reunir 
gent que havia conegut anterior-
ment en diversos rodatges i van 
venir tots a passar tres dies al 

poble. Vaig demanar l’espai exte-
rior de Ca n’Humet durant dues 
nits, el vam ambientar i vam uti-
litzar els despatxos del recinte per 
recrear una sala d’interrogatoris 
de la policia. Estic molt agraït pel 
tracte que vam rebre a l’espai i per 
les facilitats que ens van donar, i 
estic satisfet del resultat. El curt 
s’estrenarà aviat a la xarxa i s’hi 
podran veure diferents espais del 
poble. Si torno a rodar al Masnou, 
m’agradaria fer-ho a la platja.

Quin és el teu somni màxim 
com a actor ?
Posats a somiar, m’agradaria rebre 
sempre grans guions, oportuni-
tats per rodar a diferents països, 
llegir-me’ls i poder escollir el més 
interessant. Si tinc projectes que 
m’ofereixen l’oportunitat d’inter-
pretar personatges oposats, expe-
rimentar mil caràcters, passar de 
viure a la postguerra a recrear una 
situació futurista… seré feliç.

Diuen que marxes als Estats 
Units. Quins són els teus plans 
de futur?
Marxo a passar tres mesos a 
Nova York. Allà estudiaré anglès, 
el posaré en pràctica i descobri-
ré una ciutat que em té admirat. 
Tinc l’oportunitat de fer-ho ara 
i vull parlar fluidament aquesta 
llengua en el futur. Així doncs, els 
meus plans són el viatge, tornar a 
casa, les estrenes de Fènix 1123 
i Olor de colònia, seguir lluitant 
pel que més m’agrada, i ja veurem 
quins projectes surten. També és 
moment de formar-me acadèmi-
cament; així doncs, tinc la nota de 
la selectivitat guardada en espera 
de decidir què estudio i on.

Estrenant	la	majoria	d’edat,	aquest	precoç	actor	masnoví	ja	té	una	interessant	i	reconeguda	carrera	cinematogràfica	
a	l’esquena. El seu currículum com a intèrpret i, aviat, l’estrena del seu primer curtmetratge com a director, de ben segur 
que són el resultat de la maduresa que demostra en expressar-se. Amb divuit anys, què més es pot demanar? Del Masnou, el 
poble on ha crescut, en milloraria el parc d’skate “per petició de la majoria dels meus amics” i reclama una major identificació 
dels joves amb la Festa Major del municipi, “tot i que ara tenim A Les Barrakades, que ens agraden molt”.

L’ENTREVISTA

SEMPRE HE TINGUT 
CLAR qUE AIXò ÉS EL 
qUE EM FEIA GAUDIR, 
qUE NO EM COSTAVA 
POSAR-ME DAVANT DE 
LA CÀMERA I qUE ERA 
FELIç RODANT

M’AGRADARIA REBRE 
SEMPRE GRANS GUIONS 
I OFERTES PER TREBA-
LLAR A ALTRES PAïSOS

“L’important és ser capaç de treballar bé en qualsevol dels gèneres audiovisuals”
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- Gaudiu de les rebaixes de manera responsable.
- Compareu	els	preus. El preu rebaixat ha de constar sempre al 

costat del preu no rebaixat, tant a l’aparador com a l’interior de 
l’establiment. Es pot substituir aquesta informació pel percentatge 
de reducció de preus en cada bé o servei.

- Examineu	el	producte, que ha de tenir la mateixa qualitat i garantia 
que té a preu no rebaixat i que no ha de tenir defectes.

- Diferencieu entre les vendes de rebaixes i altres tipus de vendes a 
preus inferiors als habituals, com ara les vendes per liquidació, les 
vendes de saldos i les ofertes. Els productes rebaixats han d’estar 
diferenciats de la resta.

- Comproveu si l’establiment admet les	targetes	de	crèdit com a 

forma de pagament habitual. Si és així, també ha d’admetre aquest 
sistema en període de rebaixes.

- Llegiu detingudament les etiquetes, les	instruccions	d’ús i les 
característiques del producte.

- Pregunteu al comerciant per la possibilitat	de	canviar el producte 
i les condicions en què es pot fer aquest canvi. L’establiment no té 
l’obligació de canviar un producte que està en perfecte estat, tret 
que ho anunciï.

- Demaneu i conserveu totes les	factures	o	els	tiquets	de	compra, 
ja que són la vostra garantia i els podeu necessitar en cas de recla-
mació.

- La publicitat és vinculant i podeu exigir-ne el compliment. Per tant, 

guardeu la publicitat del producte juntament amb les seves carac-
terístiques, les instruccions, els catàlegs	comercials...

- quan compreu un producte, si teniu alguna incidència, reclameu a 
l’empresa	que	us	l’ha	venut, la qual té fins a un mes per contestar.

- Els establiments comercials disposen de fulls	de	reclamació	i	denúncia.
- És una garantia escollir una empresa	adherida	al	sistema	arbitral	

de	consum.

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

Recomanacions per comprar en època de rebaixes


