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Enderrocada i desallotjada
l’antiga caserna de la
Guàrdia Civil

El 23 de setembre van començar els treballs de desallotjament i enderrocament de
l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, el solar de la qual anirà destinat a la construc-
ció d’habitatges socials. L’alcalde, Eduard Gisbert, ha manifestat la seva satisfacció
per haver solucionat un problema que preocupava el consistori i la ciutadania.

‘El Masnou Viu’, premi a la
comunicació no sexista
Pàg. 4

El butlletí municipal El Masnou

Viu ha estat reconegut per l’Asso-
ciació de Dones Periodistes de
Catalunya amb el Premi a les bones
pràctiques de comunicació no
sexista. L’alcalde, Eduard Gisbert,
va recollir el guardó el 30 de setem-
bre al Gran Teatre del Liceu. El
premi reconeix la tasca de mitjans
de comunicació i institucions per
crear una cultura i un imaginari
col·lectiu lliure de prejudicis i dis-
criminacions de gènere.

L’Ajuntament
homenatja Ricky
Rubio. Pàg. 14

El basquetbo-
lista masnoví
Ricky Rubio

va ser rebut pel
consistori i la
c iutadania  a
l’Ajuntament el
dia 3 d’octubre.
La sala consis-
torial es va que-
dar petita per

reconèixer la tasca d’aquest jove
esportista, que va obtenir amb la selc-
ció espanyola la medalla de plata als
darrers Jocs Olímpics.
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No sempre tot ha de ser males notícies.

L’avanç de la liquidació dels nostres pressupostos del 2008 determina que, malgrat la
caiguda d’una part dels ingressos, l’exercici es tancarà de manera equilibrada, sense
haver arribat a exercir una major disponibilitat dels romanents de tresoreria.
Un dels factors determinants perquè això hagi estat possible ha estat que els pressu-
postos del nostre municipi s’han caracteritzat pel seu equilibri.

D’entre tots, destaquen els del 2008, pel rigor que es va seguir en la seva confecció.
Com ja es va informar al seu dia, vam ser prudents a l’hora de calcular els ingressos
i exigents amb el control de les despeses.

Per al 2009 ens esperen uns pressupostos molt més complicats, atès que no només
s’anuncien tempestes, sinó que fins i tot es tem l’arribada d’huracans. Per poder
combatre les males expectatives, estem treballant els pressupostos a fons i amb res-
ponsabilitat. Una responsabilitat que ha de ser extensible a totes les forces polítiques
i que fa imprescindible el consens. Perquè això sigui possible, només és necessari
una cosa: serietat per part de tots. I no dubto que pugui ser possible.

Fa unes setmanes que finalitzava l’estiu i amb això s’iniciava un nou curs, i no
exclusivament per als i les escolars. L’estiu ha resultat irregular en el temps i
mogut en activitats festives i culturals. En alguns casos no han estat a gust de
tothom, la qual cosa obliga a una anàlisi detallada i a efectuar una programació
per al 2009 amb un estudi previ detallat i més profund, amb l’objectiu d’evitar
problemes futurs, i a la recerca d’un equilibri més gran.

Les escoles públiques i concertades del Masnou han acollit un total de 3.500
alumnes, entre les escoles bressol, els centres de primària, de secundària i els
tres concertats del municipi. Tot aquest alumnat pot comptar amb la màxima
atenció i predisposició per part del nostre Ajuntament. Són el futur.

També comencen el curs les persones adultes, per a les quals les perspecti-
ves no són gens afalagadores. Segons les previsions, disminuirà la demanda de
treballadors i treballadores i augmentaran les persones aturades. Per part de
l’Ajuntament, la capacitat de resposta és limitada en aquest sentit, però ha de
seguir atent a les necessitats de les empreses, a crear més sòl industrial i tercia-
ri perquè se n’instal·lin de noves o bé millorin les condicions productives de les
ja existents. Un servei clau en aquest sentit ha de ser Promoció Econòmica, en
la millora de l’atenció i assessorament a les persones que busquen feina, així
com en l’ampliació de la seva formació.

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 nevada del desembre del 1962 va ser un dels fenòmens meteo-

rològics més destacats de la història recent de Catalunya, en un

any en què també es van produir les nefastes riuades del Vallès.

La neu va aïllar moltes cases i la mobilitat pel municipi es va

complicar de manera evident. La imatge pertany al carrer de la

Mare de Déu del Carme..

Pepita Donadeu

Aquest és un espai perquè ens envieu aquelles imatges que més us agra-
den del Masnou i les que menys. Podeu enviar-nos les vostres fotografies
al correu electrònic elmasnouviu@elmasnou.cat o bé per correu con-
vencional a El Masnou Viu, Ajuntament del Masnou, passeig de Prat de
la Riba, 1. 08320 El Masnou.

INFORMACIÓ

Ajuntament
93 542 47 00
Àrea de Manteniment 
i Serveis 
93 540 75 50

Àrea de Promoció Econòmica 
93 540 62 00
Àrea de Serveis 
a les Persones 
93 540 74 40
Arxiu Municipal 
93 540 15 11
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93 540 90 56
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Cementiri Municipal 
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Centre de Formació 
d’Adults El Masnou
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Mercat Municipal 
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Museu Municipal 
de Nàutica 
93 540 50 02
Oficina Benestar Social 
de la Generalitat 
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Oficina Municipal 
del Consumidor (OMIC) 
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Telèfons d’interès

SERVEIS

Servei d’aigües (SOREA) 
93 555 06 28

SOREA (urgències) 
902 250 370

Taxis
93 555 86 86 
(emissora centralitzada)

Correus i Telègrafs 
93 555 09 96

Notaria
93 540 20 11

Autobusos CASAS 
93 796 14 23
93 798 11 00

Transports Urbans del Masnou
(Aragó)  
93 555 00 98

URGÈNCIES

Policia Local 
092 / 93 555 22 44

Comissaria dels Mossos 
d’Esquadra 
088

Protecció Civil 
93 555 17 44

Bombers de Badalona 
085 / 93 388 00 80

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

Urgències ambulàncies UTE 
061

Editorial
Economia responsable 

Línia 
directa
En aquest espai, El Masnou Viu us convida a fer
una pregunta a un regidor o regidora sobre
qualsevol dubte que tingueu sobre la gestió del
municipi. La publicació farà arribar la vostra
consulta directament a l’edil perquè us sigui
contestada. Podeu fer arribar les vostres consul-
tes al correu electrònic elmasnouviu@elmas-
nou.cat, per correu convencional a El Masnou
Viu, Ajuntament del Masnou, passeig de Prat de
la Riba, 1. 08320 El Masnou, o al telèfon 93 542
47 00. Entre les consultes rebudes se’n seleccio-
narà una per publicar-la.

Xavier Rubio i Pascual pregunta:
Fa temps que sento parlar sobre la Nacional
II i m’agradaria força tenir un passeig sense
cotxes ni tren, però em pregunto si tothom
que es queixa ja va comprar casa seva amb la
carretera i el tren al davant. Els que vivim a
la part de dalt podríem reclamar amb molta
més raó que no estem gens d’acord amb el
trasllat, perquè nosaltres sí que vam comprar
les nostres llars sense el tren ni la N-II. El
nostre consistori defensa el trasllat. I nosal-
tres no formem part del poble? Què fem?

Enric Folch
Segon tinent d’alcalde de Projectes i Obres i Mobilitat

El previst trasllat de la carretera i el tren per
alliberar la façana marítima no beneficia
només els que viuen a peu de la N-II, sinó a
tots els masnovins i les masnovines que, en un
futur, podran gaudir d'un veritable passeig
Marítim i d'un accés digne a les platges i al
port. La nova carretera millorarà l'accessibili-
tat als diferents barris, i el tren, quan es tras-
lladi per l'interior del nucli urbà (horitzó
2026), ho farà soterrat i actuarà com a veri-
table metro regional.

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

En temps d'estiu, a la
zona d'Ocata al vol-
tant dels Jardins dels
Països Catalans hi
aparquen molts cot-
xes. Em sembla indignant que hi hagi cotxes aparcats de manera que
gairebé no es pot passar per la vorera. Aquesta imatge s’ha pres des
de la meva habitació, davant del carrer Venezuela. Crec que s'haurien
de facilitar senyals que informin on es pot aparcar i on no, o bé
posar barrots perquè directament els cotxes ja no hi puguin aparcar.  

Albert Reull Masutier

La tardor és una
època de l’any que
proporciona una llum
molt especial que
mostra molts mati-
sos i colors diferents.
El paisatge del Mas-
nou pot canviar tant
que sembla un altre
municipi.  

Antoni Martínez

Eduard Gisbert 
Alcalde

:

)

:)
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L’Ajuntament enderroca l’antiga
caserna de la Guàrdia Civil 
després del seu desallotjament

El matí del dimarts 23 de setembre va
començar l’enderroc de l’antiga caserna
de la Guàrdia Civil. Passades les 7.30 h
del matí, efectius de la Guàrdia Civil, en
representació de l’Estat, propietari de
l’immoble fins a la seva compra per part
de l’Ajuntament del Masnou, s’hi van
presentar amb l’ordre judicial de des-
allotjament per a les persones del movi-
ment okupa que l’estaven ocupant. Una
brigada mòbil dels Mossos d’Esquadra,
composta per una quarantena de perso-
nes, a més de dotacions del cos de Pre-
mià de Mar, i la Policia local del Masnou

van donar el seu suport perquè el des-
allotjament es dugués a terme, cosa que
es va fer de manera pacífica i sense inci-
dències destacades.

Un cop les persones que hi habitaven
–una desena– van abandonar l’edifici,
cap a les 10 del matí, es va procedir a
l’enderroc. Aquestes tasques es van
allargar fins a començament del mes
d’octubre.

L’alcalde del Masnou, Eduard Gis-

bert, va manifestar la seva “satisfacció
perquè el desplegament policial i l’acti-
tud dels ocupants de l’immoble han fet

possibles un desallotjament sense inci-
dents”. L’alcalde també ha explicat que
“finalment hem resolt una assignatura
pendent que, tot i que no depenia de
nosaltres, perquè la Guàrdia Civil havia
de lliurar l’equipament buit, ens preocu-
pava, com ens preocupa qualsevol edifi-
ci ocupat que pugui ser un focus de pro-
blemes i de desprestigi per al municipi”.

El desallotjament i l’enderroc són el
començament d’un projecte, segons l’al-
calde, “engrescador”, perquè permetrà la
construcció d’uns quaranta habitatges
socials. 

Antonio López Sánchez, capità de la Guàrdia Civil de Premià de Mar, va comunicar oficial-
ment a l'alcalde que la caserna havia estat desallotjada.

Els treballs d’enderrocament van començar el 23 de setembre i es van estendre fins a començament d’octubre.

El desallotjament va començar a primera hora del matí del 23 de setembre.

El solar anirà destinat a la construcció de 40 habitatges socials

GISBERT: “HEM RESOLT UNA
ASSIGNATURA PENDENT QUE,
TOT I QUE NO DEPENIA DE
NOSALTRES, ENS PREOCUPA-
VA, COM ENS PREOCUPA
QUALSEVOL EDIFICI OCUPAT
QUE PUGUI SER UN FOCUS DE
PROBLEMES I DE DESPRESTI-
GI PER AL MUNICIPI”
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Cap a l’equilibri pressupostari

L’Ajuntament ha elaborat un pla econòmic
financer per adaptar-se a la Llei general
d’estabilitat pressupostària aprovada el 12
de desembre de 2001. Aquesta té com a
objectiu principal posar fre a l’augment de
l’endeutament de les administracions
públiques, la qual cosa s’aconsegueix obli-
gant les corporacions municipals que les
despeses en concepte d’amortitzacions de
préstec no siguin més elevades que els
ingressos pel mateix concepte. És a dir,
que no es demanin prèstecs per més
import del que ja s’està pagant per altres.

El Pla econòmic financer –un docu-
ment que ja es podria haver elaborat, per
exemple, el 2002, atès que llavors ja s’in-
complien les condicions establertes– arri-
ba ara, després de l’aprovació del Reial
decret del 2 de novembre de 2007, que
estableix quin ha de ser el reglament per al
desenvolupament dels plans econòmics.

El regidor de Finances, Artur Gual, ha
explicat que la Llei està en el marc de nor-
matives europees pensades sobretot per
limitar l’endeutament dels Estats, per la
qual cosa l’aplicació als municipis ha
suposat incoherències: “com el fet que

permet que els ajuntaments més endeutats
i que paguen més interessos es puguin
endeutar encara més. És com si el 2007
una normativa europea hagués dit que les
persones que no tenen hipoteca no en
poden demanar i que només les que n’es-
tan pagant una poden demanar més prés-
tecs”. Segons els càlculs de la Regidoria,
l’equilibri s’assolirà el 2011, quan els
ingressos per préstecs seran de 2 milions
d’euros i les despeses per amortitzacions
arribaran als 2,3 milions. El 2008 els
ingressos són de 3,5 milions i les despeses
d’1,8 milions.

D’altra banda, Gual ha afirmat que una
mostra del bon estat de l’economia muni-
cipal es troba en l’índex d’endeutament.
Segons la Llei d’hisendes locals, del 1988,
les corporacions locals poden endeutar-se
fins al 110% dels seus ingressos ordinaris,
i, en el cas del Masnou, l’endeutament és

del 55%, molt lluny del límit màxim. Amb
aquest panorama, el 2007 les inversions
van superar els 6 milions d’euros en un
pressupost liquidat de 25.883.031 euros.

El consistori elabora un pla econòmic financer per complir amb la
Llei general d’estabilitat pressupostària

Eines per combatre l’atur

Enfront dels efectes de la crisi econòmica
d’àmbit mundial que es viu i de l’amenaça
de l’atur, des del Servei d’Ocupació de la
Unitat de Promoció Econòmica de l’Ajun-
tament (UPEM) s’ofereixen diverses eines
i recursos per a les persones que busquen

feina. D’una banda, es vol ajudar a millo-
rar la preparació d’aspirants per accedir
a un lloc de treball amb els cursos de
formació ocupacional. Entre el 13 d’oc-
tubre i el 27 de febrer de 2009, un total
de 20 persones assistiran al curs d’auxi-

liar de geriatria, subvencionat pel Fons
Social Europeu i el Departament de Tre-
ball. A més, el Servei d’Ocupació ha
sol·licitat al Departament de Treball
altres cursos de monitor o monitora
esportiva, anglès per a l’atenció al
públic, empleat o empleada d’oficina i
administratiu o administrativa compta-
ble. A finals del mes d’octubre es concre-
tarà quins s’impartiran a l’UPEM i si són
de 3, 4 o 5 mesos de durada. Tots
inclouen hores teòriques i pràctiques a
empreses. Les persones interessades ja
es poden informar sobre els cursos o
inscriure-s’hi al Servei d’Ocupació, al
telèfon 93 540 62 00 o al correu electrò-
nic p.economica@elmasnou.cat.

La millora de la formació i la preparació
no és exclusiva per a les persones que bus-
quen feina, sinó que el Servei d’Ocupació
també ofereix cursos d’informàtica no sub-
vencionats, excepte en casos específics. 

Ajuda a la inserció
A més de vetllar per la formació, des de

Promoció Econòmica es duen a terme
diferents programes i s’ofereixen recur-
sos per ajudar a la inserció laboral. Els
IPI (Itineraris Personals d’Inserció) i el
PEMO (Programa Experimental en Matè-
ria d’Ocupació) són els dos programes
per seguir els itineraris de les persones
que volen buscar feina, des de l’ajuda en
l’autoimatge, fins a les tècniques de
recerca, com redactar una carta o com
fer entrevistes. Mentre que l’IPI és per a
tots els col·lectius, el PEMO s’adreça
especialment a dones, sobretot a les que
són perceptores d’algun tipus de presta-
ció.

Un altre recurs a disposició dels usua-
ris i usuàries del Servei d’Ocupació és el
Club de la Feina, un espai a l’Edifici Cen-
tre obert els dimarts i dijous de 10 a 14 h
on es disposa d’ordinadors, telèfon, fax i
tots els recursos necessaris per poder
buscar feina, així com de la borsa de tre-
ball del Servei. Aquesta bossa també es
pot consultar des d’Internet a la pàgina
web municipal www.elmasnou.cat. 

El Servei d’Ocupació posa a l’abast de la ciutadania un conjunt de recursos per a la inserció laboral

EL NIVELL D’ENDEUTAMENT
MUNICIPAL ES TROBA JUST
A LA MEITAT DELS LÍMITS
PERMESOS PER LA LLEI D’HI-
SENDES LOCALS, LA QUAL
COSA DEMOSTRA QUE LA
CAPACITAT D’ENDEUTAMENT
DE L’AJUNTAMENT ÉS PRÀC-
TICAMENT EL DOBLE

El Servei d’Ocupació aposta per la formació.

El PIMM tanca la temporada d’estiu 
amb 800 consultes

IV Jornades Gastronòmiques del Raïm 
i Vi DO Alella

El Punt d’Informació Mòbil del Masnou
(PIMM) ha tancat la temporada d’estiu,
en què ha estat ubicat a la platja d’Oca-
ta, davant el baixador del tren, des de
final del mes de juliol fins a final de
setembre. El mòdul, que vol acostar a la
ciutadania tota la informació municipal,
ha atès un total de 800 consultes. A par-
tir d’ara, el PIMM es veurà a altres punts
del municipi i en esdeveniments i activi-
tats ciutadanes. 

El divendres 14 de novembre, diversos restaurants d’Alella, el Masnou, Montgat, Premià de
Dalt, Premià de Mar, Teià, Tiana, Vallromanes i Vilanova del Vallès inicien les IV Jornades
Gastronòmiques del Raïm i Vi de Denominació d’Origen Alella, que s’estendran fins al dia 30
per oferir un menú especial amb raïm i vi DO Alella. Al Masnou, hi participarà el Restaurant
del Club Nàutic, el Restaurant de l’Hotel Torino, el Moll-Oest, la Tana del Lupo, l’Esbós, la
Santa, el Canyes&Tapes, la Cova del Masnou i el Petit Canigó. Com a activitat complemen-
tària d’aquestes jornades, tindrà lloc la X Trobada de Plaques de Cava del Masnou, el 30 de
novembre, al carrer Pere Grau. Aquest mateix dia també s’ofereix, des de l’Ajuntament, la
possibilitat de visitar les instal·lacions del port esportiu i fer una possible sortida al mar. Les
places són limitades i cal fer les inscripcions a la Unitat de Promoció Econòmica a través del
telèfon 93 540 62 00. Teniu temps fins al 17 de novembre. 

PRESSUPOST 2007

Inversió         Endeutament         Límit del 110%



Amb el lema Aire net per a tothom,
entre el 22 i el 28 de setembre es va
celebrar la Setmana de la Mobilitat Sos-
tenible i Segura al Masnou. La pedalada
contra el canvi climàtic del dia 28 va ser
el plat fort d’aquesta setmana, amb un
recorregut amb bicicleta per la vila pen-

sat per a totes les edats en què van par-
ticipar prop de 300 ciclistes, el doble
que l’edició anterior. Aquest recorregut
va representar un estalvi de 240,55 kg
de CO2 respecte del que hauria suposat
fer el mateix trajecte amb un vehicle
motoritzat (per absorbir aquesta quanti-

tat caldria un bosc tan gran com el Mas-
nou). 

Altres activitats que es van fer al llarg
d’aquesta setmana van ser l’activitat Al

carrer, tots hi pintem, el 23 de setembre,
on escolars masnovins van poder pintar a
terra amb guixos de colors, i el dia dedicat
al transport públic, el 25 de setembre,
quan l’autobús urbà i l’aparcament del
port van ser gratuïts.

Proliferació dels camins escolars
Una altra activitat emmarcada dins d’a-
questa setmana dedicada a la mobilitat va
ser la del matí del dimecres 24 de setem-
bre, quan l’alumnat de 4t de primària del
CEIP Marinada, acompanyat de la seva
mestra, la regidora d’ERC Carme Giol,
d’alguns pares i mares, del regidor d’Edu-
cació, Màxim Fàbregas, i del regidor de
Mobilitat, Enric Folch, van fer una passe-
jada com a inauguració simbòlica pel
segon camí escolar del Masnou, que ja és
en marxa des de l’inici de curs. 

El camí escolar, construït per anar a
peu a l’escola, garanteix la seguretat i la

comoditat dels usuaris i usuàries. Com al
primer camí escolar, la creació d’aquest
segon itinerari ha consistit en l’ampliació
visual de la vorera de l’avinguda de John F.
Kennedy i la corresponent senyalització
com a camí escolar. Aquestes actuacions
s’afegeixen a les que ja s’havien dut a
terme anteriorment: l’arranjament dels
passos de vianants existents i de les vore-
res, i la col·locació d’elements limitadors
de la velocitat per als vehicles i de baranes
protectores a la sortida del CEIP Marina-
da. L’actuació ha comptat amb un pressu-
post de prop de 50.000 euros.

També s’actuarà aviat sobre el proble-
ma d’accés amb vehicle a l’escola Sagrada
Família en l’àmbit de la N-II. Es reservarà
l’escotadura exclusivament per a l’entrada
i sortida de vehicles que portin o recullin
els nens i nenes que van a aquesta escola.
Per això, és previst treure obstacles,
col·locar elements de goma que separin
l’escotadura de la N-II i senyalitzar adequa-
dament el seu ús puntual i exclusiu. Aques-
ta inversió tindrà un pressupost aproximat
de 10.000 euros. 
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Aire net per a tothom
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura al Masnou

El Masnou, a l’avantguarda
de les noves tecnologies
Entre el 26 i el 28 de setembre, el
Masnou va acollir la PodCamp Barce-

lona, una cita d’entusiastes i profes-
sionals de les noves tecnologies, com
ara els i les blocaires, podcasters,
youtubers, membres de les xarxes
socials i altres persones amb curiosi-
tat per aquest tema. L’acte d’inaugura-
ció, el 26 de setembre, va comptar
amb la presència d’Eduard Gisbert,

alcalde del Masnou, d’Ernest Suñé,
regidor de Noves Tecnologies, i
d’Ana Fernández Mora i Chris Pin-

chen, organitzadors de l’acte. La cita
va aplegar un centenar de persones
que van participar a les xerrades,
conferències, debats i exhibicions al
voltant de les noves tecnologies. Les
activitats es van dur a terme a la pri-
mera planta de l’Edifici Centre. 

Breu però
intensa 
pedregada

La calamarsada del divendres, 
3 d’octubre va provocar que la
carretera N-II s'inundés a l’altu-
ral del Masnou i que s'hagués de
tallar al trànsit. La quanitat d’ai-
gua recollida  al municipi va ser
de 32 litres per metre quadrat.

Ampliació de la zona Wi-Fi
La bona acollida que ha tingut el servei
de connexió a Internet mitjançant la tec-
nologia Wi-Fi a la platja d’Ocata des de la
seva instal·lació a mitjan mes de juliol
passat, ha fet que la Regidoria de Noves
Tecnologies estudiï la possibilitat de
posar en funcionament el mateix servei
a la plaça de Marcel·lina de Monteys i a
la plaça dels Països Catalans. Des de la
seva creació, el 17 de juliol, s’han realit-
zat un total de 883 sessions, 656 de les
quals han estat d’usuaris anònims –aque-
lles persones que no s’han registrat i que

poden disposar d’un màxim de 3 ses-
sions de 30 minuts– i la resta (227) d’u-
suaris registrats. Les altes d’usuaris han
experimentat un fort creixement, ja que
fins a l’1 d’octubre de 2008 s’havien
donat d’alta 130 usuaris, una xifra molt
per sobre de la mitjana. 

Cal enregistrar-se prèviament com a
usuari o usuària dels Punts d’Accés a
Internet municipals, gestió que es pot
fer a l’OAC de l’Ajuntament, a Ca n’Hu-
met i a la Biblioteca Pública Joan Coro-
mines.

Les persones participants a la pedalada van recórrer 5 quilòmetres.

Diuen que mai plou a gust de tothom i a qui segur
no va bé un estiu plujós és a les sis guinguetes que
s’estenen al llarg de les platges del Masnou i d’O-
cata, perquè quan no hi ha usuaris a la platja,
tampoc n’hi ha a les guinguetes. Una d’aquestes
guinguetes, és la de la Xènia Padrós, qui afirma
que “mai havia servit tantes begudes amb dos
gots com aquest any. Molta gent compartia el
que demanava”, i és que la crisi també s’ha notat
aquest estiu. 

Aquests bars van iniciar la temporada per
Sant Joan, al juny –tot i que el gruix de clients
l’obtenen durant els mesos de juliol i agost– i

tanquen portes aquest octubre. Durant aquests
mesos, donen servei als banyistes amb begudes
i menjar, però també han ofert diverses activi-
tats per a tots els públics que han animat tant
els dies com les nits de l’estiu. La guingueta L’Es-
pigó, situada davant la cruïlla d’Alella, ha pro-
gramat diverses conferències d’astrologia, reiki,
tai-txi, homeopatia, ecologia i reciclatge, així
com alguns concerts. La guingueta Superior,
siutada davant del baixador d’Ocata, va ser l’en-
carregada de compartir un dels moments
màgics de la temporada de platja, durant el Fes-
tival Ple de Riure. La guingueta d’en Menyo,

situada a l’alçada del carrer Capità Comellas, ha
tingut una cita ben especial cada dijous amb la
Nit Llatina organitzada des del Club del Ritme
Afrollatí. El Chringuito de la Xènia, aquest any
situat a l’altura de l’avinguda Mare de Déu de
Núria, ha ofert  monòlegs, concerts, danses,
chill-out i pallassos per als més petits. Per la
seva part, la guingueta Calima, també situada a
l’altura de l’avinguda mare de Déu de Núria, ha
ofert monòlegs, concerts i curtmetratges. El
Último Chiringo, situat a l’alçada del carrer Bra-
sil, ha mantingut la seva programació estable de
concerts de música no convencional.

L’estiu des de les guinguetes de la platja
Els entrebancs no han frenat les activitats programades al llarg de la temporada
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Durant l’acte oficial de l’inici del curs esco-
lar, que va tenir lloc el 22 de setembre, el
regidor d’Educació, Màxim Fàbregas, va
recordar tots els projectes educatius que
seguiran en marxa durant aquest nou curs,
com ara el Consell d’Infants o l’Espai de
Debat Educatiu. També va manifestar la
seva voluntat de donar un nou impuls al
projecte de reutilització dels llibres esco-
lars (en el qual aquest curs participen qua-
tre centres escolars del municipi), així com
la seva satisfacció per la propera construc-
ció i posada en funcionament de la segona
escola bressol del municipi, que, el mes de
setembre de 2009, ampliarà l’oferta actual
amb la creació de 61 places noves. També
va recordar que, durant aquest curs, s’apro-
varà la nova Llei d’educació de Catalunya i
va reclamar que aquest text contemplés les
demandes de la comunitat educativa de
Catalunya.

Per la seva banda, l’alcalde del Masnou,
Eduard Gisbert, també present a l’acte,
va desitjar a tot el personal docent que
afrontés el nou curs amb molta il·lusió i va
reiterar el compromís de l’Ajuntament amb
l’educació per seguir aportant els màxims

recursos possibles. La conferència “Inclu-
sió educativa: retòrica o realitat?”, a
càrrec de la doctora en antropologia Síl-

via Carrasco, i l’actuació del duet musi-
cal de guitarra i violí format per Ariadna

Solana i Daniel Iglesias van ser les pro-
postes centrals de la inauguració, a la qual
també van assistir Mercè Cusó, coordina-
dora del Servei Educatiu del Baix Mares-
me, i les autoritats municipals. 

A més de la representació del consisto-
ri, l’acte va comptar amb l’assistència
d’una nombrosa representació de la comu-
nitat educativa que va voler participar en la
jornada.

Tasques de manteniment als centres
educatius

Durant l’estiu, les regidories de Manteni-
ment i d’Educació s’han encarregat de rea-
litzar diversos treballs de millora en alguns
dels centres d’ensenyament del municipi.
Una de les actuacions més significatives ha
estat al CEIP Ocata, on s’han fet modifica-
cions a la porta d’entrada del centre per tal
d’adequar-la a les normes de seguretat i, a

la vegada, permetre l’entrada de llum natu-
ral al vestíbul. També al mateix centre s’ha
fet arribar el gas des de la caldera fins al
menjador escolar, per tal de poder millorar
el servei de menjador, ja que s’ha posat en
marxa un nou sistema d’elaboració del
menjar mitjançant el procediment de la
línia freda. Així mateix, també s’ha fet una
actuació sobre l’avinguda Kennedy per tal
de millorar les condicions d’accés al CEIP
Marinada. El cost total d’ambdues actua-
cions ha estat de prop de 60.000 euros.

D’altra banda, des de fa mesos, la Regi-
doria està treballant conjuntament amb el
Departament d’Educació per tal que es
puguin atendre les demandes del CEIP
Ferrer i Guàrdia i el CEIP Rosa Sensat.
Simultàniament, continuen les actuacions
del personal de Manteniment de l’Ajunta-
ment per atendre les actuacions de menor
dificultat. 

Tornada a l’escola
Els centres educatius inicien el curs escolar 2008-2009 amb normalitat

El dilluns 15 de setembre va començar el curs escolar 2008-2009 al Masnou amb la tornada a les classes de prop de 3.500 alum-
nes. L’alumnat d’infantil, de primària i de secundària va encetar el curs després que les quatre escoles bressol del municipi obris-
sin les portes una setmana abans. El municipi compta amb cinc CEIP, dos IES i tres escoles concertades.

L'alumnat de 4t de primària del CEIP Marinada en la
inauguració del segon camí escolar, el 24 de setembre.

EL PROPER CURS, LA SEGONA
ESCOLA BRESSOL DEL MUNI-
CIPI AMPLIARÀ L’OFERTA
ACTUAL AMB LA CREACIÓ 
DE 61 PLACES NOVES

La conferència sobre la inclu-
sió educativa, a càrrec de Síl-
via Carrasco, va ser l'acte cen-
tral de la inauguració oficial
del curs escolar.

El procés d'adaptació de l'esco-
la bressol intenta que els
infants s'incorporin amb més
facilitat a les dinàmiques de
l'escola.
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El CAP Ocata començarà a funcionar
el proper mes de desembre
El CAP Ocata-Teià del Masnou entrarà en
funcionament el proper mes de desem-
bre, després del retard patit en les previ-
sions i malgrat les pressions dels ajunta-
ments del Masnou, Alella i Teià. L’obra
civil va finalitzar el 24 de juliol, però el
seu equipament va estar afectat per un
paquet de mesures d’austeritat pressu-
postària de la Generalitat, un retard que
els ajuntaments citats, tot i considerar-lo
comprensible pel context de contenció
generalitzat, han criticat i contra el qual
han pressionat perquè s’acomplissin les
previsions segons les quals l’equipament
havia d’entrar en funcionament durant el
segon trimestre del 2008.

La posada en marxa d’aquest nou CAP
suposarà un desdoblament dels serveis
d’atenció primària, en la qual actualment
s’està treballant per acabar de definir el
quadre mèdic resultant. Properament, els
masnovins i masnovines rebran al seu
domicili una notificació on s’indicarà quin

serà el seu CAP de referència i el metge o
metgessa de capçalera. Si alguna persona

es veu afectada per aquests canvis, podrà
demanar que se li assigni un altre profes-

sional encara que es recomana guardar un
període d’adaptació de sis mesos.

Presentat l’estudi 
sobre dependències 
de la gent gran

La meitat de la població del Masnou amb
més de 75 anys considera que la seva salut
és bona o molt bona. A més, en aquest grup
de població, un percentatge similar, supe-
rior al 50%, està compost de persones autò-
nomes i que consideren que poden realit-
zar les principals activitats vitals –alimen-
tació, higiene, mobilitat, etc.– per si matei-
xes. Aquestes són algunes de les xifres que
aporta l’estudi sobre dependències de la
gent gran elaborat per la Diputació i l’Ajun-
tament del Masnou que va ser presentat el
25 de setembre a Can Malet, en una sala
amb públic, entre el qual es trobaven mol-
tes persones que han participat en l’estudi.

Totes les dades proporcionades seran
molt útils, tal i com va explicar el regidor

de Gent Gran, Xavier Serra, per orientar
els serveis i les tasques que s’han de dur a
terme des de l’Ajuntament en un context
completament nou marcat per la Llei de
serveis socials i la Llei de dependència.

Per la seva banda, la diputada de
Benestar Social, Montserrat Ballarín,
present a l’acte, va felicitar l’Ajuntament
del Masnou perquè amb l’elaboració d’a-
quest informe demostra la seva inquietud
per donar una bona resposta a les neces-
sitats de la ciutadania, una actitud que,
d’altra banda, va voler posar de manifest
l’alcalde, Eduard Gisbert. Les explica-
cions de les dades i els processos de l’es-
tudi van ser a càrrec de la seva autora,
Adela Boixadós.  

El nou CAP Ocata-Teià s'ubica al Torrent
Can Gaio número 17.

La Diada de Salut Mental
arriba a la dotzena edició

Per tal de sensibilitzar la pobla-
ció i fer difusió de l'Associació

ESQUIMA, el 5 d’octubre es va
celebrar la 12a Diada de Salut
Mental al pati del Casino. Sota
el lema “Malaltia mental, patri-
moni de qui?”, l’acte va apropar
les persones afectades de malal-
ties mentals a la resta de la
societat. Celeste Flecha, coor-
dinadora d’ESQUIMA, explica
que “l’objectiu d’aquesta Diada
era desmitificar l’estigma que
envolta la malaltia mental i gau-
dir junts d’un dia de música i
color, que va resultar molt posi-
tiu”. 

La campanya de control del mosquit tigre
continua vigent al municipi. Al llarg del
2008, des de la Regidoria de Salut Públi-
ca s’han dut a terme diverses actuacions
per lluitar contra aquest insecte: s’han
establert relacions amb altres adminis-
tracions implicades, s’han coordinat als
departaments municipals implicats

–incloent formació del personal d’aquests
departaments–, s’ha informat  i assesso-
rat a la ciutadania i a indústries i empre-
ses a través de diversos canals (pàgina
web municipal, díptics, cartes informati-
ves o visites porta a porta) i , a més a més,
s’han fet inspeccions per detectar els
focus de cria. 

Participants a la celebració.

Sopar i campionat de tennis
benèfic per a DISMA

L’Associació pro Disminuïts Psí-
quics del Masnou (DISMA) va orga-
nitzar, el 4 d’octubre, un sopar de
germanor al restaurant Pantaibèric
del Masnou per recaptar diners per

a l’Associació. En el moment de
tancar aquesta edició era previst
que la Fundació Barclays, també
amb el fi d’ajudar l’Associació
DISMA, organitzés, l’11 d’octubre al
Club Tennis Masnou, un campionat
de tennis solidari que comptaria
amb la participació del Club Tennis
Masnou, el Club Tennis Sant Pol i el
Club Tennis La Salut. Aquesta acció
és possible gràcies a la Federació
Catalana de Tennis, a través del seu
cap de Relacions Públiques, Carles

de la Torre. A les 23.30 h d’aquest
mateix dia, la Fundació Barclays,
amb la col·laboració de l’Escola de
Ball PasBàsic, també ha previst una
exhibició de balls de saló dels cam-
pions del món Blanca Ribas i Kris-

toph Kies, a l’Escola de Ball Pasbà-
sic. 

Al sopar del 4 d’octubre es van
viure moments emotius.

Un moment de la 
presentació de l’estudi
que es va fer a Can
Malet amb una bona
assistència de públic.

Continua la lluita contra el mosquit tigre
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La població del Masnou ha tornat, un any
més, a manifestar el seu suport a la cele-
bració institucional de la Diada Nacional
de Catalunya al municipi. Com ja es va fer
l’any passat, l’efemèride s’ha volgut recor-
dar amb un programa d’actes que enguany
ha inclòs, a més de la tradicional ofrena
floral, una mostra de pintura d’artistes del
Masnou i un col·loqui amb els autors i l’au-
tora que hi exposen, moderat per l’escrip-
tor i crític Juan A. Masoliver Ródenas. 

La trobada dels sis creadors i la creado-
ra, que mantenen una estreta relació amb el
Masnou i que han aconseguit una certa
rellevància al panorama pictòric nacional i
internacional (Jordi Alumà, Iago Pericot,

Jordi Pericot, Victòria Pujadas, Lluís

Ribas, Xavier Rodés i Gerard Rosés), el
dimecres 10 de setembre a la tarda, va ser-
vir per obrir els actes previstos.

El punt principal del col·loqui va ser la
influència o presència del paisatge del
Masnou a l’obra dels artistes. De les inter-
vencions es va poder deduir que, malgrat
que la pintura, com a manifestació artística
que és, no pot tenir fronteres ni denomina-
cions d’origen, tal com defensaven Jordi

Pericot, Lluís Ribas o Jordi Alumà, el
lloc on es viu o s’ha viscut sí que hi deixa
una empremta, com va explicar Victòria

Pujadas, que va afirmar que el seu vincle
“amb la pintura ve del meu pare, de veure

el meu pare pintant”, en paraules de Lluís

Ribas, “la llum dels meus quadres és la
llum del Masnou mentre esperava a la plat-
ja que arribés el meu pare de pescar”.

Després de la conferència, es va poder
visitar la mostra que ha acollit la Casa de
Cultura fins al 5 d’octubre i que exhibia les
obres dels sis creadors i la creadora sota el
títol de Set noms masnovins, set estils de

pintura.
La festa va continuar a la plaça d’Ocata,

on l’Agrupació Sardanista del Masnou va
inaugurar les obres de remodelació del seu
local, a més d’oferir la ballada de sardanes
de la Diada.

La celebració tradicional va tenir lloc

el dijous dia 11 a les 11.30 h a la plaça de
l’Onze de Setembre, on es va fer l’ofrena
floral, amb la presència de totes les forces
polítiques i 41 entitats. Abans de l’ofrena,
el regidor de CiU, Pere Parés, va llegir el
manifest de la Diada, consensuat per les
agrupacions locals del PSC, CiU, ERC i
ICV-EUiA. Enguany, com a la majoria de
localitats, el manifest va reivindicar un
finançament més just, que posi remei al
desequilibri fiscal que pateix Catalunya i
ajudi a una economia més sostenible per
als ajuntaments.

L’acte va finalitzar amb l’actuació de la
Coral Xabec, que va interpretar el poema
Senyor Sant Jordi i Els Segadors. 

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 18
de setembre, ha donat el seu vistiplau a l’a-
provació inicial de la modificació puntual
del Pla General que permetrà la construc-
ció de la segona escola bressol i un total
de 40 habitatges socials a les zones del
carrer de Mèxic i a l’antiga caserna de la
Guàrdia Civil. El punt va ser aprovat amb
els vots a favor del PSC (7 vots), ICV-EUiA
(3 vots) i ERC (3 vots), mentre que CiU va
votar-hi en contra (5 vots, amb l’absència
d’un regidor) i el PP (2 vots) es va abstenir.
El primer tinent d’alcalde, Màxim Fàbre-

gas, va explicar que aquesta aprovació
suposava “un pas més en el projecte ini-
ciat ara fa cinc anys per augmentar l’ofer-
ta d’habitatge social al municipi i construir
una nova escola bressol”. Fàbregas

també va agrair el vot afirmatiu d’ERC i
que continuï donant suport a projectes en

què la formació havia pres part durant el
mandat anterior.

Per la seva banda, el regidor del PP,
Frans Avilés, va explicar que l’abstenció
del seu grup és deguda al fet que creuen
que aquesta aprovació és un pas més en la
consolidació d’una “mala operació urba-
nística” –en referència a l’adquisició de la
caserna de la Guàrdia Civil– i que l’escola
bressol es podria haver ubicat en un altre
lloc. També va assenyalar com a inconve-
nients de la construcció d’habitatges
socials que només s’en podria beneficiar
una part petita de la ciutadania.

Des de CiU, mitjançant el seu portaveu,
Pere Parés, també es va remarcar la rela-
ció del seu vot negatiu amb la seva oposi-
ció a l’adquisició de la caserna pel preu que
finalment haurà de pagar el consistori,
mentre que, per part d’ERC, el regidor

Quim Fàbregas va explicar que donaven
el seu vot a favor per “coherència” amb les
accions que la formació local va dur a
terme durant el mandat anterior, en què
formaven part del govern municipal.

Altres aspectes destacats de la sessió
plenària van ser l’aprovació de les festes
locals per al 2009 (l’1 i el 29 de juny, apro-
vat per unanimitat) i la votació del regla-
ment regulador del Registre d’Unions Esta-
bles de Parella del Masnou (aprovat per
unanimitat).

En l’apartat de control dels òrgans de
govern municipals, els regidors de l’oposi-
ció van fer preguntes sobre diferents
aspectes de la realitat del municipi. Algu-
nes de les qüestions en què van coincidir
van ser les sol·licituds d’informació sobre
les conclusions del Festival Internacional
de Teatre Còmic Ple de Riure i el balanç de

la temporada de les guinguetes de la platja.
Des de CiU, que rebia el suport d’alguns
dels veïns i veïnes que assistien a la sessió
plenària, es va demanar un estudi de la
situació dels carrers de Rosa Sensat i del
passatge de Sistrés, afectats per la proximi-
tat de la riera d’Alella i per dificultats d’ur-
banització mal resoltes en el passat. L’alcal-
de, com a resposta, es va comprometre a
informar-se sobre aquesta realitat per
posar en marxa les mesures necessàries.

També entre el públic es trobaven veïns
i veïnes d’Ocata que van recordar les quei-
xes i demandes que van fer al Ple de juliol,
on van sol·licitar solucions urgents als pro-
blemes que diuen que pateixen com a con-
seqüència de les activitats d’oci que es fan a
la platja. L’alcalde va explicar que ja s’està
estudiant el cas i que durant l’estiu ja es van
prendre mesures per reduir les molèsties. 

Celebració multitudinària 
de la Diada
Una exposició de pintors vinculats amb el Masnou i l'ofrena floral, els actes centrals

Pere Parés, de CiU, va llegir el manifest. D'esquerra a dreta, Gisbert, Masoliver, I. Pericot, Rosés, Rodés, Pujadas, Ribas, Alumà i J. Pericot.

El Ple aprova la modificació del Pla General que 
farà possible la construcció de la segona escola
bressol i d’habitatges socials

PLE DEL SETEMBRE
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Cal una actuació definitiva del govern
municipal que acabi amb la situació que
d’anys ençà viuen els veïns d’Ocata a
causa de l’excessiu ús nocturn de la plat-
ja de llevant. La gota que ha fet vessar el
vas ha estat aquest juliol passat. No és ni
adequat ni tolerable que en gairebé 20
dies s’esdevinguin un seguit d’actes con-
correguts en el mateix sector fins ben
entrada la matinada. El dret al lleure ha
d’anar acompanyat de mesures que
garanteixin el dret al descans per igual
de tots els veïns en tot el Masnou. No
tenen sentit les disculpes ni les paraules
de l’alcalde si no hi ha mesures damunt
de la taula i actituds fermes al capdavant
de qui té la màxima responsabilitat del

govern municipal. L’autoritat és per exer-
cir-la quan és necessària i les actituds
reals que ja fa massa temps que arrosse-
guem en el govern són: simpatia ideolò-
gica i connivència cap al moviment
okupa, tolerància amb la perillosa circu-
lació de bicicletes pel camí ral, permissi-
vitat amb fets incívics de tot tipus que
malmeten la convivència i degraden el
Masnou. Ara cal exigir responsabilitats
de per què el govern no va preveure ni
garantir l’ús correcte de la via pública el
12 de juliol passat, quan, pel malt temps,
es va traslladar el concert de la platja a
Ca n’Humet. Per què no es va fer cas de
l’alerta meteorològica? Per quina raó no
es van atendre els centenars de deman-
des d’empara de veïns a la Policia local?
Perquè no es va demanar l’auxili, davant
del col·lapse, a altres cossos de segure-

tat? Els fets que es produïren al carrer
aquella nit són greus i no els reproduïm
aquí per vergonya aliena. Des del grup
de CiU hem demanat una comissió d’in-
vestigació dels fets amb participació
dels veïns afectats, perquè mai més es
tornin a produir. Ara toca transparència
i autocrítica, que és el que en una socie-
tat democràtica s’ha d’exigir al govern.
La indignació i desolació dels veïns d’O-
cata en general i els del carrer Fonta-
nills en particular ha de tenir una res-
posta més enllà de paraules i si no fos
d’aquesta manera seguirà creixent la
impotència i desafecció dels masno-
vins. Ara ja no n’hi ha prou de compro-
metre’s amb un “estudi en profunditat
per a l’ús dels espais” ni “d’admetre
errors”; ha arribat l’hora d’establir res-
ponsabilitats per garantir el mínim que

una administració ha de garantir: la
convivència en l’espai públic. A CiU ens
hi comprometem.

Després de set mesos, el govern ha
respost al nostre grup dels mètodes
emprats en tractar la plaga de l’escara-
bat morrut a les palmeres. La normativa
vigent prohibeix cap mena de tracta-
ment conservador i estableix que els
exemplars hauran de talar-se i destruir-
se de manera correcta. El govern ha
aconseguit, al juliol, per la pressió de
CiU, una autorització per emprar tracta-
ments conservadors en palmeres malal-
tes. Deduïm que han estat pràcticament
dos anys vulnerant la normativa i
posant en perill la resta de palmeres, i
que, si ho haguessin fet bé probable-
ment el nombre de les malaltes seria
menor.

Mai més

Amb l’arribada de la tardor comença
un nou curs polític. Tot fa pensar que
no estem en un període de gaire eufò-
ria, però aquells aspectes que et
toquen de més a prop sap greu que
succeeixin. Em refereixo a dues enti-
tats que pateixen dificultats, per qües-
tions diferents, i caldria fer mans i
mànigues per ajudar-les.

Una d’elles, l’Assocació de Veïns de
Ramón y Cajal, que proposa la renova-
ció de la seva Junta i no sembla que hi
hagi gaires veïns interessats a cobrir
aquests càrrecs. Aprofito l’avinentesa
per felicitar la Junta que dimiteix, per

la gran tasca que ha fet al llarg de
molts anys. Han dinamitzat tot un
seguit d’activitats –any rere any– que
han propiciat la trobada dels residents
al Masnou Alt i també d’altres indrets
del poble. La Teresa Vidal, acompanya-
da d’un bon equip de persones, ha
organitzat els carnavals, actes per
Nadal i Reis, per la Festa Major, a l’ini-
ci de la tardor, calçotades, arrossa-
des... Cal fer, doncs, un reconeixement
públic a totes aquestes persones ja que
han fet realitat aquesta vida activa al
seu barri i alhora cal encoratjar que
altres veïns i veïnes s’engresquin per
garantir la continuïtat d’aquesta asso-
ciació.

L’altra entitat a què em referia és la

dels Amics del Trenet, que no sap si
podrà continuar o no al recinte on
tenen instal·lat el circuit del trenet de
cinc polzades, un bell espai on han fet
gaudir molta mainada i que els ha
apropat al món dels trens. Cal felicitar
tots els membres que componen l’as-
sociació per l’entusiasme que sempre
han mostrat vetllant perquè es man-
tingui l’interès per aquest signe que
ens identifica als masnovins: el pas
del primer tren (Barcelona - Mataró).
Cal lluitar perquè puguin continuar
fent la seva tasca en els terrenys on
han estat fins ara i no permetre que
desaparegui del Masnou aquesta acti-
vitat. 

En definitiva, no podem permetre

que defalleixin aquestes i/o altres enti-
tats que han estat l’ànima del nostre
poble i que han mantingut viu el Mas-
nou. L’associacionisme ha aconseguit
que les persones s’identifiquin amb el
territori on viuen a partir d’interessos
comuns, ja siguin de caire esportiu,
cultural, de solidaritat, etc. En uns
moments en què es dóna prioritat al
benestar i a l’individualisme, és molt
important que les entitats estiguin
actives. I és responsabilitat dels polí-
tics vetllar perquè així sigui, i alhora
potenciar que se’n puguin crear de
noves, especialment amb el jovent,
per poder trobar resposta a les neces-
sitats dels diferents col·lectius del
Masnou.

Amunt amb l’associacionisme!

Fa pocs dies s’ha produït l’enderroc de
l’antiga caserna de la Guàrdia Civil i, en
pocs dies més, el solar on s’ubicava que-
darà net de runes. L’adquisició d’aquest
equipament per l’Ajuntament ha estat
criticada tant per CiU com pel PP dient
que el seu cost havia estat molt elevat.
La realitat, en opinió d’ICV-EUiA, és ben
diferent: quan l’Ajuntament s’interessà
per la caserna i el Ministeri de l’Interior
va respondre demanant 1,25 milions
d’euros, el govern municipal va encarre-
gar una valoració de l’equipament que
va donar un import de 975.431 euros.
Des d’aquell moment s’inicià un procés

de negociació i, 34 mesos després, s’a-
rribà a un acord que contemplava l’ad-
quisició de l’equipament per 963.000
euros i l’abonament d’aquesta quantitat
en 4 anualitats. 

Els qui acusen el govern de llençar
diners haurien de llegir l’article “Cuarte-
les sin rumbo”, publicat a La Vanguar-

dia el 29 de setembre de 2005, on s’ex-
plica que el ministeri ha rebutjat una
oferta de 3,6 milions d’euros realitzada
pel govern català per a l’adquisició de
40 casernes abandonades a Catalunya i
que pensa vendre-les a promotors pri-
vats, obtenint més de 25 milions d’eu-
ros, ja que els precaris comptes de la
Guàrdia Civil no li permeten renunciar
al seu patrimoni. En el mateix article

s’explica que la caserna de Súria surt a
subhasta per 500.000 euros. 

Cal afegir també que, al llarg de tot el
procés, molt promotors privats s’han
adreçat a l’Ajuntament interessats en
l’adquisició.

Per tant, la compra de la caserna per
l’Ajuntament ha impedit que vagi a
parar a mans de promotors privats i els
1.221 m2 són ara de propietat municipal.

I quin serà ara el seu destí?
El Ple del mes de setembre passat ha

aprovat inicialment una modificació del
Pla General que, quan sigui definitiva,
permetrà que en el solar, ara en runes,
s’hi construeixin entre 38 i 40 habitat-
ges protegits destinats a la venda, un
equipament municipal de 800 m2 i un

nombre no determinat de places d’apar-
cament. A la vegada, la reurbanització
del sector permetrà disposar d’una zona
verda de més de 300 m2. 

Si a tot això afegim que l’operació,
que es treballa conjuntament entre
l’Ajuntament i la Diputació de Barce-
lona, permetrà ingressar al municipi
més d’1 milió d’euros i, per tant, recu-
perar els diners pagats per l’adquisi-
ció de la caserna, i que, a més, podem
obtenir una subvenció de prop de
120.000 euros del Departament de
Medi Ambient i Habitatge per aquesta
adquisició, creiem que la nostra deci-
sió va ser encertada i que així serà
reconegut pels nostres ciutadans i
ciutadanes.

Polèmica caserna

Em diuen, o escolto, que també hi ha
crisi institucional al nostre Ajuntament.
Es veu que els socialistes no estan con-
tents del tot amb els seus actuals i únics
socis de govern, els comunistes d’ICV, i
han ofert de forma ferma i seriosa un
nou acord de govern a CIU i a ERC, mit-
jançant el qual, i com és lògic, ICV es
quedaria de “patitas en la calle”, com es
diu col·loquialment (la qual cosa no
seria una mala notícia, ep!).

Sembla ser que la gestió urbanística
que està realitzant ICV no agrada als

socialistes, i si a això afegim que els dos
partits no aconsegueixen una majoria
suficient que doni estabilitat a les seves
propostes de govern, la recerca de nous
socis es fa inevitable. També he sentit
que CIU, per molts raonats motius, ha
rebutjat l’oferta, malgrat la insistència
de socialistes i d’ERC, una ERC que ja
no sap donar un pas sola si abans no l’ha
donat CIU, i és clar, com que aquesta ha
decidit no entrar en el govern, Esquerra
ha hagut de decidir el mateix, malgrat la
seva voluntat d’entrar en el govern, però
sempre i quan ICV no hi sigui.

El més curiós de tot això és que els
regidors d’ICV, assabentats de tot el que

està passant i que se’ls busca un substi-
tut, en definitiva, de la “traïció”, si se’m
permet, dels socialistes cap a ells, sem-
blen, o almenys així es mostren, satis-
fets amb els seus socis i no tenen la
intenció d’abandonar un vaixell en què
no se’ls vol, i en què, si hi són, és perquè
la tripulació que els havia de substituir
ha decidit no embarcar-s’hi de moment.
Serà la necessitat de mantenir les pol-
trones allò que està aguantant el govern
del Masnou? Espero que no!

Bé, estarem atents a aquesta nova
crisi institucional que els acabo d’expli-
car, i espero poder continuar narrant
notícies d’interès que mai no surten a la

llum. Però per a això, també és necessà-
ria la col·laboració de vostès. Per això,
si volen explicar-me alguna cosa, o que
jo els expliqui alguna cosa, poden adre-
çar-se a mi mitjançant la següent adreça
de correu electrònic porquenomelo-

cuentas@gmail.com. A través d’ella,
espero que puguem comunicar-nos de
manera àgil i senzilla, i intercanviar opi-
nions, anècdotes, iniciatives o pura
informació.

I amb el que està caient al Govern
municipal, ara s’han d’aprovar els
impostos i els pressupostos que regi-
ran el proper 2009! En fi, ja els ho
explicaré…

Em diuen…

Els partits polítics s’han expressat i hi
ha unanimitat suficient per reclamar
un nou finançament, just i solidari.
El lideratge ferm de José Montilla, pre-
sident de la Generalitat comença ja a
donar el seus fruits. Una bona mostra
de la seva fermesa i la confiança que
desperta han estat les mostres de
suport que els expresidents catalans
Jordi Pujol i Pasqual Maragall, i els
expresidents del Parlament Joan Rigol
i Heribert Barrera han donat a José

Montilla en un gest de confiança
davant el repte de defensar els interes-
sos de Catalunya.

No hi ha precedents a Catalunya
d’una mostra de suport tan evident. Ara
toca defensar els interessos de Catalun-
ya, i en aquest sentit, el PSC hi jugarà
fort, molt fort. Com va dir el portaveu
del PSC, Miquel Iceta: “No donarem per
bo qualsevol acord i si encara no el
tenim és perquè el que ha ofert el
govern de l’Estat no és suficient”.

Essent el nou sistema de finança-
ment una necessitat de primer ordre
per a Catalunya, per fer front amb
garanties a l’històric dèficit en infraes-

tructures i a les noves demandes
socials, educatives o sanitàries, també
és cert que l’administració local —els
ajuntaments— patim una manca
important de recursos econòmics per
fer front a les peticions dels nostres
ciutadans, ja siguin aquestes per ser-
veis impropis —és a dir, de competèn-
cia no estrictament municipal—
davant les quals i com a administració
més propera hi hem de donar una res-
posta, com per a poder planificar i
invertir en un millor futur per als nos-
tres pobles i viles que elevi quantitati-
va i qualitativament el nivell de benes-
tar de les nostres poblacions, tot refor-

çant la cohesió social i respectant l’e-
quilibri territorial i ambiental.

Els més de 640 municipis de Cata-
lunya, entre d’ells el Masnou, som l’úl-
tim graó de l’administració pública
malgrat ser els primers en atendre les
demandes ciutadanes, per això neces-
sitem el reconeixement d’aquesta pri-
mera tasca vertebradora de la ciutada-
nia amb un veritable augment dels
recursos financers que rebem els ajun-
taments, tant per part de l’Estat com
de la pròpia Generalitat.

El món local serà així una sòlida
malla que doni suport a la millor Cata-
lunya que tots desitgem.

El president Montilla, el finançament
de Catalunya i els ajuntaments

Pere Parés 
Portaveu del Grup 
Municipal de CiU

Màxim Fàbregas
Portaveu del Grup 
Municipal d’ICV-EUiA

Frans Avilés
Portaveu del Grup
Municipal del PP

Carme Giol 
Portaveu del Grup 
Municipal d’ERC

Enric Folch
Portaveu del Grup
Municipal del PSC
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L’1 de novembre de 1973, Joaquim Gis-

bert i Senen Masoliver van fundar l’A-
grupació Sardanista del Masnou per acos-
tar la sardana a tots els masnovins i mas-
novines que volguessin aprendre a ballar i
estimar aquesta dansa catalana. Després
de 35 anys, l’Agrupació compta actual-
ment amb 210 socis i sòcies, i el seu aplec
és el tercer més important de Catalunya
quant a participació de sardanistes.  

La nova junta de l’Agrupació, formada
des del passat mes de febrer i encapçalada
per Carme Pruñonosa, com a presidenta,
acompanyada per Senen Masoliver, com
a vicepresident, Anna Maria Mora, com
a secretària, Francesc Castell, com a tre-

sorer, i Jaume Grané, Josep Maria

Compte, Angelina Fabregat i Pilar

Marí, com a vocals, ha remodelat recent-
ment el local amb què compta l’Agrupació,
ubicat al número 8 de la plaça d’Ocata.
L’han fet més espaiós i confortable, i, a

més a més, l’Ajuntament hi ha fet un lava-
bo. Tot i que assagen un cop a la setmana,
l’Agrupació no participa en cap campio-
nat, de moment, però sí que participa en
concursos de colles improvisades.

Al llarg de l’any, es duen a terme diver-
ses activitats entre les quals destaca el tra-
dicional aplec, que sempre es fa l’últim
diumenge de març, la celebració del dia de
l’aniversari de l’Agrupació i el concert de
Sant Esteve, el 26 de desembre. El proper
1 de novembre es farà una ofrena floral a
les 11.15 h al Monument de la Sardana, en
memòria de tots els socis i sòcies difunts,
i, a les 12 h, hi haurà una ballada a la plaça
d’Ocata amb la cobla Marinada. 

Agrupació Sardanista del Masnou
Trenta-cinc anys promovent la cultura catalana

L'AGRUPACIÓ COMPTA AC-
TUALMENT AMB 210 SOCIS I
SÒCIES, I EL SEU APLEC ÉS EL
TERCER MÉS IMPORTANT DE
CATALUNYA QUANT A PARTI-
CIPACIÓ DE SARDANISTES

Com contactar-hi:
Plaça d’Ocata, 8
08320 El Masnou (Barcelona)
agr.sardanista_masnou@josoc.cat 

Carme 
Pruñonosa 
Presidenta

Què penses dels tòpics com ara que la
sardana és per a la gent gran, és 
avorrida i no pot plantejar-se com un
exercici físic?
Penso que és un tòpic per a qui no entén
ni vol entendre la dansa de la sardana.
És cert que hi ha molta gent gran a les
ballades, però és perquè, quan eren més
joves, les obligacions que tenien els
impedien anar-hi, igual que els passa als
joves d’ara.

Quina creus que és la situació actual
de la sardana al municipi?
Té tendència a pujar, gràcies a l’ajut i la
col·laboració dels socis i sòcies i l’Ajunta-
ment.

Què diries a les persones que parlen
del futur incert de la sardana?
És impensable que més de cent cobles en
plena activitat i més de tres-centes enti-
tats sardanistes que organitzen tres mil
actes l’any i que reuneixen milers de per-
sones puguin desaparèixer d’un dia per
l’altre. Si, malgrat tot, fos així, la societat
catalana, amb les seves institucions de
govern al davant, tindrien el privilegi
d’haver aconseguit, amb la seva desídia, el
que no van aconseguir les prohibicions i la
dictadura. 

Com pot competir la sardana amb
altres propostes adreçades a infants 
i a joves?
Entre tots hem de pensar la manera com
la canalla i el jovent vulgui aprendre a
ballar. Molts no ballen per vergonya,
però quan ho fan s’ho passen molt bé i
gaudeixen de la dansa. Hem d’anar a les
escoles i ensenyar als infants que la sar-
dana no és només un ball, sinó que
també és alguna cosa més, formada per
un conjunt inseparable de sentiments,
idees i sensacions.

Finalment, voldria dir que la sardana
és, encara a dia d’avui, una de les
poques danses de la nostra cultura
popular que, de manera regular i quoti-
diana, és present a molts dels nostres
pobles i ciutats. Els seus valors han
estat elevats a la categoria de símbols
pels mateixos pobles que l’han popula-
ritzada. El foment de les tradicions i la
reivindicació dels símbols són senyals
d’identitat que ajuden a mantenir i pro-
jectar la personalitat dels pobles. Però
perquè això continuï essent així, cal llui-
tar contra un cert passotisme col·lectiu
que tendeix a menysprear tot allò que
prové de la cultura d’arrel tradicional i a
ignorar la pròpia història.

L'Agrupació va inaugurar les obres de remodelació del seu local el
passat 10 de setembre, en el marc de la celebració de la Diada
Nacional de Catalunya.

D’esquerra a dreta: el vocal Jaume Grané; la secretària, Anna M.
Mora; el tresorer, Francesc Castell; la presidenta, Carme Pruñonosa;
el vicepresident, Senen Masoliver; la vocal Angelina Fabregat; la
vocal Pilar Marí, i el vocal Josep M. Compte.

La sardana
La sardana és una dansa popular catalana. Es balla en cercle i se
segueix el ritme i les dinàmiques de la música d’una cobla. Un nom-
bre indeterminat de persones formen un cercle agafant-se les mans
i mirant al centre, i ballen en rotllana cap a dreta i esquerra amb
tempo canviant, encara que principalment lent. Els balladors han
de comptar el nombre de passos, i han d’identificar els canvis de

ritme i d’altres motius musicals per interpretar-los correctament
amb els passos.

La música de la sardana és interpretada per una cobla que con-
sisteix en 12 instruments tocats per 11 músics. Els instruments que
la componen són el flabiol, la tenora, el tible, el contrabaix, el tam-
borí, el trombó, la trompeta i el fiscorn.
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DONA

DONA

OCTUBRE
15 Dimecres

LITERATURA 
19 h · Biblioteca Pública Joan Coromi-
nes.
Tertúlia literària amb 
M. Carme Roca sobre el llibre
El monestir proscrit
La Biblioteca disposarà d’exemplars per dei-
xar-los en préstec a qui ho desitgi.
Preu: gratuït.
Ho organitzen: Ajuntament i Biblioteca Pública Joan
Coromines del Masnou.

BALL 
20.30 h · Gent del Masnou.
Inici del curs d’introducció 
al lindy hop (ball de swing)
Ho organitza: Gent del Masnou.

17 Divendres

ART

20 h · Sala Blau
Inauguració de l’exposició
Siempre hay alguien que mira
d’Antonio Marset
Ho organitza: restaurant Blau.

22 h · Ca n’Humet
Correllengua
Concert amb Caliu 
i Cesc Freixas.
Ho organitza: La Xalupa.

18 Dissabte

10.30 h · Barcelona
Passejada literària: La clau
Gaudí
Basada en el llibre d’Andreu Carranza i Este-
ban Martín. Punt de trobada: Barcelona. 
Durada: una hora i mitja, aproximadament. 
Més informació a la Biblioteca Joan Coromi-
nes del Masnou.
Preu: Caldrà pagar l’entrada a la Sagrada
Família (5 ¤). Places limitades. 
Ho organitzen: Ajuntament i Biblioteca Pública Joan
Coromines.

18 h · Des de la plaça de Marcel·lina 
de Monteys fins a Ca n’Humet
Correllengua
Cercavila per la llengua amb els Geganters
del Masnou.
19 h. Actuació infantil amb el Malabarista
dels Jeroglífics.
20 h. Actuació de la colla bastonera Picadits.
22 h. Lectura del manifest i actuació piro-
tècnica amb Bertran-Valls.
22.30 h. Concert amb Miquel del Roig
(tots els actes es faran a Ca n’Humet).
Ho organitza: La Xalupa.
Hi col·labora: Ajuntament del Masnou.

19 Diumenge

MEDI AMBIENT 

11 h · Pista esportiva Pau Casals.
Festa del tercer aniversari 
de la recollida selectiva de la
matèria orgànica 
Actuacions de les patinadores del Club de
Patinatge el Masnou, tallers, punt informatiu i
altres activitats. Vegeu-ne el programa a part.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

20 Dilluns

20 h · Sala de
plens de l’Ajunta-
ment del Masnou.
Veredicte
del jurat de 
la IV Beca de 
Recerca Local
Ho organitza: Patronat
Municipal del Masnou.

24 Divendres

TEATRE

21.30 h · Sala polivalent de Ca n’Humet
Ple de Tardor, teatre a Ca 
n’Humet: La forma de les
coses, de Neil Labute
Venda anticipada d’entrades a l’OAC i a
taquilla el mateix dia de l’actuació a partir de
les 19.30 h. Preu: 12 ¤.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, Festival
Internacional de Teatre Còmic Ple de Riure.

25 Dissabte

10 h · Casal de la gent gran Can Malet
Taller d’autoestima i creixe-
ment personal: Saber viure les
emocions per millorar la vida
A càrrec de la psicoterapeuta Carme Boo.
Cal fer les inscripcions al telèfon 655 550 027.
Ho organitza: Associació de Dones per la Igualtat 
el Masnou.

TEATRE FAMILIAR 
18 h · Sala polivalent de Ca n’Humet
Pinxo, el pica-soques enamorat
Preu: 1 ¤ infants fins als 11 anys i 3 ¤ els
adults.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

26 Diumenge

11 h · Parc temàtic Caramar.
Circulació del trenet
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou.

30 Dijous

CINEMA
21.45 h · Cinema La Calandria
Cinefòrum
En acabar la pel·lícula programada, la
comentarem amb la participació de les per-
sones assistents.
Ho organitza: Associació de Dones per la Igualtat 
el Masnou.

31 Divendres

18 h · Biblioteca Pública Joan Coromines
Manualitat de tardor: 
construïm un titella
Fem una manualitat per celebrar la Casta-
nyada. Activitat pensada per a infants d’en-
tre 4 i 12 anys. Places limitades. Cal que us
hi apunteu prèviament.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines.

NOVEMBRE

1 Dissabte

11.15 h · Monument de la Sardana
Ofrena floral en memòria de
tots els socis i sòcies difunts
Ho organitza: Agrupació Sardanista El Masnou.

12 h · Plaça d'Ocata
Ballada de sardanes amb 
la cobla Marinada
Ho organitza: Agrupació Sardanista El Masnou.

2 Diumenge

INFANTS
D’11 h a 13 h · Plaça de Ramón y Cajal
Infants al Parc! Taller de
xapes: Per als teus drets
Tots els diumenges del mes de novembre, els
infants de 0 a 11 anys podran gaudir, en un
parc del Masnou, de jocs, activitats i tallers.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

3 Dilluns

EDUCACIÓ 
19 h · Sala Polivalent (Edifici Centre)
Espai de Debat Educatiu. 
Debatem sobre l’educació al
Masnou.
Aquest curs parlem de respecte.
Activitat emmarcada dins del Pla educatiu
d’entorn. Sessió moderada per Maria Jesús
Comellas, doctora en psicologia. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb el suport
de la Diputació de Barcelona.

4 Dimarts

18.30 h · Escola bressol Sol Solet
Créixer amb tu. Tallers 
i xerrades, curs 2008-2009

La incorporació d’una nova persona a la
família i els canvis que s’hi produeixen.
Formació de pares i mares amb infants de 0
a 3 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb la
col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

7 Divendres

CONTES
18 h · Biblioteca Pública Joan Coromines
Hora del conte: contes en 
versió original
Escoltarem en anglès The little old lady who
wasn’t afraid of anything, a càrrec de Nadine
Shimming, i en castellà, un conte tradicional
de l’Argentina, a càrrec de Maria Donato. 
A partir de quatre anys. 
Hi col·labora l’associació UNESCO del Masnou.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines.

CONFERÈNCIA
19 h · Sala de conferències 
(Edifici Centre)
Conferència Els bombardejos
durant la Guerra Civil
A càrrec de Joan Villarroya, catedràtic d’his-
tòria contemporània de la Universitat de
Barcelona. Amb motiu de l’exposició Picasso
pinta el Guernica.
Ho organitza: Patronat Municipal del Masnou.

9 Diumenge

11 h · Parc temàtic Caramar
Circulació del trenet
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou.

11 h · Jardins Lluís Millet
Infants al Parc! Taller d’imans:
Imanta el teu dret
Tots els diumenges del mes de novembre de
les 11 a les 13 h, els infants de 0 a 11 anys
podran gaudir, en un parc del Masnou, de
jocs, activitats i tallers.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

10 Dilluns

EXPOSICIÓ 
Durant tot el dia
Ca n’Humet (sala polivalent)
Exposició Mes dels Infants:
Viatge pels colors de la ciutat
Aquesta exposició, com a part del Pla educa-
tiu d’entorn i emmarcada dins del Mes dels
Infants, és un recorregut pels drets i deures
d’infants i joves. 
Per visitar-la: totes les tardes a partir de les
18 h i els caps de setmana.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

12 Dimecres

18.30 h · Llar d’infants El Petit Vailet
Créixer amb tu. Tallers 
i xerrades, curs 2008-2009
Les atencions bàsiques a la
criatura
Formació de pares i mares amb infants de 0
a 3 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb la
col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

14 Divendres

GASTRONOMIA
Restaurants participants
IV Jornades Gastronòmiques
del Raïm i Vi DO Alella

Del 14 al 30 de novembre, els restaurants
participants ofereixen un menú especial amb
raïm i vi DO Alella. Preu segons el menú esta-
blert durant les Jornades.
Si voleu més informació, vegeu el fulletó amb
els menús. Bon profit!
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

15 Dissabte

10 h · Casal de la gent gran Can Malet
Taller d’autoestima i creixement
personal: Saber viure el 
present per millorar la vida
A càrrec de la psicoterapeuta Carme Boo.
Cal fer les inscripcions al telèfon 655 550 027.
Ho organitza: Dones per la Igualtat el Masnou.

MUSEU
10.45 h · Laboratoris Alcon (Camil
Fabra, 58) L’entrada està situada a la part de
muntanya (per la urbanització Can Teixidó).

Visita al Museu Cusí de Farmàcia
Preu: visita gratuïta.
Museu privat. Es troba a les instal·lacions de
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
934 977 000, ext. 3357, o bé a
jordi.dolz@alconlabs.com. Places limitades.
Ho organitza: Museu Cusí de Farmàcia.

19 h · Gent del Masnou
Xerrada: Parlem de bolets.
Conferència i mostra gastronòmica al local
social de Gent del Masnou.
Ho organitza: Amics i Antics Escoltes del Masnou.

15-16
Dissabte i diumenge

BILLAR 
Hora per determinar
Societat SOCNUM (Casinet)
Open de billar a tres bandes 
El format es predeterminarà en funció del
nombre de persones inscrites. Les inscrip-
cions es faran a partir del 10 de novembre.
El preu de les inscripcions és de 15 ¤.
Ho organitza: Club Billar el Masnou.

16 Diumenge

INFANTS
11 h · Ca n’Humet
Infants a la Placeta! Jugant
per la Igualtat
Els infants de 0 a 11 anys podran gaudir de
diversos jocs i activitats, coincidint amb la
presentació d’una revista en temes d’igualtat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.

Altres informacions

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

Ca n’Humet
Dissabtes d’acció! 
Durant el mesos d’octubre i novembre, els
dissabtes, de 17 a 21 h.
1r dissabte: Màgic. 2n dissabte: PlayStation
3r dissabte: Màgic. 4t dissabte: PlayStation.
5è dissabte: PlayStation.
Ho organitza l’Ajuntament del Masnou, amb la
col·laboració de Rubén Martínez

Tallers de bijuteria i hip-hop 
S’iniciaran en el moment en què hi hagi ins-
cripcions suficients. 1r dissabte: hip-hop. 2n
dissabte: bijuteria. 3r dissabte: hip-hop. 4t
dissabte: bijuteria.
Horaris de Ca n’Humet (c/ de Fontanills, 77)
De dilluns a divendres, de 8 a 22 h; dissabtes,
d’11 a 14 h i de 17 a 23 h, i diumenges, d’11 a
14 h i de 17 a 22 h. Espai de Trobada: de
dilluns a dissabte, de 17 a 21 h.
PIJ: dilluns, d’11 a 14 h, i de dimarts a diven-
dres de 17 a 20 h. 

La deixalleria mòbil s’instal·larà, del 21 al
26 d’octubre, al carrer d’Amadeu I, i del 4 al
9 de novembre, al parc de la Nimfa. L’horari
serà: de dimarts a dissabte, de 10.30 a 13.30
h i de 16 a 19.30 h, i els diumenges, de 10.30
a 13.30 h.

Servei d’assessoria jurídica per a
dones. Podeu demanar consulta de dilluns a
divendres, de 8.30 a 14 h, personalment a Ca
n’Humet (Fontanills, 77), trucant al telèfon 93
540 53 85 o bé enviant un correu electrònic
a dona@elmasnou.cat amb l’adreça de correu
electrònic on vulgueu rebre la resposta.

El campionat de bitlles catalanes es
farà durant tots els diumenges del mes d’oc-
tubre i novembre al carrer de Sant Rafael.
Les inscripcions es poden fer al carrer de
Sant Rafael, núm. 7, o al núm. 20 del mateix
carrer. Telèfons de contacte: 93 555 89 93 /
93 555 24 91. Màxim 20 persones. Ho orga-
nitza: veïns del carrer de Sant Rafael.

Cicle de tallers per a persones afec-
tades de fibromiàlgia. L’associació Afi-
bromare del Masnou, amb la col·laboració de
la Regidoria de Salut Pública de l’Ajuntament
del Masnou, ha programat un cicle de tallers
de manteniment de la mobilitat articular per
a persones afectades de fibromiàlgia. Les
sessions, d’una hora i mitja de durada, es
faran a les 11 h a l’Edifici Centre i el calenda-
ri serà el següent: 13 d'octubre, Manteniment
de la psicomotricitat fina: Movem les mans!;
20 d’octubre, Higiene postural: Cuidem l'es-
quena!; 27 d’octubre, Manteniment de la
mobilitat del maluc, genoll, turmell i peu:
Movem les cames!; 3 de novembre, Psicomo-
tricitat i relaxació: Movem el cos!; i 20 de
novembre, Taller de gimnàstica per la memò-
ria. Aquesta activitat és gratuïta, però les
places són limitades. Les inscripcions es fan a
Can Bailón (c/ Barcelona, 43).

Mes dels residus. 
Del dilluns 3 al diumenge dia 30 de novem-
bre, tot el dia, als vestíbuls de l’Edifici Centre,
es podran veure les exposicions següents:
“Les quatre erres” 
A partir de les quatre erres (reduir, reutilit-
zar, reciclar i recuperar), s’explica com cal
gestionar els residus (recollida selectiva, dei-
xalleries, etc.) per obtenir un entorn de millor
qualitat.
“Dóna la volta”.
Dels residus al recurs: Consta de cinc elements
il·lustratius del procés de transformació de les
cinc fraccions de recollida selectiva, paper i
cartró, envasos, fracció orgànica, vidre i frac-
ció resta, més un element amb un joc interac-
tiu que parla, també de propostes d’actituds
que fomenten la prevenció.
“ORGÀNICA” 
Consta de vuit lletres gegants que formen la
paraula orgànica, a través de les quals podem
conèixer el procés de transformació de la
fracció orgànica fins a obtenir-ne compost,
així com els beneficis que comporta per a la
salut i el medi ambient. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Noces d’or. El proper 29 de novembre se
celebrarà un acte col·lectiu per celebrar les
noces d’or de les parelles del Masnou. Totes
aquelles parelles que el 2008 compleixin 50
anys de convivència i vulguin participar a la
celebració han de contactar amb la Regidoria
de Gent Gran, a l’Edifici Centre (c/ de Pujadas
Truch, 1 A) o bé trucar al tel. 93 542 74 40. 

Horaris dels equipaments del Patronat:
Museu Municipal de Nàutica: de dimarts a
divendres, de 17 a 20 h; dissabtes, d’11 a 14 i
de 17 a 20 h, i diumenges i festius, d’11 a 14 h.
Casa de Cultura: tancada per obres des del
5 d’octubre.
Arxiu Municipal: dilluns i dimecres, de 9 a
13 h i de 16 a 19 h.
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Bona arrencada del Ple de Tardor

L’humor àcid i subtilment feminista de
Virginia Imaz va ser l’encarregat d’obrir
el cicle de teatre Ple de Tardor el 3 d’oc-
tubre passat, a la sala polivalent de Ca
n’Humet. Tal com va explicar la regidora
de Cultura, Marta Neira, aquesta inicia-
tiva “vol allargar l’esperit del Ple de Riure
i que el teatre còmic tingui presència al
municipi durant tot l’any”. L’espectacle va
començar al vestíbul de la sala polivalent,
on la formació musical Woody’s Tribute

va rebre el públic i el va preparar per sub-

mergir-se en el món tan particular que
crea el teatre. 

“Estic molt satisfeta amb el resultat
del Ple de Riure, ja que la programació ha
estat de molta qualitat i la ciutadania així
ho ha percebut. A més a més, cal dir que
s’ha fet molta feina que no es veu, com
ara millorar l'organització del Ple de
Riure, de manera que hem treballat com
un veritable equip l'Ajuntament, la Direc-
ció Artística i la Producció,” comenta la
regidora. Des de l'Ajuntament s'ha apun-

tat que amb el cicle es vol acostumar la
ciutadania a tenir propostes culturals
constants al municipi.

De la mateixa manera que amb el Fes-
tival Internacional de Teatre Còmic Ple
de Riure, la Direcció Artística és a càrrec
de la companyia masnovina Chapertons
Còmic Teatre. Un dels seus integrants,
Carles Torrano, va ser present a la inau-
guració i va remarcar la qualitat dels
espectacles programats. El cicle continua
el proper 24 d’octubre, amb La forma de

les coses, un text de Neil Labute que diri-
geix Julio Manrique en una coproduc-
ció del Teatre Lliure i La Troca. És un
muntatge sorprenent que reflexiona
sobre la identitat i les relacions humanes,
i que ha aconseguit una bona considera-
ció per part de crítica i públic. El diven-
dres 21 de novembre finalitza el Ple de
Tardor amb el muntatge Démodés, de la
Cia. la Tal i Leandre, una original pro-
posta al voltant de la vida dels pallassos
més enllà dels escenaris. 

El cicle continua fins 
a finals de novembre, amb
una coproducció de La
Troca i el Teatre Lliure, 
i una altra de Leandre 
i la Cia la Tal

Virginia Imaz durant 
la representació d’Encantadas

Els preparatius
del Guernica, 
a la SAM
Fins al proper 4 de gener es pot visitar, a
la Sala d’Actes Municipal (SAM), la mos-
tra Picasso pinta el Guernica, basada en
les reproduccions dels dibuixos prepara-
toris del Guernica i de fotografies d’èpo-
ca. L’exposició vol contribuir a la divul-
gació de l’obra més famosa de Picasso,
explicant el context històric en què va
ser pintada, mostrant l’intens procés
creatiu que va recórrer l’autor i esbos-
sant la gestació de la seva condició de
símbol. Aquesta mostra itinerant és una
producció de la Fundació Palau de Cal-
des d’Estrac i l’Oficina de Patrimoni Cul-
tural de la Diputació de Barcelona per a
la Xarxa de Museus Locals. Amb la
col·laboració de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo. 

L’espectacle de
dansa Mozart nu

1986-2008, creat i
dirigit pel drama-
turg i artista mas-
noví Iago Pericot,
ha estat reconegut
amb el Premi al
millor espectacle
de dansa en gira
2007-2008, que va

rebre a començaments del mes d’octu-
bre en el marc de la Feria de Teatro y

Danza, d’Osca. La programació d’a-
questa fira incloïa la representació del
muntatge en què Pericot ha recupe-
rat i actualitzat el reeixit espectacle
que va estrenar ara fa 22 anys, també a
Aragó, on les característiques de l’es-
pectacle –els ballarins i ballarines apa-
reixen completament nus a escena–
van provocar que els GEO (Grup
Especial d’Operacions de la policia)
interrompessin els assajos.

L’espectacle, que es troba de gira,
ha tingut una gran resposta per part

del públic, tant a Osca com a Mana-
cor, una altra de les localitats per on
ha passat recentment; com també a
Barcelona, on va ser estrenat el mes
d’abril passat i on també va ser
representat al festival Come & See.
Els propers mesos, el muntatge es
podrà veure al Mes de Danza de Sevi-
lla i a poblacions com Figueres, Giro-
na, Reus, Leganés, Castelló i Sant
Cugat. A més a més, opta a un dels
premis Butaca, que es fallen a finals
del mes de novembre. 

Premi per a l’espectacle Mozart nu, de
Iago Pericot

El butlletí municipal El Masnou Viu

ha estat reconegut amb el Premi de
comunicació no sexista en categoria
local que atorga l’Associació de
Dones Periodistes de Catalunya cada
any com a reconeixement de la tasca
informativa dels mitjans i la seva
contribució a la igualtat. El veredicte
dels premis es va fer públic el
dimarts 30 de setembre al Gran Tea-
tre del Liceu de Barcelona. L’alcalde
del Masnou, Eduard Gisbert, va
recollir el guardó. Altres premiats
van ser els diaris AVUI, Público i 20

minutos per haver tret la publicitat
discriminatòria de les seves pàgines,
així com l’Instituto de la Mujer per la
seva campanya NombraEnRed, de la
Comisión Asesora sobre el Lengua-

je, que ha contri-
buït que la pers-
pectiva de gène-
re també avanci
amb les noves
t e c n o l o g i e s .
També van rebre
un reconeixe-
ment per la seva
tasca la periodis-
ta de La Van-

guardia Mari-

cel Chavarría i
Roser Bofill ,
editora de la revista El Ciervo; van
rebre també sengles mencions, en
l’apartat de males pràctiques, el pro-
grama El larguero de la SER i la
revista Interviú.

El guardó reconeix les bones
pràctiques i remarca les dolentes en
comunicació, per contribuir a la cre-
ació d’un entorn més just i que afavo-
reixi la igualtat d’oportunitats. 

‘El Masnou Viu’ guardonat amb 
el Premi a la comunicació no sexista

Tots els mitjans i institucions que van rebre el premi van 
posar a les escales del Liceu. Fotografia de Roser Vilallonga.
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Coincidint amb la Declaració Universal
dels Drets dels Infants, el 20 de novem-
bre de 1956, la Regidoria d’Infància
organitza, un any més, el cicle d’activi-
tats Novembre, mes dels drets dels

infants, pels meus drets! Aquest cicle
inclou un ampli programa de propostes
per als nens i les nenes del Masnou de 0
a 11 anys adreçades a difondre i reivin-
dicar els drets de l’infant, on els infants
són els veritables protagonistes. 

Dins del cicle es troba la campanya
Infants al parc!, que vol reforçar el lli-
gam dels nens i nenes amb els espais de
la ciutat on poden jugar i relacionar-se
amb el seu entorn. Cada diumenge, a
diferents parcs i places, s’hi faran
tallers. 

Altres propostes destacades són les
sessions de L’Hora del Conte, el taller
de massatge infantil, l’espectacle La

simfonia de les joguines i el teatre
familiar, amb el pallasso Marcel
Gros.

D’altra banda, també s’han
inclòs dins del cicle les
xerrades del programa
Créixer amb tu, em-
marcades en el Pro-
jecte educatiu del
Masnou, i que s’adre-
cen als pares i mares de

criatures d’entre 0 i 3 anys per orientar-
los sobre les primeres cures i atencions
dels seus fills i filles. 

Novembre, el mes dels drets del infants
La Regidoria d’Infància organitza un ampli cicle d’activitats amb els nens i nenes com a protagonistes

ACTIVITATS

INFANTS AL PARC!
Tots els diumenges de novembre, d’11 a 13 h.
Diumenge 2: INFANTS AL PARC! Taller de xapes, pels teus drets. 
Pl. Ramón y Cajal 
Diumenge 9: INFANTS AL PARC! Taller d’imants, imanta el teu dret
Jardins Lluís Millet
Diumenge 16: INFANTS A LA PLACETA, JUGANT PER LA IGUALTAT!
Coincidint amb la presentació de la revista de la Regidoria de la Dona.
Diumenge 23: INFANTS AL PARC! Fem malabars amb els drets?
Països Catalans
Diumenge 30: INFANTS AL PARC! Maquilla’t pel dret.
Parc del Mil·lenari

HORA DEL CONTE, els dies 7 i 21, a les 18 h, a la Biblioteca, infants a partir de 4 anys.
A les 18.45 h, el dia 7 es farà un dibuix, i el 21 es farà un taller d’animals de la Terra.

TALLER DE MASSATGE INFANTIL, per a mares i pares, acompanyats de nadons d’1 a 9 mesos.
A Ca n’Humet, d’11.30 a 13 h , dissabte 22.

SIMFONIA DE LES JOGUINES, a càrrec de la Jove Orquestra de Cambra del Masnou, a Ca n’Hu-
met a les 18 h, dissabte 22.

TEATRE FAMILIAR, el dissabte 29, a les 18 h, a Ca n’Humet, Giralluna, pallassos del Marcel Gros.
Entrada: 1 euro infants fins a 11 anys, i 3 euros els adults.

XERRADES “CRÉIXER AMB TU”, del Projecte educatiu del Masnou, a les 18.30 h
Dimarts 4, al Sol Solet: “La incorporació d’una nova persona a la família i els canvis que es produeixen”.
Dimecres 12, a Petit Vailet: “Les atencions bàsiques a la criatura”.
Dimecres 19, a Ca la Rita: “Interacció i comunicació”.
Dimecres 26, a Sol Solet: “El benestar i la salut de la criatura”.

Arriva el Correllengua

Els propers 17 i 18 d’octubre, Ca n’Humet
acollirà la celebració del Correllengua,  ini-
ciativa sorgida des de la societat civil per
reclamar un ús comú i generalitzat de la
llengua catalana com l’única llengua d’unió
dels territoris que configuren els Països
Catalans. Organitzada per l’entitat La Xalu-
pa i amb la col·laboració de l’Ajuntament, la
celebració inclourà un concert amb Caliu i
Cesc Freixas, el divendres al vespre, i el dis-
sabte 18 d’octubre, una cercavila amb els
Geganters del Masnou, actuacions infantils
i de la colla bastonera Picadits, la lectura
del manifest, l’actuació de la pirotècnica
Bertran-Valls i un concert amb Miquel del
Roig. Podeu consultar els horaris a l’Agen-
da, a la pàgina 10.

Deu anys de nits 
d’havaneres i rom

La plaça d’Ocata va ser l’escenari, el 20 de
setembre, d’una emotiva i destacada celebra-
ció, la de la desena edició de la Nit d’Havane-
res i Rom. L’Associació Cultural Sons va orga-
nitzar aquesta trobada, que va comptar amb
les actuacions dels grups d’havaneres Arjau
de Calella de Palafrugell, Barca de Mitjana de

Premià de Mar, Vent Fort de l’Hospitalet de
l’Infant, Boira de Lleida, Garbes i Rostolls de
Begues, Jaume Arnella del Vallès, La Bella
Lola d’Arenys de Mar i el grup masnoví
Borinquen. Aquesta iniciativa va comptar
amb el suport de l’Ajuntament.

Jornades Europees 
de Patrimoni 

El Masnou es va afegir a la celebració de les
Jornades Europees de Patrimoni amb l’orga-
nització, des del Patronat Municipal, de dues
passejades. La primera va tenir lloc el dissab-
te 27 de setembre i es destinava a les perso-
nes nouvingudes. Quinze van ser els assis-
tents que van fer un recorregut pel Masnou
per conèixer els diferents elements d’interès
del municipi relacionats amb el patrimoni i la
història de la vila.

La segona passejada va ser el diumenge
28 de setembre, amb un total de 45 partici-
pants i va tractar el tema de la Guerra Civil
amb la intenció de recordar indrets protago-
nistes d’episodis de la Guerra Civil fins a l’a-
rribada dels nacionals i els inicis de l’època
franquista.

El Ganges de Zampaglione

Entre el 6 i el 28 de setembre, la Sala d’Ac-
tes Municipal (SAM) va acollir la mostra
fotogràfica Ganges, cuerpos y almas, del
fotògraf establert al Masnou Héctor Zam-
paglione. Amb aquest recull, l’autor pretén
transmetre experiències i sentiments durant
un recorregut que va fer pel Ganges, riu
sagrat d’una civilització mil·lenària en què
conflueixen diverses divinitats, religions, cre-
ences i filosofies. L’acte va comptar amb la
presència del fotògraf; l’alcalde, Eduard Gis-
bert; la regidora de Cultura, Activitats i Fes-
tes, Marta Neira, i el filòsof Gregorio Luri,
que va presentar aquesta mostra, que es va
poder veure fins al 28 de setembre.

Continuen les reunions de
la Comissió de Festes

La Comissió de Festes, organisme ciutadà
responsable del disseny i organització de
celebracions com la cavalcada de Reis i la
Festa Major, continua amb les seves reu-
nions. Les properes trobades seran el 10 de
novembre i el 15 de desembre. Totes les reu-
nions són a la sala polivalent de Ca n’Humet
(Fontanils, 77), a les 20 h. 

El 4 d’octubre passat, les corals Esclat de Teià,
Xabec de Gent del Masnou i la Polifònica Joia
d’Alella van homenatjar el compositor masno-
ví mestre Lluís Millet amb un concert a l’es-
glésia de Sant Pere del Masnou. Amb aquesta

actuació, les tres corals van voler afegir-se a la
celebració del centenari del Palau de la Músi-
ca Catalana, tan vinculada a l’Orfeó Català,
fundat pel músic masnoví. L’acte va comptar
amb el suport de l’Ajuntament del Masnou.

Cant coral per homenatjar Lluís Millet
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La Sala Consistorial
de l’Ajuntament 
es fa petita 
per homenatjar
Ricky Rubio

De la platja al Complex
El sorragim, esport a la platja ha servit per donar continuïtat a les activitats fixes del Complex Esportiu Municipal

Aprofitant el bon temps i un entorn
privilegiat, durant els mesos de juliol i
setembre la Regidoria d’Esports de l’A-
juntament del Masnou va organitzar
unes sessions d’activitat física a la
platja d’Ocata, incloses dintre del pro-
grama Fem esport, fem salut, d’accès

totalment lliure i gratuït. Totes les acti-
vitats eren de caràcter terapèutic bus-
caven relacionar en tot moment l’acti-
vitat física amb la salut. Es va fer toni-
ficació, manteniment, tai-txi i Pilates, i
cada sessió va comptar amb una mitja-
na de 15 assistents.

Un cop acabada la temporada d’es-
tiu, la Regidoria vol donar continuïtat
a aquestes activitats al Complex
Esportiu Municipal. Actualment ja
s’estan duent a terme cursos d’aerò-
bic, manteniment, Pilates i tai-txi en
diferents horaris de matí i tarda. La

duració d’aquests cursos és trimestral
i el preu és de 21,55 euros al mes i de
50,30 euros al trimestre per a les clas-
ses de manteniment físic i aeròbic, i
de 32,85 euros al mes i 79,10 euros al
trimestre per a les classes de tai-txi i
Pilates. 

L’Ajuntament del Masnou, el Club El Mas-
nou Basquetbol, i un club de fans i ciuta-
dans i ciutadanes a títol individual van
homenatjar el basquetbolista masnoví
Ricky Rubio el divendres 3 d’octubre a la
sala consistorial de l’Ajuntament del Mas-
nou. El jugador va rebre les felicitacions
de l’alcalde, Eduard Gisbert, i del regi-
dor d’Esports, Mariano Alquézar, en

representació de tot el consistori. De mans
de l’alcalde, el jugador va rebre una placa
commemorativa, i per part del Club el
Masnou Basquetbol, una fotografia de l’è-
poca en què el jugador formava part dels
equips de la base. Rubio va agrair a les
autoritats i al públic assistent el seu reco-
neixement, i va manifestar la seva satisfac-
ció per la trobada amb amics i amigues. 

El 'sorragim' ha permès gaudir 
de la platja fent esport.

Ricky Rubio va rebre una placa commemorativa per part del consistori.

ESPORTS  

Reconeixement a les esportistes olímpiques

El C N el Masnou celebra 
la tradicional Nit de la Vela

La Nit de la Vela del Club Nàutic el
Masnou és la festa més emblemà-
tica de l’entitat i en el seu decurs
es ret homenatge públic als èxits
esportius dels regatistes de totes
les classes al llarg de la tempora-
da. En l’edició d’enguany, que va
tenir lloc el 20 de setembre, també
es va fer un reconeixement espe-
cial a les tres regatistes del Club
que han participat en els Jocs
Olímpics Beijing 2008, Natàlia

Via-Dufresne, Mònica Azón i
Sandra Azón (absent a l’acte).

És tradició del Club que, durant
la vetllada, les persones assistents
elegeixin entre diversos candidats
de cada classe el millor esportista
de la temporada. El resultat de la

votació al millor esportista de la
temporada 2007-2008 va donar
com a guanyador el jove regatista
Jordi Xammar, entre altres èxits
assolits, per haver resultat campió
de Catalunya i d’Espanya i primer
classificat de la Copa d’Espanya
2008 de la classe Optimist. A més
a més, el Club Nàutic El Masnou
ha completat una molt bona tem-
porada 2007-2008 en totes les clas-
ses, com ho demostra el seu pal-
marès.

L’acte va comptar amb la pre-
sència de la presidenta del Club,
Maria Glòria Aragó; l’alcalde del
Masnou, Eduard Gisbert, i el
president de la Federació Catala-
na de Vela, Segimon Obradors. 

Durant l'acte, Gisbert va entregar un obsequi a Mònica Azón (a la dreta)
i a Vía-Dufresne (a l'esquerra).
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L’equip de tir de la Policia 
Local del Masnou fa deu anys

El 29 d’octubre de 1998, els agents Pere

J. Martínez, Xavier Díaz, Gregori Pas-

tor i Carlos González van constituir-se
com a equip de tir de la Policia Local del
Masnou. Comptant sempre amb l’ajut de
la Prefectura del cos, l’equip ha evolucio-
nat gairebé al mateix temps que el tir poli-
cial a l’Estat, hi han estat dels primers
agents a fer un curs d’escortes a Catalun-
ya. La seva formació els ha permès obte-
nir més experiència en l’ús d’armes i més
coneixements tàctics en situacions de
risc. 

El tir policial s’emmarca dins del tir
professional, “en el qual saber quan has
de disparar i quan no és igual d’impor-
tant”, afirmen. Els agents utilitzen diver-
ses armes, tant curtes (pistoles i revòl-
vers per al tir de precisió) com llargues
(escopetes per als recorreguts de tir, per
al tir en situació policial i per al tir al
plat). A més a més, també es fa tir amb
fusell tàctic. 

Amb més de 20.000 km a l’esquena
Al llarg de tots aquests anys, l’equip ha
participat en 73 competicions, en les
quals ha obtingut 55 podis i 83 classifica-
cions entre el 4t i el 10è lloc. Aquestes
competicions han comptat amb un mínim
de 50 i un màxim de 300 tiradors partici-
pants. L’equip s’ha desplaçat amb vehicle
a totes les cites, tant en l’àmbit nacional

com internacional, i ha recorregut més de
2.000 km per temporada.

Martínez, Díaz, Pastor i González

han compaginat els entrenaments i les
competicions amb la seva tasca com a
policies locals del municipi. Després dels
anys que els avalen, el que compta és l’es-
forç humà i professional que hi ha darre-
re d’aquests quatre agents. I aquest és,
precisament, el seu valor més gran.

Resultats destacats
• Any 2003, França, Campionat Interna-
cional de tir en situació policial CITES
Saint Astier: subcampions d’Europa en la
classificació individual.
• Any 2003, Palència, XII Campionat
Nacional de tir policial IPA Espanya:
campions d’Espanya com a equip.
• Any 2003, Barcelona, X Jocs Mundials
de Policies i Bombers: cinquè lloc en la
classificació individual.
• Any 2005, Lleida, Campionat de Cata-
lunya per a Policies Locals de tir pràctic
policial “Ciutat de Lleida”: tercer lloc com
a equip.
• Any 2006, Lleida, Campionat de Cata-
lunya per a Policies Locals de tir pràctic
policial “Ciutat de Lleida”: tercers en la
classificació individual. 
• Any 2007, Platja d’Aro, Campionat de
tir Nadal Platja d’Aro: campions com a
equip i en la classificació individual. 

Sis medalles per al Club 
d’Aeromodelisme Barcelona

El Club d’Aeromodelisme Bar-
celona, amb seu al Masnou, va
organitzar el 17è Campionat
del Món de Modelisme Espa-
cial, sèniors i júniors, del 22 al
28 d’agost d’enguany. El Cam-
pionat es va dur a terme a l’ae-
ròdrom d’Alfés (Lleida) on es
va instal·lar tota la infraestruc-
tura necessària per a l’esdeve-
niment esportiu, que va comp-
tar amb més de 400 partici-
pants provinents de 21 països
diferents. L’equip del Club d’Ae-
romodelisme Barcelona va
aconseguir sis medalles en
aquest mundial. 

Vòlei a la platja 

El 10 d’agost es va celebrar a la platja d’Ocata el primer tor-
neig de vòlei platja 4x4 del Casino del Masnou, dirigit per la
Laura i en Tirso Esparré. Hi va haver una gran participació,
amb un total de 100 participants i 21 equips. Hi van partici-
par jugadors del Prat, de l’Atmetlla, de Barcelona, de Mata-
ró, de Sabadell, de Tordera, de Berga, de Sant Boi i del Mas-
nou. El torneig va durar tot el dia i va cloure a les nou de la
nit, quan va tenir lloc l’entrega de trofeus. 

I Open Billar Tres Bandes

El Club Billar el Masnou ha organitzat, per als dies 15 i 16
de novembre el primer campionat d’Open Billar a Tres Ban-
des. Les instal·lacions del Club, situades a l’interior del
SOCNUM-Casinet (c/ Barcelona, 46), compten amb tres
billars gran match. Aquest Open estarà obert al públic i el
format es definirà en funció dels participants. Les inscrip-
cions es podran fer fins al 10 de novembre i el preu és de
15 euros. 

Aquest octubre, l’equip de tir de la Policia local celebra el seu desè aniversari. Treballar amb
esforç, sacrifici i constància per aconseguir els màxims objectius sempre ha estat el motor
que ha alimentat l’esperit esportiu d’aquest equip. Guanyar-se un reconeixement dins del
món del tir policial no ha estat una tasca gens fàcil, perquè els resultats no vénen sols.

Futbol sala femení:
dones en un món encara 
considerat d’homes

L’equip de futbol sala femení A
del Club de Futbol el Masnou
Interdinàmic està jugant, actual-
ment, a la categoria de Divisió de
Plata Nacional (Grup II). Tot i
que és un orgull i una satisfacció
haver arribar fins a aquest nivell,
també pot ser un problema. A
diferència d’un equip masculí de
la mateixa categoria, elles no
cobren per jugar, no viatgen en
autocars ni avions, no van a
hotels, no tenen les dietes paga-
des, no tenen fisioterapeutes, ni
massatgistes, ni preparadors
físics, ni tampoc s’omple de
públic el pavelló on juguen. 

La falta de suport per part de
les entitats públiques i privades,
la dificultat de trobar patrocina-
dors, la manca de publicitat i, per
tant, de públic i afició, són algu-
nes de les dificultats amb què
s’han trobat pel fet de jugar a un
esport considerat d’homes; però

malgrat aquestes diferències, el
Club lluita cada dia per sobreviu-
re i créixer. L’equip creu que al
futbol sala femení no se li dóna la
importància que té i assegura
que, fora de Catalunya, rep més
suport tan econòmic com social.
El gran objectiu d’aquest equip
masnoví és, ara per ara, fer-se
conèixer al municipi on juguen i
el nom del qual defensen, i que la
gent sàpiga que hi ha futbol sala
femení de nivell al seu poble.
“Per canviar la mentalitat de la
gent respecte del futbol sala
femení cal deixar de comparar-lo
amb el masculí”, expliquen les
jugadores. 

Tot i les dificultats i discrimi-
nacions que pateixen, l’equip veu
el futbol sala femení com una
forma de vida, un estil i una pas-
sió que comparteixen, de la qual
no poden prescindir (a part de
l’evident benestar físic…). 

Dretes i d'esquerra a dreta: Laia, Jorqui, Yas, Subi, Palmer, Adri i Susi. Ajupides i
d'esquerra a dreta: Silvi, Berta, Tatu, Lola, Txiqui, Noni i Eli.

L’equip de tir de la Policia local del Masnou. D’esquerra a dreta:
Pere J. Martínez, Gregori Pastor, Xavier Díaz i Carlos González.

Més 
informació

Si voleu veure la
vitrina dels tro-
feus, fer una ullada
a l’arxiu fotogràfic
o conèixer una
mica més l’equip
de tir, podeu con-
certar una visita
amb l’agent Carlos
González al telè-
fon 93 555 22 44.
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Victòria Pujadas. Pintora
“L’art em permet reimaginar el món”

Pensa que l’artista neix o es fa?
Pregunta complicada. Jo penso que l’artis-
ta, en principi, neix. Tots podem intentar
comprendre el món de l’art, però l’art té
una essència que és una qüestió interna
molt complicada.

Des de molt petita ha estat vinculada 
a la pintura. 
Per mi, a tot arreu sempre hi ha hagut la
pintura. Quan era petita fins i tot dibuixa-
va sobre un tovalló mentre dinava. Del
meu pare, n’he rebut moltes influències.
Ell pintava i jo me’l mirava i pensava:
com ho fa? Llavors, quan jo feia una gui-
xadeta, ell em cridava perquè dibuixés-
sim junts i a mi m’agafava una por… Tot
això em va introduir dins d’un joc que
ara, de lluny, recordo com una cosa molt
màgica, com una entrada dins d’un món
paral·lel on podies reimaginar-ho tot. I
ara, és quan entenc per què estic treba-
llant d’això. 

Del seu pare, en deu tenir molts bons
records. Amb quin es queda? 
El trobo molt a faltar. No era el típic pare,
era un personatge que tot ho veia com a
nou cada dia, no existia la rutina per ell,
era una persona molt alegre tot i haver
passat una guerra. Tant a mi com a les
meves germanes, ens ha educat molt amb
la sensibilitat d’aquest món que jo anome-
no paral·lel.

A part del seu pare, ha rebut influències
d’altres pintors?
També em va marcar Romà Vallès. Em
va mostrar un camí molt diferent i em va
fer entrar dintre la pintura abstracta.
Ens uneix una forta amistat i sempre
tenim xerrades molt interessants de
com la forma modifica tots els estats
interns. Quan tu pintes una llimona, l’es-
pectador veu una llimona i res més.
Però traient la forma i col·locant el
color, l’altre també pot percebre la lli-
mona, o sigui, començar el que és l’abs-
tracció de debò.

Com definiria l’evolució de la seva 
pintura?
L’evolució rau en el fet que en tot a la vida
hi ha moltes variables i moltes conne-
xions que no es veuen fins que no ha pas-
sat el temps. Cada cosa va canviant en
funció del que té al voltant i nosaltres
tenim emocions, estats…, que ens modifi-
quen constantment la forma de ser. 

Jo he fet l’evolució típica: vaig anar
mirant i vaig fer una pintura més aviat figu-
rativa, vaig passar a un impressionisme on
treballava la llum i, a partir d’això, em vaig
anar expressant jo i va sortir un expressio-
nisme sense pensar que era un tipus de
pintura on les sensacions, les motivacions
i els estats d’ànim es veien molt clars. I
ara, ja és un moment en el que treballo
molt més els símbols, perquè és el que al
final tenim tots a dins. Quan veus un sol, el
sol mateix és simbòlic, o sigui, evoca mol-
tes coses i molts pensaments.

La religió també és una part molt
important per mi dintre del món de l’art. A
mi les religions m’interessen totes en con-
cret, tinc altars per tot arreu. Penso que
els déus són símbols que et recorden
constantment que tu pots amb tot, essent
fidel, sobretot, a tu mateixa.

Com era el Masnou de quan era petita?
El Masnou que recordo ara és l’eixida de
casa. Aquesta és una casa del carrer de
Pere Grau que dóna a dues bandes, on el
meu pare tenia el taller de pintura indus-

trial (perquè pintava parets i, com a afició,
quadres, fins que va deixar de pintar
parets i ja només pintava quadres). 

Quant al poble, ha canviat moltíssim.
Ara s’ha tornat un poble dormitori, no per
això pitjor, perquè hi estic molt bé. Per
treballar és perfecte. La llum que donen el
mar i el cel del Masnou és molt especial.
La serenor, la tranquil·litat d’alguns dels
racons que encara conserven aquesta
calma. No obstant això, crec que hi falta
un centre ben definit i treure la N-II.

Què opina del municipi des del punt 
de vista cultural? 
Sobretot, crec que li manquen espais cul-
turals fixos, que la gent sàpiga, de per si,
que hi són. Fer xerrades d’art, espais d’art
en diferents llocs del municipi o estudiar
altres formes per captar l’interès dels
masnovins i masnovines. Caldria reedu-
car culturalment.

És la petita de tres germanes, filles del conegut pintor masnoví Pere Pujadas, i, com el seu pare, ha fet de l’art de la
creació el seu mode de viure. Amb 46 anys, la Victòria ha estat guardonada amb nombrosos premis que l’han fet ser una
artista reconeguda arreu. A més, va dedicar més de quinze anys a ensenyar, fent classes de pintura al seu taller del Masnou.
Després d’haver tastat diverses branques pictòriques, es queda amb l'abstracta, que li permet construir un llenguatge propi
dins d’un món simbòlic.

“EL MEU PARE HO VEIA TOT
COM A NOU CADA DIA, NO
EXISTIA LA RUTINA PER
ELL”

“ARA ÉS UN MOMENT EN
QUÈ TREBALLO MOLT MÉS
ELS SÍMBOLS, PERQUÈ ÉS
EL QUE AL FINAL TOTS
TENIM A DINS”

L’ENTREVISTA

Campanya municipal contra
la violència de gènere

novembre 2008ACTUA
Contra la violència vers les dones


