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La nova rotonda de la Nacional II amb la
carretera d’Alella ha contribuït de
manera notable a una major pacificació
de la carretera a l’altura del Masnou.
Ciutadania i consistori coincideixen en

la millora que ha suposat la iniciativa, i
es mostren satisfets pels resultats. L’o-
bra de la rotonda ha coincidit també
amb la construcció d’un pas soterrat
accessible per a les persones disminuï-

des a la banda d’Alella, que es completa-
rà amb una propera adequació de la
banda de la platja, i la construcció d’una
passarel·la que unirà el port esportiu i el
passeig Marítim en direcció a Montgat.

El Pla educatiu d’entorn
vol promoure la cohesió
social, i enfortir els lligams
de l’alumnat i l’escola amb
el seu entorn. Dins d’aquest
projecte, des de la Regido-
ria d’Educació es duen a
terme una important quan-
titat d’activitats diverses,
com ara exposicions, xer-
rades o tallers d’estudi
assistit. 

El Masnou vol ser un
municipi educador amb 
el PEE Pàg. 7

El Masnou i el Palau de la Música Catalana s’han unit per
commemorar el centenari de la institució promoguda pel
mestre masnoví Lluís Millet. El 17 de maig, Ca n’Humet aco-
llirà el concert especial Els mestres de l’Orfeó, del Cor de
Cambra del Palau de la Música. A més, també hi ha prevista
una visita guiada pel Palau el 28 de maig. 

El Palau de la Música 
porta els seus cent anys 
al municipi Pàg. 12

Finalitzen les obres 
de la rotonda de la N-II

amb la carretera 
d’Alella
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Una constant de moltes ciutats i pobles és que tenen molts temes per resoldre. El Masnou no és una excepció.

Quan creiem que estem avançant, encara que no sempre ho fem al ritme i a la velocitat desitjats, acostu-
ma a passar que apareixen noves demandes, i que la majoria són justificades. Per aquest motiu, no sem-
pre és fàcil ser mitjanament optimista, perquè les coses que queden per fer de vegades eclipsen les que ja
s’han fet.

Una pretensió que des de fa dècades tenim i encara no hem aconseguit resoldre és aconseguir transfor-
mar la N-II en una via més segura i amb un trànsit més fluid; però també, i no menys important, aspirem
a recuperar el carrer com a passeig per on caminar, anar de compres o prendre el sol.

En aquests darrers temps, amb perseverància, hem aconseguit, amb l’Administració central, anar millo-
rant fins aconseguir dos semàfors bàsics per facilitar l’accés a les estacions de rodalies de RENFE. Des de
fa poc, en tenim dos més per a les persones que agafen l’autobús, i estem esperant la finalització d’una
petita però operativa rotonda que ens permet una major fluïdesa del trànsit.

Tot i així, el millor, la situació ideal, encara ha d’arribar, però sapigueu que continuarem treballant amb
totes les nostres forçes perquè sigui possible.
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Un municipi no és només la seva pedra i els seus edificis,
sinó també la seva gent, que en el dia a dia i amb les seves
activitats són l’element que millor configura el caràcter i
el tarannà d’una societat. Precisament des de la societat
civil i per a aquesta mateixa societat, s’estan duent a
terme projectes al Masnou que volen contribuir al desen-
volupament del municipi, com ara el Pla educatiu d’en-
torn, una proposta educativa innovadora que vol donar
resposta a les múltiples necessitats de tot l’alumnat.
Aquesta iniciativa pot donar resultats valuosos, amb una
ciutadania cada vegada més integrada i més conscient del
seu rol en el conjunt, però també requereix la implicació
de tothom i que cadascú assumeixi la seva responsabilitat
com a agent educador. La població del Masnou ja
col·labora en les iniciatives que se li proposen, però per
aconseguir bons resultats, tant personal com col·lectiva-
ment, cal una implicació encara més gran. Només així el
Masnou podrà ser el municipi educador que vol esdevenir.

Volem recuperar la història de la nostra vila, i per això és imprescindible la
col·laboració de tothom. Per aquest motiu, us convidem a enviar-nos les vostres
fotografies que estiguin vinculades a una època o un record del Masnou. En cada
número de la revista es publicarà una fotografia de les que hàgim rebut. Podeu
enviar-nos els vostres records al correu electrònic elmasnouviu@elmasnou.cat
o bé per correu convencional a El Masnou Viu, Ajuntament del Masnou,
passeig de Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou.

La família de pintors Villà, a la plaça d’Ocata

Aquesta foto va ser feta l’any 1952 a la plaça d’Ocata. Hi

apareix Miquel Villà, reconegut pintor masnoví, amb la seva

dona, Blanca, i també Andreu Villà, gran caricaturista emi-

grat a l’Argentina, amb la seva dona Lulú. A la dreta del tot

de la imatge hi ha el pare i la mare de Carme Villà, Alexan-

dre Villà i Antònia Sanjuan, amb el seu primer fill, Joan.  

Carme Villà

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 elmasnouviu@elmasnou.cat o bé per correu convencio-
nal a El Masnou Viu, Ajuntament del Masnou, passeig de Prat de la Riba, 1.
08320 El Masnou.
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EditorialCap a una Nacional II 
més pacífica

Línia 
directa
En aquest espai, El Masnou Viu us convida a fer
una pregunta a un regidor o regidora sobre qual-
sevol dubte que tingueu sobre la gestió del muni-
cipi. La publicació farà arribar la vostra consulta
directament a l’edil perquè us sigui contestada.
Podeu fer arribar les vostres consultes al correu
electrònic elmasnouviu@elmasnou.cat, per
correu convencional a El Masnou Viu, Ajunta-
ment del Masnou, passeig de Prat de la Riba, 1.
08320 El Masnou, o al telèfon 93 542 47 00.
Entre les consultes rebudes s’en seleccionarà
una per publicar-la.

Anna Puig pregunta:
Per què el Masnou no té un carrer
principal que sigui de vianants com
la majoria de pobles dels voltants? 
S’ha pensat algun cop a fer-ne un?

Resposta d’Enric Folch
Regidor de Projectes i Obres, i Mobilitat

“Al Masnou no hi ha un carrer de via-
nants central, amb activitat comercial i
cívica, però sí que hi ha carrers de via-
nants com el de la Mare de Déu de
Montserrat, Sant Antoni i Sant Geroni.
Aquests carrers, però, no són cèntrics.
Al Masnou, aquest paper, avui, el fa el
Camí Ral i, en un futur, l’eix cívic Vallmo-
ra, que abraçarà des del port i el Mercat
Vell, passant pel passeig de Romà Fabra,
l’Edifici Centre i Can Jordana, fins al
parc Vallmora. Serà la nostra columna
vertebral urbana.”

Nota aclaratòria
L’equip que fa El Masnou Viu vol mostrar el seu pesar pels problemes i el mal que pugui haver cau-
sat la fotografia que apareixia a la pàgina 8 del número 21 de la publicació en què es podia veure
una persona ja desapareguda. Es tractava d’una fotografia d’arxiu i la persona que hi sortia havia
residit a la Casa Benèfica. Reiterem les nostres disculpes pels perjudicis que s’hagin pogut ocasionar.

@ M’agrada / No m’agrada Imatges del record

Cada cop més, les parets del Masnou
s’embruten de pintades que diuen ser
“art”, però en realitat són un acte d’e-
gocentrisme on el que val és deixar la
teva empremta per allà on passes. Jo
ho comparo amb els gossos quan ori-
nen als arbres per marcar el territori, a
diferència que els que pinten les parets
són humans i haurien de tenir una mica
més de seny. 

Javier Muñoz

Al carrer de
Navarra,
tothom coneix
on és el revolt
de Bob Marley
des que als
anys vuitanta
hi va aparèixer un grafit amb aquest nom. Però no va ser fins fa dos
anys quan es va decidir restaurar aquest grafit en homenatge al rei
del reggae, convertint un simple revolt en una veritable obra d’art.

Elisabet Sabaté

Eduard Gisbert 
Alcalde

:

)

:)
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Nova rotonda 
a la carretera d’Alella 

Ja és a punt de finalitzar la intervenció que
ha donat com a resultat la rotonda a la
confluència de la Nacional II amb la carre-
tera d’Alella (BP-5002). Les obres, a càrrec
de la Demarcació de Carreteres de l’Estat i
amb un pressupost de 300.000 euros, van
començar la segona setmana de febrer i,
en el moment de tancar aquesta edició,
estava previst que finalitzessin a mitjan
mes de maig.

A més de la construcció de la rotonda,
aquesta intervenció ha suposat la millora
de l’antic accés al pas soterrat, que ara és
més accessible, ja que se n’han suprimit les
barreres arquitectòniques a la banda d’Ale-
lla. L’obra ha consistit en el desplaçament
de l’escala i en la creació de tres rampes
d’accés. 

El regidor de Projectes, Obres i Mobili-
tat, Enric Folch, ha valorat molt positiva-
ment les obres: “Crec que és obvi, i molta
gent ens ho ha dit, que hem contribuït a
pacificar més la Nacional II. De moment, la
rotonda funciona molt bé i no hi ha pràcti-
cament retencions.”

Folch també ha explicat que, ara per

ara, es treballa en la decoració i singularit-
zació de la rotonda, que ha de tenir uns
acabats unitaris d’acord amb les altres
rotondes del Baix Maresme per a la qual
cosa es treballa conjuntament amb Premià
de Mar i Vilassar de Mar.

Un pas accessible
L’Ajuntament ha adaptat la part intermè-
dia del pas soterrat. La part, però, que
encara haurà d’esperar per haver patit una
modificació constructiva és l’accés adap-
tat per a persones disminuïdes a la part de
la platja, que ha de ser a càrrec de la
Demarcació de Costes de Catalunya, del
Ministeri de Medi Ambient. Aquesta actua-
ció que s’emmarca en el conjunt de la
construcció de la passarel·la que haurà
d’unir el passeig Marítim del costat Mont-
gat amb el port esportiu. 

La passarel·la, amb un presspost de
380.000 euros, tindrà una longitud d’uns
35 metres i 8 metres d’amplada. El terra

de la passera estarà tractat amb formigó i
fusta, de manera que s’ordenarà la circu-
lació de vianants i ciclistes, amb dues
zones que quedaran separades per una
filera de bancs. Les obres van ser adjudi-
cades al mes de juliol de 2007 i, després
del retard causat per la modificació pro-
cedimental, segons la Demarcació de
Costes, les obres es podrien reiniciar al
mes de setembre, tot i que des de l’Ajun-
tament s’està intentant que sigui una rea-
litat abans del mes de juny, com ha expli-
cat Folch.

Altres actuacions
Una altra actuació relacionada amb aquest
conjunt en què s’està treballant és l’arran-
jament de la mitgera de l’edifici del carrer
Camil Fabra més proper a la rotonda.
Segons Folch, “l’Ajuntament està estu-
diant les mesures més adients per aconse-
guir un resultat que contribueixi a millorar
el paisatge urbà del municipi”. 

El Masnou opina

Encarna
Muñoz
Crec que ja fa
temps que l’haurien
d’haver feta, i més
amb l’espai sufi-
cient de què es dis-
posava. Fins i tot

m’agradaria que se’n fessin més, perquè ha
donat molta fluïdesa en totes les direccions.

Raquel 
Collantes
Em sembla una
idea perfecta, per-
què feia falta des
de fa molt de
temps. Abans es
feien cues intermi-

nables i ara, en canvi, des que s’ha instaurat
la rotonda, jo no he patit cap retenció ni
aglomeració.

Marc Guerra
Tot i que encara
no hi he passat en
hores punta, crec
que suposa un
gran avenç en la
mobilitat del
poble. El fet de

poder passar directament i no haver d’es-
perar que el semàfor es posi verd dóna
molt més dinamisme a la conducció.

Carme 
Fernández 
Al principi em
vaig mostrar molt
negativa amb la
creació de la
rotonda, però un
cop n’he vist els

resultats, crec que la rotonda ens ha
solucionat molt bé el tema del trànsit i
de les cues que hi havia.

Les obres, a càrrec de la Demarcació de Carreteres de l’Estat i amb un pressupost de 300.000
euros, van començar la segona setmana de febrer i és previst que s’acabin a principi de maig.

LA INTERVENCIÓ EN AQUES-
TA ZONA ES COMPLETARÀ
AMB LA CONSTRUCCIÓ D’UN
PAS ACCESSIBLE PER A PER-
SONES DISMINUÏDES A LA
BANDA DE LA PLATJA I DE LA
PASSAREL·LA QUE HA D’UNIR
EL PASSEIG MARÍTIM DE LA
BANDA DE MONTGAT AMB EL
PORT ESPORTIU

Un pas més 
per a la 
pacificació 
de la 
Nacional II

Projecte de la passarel·la que unirà el passeig Marítim del 
costat de Montgat amb el port esportiu

PAS VEHICLES PASSEIG MARÍTIMRIERA

PASSAREL·LA DE FUSTA

PLATJA RAMPA
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El Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC) va ser la força política més votada
al Masnou a les eleccions generals al
Congrés dels Diputats del 9 de març de
2008, amb un total de 4.924 vots. La sego-
na força amb més vots al municipi va ser
Convergència i Unió (CiU), amb 3.176
vots, seguida pel Partit Popular (PP),
amb 1.854 vots. Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) va obtenir 1.099 vots;
ICV-EUiA, 743 vots, i altres formacions,
350 paperetes. També es van comptabilit-
zar 207 paperetes en blanc. La participa-
ció al municipi va ser del 73,78%, cosa
que vol dir que 16.803 masnovins i mas-
novines van exercir el seu dret de vot,
unes xifres que se situen uns 6 punts per
sota del 79,76% de participació que es va

assolir als comicis generals del 12 de
març de 2004.

Jornada electoral tranquil·la
A les 9 h, sense incidències destacades,
es van obrir els 12 col·legis electorals que
hi ha a la població, que van restar oberts
fins a les 20 h. Perquè la jornada transcor-
regués amb total normalitat, a l’Ajunta-
ment van treballar 22 persones d’ofici-
nes, mentre que 13 de Manteniment s’o-
cupaven de la logística, i 28 policies vet-
llaven per la seguretat a tots els col·legis
electorals i a la casa consistorial, punt
central des d’on es va coordinar la jorna-
da. Des del web municipal, es va fer un
seguiment exhaustiu del desenvolupa-
ment de les votacions. 

Cinc minuts de silenci
contra l’assassinat 
d’Isaías Carrasco
L’assassinat de l’exedil socialista a Mondragón Isaías Carrasco 48 hores escasses abans de les
eleccions va marcar la celebració dels comicis. Poc després d’aquest lamentable succés, l’Ajunta-
ment del Masnou va manifestar el seu rebuig per qualsevol forma de violència, i va voler mostrar
el seu condol a la família de Carrasco i la seva solidaritat envers totes les víctimes del terroris-
me. L’endemà de la jornada electoral, dilluns 10 de març, el consistori va organitzar cinc minuts
de silenci davant la casa consistorial i a d’altres equipaments municipals. Amb aquesta iniciativa,
els masnovins i masnovines van voler mostrar el seu rebuig pels atacs terroristes, i solidaritzar-
se amb la família de Carrasco i totes les víctimes del terrorisme.

La jornada electoral va transcórrer amb normalitat. Els caps de llista dels grups locals van dipositar la seva butlleta als diferents col·legis electorals del municipi. D’esquerra a dreta, l’alcalde,
Eduard Gisbert; i el portaveu de CiU, Pere Parés; la d’ERC, Carme Giol; el d’ICV-EUiA, Màxim Fàbregas, i el del PP, Frans Avilés.

El PSC, la força més votada 
al Masnou el 9M
La participació va ser d’un 73,78%, uns 6 punts per sota dels comicis del 2004

UN TOTAL DE 16.803 MASNOVINS
I MASNOVINES VAN EXERCIR 
EL SEU DRET DE VOT ALS 
COMICIS DEL 9 DE MARÇ 
PASSAT

Evolució de la participació Vots per partit polític
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C A M P A N Y A  D E  C O N T R O L  I  P R E V E N C I Ó  D E L  M O S Q U I T  T I G R E
Al setembre de 2007 es van detectar per primera
vegada al Masnou poblacions estables de mosquit
tigre (Aedes albopictus).
L’insecte prové d’Àsia i, al seu lloc d’origen, cria habitual-
ment als forats dels arbres. Al nostre entorn utilitza qualse-
vol massa d’aigua petita i estancada, com bidons, gerros,
plats de testos, cubells o altres tipus de recipients. Com que
no es pot aplicar cap tractament de fumigació, és molt
important eliminar qualsevol punt d’aigua estancada a l’am-
bient exterior. Aquest mosquit es caracteritza perquè és
actiu sobretot de dia, principalment en zones ombrívoles. Té
un radi de vol i acció relativament curt (d’uns 400 metres del
lloc de cria). Les femelles resulten molt molestes per l’ele-
vat nombre de picades que fan i poden causar reaccions
al·lèrgiques més importants que els mosquits autòctons.

L’Ajuntament del Masnou ha iniciat una sèrie d’actuacions
preventives i de control per reduir i controlar l’expansió d’a-
questa espècie invasora al municipi.
Entre els mesos d’abril i setembre, s’està fent una campa-
nya informativa de prevenció i una de control del mosquit
tigre, amb l’objectiu de minimitzar els efectes que aquesta
espècie provoca a la ciutadania. El personal tècnic munici-
pal del Departament de Salut Pública i agents cívics oferiran

una atenció personalitzada, i informaran i faran visites d’ins-
pecció als domicilis afectats per la presència del mosquit
tigre que ho sol·licitin. La campanya també preveu la coor-
dinació de diferents departaments de l’Ajuntament, els cen-
tres d’assistència primària i la Policia Local per localitzar
possibles focus i actuar amb la màxima celeritat. Qualsevol
persona pot fer arribar els seus avisos i dubtes sobre la pre-
sència del mosquit tigre de les maneres següents:

– Presentació d’una instància a l’OAC (Oficina d’Atenció 
Ciutadana).

– Per correu electrònic (el trobareu al web de l’Ajuntament).
– Trucant al Departament de Salut Pública de l’Ajuntament 

(tel. 93 540 74 42).
– Demanant hora per a una visita d’inspecció al 

Departament de Salut Pública (tel. 93 540 74 42).

Què s’ha de fer per evitar els focus de cria del 
mosquit tigre?

Recordem que el mosquit tigre pon els ous en recipients
amb petites masses d’aigua estancada. Per tant, algunes de
les mesures preventives que s’han de dur a terme per evi-
tar l’expansió del mosquit són:

• Cal buidar dos cops per setmana els recipients de l’exte-
rior que puguin acumular aigua (cendrers, gerros, galledes,
bidons, plats de sota els testos, ornaments de jardí, jogui-
nes, plats per al menjar i l’aigua dels animals de companyia,
etc.).
• S’han de retirar, si no s’utilitzen, o tapar amb tela mos-
quitera espessa els safaretjos i les basses petites de l’ex-
terior.
• Els dipòsits o bidons que s’utilitzen per recollir aigua de
pluja per al reg han d’estar coberts amb una tela mosquite-
ra prima o s’han de buidar i assecar una vegada a la setma-
na com a mínim. Cal que la tela mosquitera s’ajusti bé per
no permetre el pas dels mosquits.
• Cal evitar acumulacions d’aigua a les zones de drenatge o
en canals de desguàs. Els embornals del jardí que acumulin
aigua es poden tapar amb una tela mosquitera per evitar
que el mosquit hi entri i hi pongui els ous.
• S’han de tapar amb sorra o ciment les depressions del
terra i els forats dels troncs dels arbres on es pugui acumu-
lar aigua.
• S’han d’eliminar o posar sota cobert els pneumàtics.
• Quan marxeu de vacances, cal retirar del jardí, pati, etc.
els objectes que puguin acumular aigua.
• Mantingueu neta (clorada) l’aigua de les piscines i, en el

cas que la tingueu buida, retireu-ne l’aigua completament
després de ploure.
• Buideu les basses o fonts ornamentals amb aigua estan-
cada, sense moviment, o bé introduïu-hi peixos (per exem-
ple la carpa comuna), que són un mètode biològic d’elimi-
nació de les larves de mosquit.

Les piscines plenes d’aigua clorada, l’aigua de rius i rieres
en moviment, i les basses on hi ha peixos o granotes no
constitueixen espais de risc.

Com es poden evitar les picades

Es pot evitar l’entrada del mosquit als edificis instal·lant
teles mosquiteres que n’impedeixin el pas per finestres, por-
tes i altres obertures. Per evitar les picades, sempre que es
pugui és recomanable que porteu roba de màniga llarga,
pantalons llargs (millor si són de color clar) i mitjons.

Si s’opta per utilitzar un repel·lent:

• Feu-lo servir només a l’exterior i durant el temps neces-
sari, i compliu estrictament les instruccions d’ús, especial-
ment pel que fa al nombre d’aplicacions diàries permeses.

• No l’apliqueu en infants
menors de dos anys. En
nens i nenes més grans,
cal evitar-ne l’ús sempre
que es pugui i mai no se’ls
posarà a les mans, ja que se les poden posar a la boca o als
ulls.
• No és aconsellable aplicar-lo a la roba.
• Quan ja no sigui necessari el repel·lent, cal netejar bé la
pell amb aigua i sabó.
• Si presenteu algun tipus de reacció a la pell, renteu-vos bé la
zona amb aigua i sabó, i consulteu el vostre metge o metgessa.

Com es poden curar les picades:

• Renteu i desinfecteu bé la zona de la picada.
• El tractament és simptomàtic; en cas que persisteixin les
molèsties, consulteu el vostre metge o metgessa.

El més important i efectiu és evitar la posta d’ous i el crei-
xement de les larves aquàtiques, i eliminar tots els punts
d’aigua on pot créixer aquest insecte. L’aplicació d’insectici-
des sobre el mosquit adult no és un mètode eficaç per con-
trolar la plaga.

El Masnou, Alella i Teià signen
el conveni de col·laboració 
per a la prova pilot del Centre 
d’Acollida Turística de Catalunya

El dilluns 7 d’abril, l’alcalde del Masnou, Eduard Gis-
bert; el d’Alella, Andreu Francisco, i el de Teià,
Andreu Bosch, van signar el conveni de col·laboració
per a la prova pilot del Centre d’Acollida Turística de
Catalunya (CAT), dins el Pla de dinamització de la
xarxa de turisme cultural impulsat per la Direcció
General de Turisme del Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa. El CAT dels tres municipis, el
primer de la xarxa, explicarà els orígens, la produc-
ció i el comerç del vi a l’època romana, i promocio-
narà la DO Alella i els productes d’artesania de la
comarca. Es preveu que les obres es puguin licitar al
juny i que s’adjudiquin al juliol, per tal que s’iniciïn al
setembre.

Valoració dels llocs de treball
de la plantilla municipal

L’Ajuntament estudia l’estructura adminis-
trativa per millorar la seva organització i
valorar les retribucions a cada lloc de treball

L’Ajuntament, en el seu afany per modernitzar els
seus serveis, ha estat fent un estudi de l’estructura
administrativa amb l’objectiu de millorar la seva
organització. Una vegada finalitzat aquest estudi,
s’entra en una segona fase, que consisteix en la valo-
ració dels llocs de treball.

Aquest és un procés que consisteix a atorgar un
valor econòmic o una retribució a cada lloc de tre-
ball tenint en compte les funcions, les responsabili-
tats, etc., de cadascun dels llocs de treball de l’A-
juntament. L’inici d’aquesta segona etapa serà el
dia 20 de maig i comptarà amb la participació dels
representants dels treballadors i treballadores.

Ajuts a l’habitatge

La convocatòria per sol·licitar els informes coneguts
com a TEDI (test de l’edifici) i III (informe intern d’ido-
neïtat) corresponents a l’any 2008 va cloure el 14 d’a-
bril amb sis sol·licituds recollides a l’Oficina Local d’Ha-
bitatge, cinc per al TEDI i una per al III. Aquests docu-
ments són imprescindibles per demanar qualsevol ajut
per a la rehabilitació d’habitatges i es tramiten des de
l’Oficina Local d’Habitatge. Des de l’1 d’abril fins al 30 de
maig es poden sol·licitar els ajuts que atorga la Genera-
litat de Catalunya per al pagament del lloguer, per a la
rehabilitació d’edificis i habitatges, i per a la posada a
punt dels habitatges que es destinin a lloguer social. 

Per a més informació:
Oficina Local d’Habitatge
Passeig de Prat de la Riba, 30 - Tel. 93 540 91 38
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, 
de 10 a 14 h, i dijous a la tarda, de 17 a 20 h

L’Ajuntament aprova una moció en suport
del procés d’independència de Kosovo

El Ple de l’Ajuntament del Masnou va
aprovar, en la sessió del 27 de març, una
moció presentada pel Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC) per donar suport al procés d’inde-
pendència de Kosovo. La iniciativa va ser
aprovada amb els vots a favor dels grups
d’ERC, amb 3 vots; Convergència i Unió
(CiU), amb 6 vots, i Iniciativa per Catalun-
ya Verds-Esquerra Unida i Alternativa
(ICV-EUiA), amb 3 vots. La formació del
Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC), amb 7 vots, va votar-hi en contra i
el Partit Popular (PP), amb 2 vots, es va
abstenir per considerar que al Ple munici-
pal només s’han de tractar temes d’àmbit
local.

La resta d’acords del Ple van ser els
següents:

Finances

Votació conjunta dels punts 6 i 7: Resolu-
ció del recurs de reposició sobre imposi-
ció i ordenació de les contribucions espe-
cials de les obres d’urbanització del
carrer de Silveri Fàbregas (tram entre
final UA3 i avinguda de Pau Casals) i Sant
Joan (tram entre final UA3 i avinguda de
Pau Casals), presentat per Miguel Martí-

nez Alonso, i resolució del recurs de
reposició sobre imposició i ordenació de
les contribucions especials de les obres
d’urbanització del carrer de Josep Puja-
das Truch (tram entre el passeig de Cris-
tòfol Colom i avinguda de Pau Casals),

del carrer de Silveri Fàbregas (tram entre
final UA3 i l’avinguda de Pau Casals) i
Sant Joan (tram entre final UA3 i l’avingu-
da de Pau Casals), presentat per Julio

Crespo Martínez, en nom propi i en
representació d’altres persones interessa-
des. Resultat: 19 vots a favor (PSC, CiU,
ERC, ICV-EUiA) i 2 abstencions (PP).

Punt 8 

Aprovació de l’adjudicació de préstec a
entitats de crèdit, inversions exercici
2008, a Caja Madrid. Resultat: 15 vots a
favor (PSC, ERC, ICV-EUiA i PP) i 6 en
contra (CiU, que va argumentar el vot
explicant que no votarien a favor de cap
mesura que contribuís a tirar endavant les
inversions previstes al Pressupost del
2008).

Acords del Ple de la
sessió del 17 d’abril:

Serveis Centrals
Modificació de la relació i catàleg de llocs de

treball. Aprovat per unanimitat.

Mocions

Moció que presenta el Grup Municipal de CiU
sobre els drets humans a la Xina i la situació del
Tibet. 19 vots a favor (CiU, PSC, ICV-EUiA i
ERC) i 2 abstencions (PP).

Moció que presenta el Grup Municipal del PP
per demanar la creació de bestretes a compte
de les subvencions de l’any 2008 dirigida a les
entitats masnovines. Retirada.

Moció que presenta el Grup Municipal del PP
per a la creació d’un observatori local sobre dro-
gues. 8 vots a favor (PP i CiU), 10 en contra
(PSC i ICV-EUiA) i 3 abstencions (ERC).

MOBILITAT

S’amplia el nombre de
places de l’aparcament
d’enllaç

L’Ajuntament i el port esportiu am-
plien el nombre de places de l’aparca-
ment d’enllaç, la iniciativa que ofereix
la possibilitat a les persones usuàries
habituals del tren que viuen lluny de
l’estació de fer ús de l’aparcament del
port a un preu reduït. En total, s’ofe-
reixen més d’una vintena de places.

Les persones que en vulguin sol·lici-
tar una cal que consultin el web muni-
cipal, on trobaran especificats els
requisits que s’han de complir per obte-
nir-ne una. En cas de complir-los i voler
sol·licitar una plaça, hauran de presen-
tar una instància a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana entre el 15 i el 30 de maig. El
preu de la targeta, establert per Pro-
mocions Portuàries, és de 210 ¤ més
IVA, entre el juliol del 2008 i el juny del
2009, i també cal abonar un dipòsit de
30 euros, que es recupera en tornar la
targeta. La utilització de la targeta es
podrà fer des de l’1 de juliol del 2008
fins al 30 de juny de l’any següent i
s’haurà de renovar anualment.

Tornen a funcionar 
els aparcaments de la
zona taronja

Aquesta temporada d’estiu, de l’1 de
juny al 30 de setembre, per tercera
vegada funcionaran al municipi les
zones taronges. Es tracta de zones de
pagament fraccionat per a la gent que
ve de fora, i gratuïtes per als vilatans i
vilatanes que tinguin un turisme inscrit
al Masnou. Al web de l’Ajuntament
(www.elmasnou.cat), hi trobareu tota
la informació sobre el funcionament de
la zona taronja, els vehicles que poden
sol·licitar el distintiu per aparcar-hi
gratuïtament i la documentació que
cal aportar en cas de sol·licitar-lo.

El sistema d’obtenció d’aquest
adhesiu serà pràcticament idèntic al
d’altres anys, però amb la novetat que
els que es tramitin aquest estiu seran
vàlids per al 2008 i el 2009. Els dis-
tintius s’envien a final de maig a les
llars de les persones que compleixen
els requisits per obtenir-los gratuïta-
ment. En el cas que no arribi, es pot
tramitar a l’OAC (Tomàs Vives, 4. Tel.
93 542 47 00).



6 CIUTADANIA març - abril 2008     el Masnou viu

El dia 8 de març es va celebrar el Dia Inter-
nacional de la Dona i, aprofitant aquesta
diada, des de l’Ajuntament del Masnou es
va programar la campanya “El mes de
març, el mes de les dones”, amb la intenció
de sensibilitzar la població del Masnou
sobre la igualtat entre dones i homes. La
regidora de Dona, Marta Neira, es va
mostrar molt satisfeta amb els resultats de
totes les activitats programades i la bona
acollida que van tenir entre la ciutadania:
“Això ens anima moltíssim a seguir treba-
llant per la igualtat social, per eliminar la
discriminació que patim les dones.”

Els actes van començar el dijous 6 de
març, i es van allargar durant tot el mes.
L’acte institucional va tenir lloc el dissabte
8 de març, a les 18 h, a Can Malet, on es va
llegir un manifest amb motiu del Dia Inter-
nacional de la Dona, i es va representar

l’espectacle de música i dansa Marina, la

dona que somiava volar, a càrrec de la
companyia NS Danza. 

També es van preparar moltes altres
activitats, com diverses sessions gratuïtes
al Cinema La Calàndria i una mostra de
curts de dones organitzat per AKONGA.
Moltes entitats masnovines també van
voler col·laborar en aquest mes tan espe-
cial oferint diverses activitats dedicades a
la dona.

Com a suport a la campanya, l’Ajunta-
ment va proporcionar a les escoles, a prin-
cipi del curs, uns tallers de sensibilització
per fer durant aquest trimestre. Els centres
educatius on s’han fet són: Les Escolàpies,
La Immaculada, l’escola Bergantí, el CEIP
Marinada, l’escola Sagrada Família, el
CEIP Lluís Millet, l’IES Maremar i als cur-
sos del CEFAM. 

El mes de març va
ser per a les dones

Dins d’aquest cicle d’activitats, l’entitat Dones per la Igualtat del Masnou va organitzar
un taller d’autoestima el 29 de març, que va tenir una molt bona resposta de públic.

L’ONGD Educació sense Fronteres, pionera
en educació i sensibilització, es va presentar
oficialment al Masnou el 15 de març a la
Casa del Marquès. L’acte va comptar amb la
presència de Xavier Serra, regidor de Soli-
daritat i Cooperació, que es va mostrar molt
satisfet per la consolidació d’entitats solidà-

ries al municipi; Arcadi Oliveres, president
de Justícia i Pau; Maria Beneyto, presiden-
ta de l’entitat; Cristina Blanco, coordina-
dora territorial de l’entitat al Masnou, i un
centenar de masnovins i masnovines. Des-
prés de l’acte, va actuar un grup de músics
de l’escola d’Emma Calvo. 

Educació sense Fronteres
es presenta al Masnou 

L’acte va reunir més d’un centenar de persones.

El 30% de l’alumnat aconsegueix
feina en acabar els cursos 
de formació ocupacional

Un 30% de l’alumnat dels cursos de for-
mació ocupacional s’ha inserit al món
laboral tot just després d’assistir a
algun dels cinc cursos oferts pel

Departament de
Promoció Econò-
mica durant el curs
2007-2008. Per a-
quests cursos, hi
han passat gairebé
seixanta alumnes.
El divendres 4 d’a-
bril, va tenir lloc
l’acte de cloenda
dels cursos, que
han estat adreçats
a la formació de
personal d’oficina,

personal administratiu comptable,
assistents i assistentes de gestió immo-
biliària, auxiliars d’infermeria en geria-
tria, i monitors i monitores d’esport.

L’Associació UNESCO El Masnou
parla de la diversitat lingüística

“Quina diversitat lingüística defen-
sem?” va ser el títol de la conferència
que va tenir lloc el 12 de març a càrrec
de Joan A. Argenter, de la Càtedra
UNESCO de Llengües i Educació, de
l’Institut d’Estudis Catalans. L’acte
coincideix amb la celebració de l’Any
Internacional de les Llengües i l’Asso-
ciació UNESCO El Masnou va ser l’en-
carregada de l’organització.

Joan Tàpia, convidat als 
esmorzars de Cafè i Empresa

L’A. E. Foc Nou celebra la XXXI
Fira de Primavera 

Un cop més, l’A. E.
Foc Nou va orga-
nitzar la seva Fira
de Primavera anual,
el diumenge 16 de
març, a la plaça
d’Espanya. La Fira
va comptar amb
diverses activitats i
tallers per a infants
i joves del muni-
cipi ambientats a
l’Oest americà.  

El periodista Joan Tàpia va participar,
el dimarts 26 de febrer, al cicle Cafè i
Empresa, que organitza la Regidoria de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament
del Masnou per promoure les relacions

i la reflexió entre
l’empresariat mas-
noví. Tàpia va par-
lar sobre el vincle
entre els mitjans
de comunicació i
els diferents òrgans
del poder polític
davant d’un audito-
ri de més de trenta
persones relaciona-
des amb el sector
empresarial i co-
mercial del Mas-

nou. A l’acte, també hi van assistir l’al-
calde del Masnou, Eduard Gisbert, i
el regidor de Promoció Econòmica,
Artur Gual, així com altres represen-
tants de l’Ajuntament. 

Una masnovina 
centenària
El dissabte 1 de març, Rosa Marquet i Millet
va celebrar el seu centè aniversari i va rebre el
reconeixement de l’Ajuntament del Masnou.
Rosa Marquet i Millet va rebre la visita de l’al-
calde del Masnou, Eduard Gisbert, que li va
lliurar una placa i un ram de flors.

Joan A. Argenter durant la conferèn-
cia que va tenir lloc a l’Edifici Centre.

Una pancarta amb el lema “Cau a cau, un pas per la pau. Cent anys d’escoltisme”
va commemorar els cent anys d’escoltisme mundial.

D’esquerra a dreta: Joan Tàpia, Eduard Gisbert i Artur Gual.

Eduard Gisbert amb l’alumnat del curs de monitors 
i monitores d’esport.
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Aquest mes de maig, dins de les activitats que ha programat al llarg del curs el CEIP Ferrer
i Guàrdia per celebrar el seu vint-i-cinquè aniversari, es farà una exposició sobre la història i
la trajectòria del centre. La inauguració tindrà lloc el divendres 23 de maig, a les 17.30 h, a la
biblioteca de l’escola. Alumnat, professorat i personal no docent, amb la col·laboració de
l’AMPA, han elaborat un mural fet amb trencadís amb el logotip dissenyat per Elena Feliu.
També han col·laborat en la realització de l’obra Santi Duran, Pere Alabau i Jordi Berrocal.
A més a més, també s’hi podrà veure un pòster commemoratiu amb les imatges més signifi-
catives de l’escola i, després de la inauguració, hi haurà un concert de cambra a càrrec del
Quintet Yberia. El 7 de juny es farà la festa de cloenda de l’aniversari.

El CEIP Ferrer i Guàrdia segueix preparant
el seu vint-i-cinquè aniversari

El Pla educatiu d’entorn del Masnou (PEE)
s’ha iniciat durant aquest curs acadèmic
2007-2008 com una proposta educativa
innovadora que vol donar resposta a les
múltiples necessitats de tot l’alumnat, espe-
cialment el nouvingut i el més desfavorit
socialment. Amb aquesta proposta, basada
en la creença en una educació integral,
contínua, arrelada, cohesionadora, inclusi-
va i en xarxa, es pretén millorar l’èxit esco-
lar de l’alumnat, i promoure la cohesió
social dins del seu entorn i de la comunitat
educativa. El PEE s’integra dins el Projecte
educatiu del Masnou (PEM), el paraigua
que abraça totes les actuacions de caràcter
educatiu que es fan al municipi.

El PEE incideix en els blocs de sensibi-
lització i formació ciutadana per l’educa-
ció, optimització de l’escolarització, acolli-
da de l’alumnat i de les famílies nouvingu-
des, activitats complementàries i extraes-
colars, orientació acadèmica i professional,
creació d’espais de trobada i convivència,
incentivació escolar, i resposta a múltiples
demandes socials. I és per això que es por-
ten a terme diferents campanyes per satis-
fer moltes de les necessitats educatives que
es desprenen dels eixos que promou: llen-
gua, interculturalitat i cohesió social. 

A hores d’ara, dins del marc del PEE del
Masnou s’han programat diferents activi-
tats en els diferents centres educatius de
secundària, com tallers de percussió àrab o
d’introducció al clown, i també s’han fet
dues exposicions: “Mots amb arrels” (del 4
al 12 de març), sobre la toponímia de Cata-
lunya, i “Educació i entorn” (de l’11 al 24

d’abril), que mostrava exemples de plans
educatius d’entorn en altres localitats i
remarcava la importància de l’educació
més enllà dels centres educatius.

A més, al llarg de l’any, s’estan fent
diverses sessions mensuals de Contes d’A-
quí i d’Allà, activitat que ofereix la possibi-

litat de conèixer costums i aspectes d’al-
tres cultures a través dels contes, i aquesta
darrera Setmana Santa s’ha fet la Ludoteca
Juguem Jugant per a infants, amb una bona
resposta de públic.

Com a actuacions cabdals, cal ressaltar
els tallers d’estudi assistit (que tenen l’ob-

jectiu de proporcionar a l’alumnat d’entorns
socialment desfavorits, fora de l’horari
escolar, unes condicions d’estudi adequa-
des, i fomentar hàbits i cultura d’estudi), les
activitats artístiques (com les de cant coral
per a l’alumnat de primària i el taller d’au-
diovisuals per a l’alumnat de secundària), o
els tallers per a famílies (com l’Espai de
Debat Educatiu). Fins al final del curs aca-
dèmic, s’iniciaran activitats tan interessants
com els itineraris de coneixença del Mas-
nou per a persones nouvingudes, una sessió
informativa adreçada a mestres sobre el sis-
tema educatiu al Marroc o l’elaboració d’un
conte de vinyetes relacionat amb la història
del Masnou per part dels infants. 

Valoració 
del regidor 
d’Educació, 
Màxim 
Fàbregas

“El Pla educatiu d’entorn és un dels projec-
tes més destacats de la Regidoria d’Educa-
ció per al període 2007-2011. Estem treba-
llant de valent per aconseguir la participació
de la comunitat educativa, de les entitats del
municipi, i dels ciutadans i ciutadanes inte-
ressats en el món educatiu, per tal d’efec-
tuar un treball en xarxa que aconsegueixi
millorar l’èxit escolar dels nostres alumnes i
que promogui la cohesió social de la comuni-
tat educativa.”

Fem del Masnou un municipi educador 
amb el Pla educatiu d’entorn

Màxim Fàbregas i Eduard Gisbert van inaugurar la mostra “Educació i entorn”. La ludoteca Juguem Jugant va ser una proposta amb molt èxit per al lleure dels infants durant
les vacances de Setmana Santa. 

www.espaidebateducatiu.blogspot.com 
El bloc de l’Espai de Debat Educatiu

Ja està en marxa l’Espai de Debat Educatiu, obert a tothom sota el fil conductor del “respecte”, amb
l’objectiu de millorar l’educació. Les properes sessions de l’Espai es faran el 19 de maig i el 9 de
juny, a les 19 h, a la sala polivalent de l’Edfici Centre. També podeu fer una visita virtual al seu
bloc, on trobareu els resums de les sessions, notícies destacades, vídeos…, i també hi podreu fer les
vostres aportacions. Més enllà de les sessions de debat i del bloc, l’objectiu és crear un document de
referència amb conclusions sobre el respecte, i proposar accions per conscienciar i motivar la ciuta-
dania en relació amb aquest tema.

Preinscripcions a l’escola bressol municipal

El període per presentar les sol·licituds de preinscripcions és del 5 al 16 de maig. Les inscripcions
es fan a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), que enguany canvia d’ubicació amb la voluntat
d’estar unida a la Regidoria a la qual pertany. Així doncs, l’Oficina es troba a la seu de la Regidoria
d’Educació, a Ca n’Humet, i el seu horari és de 10 a 14 h, de dilluns a divendres, i de 10 a 14 h i de 17
a 20 h, els dijous.

El Consell dels Infants

El 22 d’abril, va tenir lloc el ple de cloenda, on els petits regidors i regidores, representants de l’a-
lumnat de sisè de primària, van concretar a l’Equip de Govern quines són les propostes consensuades
que volen que es duguin a terme al municipi. Aquest treball de concreció de propostes ha significat
el punt final del projecte d’enguany, que es va iniciar a les escoles amb les sessions teòriques sobre
els valors democràtics i l’elecció dels regidors i regidores i suplents, i va continuar amb el treball de
camp a l’Edifici Centre perquè l’alumnat conegués in situ com funcionava l’Ajuntament. 
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“Surt de l’ou” és el
lema que la Regido-
ria de Joventut vol
utilitzar per animar
les persones joves del
municipi que es pro-
nunciïn sobre el model
de ciutat i de lleure que
volen. És per això que,
per al disseny del pro-
grama Fakaló Jove del
2008, la Regidoria dóna la
possibilitat que siguin els mateixos inte-
ressats i interessades qui dissenyin els
tallers i les activitats que s’oferiran. Fins al
30 de maig, la gent jove que formi un grup
de deu persones com a mínim es
pot adreçar a la Regidoria amb
una proposta de curs, taller, acti-
vitat, esport o monogràfic i
explicar el seu projecte.

A partir de les propostes de
la gent jove, s’elaborarà el pro-
grama, tenint en compte les
condicions i les dates propo-
sades per les persones
sol·licitants. D’aquesta mane-
ra, la joventut es veurà obli-
gada a “sortir de l’ou” i
començar a organitzar el
seu propi temps lliure.

D’altra banda, la Regidoria de Joventut
continua proposant activitats per a aquest
sector de la societat. Entre el 26 de maig i

el 8 de juny es podran
presentar treballs a la
convocatòria “Joves cre-
adors. Plaers i límits”,
un projecte del qual
sortirà una mostra
d’art jove que es podrà
visitar a la Casa de
Cultura del 27 de

juny al 26 de juliol. Les bases
de la convocatòria es poden consultar a la
pàgina web municipal www.elmasnou.cat

o bé a la Regidoria de Joventut (Fontanills,
77. Tel. 93 540 53 80).

I més maneres de conrear i promoure
la creativitat: els dies 8, 15, 22 i 29 de maig,
la Regidoria de Joventut organitza un

taller de narrativa i poesia eròtica
per a persones d’entre
dotze i trenta anys. El taller
es farà a la Biblioteca Públi-
ca Joan Coromines.

Tampoc no s’ha d’oblidar
la música, ja que Ca n’Humet
ha esdevingut el centre musi-
cal per excel·lència del muni-
cipi, tant per la quantitat de
grups que assagen als seus
bucs com pels concerts que
mensualment ofereixen conjun-
tament la Regidoria i l’entitat
juvenil Anacrusa. El dia 10 de

maig és previst el concert de Ska Reggae
Invasion. 

Definició
Els i les corresponsals són voluntaris que fan d’enllaç entre
la gent jove del seu entorn i el Punt d’Informació Juvenil
(PIJ), ubicat a Ca n’Humet. Mensualment, els nois i noies
corresponsals s’apropen al PIJ per recollir la informació
preparada per la informadora juvenil i dur-la a l’institut, per fer-ne difusió i mantenir el plafó
informatiu al dia. Al mateix temps, fan arribar a la informadora les demandes, els dubtes, les
activitats i les propostes interessants que els seus companys i companyes proposen.

Objectiu de la iniciativa
Mitjançant la descentralització del PIJ, es volen apropar i fer més accessibles a la gent jove
totes les activitats i els recursos que tenen al seu abast. Els i les corresponsals fan de nexe
entre el PIJ i les escoles de secundària, les entitats joves, l’Esplai Foc Nou, l’Esplai Sant Pere,
el Centre Obert Maricel i l’Escola de Programes de Garantia Social.

On els podeu trobar? 
El punt de trobada és al PIJ. Aquí els nois i noies s’assabenten de totes les activitats que es
fan a Ca n’Humet, els serveis als quals poden accedir i totes informacions que poden ser del
seu interès.

Participants:
Actualment hi ha trenta-dos participants d’entre dotze i divuit anys procedents dels dife-
rents centres educatius del poble.

Primera sortida de corresponsals 2007-2008
SORTIDA DE CORRESPONSALS A LA PIRENA
Una de les corresponsals, Eva González, va fer la crònica de la jornada, de la qual us ofe-
rim un petit retall a continuació:
“El dissabte 2 de febrer, els i les corresponsals vam haver de matinar per poder gaudir d’un
magnífic dia a la neu. Juntament amb la informadora i el dinamitzador, vam marxar a les set
del matí amb molta il·lusió d’anar a passar un fantàstic dia envoltats de neu, i sobretot de
gossos, ja que ens disposàvem a anar a veure la final de la Pirena, la cursa de trineus en què
persones i gossos uneixen els seus esforços per travessar els Pirineus. La Pirena se celebra-
va a l’estació d’esquí de la Molina, a la Cerdanya. [...]”

El casal d’estiu Fakaló cobrirà totes
les vacances dels infants

Amb l’arribada del bon temps, toca començar
a planificar les vacances d’estiu. Per poder
compatibilitzar l’horari laboral amb el temps
vacacional de l’escola dels infants, la Regidoria
d’Infància ofereix per primera vegada un casal
d’estiu que proporciona un servei integral i
complet als pares i mares del municipi. D’a-
questa manera, el casal s’estendrà des del 25
de juny fins a l’1 d’agost, i tornarà des de l’1
fins al 10 de setembre. Informació per a ins-
cripcions al telèfon 93 540 53 80.

També se n’ampliarà la franja horària i s’o-
ferirà la possibilitat d’acollir-se a serveis addicionals que permeten que els nens i
nenes siguin als casals de les 8 a les 18 h. De la mateixa manera, la franja d’edat aug-
menta per acollir infants des de P3 fins a 6è de primària.

La regidora d’Infància, Cruz Álvarez Artidiello, ha comentat que “els períodes de
vacances escolars a vegades són un problema per als pares i mares que treballen fora
del domicili. Per això, des de l’Ajuntament del Masnou intentem omplir aquests perí-
odes vacacionals amb ofertes d’oci tant per a joves com per a infants”. La regidora ha
afegit que “poder gaudir de jocs i de llocs d’esbarjo no només és una necessitat, sinó
que és un dels drets dels infants adoptats per la Convenció de l’Assemblea Nacional
de les Nacions Unides”.

CORRESPONSALS CURS 2007-2008

El dijous 20 de març va finalitzar el
SETAcció, en què cada tarda, des del
dilluns 17 de març, es van fer un conjunt
d’activitats d’oci alternatiu i gratuït per a
un centenar de joves d’entre dotze i tren-
ta anys a l’equipament de Ca n’Humet.

En aquesta edició, es va apostar per
dotar l’Espai de Trobada, la sala poliva-
lent i la placeta del centre de participa-
ció juvenil de jocs i activitats diverses.
Com a novetat d’enguany, es va comp-
tar amb un futbolí inflable ubicat a la
placeta de l’equipament jove. També es
va poder jugar amb la videoconsola WII
i nous jocs multijugadors per a la Play-
Station II, així com jocs d’altres cultu-

res, com ara el Crokinole i el Table
Skkities, entre d’altres. Els i les partici-
pants també van poder gaudir de dues
dianes electròniques de dards i jocs
dels sentits, i dels jocs tradicionals de
l’espai, com el futbolí, el billar i el ten-
nis de taula. La regidora de Joventut,
Cruz Álvarez Artidiello, va valorar
molt positivament el desenvolupament
de les activitats i va afirmar que “Ca
n’Humet és el centre de referència de la
gent jove del Masnou i el seu Espai de
Trobada és un important punt de rela-
ció, integració i actuació. Hem duplicat
les hores de dinamització per donar un
veritable servei de qualitat al jovent”.

SETAcció, activitats de
Setmana Santa per a joves

La joventut del
Masnou surt de l’ou

El futbolí inflable va ser la novetat més destacada d’aquest any.

Els i les corresponsals durant la sortida a l’estació d’esquí La Molina per veure
la final de la cursa Pirena d’enguany.

INFÀNCIA



L’Associació en Defensa dels Animals El
Masnou (ADAM), impulsada per la protec-
tora de Teià, es va crear ara fa sis anys com
a associació sense ànim de lucre per vetllar
pels animals perduts i abandonats, reco-
llint-los, tractant de trobar-ne la persona
responsable o buscant-los una nova família
en el cas que hagin estat abandonats. La
protectora és al costat de la Deixalleria de
la Mancomunitat d’Alella, el Masnou i Teià,
a mig camí entre el Masnou i Premià de
Mar, a cent metres de la riera de Teià.

Actualment, les instal·lacions són petites i
provisionals, però, per solucionar aquesta
situació, l’Ajuntament està desenvolupant
un projecte per al qual ja ha reservat 100.000
euros del pressupost del 2008. Aquests
diners estan destinats a la construcció d’un
nucli zoològic on es puguin atendre en
millors condicions els animals aco-
llits per la protectora. 

L’entitat està forma-
da per una junta direc-
tiva, presidida per
Carme Càrdenas, i
per més de trenta
voluntaris i voluntà-
ries i gairebé cent per-
sones associades. La seva
tasca diària és ben variada i
va des d’anar a recollir un
gos quan reben l’avís de la
Policia o d’alguna altra
persona, fins a netejar les
gàbies, treure els animals
a passejar, dur-los als serveis
veterinaris, comprar-los men-
jar, tramitar-ne l’adopció...,
sempre per garantir-los unes
bones condicions de vida. 

La tasca de l’associació
és molt ben acollida, però poc
coneguda per la ciutadania, segons
afirma Càrdenas, i és per això que
ADAM es dóna a conèixer a través de
diverses activitats. La més significati-
va és la desfilada de gossos a la platja,

que té lloc anualment entre els mesos
d’octubre i novembre i s’emmarca dins
d’una jornada festiva per promoure les
adopcions. A més a més, l’entitat assisteix
a les desfilades que organitzen altres pro-
tectores, així com també a les presenta-
cions de Pirena i de Mascotes Ciutadanes.
Com a projecte de futur, l’associació té la
intenció d’organitzar xerrades per sensi-
bilitzar la gent més jove sobre la tinença
responsable d’animals domèstics. 

Associació ADAM, estimació i respecte
pels animals
Durant l’any passat, la protectora va recollir 122 gossos

LA TASCA DE L’ASSOCIACIÓ
TÉ MOLT BONA ACOLLIDA,
PERÒ ÉS POC CONEGUDA
ENTRE LA CIUTADANIA

Com contactar-hi:
Apartat de correus 110
08320 El Masnou
Telèfon: 650 79 60 50
www.adamprotectora.org
www.elmasnou.cat/entitats/adam
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l’entitat : ADAM

Carme 
Càrdenas 
presidenta 
de l’Associació
ADAM

Què ha de saber la gent que vol tenir
un gos? 
Que incorpora un ésser viu en el nucli familiar
i que, com a tal, haurà de tenir en compte les
seves necessitats i ocupar-se’n: educació,
salut, alimentació, passejades... El primer
requisit i el principal és tenir clar, com a acte
responsable i no com a impuls del moment,
que es vol un animal. També cal disposar de
cert temps per dedicar a l’animal. 

És veritat que a l’estiu arriba la pitjor
època per a una protectora d’animals?
Per què la gent abandona les seves
mascotes?
Les nostres estadístiques ens demostren
que és a la primavera quan més recollides
tenim. Els abandonaments són una conse-
qüència directa de la compra o recollida
compulsiva. La persona responsable que es
fa càrrec d’un gos, sigui adult o cadell, es
preocuparà d’educar-lo i no li passarà mai
pel cap desfer-se’n.

Què en penses dels xips i de com s’es-
tan aplicant al Masnou? 
Pot ser que no sigui el millor mètode, per-
què suposa una invasió per a l’animal, però,
ara per ara, és el més eficaç, tot i que hi ha
qui canvia de domicili o telèfon i no avisa
l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Com-
panyia (AIAC), i llavors se’n perd l’efectivi-
tat. Les campanyes que es fan cada any des
de l’Ajuntament de descomptes en la
col·locació de xips estan molt bé, però
creiem que falta tenir un cens real de tots
els gossos del Masnou i fer complir la llei
actual de protecció dels animals, que
assenyala l’obligatorietat que les mascotes
vagin identificades amb un microxip.

Què és un microxip?

El microxip té la mida d’un gra d’arròs
llarg i és un mètode d’identificació segur,
ràpid, indolor i econòmic. Consisteix en un
petit dispositiu amb un codi d’identifica-
ció únic, que s’implanta mitjançant una
simple injecció sota la pell de l’animal. Hi
consten les dades de l’animal i de la per-
sona propietària, que quedaran registra-
des a l’Arxiu d’Identificació d’Animals de
Companyia (AIAC). Aquest microxip
només pot ser col·locat per un veterinari
o veterinària, és obligatori per a gossos,
gats i fures, i permet localitzar l’animal
abans de 24 hores.

Actualment, ADAM es troba amb un problema d’espai a les seves instal·lacions

Les dades del 2007

Durant l’any 2007, la protec-
tora va recollir 122 gossos,
69 dels quals van poder ser
retornats a les seves llars,
47 es van donar en adopció
i la resta van quedar pen-
dents de ser adoptats. Així,
molta gent ha recuperat els
seus gossos gràcies a la
bona gestió de la protectora
i a l’ús dels xips, i d’altres
han trobat un nou amic amb
qui compartir bona part de
la vida.

Per motius d’espai, la pro-
tectora no ha arribat a
tenir mai més de 14 ani-
mals alhora.
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El Grup de Convergència i Unió insta el
Govern local a posar en marxa el servei de
menjar a domicili per a les persones amb risc
d’exclusió social

Des de Convergència i Unió defensem un
projecte de país basat en el model de l’estat
del benestar, i garantim el suport social i l’a-
tenció als col·lectius més desfavorits per tal
de millorar la qualitat de vida de les persones.

La defensa de l’estat del benestar i la millo-
ra de la protecció social de les persones ha de
ser un actiu de l’acció política del Govern i de
la societat. Ho ha de ser per raons de justícia
i solidaritat amb aquells que, per edat o per
altres circumstàncies, es troben en situació

de desavantatge o tenen més dificultats per
progressar, però també ho ha de ser per raons
de cohesió social i de cohesió nacional. 

El Govern de la Generalitat, des de la seva
restitució l’any 1980, ha apostat sempre de
manera clara per les polítiques socials, com
una garantia d’un projecte de país de progrés,
equitatiu i avançat. Les necessitats, però, han
anat evolucionant.

Així, una de les necessitats que la societat
catalana reclama que assumeixin els poders
públics és el desenvolupament d’una política
ambiciosa de suport a les persones amb
dependència.

La dependència constitueix un risc social
i, malgrat que és més freqüent trobar-la en les
persones grans, es pot donar en totes les
edats i situacions. Els col·lectius de persones

que necessiten suport per a una vida autòno-
ma solen ser persones grans, discapacitades
i/o amb problemes de salut mental.

L’augment de l’esperança de vida ha pro-
vocat que a la nostra vila cada cop sigui més
nombrós el col·lectiu de gent gran sola i de
persones amb mobilitat reduïda, de vegades
amb un baix poder adquisitiu, que o bé no
tenen amb qui compartir els àpats o bé no es
poden valer per preparar el menjar, cosa que
els porta a un estat de dèficit nutricional
impropi dels Estats més desenvolupats.

Com a masnovins, a més de lamentar que
es pateixi aquesta situació tan a prop de casa
nostra, considerem que una demanda d’a-
quest ordre requereix una resposta ràpida,
eficaç, solidària i viable, i entenem que una
de les més apropiades, seguint l’exemple d’al-

tres països europeus que ja l’han implantat
amb èxit des de fa anys, és que s’estableixi el
servei de menjar a domicili, conegut amb el
nom de “menjar sobre rodes”, a càrrec de
l’Administració local, però amb el suport
necessari de la Generalitat de Catalunya. Es
tracta d’un servei de distribució de menjar, ja
calent, directament al domicili de les perso-
nes amb risc d’exclusió social. 

En el Ple del mes de febrer, el Grup de
Convergència i Unió va presentar una pro-
posta en la qual instava el Govern local a
posar en marxa aquest servei. Confiem que la
nostra tasca no hagi estat en va i que el
Govern demostri la seva sensibilitat vers els
col·lectius més desfavorits donant suport i
posant en marxa aquesta iniciativa politico-
social tan bàsica i necessària.

El menjar sobre rodes

És de domini públic que Esquerra Republi-
cana de Catalunya està passant un moment
crític pel que fa al lideratge del partit. Però
no ens enganyem, la majoria de partits polí-
tics viuen dificultats internes i possible-
ment queden encobertes perquè no els inte-
ressa que se’n faci gaire difusió. ERC, tot i
patir la persecució dels mitjans de comuni-
cació, no se n’amaga i encara amb valentia
la reconducció d’aquesta crisi. Facilita, de
manera democràtica, que es presentin totes
les candidatures que optin a liderar el partit
i que la militància proposi. Avança el con-

grés nacional, previst inicialment per l’octu-
bre, i el convoca pel mes de juny. Per tant,
s’escurça la incertesa, alhora que es disposa
de temps suficient per fer tots els passos
necessaris, i es propicia una reflexió serio-
sa per poder decidir el futur que volem. 

És bo per a qualsevol col·lectiu que
periòdicament hi hagi canvis: canvis en les
persones que el dirigeixen, canvis en les
línies d’actuació, canvis en les estratègies
que s’utilitzen... Però sempre hi ha present
l’objectiu final que es vol assolir. Per
Esquerra Republicana, aquest objectiu és
poder gaudir d’un millor benestar per a
totes les persones que viuen i treballen a
Catalunya. A ERC, tenim el convenciment

que l’única via per aconseguir-ho és lluitar
per tenir la independència i no haver-nos
de sotmetre als designis del Govern espa-
nyol.

És per això que tenim el convenciment
que aquesta fase ens enfortirà i ens perme-
trà créixer amb les noves il·lusions, actuant
amb el rigor i la coherència que pertoca a la
classe política.

Si traslladem aquests pensaments a
l’àmbit local, és a dir, al Masnou, ens ado-
narem que ERC està representada per
persones que treballen pel bé de tota la
ciutadania; que escolten, que s’impliquen
i, en definitiva, que vetllen per a un millor
benestar al nostre municipi. Hi ha dues

regidores i un regidor a l’Ajuntament,
però també hi ha altres dones i homes del
Masnou (militants i simpatitzants d’Es-
querra) que hi col·laboren de manera
voluntària. 

En ple segle XXI, no val a dir: “A mi la
política no m’interessa!” Tots i totes fem
política quan prenem algunes decisions,
quan fem alguns comentaris, en algunes
actuacions... A tots i a totes ens afecten les
polítiques de la gent que governa: les políti-
ques urbanístiques, les educatives, les cul-
turals, les de mobilitat, les mediambientals,
etc. Per això hem de tenir seny i participar-
hi habitualment, però sobretot quan ens
convoquen a les urnes.

ERC i el procés de reflexió intern

Passada la ressaca de les eleccions generals,
i després de veure com la Llei electoral cas-
tiga impunement la tercera força política del
país (IU-ICV), sense oblidar-nos de reclamar
la urgent modificació d’aquesta Llei, hem de
tornar a dedicar els nostres esforços a la
tasca per a la qual vam ser escollits aviat
farà un any, que és continuar treballant per
aconseguir que el Masnou afronti els reptes
de futur en les millors condicions possibles,
entre els quals, i sense deixar de banda la
resta, els principals són tres: les polítiques
socials, les polítiques d’habitatge i les políti-
ques educatives.

Quant a les polítiques socials, tot i la
millora que hi ha hagut al nostre municipi els

darrers quatre anys, cal augmentar els esfor-
ços municipals destinats a millorar la situa-
ció per la qual passen les famílies més desfa-
vorides. Hem d’oferir més i millors serveis
socials, i hem de continuar incrementant els
ajuts municipals i reduint les taxes i els
impostos per a aquestes famílies.

En relació amb l’habitatge, hem de seguir
potenciant la rehabilitació i la millora dels
habitatges existents (amb l’augment dels
ajuts destinats a aquestes actuacions), hem
de desenvolupar l’actual Pla general i hem
d’analitzar, d’una manera racional, les possi-
bilitats d’obtenir més sòl públic, per cons-
truir més habitatge protegit que permeti
atendre la demanda dels nostres ciutadans
més necessitats (joves, gent gran, famílies
monoparentals i famílies en risc d’exclusió
social).

I pel que fa a l’educació, no crec que
ningú posi en discussió que l’aposta per
aconseguir un municipi solidari, cívic i cohe-
sionat passa per treballar i per implicar tot el
municipi en l’esforç per a la millora de l’edu-
cació. En aquest sentit, el treball del Govern
municipal s’ha de dirigir a impulsar les actua-
cions que garanteixin aquesta millora. A les
accions ja en execució (programa de reutilit-
zació dels llibres de text, construcció de la
segona llar d’infants pública, Consell dels
Infants, Espai de Debat Educatiu, Pla educa-
tiu d’entorn...) i a les actuals polítiques de
suport als centres escolars i a les AMPA, s’hi
hauran d’afegir altres propostes: la redacció
d’un pla quadriennal de manteniment dels
centres públics, la revisió del mapa escolar
del Masnou (que ens doni informació respec-
te a la necessitat futura de places escolars

del nostre municipi), la redacció del Pla local
d’educació permanent (formació al llarg de
tota la vida, que permetrà racionalitzar, opti-
mitzar i incrementar l’actual oferta formativa
del Masnou)...

És evident que, per afrontar aquests rep-
tes, a més de la voluntat política del Govern
municipal, que és clara i decidida, es neces-
siten molts més recursos econòmics que els
actuals. Per això, a la publicació de les balan-
ces fiscals del Govern central ha de seguir,
de manera obligatòria i urgent, un acord de
finançament per a Catalunya que restableixi
la justícia fiscal i que augmenti substancial-
ment l’aportació econòmica als ajuntaments.

Des de les nostres responsabilitats, treba-
llarem per aconseguir tots aquests objectius
i confiem comptar amb el vostre suport en
aquesta tasca.

Els reptes del Masnou del futur

–...L’Equip de Govern municipal (PSC-ICV), tot i
anunciar mesures i accions contra l’augment del
fenomen okupa, moviment que continua estenent-
se al nostre municipi, ha decidit no presentar-se
com a acusació particular en l’ocupació que va patir
un immoble de titularitat municipal com és l’antic
edifici de Correus? El nostre Grup no entén per què
el Govern no s’ha preocupat de defensar els interes-
sos de tots els ciutadans, i ha preferit no perseguir
un reduït grup d’okupes (algun del Masnou) que van
cometre una usurpació il·legal d’una finca munici-
pal, i sí, en canvi, que es dedica a perseguir el ciuta-
dà que té un aparell d’aire condicionat instal·lat
incorrectament o qui obre el seu negoci alguna hora
de més. Potser hauríem de saber qui van ser aquells
okupes i alguna cosa entendríem.
–...El nostre Grup va presentar una moció per
lamentar el retard en la construcció i posada en
funcionament del segon ambulatori del Masnou,
que s’ubicarà a Ocata, així com per demanar un
impuls per agilitzar-ne la inauguració? Les obres
acumulen més de sis mesos de retard, cosa que ha
provocat una certa insatisfacció entre els futurs
usuaris. El Govern municipal va entendre que era
un retard raonable. Tenint en compte que les
obres havien de durar divuit mesos, a nosaltres

ens sembla massa. Sempre hi ha dues maneres de
veure-ho tot.
–...Si bé la Generalitat de Catalunya obliga a tallar i
cremar aquelles palmeres infectades per l’escara-
bat morrut roig com a únic remei a la plaga que
assola la palmera de Canàries, el nostre Govern ha
decidit incomplir-ho i aplicar un tractament molt
costós i experimental que pot permetre l’increment
de la plaga?
–...Hem presentat una moció perquè es creï un obser-
vatori local sobre drogues? La nostra preocupació
pel creixement del consum de drogues al nostre
municipi, especialment entre la població més jove,
normalment més vulnerable, ens ha fet impulsar
aquesta proposta, que té com a objectiu principal la
lluita contra el consum de drogues i la prevenció
entre els menors d’edat i la resta de joves, mitjançant
una sèrie d’intervencions en l’àmbit escolar. També
volem que aquest observatori sigui una veritable eina
transversal on participin operadors del sector social,
sanitari i educatiu, els cossos i forces de seguretat,
l’Associació contra la Droga del Masnou, i represen-
tants municipals, així com qualsevol altre sector que
pugui tenir interès en la lluita contra la droga.

¿Sabías que…
–...El equipo de gobierno municipal (PSC-ICV), pese
a anunciar medidas y acciones en contra del aumen-
to del fenómeno Okupa, movimiento que sigue exten-

diéndose en nuestro municipio, ha decidido no pre-
sentarse como acusación particular en la okupación
que sufrió un inmueble de titularidad municipal
como era el antiguo edificio de Correos? Nuestro
grupo no entiende por qué el gobierno no se ha preo-
cupado en defender los intereses de todos los ciuda-
danos, y ha preferido no perseguir a un reducido
grupo de okupas (alguno de ellos de Masnou) que
cometieron una usurpación ilegal de una finca muni-
cipal, y sí, en cambio, se dedica a perseguir al ciuda-
dano que tiene un aparato de aire acondicionado ins-
talado incorrectamente, o al que abre su negocio
alguna hora más. Quizás tendríamos que saber quié-
nes fueron esos okupas, algo entenderíamos.
–...Nuestro grupo presentó una moción para lamen-
tar el retraso en la construcción y puesta en funcio-
namiento del segundo ambulatorio de Masnou, que
se ubicará en Ocata, así como para pedir un impulso
para agilizar su inauguración? Las obras acumulan
más de seis meses de retraso, lo que ha provocado
cierta insatisfacción entre los futuros usuarios. El
gobierno municipal, entendió que era un retraso
razonable. Teniendo en cuenta que las obras debían
durar 18 meses, a nosotros nos parece demasiado.
Siempre hay dos formas de verlo todo.
–...Si bien la Generalidad de Cataluña obliga a cor-
tar y quemar aquellas palmeras infectadas con el
escarabajo picudo rojo, como único remedio a la
plaga que asola a la palmera canaria, nuestro

gobierno ha decidido incumplirlo y aplicar un trata-
miento muy costoso y experimental, que puede per-
mitir el incremento de la plaga?
–...Hemos presentado una moción para que se cree
un Observatorio local sobre drogas? Nuestra preocu-
pación por el crecimiento del consumo de drogas en
nuestro municipio, especialmente en la población
más joven, normalmente más vulnerable, nos ha
hecho impulsar esta propuesta que tiene como obje-
tivo principal la lucha contra el consumo y la preven-
ción en los menores de edad y en el resto de jóvenes,
mediante una serie de intervenciones en el ámbito
escolar. También queremos que este observatorio sea
una verdadera herramienta transversal donde partici-
pen operadores del sector social, sanitario y educati-
vo, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la Asso-
ciació contra la Droga del Masnou, representantes
municipales, así como cualquier otro sector que
pueda ser de interés en la lucha contra la droga.

Sabies que…

Cruz Álvarez
Regidora del Grup
Municipal del PSC

Alguna vegada he sentit que el Masnou no és
un municipi participatiu. Després de la meva
experiència de gairebé un any com a regido-
ra de Joventut i Infància, de Salut Pública, i
Consum, he de dir que aquesta afirmació no
és certa.

Moltes de les activitats que es fan al Mas-
nou estan organitzades o compten amb la
col·laboració de les associacions i entitats, i
només des de les àrees més properes a les
meves regidories podria anomenar-ne algu-
nes de tan importants com els festivals de
DISMA i ESQUIMA, el Mercat d’Intercanvi
(Atzavara i Cistella Verda), la Fira de Prima-
vera (A. E. Foc Nou), el Festival de Curtme-

tratges del Masnou Fascurt (AKONGA), els
festivals de música jove (Anacrusa), el
Correllengua (Xalupa), la Tarda Jove (Lleu-
reka)...

Tenim associacions molt vives, molt acti-
ves i amb moltes ganes. Associacions que
toquen pràcticament totes les àrees possibles
d’acció: assistencials, culturals, esportives,
juvenils, infantils, festives, musicals, formati-
ves... Però, a més a més, fan una activitat dià-
ria importantíssima ajudant-nos a arribar fins
a l’últim racó on les institucions soles no arri-
baríem, i ens serveixen com a ulls i com a
orelles per ser més a prop del carrer.

Les associacions treballen de valent i de
manera desinteressada per fer del Masnou un
poble més ric, més actiu, més just i més pro-
per a les necessitats reals de la gent. Sé que la

seva feina és dura i que han sentit més d’una
vegada que neden contracorrent. 

Des de les institucions, especialment el
municipi, encara que no sempre tenim pres-
supost per tirar endavant tot el que proposen,
hem de ser capaços d’escoltar aquestes enti-
tats com es mereixen, de fer-los sentir que
són valorades i que respectem el seu esforç.
És per aquesta raó que he volgut aprofitar
aquesta petita finestra per fer-los un sincer
reconeixement i encoratjar-les a seguir enda-
vant. Vosaltres feu el Masnou viu. Moltes grà-
cies.

I ara em perdonareu una petita llicència,
però preparant aquest escrit m’ha arribat la
notícia de la composició del nou Govern de
l’Estat, on, per primera vegada en la nostra
història, la presència de dones és majoritària,

i és inevitable que aquest fet em provoqui
algunes reflexions.

Em molesta, com a dona i com a política,
que es parli d’aquesta presència majoritària
femenina com una imposició de la Llei de
paritat i que es parli d’una “discriminació
positiva” que genera una “discriminació nega-
tiva” envers els homes.

Ja és hora que s’accepti veritablement la
igualtat, que s’accepti que som aquí, que ja
hem arribat i que no hi ha marxa enrere. Ja és
hora que s’accepti veritablement les dones en
les àrees de responsabilitat. Ja és hora. I arri-
barà un moment que això no serà notícia.
Arribarà un moment que no es jutjarà si una
dona amb responsabilitats és alta o baixa,
prima o grossa, vella o jove, maca o lletja.
Aquest moment arribarà i no és gaire llunyà.

El Masnou, vila participativa

Dolors Chacón 
Regidora del Grup 
Municipal de CiU

Màxim Fàbregas
Portaveu del Grup 
Municipal d’ICV-EUiA

Frans Avilés
Portaveu del Grup
Municipal del PP

NOTA: El Masnou viu publica l'article del Grup
Municipal del PP presentat en llengua castellana tot i
que vam fer constar reiteradament al Grup Municipal
esmentat que el Reglament per a l'ús de la llengua
catalana a l'Ajuntament del Masnou, aprovat en ses-
sió plenària de 21/07/1994, explicita que les publica-
cions municipals es faran en llengua catalana.

Carme Giol 
Portaveu del Grup 
Municipal d’ERC



DONA

viu l’agenda del MAIG
11el Masnou viu març - abril 2008

DONA
2 Divendres

En horari de la Biblioteca
Biblioteca Pública Joan Coromines
Préstec de llibres
Podreu consultar o agafar en préstec llibres
dedicats a la dona, provinents de l’Associació
de Dones per la Igualtat. Fins al 14 de juny.
Ho organitza: Dones per la Igualtat El Masnou

FOTOGRAFIA
15.30 h · Biblioteca P. Joan Coromines

Exposició fotogràfica 
“La Xina i el Tibet: la gent, 
els colors i la tradició”
Obres de la periodista i fotògrafa Mercedes
Sánchez. Fins al 31 de maig.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

De 18 a 21 h · Local de Gent del Masnou 
Inscripcions per a la Gimcana
Familiar de Festa Major 
Fins al 20 de juny.
Ho organitza: Gent del Masnou 

LITERATURA INFANTIL 
18 h · Biblioteca Pública Joan Coromines
Contes d’Aquí i d’Allà: 
Contes d’arreu d’Europa
A càrrec del narrador Joan de Boher. Activitat
emmarcada dins el Pla educatiu d’entorn (PEE).
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

3 Dissabte

11 h · Casino del Masnou
Open de Billar a Tres Bandes
Torneig de billar obert a tothom que vol fomen-
tar la pràctica del billar com a activitat esporti-
va i de lleure, que ajuda a conviure i relacionar-
se amb altres persones. Preu: 10 ¤
Ho organitza: Secció Billar

PINTURA
18 h · Gent del Masnou

Exposició 
d’olis i 
aquarel·les
de Josep
Igual
Ho organitza: 
Gent del Masnou

19 h · Casa de Cultura
Inauguració de l’exposició 
“Cartells de la Festa Major”
Mostra dels treballs presentats al Concurs de
Cartells de la Festa Major. Fins al 25 de maig.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

4 Diumenge

10 h · Plaça d’Ocata
Fira d’artesania
Ho organitza: La Colla de l’Hort

MÚSICA
19 h · Teatre del Casino del Masnou
Concert de jazz. Ivó Oller Quintet

El seu repertori està configurat majoritària-
ment per temes propis basats en el jazz, amb
una introspecció més agosarada dins la impro-
visació. Preu: 5 ¤, general, i 3 ¤ socis/sòcies,
joves i persones jubilades.
Ho organitza: Club del Ritme Afrollatí

5 Dilluns

20 h · Casa de Cultura
Reunió de la Comissió de Festes
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

9 Divendres

LITERATURA
20 h · Casino del Masnou
Presentació dels
llibres El laberint
del cos i Sònia, del
poeta masnoví
Juan Antonio
Masoliver Ródenas

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

10 Dissabte

9 h · Complex Esportiu Municipal
Final territorial de conjunts 
de gimnàstica rítmica
Ho organitza: Consell Esportiu del Maresme i Escola
de Judo i Rítmica del Masnou

17 h · Plaça de Ramón y Cajal
Tarda esportiva amb diverses
activitats
Ho organitza: DISMA i l’Associació de Veïns de la
Plaça de Ramón y Cajal

20 h · Casa de Cultura
Veredicte del Concurs 
de Cartells de la Festa Major
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

MÚSICA
21 h · Ca n’Humet

Concert
Ska 
Reggae 
Invasion
Preu: 
5¤ amb 
consumició.
Ho organitza:
Anacrusa 
amb la
col·laboració
de 
l’Ajuntament
del Masnou

23 h · Teatre del Casino del Masnou
Balls llatins al Casino amb 
l’orquestra Manchas de Salsa
Els ritmes llatins de boleros, salses, meren-
gues, rumbes, txa-txa-txas..., en un ball per a
tots els públics. Preu: 10 ¤, i 8 ¤ socis/sòcies,
joves i persones jubilades. L’entrada inclou
consumició.
Ho organitza: Club del Ritme Afrollatí

11 Diumenge

D’11 a 13.30 h · Parc temàtic Caramar
Circulació del trenet
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

16 Divendres

LITERATURA INFANTIL
18 h · Biblioteca Pública Joan Coromines
Hora del Conte: 
Contes en versió original
Persones de diferents orígens explicaran con-
tes en la seva llengua, amb suport visual i/o
traducció. Adreçat a infants més grans de
quatre anys.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou, Biblioteca Públi-
ca Joan Coromines i Associació UNESCO El Masnou

19 h · Sala d’Actes Municipal 
(Edific Centre)
Conferència: “Aproximació a
l’exlibrisme amb motiu del Dia
Internacional dels Museus”
A càrrec de Josep Sangüesa, secretari de
l’Associació Catalana d’Exlibristes.
Ho organitza: Patronat Municipal del Masnou

17 Dissabte

ESPORTS
18 h · Camp Municipal d’Esports d’Ocata
Trofeu pro DISMA: Partit de
veterans At. Masnou – RCD
Espanyol 
Partit destinat a recollir fons per a l’associació
DISMA. Aquest any, a més de la participació
dels ja habituals Solsona, Escaich, Molinos,
Marañón, etc., hi ha prevista la participació de
M. Serrano, M. Pochetino i J. Laurdinsen. 
Preu: persones adultes, 3 ¤; infants i persones
jubilades, 1 ¤
Ho organitzen: DISMA i Club Atlètic Masnou

17
19.30 h · Sala polivalent de Ca n’Humet 
Concert del Cor de Cambra del
Palau de la Música Catalana amb
motiu de la commemoració del
centenari del Palau de la Música
A través de música i a través d’imatges, el Cor
de Cambra del Palau ofereix a tothom la possibi-
litat de viure el Palau i d’endinsar-se en la seva
història. Preu: 12 ¤ (venda anticipada a l’OAC).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 Diumenge

De 10.30 a 13 h · Complex Esportiu
Municipal
Trobada d’escoles de bàsquet
Ho organitza: Club El Masnou Basquetbol

12 h · Plaça d’Ocata
Ballada de sardanes amb la
cobla Vila d’Olesa
Es tocaran sis sardanes. Hi haurà concurs de
la sardana incògnita i es faran sortejos dels
regals dels comerços del poble.
Ho organitza: Agrupació Sardanista del Masnou

MAQUETISME
16 h · Parc del Llac
Avarada de maquetes amb
motiu del Dia Internacional 
dels Museus

L’Escola de
Maquetisme
Naval vol
sumar-se a la
celebració del
Dia Internacio-
nal dels
Museus amb

l’avarada d’algunes de les maquetes elabora-
des els últims anys. En cas de pluja, l’acte es
traslladarà al Museu Municipal de Nàutica.
Ho organitza: Patronat Municipal

21 Dimecres

LITERATURA
19 h · Biblioteca Pública Joan Coromines
Tertúlia literària: Gràcies per 
la propina, de Ferran Torrent
Dirigida per l’escriptora M. Carme Roca.
La Biblioteca disposa d’exemplars de la
novel·la per deixar-los en préstec.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

23 Divendres

17.30 h · Aula de música del CEIP Ferrer
i Guàrdia
Exposició històrica. Mural com-
memoratiu. Concert de Cambra
a càrrec del Quintet Yberia
Fins al 7 de juny.
Ho organitza: CEIP Ferrer i Guàrdia

19 h · Sala d’Actes IES Mediterrània
Actuació del Cor Euskal Hiria
Ho organitza: Comissió del Trentè Aniversari

TEATRE 
20 h · Sala d’actes de l’IES Mediterrània
Vodevil musical No em vull
casar, a càrrec del grup de 
teatre Buits d’Estrès
Adaptació del text La meva Ismènia, 
d’Eugène Labiche.
Ho organitza: Comissió del Trentè Aniversari

24 Dissabte

Càmping El Vedado, Vallromanes
IX Acampada Estelar
Esmorzar i dinar a càrrec de l’organització.
Podeu retirar el comprovant a la Caixa de
Catalunya del passeig de Romà Fabra, 11
(telèfon 93 540 3853, c/ 2013-0768-70-
0200361414). Preu: persones adultes, 23 ¤;
nens i nenes menors de deu anys, 15 ¤.
Fins al 25 de maig.
Ho organitza: Associació d’Antics Escoltes del Masnou

10 h · Laboratoris Alcon (Camil Fabra,
58, el Masnou). L’entrada està situada 
a la part de muntanya.
Visita al Museu Cusí de Farmàcia
Museu privat ubicat als Laboratoris Alcon. El
nucli central del Museu és una farmàcia del
segle XVIII, propietat de la Reial Acadèmia
de Farmàcia de Catalunya. Cal fer reserva
prèvia per visitar-lo al telèfon 93 497 70 00,
ext. 3357, o bé a jordi.dolz@alconlabs.com.
Places limitades. Preu: visita gratuïta
Ho organitza: Museu Cusí de Farmàcia

24
10 h · Casal de la Gent Gran Can Malet
Taller d’autoestima
Dirigit per Came Boo, psicoterapeuta. 
Informació als telèfons 655 55 00 27 i 
93 555 52 73.
Ho organitza: Associació de Dones per la Igualtat 
El Masnou

D’11 a 13.30 h · Lloc: Parc temàtic 
Caramar
Circulació del trenet
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

De 18 a 21 h · Casal de la Gent Gran
Can Malet
Ball amb música en directe
Amb un descans amb un berenar complet,
acompanyat de vi, cava i refrescos. Inscrip-
cions a la Secretaria del Casal de Can Malet.
Preu: 9 ¤.
Ho organitza: Casal de la Gent Gran de Can Malet

19 h 
Segona convocatòria per als
nadons nascuts l’any 1958
Faran un berenar sopar. Si hi teniu interès,
poseu-vos en contacte amb Carme per telè-
fon, 646 07 77 40 (tardes), o per correu elec-
trònic, carmepru@yahoo.es.
Ho organitza: Nadons Nascuts l’Any 1958

25 Diumenge

10 h · Plaça de Marcel·lina de Monteys
Fira comercial i gastronòmica

Els comerços promocionen els seus productes
i es fan activitats per a tothom: animació
infantil, un sorteig, xocolatada, actuacions en
directe i moltes sorpreses més!
Ho organitzen: Federació del Comerç, la Indústria i el
Turisme del Masnou, amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment del Masnou

28 Dimecres

12 h · Barcelona
Visita guiada al Palau de la
Música Catalana
Després de la visita es podrà dinar al Restau-
rant Mirador del Palau de la Música Catalana
amb un menú especial de 27 ¤/persona.
Ho organitza: Palau de la Música Catalana 
i Ajuntament del Masnou

16.30 h · Arxiu Municipal
Taller participatiu: Explica’m
històries del Masnou

Trobada de persones interessades a docu-
mentar fotografies antigues de la vila.
Ho organitza: Patronat Municipal del Masnou

CONFERÈNCIA
18 h · Sala de Conferències (Edifici Centre)
“Respecte a la diferència. Les
persones amb malalties mentals
i disminucions psíquiques”
Taula rodona sobre el respecte a diferents
col·lectius i les situacions específiques de les
dones. Hi haurà servei gratuït de guarderia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb la
col·laboració del Centre de Salut Mental del Masnou

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

29 Dijous

CINEMA
20 h · Cinema La Calàndria
Cinefòrum
Espai adreçat a homes i dones del Masnou per
promoure el cinema i l’activitat conjunta. L’as-
sociació Dones per la Igualtat us proposa que
l’últim dijous de cada mes us quedeu a la sala
després de veure la pel·lícula per comentar-la. 
Ho organitza: Dones per la Igualtat El Masnou

30 Divendres

19 h · Biblioteca Pública Joan Coromines
Conferència sobre la Xina 
i el Tibet: “La modernització 
a l’estil xinès”
A càrrec de Mercedes Sánchez, periodista
especialista en informació internacional. 
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

19 h · Casa de Cultura

Inauguració de l'exposició
"L'art i el món de les persones
discapacitades", organitzada
per l'Associació ADDFEM 
Exposició de treballs realitzats per membres
de l'associació del Masnou i per membres de
l'Associació per l'Esclerosi Múltiple.
Fins al 22 de juny.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou i Patronat
Municipal

31 Dissabte

Hora per concretar · lloc per concretar
VIII Festa de la Solidaritat

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Hora per concretar · Complex Esportiu
Municipal
Diada del Club de Futbol Sala
Masnou-Interdinàmic
Ho organitza: Club de Futbol Sala Masnou-Interdinàmic

De 17 a 21.30 h · Parròquia de Sant Pere
Festa de Santa Maria de Maricel
Celebració que inclou jocs infantils, xocolata-
da popular i actuacions del grup de country
del Casal d’Ocata i del grup d’havaneres
Borinquen. Fins a l’1 de juny.
Ho organitza: Parròquia de Sant Pere

LITERATURA
19.30 h · Casa del Marquès
Presentació del llibre Los 
enfermos erróneos, de Sònia
Hernández
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Altres informacions 

Ca n’Humet. Dissabtes d’Acció! 
Cada mes, els dissabtes, de 17 a 20 h:
1r dissabte: timba de cartes / 2n dissabte:
PlayStation / 3r dissabte: Magic / 4t dissab-
te: PlayStation / 5è dissabte: PlayStation
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou, amb la col·labo-
ració de Lleureka, Projectes Educatius, i Rubén Martínez.

Ca n’Humet (C/ de Fontanills, 77)
Horari: De dilluns a divendres, de 8 a 22 h
Dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 23 h
Diumenges, d’11 a 14 h i de 17 a 22 h
Horari temporal de l'Espai de Trobada i els seus
serveis: de dilluns a dissabte, de 17 a 21 h.

La deixalleria mòbil s’instal·larà al carrer
d’Amadeu I, des del dimarts 6 de maig fins al
diumenge 11, i després, al parc de la Nimfa,
des del dimarts 20 de maig fins al diumenge
25. L’horari serà de dimarts a dissabte, de
10.30 a 13.30 h i de 16 a 19.30 h, i els diu-
menges, de 10.30 a 13.30 h.

Piscina per a infants
Aquest mes de maig, s’inicien les inscripcions
al curset intensiu de piscina del mes de juliol
per a infants de dos a quinze anys. Del 2 al 18
de maig, us podeu inscriure al curs que s’ini-
ciarà el dimarts 1 de juliol. 

Servei de fisioteràpia al circuit de salut 
El circuit de salut o espai lúdic per a la gent
gran, instal·lat a la plaça de Ramón y Cajal,
disposa d’un servei de fisioterapeuta. Aquest
servei s’oferirà en horari de matí i tarda, i
s’estendrà fins al juny. Tot i ser un espai desti-
nat a la gent gran, pot ser utilitzat per la
població en general. Aquest mes de maig, el
servei s’oferirà el 9 de maig, de 9 a 11 h, i el
23 de maig, de 15 a 17 h.

Cursos de country per a persones
majors de divuit anys
Fins al mes de juny, el Casal de la Gent Gran
Can Malet organitza diversos cursos de
country. Per inscriure-s’hi, cal contactar amb
Maria Rossell al telèfon 93 555 47 26 o pas-
sar pel Casal de 10 a 12 h.



12 març - abril 2008     el Masnou viu

La sala polivalent de Ca n’Humet acollirà,
el 17 de maig, el concert especial Els mes-

tres de l’Orfeó, del Cor de Cambra del
Palau de la Música, fruit de la col·labora-
ció entre l’Ajuntament del Masnou i el
Palau per a la celebració del centenari.

En aquesta ocasió, la música s’acompan-
yarà amb audiovisuals creats ex-pressa-
ment per a aquesta iniciativa, per repro-
duir així el fascinant món que l’Orfeó
Català i el Palau de la Música han aconse-
guit crear al seu voltant. El programa del

concert inclou set
peces compostes per
Millet. 

D’aquesta manera,
el Cor de Cambra del
Palau oferirà la possi-
bilitat d’endinsar-se
en el Palau, la seva
història, la seva arqui-
tectura i la seva músi-
ca. El preu de l’entra-
da serà de 12 euros.

Durant l’any de la celebració d’aquest
centenari es faran altres activitats comme-
moratives al Masnou que s’aniran concre-
tant. De moment, ja s’ha fixat una visita
guiada al Palau per al 28 de maig, al migdia.
A més, una altra mostra d’implicació del
consistori en la celebració de l’efemèride és
que ha patrocinat dues butaques, a la fila
quinze de platea, els seients 17 i 19. 

Informació i entrades:
Venda anticipada d’entrades del 8 al 16 de
maig: OAC. Tomàs Vives, 4. Tel. 93 542 47 00 

Venda d’entrades a taquilla: Ca n’Humet. 
Fontanills, 77.  Tel. 93 540 53 80.

Pàgina web municipal: www.elmasnou.cat. 

El Masnou celebra el centenari del Palau
de la Música

Recorregut per la història de l’ex-libris 
a la Sala d’Actes Municipal

Fins a l’1 de juny es pot visitar, a la Sala d’Actes Municipal, la
col·lecció d’ex-libris del Museu Cusí de Farmàcia. La mostra,
que va ser inaugurada el 12 d’abril per l’alcalde del Masnou,
Eduard Gisbert; la tinenta d’alcalde de Cultura, Marta

Neira; el president de la Reial Acadèmia de Farmàcia,
Miquel Ylla-Català, i el director financer d’Alcon, Joaquim

Ferrándiz, es compon d’un conjunt de
190 peces a través de les quals es pot fer
el seguiment al llarg de la història d’a-
quests segells o eti-
quetes que
s e r v e i x e n
per marcar
la propietat
del llibre i que
desperten un
gran interès
dins el món del
col·leccionis-
me.

En el marc
de la mostra, es
duran a terme
tallers d’elabora-
ció d’ex-libris per
a les escoles i una xerrada, el dia 16
de maig, sobre l’exlibrisme, a càrrec

del col·leccionista i expert Josep Sangüesa.
Com a complement de la  mostra, a la inauguració es

va presentar l’ex-libris commemoratiu del Masnou, ela-
borat per l’il·lustrador i grafista Josep Puig, i que
tothom es va poder estampar al tríptic informatiu de la
mostra. 

LA MÚSICA S’ACOMPANYA AMB
UN AUDIOVISUAL QUE RECREA
EL MÓN DEL PALAU DE LA
MÚSICA I LA SEVA MÀGIA

LES COMPOSICIONS DEL
MESTRE MASNOVÍ LLUÍS
MILLET SÓN UN DELS PILARS
D’AQUEST CONCERT  

L’Ajuntament participa en els actes de commemoració del centenari de la
institució creada pel mestre masnoví Lluís Millet

Vetllada poètica
al Casino del
Masnou

El Casino del Masnou es va omplir de públic
el 28 de març durant la jornada poètica amb
què es volia celebrar l’arribada de la prima-
vera. L’acte, organitzat per la llibreria
Library, va reunir els poetes Enric Casasses
(un dels noms més populars de les lletres
catalanes actuals), Tomàs Arias, Josep
Pedrals, Andreu Subirats i Max Besora,
que van presentar al públic masnoví la seva
particular visió de la poesia. D’altra banda, la
mateixa llibreria va organitzar, el 7 de març,
la presentació del darrer llibre de Josep
Maria Espinàs, El meu ofici, editat per Edi-
cions La Campana. Totes dues activitats van
comptar amb una gran assistència de públic.

El mestre masnoví
Lluís Millet

Enric Casasses
al Casino

CULTURA  

La inauguració de la mostra va tenir una important resposta de públic.

© G. Poch



Iago Pericot reprèn
un dels seus èxits
més grans

L’artista i dra-
maturg masnoví
Iago Pericot va
portar de nou a
l’escenari del
Mercat de les
Flors el seu reei-
xit espectacle de
dansa Mozartnu.

El muntatge es va presentar el
1986 i, 22 anys després, l’artista
masnoví ha tornat a posar en esce-
na la Missa de coronació, de
Mozart, amb un home i una dona
totalment nus (els mateixos actors
que van sortir a l’escenari fa més de
dues dècades), que es descobreixen
a si mateixos i a l’altre. La principal
novetat de la versió que es va
representar entre el 15 i el 20 d’a-
bril ha estat que ha introduït una
altra parella de ballarins més joves,
que permeten reflexionar sobre el
pas del temps sobre el cos humà.

Els autors i les 
autores del Masnou,
prolífics

Darrerament,
alguns autors i
autores del Mas-
nou han presen-
tat les seves
novetats. Caroli-
na Lozano va
presentar la seva
novel·la La caza-

dora de profecías l’11 d’abril a la
Biblioteca. En el moment de tancar
aquesta edició, era prevista per al 23
d’abril la presentació del poemari
L’últim nord, del poeta Vicenç Llorca,
mentre que el també poeta Juan
Antonio Masoliver Ródenas va
publicar al mes d’abril el recull de
poemes El laberint del cos, el primer
que publica en català, i Sònia, en cas-
tellà. És previst que Masoliver Róde-
nas presenti aquests dos volums al
Casino el 9 de maig.

L’Aplec, la gran 
celebració de 
la sardana

La renovada Agrupació Sardanista
del Masnou va celebrar la trenta-
sisena edició del seu Aplec de la
Sardana el cap de setmana del 29 i
30 de març. La celebració va
començar el dissabte a la tarda a
Can Malet amb la presentació del
llibre disc Núria Feliu recita les sar-
danes més populars, amb la presèn-
cia de Núria Feliu i Lluís Subirana,
escriptor i especialista en el món de
la sardana. El diumenge, el pati del
Casino va acollir l’Aplec, amb audi-
cions i ballades de sardanes, un
dinar col·lectiu i la fira d’artesania.
L’organització va valorar molt posi-
tivament la celebració d’aquesta
jornada, que va reunir 650 persones
i ha volgut fer un agraïment públic
a totes les persones que hi van
col·laborar i participar. D’altra
banda, l’entitat també està fent un
curset de sardanes que es duu a
terme fins al mes de juny. Les ins-
cripcions es poden fer als telèfons:
93 540 71 59 i 93 555 06 96) i per
correu electrònic a l'adreça
agr.sardmasnou@yahoo.es.

POESIA INFANTIL A I B

GRUP A
1r premi: 
Elisabet Bardaji Bofill
Escola Marinada 
Obra: Un poema a la meva
mare
2n premi: 
Alejandra Latorre Reina 
Escola Marinada 
Obra: L’embaràs

GRUP B
1r premi: 
Laia Salvador Pujol 
Escola Bergantí 
Obra: Oh! Déu de la mun-
tanya
2n premi: 
Soraya Alonso de Caso 
Escola Bergantí 
Obra: El cirerer

POESIA JUVENIL 
I ADULTS

GRUP C
1r premi: 
Alícia Alonso Menjon 
Escolàpies La Immaculada
Obra: El compàs de la vida
2n premi: 
Mauro Anadon Pericot
IES Maremar 
Obra: Adolescent

GRUP D
Sense participació

GRUP E
Sense participació

GRUP F
1r premi: 
M. José Corral Tort 
Obra: El temps fràgil
2n premi: 
Laura Villà Llop 
Obra: La ginesta

NARRATIVA INFANTIL

GRUP A
1r premi: 

Erola Such Tormo 
Escola Sagrada Família
Obra: La gota d’aigua
2n premi: 
Mireia Carbonell Urrutia 
CEIP Lluís Millet
Obra: Dragonaro

GRUP B
1r premi: 
Roc Jossa Fons
Escola Bergantí 
Obra: Un assalt molt dolç
2n premi: 
Maria Goberna Rives 
Escola Sagrada Família
Obra: La feinada d’en Sam

NARRATIVA JUVENIL 
I ADULTS

GRUP C
1r premi: 
Arnau Bertran Inglada
Escola Bergantí 
Obra: Cròniques d’una 
Magdalena
2n premi: 
Julia Maruny Forcada 
Escola Bergantí 
Obra: Ni en els meus somnis

GRUP D
1r premi: 
Clara March Pons 
Escola Sagrada Família 
Obra: Laia
2n premi: 
Ricard Fernández Baños 
IES Maremar 
Obra: L’ombra

GRUP E
Declarat desert

GRUP F
1r premi: 
Antoni Paris López 
Obra: Els estralls de la 
gravetat
2n premi: 
Juan Pablo Salazar 
Rückauer
Obra: Una de tantes

Més de 200 escrits es van presentar a la
trentena edició dels Premis Literaris
Goleta i Bergantí en totes les seves cate-
gories, que cobreixen des dels 6 fins a
més de 26 anys. La regidora de Cultura,
Marta Neira, va valorar molt positiva-
ment la participació de tots els masno-
vins i masnovines i, en especial, va agrair
la implicació de les escoles, que animen
el seu alumnat a prendre-hi part.

D’altra banda, al III Premi Especial de
Poesia, va resultar guanyadora l’obra de
la poetessa del País Valencià M. Carmen

Arnau Orts. El jurat estava compost per
la poetessa i editora Rosa Lentini, i pels
poetes masnovins Vincenç Llorca i
Juan Antonio Masoliver Ródenas.

Com a preàmbul de la gran festa de
les lletres, Sant Jordi, la lectura del vere-
dicte del jurat i el lliurament de premis es
va fer el passat 19 d’abril, al teatre del
Casino. Com ja és tradicional en aquesta
festa literària, el Grup d’Aficionats al Tea-
tre del Masnou (GAT) va posar en escena
alguns fragments de les obres guardona-
des. En aquesta ocasió, també es va
comptar amb l’actuació de la formació
musical Sabina Witt Trio.

L’acte també va servir per presentar
el llibre de l’autora guanyadora de l’edi-
ció de l’any passat del Premi Especial
de Poesia, L’estoig del violí, de la giro-
nina Isabel Oliva publicat per Viena
Edicions. 

CULTURA 13el Masnou viu març - abril 2008

Més de 200 participants als XXX 
Premis Literaris Goleta i Bergantí

Guanyadors i guanyadores dels premis literaris amb les autoritats i membres del jurat.

M. Carmen Arnau Orts guanya el III Premi Especial de Poesia

Veridicte dels XXX Premis Literaris 
Goleta i Bergantí 2008

Ja es poden presentar propostes a la IV Beca
de Recerca Local, les bases de la qual es van
fer públiques l’1 de març. Aquest mateix dia
també es va presentar, a la Sala d’Actes
Municipal, la nova entrega de la publicació
La Roca de Xeix, amb el títol El cementiri

del Masnou, un museu a l’aire lliure. L’es-
tudi que ofereix aquesta publicació, elaborat
per Marta Roig i Miquel Rico, tracta sobre
la història, l’arquitectura i l’escultura que
converteixen el cementiri del Masnou en un
veritable museu a l’aire lliure. Roig i Rico

van guanyar la darrera Beca de Recerca
Local. L’acte va comptar amb la presència
d’Eduard Gisbert, alcalde del Masnou;
Marta Neira, regidora de Cultura, Activi-
tats i Festes, i Dona, i una nodrida represen-
tació de masnovins i masnovines.

La Beca s’atorga al millor projecte
inèdit d’investigació en el camp de les
ciències socials, humanes i científiques,
prioritàriament en l’àmbit de la història i
de la geografia, referit a la vila del Masnou
o al seu entorn. Les sol·licituds es poden
presentar fins al dia 26 de setembre de
2008 al Registre general de l’Ajuntament
del Masnou.

L’acte de presentació de les bases i del
treball guanyador de la tercera edició va
tenir la seva continuació el diumenge 2 de
març, quan Roig i Rico van oferir una visi-
ta guiada pel cementiri del Masnou en què
van participar més de cinquanta persones.
Qui vulgui adquirir la publicació s’hi ha de
subscriure o bé demanar-la al Museu Muni-
cipal de Nàutica. 

Es van repartir exemplars de la darrera entrega de la publicació La Roca de Xeix per al
públic assistent a l’acte.

Iago Pericot

Obert el termini per presentar projectes a la IV
Beca de Recerca Local
Bona resposta ciutadana a l’estudi sobre el cementiri publicat a ‘La Roca de Xeix’

Carolina Lozano
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Més d’un miler de persones 
participen en la Caminada dels
Tres Pobles 

La Caminada vol promoure l’esport, i el coneixement del paisatge
i les característiques dels tres municipis.

Les sortides des dels punts establerts van
ser puntuals.

El recorregut finalitzava a la platja d’Ocata. L’organització s’ha mostrat molt satisfeta per la participació.

Més d’un miler de persones van partici-
par en la III Caminada dels Tres Pobles
(el Masnou, Alella i Teià), que va tenir
lloc el diumenge 13 d’abril. Des de prime-
ra hora, la jornada va transcórrer segons
les previsions i les sortides des de cada
poble es van fer a l’hora prevista: a les 9
h del matí des del Masnou i Alella, i a les
9.30 h des de Teià. Al Masnou hi va haver
600 persones inscrites, tot i que en van

sortir 518; des de Teià en van sortir 325, i
des d’Alella, 250. El recorregut va ser d’a-
proximadament nou quilòmetres i va
finalitzar a la platja d’Ocata, davant del
baixador del tren, on es va acabar la jor-
nada amb un esmorzar de germanor.

L’èxit de les dues caminades anteriors
feia preveure l’augment de participació a la
tercera convocatòria, per a la qual, en prin-
cipi, es van limitar les inscripcions a 800

participants, però es van haver d’ampliar,
poc després, amb 200 places més. Un cop
assolides les 1.000 places, les inscripcions
es van tancar, abans de la data prevista. El
regidor d’Esports, Mariano Alquézar, es
mostra molt satisfet amb l’elevada partici-
pació que ha tingut la convocatòria d’en-
guany, així com amb el bon funcionament
de l’organització, i anima que “cada any hi
participi més gent”.

L’activitat va comptar amb la col·labo-
ració d’entitats de les tres poblacions: el
Centre Excursionista del Masnou, el Cen-
tre Excursionista d’Alella, l’Associació
d’Amics i Antics Escoltes del Masnou, el
Grup per al Consum Responsable Cistella
Verda, el grup de senderisme d’Alella Peu
a Terra, Marfil Alella i la Diputació de
Barcelona. 



El grup gran de xou del Club de Patinatge El
Masnou ha aconseguit el segon lloc al Cam-
pionat d’Espanya, que va tenir lloc els dies 14
i 15 de març a la localitat alacantina d’Alcoi,
amb el muntatge Camí de núvols. Aquest
resultat ha permès a les patinadores accedir
al Campionat Europeu, que es disputarà el 2
de maig a Hanau (Alemanya). El pòdium va

ser ocupat íntegrament per grups catalans:
el CP Olot va aconseguir el primer lloc i el
Reus Deportiu, el tercer. D’altra banda, el
grup petit del Club de Patinatge El Masnou,
que va quedar en novena posició, també s’ha
classificat per al Campionat Europeu i ha
esdevingut així el primer grup cadet d’Es-
panya que hi participa.

L’escola de judo Ocata ha guanyat el Cam-
pionat del Consell Esportiu Escolar de
Barcelona d’enguany en aconseguir el pri-
mer lloc d’entre més de 25 escoles amb
una llarga trajectòria esportiva. Tan sols fa
tres anys que l’escola es va convertir en un
club federat de judo sota el nom Judo
Ocata, i, fins ara, ha aconseguit que diver-
sos dels practicants, nens i nenes de cinc a
catorze anys, pugin als podis de les dife-
rents competicions en què participen.

L’activitat extraescolar de judo fa més

d’una dècada que es practica a l’escola
Ocata. Tot va començar quan un pare del
centre va muntar un petit grup que es reu-
nia els dissabtes al matí per practicar una
estona aquest esport. Des d’aleshores, ha
esdevingut una part important d’aquest
centre. Quan l’anterior entrenador va dei-
xar l’activitat, va ser oferta a l’actual pro-
fessor, Miguel A. Lira (cinturó negre,
quart dan i entrenador nacional de judo),
que va començar amb un petit projecte i ha
arribat a assolir un munt d’èxits.

Albert Agustí encapçala la nova Junta
Directiva de Natació El Masnou (NEM),
en la qual està acompanyat per Jorge

Amigó, tresorer; Teresa M. Pons,
secretària, i els vocals Montse Salva-

tella, Joan Carbonell i Juan Anto-

nio González.  
El NEM forma els nois i noies en la

natació, i participa en diverses activi-
tats, com ara la competició de la Lliga
per Categories, organitzada per la Fede-
ració Catalana de Natació, diversos tor-
nejos organitzats per altres clubs o el

Campionat de Catalunya. Així mateix,
cada any organitza la Travessa del port
esportiu del Masnou (memorial a Rosa
Isabel Artal) amb la participació d’al-
tres clubs de Catalunya.

On són?
Complex Esportiu del Masnou
C/ de Sant Sebastià, 14, local 5
Telèfon: 93 540 81 15
natacioelmasnou@terra.es
Horari: dimarts i dimecres, de 19 a 20 h
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L’escola de judo Ocata, guanyadora
del Campionat del Consell 
Esportiu Escolar de Barcelona

Nova junta al Natació El Masnou

D’esquerra a dreta: Igor Scpakowski, Èric Bataller, Toni Romero, Iván Alcaraz, Mireia Vintrò
i Selene Chiquero

Nadadors i nadadores, i entrenadors i entrenadores del NEM.

L’equip del grup gran de xou del Club de Patinatge El Masnou al Campionat d’Espanya.

Tomás Morales va aconseguir el primer lloc
al campionat de Catalunya sub-20.

El Club Nàutic, 
ple d’èxits esportius

El regatista del Club Nàutic El Masnou
Jordi Xammar ha estat proclamat campió
absolut de la classe optimist al Campionat
d’Espanya 2008, celebrat en aigües de
Gran Canària del 16 al 22 de març.

També en aigües canàries, Catalunya ha
obtingut l’or en el Campionat d’Espanya per
Equips. Jordi Xammar i Sílvia Mas, amb-
dós regatistes del Masnou, són dos dels cinc
components de l’equip català que s’han
endut el triomf, juntament amb Carlos

Robles, Martín Llena i Florian Trittel.

El 39è Trofeu Princesa Sofia Mapfre ha
significat el passaport definitiu de la rega-
tista del Club Nàutic El Masnou Natàlia

Via-Dufresne als Jocs de Beijing 2008, en
resultar, juntament amb Laia Tutzó, sego-
na classificada de la classe 470. En aques-
ta mateixa competició, les germanes Azón
han aconseguit classificar-se en la desena
posició de la classe yngling.

En el Campionat d’Espanya de la clas-
se Europe, celebrat a Llançà, els regatistes
del Club Nàutic El Masnou Miquel i Elisa-

bet Llargués han aconseguit fer podi.
Miquel Llargués ha obtingut el bronze de
la general i Elisabet Llargués ha estat la
primera classificada femenina. 

El dies 5 i 6 d’abril es va celebrar el Tro-
feu Comodor, organitzat pel Club Nàutic El
Balís, per a les classes làser 4.7 (nivell II),
làser radial (nivell II) i optimist (nivell III).
El Club Nàutic El Masnou ha aconseguit la
victòria absoluta en les classes optimist i
làser radial.

Al juny, comencen
les inscripcions al
Campus Esportiu

El 2 de juny s’inicien les inscripcions al Cam-
pus Esportiu, englobat dins del programa
Fakaló com a activitat municipal de lleure
d’estiu infantil i juvenil. Nascut l’any 1999, el
campus esportiu ofereix un programa d’acti-
vitats lúdiques esportives per a nens i nenes
de 4t de primària a 4t de secundària, durant
el mes de juliol, i en horari de 9 a 13 h.

Trenta anys del 
torneig de futbol
base Vila del Masnou

El torneig Vila
del Masnou, de
futbol base, arri-
ba a la trentena
edició durant els
dies 31 de maig,
i 1 i 7 de juny.
Aquest campio-
nat  es disputa

anualment a les instal·lacions del Camp
Municipal  d ’Esports del  Masnou i
enguany comptarà amb la participació de
més de set-cents jugadors de diferents
categories dels clubs de futbol d’arreu de
Catalunya.

El Club de Patinatge El Masnou, subcampió 
d’Espanya

Els darrers triomfs per al Gimnàs Aspa ava-
len la bona plantilla judoka amb què comp-
ta l’entitat. La masnovina Sandra Galache

va quedar campiona en el Trofeu Cadet de
categoria femenina, mentre que el judoka
Quim Escoda va obtenir la tercera posició
en la categoria masculina. Tomás Morales
va aconseguir el primer lloc al pòdium en
quedar campió de Catalunya sub-20, mentre
que Xavier Escoda va obtenir la segona
plaça. Quim Escoda també es va classificar
en segon lloc al rànquing català i Àlex

Lerer va obtenir el títol de sotscampió de
Catalunya absolut kyu.

Bons resultats en judo per al Gimnàs Aspa

Jordi Xammar durant el Campionat 
d’Espanya d’optimist.

Els esports de platja són una de les 
activitats més esperades.
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Carlota Ayub de Quesada
Activista a favor de les persones desaparegudes a l’Argentina

Per què es va instal·lar al Masnou?
Vaig sortir amb la meva família de l’Argenti-
na quan vam veure que hi havia problemes,
el 1976. Pensàvem que seria un viatge per
uns dos mesos i ja fa més de trenta anys.
Primer vam anar a Barcelona i des del 1980
vivim al Masnou. Després de la desaparició
de la meva filla, havíem de reconstruir la
família i vam decidir fer-ho aquí.

Per què?
El Bell Resguard és una illa de silenci. Gai-
rebé no s’hi senten cotxes. En canvi, s’hi
senten els ocells i les cotorres argentines
volen i nien per aquí. Fem vida de família
nombrosa, amb els meus altres dos fills, i
també en tinc un altre que viu a Mendoza,
i els meus néts. I ja tinc besnéts, fins i tot,
que són els néts dels fills de la meva filla
que va desaparèixer. A ells els van poder
rescatar, i han estudiat i han tingut una
vida fructuosa. Nosaltres, aquí, hem trobat
justícia.

En aparença, podria semblar una vida
tranquil·la.
No ho ha estat gens. No he deixat de tre-
ballar per als altres. El 1978, un grup d’e-
xiliats vam crear l’associació COSOFAM,
la Comisión de Solidaridad con Familia-
res de los Desaparecidos. El dol que
podria haver fet per la meva filla encara
no l’he pogut fer, perquè encara queden
moltes coses per dilucidar. Així doncs, a
més de plorar la meva filla desapareguda,
he treballat molt. La nostra associació
ajudava i rebia els exiliats que arribaven,
i hem estat molt en contacte amb el movi-
ment de les Abuelas de la Plaza de Mayo
per ajudar-les a trobar els infants robats.
I estem contents, perquè la seva tasca ja
ha donat els seus fruits: ja han trobat 88
nois i noies, i els han restituït la seva
identitat.

Això deu ser una gran satisfacció...
Ho és. És un triomf, tot i que alguns d’a-
quests joves no són feliços per haver des-
cobert el que han descobert. Però se’ls ha

tornat la seva identitat i les Abuelas els
han donat tota la informació i assessora-
ment. També han dipositat la seva sang en
bancs de sang –nosaltres també ho hem
fet–, perquè hi siguin les nostres dades, el
nostre ADN i es pugui investigar. Quines
coses: nosaltres els esperem amb els bra-
ços oberts, però serà la nostra sang qui els
doni la seva identitat.

Darrerament s’han jutjat alguns dels 
responsables de les desaparicions i 
la repressió. Què ha sentit? Creu que 
s’està fent justícia?
Jo estic molt agraïda al jutge Baltasar Gar-
zón. Fins i tot tinc una fotografia seva. Ha
fet molt per nosaltres, per les Abuelas, pels
infants robats i pels desapareguts. Jo vaig
ser al judici contra Adolfo Scilingo, que era
el militar que dirigia les persones que llan-
çaven al mar els detinguts des d’avions.

Em van preguntar què sentia i jo vaig dir
que contra ell no hi tenia res, però que
sempre tindria la imatge que la meva filla
podria haver estat entre aquelles persones
que llançaven al mar. Jo l’he estat buscant
durant més de trenta anys, i encara n’hi ha
alguns que s’atreveixen a dir-nos que som
unes exagerades i que si els nostres fills no
van tornar a casa deuria ser perquè no ho
volien, i que potser s’estan passejant per
qualsevol altre lloc del món. A mi ningú no
m’ha confirmat si la meva filla va morir ni
qui la va matar.

La seva filla formava part d’alguna 
organització política?
Estava a la Juventud Peronista. Ella només
volia ser d’utilitat a la seva societat i dona-
va classes a nois i noies desafavorits, volia
ajudar. Per això va desaparèixer després
que assassinessin el seu marit.

Ha tornat a l’Argentina des que en va 
marxar?
Sí, hi vaig cada any. Hi tinc família que no
vull perdre. Quan hi vaig, m’hi estic uns
mesos i veig moltes persones que estimo.
A més, un dels meus fills viu a Mendoza.

Quin ambient hi ha allà respecte a aquest
tema?
Ja he dit que les Madres i les Abuelas de la
Plaza de Mayo han fet una gran tasca per-
què es conegui tot el que va passar. L’única
cosa que volem, sobretot, és que res de tot
això no torni a passar mai més. Però, tot i
així, encara hi ha molta gent que opina que
som unes exagerades i no volen admetre
que van ser 30.000 persones les desapare-
gudes. Hi ha 500 nens que van robar que
haurien d’aparèixer. Per això, a mi m’agra-
da quan aquí es parla tant de la recupera-
ció de la memòria històrica. És obvi que
s’ha de saber què va passar i s’ha de donar
a conèixer perquè no torni a passar mai
més. Mai més...

Té 83 anys i viu al Masnou des del 1980. Un any després de deixar l’Argentina, el 1976, va desaparèixer la seva filla,
que s’hi havia volgut quedar perquè se sentia compromesa amb el seu país i la seva lluita social. Des de llavors, amb
les Abuelas de la Plaza de Mayo, Carlota Ayub ha treballat per ajudar a trobar els infants que van ser robats als seus pares
i mares durant la repressió de la dictadura de Videla. Tot i que encara dóna per desapareguda la seva filla, l’esperança que li
resta és que es restitueixi la memòria de les persones que van ser assassinades, desaparegudes i reprimides. Aspira que
tothom conegui les atrocitats que van tenir lloc perquè no es repeteixin mai més.
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EL DOL QUE PODRIA HAVER
FET PER LA MEVA FILLA ENCA-
RA NO L’HE POGUT FER, PER-
QUÈ ENCARA QUEDEN MOLTES
COSES PER DILUCIDAR

ENCARA HI HA MOLTA GENT
QUE OPINA QUE SOM UNES
EXAGERADES I NO VOLEN
ADMETRE QUE VAN SER
30.000 PERSONES LES DES-
APAREGUDES. HI HA 500
NENS QUE VAN ROBAR QUE
HAURIEN D’APARÈIXER

L’ENTREVISTA

Carlota amb el mocador blanc amb el nom de
la seva filla desapareguda.


