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primera	Diada	Solidària	
de	Futbol	Sala	amb	
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El 10 de juliol, l’alcalde del Mas-
nou, Pere Parés, va signar un 
decret que suposa una nova dis-
tribució de les regidories entre 
l’Equip de Govern. Els canvis 
principals afecten les regidories 
de Manteniment i Serveis Muni-
cipals, Infància i Joventut, Ense-
nyament, i Igualtat i Drets Civils. 

Nou 
cartipàs 
municipal 
Pàg. 5

Repàs 
de la Festa 
Major 
Pàg. 7

El Masnou ja té dues 
banderes blaves Pàg. 7

La bandera blava oneja també aquest estiu a la platja d’Ocata i, per primer cop, a la platja del Masnou. La Fundació d’Edu-
cació Ambiental (ADEAC-FEE) ha concedit a les platges de la vila aquest reconeixement per l’esforç i perquè compleixen 
uns determinats criteris de legalitat, accessibilitat, sanitat, neteja i seguretat. Enguany, Catalunya ha obtingut vuitanta-set 
banderes blaves a les platges i vint-i-quatre als ports. Així, el litoral català ha rebut aquest any cent onze banderes en total, 
quatre més que l’any passat, en què en van ser cent set. A més a més, des de les regidories de Medi Ambient, Salut Pública 
i Manteniment s’han dut a terme diverses actuacions per assegurar la qualitat de les platges del municipi durant l’estiu. 
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Entre el 28 de juny i l’1 de juliol 
es va celebrar la Festa Major de 
Sant Pere, enguany sota el lema 
“Fem història”, per commemorar 
els dos-cents anys d’independèn-
cia municipal. El Masnou Viu 
recull algunes de les imatges que 
va deixar la celebració en diver-
sos punts del municipi.
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JULIOL
19  Dijous 

PLE DE RIURE 
20	h	· Plaça d’Europa
Actuació de la companyia 
Trifaldó amb l’espectacle 
L’es3
Activitat emmarcada dins del Ple de 
Riure al Festival Port Masnou.
Ho organitza: Port del Masnou, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 

22	h	· Platja d’Ocata
Comèdia musical Nelly 
Blue, amb Xavi Mira 
i Albert Ribalta 
(T de Teatre i Los Tigres)
Preu: 10 euros (inclou l’espectacle 
Art amb sorra).
Ho organitza: Festival Ple de Riure

23.45	h	· Platja d’Ocata
Banda del Festival Ple 
de Riure: The Brassville 
Walkers
Ho organitza: Festival Ple de Riure
 

20  Divendres 

PLE DE RIURE 
20	h	· Plaça d’Ocata
Teatre de carrer 
i clown: Mediopelo, 
de Ganso&Cia.
Ho organitza: Festival Ple de Riure

EXPOSICIó 
20	h	·	Sala Blau (Prat de la 
Riba, 70)
Inauguració de Gordas 
divinas, de Pepe Rubio Popo
Ho organitza: Sala Blau

 
PLE DE RIURE 
21.30	h	· Platja d’Ocata
Banda del Festival: 
The Brassville Walkers
Ho organitza: Festival Ple de Riure

22	h	· Platja d’Ocata
Non solum, amb Sergi López
Preu: 15 euros
Ho organitza: Festival Ple de Riure

23.45	h	· Platja d’Ocata
Banda del Festival: 
The Brassville Walkers
Ho organitza: Festival Ple de Riure

00	h	· Platja d’Ocata
Espectacle de circ 
i equilibris acrobàtics: 
Starfatal, de Los2Play
Ho organitza: Festival Ple de Riure
       

21  Dissabte 

PLE DE RIURE 
19.15 h · Sant Felip - plaça de 
Marcel·lina de Monteys
Cercavila amb The 
Brassville Walkers
Ho organitza: Festival Ple de Riure

21 
20 h · Pl. de Marcel·lina 
de Monteys
Espectacle de circ 
i equilibris acrobàtics: 
Starfatal, de Los2Play
Ho organitza: Festival Ple de Riure
 
21.30 h · Platja d’Ocata
Banda del Festival: 
The Brassville Walkers
Ho organitza: Festival Ple de Riure
 
22 h · Platja d’Ocata
Encerrona, de Pepe Viyuela
Preu: 10 euros (inclou l’espectacle 
Art amb sorra)
Ho organitza: Festival Ple de Riure
 
22 h · Platja d’Ocata
Art amb sorra, amb la 
companyia Ytuquepintas 
i Borja González
Preu: 10 euros (inclou l’espectacle 
Encerrona)
Ho organitza: Festival Ple de Riure
 
23.15	h	· Platja d’Ocata
Banda del Festival: 
The Brassville Walkers
Ho organitza: Festival Ple de Riure
 
00	h	·	Platja d’Ocata
Performance: fi de festa 
amb Sienta La Cabeza
Ho organitza: Festival Ple de Riure

24  Dimarts 

10	h	· Pau Casals
Deixalleria mòbil
Fins al 29 de juliol
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

26  Dijous 

De	20	a	00	h	·	Església de 
Sant Pere
Itinerari cultural i 
gastronòmic pel Masnou
“Al	Masnou,	fem	les	Amèriques”
Itinerari pel barri antic del poble i 
pel passat mariner del Masnou. Els 
participants podran gaudir d’una 
passejada a través dels sentits 
per la història de la vila. A part de 
l’itinerari, hi haurà un sopar temàtic 
en un restaurant del Masnou. S’hi 
podran degustar plats d’època 
acompanyats per les explicacions 
d’un guia especialitzat. Màxim 30 
persones. Inscripcions: tanitdifu-
sio@tanitdifusio.cat o bé al telèfon 
93 753 93 06.
Preu: 35 euros aprox.
Ho organitza: Tanit Didàtica i Difusió Cultural

CONCERT 
22.30	h	·	Plaça d’Ocata
Nits	en	directe
Concert de rumba, 
reggae, blues i bolero, 
amb Manel Joseph & 
Gran Caiman 
Presentació del disc Rimas baratas.
Ho organitzen: Club del Ritme Afrollatí i 
guingueta Fusión
 
23	h	· Plaça d’Europa
Concert de funk amb 
Les Artistes
Festival	Port	Masnou
Ho organitza: Port del Masnou

28  Dissabte 

De	8	a	21	h	· Carretera de 
Barcelona
Fira d’artesania
Fleca, embotit, objectes de regal...
Ho organitza: ADAC

ESPORT 
De	9	a	20	h	· Platja d’Ocata, 
davant del baixador
Torneig de voleibol 
platja
Ho organitza: Guingueta La Xankla

9	h	· Platja d’Ocata, a tocar del 
Club Ocata Vent
VI Torneig de Vòlei 
Platja Pro DISMA 2 x 2
Categories: 2 x 2 femení, 2 x 2 mas-
culí i 2 x 2 mixtes.
Inscripcions al torneig benèfic: 
voleyplaya@disma.cat i 645 525 
491 (Mario). Preu: 20 euros per 
equip. La inscripció inclou aigua, 
pizza i un gran dia de vòlei platja.
Ho organitza: DISMA.

MÚSICA 
De	22	a	2	h	· Guingueta La 
Xankla
Festa White Party
Festa Eivissa blanca amb música en 
acústic. Aneu-hi vestits de blanc!
Ho organitza: Guingueta La Xankla

AGOST

2  Dijous 

CONCERT 
22.30	h	·	Guingueta Fusión
Nits en directe
Funk amb Zunk 
Ho organitzen: Club del Ritme Afrollatí i 
guingueta Fusión

4  Dissabte

ESPORT 
De	9	a	21	h	· Platja d’Ocata, 
davant del baixador
I Torneig de Tennis 
de Platja
Fins al diumenge 5 d’agost
Ho organitza: Guingueta La Xankla

De	9	a	19	h	· Platja d’Ocata, 
entre les guinguetes Bambú i 
Fusión
Torneig de Vòlei Platja 
4 x 4 Casino del Masnou
També el diumenge 5 d’agost, de 
10 a 15 h.
Ho organitza: Casino del Masnou

De	22	a	2	h	· Guingueta La Xankla
Festa Pirata
Amb concert de La Málaga (rumba 
catalana)
Ho organitza: Guingueta La Xankla

7 Dimarts

10	h	· Aparcament d’Amadeu I
Deixalleria mòbil
Fins al 12 d’agost de 2012
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

 9 Dijous 

CONCERT 
22.30	h	· Guingueta Fusión
Nits	en	directe
Concert de latin jazz 
amb Jimmy Jenks 
Ho organitzen: Club del Ritme Afrollatí i 
guingueta Fusión

16  Dijous 

CONCERT 
22.30	h	· Guingueta Fusión
Nits	en	directe
Concert de rock, blues 
i reggae amb Delta 
Power Trio 
Presentació del seu nou disc.
Ho organitzen: Club del Ritme Afrollatí i 
guingueta Fusión

18  Dissabte 

SARDANES 
19.30 h · Plaça d’Ocata
Ballada i sopar 
sardanista amb la 
Cobla Premià
Pa amb tomàquet i pernil i beguda 
a preus populars. 
Per a reserves: 
agr.sardanista_masnou@josoc.cat, 
93 555 82 64 i 93 555 62 26.
El sopar començarà a les 19.30 h i, 
el ball, a les 22 h.
Ho organitza: Agrupació Sardanista

21  Dimarts 

10 h · La Nimfa
Deixalleria mòbil
Fins al 26 d’agost de 2012.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

23  Dijous 

CONCERT 
22.30	h	· Guingueta Fusión
Nits en directe
Jazz mediterrani 
amb Bonell, Zamora 
i Mercader
Ho organitzen: Club del Ritme Afrollatí i 
guingueta Fusión

25  Dissabte

De	22	a	2	h	·	Guingueta 
La Xankla
Revetlla de Santa Rosa
Música en directe i roses per a 
totes.
Ho organitza: Guingueta La Xankla

30  Dijous 

SORTIDA 
10.30	h	·	Platja d’Aro
Estada de vuit dies 
a Platja d’Aro
Per a més informació i reserves, 
contacteu amb el Casal de Gent 
Gran Can Malet 
(ptge. de Marià Rossell, 2. 
Tel. 93 555 47 26).
Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

30 

CONCERT 
22.30	h	·	Guingueta Fusión
Nits	en	directe
Cloenda amb els 8 Punto 
G (salsa, bachata, 
merengue)
Ho organitzen: Club del Ritme Afrollatí i 
guingueta Fusión
 

SETEMBRE

4  Dimarts 

10 h · Pau Casals
Fins al 9 de setembre de 2012
Deixalleria mòbil
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
 

4  Dimarts 

17 h · Buenos Aires, 20
Blancdeguix, escola 
de dibuix i pintura
Jornada de portes obertes per 
a petits i grans.
Ho organitza: Blancdeguix

7 Divendres

20 h · Per concretar
Conferència col·loqui a 
càrrec de Vicenç Villatoro,
periodista, escriptor i actual 
director de l’Institut 
Ramon Llull
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

9 Diumenge 

D’11	a	13	h	·	Parc temàtic de 
Caramar
Circulació del trenet de 
cinc polzades
Per a més informació: 
trenetmasnou@gmail.com
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

11  Dimarts 

12	h	·	Plaça de l’Onze de 
Setembre
Diada de l’Onze de 
Setembre
Ofrena	floral	de	totes	les	entitats	
de	la	vila.	Acte	commemoratiu	de	
la	Diada	Nacional	de	Catalunya.
A més, emmarcada dins d’aquesta 
celebració, hi ha prevista una con-
ferència col·loqui, tot i que estan 
pendents de confirmació el confe-
renciant i el dia de l’activitat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
 

16  Diumenge 

D’11	a	13	h	·	Parc temàtic de 
Caramar
XXI Festa del Trenet
Circulació del trenet de cinc polza-
des. Per a més informació: 
trenetmasnou@gmail.com
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del 
Masnou

18  Dimarts 

10	h	·	Aparcament d’Amadeu I
Deixalleria mòbil
Fins al 23 de setembre de 2012
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Altres 
informacions

Des de la pàgina web de l’Ajun-
tament del Masnou, podeu con-
sultar aquesta agenda i tota la 
informació municipal actualitza-
des: 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 
temàtic de Caramar. Per a més 
informació: trenetmasnou@
gmail.com

Tertúlia	literària	al	
voltant	del	llibre	Las 
mujeres que corren con 
los lobos 
L’entitat Dones per la Igualtat 
del Masnou organitza una reu-
nió, dos dissabtes al mes, d’11 a 
12.30 h, a la seva seu (al carrer 
de Cuba), per llegir i comentar el 
llibre Las mujeres que corren con 
los lobos, de l’autora Clarissa 
Pinkola Estés. Per a més infor-
mació, truqueu al telèfon 
655 55 00 27.

Horari	d’estiu	al	Museu	
Municipal
Durant el mes de juliol, el Museu 
Municipal de Nàutica només 
obrirà els dijous i divendres de 
17 a 20 h, i romandrà tancat 
durant el mes d’agost.
 

La	Biblioteca	tanca	per	
vacances	entre	l’1	i	el	14	
d’agost
De l’1 al 14 d’agost, la Biblioteca 
Joan Coromines estarà tancada 
per vacances. De les biblioteques 
que formen part de Xarxa de 
Biblioteques Municipals de la 
Diputació de Barcelona, roman-
drà oberta la Biblioteca Ferrer 
i Guàrdia (Hort de la Rectoria, 
s/n), de la població veïna d’Alella, 
per tal de garantir el servei. A la 
pàgina web de la Biblioteca Vir-
tual de la Diputació de Barcelona 
(bibliotecavirtual.diba.cat) es pot 
trobar l’horari de les biblioteques 
de la Xarxa, les dates de tanca-
ment per vacances i quines resten 
obertes durant el mes d’agost.  

Canvi	d’horari	a	l’Arxiu	
Municipal
Entre els mesos de juny i setem-
bre, l’horari d’atenció al públic 
de l’Arxiu Municipal canvia i 
passa a ser els dilluns i dimecres 
de 9 a 14 h.

Si	viatgeu	a	l’estranger,	infor-
meu-vos	 de	 les	 tarifes	 que	
cobra	el	vostre	operador	per	
efectuar	o	rebre	trucades	tele-
fòniques,	per	enviar	o	rebre	
missatges	SMS,	per	descarre-
gar	dades	i	per	accedir	a	Inter-
net	des	del	país	de	destí	(és	a	
dir,	els	preus	de	l’anomenat	
roaming	o	serveis	de	telefonia	
en	itinerància).	

Si viatgeu per països de la Unió 
Europea, consulteu l’eurotarifa, 
que estableix els preus màxims per ser-
vei de veu i SMS, així com per servei de 
dades (Internet).

Atenció: Si viatgeu amb el vostre 
ordinador portàtil i voleu navegar per 
Internet, consulteu les tarifes!

Vigileu si us trobeu en una locali-
tat fronterera (prop de la frontera 
d’un altre país, per exemple a prop 

d’Andorra, Portugal, França, el Marroc, 
Gibraltar...): Cal que abans de fer una 
trucada amb el mòbil comproveu que 
l’esteu realitzant a través de l’operador 
del país on esteu ubicats.

Si viatgeu per països de fora de la 
Unió Europea: No hi ha cap regulació 
vigent. Per això, tant per a telefonia 
mòbil, SMS, descàrrega de dades, accés 
a Internet..., informeu-vos i assegureu-
vos de les tarifes abans de viatjar. 
A partir de l’1 de juliol de 2012, a les 

persones que es desplacin fora de la UE 
se’ls advertirà, mitjançant un missat-
ge de text, correu electrònic o finestra 
emergent, quan l’import de les dades 
descarregades s’aproximi a 50 euros o 
al nivell acordat. Per poder seguir utilit-
zant el servei de dades en itinerància, els 
consumidors hauran de confirmar que 
estan d’acord a superar aquest nivell. 

Si viatgeu amb creuer: Aneu molt 
amb compte si voleu trucar, enviar 
missatges o consultar Internet des del 

mòbil, ja que, a alta mar, el preu que 
us cobrarà el vostre operador depen-
drà de la ubicació del vaixell, és a dir, 
de la possibilitat o impossibilitat de 
connectar-se a una xarxa d’un país de 
la Unió Europea: si us connecteu a una 
xarxa d’un país de la Unió Europea, us 
aplicaran l’eurotarifa, però, si no és pos-
sible, el vostre operador us aplicarà les 
tarifes de les connexions via satèl·lit, 
que són molt elevades. Consulteu les 
tarifes amb el vostre operador abans 
de sortir de viatge!

Avís per a l’ús de telefonia mòbil i Internet si viatgeu a l’estranger (‘roaming’ o serveis de telefonia en itinerància)
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M’agrada / No m’agrada

M’AGRADA 
M’agrada que el 
Masnou tingui un 
passeig Marítim per 
gaudir-ne durant 
tot l’any, on es pot 
passejar al llarg 
del tot el municipi, 
fer-hi esport i con-
templar una vistes 
espectaculars del 
Mediterrani.

Mariona	Rifà

NO M’AGRADA 
No m’agrada viure 
en un poble tan 
brut. Són inadmis-
sibles la brutícia i 
la pudor que fa tot 
el poble. Mai no he 
vist una brigada 
netejant com Déu 
mana el poble. 
Heu d’invertir més 
en neteja.

Joan	Cabrera

:

)
:)

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 
93 557 18 80

Jutjat	de	Pau	
93 555 07 13

Mercat	Municipal	
93 557 17 71

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	
93 557 18 60

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:	Departament	de	Comunicació
 
Correcció lingüística: 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.

Joana	Gómez	Cano	pregunta
A	la	plaça	de	Marcel·lina	de	Monteys,	al	
local	de	l’antiga	Caixa	Manresa,	hi	ha	una	
entrada	que	sempre	és	plena	de	deixalles,	
i	a	més,	tota	plena	de	pintades.	En	ser	un	
espai	privat	però	d’accés	públic	la	gent	
l’embruta.	Hi	ha	alguna	solució	possible?	
Potser	caldria	tapiar	aquest	espai.

Jordi	Matas	respon
Regidor de Manteniment

Benvolguda senyora Gómez,
El local que ens indica era de la sucur-
sal de Caixa Manresa, ara integrada a 
Catalunya Caixa. La solució passa per la 
propietat, la qual hauria de mantenir-lo 
en bon estat. A les passades revetlles no 
sols aquest espai, sinó d’altres, inclosos 
de municipals, van ser objecte d’actes 
vandàlics amb pintura. L’Ajuntament 
està treballant per netejar-los i, si algun 
queda pendent, està programada la seva 
actuació.

Un estiu amb canvis Els mesos de juliol i agost, tradicionalment, eren els de les vacances, els del 
temps lliure i l’oci. Però aquest és un altre dels fets que les circumstàncies 
econòmiques actuals han canviat substancialment. Els canvis legals anun-
ciats pel Govern central recentment, la incertesa de l’economia global o les 
noves necessitats obliguen l’Administració, també la local, a estar sempre 
alerta. I com que res no es pot aturar, tampoc no ho fan les manifestacions 
socials i cíviques, com la Festa Major i el Festival Fascurt de la nostra vila, 
o com el Festival de Teatre Còmic Ple de Riure. 

Malgrat tot, l’estiu és una època especial que cal aprofitar per gaudir del 
nostre espai. Per tant, en aquest número, El Masnou Viu repassa aquestes 
cites tan importants, de la mateixa manera que recull altres esdeveniments 
relacionats amb la gestió municipal, com ara la reorganització del cartipàs 
municipal o la gestió transversal de diverses regidories per arribar a obtenir 
dues banderes blaves. 

Aquest número d’El Masnou Viu és el darrer de la segona època. Al mes 
de setembre, el butlletí municipal inicia una nova etapa, amb un nou format 
i una novetat important: la inserció de publicitat. Amb aquesta mesura, el 
consistori vol reduir la despesa de la publicació per garantir-ne la continu-
ïtat, convençut de la importància d’aquest mitjà per a la comunicació entre 
l’Administració i la ciutadania.

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.

Just quan ha transcorregut el primer any d’aquest mandat és quan més incerteses recauen sobre el 
món local, ateses les informacions derivades de les darreres i suposades mesures d’estalvi anuncia-
des pel Govern central. En la meva opinió, no crec que sigui just que s’intenti culpar els ajuntaments 
del gran problema de l’Administració pública espanyola, quan cal assenyalar que tot el món local és 
el responsable només del 3,4% del deute conjunt de les administracions. No és cert que siguem els 
màxims responsables, tal com s’intenta fer creure, de la mala situació de l’Administració. Més aviat 
hem estats grans protagonistes i polaritzadors de la millora del benestar de la ciutadania en cada 
un dels nostres pobles, viles i ciutats. La reforma del sector públic local és una competència de les 
institucions catalanes i com a país no hem de renunciar a deixar d’exercir aquest dret estatutari. 

Ja en clau local, i també quan assolíem aquest primer any, hem hagut de fer front a una situa-
ció derivada de la pèrdua de confiança envers un membre del Govern, i com a conseqüència de la 
retirada de les seves responsabilitats ha passat a la situació de regidora no adscrita. Malgrat que 
aquest fet suposa la pèrdua de la majoria absoluta de la coalició de govern actual, és el millor acte 
de responsabilitat que un governant pot exercir, que no és altre que acceptar la situació i prendre 
decisions difícils amb l’objectiu de garantir el bon funcionament i els objectius del govern.

Finalment, desitjo a tothom un bon estiu.

Volem recuperar la història de la nostra vila i per això és impres-
cindible 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.

Imatge de les treballadores de la fàbrica de Cal Soberano. 
Fotografia d’autoria desconeguda, de l’any 1910 
i procedent del Fons Joan Maresma. 
Arxiu Fotogràfic Municipal del Masnou.

Aquest és un espai perquè ens envieu aquelles imatges que més us agraden del Masnou i les que menys. Podeu enviar-nos les vostres fotografies al correu electrònic elmasnou-
viu@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.



Juliol de 2012     el Masnou viu

Enguany ha quedat tancat i 
resolt tot el procés judicial i 
administratiu en relació amb 
els dos casos de sostracció de 
diners públics a l’Ajuntament 
denunciats per la corporació 
municipal el 2004 i el 2006.

Per aquests fets van ser impu-
tats quatre funcionaris de l’àmbit 
de Tresoreria i Intervenció. El 
2006 va començar el primer de 
dos processos penals. El jutjat 
d’instrucció núm. 4 de Mataró, 
després de finalitzar les diligèn-

cies prèvies, va concloure acusar 
la tresorera, que havia confessat 
apropiació, i va sol·licitar al fis-
cal declarar el sobreseïment en 
relació amb l’interventor muni-
cipal en aquell moment. El jutge 
en va ordenar l’arxivament. 

El jutjat núm. 1 de Mataró, 
en el segon procés, i en relació 
amb l’interventor, que havia estat 
denunciat, en va demanar també 
el sobreseïment i el Ministeri Fis-
cal en va sol·licitar l’arxivament, 
perquè va considerar que no hi 

havia hagut delicte. Finalment, el 
Tribunal de Comptes va senten-
ciar sobre el rescabalament dels 
diners per part de qui havia con-
fessat la sostracció, és a dir, la 
tresorera, i va dirimir també una 
quantitat complementària per 
responsabilitat comptable sub-
sidiària en dos altres funcionaris.

Cap d’aquests funcionaris 
avui no està vinculat amb l’Ajun-
tament per diferents circums-
tàncies. Dues persones ja no hi 
treballen per la relació directa 

que van tenir amb els delictes. 
L’una, l’antiga tresorera, ha estat 
condemnada a dos anys de presó 
i a rescabalar els diners sostrets, 
i l’altra, administrativa de la uni-
tat, que ja va reintegrar-los, ha 
estat inhabilitada per treballar a 
la funció pública. 

Una tercera persona, la que 
havia estat tresorera accidental, 
malauradament es troba afecta-
da per una llarga malaltia. I la 
quarta, el que havia estat inter-
ventor municipal durant molts 

anys i que havia dedicat tota la 
seva vida professional a l’Ajunta-
ment, avui està jubilada. El con-
sistori vol fer públic el reconei-
xement  de  l ’honorabi l i ta t 
d’aquest exinterventor –segons 
es desprèn de les sentències 
judicials–, perquè, al setembre 
del 2006, el van fer cessar i des-
prés fou denunciat al jutjat, fet 
del qual es van fer ressò dife-
rents mitjans de comunicació, 
inclòs aquest, cosa que va posar 
en dubte la seva honorabilitat. 
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El dijous 21 de juny de 2012, es 
va celebrar la sessió ordinària 
del Ple de l’Ajuntament. Entre 
els punts més destacats, es va 
anunciar la retirada de dele-
gacions als regidors de l’Equip 
de Govern senyor Ferran Flo 
i senyora Judit Rolán. Res-
pecte al primer, l’alcalde, el 
senyor Pere Parés, va dir que 
responia a una reorganització 
del consistori i que el senyor 
Ferran Flo assumiria noves 
responsabilitats en l’Equip 
de Govern. Actualment, les 
seves tasques són assumi-
des pel regidor senyor Jordi 
Matas. Pel que fa a la regidora 
senyora Judit Rolán, l’alcalde 
va explicar-ne la destitució 
(retirada de competències, 
rang i dedicació) al·legant una 
manca de confiança derivada 
de diversos problemes esde-
vinguts en les regidories que 
encapçalava. Les tasques de la 
senyora Rolán han estat assu-
mides per la regidora senyora 
Noemí Condeminas i la regido-
ra senyora Sílvia Folch.

Altres punts que es van apro-
var al Ple van ser:

 Resolució de la licitació per a 
l’adjudicació del contracte privat 
d’arrendament del local comerci-
al núm. 67 del port esportiu del 
Masnou. Aprovat per unanimitat.
 Conveni de col·laboració de la 

Xarxa Comarcal de Banda Ampla 
del Maresme. Aprovat per unani-
mitat.
 Aprovació del Pla de participació 

ciutadana 2012-2015 de l’Ajunta-
ment del Masnou. Aprovat amb 
els vots a favor de CiU (7 vots, en 
absència d’una regidora), ERC-AM 
(3 vots) i PP (2 vots); en contra del 
PSC (4 vots), i l’abstenció d’ICV-
EUiA-E (3 vots) i el GIM (1 vot).
 Aprovació del Reglament de 

participació ciutadana de l’Ajun-
tament del Masnou. Després 
d’una esmena transaccional 
d’ICV-EUiA-E, va ser aprovat en 
comptar amb els vots a favor de 
CiU (7 vots), ERC-AM (3 vots) i 
ICV-EUiA-E (3 vots); en contra 
del PSC (4 vots), i l’abstenció del 
PP (2 vots) i el GIM (1 vot).

 Proposta d’aprovació del Regla-
ment municipal de prestacions 
socials de caràcter econòmic. 
Aprovat per unanimitat.
 Desestimació de la petició d’in-

demnització realitzada en data 7 
de desembre de 2011, amb núme-
ro de registre d’entrada 11516, 
pels suposats danys morals patits 
en deixar-se sense efecte l’adjudi-
cació d’una plaça d’aparcament 
en règim de concessió demanial 
al Mercat Vell del Masnou. Apro-
vada amb els vots a favor de CiU 
(7 vots), ERC-AM (3 vots), PSC 
(4 vots), ICV-EUiA-E (3 vots) i el 
GIM (1 vot), i l’abstenció del PP 
(2 vots).
 Ratificació de l’escrit presentat 

davant el Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat de la Genera-
litat de Catalunya per formular 
un requeriment previ a la via con-
tenciosa administrativa, previst 
a l’article 44 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa adminis-
trativa, en relació amb l’acord 
de la Comissió Territorial d’Ur-
banisme de Barcelona del 22 de 
setembre de 2011, en virtut del 
qual s’aprovava definitivament 
la modificació puntual del Pla 
general d’ordenació al nucli antic 
i l’eixample del Masnou. Aprovat 
per unanimitat.
 Modificació del pressupost 

número 6/2012, per suplement 
de crèdit. Aprovat amb els vots a 
favor de CiU (7 vots), ERC-AM (3 
vots), PSC (4 vots), PP (2 vots) i 
el GIM (1 vot), i en contra d’ICV-
EUiA-E (3 vots).

Mocions
 Moció presentada pel Grup 

Municipal d’ERC-AM de suport al 
moviment “no vull pagar”. Aques-
ta moció es va aprovar per punts. 
La votació va ser la següent:
Primer punt: Aprovat amb els 
vots a favor de CiU (7 vots), ERC-
AM (3 vots) i PSC (4 vots); en con-
tra del PP (2 vots), i l’abstenció 
d’ICV-EUiA-E (3 vots) i el GIM (1 
vot).
Segon punt: Aprovat amb els vots 
a favor d’ERC-AM (3 vots) i PSC 
(4 vots); en contra de CiU (7 vots) 
i PP (2 vots), i l’abstenció d’ICV-
EUiA-E (3 vots) i el GIM (1 vot).
Tercer punt: Aprovat amb els vots 
a favor de CiU (7 vots), ERC-AM 
(3 vots), PSC (4 vots), PP (2 vots) 
i el GIM (1 vot), i l’abstenció 
d’ICV-EUiA-E (3 vots).
Quart punt: Aprovat amb els vots 
a favor de CiU (7 vots), ERC-AM 
(3 vots), PSC (4 vots), PP (2 vots) 
i el GIM (1 vot), i l’abstenció 
d’ICV-EUiA-E (3 vots).
Cinquè punt: Aprovat amb els 
vots a favor de CiU (7 vots), ERC-
AM (3 vots), PSC (4 vots) i el GIM 

(1 vot); en contra del PP (2 vots), i 
l’abstenció d’ICV-EUiA-E (3 vots).
Sisè punt: Aprovat amb els vots a 
favor de CiU (7 vots), ERC-AM (3 
vots), PSC (4 vots) i PP (2 vots), i 
l’abstenció d’ICV-EUiA-E (3 vots) 
i el GIM (1 vot).
Setè punt: Aprovat amb els vots 
a favor de CiU (7 vots), ERC-AM 
(3 vots), PSC (4 vots) i el GIM (1 
vot); en contra del PP (2 vots), i 
l’abstenció d’ICV-EUiA-E (3 vots).
Vuitè punt: Aprovat amb els vots a 
favor de CiU (7 vots), ERC-AM (3 
vots) i PSC (4 vots); en contra del 
PP (2 vots), i l’abstenció d’ICV-
EUiA-E (3 vots) i el GIM (1 vot).
Novè punt: Aprovat amb els vots 
a favor de CiU (7 vots), ERC-AM 
(3 vots) i PSC (4 vots), i l’absten-
ció d’ICV-EUiA-E (3 vots), el PP 
(2 vots) i el GIM (1 vot).
 Moció presentada pel Grup 

Municipal d’ICV-EUiA per censar 
i reclamar el pagament de l’IBI 
en béns immobles de titularitat 
de l’església catòlica i altres con-
fessions. Aprovada amb els vots 
a favor d’ERC-AM (3 vots), PSC 
(4 vots) i ICV-EUiA-E (3 vots); 
en contra de CiU (7 vots) i PP(2 
vots), i l’abstenció del GIM (1 vot).
 Moció presentada pel Grup 

Municipal del GIM per instar el 
Govern espanyol a reduir el nom-
bre de regidors per circumscrip-
ció. No va ser aprovada, en comp-

tar amb el vot a favor del GIM (1 
punt); en contra de CiU (7 vots), 
ERC-AM (3 vots), ICV-EUiA-E (3 
vots) i PSC (4 vots), i l’abstenció 
del PP (2 vots).
 Moció presentada pel Grup 

Municipal d’ICV-EUiA d’adhesió 
a la petició, impulsada per la Pla-
taforma Aigua és Vida, que insta 
la Generalitat de Catalunya que 
eviti una externalització dels ser-
veis que fins ara ha ofert l’empre-
sa pública Aigües Ter Llobregat. 
Aprovada en comptar amb els 
vots a favor d’ERC-AM (3 vots), 
ICV-EUiA-E (3 vots), PSC (4 vots) 
i GIM (1 vot), i en contra de CiU 
(7 vots) i PP (2 vots).
 Moció presentada pel Grup 

Municipal d’ERC-AM a favor de 
declarar la festa de Sant Joan 
com la Festa Nacional dels Paï-
sos Catalans. Aprovada en comp-
tar amb els vots a favor de CiU 
(7 vots) i ERC-AM (3 vots); en 
contra del PSC (4 vots) i el PP (2 
vots), i l’abstenció d’ICV-EUiA-E 
(3 vots) i el GIM (1 vot).

Intervencions del públic
En el torn d’intervencions del 
públic, el tema que més va ocupar 
l’atenció de la ciutadania que va 
assistir a la sessió va ser la possi-
ble externalització dels serveis de 
Manteniment, prevista al Pla 
d’ajust. 

El Ple del juny anuncia modificacions 
a l’Equip de Govern

S’ha tancat definitivament el procés judicial i administratiu en 
relació amb les sostraccions de diners de la tresoreria municipal

INSTITUCIONAL

Moment	de	la	sessió	plenària	del	mes	de	juny.	
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L’alcalde del Masnou, Pere 
Parés, va signar, el 10 de juliol, 
el decret que dóna com a resultat 
una nova organització de l’Equip 
de Govern, després que al Ple del 
21 de juny s’anunciés la destitució 
de la regidora Judit Rolán per 
una manca de confiança per part 
de l’alcalde. Les atribucions que 
van ser retirades a Judit Rolán 
han estat assumides per les 

regidores Noemí Condeminas 
(Ensenyament i Igualtat i Drets 
Civils) i Sílvia Folch (Joventut i 
Infància), que passa a ser adjunta 
a l’Àrea de Comunitat i Persones. 
Ferran Flo ha assumit Salut 
Pública i Consum. Jordi Matas 
assumeix Manteniment, Serveis 
Municipals, Paisatge i Medi Ambi-
ent, i deixa de ser el responsable 
de Serveis Centrals i Noves Tec-

nologies, que assumirà el regidor 
Eduard Garcia. 

Amb aquesta reorganitza-
ció, Medi Ambient i Paisatge 
deixa de formar part de l’Àrea 
de Foment i s’ubica a Manteni-
ment i Serveis. Jordi Matas 
també passa a ser coordinador 
i  president de la Comissió 
Informativa de Manteniment i 
Serveis. 

Nova organització del cartipàs municipal

El consistori 
prepara la celebració 
de la Diada

‘El Masnou Viu’ canvia de 
format i inicia la tercera època
El butlletí municipal incorpora publicitat per disminuir 
la despesa de producció

L’escriptor, periodista i actu-
al director de l’Institut Ramon 
Llull, Vicenç Villatoro, serà el 
protagonista de la conferència 
col·loqui amb què l’Ajuntament 
commemorarà oficialment la 
Diada Nacional de Catalunya. La 
xerrada és prevista per al diven-
dres 7 de setembre, a les 20 h, i 

el lloc encara s’ha de concretar.
La celebració oficial continu-

arà amb la tradicional ofrena 
floral del consistori i les enti-
tats, l’11 de setembre al migdia, 
a la plaça de l’Onze de Setem-
bre. A continuació, és previst 
que hi actuï la Jove Orquestra de 
Cambra del Masnou.   

El butlletí municipal El Masnou Viu canviarà de 
format a partir del mes de setembre. Després de 
gairebé cinc anys amb el mateix format, la publi-
cació renova la imatge per continuar sent una 
eina de referència –com ho indiquen els resul-
tats de diverses enquestes– en la comunicació 
entre la ciutadania i l’Administració. La voluntat 
de l’Equip de Govern en el context social i eco-
nòmic actual ha estat dur a terme una sèrie de 

mesures d’austeritat i contenció en la despesa. 
Per aquest motiu, el butlletí municipal, en aques-
ta nova etapa, incorporarà publicitat, prioritàri-
ament dels comerços locals, amb la qual cosa 
l’Ajuntament aconsegueix un estalvi important 
sobre les despeses de producció. Alhora, el but-
lletí també servirà perquè els comerciants, mit-
jançant la publicitat, puguin donar a conèixer 
els seus serveis i productes.    

Convergència i Unió

Pere	Parés	i	Rosés, alcalde

Eduard	Garcia	i	Gebani, 
tinent d’alcalde segon; coor-
dinador de les àrees de 
Foment, Manteniment i Serveis 
Municipals; regidor delegat 
d’Urbanisme, Obres, Habitatge, 
Serveis Centrals i Noves Tecno-
logies.

Noemí	Condeminas	i	Riembau, 
tinenta d’alcalde tercera; regido-
ra delegada de Benestar Social, 
Gent Gran, Solidaritat i Coope-
ració, Ensenyament, Igualtat i 
Drets Civils.

Llorenç	Birba	i	Fonts, tinent 
d’alcalde quart, coordinador de 
l’Àrea d’Administració i Finances, 
i regidor delegat d’Hisenda.

Ferran	Flo	i	Torrell, regidor dele-
gat de Salut Pública i Consum.

Jordi	Matas	i	Claramunt, tinent 
d’alcalde sisè; coordinador de 
l’Àrea de Manteniment i Serveis 
Municipals; regidor delegat de 
Manteniment i Serveis Munici-
pals, Medi Ambient i Paisatge, i 
Esports.

Àngel	Lugo	i	Calderón, 
regidor delegat de Seguretat 
Ciutadana.

Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord pel Masnou

Jaume	Oliveras	i	Maristany, 
tinent d’alcalde primer, coordina-
dor de l’Àrea de Comunitat i Per-
sones, i regidor delegat de Cultura 
i de Participació Ciutadana.

Joaquim	Fàbregas	i	Sagué,tinent 
d’alcalde cinquè, regidor delegat de 
Promoció Econòmica i Mobilitat, i 
adjunt a l’Àrea de Foment.

Sílvia	Folch	i	Sánchez, regidora 
delegada de Civisme i Convi-
vència, Joventut i Infància, 
Recursos Humans, Règim Intern 
i Atenció Ciutadana.

Partit dels Socialistes 
de Catalunya

Marta	Neira	i	Reina
Artur	Gual	i	Castellana
Núria	Fusellas	i	Gaspà
Ernest	Suñé	i	Nicolás

Iniciativa per Catalunya 
Verds EUiA

Màxim	Fàbregas	i	Añaños
Francesc	Xavier	Serra	i	Vigil
Elena	Crespo	i	García

Partit Popular

Carmen	Martínez	i	Fernández
Federico	de	las	Heras	i	Garrido

Grup Independent del Masnou

Frans	Avilés	i	Salazar

Regidora no adscrita

Judit	Rolán	i	Romero

S’han	redistribuït	les	regidories	del	consistori.

L’economista	Germà	Bel	va	ser	el	protagonista	de	la	xerrada	institucional	
de	la	Diada	del	2011.

CARTIPàS MUNICIPAL
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Cada llar masnovina gasta en con-
sum una mitjana de 325 euros al 
mes als establiments comercials 
del Masnou, mentre que fora del 
municipi fa una despesa de 223 
euros al mes. Aquestes xifres, 
que surten de la comparació de 
les dades obtingudes en aquest 
estudi amb dades de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya del 
2011, mostren que, en un mes, 
la població de la vila gasta un 
total de 2.530.332 euros a la seva 
localitat i 1.742.072 euros a fora. 
Aquestes són algunes de les dades 
que ofereix l’estudi dels hàbits de 
consum al municipi elaborat per 
la Diputació de Barcelona per a 
l’Ajuntament. Altres conclusions 
que també se n’extreuen són les 
següents: un 86,8% de la població 
compra els productes frescos al 
municipi, la majoria al Mercat 

Municipal i a les botigues especi-
alitzades; el 70,6% compra al Mas-
nou els productes d’alimentació 
no frescos, una xifra similar a la 
població que hi adquireix els pro-
ductes de neteja, un 70%. 

Els resultats donen un perfil 
de consumidor que satisfà les 
seves necessitats relacionades 
amb l’alimentació i la higiene al 
municipi, mentre que per a altres 
compres, com el calçat i la roba, 
un 80% de les persones enquesta-
des es desplacen a altres locali-
tats, com Badalona, Barcelona o 
Mataró. Una altra fuita important 
de consumidors es produeix per 
a la compra d’electrodomèstics 
i productes d’informàtica, ja que 
un 67,4% de la població adquireix 
aquests productes fora del Mas-
nou. En canvi, un dels sectors 
amb més autocontenció, és a dir, 

que manté els consumidors de la 
vila, és el dels serveis personals 
(perruqueria, estètica, benestar, 
etc.), que aconsegueix que el 
85,5% de la població utilitzi els 
establiments masnovins que ofe-
reixen aquests serveis.

Les enquestes es van fer 
durant el mes de febrer a un total 
de 401 persones, telefònicament. 
També es van entrevistar 200 per-

sones no residents al municipi, 
amb la intenció de conèixer-ne els 
costums i les raons per les quals 
compren al Masnou. D’aquest 
grup, un 57,5% va afirmar que fa 
les compres al Mercat Municipal; 
un 52,5%, a les botigues de l’eix 
centre (carrers de Sant Miquel, 
Navarra, Flos i Calcat, i Itàlia), 
i un 43%, a Ocata. Cal destacar 
també que un pol d’atracció de 
consumidors de municipis veïns 
és el mercat setmanal, en el qual 
compren habitualment el 28% 
de les persones enquestades. La 
mitjana de despesa dels consumi-
dors no residents a la vila és de 
35 euros per dia, i principalment 
vénen dels municipis veïns de 
Teià i Alella.

El Mercat Municipal, el més 
valorat
Un 51,4% de les persones enques-
tades han afirmat que compren al 
Mercat Municipal, i ho fan perquè 
valoren la qualitat del producte i 
els serveis dels professionals que 
hi treballen, amb 8,40 punts.

L’opinió dels comerços 
L’estudi de la Diputació també va 
destinar una part a recollir les opi-
nions i experiències dels comer-
ciants del municipi mitjançant 31 
entrevistes. Entre els punts forts 
que detecten els professionals del 
sector, destaca la fidelitat dels cli-
ents, especialment de la gent gran 
(un 74,19%), i el tracte personalit-
zat que ofereixen (38,71%). D’altra 
banda, entre els punts més febles, 
lamenten que no hi hagi un cen-
tre geogràfic comercial potent (el 
58% dels entrevistats), la manca 
d’aparcament (un 51,61%) i que 
no es faci una aposta decidida per 
obrir els comerços els dissabtes a 
la tarda (el 45,16%).

Oportunitats per millorar
L’objectiu principal de l’estudi era 
conèixer la percepció que els con-
sumidors tenen de l’oferta comer-
cial. La informació extreta a partir 
de les respostes és de gran valor 

per saber cap a on hauria d’evolu-
cionar el comerç de la vila. En 
aquest sentit, l’estudi assenyala un 
conjunt d’oportunitats que podri-
en ajudar a créixer i assolir un des-
envolupament més satisfactori, 
com ara que caldria definir clara-
ment les zones comercials del 
municipi i afavorir-hi la concentra-
ció del comerç de nova creació 
per evitar la dispersió que actual-
ment es percep; millorar la senya-
lització de les zones comercials; 
dur a terme accions socioculturals 
que dinamitzin l’activitat social; 
incrementar la professionalització 
i l’especialització dels comerços, 
donar suport als comerciants per 
dur a terme una actualització en la 
utilització de les noves tecnologi-
es, i millorar la situació actual dels 
aparcaments perquè combinin 
l’aparcament dels residents amb la 
rotació comercial. 

6     PROMOCIó ECONòMICA

Les llars masnovines gasten de mitjana 
a la vila uns 320 euros mensuals i 223 
euros en altres localitats

Tercera edició de la Setmana del Vi de la DO Alella
Entre el 21 de setembre i el 7 
d’octubre se celebrarà la tercera 
edició de la Setmana del Vi de la 
DO Alella, que, en aquesta edi-
ció, busca consolidar-se com una 
proposta cultural i gastronòmica 
important de la zona. Per primer 
cop, la iniciativa s’allarga durant 
tres caps de setmana per donar 
a conèixer les particularitats del 
vi DO Alella. Durant aquest perí-

ode, diversos ajuntaments que 
formen part de la DO organitzen 
un seguit d’activitats. En el cas 
del Masnou, és previst organitzar 
un cinefòrum amb degustació de 
vins de la DO Alella i una visita a 
les vinyes del Masnou. També es 
programaran activitats al Centre 
d’Acollida Turística. Igualment, 
a més de les activitats organit-
zades pels ajuntaments, es faran 

activitats organitzades per res-
taurants i vinacoteques.

La primera edició de la Set-
mana del Vi de la DO Alella es va 
fer el 2010, a la qual només van 
participar tres municipis (el 
Masnou, Alella i Teià) i durant la 
qual es van organitzar quinze 
activitats. A la segona edició, hi 
van participar quinze municipis 
amb quaranta-cinc activitats. 

El Mercat Municipal, per la qualitat dels productes frescos i el servei, és el lloc més ben 
considerat per la ciutadania

LA GENT DEL MAS-
NOU COMPRA MAJO-
RITÀRIAMENT ELS 
PRODUCTES ALIMEN-
TARIS, ELS DE NETEJA 
I ELS SERVEIS PERSO-
NALS AL MUNICIPI

Aquest estudi és important per-
què ha posat de manifest quins 
són els punt forts del comerç del 
Masnou i també quines són les 
seves mancances. Ens ha permès 
saber quins són els motius princi-
pals que influeixen en la població 
a l’hora de comprar, i veiem que 
la proximitat i la qualitat són els 
motius determinants pels quals 
fem les compres al Masnou, però 
per als que les fan fora, el preu i 
la varietat són motius importants. 
A partir d’aquí, l’Ajuntament 
del Masnou, juntament amb el 
comerç, han de treballar plegats 
per posar en valor els punt forts 
i cercar solucions per minimitzar 
els punts febles, amb un objectiu 
clar: dinamitzar el petit comerç 
de proximitat, que omple de vida 
els carrers del Masnou.

Quim 
Fàbregas 
Regidor de Promoció 
Econòmica

Per	primer	cop,	la	iniciativa	s’allarga	durant	
tres	caps	de	setmana	per	donar	a	conèixer	
les	particularitats	del	vi	DO	Alella.	

Dels	enquestats	que	compren	la	roba	i	el	calçat	al	Masnou,	un	31,6%	ho	fa	al	mercat	setmanal.	
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Platges de qualitat

La bandera blava oneja també 
aquest estiu a la platja d’Ocata 
i, per primer cop, a la del Mas-
nou. El 3 de juliol, l’alcalde, Pere 
Parés; el llavors regidor de Medi 
Ambient i Paisatge, Eduard Gar-
cía; la llavors regidora de Salut 
Pública, Noemí Condeminas; 
el regidor de Manteniment, Jordi 
Matas, i el regidor de Seguretat 
Ciutadana, Àngel Lugo, la van 
penjar a totes dues platges. La 
Fundació d’Educació Ambiental 
(ADEAC-FEE) ha concedit a les 
platges de la vila aquest reco-
neixement perquè compleixen 
determinats criteris de legalitat, 
accessibilitat, sanitat, neteja i 
seguretat. Enguany, Catalunya 
ha obtingut vuitanta-set banderes 
blaves a les platges i vint-i-quatre 
als ports. Així, el litoral català 
n’ha rebut un total de cent onze, 
quatre més que l’any passat.

Abans, el 30 de juny, el Club 
Nàutic de l’Escala havia acollit 
l’acte oficial de lliurament de les 

banderes blaves. L’acte va ser 
presidit pel conseller de Territo-
ri i Sostenibilitat de la Generali-
tat, Lluís Recoder, i també va 
comptar amb la presència d’al-
tres autoritats, com el president 
de l’ADEAC, José R. Sánchez, 
i el director general de Transport 

i Mobilitat, Ricard Font. El regi-
dor Eduard García, va ser l’en-
carregat de recollir les dues ban-
deres blaves que aquest any ha 
aconseguit el municipi masnoví.

Una festa per inaugurar la 
temporada de platges

Com a inici de la temporada 
de bany, el 17 de juny, la platja 
d’Ocata va acollir la festa “Al 
Masnou, viu la platja”, organitza-
da per l’Ajuntament i l’empresa 
de socorrisme Pro-Activa, amb el 
suport del Club Nàutic del Mas-
nou. Hi van assistir la regidora 
Noemí Condeminas, i el regidor 
Eduard García, així com altres 
membres del consistori i un bon 
nombre de famílies masnovines.

Els nens i nenes van poder 
gaudir de l’obra de teatre Els pira-
tes de la platja, que pretén que 
els infants i la població en general 
facin de la seva estada a la platja 

una experiència saludable gaudint 
de l’espai. A més, els infants va 
poder parlar amb els socorristes, 
els quals els van explicar les mesu-
res de seguretat principals que cal 
prendre a la platja.

Socorristes, més que uns 
vigilants
Aquesta temporada, el servei de 
vigilància, salvament i socorrisme 
a les platges del litoral masnoví 
es va posar en funcionament el 
primer cap de setmana de juny, 
amb un planter de quinze socor-
ristes. Pel que fa a les infraestruc-
tures, a les platges hi ha tres llocs 
de socors, cinc infraestructures 
de vigilància, dos de transports 
aquàtic i dos de terrestre, dues 
cadires amfíbies i quatre pals de 
bandera nous a més dels que ja hi 
ha instal·lats. La cobertura diària 
s’estendrà fins al 2 de setembre i 

també n’hi haurà el pont del 8 a 
l’11 de setembre, sempre en hora-
ri de 10 a 19 h.

Pel que fa a les cordes que aju-
den a sortir de l’aigua, les anome-
nades línies de vida, n’hi ha cinc 
al llarg de la platja d’Ocata i una 
a la platja del Masnou.

Els bars de platja
Hi ha set bars de platja que res-
segueixen el litoral del munici-
pi: dos a la platja masnovina (El 
Superior –que per manca de sorra 
no s’ha instal·lat encara i ho farà 
aviat– i La Rotonda) i cinc a la 
platja ocatina (La Xankla, Fusión, 
Bambú, Calima i El Último Chirin-
go). Tots despleguen durant tota 
la temporada una oferta d’oci 
variada i per a tots els públics que 
es pot trobar actualitzada als seus 
espais del Facebook. 

La neteja i el manteniment, 
indispensables
És necessari netejar la platja per 
poder-ne gaudir amb les màximes 
garanties higienicosanitàries. Les 
platges es netegen tant de manera 
manual, amb sis operaris en tem-
porada alta (buidatge de papere-
res, neteja de zones de dutxes i de 
rentapeus, accessos) com mecà-
nicament, amb una garbelladora 
per netejar la sorra, una pala de 
rodes i un camió de 10 Tones per 
a la recollida de la brossa de les 
papereres, els bidons i les guin-
guetes de la platja, així com per 
al manteniment de la desembo-
cadura de les rieres.

D’altra banda, la instal·lació, 
la desinstal·lació i el manteniment 
d’equipaments tenen com a objec-
tiu aconseguir que les platges 
estiguin adequadament dotades 
dels equipaments necessaris per 
fer-ne un bon ús (dutxes, papere-
res, passarel·les, cadires de vigi-
lància, jocs infantils, senyalitza-

ció, lavabos, etc.). En aquest sen-
tit, un cop passada la revetlla de 
Sant Pere, es van muntar 337 
metres lineals de passarel·les de 
fusta en diferents punts de la plat-
ja que se sumen als 166 metres 
lineals de passarel·la de formigó 
que hi ha permanentment a la 
sorra. Les revisions de dutxes i 
rentapeus, el manteniment dels 
passos soterranis (pintura i 
llums) i la neteja d’aquestes 
instal·lacions culminen aquesta 
tasca tan indispensable per a la 
qualitat de la platja masnovina. 

Podeu accedir directament a les 
dades diàries de les platges mas-
novines a través de l’enllaç que 
trobareu a la pàgina de l’Ajunta-
ment: www.elmasnou.cat

Per primera vegada, la platja del Masnou aconsegueix també la bandera blava

EL DISSABTE 30 DE 
JUNy, EL CLUB NÀU-
TIC DE L’ESCALA VA 
ACOLLIR L’ACTE OFI-
CIAL DE LLIURAMENT 
DE LES 111 BANDE-
RES BLAVES qUE HA 
ACONSEGUIT EL LITO-
RAL CATALÀ

L’ADEAC-FEE	ha	reconegut	l’esforç	perquè	les	platges	de	la	vila	compleixin	uns	determinats	criteris	de	legalitat,	accessibilitat,	sanitat,	neteja	i	seguretat.	

D’esquerra	a	dreta:	Jordi	Matas,	Pere	Parés,	Eduard	Garcia,	Àngel	Lugo	
i	Noemí	Condeminas.	
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Ha estat agafar Medi Ambient i 
hissar les dues banderes. Però el 
mèrit és de qui ho ha aconseguit, 
del fins fa poc regidor de Medi 
Ambient, Eduard Garcia, junta-
ment amb l’equip de la Regidoria. 
És un fet històric haver obtingut 
també la bandera blava per a la 
platja del Masnou, a banda de 
mantenir la de la platja d’Oca-
ta. Com ja va afirmar el regidor 
Eduard Garcia, aquest reconei-
xement representa un segell de 
qualitat i distinció per a les nos-
tres platges, i val a dir que som 
l’únic municipi del Baix Mares-
me guardonat i, per tant, des de 
Badalona fins a Caldes d’Estrac 
hem estat els únics que hem 
aconseguit el guardó.

Jordi 
Matas 
Regidor de 
Medi Ambient



Juliol de 2012     el Masnou viu

REPÀS	D’ALGUNES	DE	LES	ACTIVITATS	DE	LA	CELEBRACIÓ

8     

“Fem història” era el lema de la 
Festa Major d’enguany, en record 
dels dos-cents anys de constitució 
de l’Ajuntament i de la indepen-
dència municipal. Aquest ha estat 
el fil conductor de tots els actes 
celebrats, organitzats per l’Ajunta-
ment i per la Comissió de Festes, i 
que es van estendre des del 28 de 
juny fins a l’1 de juliol. El primer 
acte, però, ja es va fer el 8 de juny, 
amb la presentació del programa 
de la Festa, juntament amb una 
conferència de la historiadora 
masnovina Rosa Toran sobre la 
trajectòria del municipi des de la 
seva independència.

Un altre acte previ va ser la 
inauguració de l’exposició “El 
Masnou en 40 x 40”, especial no 
només perquè va reunir obres de 
tots els artistes del Masnou que hi 
van voler participar, sinó perquè 

recuperava un nou espai per a 
usos culturals i socials: el Casinet. 
La mostra es va inaugurar el 22 de 

juny i es pot visitar fins al 22 de 
juliol. També va marcar el preludi 
de la Festa Major la celebració de 
Sant Joan, la nit del 23 de juny. La 
flama del Canigó va tornar a des-
cendir des d’aquesta muntanya per 
encendre més de 30.000 focs de 

Sant Joan arreu dels Països Cata-
lans, entre els quals el del Masnou. 
L’organització de la flama venia 
encapçalada per Òmnium Cultu-
ral, i agrupava més d’un centenar 
d’entitats i institucions. Aquesta 
activitat va ser organitzada des 
de les associacions masnovines 
Xalupa, Al Masnou Decidim, Colla 
de Diables, Colla de Geganters i 
l’Ajuntament del Masnou, amb la 
col·laboració de Protecció Civil. 
Després de recórrer alguns carrers 
de la vila, la flama va encendre la 
foguera de l’esplanada de l’antiga 
caserna de la Guàrdia Civil, on hi 
va haver revetlla. A més a més, els 
barris d’Ocata, el Masnou Alt i el 
Bellresguard van organitzar revet-
lles de Sant Joan amb sopar i ball. 

Entre el 28 de juny i l’1 de juli-
ol es van dur a terme la immen-
sa majoria dels actes programats 

per la Festa Major. El mal temps, 
però, va obligar a cancel·lar una 
part dels que estaven previstos per 

al diumenge 1 de juliol a la tarda. 
L’acte de cloenda, amb l’actuació 
de la Coral Infantil de la UNESCO 
del Masnou i de la Jove Orquestra 
de Cambra, a més de la projecció 

d’un mapping 4D que proposava 
un recorregut per la història de 
la vila i el final de festa dels Dia-
bles, es va ajornar fins al dia 8 de 
juliol, en què va comptar amb una 
gran rebuda del públic assistent 
que omplia la plaça del davant 
de l’edifici municipal del carrer de 
Roger de Flor.

El regidor de Cultura, Jaume 
Oliveras, ha fet una valoració 
“molt positiva” de la Festa Major, ja 
que “ha comptat amb un alt grau de 
participació, hi ha hagut bona 
acceptació de les propostes d’en-
guany i s’ha valorat positivament la 
feina feta per les entitats dins la 
programació. Tot plegat ha suposat 
una Festa Major molt intensa, que 
ha tingut en compte tots els públics 
i que ha fet de la commemoració 
dels dos-cents anys del municipi 
una celebració molt especial”. 

La Festa Major 2012 fa història
Els	actes	programats	per	la	Comissió	de	Festes	i	l’Ajuntament	tornen	a	omplir	els	carrers	de	la	vila

ENTRE EL 28 DE JUNy 
I L’1 DE JULIOL ES 
VAN DUR A TERME LA 
IMMENSA MAJORIA 
DELS ACTES PROGRA-
MATS PER LA FESTA 
MAJOR

EL FIL CONDUCTOR 
DE LA FESTA VA SER 
EN RECORD DELS 
DOS-CENTS ANyS 
DE CONSTITUCIó DE 
L’AJUNTAMENT I DE 
LA INDEPENDèNCIA 
MUNICIPAL

El	pregó	va	recrear	l’actualitat	del	municipi	fa	dos-cents	anys.

Ball	de	revetlla	a	la	platja	d’Ocata.	

Trobada	de	gegants.	

Carrer	engalanat	de	Pere	Grau.	

Recreació	d’una	llotja	de	peix.	

La	Coral	Sant	Jordi	durant	la	missa	concelebrada.

Carrer	engalanat	de	Sant	Rafael.	

Correfoc.

Acte	de	cloenda.	
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El Ple del mes de juny va apro-
var, inicialment, el Reglament i el 
Pla de participació ciutadana. El 
Reglament es va aprovar amb el 
vot favorable dels grups munici-
pals de CiU, ERC-AM i ICV-EUiA, 
després d’introduir-hi algunes 
esmenes. D’altra banda, el Pla de 
participació ciutadana 2012-2015, 
que és un document programàtic 
d’actuació del Govern municipal 
per al període indicat, ja ha estat 
aprovat definitivament, ja que va 
rebre el vot favorable dels grups 
municipals de CiU, ERC-AM i PP.

El Pla de participació ciutada-
na té com a objectius principals 
adaptar l’organització municipal 

a les necessitats de la participa-
ció de la ciutadania en els afers 
públics locals; ajudar a la for-
mació de ciutadans i ciutadanes 
compromesos amb la seva comu-
nitat; contribuir a la promoció 
dels valors democràtics; millorar 
la comunicació amb la ciutada-
nia, tant en un sentit d’informació 
com de receptivitat; replantejar 
els òrgans de participació per tal 
que siguin més efectius i eficients 

i més propers als veïns i veïnes; 
enfortir la xarxa d’entitats, peça 
clau per a la participació ciuta-
dana i instrument bàsic per a la 
cohesió cívica i social al municipi; 
millorar la qualitat dels processos 
participatius, i crear una xarxa 
d’equipaments de proximitat al 
servei de la ciutadania. 

El procés d’elaboració va 
començar amb l’aprovació de la 
moció presentada a la sessió ple-

nària del mes de juliol de 2011 per 
a la creació d’una comissió per 
redactar el Reglament de parti-
cipació ciutadana. Per definir-lo, 
conjuntament amb el Pla, es van 
dur a terme tot un seguit d’activi-
tats i iniciatives participatives amb 
entitats i col·lectius de la vila, així 
com treballadors de l’Ajuntament 
i membres del consistori. 

Els resultats van ser validats 
en diferents tallers de treball. 
La diagnosi va apuntar els rep-
tes que caldria enfrontar en el 
moment de l’elaboració del Pla 
de participació, en vessants com 
l’organització de la participació, 
les experiències i els processos 
concrets, el funcionament dels 
òrgans de participació, els canals 
de comunicació, i l’enfortiment 
de les entitats i del teixit associ-
atiu local. A partir de les conclu-
sions o la diagnosi sobre l’estat 
actual de la participació ciutada-
na al municipi, l’Ajuntament va 
iniciar el procés d’elaboració del 
document. Finalment, abans que 
l’aprovés el Ple, el divendres 1 de 
juny va tenir lloc una audiència 
pública, amb l’assistència d’una 
vintena de persones, represen-
tants de diferents entitats, col-
lectius i, també, ciutadans de la 

vila, on el regidor de Participació 
Ciutadana, Jaume Oliveras, va 
presentar el Reglament i el Pla. 

Un cop aprovats definitiva-
ment el Pla i el Reglament, es 
duran a terme diverses actuacions 
per aconseguir els objectius esta-
blerts. De moment, hi ha progra-
mades un total de trenta-set activi-
tats que l’Equip de Govern s’ha 
compromès a desenvolupar 
durant el període vigent del Pla. 

La sala d’actes de l’edifici Els Vie-
nesos es va omplir el dimecres 27 
de juny amb motiu de la xerrada 
de l’oncòloga masnovina Laura 
Vidal, responsable de la divisió 
d’Oncologia Ginecològica de 
l’Hospital Clínic de Barcelona. La 
intervenció d’aquesta doctora es 
va caracteritzar per la proximitat i 
la naturalitat, que són les dues con-
dicions que reclama tant al perso-
nal sanitari com a amics i familiars 
en les relacions amb les persones 

que pateixen càncer. Aquest és, 
segons Vidal, el punt de partida 
perquè tothom pugui tenir la infor-
mació que cal per enfrontar-se a la 
malaltia i als seus efectes. Per tant, 
segons les seves pròpies paraules, 
la seva xerrada i el llibre que ha 
publicat recentment, Volem estar 
amb tu (Columna Edicions) respo-
nen a la voluntat i la necessitat de 
“fer pedagogia”. En aquest sentit, 
reivindica que es deixin d’utilitzar 
eufemismes com “una malaltia 

lletja” o “una llarga malaltia” i que 
s’anomeni pel seu nom: càncer.

Al final de la xerrada va rebre 
un llarg aplaudiment, i una bona 
part dels assistents van voler feli-
citar la ponent i conversar-hi. La 
regidora de Civisme i Convivència, 
Sílvia Folch, va obrir i tancar l’ac-
te, va agrair la tasca de la doctora 
i va recordar que la intervenció de 
Laura Vidal s’emmarcava en el 
cicle de xerrades que des de Civis-
me i Convivència s’ha engegat per 
tractar temes d’interès general que 
poden contribuir a millorar la qua-
litat de vida. La regidora també ha 
explicat que, des de la Regidoria de 
Civisme i Convivència, s’aposta 
fort per impulsar aquest tipus de 
xerrades, que continuaran després 
de l’estiu. Folch ha avançat que 
s’hi intentaran abordar aspectes 
relacionats amb l’educació i els 
conflictes en les relacions famili-
ars. Tot i així, la regidora també ha 
volgut remarcar que l’equipament 
Els Vienesos és un centre obert a 
la ciutadania, per la qual cosa, si 
alguna entitat o persona a títol 
individual té alguna proposta 
sobre algun tema que consideri 
d’interès general, pot adreçar-la a 
la Regidoria. 

Tancament multitudinari de les 
xerrades a Els Vienesos

Els documents són fruit del treball conjunt entre la Regidoria i entitats i col·lectius, i vol establir 
les bases per aconseguir una societat més implicada i compromesa amb l’actualitat de la vila

Les conferències continuaran la propera temporada i inclouran les 
propostes de la ciutadania

Per	a	l’elaboració	del	Pla	i	el	Reglament	de	participació	ciutadana	s’han	
convocat	diversos	actes	públics.	

La	regidora	Sílvia	Folch,	a	l’esquerra,	i	Laura	Vidal,	durant	la	xerrada	de	la	segona.

El	surf	de	vela	és	una	de	les	activitats	esportives	que	es	
poden	practicar	al	Campus	Esportiu.	

Festa de cloenda 
del Fakaló
El casal d’estiu i el campus esportiu ofereixen 
activitats diverses per als més petits

Com a finalització del Fakaló 2012, tots els infants, joves i famíli-
es participants tant en el Casal com en el Campus podran assistir 
a la cloenda d’aquestes activitats, que se celebrarà el divendres 
27 de juliol a la tarda al Complex Esportiu Municipal.
El casal d’estiu d’aquest any s’està duent a terme a l’escola 
Marinada, on els prop de dos-cents infants escrits estan gaudint 
d’activitats diverses amb un mateix fil conductor: “Coneixem el 
nostre poble, el Masnou”. El Casal també inclou sortides setma-
nals, i activitats de platja i a la piscina municipal. 
El campus esportiu –que aquest any va augmentar un 25% l’ofer-
ta de places fins a arribar a les 321, que han estat cobertes– 
permet que els joves gaudeixin d’un estiu ple d’activitats, esports 
variats, espais diferenciats i excursions quinzenals. Voleibol plat-
ja, submarinisme, surf de vela, caiac, vela, waterpolo, corfbol, 
futbol, futbol americà, tennis, handbol platja, judo o escalada són 
algunes de les activitats esportives que s’hi poden practicar. 
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El Pla i el Reglament de participació 
ciutadana, a punt

En aquest primer any de man-
dat, hem aprovat els instruments 
necessaris per tirar endavant la 
participació ciutadana: el Pla i el 
Reglament. Ara, arriba el moment 
de portar-los a la pràctica, passar 
de la teoria a la realitat. Prioritza-
rem una agenda participativa que 
ens permeti desenvolupar el Pla 
aprovat i debatrem amb la ciuta-
dania del Masnou aquells temes 
que més interès ciutadà generen.

Jaume 
Oliveras 
Regidor de 
Participació 
Ciutadana

DE MOMENT HI HA 
PROGRAMADES UN 
TOTAL DE TRENTA-
SET ACTIVITATS qUE 
L’EqUIP DE GOVERN 
S’HA COMPROMèS 
A DESENVOLUPAR 
DURANT EL PERíODE 
VIGENT DEL PLA
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Durant els sis primers mesos del 
2012, l’Oficina d’Atenció Ciuta-
dana (OAC) ha gestionat més de 
20.000 tràmits relacionats amb 
l’Administració municipal, que 
han estat derivats de les 11.600 
visites ateses a l’oficina amb 
tiquet controlador de cues i les 
4.616 que no van necessitar fer 
cua. Aquestes xifren demostren la 
consolidació del servei, posat en 
marxa l’1 de juny del 2005 i que es 
va traslladar a l’edifici municipal 
de Roger de Flor tot just ara fa dos 
anys. La mitjana de consultes dià-
ries que atenen les quatre gestores 
del servei arriba al centenar, tot i 
que en determinades campanyes 
la xifra pot variar i arribar fins a 
prop de les tres-centes consultes. 
Les gestores de l’OAC s’encarre-
guen d’informar i orientar les per-
sones que s’hi adrecen sobre els 
procediments que han de realitzar 
per aconseguir el seu objectiu, des 
de gestions tributàries fins a ins-
cripcions per als ensenyaments 
públics municipals, com l’Escola 
de Música o el Centre de Forma-
ció per a Persones Adultes. 

Durant el primer semestre 
del 2012, les campanyes que han 
suposat més visites a l’OAC han 
estat les de sol·licitud d’ajuts per a 
material escolar i per al menjador, 
amb 429 tràmits generats cada 

una. Igualment, les inscripcions 
per a la Festa de la Gent Gran (423 
tràmits) o per al Fakaló (221 trà-
mits) han estat entre les accions 
més destacades dutes a terme pel 
servei. Tot i així, la gestió que més 
activitat genera és la del registre 
d’entrada, veritable porta per a la 
documentació que els masnovins i 

masnovines han de presentar i fer 
constar en les seves relacions amb 
l’Administració.

La varietat dels tràmits gesti-
onats i de la informació propor-
cionada posa de relleu la vocació 
de servei de l’OAC, que creix 
paral·lelament a les necessitats 
o als dubtes que puguin sorgir 

entre la ciutadania relacionats 
amb la gestió de les competènci-
es de l’Administració municipal. 
L’horari d’atenció al públic és de 
dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h, 
i els dijous a la tarda, de 17 a 20 h, 
excepte al mes d’agost.

Des del 13 de febrer, a l’espai 
de l’OAC també s’ha instal·lat un 

tauler d’atenció de l’Oficina de 
Gestió Tributària de la Diputació. 
El Ple de l’Ajuntament, a la sessió 
del 22 de desembre, va aprovar la 
delegació de la gestió i la recapta-
ció de l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica (IVTM), l’impost 
sobre activitats econòmiques 
(IAE), les multes de trànsit, i també 
la recaptació en via executiva de 
tots els tributs i altres ingressos de 
dret públic local. Aquesta delega-
ció ha suposat la creació d’una 
Oficina de Gestió Tributària de la 
Diputació al Masnou. 

L’Ajuntament 
signa un contracte 
programa amb 
Benestar Social 
i Família
El dimarts 12 de juny, a l’Auditori 
del Palau de la Generalitat, l’al-
calde del Masnou, Pere Parés, i el 
conseller de Benestar i Família, 
Josep Lluís Cleries, van signar un 
contracte programa per als anys 
2012-2015 entre el Departament de 
Benestar Social i Família i l’Ajunta-
ment en matèria de serveis socials 
i altres programes relatius a políti-
ques d’igualtat. L’alcalde va estar 
acompanyat per Noemí Condemi-
nas, regidora de Benestar Social 
del consistori masnoví.

En el document signat s’articu-
len els mecanismes per assegurar 
la prestació i el finançament dels 
serveis socials municipals, i per 
establir els eixos estratègics, els 
objectius generals, les actuaci-
ons, els mecanismes d’avaluació i 
el finançament que permetin una 
major eficiència i eficàcia en la ges-
tió dels serveis. Com a novetat, es 
formaran diferents comissions de 
seguiment dels contractes per ava-
luar els pactes i les noves necessi-
tats que sorgeixin, i s’hi incorporen 
progressivament programes que 
fins ara es gestionaven per altres 

sistemes, com ara l’atenció a les 
dones durant l’any 2012 o la futura 
incorporació l’any 2013 de progra-
mes d’acció cívica i joventut.

El contracte programa inclou 
el finançament dels serveis muni-
cipals següents: serveis socials 
bàsics, atenció a urgències socials, 
SAD social, SAD dependència, 
Centre Obert, sistema de resposta 
urgent a dones que es troben en 
situació de violència, acollida i 
integració de persones estrangeres 
immigrades, i el Servei d’Informa-
ció i Atenció a les Dones. 

Dia Mundial de 
la Consciència 
de l’Abús i el 
Maltractament 
a la Gent Gran
El maltractament a la gent gran és 
un problema social mundial que 
afecta la salut i els drets humans 
de milions de persones grans a tot 
el món. És per això que l’Assem-
blea General de les Nacions Uni-
des va designar el 15 de juny com 
a Dia Mundial de la Consciència de 
l’Abús i el Maltractament a la Gent 
Gran. Aquest dia representa l’opo-
sició als abusos i els patiments que 
suporten algunes generacions de 
gent gran, i té per objectiu crear 
una consciència social i política 

de l’existència del maltractament i 
l’abús a persones grans, juntament 
amb la idea que es pot prevenir.

S’estima que entre el 4 i el 6% 
de les persones més grans de sei-
xanta anys a tot el món han patit 
algun tipus d’abús i maltractament. 
El maltractament a les persones 
grans pot comportar-los lesions 
físiques greus i conseqüències psi-
cològiques a llarg termini. 

Cloenda de les 
activitats 
esportives dirigides 
per a gent gran
El dijous 14 de juny, el Complex 
Esportiu va acollir l’acte de cloen-
da de les activitats esportives diri-
gides per a gent gran del curs 2011-
2012. A l’acte, hi van assistir la regi-
dora de Gent Gran, Noemí Conde-
minas, i prop d’una quarantena de 
persones usuàries que van unir-se a 
la celebració per realitzar diverses 
activitats (relaxació, dansa, jocs...). 
Després del seu parlament, Con-
deminas va fer un petit obsequi a 
la participant de més edat, Paquita 
Gadea, de noranta-set anys.

Les activitats dirigides s’han 
realitzat durant tot el curs als tres 
casals de gent gran del Masnou i 
també al Complex Esportiu Muni-
cipal. 

L’OAC gestiona en els sis primers mesos 
del 2012 més de 20.000 tràmits relacionats 
amb l’Administració municipal
L’Oficina d’Atenció Ciutadana es consolida com el primer contacte entre l’Ajuntament i la població

Les	gestores	de	l’OAC	s’encarreguen	d’informar	i	orientar	les	persones	que	s’hi	adrecen	sobre	els	procediments	
que	han	de	realitzar	per	aconseguir	el	seu	objectiu.	
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Transcorreguts set anys des de 
la seva implantació i consolidat 
el servei presencial de l’OAC, 
que s’ha vist necessari i posi-
tiu per a la ciutadania, ara ens 
queda anar més enllà i millo-
rar la gestió d’aquests tràmits 
des de la seu electrònica. La 
pretensió és que el ciutadà no 
s’hagi de desplaçar, i que pugui 
realitzar els tràmits per l’admi-
nistració en línia a través de la 
carpeta ciutadana.

Tal com s’ha anat informant des de diferents mitjans, l’Ajuntament 
està aplicant el Pla	integral	de	control	del	mosquit	tigre, que 
inclou un seguit d’actuacions per implantar i donar a conèixer a 
la ciutadania les mesures de control per reduir la cria i l’expansió 
d’aquest insecte al municipi. Al mes de juny es va realitzar el pri-
mer tractament larvicida contra el mosquit tigre als embornals 
que retenen aigua i està previst fer-ne d’altres als mesos de juliol, 
agost i setembre. Per minimitzar els efectes del mosquit tigre, 
us recordem que el	més	important	i	efectiu	és	evitar	la	posta	
d’ous	i	el	creixement	de	les	larves	aquàtiques,	i	eliminar	tots	
els	punts	d’aigua	on	poden	créixer	les	larves	d’aquest	insecte. 

Què cal fer per evitar els focus de cria del mosquit tigre?
Recordeu que el mosquit tigre (Aedes albopictus) pon els ous en 
recipients amb petites masses d’aigua estancada. Algunes de les 
mesures preventives que cal dur a terme per evitar l’expansió 
d’aquest mosquit són:

Si marxeu de vacances, extremeu aquestes mesures, ja que a 
partir de mitjan agost i tot setembre és l’època de màxima acti-
vitat del mosquit. 

DIPòSITS D’AIGUA. Mantingueu-los ben tapats

HORTS. Eviteu tenir-hi recipients que acumulen aigua. Si utilitzeu bidons per recollir 
aigua de pluja, buideu-los totalment un o dos cops per setmana i, mentre estiguin 
plens, mantingueu-los tancats o cobriu-los amb una tela mosquitera fina ben ajustada.

CEMENTIRI. Ompliu de sorra els gots de plàstic emprats per dipositar-hi flor seca o 
artificial per evitar que hi quedi aigua acumulada. Si no els utilitzeu, retireu els gerros 
i altres objectes d’ornamentació dels nínxols on es pugui acumular l’aigua.

JARDINS I PATIS. Eviteu l’acumulació d’aigua als plats de sota els tests. Canvieu 
setmanalment l’aigua dels animals. Mantingueu netes les piscines. Buideu les basses 
o les fonts ornamentals amb aigua estancada. Elimineu o poseu sota cobert els pneu-
màtics. quan marxeu de vacances, cal retirar del jardí, el pati, etc., els objectes que 
puguin acumular aigua (joquines, cendrers, plats sota els tests, galledes…).

El mosquit tigre

Sílvia Folch 
Regidora d’Atenció 
Ciutadana
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El 13 de juny, el Teatre Nacional 
de Catalunya (TNC) va acollir el 
VIII Certamen Infantil i Juvenil 
de Lectura en Veu Alta, organit-
zat per la Fundació Enciclopèdia 
Catalana, en què es van aplegar 
els finalistes de tota la geografia 
catalana i de totes les categories: 
grumets vermells (cicle mitjà), 
grumets verds (cicle superior), 
timoners (alumnes nouvinguts), 
corsaris (1r i 2n ESO) i tropa de 
corsaris (3r i 4t ESO). L’escola 
del Masnou Sagrada Família ja fa 
anys que hi participa en totes les 
categories i ha arribat dos cops 
a la final. Enguany, l’alumne del 
centre Marc Gordiola va ser el 
guanyador de la seva categoria, 
entre més de vuit-cents partici-
pants al certamen.

Aquest any, la tropa de cor-
saris de l’escola Sagrada Família 
–Roger Mangot, Jordi Corre-
tjé i Fatine Essidiki– i el cor-
sari Marc Gordiola van passar 
de quarts de final a la semifinal, 
celebrada anteriorment a la Sala 
Cabanyes de Mataró. A la fase de 
semifinals, van eliminar la tropa 
de corsaris i Marc Gordiola va 
arribar a la final, al TNC.

Des de la direcció del centre, 
Montse Rosanas explica que “tots 
els participants de la nostra escola 
són lectors d’excepció. Emociona 
escoltar com llegeixen. En Marc va 
fer una lectura extraordinària: pau-
sada i expressiva; va vocalitzar bé, 
va entonar com calia... i va gua-
nyar! Estem contents i ens en sen-
tim orgullosos”. 

Un alumne masnoví 
guanya el VIII 
Certamen de Lectura 
en Veu Alta

Marc	Gordiola	va	ser	el	guanyador	de	la	seva	categoria,	entre	més	de	
vuit-cents	participants	al	certamen.	

El projecte GEODA és un progra-
ma d’atenció a la diversitat per 
donar suport als alumnes de 2n 
cicle de l’ESO del municipi que 
presenten dificultats d’aprenen-

tatge, desmotivació greu, perill 
d’absentisme acadèmic, proble-
mes de conducta..., i que necessi-
ten actuacions individualitzades 
i adaptacions substancials del 

currículum per a la seva integra-
ció escolar, social i laboral. El pro-
jecte funciona al municipi des del 
curs 2004-2005 gràcies a un conve-
ni de col·laboració signat amb el 

Departament d’Ensenyament que 
s’ha anat prorrogant fins ara.  

El seu objectiu prioritari és con-
tribuir que tots els alumnes assolei-
xin les competències bàsiques i, en 
concret, els que presenten alguna 
dificultat d’aprenentatge o desmo-
tivació, per tal de capacitar-los per 
poder continuar cursant els ense-
nyaments reglats o incorporar-se 
al món del treball amb unes condi-
cions mínimes d’èxit.

Per aquest motiu, es realitzen 
pràctiques en empreses del muni-
cipi, a les quals s’agraeix la seva 
col·laboració. Enguany, han parti-
cipat en el projecte divuit alum-
nes, que han fet les pràctiques a les 
empreses següents: escoles Mari-
nada, Lluís Millet i Ocata, col·legi 
Sagrada Família, escola bressol 
Municipal Sol Solet, Complex 
Esportiu, Brigada Municipal, 
Escola de Vela, Mapfre, Taller 
Mecànic Miquel, Perruqueria Ítaca 
i Taller Claudio (aquest darrer, a 
Alella). 

Enguany, divuit alumnes participen 
al projecte GEODA

Una	estudiant	fent	pràctiques	en	una	edició	passada	del	programa.	
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Ha estat un plaer poder tornar 
a signar el conveni del projecte 
GEODA per a un període de dos 
cursos més, ja que, sens dubte, 
és un dels reptes més impor-
tants a què ens hem d’enfron-
tar en l’àmbit de l’ensenyament, 
sempre intentant donar suport 
positiu, millorant la motivació 
dels alumnes i fent activitats 
integradores i viables, dins el 
marc i els principis de l’esco-
la comprensiva, per atendre 
aquells adolescents que viuen 
processos de creixement amb 
dificultats. Espero, doncs, que 
amb la renovació d’aquest con-
veni la seva integració escolar, 
social i laboral es continuï por-
tant a terme.

Noemí 
Condeminas 
Regidora 
d’Ensenyament

Plantes aromàtiques a l’escola 
bressol La Barqueta

Període de matriculacions a l’EMUMM i al CFPAM

L’escola bressol La Barque-
ta, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, va organitzar 
una sessió per posar plantes 
aromàtiques al talús del centre, 
l’1 de juny a la tarda, una activi-
tat oberta a totes les famílies, a 
l’equip docent, als responsables 
municipals i a tothom qui s’hi 
va voler afegir per fomentar la 
cooperació entre generacions, 
l’intercanvi de coneixements i 
l’aprenentatge mutu. 

Els infants, amb l’ajuda dels 
seus familiars, van anar agafant 
les plantes primer i, després, les 
van regar amb molta cura, alho-
ra que aprenien conceptes com: 
regar, plantar, enterrar. 

La matrícula per a l’alumnat 
admès a l’Escola Municipal de 
Música (EMUMM) serà del 23 al 
27 de juliol, ambdós inclosos. Les 
persones interessades a matricu-
lar-hi els fills i que ja han obtingut 
plaça prèviament han d’adreçar-
se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 

(OAC), ubicada al carrer de Roger 
de Flor, 23, en horari de 8.30 a 14 
h, per tal de confirmar la plaça.

Pel que fa a la matrícula per 
a tot l’alumnat del Centre de For-
mació de Persones Adultes 
(CFPAM), serà del 3 al 14 de set-
embre, ambdós inclosos, excepte 

per a alumnes preinscrits als 
ensenyaments de Formació bàsi-
ca 3 i Formació bàsica 4, per als 
quals hi haurà una prova de nivell 
el 4 de setembre i, consegüen-
tment, un nou termini de matrí-
cula, del qual s’informarà el 
mateix dia 4. 

L’activitat	va	voler	fomentar	la	cooperació	entre	generacions,	
l’intercanvi	de	coneixements	i	l’aprenentatge	mutu.	

La	coral	de	l’EMUMM	va	actuar	a	l’Espai	Escènic	Ca	n’Humet	el	16	de	juny.	
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Canvis en el cartipàs municipal
El Govern municipal, després 
del primer any al capdavant del 

consistori, inicia una nova fase 
amb canvis al cartipàs. Aques-
ta nova fase comença sense la 
majoria absoluta, amb un govern 
de deu regidors i regidores, com 
va succeir a la legislatura passa-
da. Esperem que això es pugui 
arreglar ben aviat amb el canvi 
de la regidora que fins ara era 
de Convergència i Unió, Judit 
Rolán. La situació creada dins les 
regidories afectades (Joventut i 
Infància, Ensenyament, i Igualat 
i Drets Civils) era insostenible. 

Ara cal esperar que Convergèn-
cia i Unió pugui substituir aques-
ta regidora per un altre membre 
de la seva candidatura, que és el 
que pertoca. També s’ha ajustat 
el funcionament amb canvis en la 
titularitat en aquestes regidories 
i altres canvis que ha comportat 
aquesta remodelació del Govern 
municipal, dels quals ja s’informa 
en aquest nou número d’El Mas-
nou Viu. Tot plegat ha comportat 
que ERC - Acord pel Masnou hagi 
d’assumir noves responsabilitats 

a la Regidoria de Joventut i Infàn-
cia, a través de la regidora Sílvia 
Folch.

No podem amagar que el 
Govern ha patit un problema en 
perdre la majoria absoluta. Però 
també cal dir que aquest primer 
any, després d’efectuar aquests 
canvis, s’ha pogut tancar amb 
un govern municipal més cohe-
sionat i sòlid, però que haurà 
de fer més esforços per buscar 
consens amb la resta de forces 
polítiques.

El Govern municipal de CiU i 
ERC - Acord pel Masnou continua 
treballant en els seus compromi-
sos inicials de proximitat i diàleg 
amb la ciutadania. Malgrat les 
dificultats financeres de l’Ajunta-
ment, amb els esforços que han 
de fer els ciutadans per aquesta 
situació de crisi econòmica que 
vivim, els objectius continuaran 
sent les polítiques socials i comu-
nitàries, la promoció de l’econo-
mia local, i la millora del mante-
niment del municipi.
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Pacte trencat
El Govern municipal ha fet un pas 
més en el seu despropòsit en sessió 
contínua. Ho sento pels amics del 
GAT (Grup d’Aficionats al Teatre), 
però l’autèntic pregó de les festes el 

va pronunciar l’alcalde al darrer Ple 
del mes de juny, quan anunciava el 
cessament d’una tinenta d’alcalde i 
número dos de la seva llista per no 
se sap ben bé què, i el relleu de les 
funcions d’un altre tinent d’alcalde, 
fart de tan desgavell (almenys hi ha 
polítics amb dignitat) i manca de 
lideratge de la formació que hauria 
de ser la protagonista al Govern, 
Convergència i Unió. 

El que resulta cert és que amb 
aquesta “magnífica” maniobra, la 
formació de CiU queda severament 
tocada, especialment Convergència 
Democràtica, ja que tots dos regi-
dors són d’aquest partit, i es demos-

tra una vegada més que Esquerra 
Republicana lidera àmpliament el 
full de ruta del Govern, en què hi ha 
marcat com a objectiu principal fer 
lloança de Jaume Oliveras i burla 
de Pere Parés. Tot plegat, molt trist, 
perquè la ciutadania masnovina va 
donar un clar vot de confiança a qui 
avui és alcalde, no pas a qui pretén 
fer d’alcalde.

Aquest cúmul de despropòsits 
ens porta al trencament de l’acord 
de govern com l’havíem entès i cal 
iniciar una nova etapa amb nous 
objectius i potser alguns protagonis-
tes diferents. En aquest sentit, val a 
dir que ara a l’oposició som majoria, 

com en la legislatura passada, i això 
ens obligarà a tots a fer un exercici 
de responsabilitat per tal de no fer 
del Masnou un número més del Ple 
de Riure. I aquesta responsabilitat 
ha de passar també per un ordre en 
l’exercici de la representativitat, que 
mani qui ha de manar, que l’alcalde 
prengui decisions pròpies, consen-
suades amb l’oposició, i d’aquesta 
manera el sentit comú tornarà a 
imperar a l’Ajuntament. Si és aquest 
el camí, el GIM prioritzarà sempre 
l’interès general per damunt d’am-
bicions i guerres personals.

Com ja sabeu, el GIM és defen-
sor de la política autèntica i observa 

un seguit d’actuacions més adreça-
des a donar satisfacció a interessos 
personals i de partit que no encami-
nades a donar resposta als proble-
mes que avui ens preocupen. 

Ha arribat el moment de fer 
política senzilla i, sobretot, sacrifi-
cada, no només la ciutadania, sinó 
la mateixa classe política, que a dia 
d’avui encara no ha entès que és una 
part del problema i no la solució 
mentre continuï el seu model de ges-
tió al capdavant de les institucions.

No voldria acabar sense, en nom 
del GIM, desitjar-vos a tots i totes 
unes refrescants i relaxants vacan-
ces. Les teniu ben merescudes. 

Festa Major, un any més
Finalitzada la Festa Major, tor-
nem a la quotidianitat al Masnou. 

Aquest mes de juliol es va estre-
nar amb la crisi del Govern local, 
que va passar d’una majoria justa 
(11 sobre 21) a una minoria com-
plicada (10 sobre 21), després 
del pas d’un dels seus regidors al 
grup no adscrit i el manteniment 
d’una coalició (CiU-ERC) de difí-
cil equilibri.

La gestió dels interessos del 
municipi i els serveis que ha de 
prestar l’Ajuntament als seus ciu-
tadans han d’estar per sobre de 
la situació interna de la coalició 

governant. I per a això apel·lo a la 
responsabilitat i al consens dels 
nostres mandataris actuals. Res-
ponsabilitat per dur a terme amb 
diligència el bon govern de totes 
les àrees, de les quals els ciuta-
dans ens beneficiem d’una mane-
ra o altra. I consens per canviar 
una dinàmica de governar que els 
ha portat a cometre nombrosos 
errors que es podrien haver evitat.

Al Ple del juny vam mostrar 
la nostra disconformitat respec-
te a aquesta actitud, que repeti-

dament i creixentment ha passat 
per ignorar la resta de grups. Ara, 
s’obre un nou període, en el qual 
esperem canvis, tant en les formes 
com en el fons, ja que la paraula 
consens recupera un valor que 
fins ara ha estat en la pràctica 
oblidat.

El PP del Masnou exercirà la 
seva responsabilitat perquè el 
bon funcionament del municipi 
segueixi avançant, millorant el 
que sigui millorable i atenent el 
ciutadà, que –no ho oblidem– 

és a qui ens devem per sobre 
de tot.

Una petita mostra del canvi 
seria redissenyar El Masnou Viu. 
I no em refereixo als colors o a la 
qualitat del paper, sinó a la plura-
litat de continguts, donant espai a 
la participació ciutadana i a la 
crítica plural, i reduint els espais 
dedicats  a  la  fotogènia del 
Govern. S’hi atreviran? Ho veu-
rem al proper número d’El Mas-
nou Viu? Llanço aquesta primera 
proposta. 

Decisions difícils, decisions valentes
Aquests darrers dies s’ha fet una rees-
tructuració de l’Equip de Govern. Tres 
són els motius principals: el cessa-
ment d’un dels seus membres (Judit 

Rolán), el canvi en les delegacions al 
senyor Ferran Flo, i els ajustos neces-
saris amb l’única motivació de millo-
rar algunes disfuncions d’organització 
detectades durant aquest període.

És evident que l’equip de CiU 
confiava en Judit Rolán, i vam fer 
també, per què no dir-ho, una aposta 
valenta en situar-la en el segon lloc 
de la llista per tirar endavant la tasca 
que posteriorment se li encomanaria, 
amb una dedicació del 75% de la jor-
nada. Possiblement això va suposar 
un alt grau d’exigència per a ella. Pos-
siblement, l’inici de les seves activi-

tats professionals en l’àmbit privat li 
ha impedit dedicar-se a l’Ajuntament 
tal com d’ella s’esperava. I això ha 
portat a la pèrdua de confiança de 
l’alcalde i de l’Equip de Govern, que 
va culminar en el seu cessament, que 
res té a veure amb les decisions que 
com a govern ja s’havien pres sobre 
les regidories de la seva competència. 
Cal ressaltar la valentia de l’alcalde 
en portar a terme aquest cessament 
en benefici d’entitats i ciutadania, 
principalment, malgrat que aquest fet 
deixa l’Equip de Govern en minoria 
en haver manifestat la senyora Rolán 

la seva voluntat de no entregar l’acta 
de regidora i seguir al consistori com 
a regidora no adscrita. Pocs alcaldes 
tindrien valentia per fer-ho. 

Diferent és el cas de Ferran Flo, 
fins ara màxim responsable de la 
Regidoria de Manteniment i Serveis 
Municipals, àrea que necessitava un 
canvi tècnic i polític per sortir de la 
dinàmica en què s’havia instal·lat. El 
seu pas a Salut Pública i Consum li 
permetrà compatibilitzar la seva dedi-
cació política amb la conciliació fami-
liar i amb la seva tasca professional.

Finalment, la vinculació de Medi 

Ambient i Paisatge a l’Àrea de Mante-
niment i Serveis, sota el paraigua de 
Jordi Matas, ha de servir per millorar 
els serveis que aquestes regidories 
presten i que sovint es freguen, ate-
ses les competències que cada una 
té atribuïdes, i de retruc, ha provocat 
que algunes regidories que fins ara 
estaven sota el seu lideratge, Serveis 
Centrals i Noves Tecnologies, recai-
guin en un servidor.
Amb aquests canvis, queden garan-
tits els objectius que l’Equip de 
Govern s’havia marcat per a aquest 
mandat. 

Crisi del Govern municipal CiU-ERC
El que està passant no s’havia vist 
mai en aquest Ajuntament. El balanç 
d’aquest primer any del Govern CiU-

ERC se salda amb una crisi del Govern 
municipal sense precedents al Mas-
nou: pèrdua de la majoria absoluta, 
amb una regidora “rebotada” a l’opo-
sició i un regidor dolgut al Govern.

El cessament de la senyora Rolán 
no ha sorprès ningú, ja fa temps que 
s’esperava. Tanmateix, aquest fet evi-
dencia la debilitat d’aquest Govern 
i molt especialment de l’alcalde, el 
senyor Parés, ja que el fracàs d’aques-
ta regidora és el fracàs de l’alcalde. No 
oblidem que la senyora Rolán era la 
flamant número dos de la llista de CiU 

i, per tant, la persona de confiança i 
més propera a l’alcalde. Doncs bé, la 
senyora Rolán ha agafat per sorpre-
sa el Govern amb la seva negativa de 
dimitir i ha passat al grup de no ads-
crits, i, com a conseqüència, el Govern 
municipal perd la majoria absoluta.

Al Ple del juny, l’alcalde va anun-
ciar també que deixava sense cartera 
el fins aleshores regidor de Manteni-
ment, el senyor Ferran Flo, un veterà 
militant de CiU i molt proper a l’alcal-
de. El senyor Flo, visiblement afectat, 
va admetre que ja tenia decidit dimitir, 

però finalment el van convèncer per 
continuar al Govern. Flo va admetre 
que ell reconeixia els seus errors, però 
que cadascú de l’Equip de Govern 
havia d’assumir la seva part de res-
ponsabilitat...

Cal dir que els errors en la gestió 
dels regidors afectats han estat evi-
dents, però en absolut no són atribuï-
bles exclusivament a ells, sinó a l’Equip 
de Govern. O és que algú es pot creure 
que un regidor pugui decidir unilateral-
ment tancar l’Escola de Música o desti-
tuir el cap de Manteniment? Aquestes 

decisions sempre són preses en Junta 
de Govern i amb el vistiplau de l’alcalde.

Per tant, som al davant d’un fra-
càs del Govern en ple, amb l’alcalde 
al capdavant, que suspèn estrepitosa-
ment aquest primer any de gestió de 
l’Ajuntament. 

El nostre poble té molts proble-
mes que cal afrontar amb determina-
ció, aportant idees creatives i innova-
dores, però, malauradament, no tenim 
ni un alcalde ni un Equip de Govern 
capacitats per fer-ho. Quin mandat 
més llarg... 

Pere Parés tanca en fals la crisi 
de govern
Per primer cop en trenta-tres anys 
d’Ajuntament democràtic, un alcalde 
del Masnou ha retirat a dos regidors 
les seves responsabilitats al Govern 
municipal. La dimissió (?) d’en Fer-
ran Flo i la destitució de Judit Rolán 
han provocat una crisi de govern 

sense precedents al nostre municipi.
Com s’ha arribat a aquesta situació? 

El Masnou, amb el major pressupost 
per a Manteniment de la seva història, 
presenta la seva imatge més deplora-
ble: carrers i places brutíssims, voreres 
trencades, mobiliari urbà cada vegada 
més degradat i un desordre organitzatiu 
que ha desmotivat tota la plantilla. A la 
vegada, Ensenyament ha passat de ser 
una prioritat en el període 2003-2011 a 
ser una càrrega per a CiU i ERC, de la 
qual han volgut desprendre’s augmen-
tant les quotes de les escoles bressol 
en un 45% i intentant tancar l’Escola de 
Música (tancament fracassat gràcies 
a la ferma oposició dels usuaris i les 
seves famílies, que han comptat amb 
el suport decidit d’ICV-EUiA). Tot això 

sense oblidar els problemes a Ca n’Hu-
met o la desfeta del CIRD.

Els  pr incipals  responsables 
d’aquesta desfeta són el Govern i el 
seu alcalde, que han tolerat les errades 
continuades comeses pels ara cessats, 
i el principal perjudicat ha estat i és el 
poble del Masnou. 

En aquesta crisi cal ressaltar l’ac-
tuació de dos dels seus protagonistes: 
Jaume Oliveras i Pere Parés. Oliveras 
perquè, mentre votava favorablement 
propostes impròpies d’un partit d’es-
querres, conspirava a l’ombra, criticant 
públicament els cessats i oferint-se 
com a redemptor, i prioritzava, a costa 
del que fos, les actuacions que podien 
contribuir a la seva projecció personal. 
Parés perquè, malgrat ser conscient de 

les errades comeses i de la deslleialtat 
del seu soci (?) de govern, ha permès 
aquesta situació i ha posat de manifest 
la seva incapacitat per dirigir un govern 
que, lluny de ser cohesionat, és en reali-
tat un regne de taifes.

I tots dos perquè, per tancar la crisi, 
han acordat un intercanvi d’estampetes 
absolutament desconcertant: Flo s’en-
carregarà de Salut Pública i Consum 
(regidories menors que mostren la 
poca confiança que mereix a Parés); 
J. Matas assumeix Manteniment, Medi 
Ambient i Paisatge, i es desprèn de 
Noves Tecnologies i Serveis Centrals, 
que passen a E. Garcia per controlar S. 
Folch (que assumeix Joventut i Infàn-
cia), mentre Condeminas afegeix a les 
seves responsabilitats inicials les d’En-

senyament, i Igualtat i Ciutadania. 
El panorama és, doncs, decebedor: 

un govern descohesionat i en minoria 
que, per sobreviure políticament els 
tres propers anys, cercarà el suport 
del GIM o del PP, prioritzant la seva 
supervivència enfront dels interessos 
del Masnou. 

Aquesta nova situació política obli-
ga Parés a no amagar el cap sota l’ala i, 
per tant, a presentar una qüestió de 
confiança en un Ple extraordinari per 
presentar-hi les seves propostes de 
govern per als tres anys que li resten de 
mandat i per comprovar si compta amb 
el suport suficient per realitzar-les. I, en 
el cas que no aconsegueixi un suport 
suficient, Parés hauria de presentar la 
seva dimissió immediata! 

Eduard	Garcia
Portaveu del Grup 
Municipal de CiU

Marta	Neira
Portaveu del Grup 
Municipal del PSC

Frans	Avilés
Portaveu del Grup 
Municipal del GIM

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

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

Federico	
de	las	Heras
Portaveu del Grup 
Municipal del PP



    13el Masnou viu     Juliol de 2012 l’entitat

El novembre del 1999, un grup de 
joves que ballaven als cursos del 
mes de juliol que impartia la Creu 
Roja, amb moltes ganes de conti-
nuar experimentant en el món del 
flamenc, van decidir crear una 
associació. L’abril de l’any 2000, 
Luz del Alba ja era una entitat 
legal i registrada a l’Ajuntament. 

Actualment, aquesta asso-
ciació supera les dues-centes 
persones. La Junta la formen 
catorze persones, amb Sergio 
González al capdavant com a 
president i un equip format per 
la vicepresidenta, el tresorer, 
els secretaris i els vocals. Ara 
es plantegen oferir un carnet de 
simpatitzant, ja que les darreres 
festes organitzades per l’entitat 
han tingut molt bona acollida de 
públic i han arribat a superar els 
cinc-cents assistents.

Els objectius de Luz del 
Alba són continuar creixent 
com a entitat, i fer difusió, 
desenvolupar i  conservar 

aquest art històric al munici-
pi. Al llarg de l’any, organitzen 
diverses activitats, com la cele-
bració del Dia d’Andalusia (al 
març) i del Dia d’Extremadura 
(al setembre) o el Festival d’Art 
Flamenc del Masnou (al maig); 
participen en d’altres, com la 
Cavalcada de Reis o el Carnes-
toltes, i col·laboren amb altres 
entitats de la vila, com DISMA 
o ASALMA.  

Pel que fa a la relació amb 
altres entitats i col·lectius del 
municipi,  amb DISMA, per 
exemple, a banda de participar 
en el Festival Pro Disminuïts 
Psíquics anual, Luz del Alba hi 
col·labora impartint classes de 
coneixement sobre el món fla-
menc als casals juvenils. “Una 
col·laboració d’allò més agrada-
ble, ja que els nois i noies i els 

monitors ens aporten alegria i 
moltes ganes de col·laborar amb 
ells”, diuen. Amb ASALMA hi 
ha un intercanvi entre entitats: 
“Ells vénen a les nostres festes a 
fer actuacions de cant flamenc i 
nosaltres anem als centres peni-
tenciaris a ballar”, expliquen.

Luz del Alba camina cap al 
futur amb ganes de continuar 
creixent, fer difusió de la cultura 
del flamenc al nostre país, i con-
tinuar conservant els pilars de 
força, treball, germanor i tradi-
ció de l’associació. Un dels seus 
objectius és aconseguir muntar 
una caseta a la Fira d’Abril de 
Catalunya, que se celebra cada 
any al parc del Fòrum de Barce-
lona: “Volem representar el Mas-
nou a la fira de Catalunya, ja que 
hi ha molts pobles catalans que 
en tenen una.” 

Centre Cultural Luz del Alba
Passió pel flamenc

Com contactar-hi?
Telèfon:	600	800	148	
c.c.luzdelalba@live.com
Facebook:	centro cultural luz 
del alba

Sergio González
President

Pot	ser	que	el	flamenc	estigui	
més	de	moda	que	mai?
El flamenc sempre ha estat de 
moda, és una cultura, patrimoni 
de la humanitat de fa segles. Si 
estigués de moda puntualment, 
ja hauria quedat enrere en el 
temps. Crec que el flamenc neix 
i mor, generació rere generació. 
És una cultura que sap estar en 
tots els temps.

Té	alguna	singularitat	
el	flamenc	que	es	balla	
a	Catalunya?
Penso que sí. Catalunya és una 
de les principals locomotores 
d’aquest art; només cal que 
mirem els espectacles que s’hi 
fan... Barcelona és un dels llocs 
on més flamenc es respira. 
El flamenc de Catalunya és 
especial, ja que el va portar la 
immigració d’andalusos i extre-
menys, no als anys cinquanta, 
sinó a principi de segle. A 
Catalunya s’hi fa un flamenc de 
sentiment entre dos pobles. Cal 
destacar artistes catalans com 
Montse Cortés, Miguel Poveda 
o El Pescaílla, sense oblidar-nos 
de Carmen Amaya. També 
podem veure la forta vincula-
ció amb el món flamenc de la 
nostra terra en artistes com 
Camarón de la Isla, que venia 
sovint per terres catalanes i va 
morir a Badalona.

El	Masnou	és	un	municipi	
flamenc?	Hi	ha	afició	al	poble?
Sí que n’hi ha, i molta! Ja no 
només per la immigració, sinó 
que som un munt de catalans 
i catalanes els que formem la 
nostra entitat. Més del 70% 
de persones que componen els 
nostres quadres de ball són 
nascuts aquí i la nostra Junta 
està formada per catorze 
persones només quatre de les 
quals no són nascudes aquí, 
però hi han estat la major part 
de la seva vida. Crec que és 
clara i evident l’afició que hi ha 
al poble, ja que les festes de la 
nostra entitat són sempre ple-
nes de masnovins i masnovines 
que vénen a gaudir del món del 
flamenc. El flamenc és un art 
internacional que atrapa i ena-
mora tothom qui el viu, i, a la 
nostra vila, som molts i moltes 
els qui el vivim. 

La	Junta	la	formen	catorze	persones,	amb	Sergio	González	al	capdavant	i	un	
equip	format	per	la	vicepresidenta,	el	tresorer,	els	secretaris	i	els	vocals.	

Les	darreres	festes	organitzades	per	l’entitat	han	tingut	molt	bona	acollida	
de	públic	i	han	arribat	a	superar	els	cinc-cents	assistents.	

El	president,	Sergio	González,	amb	el	quadre	de	ball.	“El	flamenc	és	un	art	internacional	que	atrapa	i	enamora	tothom	qui	el	viu”,	explica.	

LUz DEL ALBA CAMI-
NA CAP AL FUTUR 
AMB GANES DE 
CONTINUAR CREI-
XENT, FER DIFUSIó 
DE LA CULTURA DEL 
FLAMENC AL PAíS, 
I CONTINUAR CON-
SERVANT ELS PILARS 
DE FORçA, TREBALL, 
GERMANOR I TRADI-
CIó DE L’ASSOCIACIó
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Del 5 al 7 de juliol, la platja d’Oca-
ta (Xiringo La Xancla) i Can Malet 
van acollir la desena edició del 
Festival de Curtmetratges del 
Masnou Fascurt, totalment gra-
tuït i organitzat per l’associació 
AKONGA (Acció Kon Ganas), 
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament del Masnou. La ficció, 
l’animació, l’experiment visual 
i l’Undercurt van tornar a ser 
protagonistes al municipi. Tot, 
acompanyat d’activitats musicals, 
tallers i mostres específiques. 

Enguany, al Festival hi havia 
340 curts inscrits, dels quals 
Room, de Fernando Franco, 
es va endur el premi a la cate-
goria de ficció; Desanimado, 

d’Emilio Martí López, el d’ani-
mació; Us, d’Álex Lora, el d’ex-
periment visual; Al otro lado, 
de Neftalí Vela, el d’Under-
curt, i L’equip petit, de Roger 
Gómez i Dani Resines, el premi 
del públic. El jurat va estar for-
mat per professionals de prestigi 
reconegut en el món del cinema 
i de l’art audiovisual, com ara 
Carme Pla, Abel Folk, Quim 
Casas, Elena Oroz, Núria 
Font i Alfred Sesma.

L’organització valora positi-
vament aquesta desena edició 
del Festival: “Hem gaudit molt 
dels curts, de la platja, de la 
música i, sobretot, dels partici-
pants i del públic!” 

La vela de circ torna a la platja 
d’Ocata per al Ple de Riure

Desena edició 
del Fascurt

El Masnou rep una subvenció de 
més de 300.000 euros per recuperar 
el patrimoni arquitectònic
El consistori vol revitalitzar un eix cultural per dinamitzar-lo 
i fomentar el turisme i l’activitat cultural

“Terra de mar”, el lema del projecte
L’Ajuntament ha rebut una subvenció del Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 
que ascendeix a 320.495 euros per dur a terme 
el projecte que, sota el lema “El Masnou, terra de 
mar”, pretén recuperar i dinamitzar alguns dels 
elements més importants del patrimoni del muni-
cipi. A més a més, amb aquesta recuperació es 
vol millorar la difusió de la riquesa de la vila per 
incrementar l’activitat cultural i social al seu vol-
tant, amb la promoció turística que en pot derivar.

Les actuacions en concret que es duran a 
terme seran la rehabilitació de la Casa de Cultura, 
l’adequació i la recuperació dels jardins neoclàs-
sics del parc del Llac i la rehabilitació de la Mina 
Museu. Tots aniran acompanyats de diverses 
tasques de promoció i difusió de la riquesa patri-
monial que suposen. El conjunt de les activitats 

que es preveuen dur a terme té un pressupost de 
640.000 euros, 320.495 dels quals seran a càrrec 
del Fons Europeu.

El regidor de Cultura, Jaume	Oliveras, s’ha 
mostrat satisfet per haver aconseguit aquesta sub-
venció, que considera una oportunitat immillorable 
per afrontar una sèrie d’actuacions que aconsegui-
ran millorar i posar en valor notablement el patri-
moni de la vila. A partir de la millora de punts tan 
emblemàtics com la Casa de Cultura, la Mina 
Museu o el parc del Llac, i al voltant del lema “El 
Masnou, terra de mar”, es vol reforçar la imatge i 
l’aprofitament de la ciutadania de la riquesa patri-
monial de la vila. Les possibilitats turístiques es 
veuran incrementades quan finalitzin les interven-
cions, i el regidor i l’Equip de Govern es mostren 
convençuts que aquest projecte suposarà també 
una millora econòmica per al municipi. 

El dijous 26 de juliol, a les 20 h, un itinerari cultural i gastronòmic pel Masnou recorrerà el barri antic del 
poble i el passat mariner. Els participants podran gaudir d’una passejada a través dels sentits per la 
història de la vila. A part de l’itinerari, es podrà gaudir d’un sopar temàtic en un restaurant del Masnou. 
S’hi podran degustar plats de l’època acompanyats per les explicacions d’un guia especialitzat. A l’acti-
vitat, que durarà quatre hores, hi poden participar un màxim trenta persones i té un preu aproximat de 
35 euros. Cal inscriure-s’hi prèviament a tanitdifusio@tanitdifusio.cat, o bé al telèfon 93 753 93 06. El 
punt de trobada serà a l’església de Sant Pere. 

La	platja	acull,	any	rere	any,	aquest	festival	de	curtmetratges.	
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Sergi López i Pepe Viyuela, entre les propostes més destacades del Festival

Itinerari cultural i gastronòmic pel Masnou

Fins al 21 de juliol, el Masnou 
acull la setzena edició del Festi-
val Internacional de Teatre Còmic 
Ple de Riure. La novetat principal 
d’aquesta edició és que es recu-
pera un dels emblemes més des-
tacats del Festival, la vela de circ, 
tot i que, en concordança amb 
les restriccions econòmiques que 
s’estan patint, serà una vela de 

mides més reduïdes. Per tant, el 
Festival torna, després del parèn-
tesi de l’any passat i amb més aus-
teritat, al que ha estat el seu marc 
habitual durant la seva història: 
la platja. Organitzat per l’Ajunta-
ment del Masnou, amb el suport 
del Departament de Cultura de 
la Generalitat i la Diputació de 
Barcelona i sota la direcció artís-

tica de la companyia masnovina 
Chapertons Còmic Teatre, el 
Ple de Riure continua apostant 
pel teatre humorístic i el circ de 
qualitat, amb una combinació de 
companyies de prestigi i renom 
amb altres propostes que encara 
intenten accedir a un públic més 
ampli. La platja, amb la vela, i les 
places del Masnou són els esce-

naris de les nombroses propos-
tes del Festival, que va començar, 
com és habitual, amb una presen-
tació pública al Mercat Municipal 
i el mercat ambulant setmanal, el 
dimarts 17 de juliol.

Entre les propostes més desta-
cades d’enguany hi ha l’espectacle 
Non solum, creat per Jorge Picó 
i el popular actor Sergi López, 
que protagonitza el muntatge. 
Serà el divendres 20 de juliol, a 
les 22 h, a la vela de circ. Un altre 
nom popular de la programació 
d’enguany és el de Pepe Viyuela, 
que presentarà el seu espectacle 
Encerrona el dissabte 21, a les 
22.15 h, a l’interior de la vela.

Aquests són només dos dels 
molts espectacles que es podran 
veure al Masnou. El tercer espec-
tacle de pagament és Nelly Blue, 
de T de Teatre i Los Tigres, una 
comèdia musical que vol transpor-
tar els espectadors a la part més 
entranyable dels anys setanta. I 
també porta música, però en 
aquesta ocasió molt més diversa, 
la formació The Brassville 
Walkers, que és la banda d’aques-

ta edició del Festival, que es va 
presentar durant la seva visita al 
Mercat Municipal i el mercat 
ambulant setmanal. Tret distintiu 
del Festival, la banda també s’en-
carregarà d’animar l’ambient 

abans dels espectacles a la vela de 
circ i durant la cercavila del dissab-
te. Les entrades per als espectacles 
de pagament –que oscil·len entre 
els 10 i els 15 euros– es poden 
adquirir per Internet (al web www.
quedatalmasnou.com), presenci-
alment i de manera anticipada a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament, i el mateix dia dels 
espectacles a taquilla, al mòdul del 
Punt Informatiu Municipal del 
Masnou (PIMM), al costat de la 
vela. Més informació a www.plede-
riure.cat i www.elmasnou.cat 

Com	és	tradicional,	el	Ple	de	Riure	va	començar	al	Mercat	Municipal	i	al	mercat	ambulant.

ES RECUPERA UN DELS 
EMBLEMES MÉS DES-
TACATS DEL FESTI-
VAL, LA VELA DE CIRC
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El diumenge 1 de juliol, el Club 
Natació El Masnou (NEM) va 
celebrar la XIX Travessa al Port 
del Masnou, un memorial per a 
Rosa Isabel Artal, la impulsora 
de la primera Travessa al Port. En 
aquesta edició hi van participar 
prop de cent cinquanta esportis-
tes, que provenien de diversos 
clubs i també particulars d’ar-
reu de Catalunya. Com sempre, 
es van fer tres curses, tot i que, 
com a novetat d’enguany, es van 
allargar entre 100 i 200 metres. 
Per tant, van quedar dues curses 
de 600 metres, una per a la cate-
goria de menors i una altra per a 
la de màsters, i, després, la llarga, 
de 1.200 metres, per a infantils, 
júniors i absoluts, tot i que, si ho 

volien, els màsters també hi podi-
en participar.

El Club afirma que “des de 
sempre, l’ànima de l’organització 
és Jordi Labori i el seu equip, 
tots entrenadors del club masno-
ví. Seguint les seves indicacions, 
també hi col·laboren els membres 
de la Junta, els pares i mares de 
nedadors i els mateixos nedadors 
grans i petits, i tots junts i amb 
entusiasme formen part d’aques-
ta organització”. L’entitat també 
compta amb la col·laboració de 
l’Escola de Vela del Club Nàutic, 
seu de la Travessa.

Els resultats de la Travessa es 
poden consultar al web del Club: 
http://natacioelmasnou.word-
press.com/. 

El dissabte 30 de juny al matí, el 
Complex Esportiu va acollir la 
primera Diada Solidària de Futbol 
Sala amb Down Catalunya, amb un 
torneig en què van participar més 
de cinquanta persones associades 
a la Coordinadora de Catalunya de 
Síndrome de Down.

Aquest acte, organitzat per la 

mateixa Coordinadora i el club 
de futbol sala El Masnou Interdi-
nàmic, amb la col·laboració amb 
l’Ajuntament del Masnou, va néi-
xer de la idea dels entrenadors 
del Club Lluís i Jordi Prat, en 
veure nens amb aquesta síndrome 
que jugaven a futbol al carrer. Van 
exposar la idea a l’exjugador del 

Club i actual membre del Comitè 
d’Apel·lació de la Federació Cata-
lana de Futbol Ignasi Maeso, i de 
seguida va anar prenent forma en 
comptar amb el suport de la Fun-
dació del Futbol Club Barcelona, el 
Reial Club Deportiu Espanyol –que 
va lliurar samarretes signades–, la 
Federació Catalana de Futbol, i els 

ajuntaments del Masnou, Barcelona 
i Martorell. 

El consistori masnoví va facilitar 
les instal·lacions, així com un servei 
de bar, suport logístic, un vehicle i 
personal d’emergències mèdiques, 
i també les medalles que es van lliu-
rar en record a tots els participants. 
Aquesta jornada, que va ser un èxit, 
va comptar amb la presència del 
directiu de la Federació Catalana 
de Futbol i màxim responsable del 
futbol base català, Francesc Fol-
guera; l’exjugador del FC Barcelona 
Jaume Huguet; la presidenta de la 
Coordinadora Síndrome de Down 
Catalunya, Pilar Sanjuan, i el regi-
dor d’Esports de l’Ajuntament del 
Masnou, Jordi Matas. Per al des-
envolupament d’aquesta diada va ser 
clau la participació de més d’una vin-
tena de voluntaris.

En vista de l’èxit assolit, ja es 
treballa en la preparació de la 
segona edició d’aquest acte per a 
l’any que ve. 

Inscripcions als cursets de natació
Continuen obertes les inscripcions per als cursets extraescolars de 
natació que es duran a terme entre l’octubre del 2012 i el maig del 2013. 
D’altra banda, també continuen obertes les inscripcions als cursos de 
natació per a nadons de cinc mesos a dos anys que s’impartiran entre 
l’octubre del 2012 i el gener del 2013. 

La qualitat de la platja, la proxi-
mitat a la ciutat de Barcelona, 
el gran ventall de serveis que 
s’ofereixen a la vora del mar i la 
creixent demanda i interès pels 
esports a la platja fan del Masnou 
un indret ideal per a la celebració 
de torneigs amateurs.

En aquest sentit, se n’han orga-
nitzat diversos al litoral masnoví. 
Els primers seran dos torneigs de 
voleibol platja, que tindran lloc el 
dissabte 28 de juliol. L’un serà el VI 

Torneig de Vòlei Platja Pro DISMA 
2 x 2, a partir de les 9 h, a prop del 
Club Ocata Vent. Les inscripcions 
per a aquest torneig benèfic, que 
inclou les categories de 2 x 2 feme-
ní, 2 x 2 masculí i 2 x 2 mixtes, es 
podran fer a voleyplaya@disma.
cat o a 645 525 491, a l’atenció 
de Mario. La inscripció, que inclou 
aigua, pizza i un gran dia de vòlei 
platja, té un cost de 20 euros per 
equip. L’altre serà de 9 a 20 h, a 
la platja d’Ocata, davant el baixa-

dor, organitzat per la guingueta 
La Xankla. 

Aquesta mateixa guingueta 
ha previst, per al cap de setmana 
del 4 i el 5 d’agost, de 9 a 21 h, el 
primer torneig de tennis de platja 
i, a més, el mateix cap de setma-
na d’agost (el dissabte de 9 a 19 
h i el diumenge de 10 a 15 h), l’es-
pai comprès entre les guinguetes 
Bambú i Menyo acollirà una nova 
edició del Torneig de Vòlei Platja 
4 x 4 Casino del Masnou. 

Com ja es va anunciar al núme-
ro anterior, aquest any, com a 
novetat, les activitats dirigides 
del Complex Esportiu no s’atu-
ren a l’estiu. Davant l’èxit de les 
activitats i per poder donar-
los continuïtat sense haver de 
fer una aturada de dos mesos, 
al juliol i al setembre també 
es faran les sessions esporti-
ves habituals. Com a novetats, 
al mes de juliol es continuen 
oferint les activitats d’aeròbic 
(matí o tarda) i Pilates (a la 
tarda). Al setembre, hi haurà 
les activitats d’aeròbic (matí o 

tarda), Pilates (al vespre) i toni-
ficació GAC.

A partir del mes d’octubre, es 
tornaran a obrir totes les especi-

alitats per al curs 2012-2013, que 
es faran als equipaments del 
Complex Esportiu, Els Vienesos i 
l’escola Rosa Sensat. 

Peu	de	foto.

Al	torneig	hi	van	participar	més	de	cinquanta	persones	associades	a	la	Coordinadora	de	Catalunya	de	Síndrome	de	
Down	i,	a	més,	per	al	desenvolupament	d’aquesta	diada	va	ser	clau	la	participació	de	més	d’una	vintena	de	voluntaris.	

La	novetat	de	l’edició	d’enguany	va	ser	allargar	les	curses	entre	100	i	200	metres.	

A	partir	del	mes	d’octubre,	es	tornaran	a	obrir	totes	les	
especialitats	per	al	curs	2012-2013.	

Prop de cent cinquanta 
persones travessen el 
port nedant

Tornejos a la platja

Activitats dirigides a l’estiu
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Celebrada la primera Diada Solidària 
de Futbol Sala amb Down Catalunya
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Des del primer moment en 
què el Masnou Interdinàmic 
ens va proposar aquest tor-
neig vam dir “Sí, què neces-
siteu?” I és així com hem 
realitzat aquesta jornada. 
Membres de la Coordinadora 
Down de Catalunya s’han sor-
près per la bona acollida que 
des del Masnou els hem ofert, 
ja que no estan acostumats a 
aquestes facilitats, però per 
nosaltres ha estat una gran 
experiència humana. Ells ens 
han ensenyat més a nosal-
tres que al revés i poder-los 
facilitar la pràctica esportiva 
durant tot un matí a les nos-
tres instal·lacions no és més 
que un retorn del que l’Admi-
nistració pot fer per ajudar a 
integrar aquestes persones. 
Voluntaris, famílies i partici-
pants van gaudir d’un gran 
matí esportiu. 

Jordi 
Matas 
Regidor 
d’Esports
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Laura Vidal, oncòloga

Ha vingut al Masnou a presentar 
el seu llibre Volem estar amb 
tu (Columna/Planeta), que està 
tenint molt èxit.
Sí, és un luxe que la gent pensi i 
confiï que un llibre així la pot aju-
dar. En un mes se’n va esgotar la 
primera edició.

Com va aparèixer la idea?
El llibre va néixer d’una necessitat 
del pacient que veig a les consul-
tes, que demana que se’l tracti amb 
naturalitat, i de la dificultat que té 
perquè l’altra gent que l’envolta 
el tracti amb naturalitat. I també 
hi ha la necessitat de la família, 
que ho vol fer, però no sap com. 
Tot i que les dues parts volen el 
mateix, falta aquest fil de comuni-
cació, d’entendre les necessitats 
del pacient. La idea de partida és 
intentar ajudar amb les vivències 
dels malalts en el procés pel qual 
passen els familiars i amics. I grà-
cies que el càncer cada vegada és 
menys un tabú i se’n parla més, ara 
la família i els amics s’assabenten 
que el malalt té càncer i ja poden 
saber com reaccionar.

Què falla en aquesta 
comunicació?
La desinformació. El càncer sem-
pre s’ha associat amb idees molt 
negatives, perquè tothom sempre 
té al cap vivències negatives del 
que passava fa uns anys. Potser la 
comunitat científica i els mitjans 
de comunicació hem transmès la 
idea de les innovacions científi-
ques, del gen nou, dels nous trac-
taments, però potser no hem sabut 
transmetre aquest procés des d’un 
punt de vista més social, des del 
que passa amb els malalts. I si la 
gent no està informada, llavors 
no té eines per afrontar un procés 
com aquest i ajudar les persones 
que hi passen. Per això, jo crec 
que aquest llibre, a més de posar 
veu als pacients i apel·lar al sen-
tit comú de tothom, és una eina 
de pedagogia. He volgut explicar 
tot el procés perquè la gent pugui 
entendre pel que passa el malalt 
i tingui eines per enfrontar-s’hi i 
tractar el tema amb naturalitat.

Tot i que ja no sigui tabú o la 
gent estigui més acostumada a 
parlar-ne, la paraula càncer con-
tinua sent una mala notícia.
És clar, tampoc no s’ha de des-
dramatitzar la malaltia. És una 
malaltia greu, que et posa la cara 
en un mirall i et recorda que ets 
vulnerable i que pots morir, com 

també pots morir d’altres malal-
ties: cardiovasculars, la sida... El 
que passa és que aquesta malaltia 
té moltes connotacions perquè 
és una malaltia que causa molts 
símptomes físics i deteriora-
ment, i molta gent l’associa amb 
una mort dolorosa, cosa que ha 
fet que no se’n parli. Sí, és una 
malaltia greu i s’ha de donar 
aquesta informació al pacient, 
però no hem d’oblidar les coses 
positives, i és que estem fent 

uns avenços molt importants i 
podem dir que un 60% dels casos 
de càncer es curen, i aquí hi entra 
qualsevol estadificació, qualsevol 
tipus de tumor; si ho individualit-
zes, hi ha xifres molt més bones. 
I això és el que hem de fer veure 
els pacients.

Com és la relació del metge amb 
la malaltia?
El metge no deixa de ser una per-
sona. Jo crec que mai no ets aliè al 
que li està passant al pacient. És 
normal que et commogui una per-
sona que està trista i que ho està 
passant malament. El que passa 
és que també has de buscar uns 
mecanismes, el que anomenen la 
línia vermella, i no creuar-la. És 
difícil, de vegades t’adones que 
has passat aquesta ratlla, perquè 
t’identifiques amb el pacient, per-
què és de la teva edat, perquè té 
fills..., i llavors és més difícil, però 
ho has de veure i tornar a traves-
sar la ratlla. Jo tinc clar que, com a 
metge, et pots sentir molt compro-
mès, pots ajudar el pacient, pots 
tenir pena pel que està passant, 
però no pots ser el seu amic. Si 
ens hi acostéssim massa, no podrí-
em fer bé la nostra feina. Això ho 
demostra el fet que, quan un metge 
té algun familiar malalt, no el porta 
ell per no perdre el seny. 
És difícil, perquè també és cert 
que els pacients agraeixen molt 
la part més empàtica, de veure el 

malalt amb una visió més global, 
i això s’ha de fer, perquè és tan 
important com quan prescrius un 
tractament amb quimioteràpia.

Entre els plans de futur, no des-
carta continuar investigant a 
l’estranger. 
Ens queden coses per resoldre. 
Des del punt de vista de la inves-
tigació bàsica, a Catalunya i Espa-
nya som capdavanters. Però vull 
continuar formant-me, i no em 
refereixo a investigacions sobre 
els gens, els fàrmacs o els meca-
nismes de defensa. Però potser sí 
que cal estudiar com aplicar guies 
més adreçades a l’actuació, esta-
blir programes d’ajuda als famili-

ars i als pacients, no només des 
de la vessant mèdica, sinó també 
psicològica i emocional. En aquest 
país, les polítiques més socials 
van endarrerides comparades 
amb altres interessos; es donen 
més diners per fer recerca bàsica 
o mèdica que no pas per a la part 
més psicosocial dels pacients. En 
altres països, ja tenen aquestes 
polítiques establertes i potser sí 
que caldria copiar-ne una mica el 
model, veure què és el que fan per 
poder implantar-ho aquí, veure 
com tracten la malaltia, quins 
recursos tenen per poder donar 
suport a tot l’entorn que envolta 
el malalt. Evidentment, sempre 
se n’aprèn i els metges tenim una 
professió que ens obliga a estar 
constantment estudiant.
 
Aquest interès per la vessant 
psicosocial és la que demostra el 
seu llibre. Ha pensat a preparar-
ne un altre?
Sí. Tinc un parell d’idees. Ara estic 
treballant en unes guies de sexua-
litat per a parelles un dels mem-
bres de les quals estigui afectat pel 
càncer, perquè crec que encara és 
un tema del qual no es parla gens. 
I després potser m’agradaria fer un 
altre llibre més adreçat als paci-
ents, perquè vegin que el càncer 
no ha de ser el motiu de la seva 
vida, o com a mínim de la vida que 
els queda. Però per a això s’ha de 
buscar el temps per trobar les 
paraules amb què s’ha de comuni-
car. I per parlar amb els pacients, 
perquè tot el que publico ve de la 
boca dels meus pacients, i neces-
sito temps, però la idea ja la tinc.

Quina és la seva relació amb el 
Masnou?
Vaig néixer al Masnou fa trenta-
vuit anys, sóc teianenca d’adop-
ció, perquè me n’hi vaig anar quan 
tenia cinc o sis anys a viure. Des-
prés, vaig anar a viure molts anys a 
l’estranger, a Londres i al Canadà, 
i quan n’he tornat, m’atreia el mar, 
els records de quan era petita i pas-
sava els estius amb la meva àvia. El 
Masnou em lliga a aquest record i 
el mar em transmet moltes coses 
positives, les possibilitats de la 
vida, m’ajuda molt a recarregar-me 
d’energies positives després de la 
feina. Els meus fills estan escola-
ritzats aquí; el meu marit, que és 
de Barcelona, s’hi ha adaptat molt 
bé, i crec que hi tinc una comuni-
tat de gent, amics, que m’aprecio 
molt. És un poble molt maco i molt 
còmode per viure-hi.

La	mateixa	naturalitat	que	demana	en	el	tracte	amb	els	malalts	de	càncer	és	la	que	imposa	en	la	conversa. Es nota que 
està acostumada a dir les coses pel seu nom i sempre disposada a afrontar la tasca que correspongui. Mira amb decisió cap 
endavant per poder veure què arriba, reconèixer-ho i actuar en conseqüència. Potser també per això transmet tanta confiança. 
No hi ha lloc per a les pors difuses: les amenaces tenen un nom i cal estar preparats per vèncer-les. I de la mateixa manera que 
coneix aquesta vessant més fosca, també té una confiança rotunda en la part més bonica: la de la vida, la de les possibilitats. 
Per tot plegat, aquesta masnovina, de trenta-vuit anys, responsable de la divisió d’Oncologia Ginecològica de l’Hospital Clínic, 
mare de dos nens petits, va omplir la sala polivalent d’Els Vienesos, el 27 de juny, de persones que volien escoltar-la.

L’ENTREVISTA

“ELS MALALTS DE CÀN-
CER VOLEN, SOBRETOT, 
qUE TOTHOM ELS TRAC-
TI AMB NATURALITAT”

“EL PAíS ÉS CAPDA-
VANTER EN INVESTI-
GACIó BÀSICA, PERò 
CAL ATENDRE ALTRES 
ASPECTES MÉS PSICO-
SOCIALS”

“El metge és una persona. Mai no t’és indiferent el que li passa a un pacient”
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