
El president de la Generalitat
inaugura la plaça del Mercat Vell
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L’Ajuntament 
canvia de número 
de telèfon Pàg. 5

Com a conseqüència d’una millora en les
telecomunicacions municipals i per inten-
tar oferir una millor atenció a la ciutada-
nia, l’Ajuntament del Masnou ha dut a
terme un canvi en la telefonia que unifi-
ca les diverses centraletes dels diferents
edificis municipals.

Enguany, la celebració del Nadal ve envol-
tada d’altres esdeveniments importants al
municipi, com ara la inauguració de la

plaça del Mercat Vell, una de les obres de
més envergadura dutes a terme al munici-
pi, que ha suposat la construcció del pas
soterrani, les places d’aparcament, la cons-
trucció de diversos habitatges i l’arranja-
ment dels carrers dels voltants. El diumen-
ge 20 de desembre, el president de la
Generalitat, José Montilla, inaugurarà
aquest nou espai ciutadà. Un altre motiu
de celebració és la finalització de la pràc-
tica totalitat de les obres incloses dins el
FEIL, que ha donat com a resultat una
imatge nova i més amable d’alguns dels
carrers del municipi.

Inclou l’agenda 
del 18 de desembre 
al 13 de gener
No us perdeu cap de les activitats
que es fan al municipi

Les tradicions són les que, sens dubte, donen forma al Nadal. Consistori i entitats han previst un ampli
programa que no oblida cap de les tradicions pròpies aquests dies i que pretenen esdevenir una proposta
per ser compartida entre tots els masnovins i masnovines. La Fira de Santa Llúcia, entre el 5 i el 7 de des-
embre, va marcar l’inici d’un dels períodes més entranyables de l’any. La imatge del Nadal a El Masnou
Viu, corresponent al treball guanyador del Concurs Escolar de Postals, és obra d’Iván López, del CEIP
Ocata. Marina Jurado, del CEIP Lluís Millet, i Berta Rodríguez, de l’escola Sagrada Família, van quedar en
segon i tercer lloc, respectivament.
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Volem recuperar la història de la nostra vila, i per això és imprescindible la
col·laboració de tothom. Per aquest motiu, us convidem a enviar-nos les vostres
fotografies que estiguin vinculades a una època o un record del Masnou. En cada
número de la revista es publicarà una fotografia de les que hàgim rebut. Podeu
enviar-nos els vostres records al correu electrònic elmasnouviu@elmasnou.cat
o bé per correu convencional a El Masnou Viu, Ajuntament del Masnou,
passeig de Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou.

Operaris i aprenents de lampistes i electricistes de Feliu Arisa,

conegut per Feliu Llaune (1947-1948). D’esquerra a dreta: Feliu

Arisa, Vicens Segarra, Domingo Roma, Vicens Vives, Arturo Pas-

cual, Antonio Martínez i Juan Noguer. Aquesta fotografia ha estat

donada a l’Arxiu Municipal i documentada per Arturo Pascual.

Aquest és un espai perquè ens envieu aquelles imatges que més us agraden del Mas-
nou i les que menys. Podeu enviar-nos les vostres fotografies al correu electrònic
elmasnouviu@elmasnou.cat o bé per correu convencional a El Masnou Viu, Ajun-
tament del Masnou, passeig de Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou. No es publica-
ran comentaris que atemptin contra persones o institucions.

@ M’agrada / No m’agrada

Que a la Fira de
Santa Llúcia hi
hagués tan poques
parades de produc-
tes nadalencs. L’ori-
gen i el sentit d’a-
questa Fira és ven-
dre coses per poder
guarnir la casa.

Xavier Solà

La celebració de la
Castanyada. M’agra-
da que el Masnou
segueixi mantenint
la tradició d’una
festa com aquesta,
que omple de para-
detes de castanyes i
moniatos els carrers.
Malauradament,
cada cop més sovint
es veu com Halloween acaba eclipsant una celebració tan catalana. 
Aquí us deixo amb els panellets que jo mateixa he fet aquest any.

Lluïsa Castells:

)

:)

Ajuntament
93 557 17 00

Àrea de Manteniment 
i Serveis 
93 540 75 50

Àrea de Promoció 
Econòmica 
93 557 17 60

Àrea de Serveis a les 
Persones 
93 557 18 00

Arxiu Municipal 
93 540 15 11

Biblioteca Pública 
Joan Coromines 
93 540 90 56

Ca n’Humet. Punt 
d’Informació Juvenil 
ACCÉS
93 540 00 56

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

Cementiri Municipal 
93 555 76 02

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

Jutjat de Pau 
93 555 07 13

Mercat Municipal 
93 555 19 65

Museu Municipal de Nàutica
93 557 18 30

Oficina Benestar Social 
de la Generalitat 
93 540 28 80

Oficina Local Habitatge 
93 540 91 38

Oficina Municipal 
del Consumidor (OMIC) 
93 557 18 00

Oficina Municipal 
Escolarització (OME)
93 540 40 25

Poliesportiu Municipal 
93 555 61 03

Recaptació
93 557 17 00

Sales de Vetlla 
Municipals 
93 540 18 22

Servei Municipal 
de Català 
93 540 22 85
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Telèfons d’interès

SERVEIS

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

URGÈNCIES

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

Protecció Civil 
93 555 17 44

Bombers de Badalona 
085 / 93 388 00 80

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

Urgències ambulàncies UTE 
061

INFORMACIÓ

Les imputacions d’alts càrrecs polítics en processos jurídics per corrupció –un tema lamentablement
de molta actualitat darrerament– m’han colpit profundament. La meva indignació, fins i tot ràbia, em
fa seguir molt de prop tots els procediments, els actes acusatoris i la instrucció dels diversos casos.
Estic convençut que els meus companys de consistori han tingut una reacció similar.

Davant de tots aquests fets execrables, com a representant polític que sóc, vull demanar perdó a tots
els ciutadans i ciutadanes. És un gest que ja va fer al seu dia el president de la Generalitat, José Montilla,
com a mostra del dolor i de la vergonya que provoquen aquests fets. Ni la ciutadania ni la política no merei-
xen cops com aquest. A la vegada, però, proclamo el meu convenciment que la immensa majoria de les per-
sones que es dediquen a la política som a la vida pública per servir, tot i que no sempre l’encertem. Però el
nostre compromís és alt, i això reclama un alt nivell d’autoexigència. Per assolir els objectius que la nostra
tasca –representar la voluntat popular– per si mateixa ens imposa, cal treballar durament, i nosaltres hi
volem treballar, estem treballant-hi i hi continuarem treballant.

No totes les persones som iguals. En la meva tasca com a alcalde, comparteixo responsabilitats
supramunicipals amb diferents edils i alcaldes i alcaldesses d’altres poblacions i de diferents signes
polítics, i sempre he trobat en totes aquestes persones interès i implicació per seguir avançant per
aconseguir el benestar dels nostres pobles.

Tampoc vull perdre l'oportunitat de desitjar-vos a tots i totes un bon Nadal i un feliç 2010.

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

Pere Comín i Monguillot pregunta:
Al final del carrer de Sant Felip (Capità Miram-
bell) hi ha unes cases a mà dreta que fan ver-
tadera pena. No entenc com l’Ajuntament no
obliga els propietaris a tenir-les decents. Els
propietaris haurien de mantenir decents els
seus habitatges (i més quan són d’un dels
carrers principals del municipi) i l’Ajuntament
hauria de posar les facilitats que calguessin
perquè ho fessin.

Màxim Fàbregas
Regidor d’Urbanisme i Habitatge

En primer lloc, vull agrair-li la seva preocupació,
que comparteixo plenament. L’actual normativa
no permet a l’Ajuntament instar els propietaris a
remodelar les façanes tret que el seu estat supo-
si un perill. Per això, el Govern està treballant una
ordenança de façanes que reguli des de les carac-
terístiques dels materials utilitzats en la seva cons-
trucció fins als colors que cal emprar, passant per
la col·locació d’antenes i aparells d’aire condicio-
nat. Una vegada aprovada, disposarem d’una eina
que ens permetrà actuar en casos com els que
vostè esmenta. D’altra banda, i pel que fa a la con-
veniència que l’Ajuntament faciliti les actuacions
de renovació d’aquestes façanes, des de fa dos
anys, hi ha uns ajuts municipals per a la rehabili-
tació d’habitatges que, entre altres actuacions,
preveuen l’arranjament de façanes.

Tots contra la corrupció
Un any més, ens trobem emmig de les celebracions nadalen-
ques. Al Masnou, entitats i consistori han preparat un ampli
programa d’actes per a tots els públics i per poder compar-
tir unes dates tan significatives amb les persones més pro-
peres del nostre entorn. A més, la inauguració de la plaça
del Mercat Vell i la finalització de les obres dutes a terme
dins el FEIL contribueixen a incrementar l’ambient festiu.
De tota manera, cap programa festiu ni cap obra urbanísti-
ca no tindrien cap mena de sentit sense les persones que els
donen vida: els masnovins i masnovines.

El Masnou Viu s’afegeix a les moltes felicitacions, bons
desitjos i bons propòsits que aquests dies són tan habi-
tuals, i desitja a tots els masnovins i masnovines unes molt
bones festes i un feliç 2010. I, sobretot, que els bons des-
itjos posin més de manifest la necessitat de respectar tots
els drets dels éssers humans, entre els quals es troba el
dret a informar i ser informats. Que tots els bons desitjos
es facin realitat.

Editorial
Eduard Gisbert 

Alcalde

Imatges del record



La nova plaça del Mercat Vell suposa un nou
espai públic que ha estat fruit d’un projecte
ambiciós i complex que pretén prosseguir amb
la política de recuperació d’espais històrics.
Amb aquesta voluntat, també s’ha volgut millo-
rar la qualitat de vida de zones concretes del
municipi, i s’han creat nous llocs que han de
servir com a punt de trobada i d’activitat social
per equilibrar diverses àrees del Masnou que
necessitaven ser dinamitzades. L’espai diàfan
de la plaça esdevé un punt que vol revitalitzar
una part del municipi, en concret del Camí Ral,
que fins ara no estava gaire ben considerada
entre la població masnovina per a l’activitat
social. Entre els projectes de desenvolupament
i aprofitament d’aquest espai, l’Ajuntament, a
través de la Unitat de Promoció Econòmica,
estudia la possibilitat de fer d’aquest nou espai
una plaça destinada a l’activitat firaire.

L’aparcament soterrani, els edificis d’habi-
tatges, el pas inferior de connexió amb el port
i el passeig Marítim, la urbanització dels carrers
de Josep Anselm Clavé, Rector Pineda i pas-
satge de la Mare de Déu de Lourdes, així com
la millora de les condicions d’accessibilitat per
a persones amb mobilitat reduïda són la resta
d’actuacions que conformen aquest significa-
tiu projecte, que ha comptat amb un pressu-
post de 4,5 milions d’euros, sufragats per l’A-
juntament (3,5 milions) i altres administra-
cions, com la Generalitat (120.000 euros), el
Fons FEDER de la Unió Europea (330.000
euros) i la Diputació de Barcelona (550.000
euros). L’Ajuntament espera recuperar una part
significativa de la inversió amb la concessió
dels aparcaments i la venda dels tres pisos.

L’aparcament 
S’ha construït un aparcament soterrani amb
tres nivells i amb capacitat per a 42 vehicles
que ocupa quasi la totalitat del nou espai. El

termini per sol·licitar una concessió demanial
de les places d’aparcament és obert fins al 7
de gener. Es pot trobar més informació a la
pàgina web municipal www.elmasnou.cat.

Pas soterrani i passeig Marítim 
Aquest pas inferior, de 30 metres de llargada,
s’estén per sota de la carretera i les vies del
tren, com a connexió i perllongació de l’espai
públic creat de nou a les dues bandes. A la sor-
tida del pas soterrani, un tram de 75 metres del
passeig Marítim forma dues rampes pavimen-
tades per a l’accés de vianants i bicicletes.
Aquest pas vol propiciar la integració del poble
al port i del port al poble. A la vegada, permet
potenciar l’ús de l’aparcament del port amb
finalitats comercials i lúdiques.

Els edificis 
Els nous edificis conformen la façana est de
la plaça. Els edificis es destinen a tres habi-
tatges i a la planta baixa hi ha una rampa d’ac-
cés per a vehicles, una escala d’accés per als
vianants de l’aparcament soterrani i un petit
quiosc bar.

Un nou itinerari urbà
De la reforma urbana realitzada en l’àmbit de
l’antic Mercat Vell neix un important projecte
de futur per al Masnou: la definició d’un nou
itinerari urbà que s’anomena Eix Cívic Blau-
Verd, amb un recorregut que abraçarà fins al
futur parc Vallmora.

La nova plaça del Mercat Vell és el punt de
partida d’aquest futur eix cívic que unirà els
dos espais naturals més destacats del Masnou:
el mar i el port amb el futur pulmó verd de Vall-
mora. Aquest itinerari, que travessa vertical-
ment el municipi, és una clara aposta del Mas-
nou per afavorir una mobilitat més sostenible
i pensada per a tothom. 
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La nova plaça del Mercat Vell 
ja és una realitat

El diumenge 20 de desembre, a les 12 h, s’inaugura oficialment una de les obres de més
dimensió del poble: la plaça del Mercat Vell, amb l’assistència del Molt Honorable President
de la Generalitat, José Montilla.

Les obres de la plaça, el pas soterrani al port, els aparcaments, els habitatges i els voltants han tingut un cost de 4,5 milions d’euros.

La renovació urbana del Mercat Vell és el
resultat d’un procés participatiu, atès que
va ser la proposta guanyadora d’un con-
curs d’idees escollida per un jurat format
tant per professionals de l’arquitectura
com per representants polítics i de la socie-
tat civil masnovina. La idea, que va quedar
aparcada al calaix durant anys, va ser
represa per l’Equip de Govern del mandat
anterior (PSC, ERC i ICV-EUiA) i, hores
d’ara, celebro que la culminació d’una his-
tòria que va començar fa dotze anys arri-
bi a bon port.

Tot i que l’obra ha estat més comple-
xa del que pensàvem –sobretot pels pro-
blemes tècnics en l’execució de l’aparca-
ment i del pas soterrani–, i malgrat els
retards d’una actuació d’aquesta dimen-
sió, vull destacar com un fet altament posi-
tiu la connexió entre el nucli històric del
poble i el port que ha permès l’espai del
Mercat Vell, punt de partida del futur Eix
Cívic Blau-Verd. També, cal destacar la
important aportació al nucli antic d’un nou
espai públic (la plaça), d’un equipament
molt necessari (l’aparcament), els habitat-
ges i la urbanització de l’entorn.

Dolores Orellana
No m’agrada gaire.
Hauria preferit que
arreglessin el que ja
hi havia. Valoro que
hagin fet una obra
d’aquesta enverga-
dura al meu barri,

però no m’acaba de convèncer. A més, ara
el Mercat Municipal em queda molt més
lluny de casa i a aquesta zona gairebé no
tenim on comprar.

Núria Piera
Tot i que valoro molt
positivament la crea-
ció del nou pas so-
terrat i l’aparcament
(que era imprescindi-
ble en aquesta zona),
m’hauria agradat que

tot hagués quedat només com una plaça,
sense els edificis. 

Anna Puig
Aire nou pel munici-
pi, un toc de moder-
nitat que en el seu
conjunt esdevé una
obra de gran nivell
que crec que servirà
per reforçar la dina-

mització del Masnou. En un espai com
aquest es podrien organitzar concerts,
fires... i un munt d’activitats que una plaça
com aquesta permet fer.

Enric Folch
Segon Tinent d’Alcalde

de Projectes, Obres 
i Mobilitat

OPINIÓ CIUTADANA
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Finalitzades les obres del FEIL
Joan Rangel celebra el desenvolupament de les obres del pla estatal al municipi

Totes aquelles persones que vulguin obte-
nir qualsevol informació relacionada amb
polítiques d’habitatge que es duen a terme
al Masnou, ja siguin d’iniciativa municipal
o d’altres administracions, ja compten amb
una nova eina: el Servei d’Informació d’Ha-
bitatge (SIH) de la Regidoria d’Habitatge.
Aquest nou projecte vol informar, entre
altres temes, sobre els ajuts relacionats
amb l’habitatge que es convoquen, les con-
dicions requerides per accedir-hi, els trà-
mits que cal seguir, les previsions de cons-
trucció d’habitatge protegit, els ajuts exis-
tents per posar a punt un habitatge que es
vol llogar, l’aval per a un lloguer o els ajuts
per rehabilitar un habitatge.

El SIH fa arribar la informació a partir

de diverses eines, com ara la renovació de
l’espai web de la Regidoria, l’enviament
d’informació per correu electrònic i per
missatges de telèfon mòbil o la creació
d’un butlletí electrònic que podran rebre
al seu ordinador tots els ciutadans i ciuta-
danes que així ho sol·licitin. A més a més,
el Punt d’Informació Municipal del Mas-
nou (PIMM) també es desplaçarà a tota
una sèrie d’ubicacions del municipi per
acostar la informació relacionada amb l’ha-
bitatge a tota la ciutadania. 

A partir de l’1 de gener, les persones
interessades a rebre tota aquesta informa-
ció poden inscriure’s al nou servei mitjan-
çant la pàgina web o a l’Oficina Local d’Ha-
bitatge (OLH). 

El delegat del Govern va visitar les obres del FEIL el 9 de desembre, acompanyat de les 
autoritats municipals.

Per respondre totes les qüestions
relacionades amb l’habitatge

A partir de la segona quinzena del gener del 2010, la tramitació de les llicències d’obres menors i de les ocupacions de la via pública
per obres es realitzarà a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Les llicències es lliuraran en el termini mínim d’una setmana

Durant la primera quinzena de gener s’o-
brirà el període per presentar sol·lici-
tuds per optar a un dels 20 habitatges de
protecció oficial de lloguer per a gent
gran que adjudicarà la Direcció General
de Promoció de l’Habitatge del Depar-
tament de Medi Ambient i Habitatge. Les
sol·licituds es podran obtenir a l’Ofici-
na Local d’Habitatge i l’Oficina d’Aten-
ció Ciutadana, i s’hauran de lliurar i
registrar a l’OLH.

L’edifici es troba al carrer de Ciutat
Reial, 8, i consta de planta baixa amb 6
habitatges, primera planta amb 7 habi-
tatges i segona planta amb 7 habitatges
més. Hi ha un total de 5 habitatges amb

2 dormitoris i els 15 restants són d’un
dormitori. La superfície dels habitatges
oscil·la entre els 49,85 i 72,30 metres
quadrats.

Les persones que vulguin optar a un
d’aquests habitatges hauran de presentar
la seva sol·licitud, juntament amb la
documentació obligatòria, a l’OLH dins
del termini establert. Tot i que la promo-
ció de pisos va adreçada prioritàriament
al col·lectiu de gent gran, també hi
podran participar altres col·lectius (famí-
lies monoparentals, etc.), en el cas que el
nombre de sol·licituds presentades per
la gent gran sigui inferior al nombre d’ha-
bitatges per adjudicar. 

Els pisos de lloguer per a gent gran,
llestos per al procés de concessió

El Servei d’Informació d’Habitatge, a punt Les sol·licituds es podran presentar a partir de la 
primera quinzena del gener del 2010

El delegat del Govern, Joan Rangel, va
visitar el dimecres 9 de desembre el Mas-
nou per comprovar de primera mà l’evolu-
ció de les obres compreses dins el Fons
Estatal d’Inversió Local (FEIL), que han
suposat una injecció de 3,8 milions d’eu-
ros per incentivar l’ocupació al municipi i
per transformar una part destacada dels
carrers del Masnou. Rangel, que va ser
rebut a la Sala Capitular per una bona
representació dels grups polítics munici-

pals i l’alcalde, Eduard Gisbert, va valo-
rar molt positivament el desenvolupament
del FEIL al Masnou i va declarar que “les
expectatives inicials s’han vist superades”.

D’altra banda, Gisbert va explicar que,
dels 18 projectes planificats dins els ajuts
del FEIL al Masnou, 17 ja estan finalitzats
i només una de les intervencions, la rela-
tiva al Club Deportiu Masnou, s’haurà de
prorrogar el 2010.

A més a més, Rangel va comentar el

nou Pla E del Govern central per al 2010,
que suposarà una injecció econòmica de
5.000 milions per als municipis. D’aquesta
quantitat, el Masnou en rebrà 2.385.496
euros. El delegat del Govern va explicar
que aquestes noves aportacions econòmi-
ques s’adreçaran a finalitats més concre-
tes, com treballar per la modernització i la
implementació de l’Administració en línia,
que permetrà millorar notablement el ser-
vei que es dóna a la ciutadania. Aquestes
inversions, al parer de Rangel, ajudaran a
crear un nou model econòmic i d’Adminis-
tració. De la mateixa manera, va fer una
crida a les administracions locals perquè
sàpiguen detectar les necessitats reals i
prioritzar el treball per solucionar-les.

Assolit 
un projecte
ambiciós
Quan el Govern central va aprovar el FEIL,
l’Ajuntament del Masnou va presentar un
total de 18 projectes que havien de donar
com a resultat una ciutat més accessible i
amb una mobilitat òptima per a tothom. A
continuació us oferim els 18 projectes que
s’han dut a terme:

Adequació de Ca n’Humet (incendis i seguretat)
Adequació de les instal·lacions del poliespor-
tiu municipal a la normativa vigent
Adequació per a vianants del carrer de Sant
Rafael
Construcció de nous nínxols al Cementiri
Construcció d’una plataforma a la zona
esportiva de l’avinguda de Pau Casals
Delimitació del camí escolar del carrer de
Sant Jordi
Edifici Centre (instal·lació contra incendis)
Millora de la xarxa d’abastament d’aigua
Obres d’accessibilitat i millora del Camí Ral
Obres d’interconnexió d’edificis municipals
(fibra òptica)
Obres d’urbanització d’un tram del carrer de
Sant Felip
Obres de reforma integral del carrer del Brasil
Obres de reforma integral del carrer del Pin-
tor Villà
Obres ordinàries del projecte d’adequació de
l’espai lliure Els Vienesos
Obres ordinàries del projecte de renovació
de voreres i paviment, àmbits barri antic,
Ocata i el Masnou alt
Projecte d’ampliació dels vestidors del Camp
d’Esports Municipal del Masnou
Remodelació de l’itinerari d’accés a l’escola
Bergantí del Masnou
Substitució del clavegueram del carrer de
Girona del Masnou

Ara fa un any, quan vam aprovar les 18
actuacions del FEIL, sabíem que resulta-
ria difícil assolir l’objectiu de tenir-les gai-
rebé totes acabades al desembre següent.
Per això, ens hem de felicitar tots pel resul-
tat (95% de compliment de terminis). Vull
felicitar els serveis tècnics municipals per
la seva gestió i pel seguiment tècnic de les
obres, la Policia Local per la seva col·labo-
ració en les incidències de mobilitat i afec-
tacions del trànsit (especialment el subins-
pector i els agents cívics per la seva bona
tasca), així com els equips tècnics externs
contractats. Al mateix temps, vull, un altre
cop, disculpar-me per les molèsties oca-
sionades per les obres (en especial als
comerciants del carrer de Sant Felip), però
desitjo com ells poder gaudir de les millo-
res aconseguides.

Enric Folch
Segon Tinent d’Alcalde

de Projectes, Obres 
i Mobilitat

AVÍS

El carrer de Sant Felip ha estat un dels projectes més ambiciosos.
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Les unitats familiars que com-
pleixen les condicions de caire
social i econòmic per gaudir
d’una bonificació en la taxa
per recollida d’escombraries
d’habitatge no hauran d’anti-
cipar l’import del rebut, sinó
que les bonificacions accepta-
des es veuran reflectides en el
Padró municipal d’exaccions
d’urbana. 

Per acollir-se a aquest des-
compte, cal presentar una
sol·licitud al Registre general
de l’Ajuntament (Oficina d’A-
tenció Ciutadana) amb la
documentació pertinent abans
del 28 de febrer de 2010. En
el cas que no es presenti en el
termini o en la forma corres-
ponents, es perd el dret a la
bonificació.

RECORDATORI

Bonificació 
d’escombraries 
d’habitatge

Frans Avilés i Stella Parodi, regidor i
regidora fins ara del PP, van anunciar, en
roda de premsa, el dijous 26 de novembre,

que deixaven el Grup Municipal i que pas-
saven a ser regidors no adscrits. La causa
d’aquest abandó, segons Avilés, respon

“bàsicament a la falta de llibertat interna
que hi ha hagut al nostre partit, que darre-
rament hem patit amb excés al Masnou”.
Els problemes, al parer del regidor, s’ar-ros-
seguen des que la junta local del partit va
optar, al darrer Congrés Autonòmic del PP,
“per una candidatura que no era l’oficial: la
de Montserrat Nebrera”. Avilés també
va denunciar que la direcció provincial i
autonòmica del PP no els ha permès triar
lliurement una nova junta i que els han
imposat “una junta gestora per tenir el con-
trol i la direcció del que pugui passar al
Masnou”, a més d’obrir un expedient disci-
plinari a qui havia estat el president local,
Lluís Tejedor.

Amb els dos edils, ara no adscrits, dei-
xen el PP més d’una cinquantena de mili-
tants. Segons Avilés i Parodi, encara no
es pot afirmar què passarà en un futur
amb aquesta militància i el regidor i la
regidora. Tant l’un com l’altra van expli-

car que continuaran treballant pel muni-
cipi. En paraules de Parodi: “Jo continuo
tenint il·lusió pel Masnou i pel projecte
que havíem iniciat, en el qual, afortuna-
dament, creiem tots dos. El que he per-
dut ha estat la il·lusió per la militància i
pel partit”. Avilés va incidir que el pro-
jecte continua sent comú entre els dos
edils i també entre la militància que ha
pres la mateixa decisió: “No es tracta
d’una decisió en bloc ni d’una fugida per
anar a un altre partit o una altra platafor-
ma. El que estem fent és mostrar el nos-
tre rebuig per la manca de llibertat que hi
ha al partit al qual hem estat adscrits fins
ara”. Tot i així, tant Avilés com Parodi

van afirmar, a títol personal, que assisti-
rien a la xerrada que Nebrera va organit-
zar l’1 de desembre: “Jo hi aniré disposat
a escoltar i, si d’allà surt la possibilitat
d’una col·laboració més àmplia, ja es
veurà”, va afirmar el regidor. 

Frans Avilés i Stella Parodi deixen el PP

Stella Parodi i Frans Avilés durant la roda de premsa.

El Ple del mes de novembre va tenir lloc
el 19 de novembre passat, a la sala de
sessions de l’Ajuntament del Masnou, 
i s’hi van sotmetre a votació els punts
següents:

Serveis Centrals
Aprovació del Pla de recepció i acollida del Mas-

nou (PRAM). Aprovat amb els vots a favor del PSC
(7 vots), ICV-EUiA (3 vots), ERC (3 vots) i PP (2
vots), i l’abstenció de CiU (6 vots).

Urbanisme i Habitatge
Aprovació provisional de la modificació puntual

de la normativa urbanística del Pla general d’orde-
nació del Masnou. Aprovat amb els vots a favor del
PSC (7 vots), ICV-EUiA (3 vots) i ERC (3 vots), i
l’abstenció de CiU (6 vots) i PP (2 vots). 

Aprovació del redactat del conveni en relació
amb la cessió d’ús d’un local i la constitució de ser-
vitud d’energia elèctrica a favor d’Endesa Distri-
bución Eléctrica, SLU. Aprovat amb els vots a favor

del PSC (7 vots), ICV-EUiA (3 vots), ERC (3 vots)
i PP (2 vots), i l’abstenció de CiU (6 vots).

Projectes i Obres
Recepció de les obres del projecte d’arranjament

de l’espai del Mercat Vell. Aprovat amb els vots a
favor del PSC (7 vots), ICV-EUiA (3 vots), ERC (3
vots) i PP (2 vots), i en contra de CiU (6 vots).

Aprovació inicial de la modificació del reglament
regulador de l’aparcament del Mercat Vell i implan-
tació del servei. Aprovat amb els vots a favor del PSC
(7 vots), ICV-EUiA (3 vots) i PP (2 vots), i en contra
de CiU (6 vots) i ERC (3 vots).

Aprovació inicial del plec de condicions per a la
concessió demanial de places d’aparcament per a
vehicles automòbils a la zona de l’antic Mercat Vell
del Masnou. Aprovat amb els vots a favor del PSC
(7 vots), ICV-EUiA (3 vots) i PP (2 vots), i en contra
de CiU (6 vots) i ERC (3 vots).

Finances
Modificació de l’ordenació de contribucions espe-

cials per a l’enllumenat Can Teixidó. Aprovat amb

els vots a favor del PSC (7 vots), ICV-EUiA (3 vots),
CiU (6 vots) i ERC (3 vots), i en contra del PP (2
vots).

Aprovació del compte general de l’exercici de l’any
2008. Aprovat per unanimitat

Mocions
Moció presentada pels grups municipals de

PSC, CiU, ERC, ICV-EUiA i PP, en substitució de
la moció presentada pelsmunicipals de Grup
d’ICV-EUiA i l’esmena a la totalitat presentada
pel PSC, en relació amb la situació de DOGI.
Aprovada per unanimitat.

Moció presentada pels grups municipals de PSC
ICV-EUiA, a la qual es van afegir la resta dels grups
municipals, amb motiu del Dia Internacional con-
tra la Violència vers les Dones. Aprovada per una-
nimitat.

Moció presentada pel Grup Municipal d’ERC pel
reconeixement de qui va ser alcalde d’ERC al Mas-
nou, el Sr. Salvador Marfà i Matí, en el setantè ani-
versari del seu afusellament. Aprovada per unani-
mitat.

En el torn d’intervencions del públic assistent,
diverses persones de la zona del torrent Humbert
van presentar les seves protestes al consistori pels
problemes de seguretat ciutadana que pateixen,
segons els veïns i veïnes, fruit, entre altres aspec-
tes, de l’actuació incívica d’alguns membres del
moviment ocupa, la venda de droga, la brutícia i
la degradació de l’entorn. Sobretot, els veïns i veï-
nes van reclamar més seguretat: “La sensació que
tenim és de perill”, va dir un d’ells. 

L’alcalde va exposar les mesures preses fins ara
(com l’increment de controls policials, que ha per-
mès reduir el nombre de fets delictius) i va anun-
ciar un compromís global, atès que els diversos
problemes exposats pel veïnat han de ser atesos
per diferents regidories de l’Ajuntament. “La volun-
tat és generar un treball en xarxa amb trobades
periòdiques entre les persones afectades i l’Ajun-
tament per portar a terme les actuacions més opor-
tunes”, va dir Gisbert. Els veïns i veïnes van mos-
trar la seva predisposició a col·laborar amb el con-
sistori.

Celebrat el Ple del mes de novembre

Des de mitjan del mes de desembre, entra
en funcionament el nou número de telè-
fon de l’Ajuntament del Masnou, el 93 557
17 00. Després d’un estudi per millorar l’a-
tenció telefònica municipal i les telecomu-
nicacions, es va arribar a la conclusió de
la necessitat de canviar i integrar les diver-
ses centraletes telefòniques en un sistema
únic. El canvi afectarà uns edificis muni-
cipals concrets: l’edifici de l’Ajuntament,
l’Edifici Centre, el nou equipament a l’an-
tic edifici de Correus, el Complex Espor-
tiu Municipal, Ca n’Humet, la Policia Local
i Manteniment. Tot i així, la primera fase
del projecte només afectarà els edificis de
l’Ajuntament, l’Edifici Centre i Policia
Local. 

Actualment, aquests edificis disposen
de quatre centraletes telefòniques que es
gestionen de manera independent. El pro-
jecte consisteix, bàsicament, a disposar
d’una única centraleta per a tots els edifi-
cis municipals. Així, tot el personal muni-
cipal estarà connectat entre si, i els ciuta-
dans i ciutadanes tindran un únic punt de
comunicació amb l’Administració. El pres-
supost de l’actuació és de 61.999 euros. 

Canvia el número de telèfon de l’Ajuntament
Durant una temporada de transició, continuarà en funcionament la línia anterior
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Al final del projecte, tots els edificis 
municipals tindran la mateixa centraleta.

Altres telèfons d’interès

Oficina Municipal del Consumidor: 
93 557 18 00

Complex Esportiu Municipal: 
93 555 61 03

Centre d’Informació i Recursos 
per a la Dona: 
93 555 81 04

Promoció Econòmica: 
93 557 17 60

Oficina Local d’Habitatge: 
93 540 91 38

Ca n’Humet: 
93 540 53 80

Biblioteca: 
93 540 90 56

Els Vienesos: 
93 540 07 82

El nou número de telèfon 

és el 93 557 17 00
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El diumenge 30 de novembre va tenir lloc
l’onzena edició de la Trobada d’Intercanvi
de Plaques de Cava, que va servir per posar
el punt i final a les IV Jornades Gastronò-
miques del Raïm i del Vi de la Denominació
d’Origen d’Alella, celebrades entre el 13 i el
29 de novembre. Els municipis que van par-
ticipar en aquesta edició van ser Alella,
Cabrils, el Masnou, Montgat, Montornès del
Vallès, Premià de Mar, Teià, Tiana, Vilano-
va del Vallès i Vilassar de Dalt, amb un total
de més de cinquanta restaurants. Durant tot
el matí del 30 de novembre, centenars de
persones van passar pel carrer de Pere Grau
per observar i intercanviar plaques de cava
en alguna de les parades que s’hi van

instal·lar. L’activitat es va completar amb
una visita guiada a la Casa del Marquès i als
jardins del parc del Llac. 

La visita a la Casa del Marquès va ser
tot un èxit, fins i tot es van haver de fer
dos grups, i, a la passejada pel parc, hi
van participar quaranta persones. En
aquesta activitat, hi van col·laborar el res-
taurant Mas Vell i Tourist House Masnou. 

Tant la Trobada d’Intercanvi de Plaques
de Cava com la visita guiada han estat orga-
nitzades per l’entitat Gent del Masnou, amb
la col·laboració de l’Ajuntament del Masnou,
l’Associació Lúdica Amics Pere Grau, les asso-
ciacions de col·leccionistes CPC i ACP Bagà,
La Clau i diversos comerços masnovins. 

Un bon nombre de persones van assistir a la
Trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava.

Els i les participants a la visita a la Casa 
del Marquès.

Un moment de les votacions.

• Heu de pensar que han de

servir per divertir els nens i

nenes. 

• Tingueu en compte l’edat i

la maduresa dels infants. 

• Valoreu els continguts dels

jocs i els aspectes educatius. 

• Eviteu la distinció sexista i la

incitació a la violència. 

• Llegiu les etiquetes, les

regles i les instruccions del

joc. 

• Fixeu-vos en les dades

mínimes obligatòries que hi

han d’aparèixer: 

– La marca CE, que significa

que la joguina compleix les

exigències essencials de

seguretat contingudes en les

normes comunitàries. 

– El nom i la marca del pro-

ducte. 

– La raó social i l’adreça del

fabricant o importador o

venedor. 

– Les instruccions i advertèn-

cies d’ús. 

– Les joguines de funciona-

ment elèctric han d’especifi-

car la potència màxima, la

tensió d’alimentació que

necessiten i el consum ener-

gètic que fan. 

– Tot el contingut obligatori

de l’etiquetatge de les jogui-

nes ha d’estar en català i/o

castellà. 

• Les joguines fetes amb

materials renovables (fusta,

cartró...) tenen, usualment,

un impacte ambiental més

baix en el procés de fabrica-

ció que les que es fan mit-

jançant processos indus-

trials (materials sintètics,

plàstics...). 

• Planifiqueu les despeses i
eviteu sobreendeutar-vos.
• Feu una llista de les compres
que considereu més necessà-
ries (aliments, regals...). 
• Us cenyiu al pressupost de
què disposeu per evitar sorpre-
ses desagradables. 
• Tingueu en compte que el
preu d’alguns productes s’in-
crementa pels volts de Nadal. 
• Compareu els preus i la quali-
tat dels productes i dels serveis. 
• Compreu amb temps els ali-
ments que es poden congelar o
emmagatzemar, i feu les reser-
ves dels regals i dels aliments
que, per les seves característi-

ques, només podreu adquirir
a darrera hora. 
• Sigueu prudents amb l’ús de les
targetes de crèdit i vigileu les des-
peses que no pagueu en efectiu. 
• Si feu servir la targeta de crè-
dit us identifiqueu perquè l’es-
tabliment comprovi que sou la
persona titular de la targeta
que utilitzeu. 
• Custodieu la targeta de crèdit
per evitar-ne la pèrdua, el roba-
tori o qualsevol ús fraudulent. 
• Demaneu i conserveu el
tiquet o la factura de compra:
són la garantia del producte. 
• Conserveu els catàlegs
comercials i la seva publicitat. 

• Si el producte no és conforme
al que s’anuncia, us heu d’adre-
çar a la persona venedora. 
• En el cas que necessiteu dis-
posar de diners d’una manera
urgent, cal que consulteu tots
els productes que ofereix el
mercat financer i que no us
precipiteu. Abans de contractar,
demaneu informació a les enti-
tats per trobar l’opció més
adient a les vostres necessitats.
No us deixeu emportar per la
publicitat, vigileu el vostre pres-
supost i les vostres despeses
mensuals per valorar si podeu
fer front a una nova quota. 

A l’hora de comprar
joguines, aneu 
amb peus de plom!

Amb la voluntat de promoure el sector comercial i de serveis, l’Ajuntament va aprovar, al Ple de l’octubre, una sèrie d’ajudes adreçades a obtenir una
millora competitiva dels establiments comercials al Masnou. L’objectiu principal és aconseguir la renovació i la modernització de l’exterior i l’interior
dels establiments i crear un entorn tan atractiu com sigui possible. Les ajudes consisteixen en la subvenció del 50% del cost de les obres de rehabilita-
ció i millora que s’hi facin. Per acollir-s’hi, les obres s’han hagut d’iniciar entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2009. L’import màxim dels ajuts és de
1.500 euros per establiment. Les sol·licituds s’han de registrar amb tota la documentació a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Ajuts per a uns 
comerços i uns serveis
més competitius

Un total de 3.975 masnovins i masnovines (un 21,4% de la població que hi
podia participar) va anar a votar aquest diumenge, 13 de desembre, durant
la celebració de la consulta sobre la independència de Catalunya al munici-
pi, impulsada per la comissió Al Masnou Decidim. Un 93,8% va votar que sí,
un 4,1% que no i un 2,1% va votar en blanc. De 9 a 20 h, els ciutadans i ciu-
tadanes van poder anar a votar en sis locals del Masnou habilitats per a la
consulta.

Prop de quatre mil
persones participen
en la consulta 
per la independència
al Masnou

Recordeu que teniu l’Oficina Municipal d’Informació de Consum del Masnou al vostre servei. Allà us informaran de temes de consum, i també gestionaran i tramitaran les vostres reclamacions i denúncies.

Celebrada l’XI 
Trobada d’Intercanvi
de Plaques de Cava

CIUTADANIA
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Aquestes festes, 
feu comptes!
L’Oficina Municipal de Consum us recomana que:

L’Oficina Municipal de Consum us recomana que:
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Una xerrada sobre la trajectòria de l’artis-
ta del barroc Artemisia Gentilleschi, a
càrrec de Cori Mercadé, de l’escola d’art
masnovina Blancdeguix, i la ja tradicional
encesa d’espelmes en record de les vícti-
mes de la violència de gènere van ser els
actes amb què va cloure la campanya
“Actua contra la violència de gènere”, el 25
de novembre, Dia Internacional contra la
Violència vers les Dones. Va obrir l’acte la
regidora de Dona, Marta Neira, que, visi-
blement emocionada, va explicar que l’ar-
tista Artemisia havia estat triada per a una
ocasió com aquesta perquè va haver de
patir un estigma “que encara avui perdu-
ra”. D’altra banda, Mercadé va reclamar
la construcció d’una historiografia de l’art
des del punt de vista femení, més enllà dels
“àlbums de cromos amb què s’ha construït
la història de l’art”.

Després de la xerrada que va tenir
lloc a Can Malet i de la lectura del mani-
fest del Dia Internacional contra la Vio-
lència de Gènere, a càrrec de l’alcalde,
Eduard Gisbert, a la porta de l’Ajunta-
ment es va fer l’encesa d’espelmes en
memòria de les víctimes d’aquesta xacra
social, que ja s’acosten a la seixantena.
Una cinquantena de persones van assis-
tir a la jornada.

Durant tot el mes de novembre, la
Regidoria de la Dona i diverses entitats

han organitzat tot un cicle d’activitats
emmarcades en la campanya “Actua con-
tra la violència de gènere”. Els actes van
començar el dilluns 2 de novembre, a la
Biblioteca Pública Joan Coromines, on va
tenir lloc la conferència “Dona i franquis-
me: la repressió oculta”, a càrrec de la
periodista i documentalista de TV3 Mont-

serrat Armengou. Armengou també va
impartir la conferència “Ravensbrück: l’in-
fern de les dones”, el dilluns 16 de novem-
bre, al voltant del camp de concentració
femení més gran que es coneix. El dissab-
te 7 de novembre, es va visitar la Mater-
nitat d’Elna (Llenguadoc-Rosselló, Fran-
ça), una activitat organitzada per l’Asso-
ciació UNESCO El Masnou i que va comp-
tar amb la col·laboració de l’Ajuntament.
Seguint amb la mateixa temàtica, el dis-
sabte 14 de novembre, a Ca n’Humet, es
va representar La Maternitat d’Elna, una
obra que descobreix un dels capítols més
dramàtics, tendres i desconeguts de la
postguerra.

A més, dimarts 24 de novembre, el per-
sonal de la Regidoria de Dona de l’Ajun-
tament va estar al Punt d’Informació
Mòbil del Masnou (PIMM), ubicat al mer-
cat setmanal, per informar sobre les
actuacions i els serveis municipals adre-
çats a atendre i combatre les situacions
de violència que pateixen les dones. 

Clou la campanya
“Actua contra la 
violència de gènere”

El dissabte 28 de novembre, es va cele-
brar, a l’edifici Els Vienesos, la I Jorna-
da Dona i Empresa del Maresme, orga-
nitzada per l’Associació de Dones d’Avui
El Masnou, que en va omplir la sala d’ac-
tes. En diverses taules rodones i ponèn-
cies, es van tractar temes sobre la crea-
ció d’empreses per part de dones. Durant
les intervencions, també hi va haver diver-
sos testimonis d’empresàries del Mares-
me. Així mateix, també es va parlar dels
reptes del futur en clau femenina.

Reeixida celebració de la I
Jornada de Dona i Empresa

Aquest any, amb motiu del Dia Internacional de Lluita contra la Sida, l’1 de desem-
bre, l’Ajuntament del Masnou ha promogut diverses iniciatives. A més a més de la
representació teatral Que sí, vida, per a l’alumnat de 3r d’ESO dels centres de secun-
dària del poble, s’han distribuït enquestes a segon cicle de secundària i entre els usua-
ris i usuàries de Ca n’Humet per saber quin grau d’informació té el jovent masnoví
sobre la prevenció de la sida. També s’han repartit packs preventius sobre la malal-
tia amb informació variada i adaptada als nois i noies, i s’ha organitzat un taller de
sexe segur i un taller de danses de Bollywood.

Dia Internacional 
de Lluita contra 
la Sida
Activitats per fomentar la prevenció

Els masnovins i masnovines concentrats davant la porta de l’Ajuntament.

Durant el marc del Mes de la Infància,
es va presentar el col·lectiu Criança
Dolça. Format per mares i pares d’in-
fants de zero a tres anys del Masnou,
aquest grup vol esdevenir un nucli de
referència i de suport per a les perso-
nes que tenen criatures d’aquesta edat.
Un dels objectius fonamentals és acon-
seguir un espai acollidor on es puguin

trobar les famílies i on pugui aparèixer
la interacció de la canalla. Els pares i
mares de bebès de zero a tres anys es
troben a l’edifici d’Els Vienesos, els
dilluns de 17 a 19 h i els dijous de 10 a
12, i a Ca n’Humet, els dimecres de 17 a
19 h. Més informació als telèfons 93 540
90 87 i 658 653 794 o bé al correu elec-
trònic criantcriant@gmail.com.

El diumenge 29 de novembre, l’actuació
Simfonia de les joguines, a càrrec de la
Jove Orquestra de Cambra del Masnou
(JOCEM), va tancar el cicle d’activitats
dedicades a celebrar el vintè aniversari
de la Convenció dels drets de l’infant i el
Dia Internacional dels Drets de l’Infant,
que és el 20 de novembre. Durant el mes
de novembre, s’han dut a terme un
reguitzell d’activitats (un taller de cuina,
contes, tallers als parcs, teatre, massat-
ges per a nadons, un espai per als més
petits i diversos tallers de manualitats)
que han comptat amb la participació de
molts infants per celebrar l’efemèride.

També la participació de persones adul-
tes ha estat molt elevada al cicle de
xerrades Créixer amb Tu, a la represen-
tació teatral La Maternitat d’Elna i a la
jornada Vigència i Evolució dels Princi-
pis de la Convenció Internacional dels
Drets de la Infància, organitzada per l’as-
sociació UNESCO.

Els actes del Mes de la Infància van
comptar amb la col·laboració del CAP
del Masnou, Criança Dolça, El Cullerot,
i les entitats Agrupació Sardanista del
Masnou, associació UNESCO del Mas-
nou, la Jove Orquestra de Cambra del
Masnou i Lleureka.

Finalitza amb èxit el Mes 
dels Infants

Es presenta el col·lectiu
Criança Dolça

Una de les activitats compreses dins el programa d’actes.

Una de les ponències durant la inauguració 
de la Jornada.

A més de les diverses activitats pro-
gramades durant el mes de novembre
per commemorar el vintè aniversari
dels drets de l’infant, l’Ajuntament ha
començat a dotar tots els equipaments
municipals amb atenció als usuaris i
usuàries d’un canviador de bolquers per
garantir que els nadons puguin ser can-

viats en condicions. En alguns equipa-
ments també s’està treballant per
poder comptar amb un espai on els
infants puguin ser alimentats amb tran-
quil·litat i intimitat. Ca n’Humet és el
primer equipament que ja compta amb
aquests dos serveis, a l’entrada de la
sala polivalent.

L’Ajuntament disposa 
de canviadors als diferents
equipaments municipals
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L’Ajuntament del Masnou i l’Oficina de
Català promouen el programa “Voluntariat
per la llengua”, que pretén posar en contac-
te persones catalanoparlants amb d’altres
que estan aprenent la llengua o que normal-
ment no tenen oportunitat de practicar-la.
Ara per ara, més de cinc-centes persones
al Maresme prenen part d’aquest programa
cada any. La meitat són voluntaris i volun-
tàries que cedeixen el seu temps per aju-
dar persones que volen parlar el català. L’al-
tra meitat està aprenent el català o es trac-
ta de persones que fa molts anys que viuen
a Catalunya però no s’atreveixen a parlar-
lo. Per mitjà del programa “Voluntariat per
la llengua”, aquestes persones compartei-
xen una hora setmanal de conversa durant
un mínim de deu setmanes.

Per participar-hi com a parella lingüís-

tica s’ha de ser major d’edat. El voluntari
o voluntària ha de ser catalanoparlant i ha
de disposar d’una hora setmanal durant un
mínim de deu setmanes per quedar amb la
parella lingüística. L’aprenent o aprenenta
ha de tenir un coneixement mínim del cata-
là, ha de parlar-lo encara que sigui amb difi-
cultats, i ha de voler adquirir fluïdesa, per-
dre la vergonya i incorporar-lo d’una mane-
ra natural a les activitats quotidianes, labo-
rals o en les relacions socials.

No es tracta de fer classes de català,
sinó de compartir una hora de conversa
amb una altra persona. El voluntari o
voluntària facilita que l’altra persona s’ex-
pressi en català sobre temes de la seva vida
quotidana. Així, l’aprenent o aprenenta té
l’oportunitat de fer servir el català sense
por d’equivocar-se. 

El 3 de desembre passat, a les noves
instal·lacions del CFPAM, a l’edifici d’Els
Vienesos, es van lliurar oficialment els cer-
tificats corresponents al curs 2008-2009
dels Programes de Qualificació Professio-
nal Inicial (PQPI).

Els 14 alumnes que han superat el curs
d’Auxiliar en muntatges d’instal·lacions
elèctriques i d’aigua i gas o d’Auxiliar en

comerç i atenció al públic van rebre els
certificats, que els van ser lliurats pel pro-
fessorat que ha impartit els cursos, pel regi-
dor d’Educació del Masnou, Màxim

Fàbregas, i per la regidora d’Educació de
Tiana. Aquests cursos s’imparteixen grà-
cies al conveni de col·laboració signat
entre els ajuntaments de Teià, Alella, Tiana,
Montgat i el Masnou. 

Voluntariat 
lingüístic al Masnou

Lliurament dels certificats
del PQPI

El Pla educatiu d’entorn, que du a terme la
Regidoria d’Educació, continua amb les
seves activitats habituals. L’Hora del Conte
i les activitats que s’hi relacionen en són
un dels puntals. Al novembre, coincidint
amb la campanya municipal contra la vio-
lència de gènere, Jordina Biosca va por-
tar a la Biblioteca Pública Joan Coromines
algunes narracions relacionades amb
aquest tema. També s’hi va explicar la ron-
dalla La Maria de fusta, una adaptació d’un
escrit de l’autor italià Italo Calvino. Aquest
conte, a més, coincidia amb l’aniversari de
la Convenció dels drets dels infants.

La darrera sessió, al desembre, es va
dedicar als contes d’arreu de Catalunya, a

càrrec del rondallaire Carles Alcoy. Per
conèixer el patrimoni cultural català, es van
explicar contes en pallarès, en valencià i en
català central. Tots eren contes tradicionals
dels territoris on es parla cada una d’aques-
tes variants lingüístiques corresponents.

Les tres sessions van comptar amb una
bona assistència de públic, composta per
nadons i infants amb les seves famílies.
Aquesta activitat compta amb la col·labora-
ció de la Biblioteca Pública Joan Coromines
i l’Associació UNESCO del Masnou.

A partir del gener, el cicle d’activitats
L’Hora del Conte farà un parèntesi, durant
el 2010, a causa de les obres d’ampliació
de la Biblioteca..

Contes amb molts missatges,
al PEE

Una de les parelles lingüístiques del Masnou. 

El regidor d’Educació, Màxim
Fàbregas, durant l’acte 
de lliurament de certificats.

Al mes de setembre passat, un total de
26 alumnes i tres professors de l’IES
Maremar van viatjar, durant 15 dies, a
Anglaterra per aprendre anglès i tre-
ballar en un projecte d’energies alter-
natives. Aquesta va ser la conseqüèn-
cia d’haver obtingut una beca Orator
del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat, que vol millorar la imple-
mentació de les llengües estrangeres
entre l’alumnat. El premi va ser la cul-
minació de tot un procés desenvolupat
durant el curs 2008-2009, en què l’a-
lumnat de l’IES ha utilitzat la llengua
anglesa com a vehicular en matèries
com ciències i tecnologia.

D’aquesta manera, el projecte iniciat
a l’institut s’ha acabat de desenvolupar
a la costa oriental d’Anglaterra, on hi ha
diverses plantes mogudes per energia
eòlica. El programa de treball es com-
plementava amb un seguit de visites i
excursions. Entre d’altres, alumnat i pro-
fessorat van visitar el Buttrum’s Mill, un
molí de vent construït el 1836, un molí
mogut per les marees a Woodbridge i
una planta d’aerogeneradors a Parham.
També van visitar l’Offshore Wind Farm,
a Scriby Sands, una construcció més
moderna que data del 2004 i consta de
30 aerogeneradors de grans dimensions
que es troben mar endins.

Alumnes de l’IES Maremar
viatgen a Anglaterra 
gràcies a l’ajut Orator

El grup d’estudiants que va viatjar a Anglaterra.

Les sessions s’han dut a terme a la Biblioteca Pública Joan Coromines.
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Casal de gent gran de Can Malet
Entusiasme que no té edat

Com contactar-hi

Ptge. Marià Rossell, 2
Telèfon: 93 555 47 26
can.malet@gmail.com

Maria 
Rossell
Presidenta

Com seria el seu casal de gent 
gran ideal?
El nostre està molt a prop de l’ideal,
però no vol dir que ens donem per
satisfets. Queden moltes coses per fer
que, amb les dificultats econòmiques
de la crisi actual, hem de deixar per
més endavant. Ens interessa, sobretot,
escoltar els suggeriments dels socis,
que ens animen a posar en marxa
noves activitats dintre de les nostres
limitacions pressupostàries. 

Una de les qüestions pendents és
una major interrelació amb els altres
dos casals. Hi treballem i esperem que
aviat hi tinguem una relació més fluida,
que podria facilitar, per exemple, algu-
nes adquisicions a més baix preu, l’or-
ganització de campionats entre casals,
la informació sobre activitats i proveï-
dors, i tantes altres qüestions.

Per què creu que és important 
que la gent gran tingui casals com
aquest?
Molts dels mals que afecten la gent
gran vénen donats per la soledat. Els
casals són un dels millors antídots. Un
lloc on poder trobar-se, relacionar-se,
mantenir una activitat mental i, fins i
tot, física. A vegades penso si els
casals no haurien de formar part de la
Seguretat Social. Segurament ens
estalviaríem moltes despeses en medi-
caments i assistència social.

Quines són les principals dificultats
de la gestió d’una entitat com la
seva?
Si les persones de les quals t’envoltes
són entusiastes, com ho són els mem-
bres de la Junta actual, les dificultats
es redueixen al mínim. Tot i això, la
principal dificultat ve donada per la
mateixa naturalesa humana. En una
entitat com la nostra, amb un nombre
tan elevat de persones associades, és
molt difícil acontentar tothom. Arribar
a cada un dels socis i sòcies per expli-
car-los els motius pels quals es pren
una decisió en lloc d’una altra no és
fàcil. De totes maneres, no crec que
aquesta situació sigui una exclusiva del
nostre casal. 

Can Malet és un punt de trobada per dur a terme activitats diverses, com una xocolatada.

Diverses usuàries del casal, preparant un berenar col·lectiu. La coral, una altra de les propostes de l'entitat.

El casal de gent gran de Can Malet, obert
a tota la població masnovina major de 65
anys o jubilats d’edat inferior, va néixer
oficialment el dia 4 de febrer de 1979,
quan hi havia d’alcalde Miquel Humet,
que va cedir les instal·lacions de Can
Malet per al Casal. El 24 de març d’aquell
mateix any, ja eren 380 les persones asso-
ciades i, actualment, en són 658. Des del
febrer de 2008, Maria Rossell n’és la pre-
sidenta i un dels objectius de la Junta
actual és aconseguir més espais per
poder oferir més activitats. “L’edifici de
Can Malet és ideal per la seva situació i
prestigi, i no voldríem pas canviar de
lloc. Només esperem que algun dia
puguem disposar de més espai”, expli-
quen. La Junta també considera impor-
tant involucrar més socis i sòcies en les
seves activitats i assegurar-ne el relleu
per incorporar noves idees.

Els objectius principals d’aquest
casal són: fomentar la diversió i l’amis-
tat de la gent gran, organitzar excur-
sions i visites culturals, fomentar l’es-
port i el joc segons les necessitats i
demandes de les persones associades,
organitzar cursos de noves tecnologies,

ball, cant coral i similars, així com
també activitats d’esbarjo que promo-
cionin la cohesió social.

Un munt d’activitats per triar i remenar
L’entitat ofereix des de sessions de ball,
jocs (bingo, cartes, dòmino, billar, canas-
tra i bitlles catalanes), visionament dels
partits de futbol, excursions, classes de
cant coral i ball country, fins a servei de
massatges, pedicura, presa de pressió i
barberia d’homes. L’oferta lúdica del casal
és molt àmplia i és que la resposta que
han obtingut de la població del Masnou
és molt positiva: “El nombre d’associats
diu prou per ell mateix. Tot i les baixes
naturals, cada any observem un incre-
ment estable en el nombre d’associats i
no sols com a simples associats, sinó
també, i aquesta és la part més important,
en la participació en totes les activitats”,
expliquen.

Projectes de futur
Com a projectes immediats, esperen la
recepció de tres ordinadors oferts per
la Regidoria de Cultura (tot i que estan
intentant ampliar aquesta donació amb
més equips que puguin rebre d’alguna
entitat de crèdit), perquè a principis de
2010 puguin estar en disposició d’ofe-
rir als socis i sòcies cursets d’iniciació
a la informàtica, un servei que demanen
des de fa temps. També, han demanat a
l’Ajuntament l’ampliació de la zona
cimentada del pati per poder-hi fer més
activitats d’estiu sense omplir-se de
pols, com passa actualment. “Aquesta
idea ha estat rebuda amb simpatia per
l’Ajuntament i confiem que aviat
podrem veure complerta la nostra pro-
posta”, diuen.

Una possibilitat en què estan pensant,
tot i que encara la idea està en una fase
molt inicial, seria acordar un conveni
amb la piscina municipal per oferir ses-
sions de piscina, aiguagim o qualsevol
altre esport adequat per a la gent gran en
una piscina. També, volen ampliar les
activitats de jocs d’esbarjo per als diu-
menges a la tarda 

l’entitat

ACTUALMENT, L'ENTITAT
COMPTA AMB MÉS DE 650
PERSONES ASSOCIADES
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El Grup Municipal Socialista vol apro-
fitar aquest espai per desitjar-vos unes
bones festes nadalenques i per animar-
vos a participar en les activitats que l’A-
juntament i les entitats del poble hem
organitzat. Les més importants són les
destinades als infants (grans protago-
nistes d’aquests dies) i al jovent, com
la cavalcada de Reis i els Nadalem que
desplegarem al poliesportiu i a Ca
n’Humet. També en destaquem d’altres,
com ara que després de dos anys d’ab-
sència, enguany podrem gaudir nova-
ment del pessebre vivent, que, per pri-
mera vegada es fa a la placeta de Can
Malet, un entorn ideal per la seva belle-

sa. Una altra novetat és que la visita al
pessebre és gratuïta, així com la xoco-
lata calenteta que se servirà a tothom
qui el visiti. 

Diferents entitats de joves han
organitzat una festa de cap d’any per
a tots els públics. Tot i que tindrem
cura de causar les menors molèsties
al veïnat, també aprofito per demanar-
vos tolerància, ja que es tracta d’una
nit de festa i d’alegria per rebre l’any
nou amb il·lusió. I, francament, crec
que ha de ser una bona notícia per a
tots i totes saber que la gent jove té
l’oportunitat d’anar de festa sense sor-
tir del poble i, per tant, sense agafar
el cotxe.

Per tant, tot i la restricció econò-
mica del 30% del pressupost del 2009,

que va afectar totes les àrees munici-
pals, excepte Serveis Socials i Promo-
ció Econòmica, que van augmentar la
seva despesa per tal de fer front a la
crisi econòmica, i atès que aquesta
situació es repetirà, com és lògic, en el
pressupost del 2010, hem pogut man-
tenir una certa activitat lúdica i cultu-
ral que considerem imprescindible, no
només pels beneficis directes que ofe-
reixen, sinó perquè la seva eliminació
afectaria negativament l’economia
local. Sí que serà necessari introduir
canvis i posar imaginació per mantenir
les activitats culturals sense detriment
de la seva qualitat.

A més a més, a través d’activitats
culturals podem col·laborar amb enti-
tats que lluiten contra els efectes que

la crisi imprimeix en moltes famílies
masnovines, com és el cas de Càritas
del Masnou, que està fent una tasca
humanitària de primer ordre. Un altre
exemple és l’exposició del Carles de la
Torre “El Masnou en miniatures”, en
col·laboració amb Xavier Orfila, amb
una curiosa combinació d’art i gastro-
nomia. Un 15% dels beneficis d’aques-
ta innovadora exposició seran per a
Càritas del Masnou.

Tanmateix, una ombra de preocu-
pació ens afecta per totes aquelles per-
sones que la crisi econòmica ha deixat
sense feina. Volem que sapigueu que
l’Ajuntament és al vostre costat i no
dubteu a utilitzar els recursos que teniu
al vostre abast per superar aquests
moments difícils.

El Nadal al Masnou

Quan llegiu aquest escrit ja s’haurà
celebrat la consulta popular sobre la
independència de Catalunya. Sigui quin
sigui el resultat que n’hagi sortit, tant
pel que fa a la participació com al per-
centatge de vots favorables a la inde-
pendència de Catalunya, des d’Esquer-
ra valorem molt positivament tot el
procés que ha fet possible que els mas-
novins i masnovines per primer cop
hàgim pogut votar sobre quin creiem
que ha de ser el futur de la nostra
nació. Per primer cop, un conjunt d’en-
titats i moltes persones del Masnou han
treballat molt per fer possible la con-
sulta popular del 13 de desembre.

S’han organitzat nombrosos actes
informatius, s’ha estat present per
recollir adhesions a la consulta en mol-
tes de les activitats programades
durant els darrers dos mesos, s’ha fet
una campanya de comunicació...
Durant aquest temps, hem pogut com-
provar que persones que probablement
no s’haguessin conegut mai han treba-
llat plegades per fer possible que els
ciutadans i ciutadanes del Masnou
poguéssim votar. Aquest procés, lluny
de dividir la societat masnovina entre
partidaris i detractors de la indepen-
dència, ha fet possible treballar con-
juntament totes les persones que
creuen fortament en la democràcia i en
el dret dels pobles a decidir el seu futur.

Afortunadament, la del Masnou no
ha estat l’única consulta organitzada el

13 de desembre. Ciutadans i ciutada-
nes de més de 160 municipis de Cata-
lunya també han pogut votar. Aquesta
és la primera convocatòria d’un total
de tres que han de fer que els respon-
sables polítics de la nostra nació facin
valdre els seus arguments i la seva
influència per tal que algun dia hi hagi
un referèndum amb caràcter vinculant
sobre el dret de Catalunya a esdevenir
un estat independent. 

El tret de sortida d’aquest procés
va ser una moció que va ser aprovada
amb els vots favorables d’ERC, CiU i
ICV, i els vots en contra de PSC i PP.
Malgrat els acords del Ple de donar
suport a la consulta, l’alcalde del Mas-
nou va denegar el permís per utilitzar
els espais municipals com a espais
electorals, així com el material neces-

sari, com poden ser taules, cadires,
urnes..., amb la qual cosa s’han incom-
plert els acords i s’ha dificultat l’orga-
nització de la consulta. 

També volem manifestar la poca
participació que hi ha hagut en tot el
procés que ha fet possible la consulta
per part dels regidors i regidores de
Convergència Democràtica de Catalun-
ya i els d’Iniciativa per Catalunya, que,
a part de donar suport a la moció, pràc-
ticament no hi han participat. 

Finalment, des d’ERC volem mos-
trar el nostre agraïment a totes les per-
sones que han fet possible la consulta
i les encoratgem a seguir treballant per
tenir una nació lliure. 

Aprofitem l’ocasió per desitjar a
tots els masnovins i masnovines un
molt bon Nadal. 

Consulta popular sobre 
la independència

És perfectament lícit que els partits
informin de les seves activitats i inicia-
tives; també ho és que els grups que no
formen part del Govern en critiquin les
actuacions quan no les comparteixen.
Ara bé, el que, des del nostre punt de
vista és criticable és que aquestes infor-
macions “oblidin” aspectes importants
dels temes tractats.

A la revista de setembre d’ERC es
diu: “ERC millora l’urbanisme del Mas-
nou”, i s’hi explica que ha votat a favor
de la modificació del Pla general del
Masnou, presentat pel Govern, perquè
l’Equip de Govern ha acceptat les dues
propostes més importants fetes pel seu
grup. S’hi ressalta, a més, que el Govern
havia retirat anteriorment la proposta
perquè no comptava amb majoria sufi-

cient. No s’hi explica, però, que, durant
molts mesos, ERC havia estat incapaç
de presentar propostes alternatives per
escrit i que, quan el Govern va presen-
tar a aprovació per primera vegada la
seva proposta, el resultat de la votació
va ser de 10 vots a favor (PSC, ICV i
EUiA) i 11 abstencions (tota l’oposició,
inclosa ERC), de manera que va ser
aprovada la proposta presentada pel
Govern, però sense que se’n pogués
continuar la tramitació, ja que eren
necessaris 11 vots a favor. Tampoc no
explica ERC que les propostes que el
Govern li ha acceptat modificaven
menys de mitja pàgina de les més de
setanta que contenia la proposta del
Govern. Hem de deduir, doncs, que si la
mitja pàgina d’ERC millorava l’urbanis-
me del Masnou, les més de setanta pàgi-
nes del Govern ho feien en moltíssima
major proporció.

ERC parla també de desviacions

pressupostàries en les obres del Mercat
Vell i Els Vienesos, i, tal com ho fa, sem-
bla donar a entendre que el Govern del
PSC i d’ICV-EUiA no vetlla pels seus pro-
jectes. ERC no explica, potser perquè
no li interessa que els nostres ciutadans
ho coneguin, que la part més important
de l’augment dels costos del Mercat Vell
ha estat motivada per la construcció del
pas soterrani i les exigències d’ADIF;
tampoc no explica, potser per la matei-
xa raó que abans, que el projecte d’Els
Vienesos, amb les deficiències que
esmenta, va ser aprovat pel Grup Muni-
cipal d’ERC en el mandat anterior.   

A la revista del desembre, ERC afir-
ma que “va forçar l’Equip de Govern” a
incloure una partida en el pressupost
de 2008 i en el de 2009 per tal de cons-
truir un segon poliesportiu. En realitat,
el que va passar és que el Govern va
acceptar incorporar algunes modifica-
cions al pressupost i, a canvi, ERC es va

abstenir en la votació, cosa que va per-
metre que els pressupostos presentats
pel Govern fossin aprovats. 

Informa també que PSC i ICV-EUiA
van votar en contra de millorar la plaça
de la República. No explica, però, que
els arguments del Govern van ser clars:
no hi havia diners per fer aquesta actua-
ció i ERC no l’havia proposada en la
negociació dels pressupostos. El
Govern, en el moment en què ha dispo-
sat de recursos econòmics, ha realitzat
les obres de millora de la plaça. 

Aquestes són unes petites mostres
de com les “veritats” a mitges poden, al
nostre entendre, confondre els masno-
vins i les masnovines, i d’aquí el nostre
interès per completar-les. 

Us desitgem bones festes i mante-
nim el nostre compromís de continuar
treballant perquè l’any 2010 sigui un bon
any per al nostre municipi i, per tant,
per a tots vosaltres. 

Al Cèsar, el que és del Cèsar i al
Govern, el que és del Govern!

En el moment de tancar aquesta edició
no s’havia rebut cap text del Partit
Popular.

Per fer palesa la disconformitat del
Grup Municipal de Convergència i
Unió en el tractament de la informació
que des d’aquest mitjà públic de comu-
nicació es dóna de manera tendencio-
sa, esbiaixada i distorsionada, amb pre-
eminència de criteris clarament parti-
distes, al conjunt de l’opinió pública
del Masnou, desestimem, per a aquest
número, l’habitual col·laboració com a
mesura puntual de protesta. 

Desitgem als masnovins i masnovi-
nes un Bon Nadal i un millor 2010.

Màxim Fàbregas
Portaveu del Grup 
Municipal d’ICV-EUiA

Marta Neira
Regidora del Grup 
Municipal del PSC

Quim Fàbregas 
Portaveu del Grup 
Municipal d’ERC
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viu l’agenda del 18 de desembre al 13 de gener de 2010

DESEMBRE
18 Divendres

Ca n’Humet
Inscripcions cursos
Finalitza el termini per inscriure’s a:
Curs de premonitors per a joves de 16 
i 17 anys els dies 23, 27, 28, 29 i 30 
de desembre de 10 a 14 h.
Curs de Cangurs per a joves majors d’edat,
els dies 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre 
de 17 a 21 h.
Taller de grafits gratuït, que es farà els 
dies 2, 3 i 4 de gener de 12 a 14 h.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

CONTES
18 h · Biblioteca Pública Joan Coromines
Contes en llengües d’origen
“Julsoga”, un conte de Nadal
En aquesta sessió s’explicarà un conte en
suec (amb suport visual i/o traducció), a
càrrec d’Astrid Lindström. En acabar el
conte, els infants podran dibuixar aquella
part de la narració que més els hagi agradat.
A partir de quatre anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines, amb la col·laboració de l’As-
sociació UNESCO El Masnou

MÚSICA
18 h · IES Mediterrània
Concert de Nadal de l’Escola
Municipal de Música 
del Masnou
Els grups de l’EMUMM que ja han iniciat les
seves activitats (Petits Músics I, II i III, i
Formació Bàsica I) faran un breu concert.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 Dissabte

De 10 a 21 h · Plaça de Marcel·lina 
de Monteys
Fira d’Artesania de Nadal

Fins al diumenge 20 a les 21 h.
Durant la Fira es recolliran aliments per a
Càritas Parroquial del Masnou.
Ho organitza: La Colla de l’Hort

18.30 h · Jardins de Can Malet
Pessebre Vivent

Dies 19, 20, 26 i 27 de desembre, de 18.30 a
21 h, i dia 24 de desembre, de 00.30 a 2.00 h.
Els dies 19, 20, 26 i 27, a partir de les 18.30 h,
els avis i àvies de Can Malet endolciran les
sessions amb una xocolatada.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Associació
Lúdica Amics Pere Grau

EXPOSICIÓ 
19 h · Sala d’Actes Municipal 
(Edific Centre)
Inauguració de l’exposició 
Jove Creació 2009
“Ens agradem… de mil formes diferents”
Fins al 16 de gener de 2010.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

NADAL
19.30 h · Plaça de Marcel·lina 
de Monteys
Tabals pels Nadals i sopa 
de pedres!
Hi haurà un concert de tabals i nadales amb
una degustació de sopa de pedres. A les 12 h
es posarà l’olla al foc i fins a les 15 h podreu
anar-hi portant tot el que vulgueu per fer el
caldo (pastanagues, patates, cigrons...).
Ho organitza: Colla de Diables del Masnou

19 
NADAL
22 h · Parròquia de Sant Pere
Concert de Nadal a càrrec 
de la Coral Xabec de Gent 
del Masnou a benefici 
de la Marató de TV3

Repertori variat de nadales populars catala-
nes. Selecció de peces de Händel, amb acom-
panyament d’orquestra.
Ho organitza: Gent del Masnou, amb la col·laboració de
l’Ajuntament del Masnou i la Parròquia de Sant Pere

20 Diumenge

De les 12 a les 14 h i de 17 a 20 h
Plaça de Marcel·lina de Monteys
Taller de fanalets per anar 
a rebre els Reis

Consulteu el preu de l’activitat.
Ho organitza: La Colla de l’Hort

MÚSICA 
12 h · Ca n’Humet (sala polivalent)
Segona sessió a les 17.30 h
Concert de Joves Intèrprets
Direcció a càrrec de Carme Amo i Anna
Remartínez.
Ho organitza: Estudi Musical Carme Amo, amb la
col·laboració de l’Ajuntament del Masnou

13 h · Carrer de Sant Rafael
La Coral Xabec visita el pessebre
del carrer de Sant Rafael
La Coral Xabec cantarà davant del pessebre
del carrer de Sant Rafael i dels Reis. Tothom
hi està convidat.
Ho organitza: Associació de Veïns del Carrer de Sant
Rafael

17 h · Plaça de Marcel·lina de Monteys
Xocolatada
Ho organitza: La Colla de l’Hort

23 Dimecres

NADAL
8.30 h · Casino del Masnou
Casal de Nadal
Fins al 7 de gener. Consulteu el preu de l’acti-
vitat. Casal de Nadal adreçat a nens i nenes
de 3 a 12 anys amb activitats esportives,
tallers, festa d’inflables, cinema, dia del
motor, etc. Per a més informació, consulteu el
web www.bbactivities.com, truqueu al 679
632 929 o envieu un correu electrònic a
albert@bbactivities.com
Ho organitza: Bbactivities

De 10 a 14 h · Ca n’Humet
Inici del Curs de premonitors 
i premonitores per a joves 
de 16 i 17 anys
El curs tindrà lloc els dies 23, 27, 28, 29 i 30
de desembre de 2009. Inscripcions al Punt
d’Informació Juvenil els dilluns, d’11 a 14 h, i
de dimarts a divendres, de 17 a 20 h, a Ca
n’Humet, fins al 18 de desembre. Consulteu el
preu del curs. Per a més informació:
pij@elmasnou.cat o 93 540 00 56
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

De 17 a 21 h · Ca n’Humet
Inici del Curs de cangurs per 
a majors d’edat
El curs tindrà lloc els dies 23, 27, 28, 29 i 30
de desembre de 2009. Inscripcions al Punt
d’Informació Juvenil els dilluns, d’11 a 14 h, i
de dimarts a divendres, de 17 a 20 h, a Ca
n’Humet, fins al 18 de desembre. Consulteu el
preu del curs. Per a més informació:
pij@elmasnou.cat o 93 540 00 56
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

23 
CINEMA INFANTIL 
18.30 h · Ca n’Humet (sala polivalent)
Fasmenut 2009
Curtmetratges d’animació per a nens i nenes
De 18.30 a 19.00 h, de 4 a 8 anys. De 19.00 a
19.30 h, de 10 a 14 anys.
Ho organitza: AKONGA, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament del Masnou

26 Dissabte

TEATRE 
22 h · Teatre del Casino del Masnou
Espectacle teatral: Imatges
viscudes
Històries de carrer fotografiades per un
col·leccionista de moments. 
Consulteu el preu de l’activitat.
Ho organitza: Grup d’Aficionats al Teatre del Masnou

27 Diumenge

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

ESPORTS
11 h · Port esportiu
XXX Cursa 
de Sant Silvestre
Consulteu el preu 
de l’activitat.
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou

TEATRE 
19 h · Teatre del Casino del Masnou
Espectacle teatral: Imatges
viscudes
Històries de carrer fotografiades per un
col·leccionista de moments. Consulteu el preu
de l’activitat.
Ho organitza: Grup d’Aficionats al Teatre del Masnou

28 Dilluns

NADAL
D’11 a 14 i de 17 a 20 h · Complex
Esportiu
Nadalem infantil

Durant els dies 28, 29 i 30 de desembre 
Per a infants de 0 a 11 anys.
Més informació: infancia@elmasnou.cat
o 93 540 53 80
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

GENER
1 Divendres
De la 1 a les 7 h · Ca n’Humet 
(sala polivalent)
Revetlla de cap d’any: 
A les Barrakades 2010
Festa amb diferents discjòqueis durant tota
la nit. Consulteu el preu de l’activitat.
Ho organitzen: Xalupa, Lleureka, Anacrusa i Club del
Ritme Afrollatí

2 Dissabte

10 h · Ca n’Humet
Taller de grafits
El taller es farà durant els dies 2, 3 i 4 de
gener de 2010 i consta de tres parts: presen-
tació i teoria del grafit dins i fora del hip-hop,
pràctica de tècniques de l’esprai, i pintada
final i col·lectiva, en què es pintaran diferents
portes de l’equipament de Ca n’Humet.
Places limitdes. Més informació a la Regidoria
de Joventut (Ca n’Humet). Activitat gratuïta.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

NADAL JOVE
De 17 a 21 h · Ca n’Humet
Nadalem jove i el món 
del circ
Durant els dies 2, 3 i 4 de gener.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

REIS
18 h · Jardins dels Països Catalans
Envelat dels carters reials
Els carters reials arriben al Masnou per rebre
les cartes dels infants de la vila en nom de
Ses Majestats els Reis d’Orient. Hi haurà
narració de contes a càrrec del GAT. L’envelat
hi serà durant els dies 2, 3 i 4 de gener.
Ho organitza: Comissió de Festes i Ajuntament del
Masnou, amb la col·laboració del GAT.

13 Dimecres

8 h · Comarca de la Noguera
Calçotada a la Noguera
Informació i reserves: Casal de Gent Gran
Can Malet. Passatge de Marià Rossell, 2
Tel. 93 555 47 26
Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

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.

Dijous d’Acció. Jocs de taula 
a Ca n’Humet
Els dijous 17 de desembre, i 7 i 14 de gener,
de 17 a 21 h, a l’Espai de Trobada de Ca
n’Humet, hi trobareu una gran varietat de
jocs de taula, com Party&Co, Cranium,
dames, cartes, Scrabble, Othello, Monopoli,
Kiriki... Cada setmana varia la proposta de
jocs de taula.

Divendres d’Acció. Minilliga d’acció
de tennis de taula
Cada divendres, a les
18 h, a l’Espai de Troba-
da de Ca n’Humet. Ins-
cripcions cada tarda,
de 17 a 20 h, a Ca n’Hu-
met (consulteu-ne el
preu). El premi per al
guanyador o guanyado-
ra és un val de compra
en productes esportius.

Dissabtes d’Acció. Dissabtes de rol o
PlayStation
El dissabte 19 de desembre, de 17 a 21 h, a
l’Espai de Trobada de Ca n’Humet, gaudireu
de les últimes novetats de la PlayStation i la
Wii, amb jocs com el Pro Evolution, Guitar
Hero, Mario Car...

Del 7 al 15 de gener, 
el Punt d’Informació Juvenil (PIJ)
tanca per vacances

El Casal de Gent Gran Can Malet
organitza un creuer per Terra Santa
amb sortida el 12 d’abril de 2010. Es visitarà
Grècia, Egipte, Israel i Xipre. Més informació i
reserves: Casal de Gent Gran Can Malet. Pas-
satge de Marià Rossell, 2. 
Tel. 93 555 47 26.

5 Dimarts

18 h · Plaça d’Europa (port esportiu)

Cavalcada de Ses Majestats els Reis d’Orient
Els Reis arribaran al Masnou amb vaixell i seran rebuts per les autoritats de la vila i els infants
guanyadors del Concurs Escolar de Felicitacions de Nadal. Enguany, la Cavalcada finalitzarà als
jardins dels Països Catalans, on els Reis rebran les cartes de la mainada del Masnou.

Recorregut:
Inici: plaça d’Europa (port esportiu), carretera d’Alella, carrer de Figueres, carrer de Pau Estapé i
Maristany, carrer de Navarra, carrer del Primer de Maig, carrer de Lluís Millet, av. de Joan XXIII,
plaça de Ramón y Cajal, carrer de Pau Casals, carrer de Roman Fabra, carrer de Navarra, carrer
de Tomàs Vives, carrer de Sant Felip, carrer del Capità Mirambell, carrer de Manila, jardins dels
Països Catalans (final).

Ho organitza: Comissió de Festes i Ajuntament del Masnou

REIS



Les festes nadalenques d’aquest any al Mas-
nou vénen carregades d’actes. La dotzena
edició de la Fira de Santa Llúcia, organitza-
da per la Federació del Comerç del Mas-

nou i l’entitat Gent del Masnou, amb la
col·laboració de l’Ajuntament, que es va
establir amb 55 paradetes al recinte del pati
del Casino durant els dies 5, 6 i 7 de de-
sembre, va ser el tret de sortida d’un reguit-
zell de celebracions que culminaran amb
l’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient
el proper 6 de gener. 

La tradicional nit literària de la Biblio-
teca Joan Coromines, l’11 de desembre a
Ca n’Humet, va servir per presentar la
publicació que recull tots els treballs pre-
miats a la darrera edició dels Premis Lite-
raris Goleta i Bergantí. Aquest acte va anar
acompanyat d’una conferència sobre la
biografia de Joan Amades i un repàs
musical –a càrrec de Joan Serra, Teresa

Sadurní i el músic Paton Soler– per les
peces folklòriques que va recuperar, fixar
i estudiar. A més a més, es va poder veure
una exposició amb murals de refranys i
dites populars catalanes elaborats per
diversos centres escolars del municipi.

En el moment de tancar aquesta edi-
ció, era previst que se celebrés, el dijous
17 de desembre, la trobada Nadal per a
Tothom, organitzada per l’Ajuntament amb
la col·laboració de l’entitat Poesia en
Acció i sota la coordinació del seu presi-
dent, Guillem Vallejo Forés. L’acte
comptarà amb un recital poeticomusical
d’alumnat de les escoles del Masnou i de
poetes de renom com Vicenç Llorca,
José Corredor-Matheos, Carmen Borja

o Assumpció Forcada. El recital serà a
benefici de l’associació Dones de Vol, que
ajuda les dones que han patit maltracta-
ments i els facilita la recuperació. També
s’hi exposaran i s’hi vendran nadales soli-
dàries fetes per escoles del Masnou. Clou-
rà l’acte el lliurament de premis del VII Con-
curs de Felicitacions de Nadal. Enguany, Iván

López, del CEIP Ocata, Marina Jurado,
del CEIP Lluís Millet, i Berta Rodríguez,
de l’escola Sagrada Família, han rebut el
primer, el segon i el tercer premi, respec-
tivament, la qual cosa els acredita per

rebre Ses Majestats els Reis d’Orient quan
arribin al Masnou.

I els actes continuen. El divendres 18
de desembre, a les 18 h, tindrà lloc L’Hora
del Conte en llengua d’origen a la Bibliote-
ca, una activitat que compta amb la
col·laboració de l’Associació UNESCO

del Masnou i que aquest cop ha escollit
un conte dedicat a la celebració del Nadal:
Julsoga. Paral·lelament, a la mateixa hora,
l’IES Mediterrània acollirà el primer
concert de la recentment estrenada Esco-
la Municipal de Música del Masnou (EMUMM).

Els grups de l’EMUMM (Petits Músics I,
II i III, i Formació Bàsica I) faran un breu
concert.

Enguany tampoc no hi faltarà la Fira d’Ar-
tesania, organitzada per la Colla de l’Hort,
que durant el cap de setmana del 19 i 20 de
desembre, de 10 a 21 h, omplirà de parade-
tes la plaça de Marcel·lina de Monteys.
Aquesta plaça també acollirà el dissabte, a
les 19.30 h, de la mà de la Colla de Diables,
el concert de tabals i nadales, amb una degus-
tació de sopa de pedres i, el diumenge, de
les 12 a les 14 h i de 17 a 20 h, un taller de

fanalets per anar a rebre els Reis. A més a
més, durant la Fira, es recolliran aliments
per a Càritas Parroquial del Masnou. El
mateix diumenge, a les 12 h i a les 17.30 h,
l’Estudi Musical Carme Amo oferirà el
concert de Joves Intèrprets a Ca n’Humet,
sota la direcció de Carme Amo i Anna

Remartínez.
Dues entitats que també han volgut

sumar-se a les celebracions d’aquestes fes-
tes han estat AKONGA i el Grup d’Aficio-

nats al Teatre (GAT). El dimecres 23,
torna una nova edició del Fasmenut, amb
sessions de curtmetratges pensats per a
nens i nenes. A Ca n’Humet, de 18.30 a 19
h, tindrà lloc la sessió per a infants de 4 a
8 anys, i de 19 a 19.30 h, per als de 10 a 14
anys. D’altra banda, el GAT representarà
l’espectacle teatral Imatges viscudes, el dia
26 a les 22 h i el dia 27 a les 19 h, al Casino.

El Masnou acomiadarà l’any amb una
cita ben especial: la trentena edició de la
Cursa de Sant Silvestre, el 27 de desembre
al port esportiu. Si voleu participar-hi, tro-
bareu més informació a la pàgina 15.

Per rebre el 2010, els col·lectius de joves
del municipi Xalupa, Lleureka, Anacru-

sa i Club del Ritme Afrollatí han orga-
nitzat la revetlla de cap d’any A les Barraka-
des. Serà la nit de cap d’any, de la 1 a les 7
h, a Ca n’Humet. S’hi podrà ballar al ritme
de la música dels diferents discjòqueis que
amenitzaran tota la nit. Les entrades ja són
a la venda. 

El cicle Nadalem, tant per a infants com
per a joves, també tindrà cabuda durant
aquestes festes. Durant els dies 28, 29 i 30
de desembre, el Nadalem Infantil s’ins-
tal·larà d’11 a 14 h i de 17 a 20 h al Com-
plex Esportiu, amb un munt d’activitats per
a infants de 0 a 11 anys i, durant els dies 2,
3 i 4 de gener, de 17 a 21 h, el Nadalem Jove
acostarà el món del circ a tothom qui hi
participi, a Ca n’Humet. També durant
aquest tres dies, a Ca n’Humet, es durà a
terme un taller de grafits per a joves durant
el qual es pintaran diferents portes de l’e-
quipament de Ca n’Humet. Les places al
taller són limitades. Podeu demanar-ne
més informació a la Regidoria de Joventut,
ubicada a Ca n’Humet.
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Un Nadal
carregat 
de cites 

culturals
Entitats i consistori han preparat 

un ampli programa d’actes coincidint
amb les vacances nadalenques

La Fira de Santa Llúcia, celebrada entre el 5 i el 7 de desembre, va suposar l'inici dels actes nadalencs.
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La màgia del pessebre

Un dels símbols del Nadal és el pessebre
i, al Masnou, la tradició de fer el pessebre
continua, tant al carrer de Sant Rafael
com als jardins de Can Malet. Després de
la decisió de no fer el pessebre vivent
l’any 2008 i ajornar-lo fins enguany per
diversos problemes organitzatius, torna-
rà fruit de l’acord entre l’Associació Lúdi-
ca Amics Pere Grau, el Casal de la Gent
Gran de Can Malet i l’Ajuntament del
Masnou. Des de fa un mes, desenes de
voluntaris i voluntàries hi han anat treba-
llant dia a dia i han transformat l’espai
dels jardins de Can Malet en un bonic
escenari on es podran contemplar les
principals escenes del pessebre. Hi haurà
cinc representacions, els dies 19, 20, 26 i
27 de desembre, de 18.30 a 21.00 h, i el
dia 24 de desembre, de 00.30 h a 2.00 h.
L’entrada al pessebre serà gratuïta. A
més, les persones usuàries del Casal de la
Gent Gran de Can Malet endolciran les
sessions amb una xocolatada, que servi-
ran els dies 19, 20, 26 i 27, a partir de les
18.30 h. 

Pel que fa al pessebre del carrer de
Sant Rafael, organitzat per l’Associació
de Veïns d’aquest carrer, es podrà veure
fins al 6 de gener. A més a més, el diu-
menge 20 de desembre, a les 13 h, rebran
la visita de la Coral Xabec, que cantarà
davant del pessebre. Un dia abans, la
mateixa coral oferirà el seu tradicional
concert de Nadal a la parròquia de Sant
Pere, a les 22 h, amb un repertori variat
de nadales populars catalanes i una selec-
ció de peces de Händel, amb acompanya-
ment d’orquestra. Aquest concert serà a
benefici de la Marató de TV3.El Nadalem sempre té una bona resposta per part dels infants 

i els joves.

Les postals mereixedores del pri-
mer, segon i tercer premi al Concurs 
de Felicitacions de Nadal, fetes per 
Iván López, Marina Jurado i 
Berta Rodríguez, respectivament.

Màxim Fàbregas i Guillem Vallejo amb el cartell promocional de la
trobada Nadal per a tothom.

El cantautor Paton Soler, acompanyat de tres voluntàries, durant
l'actuació de la nit literària, dedicada a Joan Amades, fruit d’una
moció presentada al Ple per CiU i a la qual li van donar suport tots
els grups polítics.

Melcior, Gaspar i Baltasar, 
els més esperats
Com cada any, el 5 de gener, a les 18 h, ses Majestats els Reis Mags d’Orient arribaran amb vaixell i visitaran el Masnou
ben carregats de regals per a tothom qui s’hagin portat bé durant l’any.

Els Reis seran rebuts per les autoritats de la vila i pels infants guanyadors del Concurs Escolar de Felicitacions de Nadal
i, tot seguit, començarà a la plaça d’Europa la gran cavalcada que recorrerà la carretera d’Alella, el carrer de Figueres, el
carrer de Pau Estapé i Maristany, el carrer de Navarra, el carrer del Primer de Maig, el carrer de Lluís Millet, l’avinguda de
Joan XXIII, la plaça de Ramón y Cajal, el carrer de Pau Casals, el carrer de Roman Fabra, el carrer de Navarra, el carrer
de Tomàs Vives, el carrer de Sant Felip, el carrer del Capità Mirambell, el carrer de Manila i els jardins dels Països Cata-
lans, on finalitzarà la cavalcada i els Reis rebran les cartes de la mainada del Masnou.

Els jardins dels Països Catalans acolliran també l’envelat dels carters reials que visitaran el Masnou els dies previs a
l’arribada dels Reis (el 2, 3 i 4 de gener) per rebre les cartes dels infants de la vila en nom de Ses Majestats els Reis d’O-
rient. El GAT narrarà contes als nens i nenes que vagin a veure els carters reials.
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L’Ajuntament del Masnou ja ha fet públi-
ques les bases per a la XXXII edició dels
Premis Literaris Goleta i Bergantí de
narrativa i poesia en català. Com és habi-
tual, la convocatòria és oberta per a qual-
sevol persona, a partir dels 9 anys, que vis-
qui o estudiï al Masnou. S’han establert 4
grups –de 9 a 11 anys, de 12 a 14, de 15 a
18 i més de 19 anys– i dues categories

–poesia i narrativa. Les obres es poden
presentar fins al 26 d’abril del 2010 a la
Biblioteca Municipal Joan Coromines. Els
premis oscil·len entre un miniordinador
portàtil, un iPod i un lot d’entrades per als
diferents cicles d’espectacles organitzats
al municipi. Podeu consultar les bases
senceres a la pàgina web municipal
www.elmasnou.cat. 

Els Premis Literaris 
Goleta i Bergantí arriben 
a la XXXII edició

Pilar Alenyà i Marià Fernández van
obtenir els primers premis de prosa de les
categories respectives a la XXVI Mostra
Literària del Maresme, mentre que Alba

Gabarró i Alba Brigós van aconseguir
accèssits a les categories A i B de poesia
respectivament (totes dues van concur-
sar per la Mostra d’Alella, municipi on

estudien). Arenys de Munt va ser aquest
any la seu de l’acte oficial de lliurament
de guardons als guanyadors i guanyado-
res de la Mostra, que va tenir lloc el dis-
sabte 14 de novembre. En aquesta edició,
hi van participar obres de 18 municipis de
la comarca, entre els quals es trobava el
Masnou.

Quatre premis per 
al Masnou a la XXVI 
Mostra Literària 
del Maresme

CONVOCATÒRIES LITERÀRIES AL MUNICIPI

Com a conseqüència de les restriccions
pressupostàries i de les reflexions realitza-
des per la Regidoria de Cultura per inten-
tar compaginar una iniciativa com el Premi
Especial de Poesia amb l’austeritat pressu-
postària, la convocatòria passa de ser anual
a biennal. A la convocatòria es poden pre-
sentar treballs escrits en català que siguin
inèdits, que no hagin estat premiats ni esti-
guin pendents d’altres veredictes, fins al 26
d’abril de 2010. L’extensió del llibre no ha

de ser inferior als cinc-cents versos. Les
obres s’han de remetre a la Biblioteca Públi-
ca Joan Coromines. El guardó està dotat
de 3.000 euros i la publicació del poemari.
Enguany, el jurat està format pels poetes
masnovins Vicenç Llorca, Juan Antonio

Masoliver Ródenas i la periodista i escrip-
tora, també resident al Masnou, Sònia

Hernández. Les bases completes es poden
consultar a la pàgina web de l’Ajuntament:
www.elmasnou.cat. 

El Premi Especial 
de Poesia es fa biennal

A partir del 31 de desembre, la Biblio-
teca Municipal Joan Coromines tanca-
rà com a conseqüència de les obres
d’ampliació que s’hi han de dur a terme.
Com que és previst que les obres s’allar-
guin més d’un any, s’instal·larà una
biblioteca provisional a la Sala d’Actes
Municipal de l’Edifici Centre, que podria

entrar en funcionament a partir del mes
de febrer del 2010. Allà, s’hi trobarà un
fons bàsic, la viatgeteca, el fons multi-
mèdia i les novetats literàries. Les per-
sones que hagin de retornar material ho
podran fer mitjançant la bústia de la
porta de la Biblioteca, que continuarà
operativa.

La Biblioteca tanca per obres
d’ampliació

El dissabte 21 de novembre, la Sala d’Ac-
tes Municipal es va omplir de gom a gom
durant la inauguració de la mostra “El
Masnou en miniatures”, composta per 42
obres de diversos racons del municipi de
l’artista masnoví Carles de la Torre. L’ex-
posició es va poder veure fins al 12 de des-
embre. Com a cloenda de la mostra, el 14
de desembre, es va fer un sopar al res-
taurant Orfila, durant el qual Carles de

la Torre va elaborar un quadre amb els
mateixos colors presents als plats cuinats
per al sopar. Al final de l’acte, es va sor-
tejar el quadre entre les persones assis-
tents a l’àpat. La iniciativa té una vessant
solidària, ja que el 15% dels beneficis nets,
tant del muntatge de l’exposició com dels
menús gastronòmics, es destinen a Càri-
tas El Masnou per contribuir a facilitar la
tasca d’aquesta entitat..

Pintures i cuina amb els 
colors locals

L’historiador local Joan Muray va presen-
tar el seu llibre Pirata i negrer, el dissab-
te 12 de desembre al local de l’entitat Gent
del Masnou. El llibre repassa la biografia
del capità Joan Maristany i Galceran.
D’altra banda, Muray també va presen-
tar, el dissabte 28 de novembre a Gent
del Masnou, l’exposició Abstraccions pic-
tòriques, que es pot visitar fins al 18 de
desembre. Amb aquestes dues iniciatives,
Muray posa de manifest la versatilitat de
les seves produccions..

Joan Muray presenta 
la seva biografia del capità 
Maristany i Galceran

Dibuixos de Disney al Blau
El masnoví Josep Maria Cuco Millet
exposarà els seus dibuixos al bar restau-
rant Blau. Després de molts anys treba-
llant com a dibuixant per a la multinacio-
nal Disney, Cuco Millet mostrarà un con-
junt d’una vintena de seqüències de dibui-
xos protagonitzades pels clàssics perso-
natges d’aquesta factoria. La mostra es
podrà visitar des del 21 de desembre i fins
a mitjan gener.
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D'esquerra a dreta, Carles de la Torre, Eduard Gisbert i Marta Neira.

Guanyadors i guanyadores de la Mostra Literària del Maresme.

Joan Muray, a la dreta, durant la 
presentació del seu llibre.

Josep Maria Millet treballant.
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La Cursa de Sant Silvestre, la més antiga
de Catalunya, arriba enguany a la trentena
edició i tindrà lloc el diumenge 27 de de-
sembre, a partir de les 11 h del matí. Les
inscripcions es poden fer tant en línia, a
www.santsilvestre.cat, com presencial-
ment, al Complex Esportiu Municipal (c/
de Ciutat Sant Sebastià, 14. Tel. 93 555 61
03) o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (c/ de
Tomàs Vives, 4. Tel. 93 557 17 00). Els drets

d’inscripció són de 10 euros per a la cursa
popular, tot i que hi ha un descompte espe-
cial d’un euro per a qui tingui el xip groc i
per a les entitats del Masnou amb més de
cinc participants, que tindran uns drets
d’inscripció de 5 euros per participant. Els
drets d’inscripció per a la cursa infantil són
de 2 euros, els quals es destinaran a dona-
cions solidàries. Si encara hi ha dorsals el
mateix dia de la cursa, els drets d’inscrip-

ció per participar-hi seran de 14 euros.
La cursa, amb sortida i arribada al port

esportiu, és de caràcter festiu i anima a gau-
dir de l’esport persones de totes les edats,
corrent o caminant, cadascú dins les seves
possibilitats, i és una manera de dir adéu a
l’any vora el mar. L’augment de participació
dels últims anys ha estat molt significatiu,
ja que s’ha passat de 246 persones inscrites
de l’any 2004 a 900 l’edició anterior. 

La Cursa de Sant Silvestre fa trenta anys

El Club d’Escacs 
El Masnou estrena bloc
El Club d’Escacs El Masnou ja té un bloc (www.clubescacselmasnou.blogs-
pot.com), que recollirà les principals activitats de l’entitat. Entre altres
notícies, hi podreu trobar publicada la crònica de la competició Memo-
rial Francesc Guardiola 2009, que es va celebrar el 15 de novembre pas-
sat, a Can Malet, i va comptar amb quatre equips de sis jugadors dels
clubs Cerdanyola-Mataró, Sant Josep, Badalona i Alella-Vallromanes, i
amb dos equips del Club masnoví.

Nou èxit de l’Equip de tir
Els dies 19 i 20 de novembre, l’equip de tir de la Policia Local del Mas-
nou, format pels caporals Pere Joan Martínez i Gregori Pastor i l’a-
gent Carlos González, va participar en el XXII Campionat de Catalu-
nya per a Policies Locals de Tir Pràctic Policial Ciutat de Lleida, orga-
nitzat per la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Lleida. A la competi-
ció, hi van participar 125 policies i 45 equips dels cossos de Policia Local
de Catalunya, i l’equip masnoví es va endur el tercer lloc a la classifica-
ció per equips. A la classificació individual, el caporal Pastor va quedar
tercer, l’agent González dotzè i el caporal Martínez seixanta-cinquè.

Peu foto
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El recorregut és de 8 quilòmetres per la vora del mar.

El Club continua recollint diversos premis. L’equip de tir de la Policia Local.

Celebrada
l’assemblea
del Consell
Municipal
d’Esports
El 30 de novembre passat es
va celebrar l’assemblea del
Consell Municipal d’Esports del
Masnou, en què van destacar
els punts referents al Pla d’e-
quipaments esportius (un pro-
jecte que consistirà a fer un
estudi de totes les qüestions
importants que envolten l’es-
port per conèixer quin és el
perfil esportiu municipal i les
necessitats pel que fa a equi-
paments esportius) i a la rea-
lització de la guia d’entitats,
instal·lacions i activitats
esportives del municipi. A l’as-
semblea hi van assistir 23 per-
sones representants d’entitats
esportives, partits polítics,
associacions de pares i mares,
i direcció i professorat d’esco-
les, entre d’altres.

ELS DINERS RECAPTATS 
PER LES INSCRIPCIONS A 
LA CURSA INFANTIL 
(2 EUROS PER PARTICIPANT)
ES DESTINARAN 
A DONACIONS SOLIDÀRIES
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Miquel Lluch, pescador retirat

Com era l’antic ofici de pescador?
Abans hi havia molta més pesca que no pas
ara. Fins i tot agafàvem el peix directament
del terra, de la sorra. Quan feia una mique-
ta de mala mar, tothom anava a collir peix
de tants que n’hi havia, perquè les mateixes
onades el treien cap a la vora de la platja.
Però també, entre pescadors, hi havia una
gelosia de por, i això que no érem gaires, uns
quants de Montgat i uns quants del Masnou.
Ara tothom té el seus llocs i es respecten.

Tothom anava a rems i, òbviament, no
hi havia un aparell que et marqués cap
roca, tot ho havies de tenir emmagatzemat
a la teva memòria. Ara tot és informatitzat
i ho tenen marcat.

Recordo que, quan feia mala mar, haví-
em de passar totes les barques a l’altre
cantó de la carretera i travessar la via. Lla-
vors no hi circulaven cotxes com ara. Quan
venia temporal, havies d’aixecar-te a l’ho-
ra que fos i treure la barca, perquè, si no,
la força del mar se l’emportava. 

Es pot fer gala del peix del Masnou?
A la platja del Masnou hi ha tot tipus de
peixos, començant per llisses i acabant per
lluços; s’hi agafa de tot. Això sí, cada cop
n’hi ha menys quantitat, però tots són bons.
Tot el peix que pugui córrer, igual que l’ai-
gua que corre, que no està embassada, serà
bo, això és el que sempre he pensat. Aquí,
tant entra vent de llevant (des del cantó de
Mataró), com de ponent o garbí (des del
cantó de Barcelona) i això permet que l’ai-
gua sempre vagi movent-se i renovant-se.  
Nosaltres sempre anàvem cap al cantó de
Mataró, perquè hi havia més peixos. El llen-
guado, per exemple, s’agafa al cantó de
Mataró. Recordo que hi havia pescadors
que portaven fins a una trentena de peces
de niló per agafar llenguados, començaven
al Masnou i acabaven a Arenys, calant.

Parli’m una mica de la subhasta del peix.
Després de pescar, els pescadors descar-

reguen el peix i el porten a la subhasta,
un aparador de peixos a la venda. La con-
fraria sempre ha estat a Montgat i els pes-
cadors d’aquí, del Masnou, segons el peix
que agafaven, marxaven a vendre’l a una
altra població. De les sípies mateix,
només que anessis a Mataró, te’n paga-
ven més que no pas aquí, i per això anà-
vem a vendre-les allà.

Tants anys pescant i tan traïdor que és
el mar, segur que alguna amargura hi va
trobar. 
D’aventures, moltes. Fa molts anys, una
nit que vam sortir a pescar uns quants
companys, cadascú amb la seva barca, un
d’ells, va començar a sentir cops darrere
la barca. La resta, que érem relativament
a prop d’ell, vam mirar cap a la seva barca
i vam veure que el que anava picant con-
tra la seva barca era el cos d’un mort.
Hores més tard, vam saber que a Blanes

havien desaparegut uns pescadors i
havien aparegut morts a la platja del Mas-
nou. Llavors moria molta gent en mans
del mar, sobretot per les fortes topades
amb les onades. 

El Masnou continua sent una vila 
marinera?
La tradició marinera del municipi s’ha
perdut molt. Crec que un dels princi-
pals problemes és que no hi ha prou
capital. 

També, perquè de pesca, com més
passa el temps, menys n’hi ha. Les bar-

ques arrossegadores que treballen a les
nostres platges s’emporten tot el peix
petit. Abans, a trenta metres, hi podies
trobar pedres, des de l’estació del Masnou
fins a Premià, ara no n’hi ha ni una, tot
està tapat per la sorra. Les orades, per
exemple, venien a desovar a la costa, i
aquí no eren molestades per cap peix
gros. Ara no hi veuràs cap peix que s’hi
acosti. Quan jo pescava, en una jornada
de pesca amb la canya podies agafar per-
fectament una quinzena d’orades; ara, si
n’agafes una, ja has fet prou. Ja no se’n
veuen gairebé i, si se’n veuen al mercat,
és perquè vénen de fora. El peix que es
ven és gairebé tot de fora.

El futur de la pesca el veig molt negre
aquí. Els nanos que jo vaig ensenyar a
pescar ja van a Mataró, allà tenen més
mar per pescar. A Montgat crec que que-
den quatre barques de pescadors i aquí,
al Masnou, dues.

En Miquel és fill del Masnou. Amb els anys, ha vist créixer i canviar el seu poble des del mar. Va començar fent de pale-
ta i, més tard, als 26 anys, va entrar a treballar a la companyia Fecsa. Aleshores, va començar la seva afició per la pesca,
que va mantenir fins als 54 anys (quan va tenir el primer dels dos infarts que ha superat). Ara, amb 81 anys, recorda entran-
yablement els temps a bord de la Marisol, la seva barca de rems que tantes estones el va acompanyar dins l’aigua. En tots
aquests records, també l’acompanya la seva dona, la Maria Carbi, que se’l mira des de la platja.

QUAN FEIA MALA MAR,
HAVÍEM DE PASSAR TOTES
LES BARQUES A L’ALTRE
CANTÓ DE LA CARRETERA I
TRAVESSAR LA VIA

QUAN JO PESCAVA, EN UNA
JORNADA DE PESCA PODIES
AGAFAR PERFECTAMENT
UNA QUINZENA D’ORADES
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“Tot el peix que pugui córrer, serà bo”

L’Oficina Municipal de Consum us recomana que opteu per un consum de proximitat
A l’hora d’escollir els aliments que posareu a taula, escolliu els de producció local, és a dir, opteu per un consum de proximitat. Con-
sumiu productes i serveis fets al vostre entorn territorial més proper, ja que d’aquesta manera ajudareu a reforçar l’economia local i
a reduir la despesa energètica que produeix el transport de productes d’un continent a un altre. Si trieu aquesta opció, fixeu-vos que: 

• Teniu un coneixement més directe de la procedència dels productes, la qual cosa us permet consumir amb més garanties de seguretat i qualitat. 

• Exerciu un consum mediambientalment més sostenible, ja que es redueixen els costos energètics de transport dels productes procedents d’altres zones més allunyades. 

• Ajudeu al manteniment de petites explotacions familiars, agràries i ramaderes, alhora que eviteu l’abandonament de zones forestals. 

• Contribuïu al creixement i al desenvolupament del nostre país.

Recordeu que teniu l’Oficina Municipal d’Informació de Consum del Masnou al vostre servei. Allà us informaran de temes de consum, i també gestionaran i tramitaran les vostres reclamacions i denúncies.


