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Revisions de salut 
bucodental per a 
escolars del Masnou
Pàg. 6

La posada en marxa del
servei d’odontologia al
nou CAP Ocata-Teià i la
col·laboració dels cen-
tres escolars ha permès
que en breu comencin les
revisions odontològiques
entre els alumnes de 2n i
3r de primària dels cen-
tres del Masnou. Un
odontòleg o una odontò-
loga es desplaçarà a les
escoles per detectar els
nens i nenes amb major
risc de càries i malalties
de les genives. Posteriorment, es facilita-
rà un informe sobre la salut bucodental
als pares i mares.

Repàs als actes de Nadal
Pàg. 12-13

El Nadal va estar carregat d’actes organitzats per les entitats i el consistori per celebrar
de la millor manera possible uns dies tan especials. Els pessebres, els concerts i l’èxit
del Nadalem Infantil i el Jove van ser algunes de les activitats programades, que van
acabar amb l’arribada dels carters reials, enguany al parc esportiu Pau Casals i, espe-
cialment, de Ses Majestats els Reis d’Orient. Us oferim un repàs de tots els actes.

Un total de 3,882 milions d’euros 
del Fons Estatal d’Inversió Local per 
a millores viàries i d’accessibilitat
Pàg. 3 i 4
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No us perdeu cap de les
activitats que es fan al
municipi

L’Ajuntament ja disposa d’un llistat de 18 actuacions en les quals invertirà els 3,882 milions d’euros del
Fons Estatal d’Inversió Local, aprovat el mes de novembre passat pel Govern central amb la intenció de
reactivar l’economia i l’ocupació al sector de la construcció. Les actuacions es destinaran especialment
a millores viàries i d’accessibilitat, i es destinarà una part important de l’aportació a la renovació de
voreres i paviment. Les obres, que es duran a terme entre els mesos d’abril i desembre de 2009, ocupa-
ran entre 150 i 200 persones en situació d’atur. El llistat de les propostes que es faran ha estat elabo-
rat després de nombroses entrevistes i negociacions entre totes les forces polítiques del consistori.
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El Fons Estatal d'Inversió Local (FEIL), aprovat pel Govern central, pen-
sat com una mesura per reactivar l'ocupació bàsicament per a les perso-
nes en situació d'atur en el sector de la construcció a tot l'Estat, suposa
una oportunitat important de millora per a tots els municipis, i no només
pels llocs de treball que es crearan, sinó per les obres que s'engegaran i
que donaran com a resultat, en el cas del Masnou, una vila molt més ama-
ble, més accessible i més moderna per a tota la ciutadania. 

El Govern municipal ha anunciat que la inversió dels 3,822 milions
d'euros que pertoquen al Masnou es destinaran a un conjunt de divuit
intervencions. El llistat definitiu d'aquestes actuacions ha estat fruit de
molts esforços per part dels serveis de l'Ajuntament i també de l'equip
de govern i la resta de les formacions polítiques. La normativa per
poder-se acollir a aquest fons és diversa. El Govern central exigeix,
entre altres aspectes, que els projectes es presentin abans del 24 de
gener, fet que ha determinat, des que es va fer públic l'anunci del Fons,
una intensa negociació i planificació. La llista inicial s'ha vist modifica-
da en repetides ocasions per donar cabuda a les propostes que s'adap-
taven millor a la normativa. A més, també ha requerit un plantejament
realista en el moment de proposar projectes, ja que han d'estar acabats
i liquidats abans de finalitzar el 2009, la qual cosa ha fet que el consisto-
ri opti per projectes assumibles.

Segons les previsions, les obres planejades ocuparan directament
entre 150 i 200 persones entre els mesos de febrer i desembre, la qual cosa
és una bona expectativa. Per tot plegat, s'ha de celebrar la iniciativa del
Govern per la possibilitat que dóna als municipis en una època en què,
precisament, les oportunitats són escasses.
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El mercat de treball ha tancat el 2008 amb uns resultats pèssims, com demostra el fet que a Espanya s’han
superat els tres milions de persones a l’atur. A més, segons les previsions, l’evolució a curt i mitjà termini con-
tinuarà sent negativa i es produiran nous motius de preocupació. Ens enfrontem a una realitat crua, motiva-
da per la crisi econòmica que pateix el nostre país i la resta de països europeus, també la majoria dels que
componen l’OCDE es troben en circumstàncies similars. Els Estats Units en són un exemple clar.

En conseqüència, es fa difícil predir per on vindrà o on trobarem una escletxa que propiciï una reactiva-
ció. El Masnou no n’és una excepció i, actualment, ens acostem al 10% de població a l’atur (per sota de la mit-
jana de Catalunya). Amb més dones que homes a l’atur, la franja més elevada és la dels que es troben entre 30
i 39 anys d’edat. El sector econòmic amb més atur al municipi és el de serveis i el perfil més elevat, amb dife-
rència, correspon a persones amb coneixements acadèmics que no superen l’EGB i tenen una formació pro-
fessional limitada.

Per fer front a aquesta situació, des de l’Ajuntament seguirem treballant amb el nostre departament de
Promoció Econòmica, millorant i ampliant els serveis d’inserció, orientació professional, cerca de noves fei-
nes, borsa de treball, assessorament i seguiment a persones emprenedores, etc., a la vegada que augmentem
i millorem l’oferta de formació ocupacional. 

De cara als mesos de febrer i març vinents, la posada en marxa de les inversions propiciades pel Fons
Estatal d’Inversió Local (FEIL) –juntament amb les inversions del mateix Ajuntament derivades del pressu-
post del 2009– haurà de suposar, primer, un respir en aquesta situació asfixiant i, després, un impuls per dina-
mitzar el sector de la construcció. Per als casos extrems, també comptem amb els serveis de benestar social,
que es veuran ampliats per donar una millor resposta, juntament amb la demanda propiciada per la Llei de
dependència.

Som conscients que la nostra capacitat de modificar la situació és molt limitada, però confiïn que hi estem
posant el màxim interès.

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.

Festivitat del Corpus

Aquesta fotografia pertany a la celebració de la festivitat del

Corpus al Masnou, una tradició que, amb el pas del temps, s’ha

perdut. La imatge ens mostra el carrer de Lluís Millet l’any

1965, cobert de catifes de pètals de flors.

Lourdes Cuscó Donadeu

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

Editorial
Volem lluitar contra l’atur 

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

Rafael Pérez Amazarray pregunta:
Els veïns del carrer de Cuba estem farts que,
malgrat les reiterades denúncies a la Policia
Local, continuem tenint problemes seriosos
per accedir al nostre aparcament privat en
aquest carrer per la quantitat de cotxes que
hi aparquen incorrectament. Tampoc no es
respecten les places reservades per a l’am-
bulància, per a minusvàlids i per a la farmà-
cia. Què podem fer per solucionar aquesta
situació, i, sobretot, l’Ajuntament pensa fer-
hi alguna cosa?

Enric Folch
Regidor de Projectes i Obres i Mobilitat

L’Ajuntament ha fet el que havia de fer, és a dir,
des de la Regidoria de Mobilitat s’ha demanat
reiteradament a la Policia Local més atenció als
greus problemes de mobilitat dels veïns del
carrer de Cuba. Cal ser persistents i exigir tole-
rància zero en aquests casos flagrants d’ocupa-
ció indeguda de l’espai públic.

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

No m’agrada trobar plenes les papereres del
Masnou, perquè hi ha gent que hi llença la
bossa de brossa de casa seva, que hauria d’a-
nar al contenidor. El problema no és ni la
manca de papereres ni la manca d’eficàcia per
part dels serveis de neteja del poble, sinó que es tracta de la falta
d’educació i civisme d’alguns vilatans. Cada cosa al seu lloc. 

Montserrat Seral

M’agrada que, tot 
i que no arribés a
nevar al Masnou,
vam poder veure la
neu des del nostre
municipi. Aquesta
imatge mostra la muntanya nevada de la població veïna de Teià el
dia 7 de gener de 2009. De moment, jo em quedo amb les ganes
de veure, algun dia, la platja del Masnou coberta de blanc.

Àlex Novials

Eduard Gisbert 
Alcalde

:
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INFORMACIÓ

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

Àrea de Promoció Econòmica 
93 540 62 00
Àrea de Serveis 
a les Persones 
93 540 74 40
Arxiu Municipal 
93 540 15 11
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 
93 540 50 02
Oficina Benestar Social 
de la Generalitat 
93 540 28 80

Oficina Local Habitatge 
93 540 91 38

Oficina Municipal 
del Consumidor (OMIC) 
93 540 74 40

Oficina Municipal 
Escolarització (OME)
93 540 40 25

Poliesportiu Municipal 
93 555 61 03

Recaptació
93 542 47 38
93 542 47 39

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
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El Fons Estatal d’Inversió Local
farà un Masnou més accessible

L’Ajuntament del Masnou ha elaborat un
llistat de 18 projectes d’actuacions en què
invertirà els 3.882.000 euros del Fons Esta-
tal d’Inversió Local (FEIL), aprovat pel
president del Govern central, José Luis

Rodríguez Zapatero, el mes de novem-
bre passat. El FEIM és una aportació eco-
nòmica del Govern central de 8.000
milions d’euros per a tot l’Estat amb què es
vol reactivar l’economia i crear llocs de
treball al sector de la construcció, bàsica-
ment per a persones en situació d’atur.

En el moment de tancar aquesta edi-
ció, el Govern Municipal presentava a la
Delegació del Govern tota la documenta-
ció necessària per poder gaudir d’aquesta
aportació econòmica extraordinària. Des
que es va fer pública la notícia, l’Equip de
Govern, segons el regidor de Projectes i
Obres, Enric Folch, ha treballat intensa-
ment, juntament amb els serveis tècnics
municipals, tant d’Urbanisme com de Ser-
veis Centrals i Secretaria, per tenir a punt
tota la documentació. “Fins a arribar al

llistat definitiu –comenta Folch– hem fet
gairebé una vintena de llistats previs, i un
munt de reunions”.

Atesa la importància del projecte
–com recorda Folch, “els 8.000 milions
suposen el doble de tot el que inverteixen
els ajuntaments de tot Espanya en un
any”–, l’Equip de Govern ha volgut comp-
tar amb el parer de totes les forces políti-
ques que conformen el consistori masno-

ví, la qual cosa ha donat peu a llargues
negociacions. “El llistat de projectes defi-
nitiu inclou diverses aportacions i sugge-
riments dels partits de l’oposició, i hem
aconseguit una proposta que es pot con-
siderar que ha estat elaborada per tots i
amb la qual totes les forces polítiques
estan d’acord”, explica Folch.

Entre 150 i 200 nous llocs de treball 
La capacitat de generar nous llocs de tre-
ball per reactivar el mercat laboral ha
estat un dels criteris fonamentals en el
moment de decidir les actuacions a què
es destinaran els 3,882 milions d’euros.
Es calcula que, entre els mesos d’abril i
desembre de 2009 –període marcat pel
Govern central per executar i liquidar les
obres a càrrec del FEIL– es faran entre
150 i 200 noves contractacions.

Un altre dels criteris és l’obligació de
cenyir-se al període d’execució establert,
la qual cosa obligava a projectar interven-
cions que es poguessin assumir en un

període de temps tan ajustat: “No podíem
aventurar-nos en grans obres –ha explicat
Folch– amb elevats nivells de complexi-
tat ni dependre de permisos o autoritza-
cions d’altres administracions, perquè no
hi ha temps material. Per això hem optat
per aquelles obres que sempre hem vol-
gut fer, però que, malauradament, el pres-
supost mai no ens ho permetia.”

La renovació de carrers i l’accessibilitat,
prioritàries
A més dels imperatius ja esmentats, el
regidor de Projectes i Obres ha comentat
que la reurbanització de carrers i l’acces-
sibilitat de bona part del Masnou ha estat
un criteri prioritari: “Feia molt de temps
que havíem detectat el mal estat d’urba-
nització d’alguns dels carrers de la pobla-
ció. Hi havia actuacions que eren molt
necessàries, però que eren difícils d’en-
caixar en els pressupostos o les planifica-
cions. Ara és el moment.” Una mostra d’a-
questa prioritat és que el 50% de les inver-

L’Ajuntament destinarà els 3,882 milions d’euros a 18 actuacions per a millores 
viàries i d’accessibilitat, d’adequació d’edificis i instal·lacions municipals, 
d’infraestructures i d’espais lliures, i es crearan entre 150 i 200 llocs de treball

ES CALCULA QUE, ENTRE ELS
MESOS D’ABRIL I DESEMBRE
DE 2009 (PERÍODE MARCAT
PEL GOVERN CENTRAL PER
EXECUTAR I LIQUIDAR LES
OBRES A CÀRREC DEL FEIL)
ES FARAN ENTRE 150 I 200
NOVES CONTRACTACIONS

FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL (FEIL)
RELACIÓ DE PROPOSTES. Ajuntament del Masnou. Total: 3.882.000 euros. Gener de 2009

Relació d’actuacions del Fons Estatal d’Inversió Local

1. Reforma integral del c. del Brasil
2. Accessibilitat i millora del Camí Ral i adjacents
3. Urbanització del tram del c. de Sant Felip
4. Reforma integral del c. del Pintor Villà i adjacents
5. Adequació per a vianants del c. de Sant Rafael
6. Millora de l’itinerari d’accés a l’escola Bergantí
7. Delimitació del Camí Escolar del c. de Sant Jordi
8. Adequació de Ca n’Humet (incendis i seguretat)
9. Millora de l’Edifici Centre (instal·lació contraincendis)
10. Millora del poliesportiu municipal (normativa vigent)
11. Ampliació dels vestidors de Club Deportiu Masnou

12. Construcció de nous nínxols al cementiri
13. Interconnexió d’edificis municipals
14. Substitució del clavegueram del c. de Girona
15. Millora de la xarxa d’abastament d’aigua
16. Urbanització de l’espai lliure de l’edifici dels Vienesos
17. Construcció d’una plataforma al parc Pau Casals
18. Reposició de voreres i paviment

Inversions municipals
Inversions municipals fetes o en marxa
Inversions municipals previstes 
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sions es destinaran a actuacions viàries i
a la millora de l’accessibilitat. En aquest
bloc d’actuacions es troben, entre d’al-
tres, la millora del Camí Ral, com la con-
tinuïtat del paviment de la vorera en 12
cruïlles, la instal·lació de dos conjunts de
contenidors soterrats, la millora de pas-
sos de vianants i dels guals, i la reparació
del paviment en determinats trams; la
urbanització del primer tram del carrer
de Sant Felip, on s’ampliarà la vorera, es
plantaran arbres i s’instal·laran nous
fanals; la reforma integral del carrer del
Pintor Villà, que esdevindrà un carrer de
prioritat invertida i del qual s’arreglarà el
clavegueram; l’adequació per a vianants
del carrer de Sant Rafael, o la reurbanit-
zació del carrer de Brasil, que també
inclou el soterrament dels contenidors,
nou clavegueram i nova il·luminació.

Altres actuacions
En el moment de decidir els projectes
que es portaran a terme, un altre aspecte
important que s’ha tingut en compte ha
estat el del repartiment equilibrat en el
territori. És a dir, s’ha procurat que les
intervencions abracin tot el municipi,
sense afavorir especialment cap zona.
Així, altres iniciatives incloses en el bloc
d’infraestructures han estat la millora de
la xarxa d’abastament d’aigua, que inclou
l’augment de pressió a la zona de Santa
Madrona, o la substitució del clavegue-
ram del carrer de Girona. El regidor de
Projectes i Obres ha remarcat les impor-
tants actuacions de renovació de voreres
i paviment que es realitzaran a tot el

municipi i que permetran que “reduïm la
despesa ordinària en manteniment de
carrers durant un parell d’anys gràcies a
aquesta injecció econòmica”.

Els equipaments i les instal·lacions
municipals també es milloraran notable-
ment, gràcies a l’adequació de Ca n’Hu-
met, diversos treballs a l’Edifici Centre, la
renovació d’instal·lacions al poliesportiu,
l’ampliació dels vestidors del Club Depor-
tiu Masnou o la construcció de nous nín-
xols al cementiri. D’altra banda, també
s’han previst altres millores, com el nou
jardí del davant l’edifici dels Vienesos o
la construcció d’una plataforma al parc
esportiu Pau Casals, on s’haurà d’ins-
tal·lar un parc d’skate i instal·lacions per
a altres pràctiques esportives.

Un Masnou més accessible 
Si alguna cosa es pot avançar és que, d’a-
quí a un any, quan les obres projectades
ja s’hagin acabat, el municipi tindrà
carrers arranjats per a una mobilitat més
“amable”, amb clavegueram renovat i
més accessibles. Segons Folch, “no
podem dir que es produirà un gran canvi
ni que el municipi apareixerà absoluta-
ment diferent, però les actuacions que
s’hauran dut a terme es completaran amb
d’altres que o bé ja s’estan executant o bé
estan projectades. Amb tot plegat, acon-
seguirem que molts carrers prenguin un
caràcter més adequat i molt més agrada-
ble per a tothom. Sí que notarem, en
canvi, que entre els mesos d’abril i maig
propers hi haurà 18 obres en marxa de
manera quasi simultània al municipi”. 
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La fins ara regidora d’ERC, Carme Giol,
durant la sessió del Ple del 18 de desem-
bre, va deixar formalment el seu càrrec a
l’Ajuntament del Masnou després de sis
anys com a membre del consistori. Qui va
ser cap de llista d’Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC) va fer un emocionat
discurs de comiat i va rebre el reconeixe-
ment de l’alcalde, Eduard Gisbert, així
com de tots els portaveus dels grups muni-
cipals de l’Ajuntament. A partir d’ara, el
seu lloc a la sala de plens l’ocuparà Oriol

Fernández i el fins ara segon a la llista
d’ERC, Quim Fàbregas, passarà a ser el
portaveu del grup. 

Després de quatre anys treballant com
a regidora d’Educació i Cultura i gairebé
dos anys més a l’oposició, Giol va tenir

paraules d’agraïment per a tothom. L’exre-
gidora va dir que li havia costat molt pren-
dre aquesta decisió i va explicar que no
podia seguir compaginant la seva tasca
com a mestra a la vegada que ocupava un
càrrec com a regidora a l’oposició. “Quan
no es pot mantenir un compromís, el més
digne i ètic és retirar-se”, va dir. “Em sento
força cansada”, va afegir.

Altres aspectes destacats de la sessió
plenària van ser l’aprovació de l’adhesió a
l’Associació de l’Observatori de les Dones
als Mitjans de Comunicació, una entitat
que promou el tracte no sexista i discrimi-
natori als mitjans de comunicació. El punt
va ser aprovat amb els vots a favor del PSC
(7 vots), ICV-EUiA (3 vots), ERC (3 vots) i
CiU (6 vots), mentre que el PP (2 vots) es
va abstenir, ja que no considerava que
aquesta fos una bona política i que podria
acabar essent un aparell de control massa
exhaustiu. A més, van considerar que amb
el ja existent Consell Audiovisual de Cata-
lunya (CAC) no cal un altre organisme d’a-
quest tipus.

També, es va donar el vistiplau a la
modificació puntual del Pla general d’or-
denació, que permetrà la construcció de la
segona escola bressol i un total de quaran-
ta habitatges socials a les zones del carrer
de Mèxic i a l’antiga caserna de la Guàrdia
Civil. El punt va ser aprovat amb els vots a
favor del PSC (7 vots), ICV-EUiA (3 vots) i

ERC (3 vots), mentre que CiU (6 vots) i PP
(2 vots) van votar-hi en contra. 

D’altra banda, es va aprovar per unani-
mitat el conveni de delegació de compe-
tències al Consell Comarcal del Maresme
en matèria de salut pública per a establi-
ments de comerç minorista. 

En l’àmbit de noves tecnologies, es va
ratificar l’acord de modificació dels Esta-
tuts del Consorci Digital Mataró Maresme,
amb els vots a favor del PSC (7 vots), ICV-
EUiA (3 vots), ERC (3 vots) i CiU (6 vots),
i en contra del PP (2 vots).

Mocions
Moció presentada pels grups municipals
del PSC i CiU per a un model de futur de
mobilitat sostenible a la comarca del
Maresme. Aprovada amb votació per
punts. El primer punt, referent a la xarxa
viària, es va aprovar amb els vots a favor
del PSC (7 vots), CiU ( 6 vots), PP (2 vots),
i hi van votar en contra ICV-EUiA (3 vots) i
ERC (3 vots). El segon punt, referent a l’au-
topista C-32, es va aprovar amb els vots a
favor del PSC (7 vots), CiU ( 6 vots) i PP (2
vots); ERC hi va votar en contra (3 vots), i
d’ICV-EUiA es va abstenir (3 vots). El ter-
cer punt, referent a la millora del transport
públic; el quart punt, referent a la xarxa
ferroviària, i el cinquè punt, referent a exi-
gir al departament l’obertura d’un procés
de debat, van ser aprovats per unanimitat. 

Moció presentada pel Grup Municipal
del PP per a la creació d’un servei munici-
pal de neteja de pintades a façanes d’im-
mobles privats. Va passar a comissió infor-
mativa.

Moció presentada pel Grup Municipal
del PP per a la retirada efectiva de les ins-
tal·lacions de la piscifactoria del Masnou.
Després d’una esmena transaccional pre-
sentada per CIU, es va aprovar per unanimi-
tat. Cliqueu aquí per veure aquesta moció.

Moció presentada pel Grup Municipal
del PP per sol·licitar la participació de tots
els grups municipals en les decisions refe-
rents al destí del Fons Estatal d’Inversió
Local recentment aprovat. Tot i no tenir
força jurídica, es va aprovar la moció ente-
sa com a voluntat política amb els vots a
favor de sis dels integrants del PSC (6
vots), ERC (3 vots), CiU (6 vots) i PP ( 2
vots), i l’abstenció d’ICV-EUiA (3 vots) i
del regidor socialista Ernest Suñé (1 vot).

Es van presentar dos punts d’urgència:
Cessió de terrenys al Pla parcial 10 “Lle-
vant”, propietat de l’Ajuntament a l’IN-
CASÒL. Aprovat amb els vots a favor de
PSC (7 vots), ICV-EUiA (3 vots), ERC (3
vots) i PP ( 2 vots), i l’abstenció de CiU ( 6
vots).

Substitució de la Sra. Carme Giol per la
Sra. Alícia Nieto al Patronat Municipal del
Masnou. Aprovat per unanimitat. 

Sentida retirada de la ja exregidora Carme Giol (ERC) 
PLE DE DESEMBRE

Folch: "Hi havia actuacions que eren molt necessàries,
però que eren difícils d'encaixar en els pressupostos o les
planificacions. Ara és el moment."

Carme Giol.

Davant de l'edifici dels Vienesos ( a la imatge)
s'urbanitzarà de nou l’espai lliure existent.

El Regidor de Projectes i Obres, Enric Folch, al carrer Sant Felip, que es reurbanitzarà de nou.

És prevista l'ampliació de nínxols al
cementiri.
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La taxa d’atur al Masnou ja se situa –amb
xifres del mes de desembre del 2008– al
9,69% de la població activa del municipi, 3
punts per sota de la taxa registrada al
Maresme, que és del 12,68%. Segons les
dades recollides i gestionades per la Uni-
tat de Promoció Econòmica de l’Ajunta-
ment del Masnou (UPEM), el perfil de l’a-
tur al municipi és el d’una dona –tot i que
l’atur femení (el 54,60%) i el masculí
(45,4%) s’han acostat molt–, d’entre 30 i 39
anys (28,4%), amb un nivell acadèmic d’es-
tudis primaris (62,40%), pertanyent al  sec-
tor econòmic de serveis (70,60%).

Des de l’octubre del 2006 fins a l’octu-
bre del 2008, un total de 1.141 persones
s’han inscrit al servei d’ocupació de la
UPEM. El personal tècnic del departament
ha detectat que, de manera significativa,
es tracta de persones que presenten carac-
terístiques molt concretes, com ara falta
de competències professionals i necessi-
tat de reciclatge, amb experiència profes-
sional i demanda d’ocupació en llocs tradi-
cionalment femenins, amb un baix nivell
d’autoestima i d’habilitats socials, amb
responsabilitats familiars, perceptores de
prestacions contributives i no contributi-
ves, i que experimenten situacions de des-
igualtat d’oportunitats.

Una dada que pot servir per exemplifi-
car els efectes de la crisi és que al 2007 es
van inscriure 568 persones al servei d’ocu-
pació, mentre que al 2008 van ser 622 les
inscrites. Aquest augment va paral·lel al
descens de les ofertes de feina registrades
a la UPEM: de prop de 300 es va passar a
poc més de 150 en els mateixos períodes.

Buscant solucions
Per fer front a aquesta situació, la UPEM
posa a disposició dels usuaris i usuàries
del servei d’ocupació i de la població en
general diversos programes i recursos que
faciliten la integració laboral, com ara els
cursos de formació i reciclatge en diverses
disciplines –sempre intentant ser coherent
amb les necessitats del mercat laboral– o
els programes d’integració.

IPI: L’itinerari personal d’inserció és un
programa, subvencionat per la Generalitat
i el Fons Social Europeu, mitjançant el
qual s’acompanya la persona que busca
feina en tot el procés de cerca, des de l’e-
laboració del currículum fins a la prepara-
ció de les possibles entrevistes personals.
La UPEM ofereix aquest recurs des del
mes de desembre del 2006. Al llarg del
2008, aquest servei ha atès un total de 91
persones (43 homes i 48 dones).

PEMO: Es tracta d’un programa adre-
çat a persones amb més de 45 anys, espe-
cialment en els casos en què es rebi algun
tipus de prestació. Està subvencionat per
la Generalitat i el Fons Social Europeu. La
UPEM compta amb aquest servei des del
mes d’octubre del 2008 i per una durada de
12 mesos. De la mateixa manera que l’IPI,
una tècnica del departament treballa indi-
vidualment amb les usuàries.

Assessorament a persones empre-

nedores: Iniciat com un punt d’informa-
ció el 1996, el 2007 aquest servei ha assolit
la categoria d’entitat acreditada. El progra-
ma està subvencionat al 80% per la Gene-
ralitat i el Fons Social Europeu. Des d’aquí
s’assessora la persona emprenedora des
que té una idea de negoci i s’ofereix ajuda
per analitzar la viabilitat del projecte, ela-
borar el pla d’empresa i sobre altres aspec-
tes decisius en la creació de la mateixa.
Així mateix, aquest servei ofereix la possi-
bilitat de formació especialitzada per a
emprenedors i emprenedores, amb xerra-
des específiques, jornades, seminaris i cur-
sos adreçats a aquest col·lectiu.

Club de la Feina: És un espai reservat
a tots els col·lectius inscrits en el servei
d’ocupació que posa a disposició de les
persones usuàries tots els recursos i mate-
rials necessaris per a la recerca activa de
feina. Des del mes de novembre compta
amb la presència d’una dinamitzadora.

Borsa de Treball: Aquest servei
posa a disposició de les persones usuà-
ries les ofertes de treball que s’han
detectat mitjançant els diferents serveis
i les accions periòdiques de prospecció i
localització de les empreses ubicades al
Masnou. A més, la Borsa de Treball del
Masnou forma part de la Xarxa de la
Diputació de Barcelona.

Formació ocupacional: Durant tot
l’any, la UPEM ofereix la possibilitat de
formar-se en diferents àmbits gràcies als
cursos subvencionats totalment per la
Generalitat de Catalunya i el Fons Social
Europeu. Actualment, ja és oberta la ins-
cripció per al proper curs d’auxiliar de
geriatria, i per als cursos de formació con-
tínua que s’ofereixen durant tot l’any i que
aborden les noves tecnologies. 
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La Unitat de Promoció Econòmica combat els efectes de la desocupació
causada per la crisi global

L’atur al Masnou s’acosta al 9,7%

“Les empremtes del Masnou, Teià i Alella”,
a la Casa de Cultura
Al mes de maig podria estar enllestit el CAT a Teià

Fins a l’1 de febrer es pot visitar a la Casa de Cultura la mostra composta per les obres d’ar-
tesania que representaran les icones del Masnou, Alella i Teià al futur Centre d’Acollida
Turística (CAT) de Teià, on es donarà informació i recursos a turistes que visitin la zona. Les
obres han estat realitzades per Anna Albert, del Masnou, Adriana Patón, de Teià, i Fili
Plaza, d’Alella, i es comercialitzaran al CAT, que, segons va informar l’alcalde de Teià,
Andreu Bosch, podria estar enllestit al mes de maig. 

El projecte “Les empremtes del Masnou, Teià i Alella” ha estat organitzat pels ajunta-
ments del Masnou, Teià i Alella, i l’organisme Artesania Catalunya, del Departament d’In-
novació, Universitats i Empresa, i està directament vinculat amb la creació de centres CAT
a tot Catalunya. El que es farà a Teià serà un servei mancomunat per als tres municipis i és
un projecte pilot per al futur desenvolupament dels CAT.

L’exposició, que ja es va poder veure a Teià, arriba ara al Masnou, a la Casa de Cultura.
La inauguració de la mostra va ser l’11 de gener i va comptar amb l’assistència de l’alcalde
del Masnou, Eduard Gisbert; el de Teià, Andreu Bosch; la directora d’Artesania Catalunya,
Gemma Amat, i la gerent del projecte CAT, Mercè Colom. Gemma Amat va remarcar que
la participació dels artesans i artesanes locals és molt important, perquè contribueix a la
creació de productes de qualitat amb un referent simbòlic dels municipis representats. D’al-
tra banda, Eduard Gisbert va remarcar la importància del CAT per promoure el coneixe-
ment del patrimoni i les riqueses de tots tres municipis.

Nou sistema de bonificació al rebut de les
escombraries domiciliàries
Enguany, les unitats familiars que com-
pleixen els requisits i les condicions per
gaudir d’una bonificació en la taxa per
recollida d’escombraries domiciliàries no
hauran d’anticipar l’import del rebut,
sinó que les bonificacions acceptades es
veuran reflectides en el descompte al
rebut emès per l’Ajuntament i amb el
qual s’haurà d’efectuar el pagament.
Segons el regidor de Finances, Artur
Gual, la implantació d’aquest nou siste-
ma “ha tingut en compte els principis
d’eficiència i eficàcia per a la millora
contínua del servei, ja que no s’ha de
pagar abans el rebut per demanar la
devolució, i s’han estudiat la documenta-
ció i els tràmits per intentar agilitar al màxim l’actuació municipal”.

Per acollir-se a aquest descompte, cal presentar una sol·licitud al Registre general de
l’Ajuntament (Oficina d’Atenció Ciutadana) amb la documentació pertinent abans del 28
de febrer de 2009. En el cas que no es presenti en el termini o en la forma corresponents,
es perd el dret a la bonificació

El regidor 
de Promoció
Econòmica,
Artur Gual,

El regidor de Promoció Econòmica, Artur
Gual, ha assenyalat que l’Ajuntament “ofe-
reix un ventall molt ampli de possibilitats
per a totes les persones que es troben en
situació d’atur” i ha incidit que “és impor-
tant que tothom s’acosti a la UPEM per
descobrir fins a quin punt podem ajudar
en una situació tan complicada com l’ac-
tual. Dediquem tots els nostres esforços
per aconseguir la inserció laboral dels nos-
tres usuaris i que aquesta inserció sigui en
les millors condicions possibles”. A més,
Gual ha afegit que “des del setembre del
2008, estem fent esforços per redimen-
sionar la Unitat de Promoció Econòmica
per intentar fer front a la situació econò-
mica global que s’està dibuixant”.

La Unitat de Promoció Econòmica de l'Ajuntament del Masnou es troba a l'Edifici Centre.

M
A

R
TA

 E
ST

EV
E

FINANCESTURISME



6 SALUT Gener de 2009     el Masnou viu

Els infants d’entre 7 i 8 anys que estiguin
cursant segon i tercer de primària al Mas-
nou podran fer-se una revisió odontològi-
ca gratuïta aquest curs escolar 2008-2009,
gràcies a la posada en marxa del servei

d’odontologia al CAP Ocata-Teià, que va
entrar en funcionament el mes de desem-
bre passat i a la col·laboració dels centres
escolars. Aquesta iniciativa s’emmarca
dins el protocol de salut bucodental del

Departament de Salut de la Generalitat,
que promociona activitats per a la salut en
aquest àmbit per a nens i nenes d’entre 7 i
15 anys. Actualment, al municipi hi ha 222
alumnes a segon curs i 226 a tercer curs
de primària, segons dades de la Regido-
ria d’Educació de l’Ajuntament.

Les revisions les farà un odontòleg
o odontòloga del centre d’atenció
primària, amb un joc d’instruments
d’un sol ús per a cada infant. L’es-
pecialista s’encarregarà de visitar
els centres escolars amb l’objec-
tiu de detectar els nens i nenes
amb major risc de càries i
malalties de les genives per
tal d’aplicar-los mesures
preventives i curatives per
evitar futurs problemes de
salut. Un cop finalitzada
la revisió dels infants,
s’entregarà un informe
sobre l’estat de salut
bucodental individualitzat.
En el cas que l’escolar tingui algun
problema dental que requereixi algun
tipus d’atenció, s’indicarà a l’informe per-
què s’adreci al servei d’odontologia del
seu centre d’atenció primària. Si, per

alguna raó, els tutors legals del nen o la
nena no volen que sigui revisat, poden
rebutjar aquesta iniciativa omplint un full
de renúncia.

La regidora de Salut, Cruz

Álvarez Artidiello, s’ha
mostrat molt satisfeta

amb aquesta iniciativa
i ha explicat que “el

Govern de la Generalitat
de Catalunya s’ha com-

promès a ampliar progres-
sivament els diferents

grups d’edat d’aquest pla,
amb l’horitzó que, el 2016,

tots els infants d’entre 7 i 15
anys puguin accedir de franc a

l’atenció bucodental”. La regido-
ra també ha comentat que aquest

servei es pot dur a terme gràcies a
la posada en marxa del nou CAP

Ocata-Teià i el servei d’odontologia
que aquest centre acull. Álvarez

Artidiello ha conclòs que “aquest nou
servei és un avenç per a tothom i una

molt bona notícia per a la salut dels mas-
novins i masnovines”. La regidora també
ha volgut agrair la col·laboració dels cen-
tres escolars del municipi. 

Prop de 450 escolars del Masnou podran
fer-se una revisió odontològica gratuïta

Propòsits saludables per al 2009 
Molta gent, després dels excessos de les vacances de Nadal, s’apunta com una de les prioritats de la llista dels bons propòsits del
nou any començar a fer règim. Ha arribat el moment de recuperar un ritme racional dels àpats i fer una combinació intel·ligent
dels aliments per aprimar-se, si cal, però sense perdre la salut. És important oblidar-se de les dietes miraculoses que ens passen
les amistats i de les que trobem per la xarxa, i s’ha de fer una dieta equilibrada i exercici si cal perdre pes.

Alguns consells per gaudir d’una millor salut al llarg del 2009

Campanya
d’adopció i
identificació
d’animals
2009

Aquest any 2009, la Regidoria de Salut
Pública, per tal de continuar les actua-
cions enfocades a la protecció dels ani-
mals, ampliarà la campanya d’identifica-
ció de gossos i gats amb microxip amb el
foment de l’adopció d’animals que neces-
siten una llar on viure i que actualment
col·lapsen els refugis i les protectores.

Per aquest motiu, es canviarà la data
de la campanya d’identificació (microxip)
que estava prevista per a aquest mes de
gener i es farà la propera primavera, jun-
tament amb la desfilada d’animals en
adopció. D’aquesta manera, es podrà gau-
dir de la desfilada sense passar fred. 

La Regidoria de Salut Pública i l’Asso-
ciació Defensa dels Animals El Masnou
(ADAM) esperen, com sempre, la vostra
col·laboració i solidaritat en aquest nou
projecte. 

La regidora de Salut, Cruz Álvarez Artidiello, sosté un joc d’instruments per a la revisió buco-
dental d’escolars.

El passeig Marítim ofereix
la possibilitat de fer una
bona caminada i altres
pràctiques esportives

L’entrada en funcionament del servei d’odontologia del CAP Ocata-Teià i la col·laboració
dels centres educatius fa possible que un odontòleg o odontòloga visiti els centres per
prevenir el risc de càries i possibles malalties bucodentals de l’alumnat

• Seguir una alimentació variada i equilibrada, rica 
en fruita i verdura.

• Esmorzar cada dia (és un dels àpats més importants).
• Evitar saltar-se àpats.
• Portar un estil de vida actiu: feu servir les escales 

en lloc dels ascensors.

• Caminar una estona a bon ritme cada dia 
(que puguem mantenir una conversa, però amb 
un cert esforç).

• Deixar de fumar.
• Dormir cada dia entre 7 i 9 hores.
• Protegir-se del sol.
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Des de la creació del Consell Municipal
de Solidaritat i Cooperació, el 2005 –al
Ple del novembre d’aquell any se’n van
aprovar els estatuts–, aquest organisme
municipal ha coordinat la tasca de les
entitats solidàries del municipi, que
han passat de ser tres el 2005 a les

dotze actuals. Segons el regidor de
Solidaritat  i  Cooperació,  Xavier

Serra, aquest augment demostra un
interès creixent de la ciutadania pels
temes de cooperació, a la vegada que
posa de manifest que “el Masnou és un
municipi solidari”. 

Les dotze entitats que treballen en
aquest àmbit són molt diverses i duen a
terme destacats projectes de coopera-
ció, la majoria dels casos amb països en
vies de desenvolupament.

La Festa de la Solidaritat, que cada
any s’organitza pels volts del mes de

maig, és l’aparador més efectiu de la
tasca que duen a terme aquestes enti-
tats i en què participa una part impor-
tant de la ciutadania. El 2008, l’Ajunta-
ment del Masnou va dedicar un pressu-
post de 94.481,81 euros per col·laborar
en els projectes d’aquestes entitats.

El Masnou, municipi solidari
El 2008, l’Ajuntament subvenciona setze projectes solidaris de diferents entitats 
del municipi

Educació sense Fronteres
Millora de la qualitat de l’educació bàsica integral a l’escola 
de Palmarejo (República Dominicana). Subvenció: 6.000 euros.
Aquest projecte pretén millorar la qualitat de vida de la comunitat
de Palmarejo. Aquesta comunitat ha sorgit dels treballadors i tre-
balladores de la canya de sucre, la majoria procedents de la veïna
Haití. Palmarejo és un nucli de xaboles que l’Estat dominicà no
reconeix com a municipi i, per tant, resta exclòs de qualsevol servei
de l’Administració pública. L’estructura educativa plantejada pot
beneficiar 238 nens i nenes.

ACNAS (Associació Nicaragüenca d’Amistat i Solidaritat)
Banc apícola municipal a San Ramón (ciutat de Nicaragua
agermanada amb el Masnou). Subvenció: 15.049, 03 euros. 
Creació d’un banc apícola municipal format per 120 ruscs, així
com materials necessaris per iniciar la producció i dividir els
ruscs per obtenir-ne 240. Iniciar dos cursos de formació per a
30 persones d’entre els sectors més marginals del municipi i faci-
litar-los 4 ruscs. També es promou una cooperativa municipal per
a la comercialització de la producció i es destinarà part de la
producció a la millora nutricional dels 578 infants atesos en men-
jadors de l’ACNAS.

CEIP Lluís Millet, ACNAS
Suport a l’educació del municipi de San Ramón (Nicaragua).
Escola La Grecia. Subvenció: 4.220,67 euros.
Reforç de les partides pressupostàries del centre escolar La Grecia,
amb 144 alumnes, per a la compra de materials escolars, activitats
escolars, manteniment del centre i finançament per a l’any 2009
d’un professor de primària.

Junts per Bolívia
Santa Cruz Actua (Bolívia). Subvenció: 3.000 euros.
Projecte que millora el tractament integral de les persones i la pre-
venció de malalties a través de la medicina tradicional. La idea és
crear una xarxa de cultiu de plantes medicinals i fer formació en
tècniques de medicina natural (naturòpates) a un conjunt de perso-
nes per assegurar la difusió d’aquestes medicines entre la població.
Unes 144 persones poden rebre aquesta formació i prop de 15.000
se’n poden beneficiar.

Botica Natural, ONGD
ADACAT (Zinguichor, Senegal). Subvenció: 6.000 euros.
Dotar el dispensari d’aquesta localitat, d’unes 4.000 persones,
d’una nevera amb plaques solars, per tenir vacunes i insulina, així
com d’una taula d’exploració, una làmpada, material fungible i
medicaments de primera necessitat. A més, dotar els pous comuni-
taris de bombes extractores per canalitzar l’aigua fins als centres
escolars i els horts comunitaris.

ANAFA, Los Amigos de Zinguichor. 
Reconstrucció de l’escola d’ensenyament primari d’Affiniam
(Zinguichor-Senegal), fase II. Subvenció: 6.000 euros.
Ampliació de l’edifici de l’escola amb dues plantes més perquè
compti amb un total de 12 aules, biblioteca, oficines, sala de reu-
nions, serveis i cuina menjador, així com la construcció d’un dipòsit
d’aigua i plaques solars. Al centre hi ha al voltant de 600 alumnes.

IES Maremar
Agermanament amb la Casa de Cultura i el Centro de 
Formación Profesional de San Ramón (Nicaragua). Subvenció:
4.500 euros.
Es tracta del pagament del sou dels dos mestres necessaris per a
aquest centre escolar per al curs 2009, i se situa dins de l’agerma-
nament que mantenen l’IES i aquest centre escolar de Nicaragua.
El centre té 49 alumnes de primària i 114 de diverses modalitats
formatives complementàries.

La Veu del Cor per Ajudar el Poble Cubà
Higienització del convent de Nuestra Señora de Belén i rodalies
de l’Havana Vella (Cuba), 4a fase. Subvenció: 6.000 euros.
Barri popular de l’Havana on la gent no té accés a recursos higiè-
nics en quantitat suficient, atès el règim de bloqueig que pateix l’i-
lla caribenya. La població més afectada és la població de major
edat, aproximadament unes 15.000 persones.

Fundació ROKPA
Escola d’acollida per a nenes i noies de Gannan, al Tibet (Tzö,
Hezuo). Subvenció: 6.000 euros.
Es tracta d’un centre d’acollida per a noies rebutjades pel sistema
educatiu per raons econòmiques i també per a òrfenes. Es cobriran
les despeses mèdiques, d’alimentació, els sous de tres professors i
despeses de matriculació i escolarització de 148 noies, així com
alguns tallers de formació professional.

ACAPS (Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí)
Maresme Sud
15a Caravana d’ajut humanitari pel poble sahrauí. Subvenció:
3.000 euros.
Contribució a aquesta caravana solidària, que recull tota mena de
productes higiènics per pal·liar les necessitats de la població sah-
rauí refugiada als camps de Tindouf (unes 250.000 persones), que
depèn dels ajuts internacionals. 

ACAPS (Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí)
Maresme Sud
Escoles bressol a Tindouf. Subvenció: 3.000 euros.
Descripció: Es tracta de sufragar les despeses de manteniment de
la xarxa d’escoles bressol dels campaments de refugiats sahrauís,
especialment les relacionades amb el complement alimentari que
assegura la millora nutricional dels infants més petits dels campa-
ments, amb greus deficiències en la seva dieta diària.

Fundació Educació Solidària, Escola Pia
Suport a l’educació formal al Departament de Niombato 
(Senegal). Subvenció: 6.000 euros.
Suport a diferents centres educatius de les poblacions de Sokone i
Karang, situades en un medi rural. En concret, dos centres d’educa-
ció infantil, una escola d’ensenyament primari i tres residències
d’estudiants. Els beneficiaris directes són 126 nens i nenes de les
escoles infantils, 320 alumnes de primària i unes 150 persones de
les residències.

Centre d’Estudis Amazònics
Difusió i valorització dels coneixements històrics, socials, 
culturals i naturals propis de l’alumnat de primària de Moxos,
Bolívia. Subvenció: 6.000 euros.
Es planteja l’elaboració d’un llibre de text per divulgar els coneixe-
ments històrics, del medi natural, i les particularitats identitàries
socials, culturals i naturals en el segon i tercer cicle de primària. Es
farà una edició de 2.000 exemplars i s’utilitzarà en centres educa-
tius que acullen uns 3.000 alumnes.

Creu Roja del Masnou, Alella i Teià
Enfortiment socioeconòmic de l’Associació Artesanal de 
Tierras Coloradas (Equador). Subvenció: 6.000 euros.
Tierras Coloradas és un barri marginal de la ciutat de Loja. Es
pretén afavorir l’ocupació i l’autoocupació mitjançant un progra-
ma de formació que generi mà d’obra qualificada, i oferir suport
empresarial i comercial que fomenti un mercat segur i just per a
la producció de l’Associació Artesanal Víctor Emilio Valdivieso.

ACAPS Maresme Sud
Colònies en pau per a infants sahrauís al Masnou. Subvenció:
6.380 euros.
Es tracta de participar en el projecte de portar nens i nenes sah-
rauís de vacances, els dos mesos d’estiu, fora de les dures condi-
cions del desert. El total d’infants que arriben a Catalunya és d’uns
800. 

CCONG, Ajuda al Desenvolupament
Reconstrucció de 52 habitatges a Garmi (Mali). Subvenció:
2.000 euros.
Construcció de 52 habitatges per millorar les condicions de vida
dels habitants d’aquesta població.

A més, l’Ajuntament també ha destinat 5.332,11 euros al Fons
Català de Cooperació, destinats a l’ajut d’emergència per
col·laborar en la recuperació dels efectes causats pels huracans
d’Haití i Cuba.

Hem de fer un pas més. L’any 2009 ha de servir per afinar els criteris de concessió de les sub-
vencions i hem de primar encara més la qualitat dels projectes, per continuar desenvolupant
els nostres agermanaments amb el Sàhara i Nicaragua, i per començar un treball en xarxa
entre les entitats que millori el coneixement mutu i permeti assolir noves fites.

En aquest sentit, ja podem anunciar que, si no hi ha cap problema de darrera hora, el pro-
per mes d’abril, dins del marc de l’agermanament amb Dahira (municipi d’Amgala) i els cam-
paments de refugiats sahrauís a Tindouf (Algèria), els nois i noies del Centre Obert del Masnou
organitzaran un viatge solidari a aquesta localitat.

Aquestes iniciatives ens permeten afirmar que el Masnou és una població solidària. Si als
projectes i les activitats esmentades hi afegim aquelles que tenen com a destinatària la pobla-
ció autòctona, com ara les que porta a terme l’entitat Càritas Diocesana, podem estar contents
de l’evolució dels darrers anys.

El Perú és un dels altres llocs on actua l'ONGD Educació
sense Fronteres amb programes de cooperació.

Previsions per al 2009 segons Xavier Serra

El regidor Xavier Serra a la
Festa de la Solidaritat 2007.
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8 Gener de 2009     el Masnou viul’entitat

Assemblea Atzavara
Reflexionar i actuar per replantejar la societat

Com contactar-hi:
www.elmasnou.cat/entitats/atzavara
atzavara-masnou@moviments.net
Telèfon: 695 57 27 66 (Xavi Tarafa)

Xavi Tarafa 
Portaveu 
de l’Assemblea
Atzavara

Què és exactament el Mercat 
d’Intercanvi?
És un espai cívic on intercanviar tot allò
que tenim en bon estat però no utilit-
zem. Abans de llençar-ho, ho podeu ofe-
rir a altra gent, a qui pot ser molt útil.
S’hi poden intercanviar béns, productes
de consum i serveis professionals. Es
tracta d’una activitat oberta a tothom,
especialment didàctica per als nens i
nenes, on podem reflexionar sobre el
consum responsable. Una iniciativa per
aprendre a intercanviar, compartir i reu-
tilitzar. Vivim en una societat on es
potencia el consum desmesurat i no sos-
tenible; per això, amb el Mercat d’Inter-
canvi volem mostrar una altra forma de
comerç. Aquest consum desmesurat
també comporta una gran producció de
residus. Intercanviant allò que no volem
evitem llençar-ho i que vagi a parar a l’a-
bocador o a la incineradora, i convertim
aquest residu en un recurs.

Què s’hi pot trobar?
Roba, música, llibres, joguines, art, mate-
rial esportiu, electrodomèstics, mobiliari,
objectes de decoració, material informà-
tic, estris de cuina, menjar, plantes, arte-
sania, eines, productes d’elaboració prò-
pia... tenen cabuda en aquest mercat, on
la primera norma és no utilitzar els
diners per tancar els tractes. També s’hi
pot trobar un plafó de suro on es poden
oferir serveis professionals i un escenari i
un equip de so a disposició dels anima-
dors, actors o músics que vulguin inter-
canviar les seves arts. El Mercat no vol
ser una deixalleria on es deixin les coses
a canvi de res i també cal saber que no es
poden intercanviar productes perillosos o
nocius per a la salut o el medi ambient.

Quins objectes acostumen a tenir 
més èxit al Mercat d’Intercanvi?
La roba acostuma a tenir molt èxit, ja
que, si està en bon estat, permet renovar
l’armari! També hem vist intercanviar
electrodomèstics, com un tocadiscs fa
un parell d’anys o una pantalla plana
d’ordinador aquest any. I, fins i tot, en
alguna edició passada crec que es van
arribar a intercanviar serveis.

Per la setena edició del Mercat d’Intercanvi, que va tenir lloc el diumenge 11 de gener, hi van passar més d’un centenar de persones.

Membres actuals de l’Assemblea Atzavara,
d’esquerra a dreta: Mariona Tolosa Sisteré,
Oriol Barber Ramentol, Mireia Riera Sant,
Xavi Tarafa Mercader, Laura Montero Abad
(i Bruna), Xavi Rodriguez Martín, 
Núria Riera Sant (i Lia). 
I absent a la foto: Marta Jofra Sora.

Ara fa aproximadament vuit anys, un
col·lectiu de persones preocupades per la
dimensió de diversos problemes socials i
dedicades a l’activisme pacífic de denún-
cia va fundar l’Assemblea Atzavara al Mas-
nou. L’entitat pretén ser una eina de dis-
cussió participativa promotora de diver-
ses activitats adreçades a informar, cons-
cienciar, actuar i transformar, en l’àmbit
local, el que consideren “incongruències”
globals.

Al llarg d’aquests anys de funciona-
ment, aquesta voluntat s’ha traduït en ini-
ciatives que focalitzen la seva actuació en
programes concrets o eixos estratègics
d’actuació al voltant de temes com el con-
sum responsable, el coneixement de llocs
llunyans amb situacions socials o políti-
ques concretes i la conscienciació ecològi-
ca. A més, també han organitzat altres
activitats puntuals no encaixades en cap
cicle o planificació prèvia, com les confe-
rències organitzades amb motiu del vintè

aniversari de Txernòbil, l’obra de teatre
Sentir ploure o la presentació de la cam-
panya contra els transgènics Som el que

sembrem. De cara al futur, l’entitat té un
objectiu clar: seguir treballant sota el seu
ideari.

Amb data fixa
Un clar exemple de les ganes de difondre
el pensament de l’Assemblea Atzavara és
el Mercat d’Intercanvi, que se celebra dos
cops l’any i que tot just l’11 de gener pas-
sat va arribar amb èxit a la setena edició.
Xavi Tarafa, portaveu de l’Assemblea, es
mostra satisfet pels resultats obtinguts en
aquesta darrera edició, per on van passar
més d’un centenar de persones i que “va
comptar amb 28 taules que en determinats
moments es van haver de compartir per-
què estaven totes plenes”. 

A part d’aquest mercat consolidat, dins
dels eixos estratègics de l’entitat comen-
tats anteriorment, l’entitat també ha orga-

nitzat el cicle de xerrades “D’on dius que
véns?”, que vol acostar la població del
Masnou a països com Armènia, Xile,
Corea del Nord, l’Índia, el Sàhara Occiden-
tal, Lituània o el Senegal i que preveu tenir
continuïtat. Tarafa valora satisfactòria-
ment aquestes xerrades, que “han estat
molt riques i interessants i amb un nivell
molt elevat dels ponents. Vam tenir un
conegut personal d’Allende a la de Xile, el
president de l’Associació Cultural Armè-
nia de Barcelona en una altra i un periodis-
ta amb un llibre publicat sobre Corea del
Nord, per exemple. La resposta del poble
sempre ha estat bona i els coneixements
que ens ha aportat i els debats generats en
alguns casos, molt enriquidors”.

L’Assemblea Atzavara, com el seu nom
indica, actua de forma assembleària, es-
tà completament oberta a les persones de
totes les edats que sàpiguen respectar
i escoltar, i vulguin opinar, informar i
actuar.
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GENER
16 Divendres

LITERATURA
19 h · Casino del Masnou

Presentació 
del llibre 
L’escola contra
el món, de 
Gregorio Luri
A càrrec de Jordi
Pujol.
Ho organitza: Llibreria
Library

17 Dissabte

JOVENTUT 
De 17 a 21 h · Espai de Trobada de 
Ca n’Humet
Dissabtes d’Acció!
PlayStation
1r dissabte, Magic; 
2n dissabte, PlayStation; 
3r dissabte, Magic; 
4t dissabte, Playstation.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

21 Dimecres

LITERATURA
19 h · Biblioteca Pública Joan Coromines

Tertúlia 
literària: Les
ànimes grises,
de l’escriptor
Philippe 
Claudel
Dirigirà la sessió l’es-
criptora M. Carme
Roca. 

La Biblioteca disposa d’exemplars per a qui
ho desitgi.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

23 Divendres

CONTES
18 h · Biblioteca Pública Joan Coromines

Hora del Conte: “Llops i 
llobatons, d’aquells tan... bons!”
A càrrec de Txell Faxedas.
Activitat recomanda per a infants a partir de
quatre anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

Dissabte24 de gener 

JOVENTUT 
De 17 a 21 h · Espai de Trobada de 
Ca n’Humet 
Dissabtes d’Acció!
Màgic
1r dissabte, Magic; 2n dissabte, PlayStation;
3r dissabte, Magic; 4t dissabte, Playstation.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

27 Dimarts

Horaris: Els mateixos que la deixalleria
fixa (de dimarts a dissabte, de 10.30 a
13.30 h i de 16.00 a 19.30 h; diumen-
ges, de 10.30 a 13.30 h)
La Nimfa

Deixalleria mòbil
Fins a l’1 de febrer.
Tothom qui ho vulgui podrà portar-hi els resi-
dus que normalment es dipositen a la deixa-
lleria municipal. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

31 Dissabte

EDUCACIÓ
D’11 a 13 h · Sala polivalent de 
Ca n’Humet

Primera Jornada d’Educació
del Masnou “El Projecte 
educatiu del Masnou”
Trobada per resumir què s’ha fet fins ara,
propostes de futur i presentació dels premis
Eduquem? Fem pinya!
Conferència “Què és el PEC?”, a càrrec de
Jordi Collet, investigador de l’IGOP i profes-
sor de sociologia de la Universitat de Vic.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

JOVENTUT 
De 17 a 21 h · Espai de Trobada de 
Ca n’Humet
Dissabtes d’Acció!
PlayStation
1r dissabte, Magic; 2n dissabte, PlayStation;
3r dissabte, Magic; 4t dissabte, Playstation.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

TEATRE 
18 h · Sala polivalent de Ca n’Humet

Teatre 
familiar. 
El conte de la
lletera, per
Xip Xap 
Espectacle de tite-
lles amb música
en directe i dos
titellaires.

Preu: 2 euros infants de 0
a 11 anys, i 4 euros majors d’11 anys.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

LLIBRES
19 h · Gent del Masnou

Presentació
del llibre
Quantes
coses van
bé!, del
Grup Fills 
Ho organitza: Funda-
ció La Calàndria

FEBRER
1 Diumenge

MEDI AMBIENT 
11 h · Plaça de Marcel·lina de Monteys

Campanya de reforç de 
la recollida selectiva de la 
matèria orgànica
L’infable “Per reciclar saltant!” està format
per un gran espai de joc que simbolitza els
diferents contenidors de recollida selectiva
per conscienciar i promoure la reducció de
residus que produïm.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

2 Dilluns

EDUCACIÓ
19 h · Sala polivalent de l’Edifici Centre
Espai de Debat Educatiu. “Deba-
tem sobre l’educació al Masnou”
Les sessions són moderades per Maria Jesús
Comellas, doctora en psicologia. Si teniu inte-
rès a debatre sobre aspectes relacionats amb
l’educació al Masnou, veniu a l’Espai de Debat
Educatiu. Aquest curs es parlarà de respecte
(a les persones, al mobiliari, a un mateix,etc.).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb el suport
de la Diputació de Barcelona

6 Divendres

CONTES
18 h · Biblioteca Pública Joan Coromines
Hora del Conte: “Contes del
follet Albert”
A càrrec de la narradora Maria Mercè Rubí.
El follet Albert és molt viatger, dorm de dia i
de nit volta per tot arreu parant l’orella per
escoltar contes que guarda en un cistell. 
Sessió adreçada a infants a partir de tres
anys. Aquesta activitat s’inclou dins el Pla
educatiu d’entorn (PEE).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

7 Dissabte

JOVENTUT 
De 17 a 21 h · Espai de Trobada de 
Ca n’Humet
Dissabtes d’Acció!
Magic
1r dissabte, Magic; 2n dissabte, PlayStation;
3r dissabte, Magic; 4t dissabte, Playstation.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

10 Dimarts

Horaris: Els mateixos que la deixalleria
fixa (de dimarts a dissabte, de 10.30 
a 13.30 h i de 16.00 a 19.30 h; diumen-
ges, de 10.30 a 13.30 h)
Av. de Pau Casals
Deixalleria mòbil
Fins al 15 de febrer.
Tothom qui ho vulgui podrà portar-hi els resi-
dus que normalment es dipositen a la deixa-
lleria municipal.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

13 Divendres

EXPOSICIÓ
20 h · Sala d’Actes Municipal 
(Edifici Centre)
Inauguració de l’exposició:
“Les llengües, un gran tresor”
Fins al 2 de març.
Un viatge a través de l’univers de la llengua.
Activitat a càrrec de l’Associació UNESCO
del Masnou, emmarcada dins del Pla educa-
tiu d’entorn.
L’exposició es planteja com un viatge a tra-
vés de l’univers de la llengua amb l’ajut del
personatge de la Roscinda (la darrera parlant
d’una llengua, el cupeño, extingida el 1987),
que actua de fil conductor, i d’una guia de
viatge que acompanya les persones assis-
tents des de l’inici de la visita. L’exposició té
com a objectius donar a conèixer la diversi-
tat lingüística a la comunitat educativa i sen-
sibilitzar-la sobre la importància de la seva
preservació, per tal com les llengües són una
riquesa que cal conservar. També es pretén
contribuir a la formació per la pau, la coope-
ració i la solidaritat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

14 Dissabte

JOVENTUT 
De 17 a 21 h · Espai de Trobada de 
Ca n’Humet
Dissabtes d’Acció!
Playstation 
1r dissabte, Magic; 2n dissabte, PlayStation;
3r dissabte, Magic; 4t dissabte, Playstation.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

15 Diumenge

EXPOSICIÓ 
12 h · Casa de Cultura
“Quarantè aniversari de l’escola
Bergantí”
Fins a l’1 de març
Exposició del passat, present i futur de l’es-
cola Bergantí del Masnou. A la mostra, s’hi
podrà veure la creació del centre fa qua-
ranta anys, l’alumnat, l’ús actual, els objec-
tius de futur...
Ho organitza: Escola Bergantí i Patronat Municipal
del Masnou

Altres informacions

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

Horaris de Ca n’Humet
C/ de Fontanills, 77
Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 22 h;
dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 23 h, i diu-
menges, d’11 a 14 h i de 17 a 22 h. Espai de
Trobada: de dilluns a dissabte, de 17 a 21 h.

PIJ 
dilluns, d’11 a 14 h, i de dimarts a divendres,
de 17 a 20 h. Romandrà tancat del 2 al 16 de
gener de 2009, ambdós inclosos.
Tel. 93 540 00 56

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

Recollida d’arbres de Nadal
Fins al 22 de gener s’instal·len punts de reco-
llida dels arbres. Els punts de recollida d’ar-
bres del Masnou seran a la plaça d’Espanya,
la plaça de Ramón y Cajal, els jardins dels
Països Catalans, la plaça de la Reina Maria
Cristina i la plaça de Marcel·lina de Monteys.
Els arbres recollits seran utilitzats per fer
compost, que després es farà servir com a
adob orgànic als parcs i jardins.

Horaris dels equipaments del Patronat

Museu Municipal de Nàutica: 
De dimarts a divendres, de 17 a 20 h; dissab-
tes, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h, i diumenges i
festius, d’11 a 14 h.
Arxiu Municipal: 
Dilluns i dimecres, de 9 a 13 h i de 16 a 19 h.

Horari de la Biblioteca Pública Joan
Coromines:
Matins: dimarts, dijous, divendres i dissabte,
de 10.30 a 13 h.
Tardes: de dilluns a divendres, de 15.30 a
20.30 h.

EXPOSICIONS
Sala d’Actes Municipal
Edifici Centre
C/ de Josep Pujades Truch, 1A
Horari: de dimarts a divendres, de 17 a 20 h;
dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h, i diu-
menges i festius, d’11 a 14 h. Dilluns tancat. 

Del 13 de febrer fins al 2 de març
Exposició: “Les llengües, un gran 
tresor”
L’exposició es planteja com un viatge a tra-
vés de l’univers de la llengua amb l’ajut del
personatge de la Roscinda (la darrera parlant
d’una llengua, el cupeño, extingida el 1987),
que actua de fil conductor, i d’una guia de
viatge que acompanya les persones assis-
tents des de l’inici de la visita.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Casa de Cultura
Pg. de Prat de la Riba, 16
Horari: laborables, de 17 a 20 h; dissabtes,
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h, i diumenges i fes-
tius, d’11 a 14 h. Dilluns tancat. Tel.: 93 555
66 00.

Fins a l’1 de febrer
Exposició: 
“Les empremtes 
del Masnou, 
Teià i Alella”
Vinculada al 
projecte Empremtes 
de Catalunya i a la 
propera obertura del 
Centre d’Acollida 
Turística (CAT) de Teià.

Del 15 de febrer a l’1 de març 
Exposició “Quarantè aniversari de
l’escola Bergantí”
Exposició del passat, present i futur de l’es-
cola Bergantí del Masnou. A la mostra, s’hi
podrà veure la creació del centre fa quaranta
anys, l’alumnat, l’ús actual, els objectius de
futur...
Ho organitza: Patronat Municipal del Masnou

PROJECTE EDUCATIU DEL MASNOU

PRIMERA JORNADA D’EDUCACIÓ DEL MASNOU:“El Projecte Educatiu del Masnou”
El Projecte Educatiu
del Masnou és cosa
de tothom!

Vine!

! Dissabte 31 de gener de 2009 d’11 a 13 h a la sala polivalent de Ca n’Humet
11.00 h Benvinguda, a càrrec de la Sra. Gisa Mohr, membre del Nucli Impulsor del PEM.
11.15 h Conferència “Què és el PEC?”, a càrrec del Sr. Jordi Collet, investigador de l'IGOP i professor de

sociologia de la Universitat de Vic.
11.45 h Resum del que s'ha fet fins ara i presentació de les propostes d'actuació, a càrrec de la Sra. Carme

Giralt, membre del Nucli Impulsor del PEM.
12.00 h Presentació dels premis “Eduquem? Fem pinya!” i lliurament dels distintius 2008, a càrrec del
 Sr. Pere Compañó, membre del Nucli Impulsor del PEM.
12.30 h Cloenda, a càrrec del Sr. Enric Badal, membre del Nucli Impulsor del PEM.

Projecció, al llarg de l'acte, d'un audiovisual elaborat per AKONGA.
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Amb el desplegament mediàtic de la
mesura urgent del president Zapatero
sobre el Fons Estatal d’Inversió Local
–els famosos 8.000 milions d’euros– cal
llegir atentament la lletra petita per ado-
nar-se que la mesura no deixa de ser un
pedaç i quasi inassolible, si tenim en
compte l’escassetat del termini perquè
les administracions locals puguin presen-
tar els seus projectes. L’arribada de
diners sempre és ben rebuda per les mal-
meses arques de l’Ajuntament del Mas-
nou, però aquestes ajudes són merament
conjunturals, puntuals, superficials i

d’una precipitació digna d’aquells que
fins fa poc (passades les eleccions gene-
rals) s’entestaven a negar la greu crisi
econòmica que malauradament està
duent molts vilatans a engruixir les llistes
de l’atur, i està destruint el ja deteriorat
teixit industrial i comercial al Masnou. 

Cal assenyalar que aquesta és una
mesura feta a cuita-corrents i la prova és
que l’anomenat fons és amb càrrec als
pressupostos generals de l’Estat del pas-
sat any 2008 i va destinat a aquells ajun-
taments que contràriament han fet bé els
deures, atès que els projectes per finan-
çar no han d’estar previstos ni pressu-
postats per al 2009. El president Zapate-
ro va treure el conill del barret, fent
honor al seu tacticisme de curt recorre-

gut, quan la gran majoria dels ajunta-
ments tenien el pressupost d’aquest 2009
gairebé tancat. No és el nostre cas, per-
què, a l’hora d’escriure aquest apunt, el
Govern no ha presentat ni una coma del
seu projecte per a enguany. Aquest fet
ens indueix a pensar en una actitud pica-
resca de l’Equip de Govern per “despla-
çar” i finançar obres corrents que
haguessin estat planificades per als pres-
supostos del 2009 a càrrec d’una gran
part dels 3.882.000 euros, que és la xifra
que ens correspon al Masnou. 

L’arribada d’aquest fons té un caràc-
ter excepcional i cal contraposar-hi
aquelles inversions, també excepcionals,
i que difícilment són econòmicament
viables en un futur immediat. Per citar

dos exemples: per què no l’adequació
d’un patrimoni municipal de primer
ordre com la Casa del Marquès per desti-
nar-la a equipament cívic i cultural?, ens
hem de preguntar. O per què no la reha-
bilitació de l’edifici del Casinet per a
dependències municipals i que el mateix
Ajuntament va estimar en uns 3.400.000
euros ara fa un any? En aquest darrer
cas, fer-ho possible seria reconèixer, per
part del Govern municipal, que l’edifica-
ció de Correus és un error i per aquest
fet, malauradament, no reeixirà.

A les portes del trentè aniversari de la
constitució del nostre darrer Ajuntament
democràtic, torna a planar pel Masnou
l’ombra d’una altra oportunitat perduda
per l’actual Govern municipal.

El Fons d’Inversió Local: una altra
oportunitat perduda

El 2 de desembre passat, es va publicar
el Reial decret llei 9/2008, pel qual es cre-
ava el Fons Estatal d’Inversió Local, que
injectarà als municipis de l’Estat 8.000
milions d’euros. Aquesta mesura, presa
pel Govern central, és una reacció tarda-
na i poc elaborada per pal·liar els estralls
que està provocant la crisi a les famílies
i intentar aturar la forta crescuda que ha
registrat l’atur durant el segon semestre
del 2008 a tot l’Estat, i especialment als
Països Catalans. Probablement, si el
Govern central, des del primer moment,
enlloc de parlar de desacceleració eco-
nòmica i negar que estava començant

una crisi, s’hagués posat a treballar, la
mesura proposada seria més elaborada i
serviria per crear més ocupació. Aquesta
mesura, encara que ha estat ben rebuda
per part dels municipis, no deixa de ser
un pedaç a la situació que viuen els ajun-
taments. 
El 10 de setembre va tenir lloc al Palau
de la Generalitat un acte solemne per
reclamar una millora del finançament
local. La manca de finançament dels
municipis fa que hagin de fer mans i
mànigues per poder donar els serveis a
la població, alguns dels quals són absolu-
tament necessaris; sovint, però, la com-
petència no és municipal.
L’únic criteri que té en compte el Reial
decret és la població del municipi, inde-
pendentment de la taxa d’atur o de la

seva comunitat, i obliga a una rapidesa
als ajuntaments en l’execució de les
obres que sovint fa que no es facin les
més necessàries, sinó aquelles que creu
que són possibles de fer en menys d’un
any i que es poden ajustar al màxim al
pressupost, de manera que no hi hagi
desviacions a l’hora d’executar l’obra, ja
que les hauria d’assumir l’ajuntament.
L’Estat transferirà al Masnou 3.882.000
d’euros per a inversions. El Govern del
Masnou està elaborant la llista de projec-
tes que es portaran a terme, amb alguns
dels quals coincidim. Des d’ERC, hem
proposat els projectes següents: conver-
tir en zona de vianants el carrer de Sant
Rafael, escales de sortida d’emergència a
tres escoles públiques (Ocata, Ferrer i
Guàrdia i Marinada), instal·lació d’ener-

gia solar fotovoltaica en edificis munici-
pals, segona fase d’urbanització del
carrer de Sant Pere, adequació de la
zona verda de Santa Madrona (viver
municipal), ludoteca municipal...
Dels projectes que hem proposat, només
un ha quedat incorporat al llistat aprovat
pel Govern: l’adequació per a vianants
del carrer de Sant Rafael. Des d’Esquer-
ra, creiem que la major part d’aquests
projectes serviran per millorar la via
pública i l’accessibilitat. En canvi, cap
dels projectes no està vinculat a la soste-
nibilitat i al medi ambient, tot i que el
Reial decret fixa com una de les priori-
tats aquest tipus d’actuacions. Esperem
que alguns dels projectes proposats per
ERC i descartats ara tinguin cabuda en el
pressupost del 2009.

Més de 3,8 milions per al Masnou 
del fons estatal d’inversió local

Els darrers temps, les notícies sobre l’es-
tat de l’educació a Catalunya han estat
força preocupants. Els informes Pisa i
Bofill, tot i que inclouen alguns contin-
guts en part discutibles, deixen entre-
veure que algunes coses estem fent
malament. De ser pràcticament capda-
vanters en l’època de la República, hem
passat als darrers llocs de la classificació
europea. 

Si tractem de trobar les causes d’a-
questa situació, de ben segur que una és
que els darrers trenta anys de democrà-
cia hem tingut massa lleis d’educació.
Però, tot i ser una de les principals

raons, no és la més important. El cert és
que, de mica en mica, tots hem posat el
nostre gra de sorra, gran o petit, per arri-
bar on som. D’una manera cada cop més
preocupant, l’Estat, la Generalitat i, el
que és més preocupant, també les famí-
lies, han abandonat una bona part de les
seves responsabilitats educatives i les
han intentat traslladar als centres esco-
lars. I el resultat el tenim a la vista: som
al furgó de cua del tren europeu de l’edu-
cació!

L’educació, que no consisteix única-
ment en una transmissió de coneixe-
ments, és cosa de tots. Per això, única-
ment si tots ens impliquem en la tasca
educativa aconseguirem sortir-nos-en. I
per això, des de fa uns anys, uns quants
municipis de Catalunya, entre els quals

es troba el Masnou, s’han proposat esde-
venir “municipis educadors”, recuperant
per a tota la comunitat la responsabilitat
educadora. 

Des de l’any 2005, la Regidoria d’Edu-
cació, dirigida per Carme Giol, i amb el
suport de la resta del Govern, va liderar la
tasca de transformar el Masnou en un
municipi educador, impulsant el Projecte
educatiu del Masnou com l’eina que havia
de permetre redefinir la relació entre
municipi i educació, entenent educació
en un sentit ampli, com el conjunt de tots
els aprenentatges (continguts, habilitats,
valors...) que doten les persones d’eines i
competències per entendre’s i moure’s
millor en el món actual. 

Ara, després de tres anys de feina
important, per a la qual hem comptat

amb el suport inestimable d’entitats i de
ciutadans i ciutadanes del nostre poble,
volem fer un pas més per aconseguir que
la idea que “educar és cosa de tots” arre-
li al nostre municipi. Per això, la Regido-
ria d’Educació i els membres del Nucli
Impulsor del PEM hem organitzat la pri-
mera Jornada d’Educació, que, el proper
31 de gener, a Ca n’Humet, servirà per
passar comptes de la tasca realitzada,
per reconèixer a particulars i entitats la
seva implicació amb l’educació al nostre
municipi, per acordar les línies d’actua-
ció en un futur proper i, finalment, per
aconseguir engrescar moltes més perso-
nes i entitats en el repte inexcusable de
fer del Masnou un municipi educador.

Perquè educar és cosa de tots: us hi
esperem!

El Masnou educa?
Educar és cosa de tots!

Fa gairebé un mes, s’acomiadava com a regidora
portaveu Carme Giol, dues vegades cap de llista
d’Esquerra Republicana de Catalunya i que ha
estat gairebé sis anys regidora d’aquest consistori,
els quatre primers amb responsabilitats de govern.

De petit em van ensenyar que s’ha de ser
agraït, i no tan sols perquè m’ho van ensenyar,
sinó també perquè ho crec fermament, és just que
dediqui aquestes línies a la Carme Giol, perquè
per sobre de les diferències polítiques existents,
s’ha de saber reconèixer i agrair el treball que rea-
litzen els altres, i més quan és en benefici de
molts. I aquest és el cas. 

No em correspon a mi detallar les seves
accions de govern –entenc que ja ho fa el seu par-
tit–, però sí que puc i he de dir que la Carme ha
estat una regidora incansable, extraordinària-
ment treballadora i durant aquests anys s’ha dedi-

cat plenament a la vida municipal, per la qual
cosa solament se li pot agrair la seva generositat
amb la nostra població. És cert que hem tingut
diferències i que hem discutit, fins i tot amb algu-
nes paraules pujades de to, però sempre en el
marc d’una relació política intensa, amb diferents
formes de veure i fer les coses.

Recordo una de les primeres crítiques que li
vaig fer. Em referia llavors al sou d’alguns regi-
dors amb dedicació exclusiva. Doncs bé, avui he
de dir que, en relació amb la Carme, em vaig equi-
vocar, ja que poc em podia imaginar que ens dedi-
caria tot el seu temps, fins i tot en moltes oca-
sions el temps destinat a la seva família. Em vaig
equivocar amb ella i avui ho reconec. 

Gràcies, Carme.

Gracias

Hace apenas un mes, se despedía como regidora
portavoz Carme Giol, la dos veces cabeza de lista

de Esquerra Republicana de Catalunya, y que ha
sido casi seis años regidora de este consistorio,
los cuatro primeros con responsabilidades de
gobierno.

De pequeño me enseñaron que es de bien naci-
do ser agradecido, y porque no sólo me lo enseña-
ron sino que también lo creo firmemente, es justo
que dedique estas líneas a Carme Giol, porque por
encima de las diferencias políticas existentes, hay
que saber reconocer y agradecer el trabajo que
realizan los demás, más cuando es en beneficio
de muchos. Y este es el caso.

No me corresponde a mí detallar sus acciones
de gobierno, –entiendo que ya  lo hace su parti-
do–, pero sí puedo y debo decir  que Carme ha
sido una regidora incansable, extraordinariamen-
te trabajadora y durante estos años se ha dedica-
do plenamente a la vida municipal, por lo que
sólo se le puede agradecer su generosidad con
nuestra población. Cierto que hemos tenido dife-
rencias y que hemos discutido, incluso con algu-

nas palabras subidas de tono, pero siempre en el
marco de una relación política intensa, con distin-
tas formas de ver y hacer las cosas.

Recuerdo una de mis primeras críticas que le
realicé. Me refería entonces al sueldo de algunos
regidores con dedicación exclusiva. Pues bien,
hoy tengo que decir en relación a Carme que me
equivoqué, pues poco podía imaginar que iba a
dedicarnos todo su tiempo, incluso en muchas
ocasiones, el tiempo destinado a su familia. Me
equivoqué con ella y hoy lo reconozco.

Gracias Carme.

Gràcies

Aquesta és la quantitat que el Govern de
ZP posa a disposició dels masnovins i
masnovines per a projectes d’infraestruc-
tura que han de servir per generar llocs
de treball a través del Fons Estatal d’In-
versió Local (FEIL).

Des de l’Ajuntament, tots els partits
polítics estem treballant perquè aquests
projectes siguin els més interessants i
adients per al Masnou. I també els treba-
lladors i treballadores municipals, molts
dels quals han endarrerit les seves vacan-
ces per l’elaboració dels projectes.

El lideratge de l’alcalde, Eduard Gis-
bert, ha estat significatiu, igual que la
tasca de la resta de l’equip d’Ordenació
Territorial, així com la col·laboració dels
portaveus de la resta de grups, que,
aquesta vegada sí, han treballat amb l’ob-
jectiu del benefici del municipi.

En total, presentarem divuit projec-
tes, tots de gran impacte municipal, com-
plementats amb d’altres de més petits,
que generaran tot un seguit d’actuacions
arreu del municipi, ja que hi ha hagut una
voluntat real d’estendre les accions de
forma compensada. Aquestes actuacions
han d’iniciar-se abans de l’abril del 2009 i
hauran d’acabar-se abans del 31 de des-
embre del 2009.

És evident que aquesta ha estat una
gran mesura que planteja un doble objec-
tiu: incorpora nous elements de finança-
ment als ajuntaments en un moment en
què les possibilitats d’inversió municipal
començaven a ser limitades i genera una
sinergia amb el món de la construcció i
les infraestructures, que ha patit una
davallada arran de la punxada de la bom-
bolla immobiliària.

De fet, el Masnou aprofita aquest pla
de finançament local per executar inver-
sions que es complementen amb les que
ja hi havia previstes, per més de tres
milions d’euros del pressupost municipal
per a inversió al municipi.

Amb les previsions que tenim, espe-

rem que es generin més de 300 llocs de
treball directe –en el conjunt de tots els
projectes– al municipi i que tinguin un
impacte col·lateral a les empreses que
permeti dinamitzar l’economia els pro-
pers mesos.

Finalment, vull aprofitar aquest espai, a
més de per desitjar-vos que el 2009 sigui
molt millor que l’any passat, per sumar-me
a la resta de partits en les felicitacions al
Govern per l’excel·lent organització de les
activitats de Nadal: des de la cavalcada de
Reis amb la seva magnífica haima fins a
l’organització i l’èxit d’assistència del Nada-
lem, passant pels nous llums de Nadal, tot
han estat felicitacions i bones vibracions.
Us encoratgem a seguir en aquesta línia.

Tres milions vuit-cents mil euros 
i una mica més...

Pere Parés
Portaveu del Grup 
Municipal de CiU

Màxim Fàbregas
Portaveu del Grup 
Municipal d’ICV-EUiA

Frans Avilés
Portaveu del Grup
Municipal del PP

Joaquím Fàbregas 
Portaveu del Grup 
Municipal d’ERC

Ernest Suñé
Regidor del Grup
Municipal del PSC

NOTA: El Masnou Viu publica l’article del Grup
Municipal del PP presentat en llengua castellana tot
i que vam fer constar reiteradament al Grup Munici-
pal esmentat que el Reglament per a l’ús de la llen-
gua catalana a l’Ajuntament del Masnou, aprovat en
sessió plenària de 21/07/1994, explicita que les publi-
cacions municipals es faran en llengua catalana.
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Durant l’any 2008 es van iniciar 353 expe-
dients de vehicles abandonats al Masnou
i fins al 8 de gener de 2009 se n’havien
desballestat 193. Encara en queden 43
per tramitar i, de la resta, 117 vehicles, se
n’han anul·lat els expedients per haver
estat retirats per les persones titulars del
lloc on van ser detectats. Amb aquest pro-
tocol, la Policia Local i l’Ajuntament
volen solucionar els problemes derivats
pels vehicles que s’abandonen a la via
pública, com ara la contaminació o la dis-
minució de llocs d’aparcament.

Esperant un nou recinte
La capacitat del dipòsit on actualment es
custodien els vehicles retirats per la Poli-
cia Local (limitada a 16 vehicles) i l’in-
crement de vehicles abandonats els
darrers anys han fet que el consistori pla-

negi la creació d’un nou recinte, de més
de mil metres quadrats i amb una capaci-
tat de 42 places. Aquesta intervenció té
un cost total de 200.000 euros, 105.000
euros dels quals van ser pressupostats
l’any 2008 i els 95.000 euros restants han
estat inclosos dins del pressupost del
2009. Per tant, la voluntat de començar a
construir aquest nou recinte per part del
consistori és evident i s’espera que
aquest projecte esdevingui una realitat al
més aviat possible.

A la dreta teniu el llistat dels 50 vehicles
abandonats l’expedient dels quals s’està
gestionant actualment i que estan estacio-
nats a la via pública, a fi que tothom cone-
gui aquesta informació. Qualsevol ciutadà
o ciutadana pot comunicar a la Policia
Local l’existència d’algun altre vehicle en
estat d’abandonament. 

Fins a 353 expedients de vehicles abandonats

El Ministeri de Foment es 
compromet a renovar les 
estacions d’Ocata i el Masnou

El Ministeri de Foment durà a terme la reforma integral de
les estacions d’Ocata i el Masnou, després d’anunciar que
invertirà 125 milions d’euros entre el 2009 i el 2012 en la
millora de les instal·lacions i l’accessibilitat d’unes cin-
quanta estacions de Rodalies de l’àrea de Barcelona. L’a-
nunci es va fer públic el 17 de desembre de 2008. 

La reforma integral de les estacions del municipi millo-
rarà les instal·lacions actuals per adaptar-les a les neces-
sitats d’un servei de proximitat, com és el de Rodalies.
Així, totes les estacions tindran accés adaptat per a per-
sones amb mobilitat reduïda, majors superfícies d’ús
públic i un nou mobiliari.  

Millora als semàfors del municipi

L’Ajuntament del Masnou ha iniciat
aquest mes de gener el canvi de les
òptiques de tots els semàfors de la
població per la nova tecnologia de
díodes electroluminescents o LED,
que els fa més visibles i suposen un
estalvi energètic important.

Aquest canvi afectarà 488 òpti-
ques i suposa un cost d’11.901,37
euros, que han estat subvencionats

íntegrament pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç mit-
jançant l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi d’Energia, a
través del programa d’ajuts per a la substitució d’òptiques de
semàfors per la nova tecnologia LED. 

Amb aquesta actuació, s’espera estalviar, per cada mil
semàfors substituïts, 960 MW/h anuals d’electricitat, equiva-
lents a 217 TEP, i reduir les emissions a l’atmosfera en 622
tones de CO2 l’any.

L’Ajuntament del Masnou aprofitarà per adequar els semà-
fors, pintar-los amb pintura rugosa i referenciar-los, cosa que
suposarà una despesa de 18.083,20 euros, que se sufragaran
amb les partides municipals. L’empresa ETRA Catalunya, SA, de
reconegut prestigi, s’encarregarà de la instal·lació de les òpti-
ques i de l’arranjament dels semàfors. El regidor de Manteni-
ment i Serveis Municipals, Ernest Suñé, ha destacat aquesta
actuació, per la millora de visibilitat dels semàfors, pel “conside-
rable estalvi” energètic i la reducció de la contaminació.

Recollida d’avets de Nadal, fins 
al 22 de gener

Un cop passades les festes nadalenques, entre el 7 i el 22
de gener, s’han instal·lat punts de recollida d’avets. Els
arbres recollits seran utilitzats per fer compost, que des-
prés es farà servir com a adob orgànic en parcs i jardins.
Els punts de recollida d’arbres del Masnou seran a la plaça
d’Espanya, la plaça de Ramón y Cajal, els jardins dels Paï-
sos Catalans, la plaça de la Reina Maria Cristina i la plaça
de Marcel·lina de Monteys. També podeu plantar-lo al
jardí, però mai a la muntanya, ja que no és natural de les
nostres terres.

Un agent de la Policia Local enganxa l’adhesiu taronja per alertar el propietari o propietària
que el seu vehicle podria trobar-se en estat d’abandonament.

Continua la gestió d’aquests vehicles al Masnou mentre s’espera la construcció d’un segon dipòsit

Vehicles detectats en estat d’abandonament a la via
pública i pendents de tramitar, al cap de trenta dies
des de la data de localització.

2009
Vall d’Aran, 30 B-5034-LZ

2008
Manila, s/n B-7223-PK
Puerto Rico, 55 B-9270-NV
Urgell amb Vallès B-7454-SW
Manila, s/n B-4837-IN
Garrofers, 17 B-7469-JS
Vallès, 14 B-2292-HB
Manila amb Veneçuela B-0927-VB
Garrotxa, enfront de Lluís Companys B-6591-GK
Àngel Guimerà, 5-6 B-7401-VY
Manila, s/n B-3545-SH
Paraguai, 30 NA-4301-BS
Lleida amb Girona 1170BWL
Vallromanes, s/n
(darrere núm. 6 Ramón y Cajal) B-4498-PK
Manila, s/n B-2140-MG
Josep Irla, 66 B-2664-PK
Joan Maragall amb Rep. Argentina C6288BLP
Cuba, 18 C6603BST
Santa Rosa, 15 C2525BNG
Saragossa, 41 B-8181-NX
Puerto Rico amb Brasil B-8085-MG
Girona amb Reus C6365BHG

Vehicle que ja s’ha constatat que fa més de 30 dies
que està estacionat al mateix lloc i està pendent per
enviar una notificació a la persona titular per reque-
rir-li que el retiri del lloc on es troba.

2008
Itàlia, 24 C6181BCY

Vehicles dels quals s’ha enviat a la persona titu-
lar el requeriment anterior, però s’està pendent
de confirmar la recepció de la notificació. Seran
desballestats un cop transcorregut el termini de
quinze dies, a comptar des de la data de la notifi-
cació.

2008
Torrent Can Gaio, s/n B-6003-UL
Itàlia, 24 B-2526-LZ
Itàlia, 24 C2652BFS
Itàlia, 24 C5103BRL
Meridià, 6 B-9831-OD
Mestres Villà, 6 C7554BCH
Colom, s/n B-6841-IG
Itàlia, 24 B-1933-MX
Vallmora, 3 B-9334-IP
Silveri Fàbregues, 6 B-0912-MC
Joan Carles I, 1 B-8571-PF
Josep Estrada, 49 B-9330-NH

Vehicles la notificació anterior dels quals està pen-
dent de publicar-se al BOP, atès que no s’ha pogut
notificar al domicili de la persona titular el requeri-
ment de retirada.

2008
Carme de Califòrnia, 4-6 4167BFF
Silveri Fàbregues, 4 B-5991-OY
Joan Miró, enfront de Ca n’Humet B-9993-OJ
Garrotxa, 22 C6063BSW

Vehicles el requeriment anterior dels quals s’ha
publicat al BOP.

2008
Vallromanes, s/n
(darrere núm. 10 Ramón y Cajal) B-1711-OL
Almeria, enfront núm. 4 C2971BLP
Berguedà, s/n B-9238-UF
Can Mandri C9907BLB
Girona amb Lleida B-9433-PU

Vehicles l’expedient dels quals s’ha conclòs i estan
pendents únicament de ser desballestats, prèvia
retirada de la via pública.

2009
Pau Estapé Maristany, 50 C6376BLT
Puerto Rico, 20 B-8939-SD

2008
Rep. Argentina, s/n B-4412-ND
Garrotxa, 23-25 B-2125-OK
Navarra, s/n (traslladat al dipòsit) 4671BZC
Can Mandri C0748BDV

RELACIÓ DE VEHICLES EN ESTAT D’ABANDONAMENT 
(data 8/01/2009)

M
IR

EI
A

 C
U

X
A

R
T

M
IR

EI
A

 C
U

X
A

R
T

M
IR

EI
A

 C
U

X
A

R
T

R
A

M
O

N
 B

A
R

R
A

G
A

N

R
A

M
O

N
 B

A
R

R
A

G
A

N



12 Gener de 2009     el Masnou viuNADAL  

El Masnou viu 
un Nadal molt actiu 
i ple de propostes

La Fira de Santa Llúcia, entre el 6 i el 8 de
desembre, juntament amb l’encesa dels nous
llums als carrers del Masnou el 5 de desem-
bre, va suposar l’inici de les celebracions de
Nadal, que van continuar amb la vetllada lite-
rària amb què la Biblioteca Joan Coromines
va commemorar el seu desè aniversari, el 12
de desembre. El dia 14, a la Casa de Cultura,
s’inaugurava l’exposició de les obres que
havien concorregut al Concurs Escolar de
Postals de Nadal i s’en van donar a conèixer
les guanyadores: Mercè García Valera, de 2n
de primària del CEIP Marinada; Nouhayla
Essemlali, de 2n primària del CEIP Ocata, i
Clara Palom Grau, de 3r primària del CEIP
Lluís Millet. Al mateix acte, es va inaugurar el
pessebre municipal, elaborat per l’Associació
de Cultura, Arts i Artesania del Masnou, que,
com la mostra, es va poder visitar a la Casa
de Cultura fins al 4 de gener. Al concurs de
postals hi van participar els centres CEIP
Lluís Millet, CEIP Marinada, CEIP Ferrer i
Guàrdia, CEIP Rosa Sensat, CEIP Ocata,
Escolàpies-La Immaculada, Sagrada Família i
Bergantí.

A més del pessebre municipal, el carrer
de Sant Rafael va instal·lar el seu pessebre
gegant, pel qual van passar alguns dels cen-
tres escolars del Masnou, com les llars d’in-
fants Bambi i Ca la Rita o les escoles Escolà-
pies-La Immaculada i Sagrada Família, que
van portar-hi prop de tres-cents visitants.

Concerts i cinema
La música és una altra de les manifestacions
culturals que sempre acompanyen la celebra-
ció del Nadal. La nit del dissabte 20 de des-
embre, la parròquia de Sant Pere va acollir el
tradicional Concert de Nadal, a càrrec de la
Coral Xabec de Gent del Masnou, que va ofe-

rir un repertori de nadales populars catala-
nes. Els beneficis del concert es van destinar
a la Marató de TV3. De la música es va passar
al cinema. El 22 de desembre, Ca n’Humet va
acollir la sessió Fasmenut, de curtmetratges
per a nens i nenes, amb l’assistència d’una
bona part dels infants del municipi.

La música va continuar amb el concert de
Joves Intèrprets, el 21 de desembre a Ca n’Hu-
met, organitzat per l’Estudi Musical de Car-
men Amo, i amb el tradicional concert de Sant
Esteve de l’Agrupació Sardanista del Masnou,
que enguany va comptar amb la presència,
com l’any passat, de la cobla Marinada.

Resposta multitudinària als Nadalem
El Nadalem Infantil Juguem Jugant, instal·lat
al Complex Esportiu Municipal, enguany ha
estat un èxit rotund. L’assistència a aquesta
iniciativa, que s’ha dut a terme entre el 2 i el
4 de gener, ha estat massiva. Per a aquesta
edició del Nadalem, des de la Regidoria d’In-
fància s’han dut a terme millores, com traslla-
dar-ne l’entrada pel carrer de Fra Juníper
Serra per millorar l’accessibilitat al recinte.
També es van instal·lar davant el Complex
dotacions dels Bombers de Badalona, els
Mossos d’Esquadra de Premià de Mar, la Poli-
cia Local del Masnou i l’ambulància de la Creu
Roja, que va oferir tallers preventius. 

A l’interior del Complex, els infants van
poder gaudir de tota una sèrie d’activitats
lúdiques. També es va reservar un espai per
deixar-hi els cotxets, es va treballar perquè
tots els nens i nenes anessin identificats amb
una xapa, es van inaugurar dos espais diferen-
ciats per edats amb dos inflables que van fer
gaudir de valent a tots els infants. Els nadons
han tingut també els seus espais, amb raco-
nets plens de jocs adaptats, i una sala de lac-

tància i canviador per estar tranquils amb les
famílies en moments més íntims. 

D’altra banda, també entre el 2 i el 4 de
gener, Ca n’Humet va esdevenir un gran enve-
lat de circ per a la gent jove de dotze a trenta
anys, en el marc del Nadalem Jove. L’activitat,
proposada per la Regidoria de Joventut, ha
estat valorada com un èxit rotund per part de
l’organització. Més de tres-cents joves han
passat pels diferents espais de Ca n’Humet, on
podien trobar: un gran trapezi, un racó d’equi-
libris, monocicles, xanques, pilotes gegants,
malabars, i tallers variats de circ i equilibris.
També han pogut gaudir de les últimes nove-
tats en tecnologia, individualment o en grup,
amb jocs de PlayStation, Wii, la màquina de
ballar o la Guitar Hero, entre d’altres.

La regidora de Joventut i Infància, Cruz
Álvarez Artidiello, s’ha mostrat molt satisfe-
ta davant la resposta rebuda: “No hi ha millor
reconeixement de la feina feta que la partici-
pació del públic. El canvi de dates ha estat
una bona aposta, que ha permès poder tenir
oferta d’activitats durant totes les vacances
de Nadal i treballar conjuntament amb la
Regidoria de Cultura i Festes, i alguna de les
activitats de Joventut més innovadores (com
ara el trapezi i els malabars) han agradat
molt”. La regidora també ha explicat que “els
joves participants han demanat mantenir
aquests tallers i espais al llarg de l’any en una
programació estable programada des de la
Regidoria de Joventut”, una proposta que ara
per ara s’està estudiant.

Moments màgics
L’arribada dels Reis d’Orient és un dels
moments més esperats durant tot l’any. Entre
el 2 i el 4 de gener, els carters reials van visi-
tar el Masnou per recollir les demandes dels

infants del municipi. Enguany, es van instal·lar
a la zona esportiva de Pau Casals. Des d’allà,
un trenet unia l’espectacular envelat dels car-
ters reials amb el Complex Esportiu, una inicia-
tiva que va comptar amb una gran resposta.

Un cop lliurades les cartes, Ses Majestats
els Reis d’Orient van arribar el 5 de gener
amb vaixell a la plaça d’Europa del port
esportiu del Masnou. Melcior, Gaspar i Balta-
sar, acompanyats pels patges reials, van ser
rebuts per l’alcalde, Eduard Gisbert, que va
lliurar-los la clau que obre totes les portes de
les cases del Masnou; la regidora de Cultura,
Marta Neira, i les tres nenes guanyadores del
concurs de felicitacions nadalenques. 

A continuació, Ses Majestats van recórrer
el municipi amb les seves carrosses, acompa-
nyats per sis carrosses més que havien prepa-
rat diferents entitats i col·lectius de la locali-
tat que també van voler acompanyar-los
durant la seva visita a la vila. Els membres del
jurat del Concurs de Carrosses (Bibiana
Morales, Sílvia Pons i Xavi Rodríguez) en
van valorar l’originalitat, la vistositat, l’espec-
tacularitat i l’animació, i, finalment, van con-
cedir el 1r premi a La Colla de l’Hort; el 2n
premi a l’AMPA Lluís Millet; el 3r premi al
grup El Caliu, i 3 accèssits,  per a la resta d’en-
titats participants. La regidora de Cultura,
Activitats i Festes, Marta Neira, ha valorat
que “aquest any, els actes de Nadal han estat
una festa de participació ciutadana, especial-
ment el dia 4 a l’envelat dels carters reials,
ubicat per primera vegada a la nova plaça de
Pau Casals, i el dia de la cavalcada, en què les
carroses dels Reis i les participants van for-
mar un conjunt realment vistós i alegre. Tot i
que feia un fred polar, vam gaudir tots ple-
gats d’aquest dia tan especial, sobretot per
als infants”. 

Concerts, el tradicional pessebre del carrer de Sant Rafael, el Nadalem Infantil i el Nadalem Jove,
la cavalcada i els carters reials, algunes de les iniciatives que van tenir més bona acollida

Melcior va mostrar a tots els nens i nenes la clau que obre totes les portes de les
cases del Masnou.

Del 2 al 4 de gener, el Complex Esportiu va acollir el Nadalem Infantil Juguem
Jugant.
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El Nadal en imatges

Del 14 de desembre al
4 de gener, exposició
del Concurs Escolar
de Postals de Nadal.

La llar d’Infants Rita va
visitar el pessebre del
carrer de Sant Rafael.

26 de desembre, Concert de Sant
Esteve, organitzat per l’Agrupació
Sardanista del Masnou.

22 de desembre, Fasmenut.

Del 16 de desembre al 6 de
gener, pessebre del carrer
de Sant Rafael. 

20 de desembre, Concert de
Nadal, a càrrec de la Coral
Xabec de Gent del Masnou.

Del 2 al 4 de gener, el trenet va unir l’envelat dels carters
amb el Nadalem Juguem Jugant.

14 de desembre, guanyadores del Concurs Escolar de
Postals de Nadal.

Del 2 al 4 de gener, 
Nadalem Jove.

Del 14 de desembre al 4 de
gener, pessebre municipal.

Del 2 al 4 de gener, envelats
dels carters reials. 

21 de desembre, Cantada 
de nadales al Parc del Llac.

21 de desembre, Concert de Joves
Intèrprets de l'Estudi musical 
Carmen Amo.

FOTOS DE RAMON BOADELLA, RITA TERRADAS, ELI CAMPS, JOSÉ LUIS GARCÍA, CARMEN AMO, ELENA ALCINA I SÒNIA HERNÁNDEZ
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El PEM es va posar en marxa ara fa cinc
anys, amb l’objectiu d’aconseguir el
compromís de la ciutadania per treballar
conjuntament en la millora de l’educació
al municipi. Des d’aleshores, el treball
conjunt de la Regidoria i d’un conjunt de
ciutadans i ciutadanes que, amb la deno-
minació de Nucli Impulsor del PEM
(NIPEM), han cregut en el projecte i han
treballat de valent, ha permès la realitza-
ció de nombroses activitats i actuacions
adreçades al conjunt de la ciutadania,
com ara el Consell Municipal dels
Infants, el projecte intergeneracional, la
celebració del Dia de la Pau, el Concurs
de Felicitacions Escolars de Nadal, l’Es-
pai de Debat Educatiu o el conjunt d’ac-
tivitats englobades dins el Pla educatiu
d’entorn. En aquest mateix període,
s’han celebrat al Masnou fins a tres
fòrums locals d’educació, que han estat
de gran utilitat per debatre aspectes
relacionats amb l’educació a la vila, per
conèixer experiències d’altres municipis
o per presentar objectius i propostes del
NIPEM.

Ara, cinc anys després de les prime-
res passes del PEM, la primera Jornada
d’Educació es proposa que totes les per-
sones i entitats interessades en l’educa-
ció es trobin per repassar el que s’ha
aconseguit fins ara, i també per valorar
algunes propostes d’actuació per conti-

nuar treballant per l’educació al Masnou.
L’encarregada de donar la benvinguda a
aquesta jornada serà Gisa Mohr, mem-
bre del NIPEM. L’acte també comptarà
amb una conferència titulada “Què és el
PEC?”, a càrrec de Jordi Collet, investi-
gador i professor de sociologia de la Uni-
versitat de Vic, i, posteriorment, Carme

Giralt, membre del NIPEM, farà un
repàs del que s’ha fet fins ara i presenta-
rà, en nom de la resta de membres del
NIPEM, les propostes d’actuació per a
un futur proper. A més a més, al llarg de

l’acte es projectarà un audiovisual elabo-
rat per AKONGA.

Presentació dels premis Eduquem? Fem
pinya!
Durant l’acte, Pere Compañó, membre
del NIPEM, presentarà els premis Edu-
quem? Fem pinya!, que són una evolució
dels distintius marca PEM que s’havien
atorgat anys enrere a activitats o projectes
que fomentaven valors educatius, com ara
el projecte Esport i escola, de l’IES Mare-
mar, la ludoteca Juguem Jugant o la Set-

mana de les Arts de l’IES Mediterrània.
Els premis Eduquem? Fem pinya!,

que compten amb el suport de la Diputa-
ció de Barcelona, tenen com a objectiu
continuar aquesta línia de reconeixe-
ment vers aquelles actuacions, activitats
o projectes que potenciïn el civisme, la
ciutadania activa i la cohesió social (els
tres eixos del Projecte educatiu del Mas-
nou), i, més concretament, el respecte
per al municipi, la implicació en la vida
social, el naixement de noves iniciatives
de col·lectius (persones nouvingudes,
joves, dones…) o la millora de les rela-
cions interculturals i de l’equilibri social.

En la seva primera edició, els premis
s’atorgaran a activitats, persones o
col·lectius triats per acord de tots els
membres del NIPEM i, al llarg d’aquest
any, s’elaboraran les bases que regularan
els criteris d’atorgament dels premis per
a les edicions posteriors.

El regidor d’Educació, Màxim

Fàbregas, valora aquesta jornada com
un repte important per al municipi, ja
que, a banda de servir per fer un primer
balanç del PEM, i de presentació i ator-
gament dels primers premis Eduquem?
Fem Pinya!, l’objectiu fonamental és
marcar les línies d’actuació del PEM per
als propers mesos i, a la vegada, enfortir
el NIPEM, amb la incorporació de nous
membres.

Algunes de les persones assistents al primer Fòrum d’Educació Local, al mes de maig de 2006. 

PRIMERA JORNADA D’EDUCACIÓ DEL MASNOU

El Projecte educatiu del Masnou,
iniciat ara fa cinc anys, s’avalua 
i afronta el seu futur
El dissabte 31 de gener, a les 11 h, a Ca n’Humet, se celebra la primera Jornada 
d’Educació al Masnou, dedicada al Projecte educatiu del Masnou (PEM)
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El mal temps no atura la Cursa
de Sant Silvestre

La tradicional Cursa de Sant Silvestre
del Masnou es va celebrar el 28 de des-
embre. Tot i el mal temps que feia dies
que patia el municipi, va comptar amb la
participació de prop de vuit-cents espor-
tistes. Encara que la pluja va obligar a
fer algunes variacions del recorregut, la
Regidoria d’Esports, encarregada de
l’organització, valora positivament el
desenvolupament de l’activitat. Maria-

no Alquézar, el regidor, es mostra satis-
fet amb aquesta edició de la cursa, “que
ha resistit, i amb nota, les inclemències

del temps i més encara si tenim en
compte que la competència amb altres
curses que se celebren el mateix dia a la
mateixa hora cada vegada és més gran”. 

Alquézar també ha tingut paraules
per mostrar el seu “més sincer reconei-
xement a tots els i les atletes partici-
pants, tant grans com petits, que van
anteposar el seu esperit d’esportistes a
la pluja, el fred i les adversitats amb què
es va haver de desenvolupar la cursa.
Només em resta felicitar-los i encorat-
jar-los perquè no perdin mai aquest

esperit d’esportistes, i que l’any vinent
puguem retrobar-nos novament a la
trentena edició de la Cursa de Sant Sil-
vestre”. El regidor d’Esports també ha
volgut remarcar la col·laboració dels
voluntaris i voluntàries del Masnou i de
Badalona.

El mal temps també va provocar que
no hi assistissin totes les persones ins-
crites, per la qual cosa la participació no
va arribar al llindar previst de les mil
persones. Abdelkabir Zaroual, del Club
ISS l’Hospitalet, va resultar-ne el guanya-

dor, mentre que el masnoví David

Campo García va quedar segon i Abde-

lali El Bouhikhi, tercer. En la categoria
femenina, la primera classificada va ser
Esperanza Zuriguel, del Domingo Cata-
lan Fondistes Club, seguida per Cristina

Codina Santamarina, del mateix club, i
Ingrid Lafuente. En total, van córrer
unes set-centes persones a la cursa
popular i cent a la infantil, que va obte-
nir una recaptació de 200 euros, que ani-
ran destinats a l’escola d’oficis Guazani,
del Sàhara. 

D’esquerra a dreta: David Campo García, Abdelkabir Zaroual i Abdelali El Bouhikhi. D’esquerra a dreta: Cristina Codina Santamarina, Esperanza Zuriguel i Ingrid Lafuente.

Miquel Merino
i Fina Fernández,
campions de
Catalunya de
ball esportiu i
de competició
El 21 de desembre, la parella de masno-
vins formada per Miquel Merino i Fina
Fernández va assolir el primer lloc al IV
Campionat de Catalunya de Ball Esportiu
i de Competició, dins de la categoria
sènior de balls llatins. El campionat es va
celebrar els dies 20 i el 21 de desembre a
Roses (Girona). 

Abdelkabir Zaroual, el masnoví David Campo García i Abdelali El Bouhikhi,
els tres primers classificats. En la categoria femenina, les guanyadores van ser
Esperanza Zuriguel, Cristina Codina Santamarina i Ingrid Lafuente.

Merino i Fernández durant 
el IV Campionat de Catalunya 

de Ball Esportiu.

El basquetbolista masnoví, quan va ser
escollit com a jugador del quintet ideal

de l'ACB al maig del 2008.

Ricky Rubio,
candidat al
millor jugador
europeu de
l’any segons 
la FIBA
Cada any, la Federació Internacional de
Bàsquet (FIBA) concedeix uns premis als
millors jugadors i jugadores joves de l’any.
El basquetbolista masnoví Ricky Rubio ja
va guanyar aquest guardó l’any passat,
però enguany es presenta com a preferit
per revalidar aquest títol. 
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Joan Puig. President de la Fundació La Calàndria
“No es pot enyorar allò que ja no pot tornar”

Viu al Masnou des que tenia cinc anys. 
Sí. Vaig néixer el 1924 a la ciutat de Pen-
sacola, a Florida, als Estats Units, perquè
el meu pare hi havia anat a començament
de segle a treballar com a mecànic d’auto-
mòbil. Ell era fill d’Alella i la meva mare
també. Ella va voler tornar, tot i que ell
s’hi hauria quedat, i es van establir al
Masnou. El meu pare de seguida es va
comprar un cotxe, que era dels pocs que
es veien al Masnou en aquella època.

Com va començar la seva relació amb 
La Calàndria?
Ve d’herència, perquè un oncle meu –el
germà del meu pare– ja n’havia estat presi-
dent, abans de la guerra. Aquí sempre fem
servir la guerra com la mesura. Llavors, jo
ja tenia dotze anys. La Calàndria es va fun-
dar el 1907, i sorgia d’una associació que es
deia El Circo, per la forma que tenia el pri-
mer edifici. Es va fundar a partir del cor
que s’havia separat de la Societat del Casi-
net, i es va anomenar La Calàndria perquè
va agafar el nom d’aquell ocell que diuen
que canta tan bé, tot i que també hi ha qui
diu que és un ocell que no canta gaire bé.

També es va crear la secció de Mutu Auxi-
li, que era una mutualitat per als socis.
Entre finals dels quaranta i principis dels
cinquanta, es va fer la reforma general de
l’edifici El Circo, que s’havia comprat als
anys vint, i s’hi va fer la sala de cinema, el
consultori, la sala de ball i la resta, tot el
que hi ha ara. Tot ho vam fer els socis de
manera voluntària. Molts veníem a treba-
llar aquí després de la feina i tothom feia
el que podia. Jo vaig fer de paleta. Més
tard, aquesta feina es va canviar per
accions de la societat. 

La Calàndria tenia un gran patrimoni,
llavors.
Sí, tot el que es va construir era de La
Calàndria: el cinema, el consultori (que
ara és un ambulatori de salut mental), el

local de Gent del Masnou, el bar i l’hotel
d’entitats del carrer de Cuba.

Quines activitats s’hi feien?
El cor, ball, cinema… L’oferta per a l’oci
era molt àmplia. Durant la guerra, es va
parar molt. La guerra va ser terrible. De
vegades em costa creure que pel cel pas-
saven avions que ens bombardejaven. Des
de la platja vèiem els vaixells que bombar-
dejaven el Poblenou i Badalona. I quan
sonaven les alarmes, corríem a amagar-
nos al túnel que hi havia al que ara és la
plaça dels Cavallets i que fèiem servir
com a refugi. Tot era un desastre. Vam
passar molta gana.

I després de la guerra, com va 
evolucionar?
Les activitats culturals i d’oci es van
reprendre i fins i tot van agafar més força,
i va continuar sent una mutualitat. Quan
es va crear la Seguretat Social, La Calàn-
dria va ser-ne un centre col·laborador i era
on es visitava la gent d’Alella, Teià i el
Masnou, fins que es va fer l’ambulatori del
carrer de Sant Miquel. Llavors va comen-
çar a aturar-se, i La Calàndria va comen-

çar a fer-se petita. Cada vegada érem
menys socis. A la gent no li sortia a comp-
te una mútua tan petita. Tothom estava
afiliat a la Seguretat Social. Suposo que
totes les mútues van perdre gent, però La
Calàndria en va perdre moltíssima. 

Continuaven les activitats d’oci?
Sí, continuava sent una entitat recreativa,
però anava disminuint de mica en mica.
Els cors ja no tenien tant d’èxit com quan
no hi havia ni la ràdio ni la televisió. No
només cada vegada érem menys socis,
sinó que els que quedaven s’anaven fent
grans. Per això vam decidir transformar
La Calàndria en una fundació. Ho vaig
proposar perquè no sabíem com sortir
d’aquella situació.

Enyora el passat de La Calàndria?
No, perquè ja no es pot tornar a viure una
situació igual. És impossible. Tot ha can-
viat molt i ja no es pot enyorar, perquè no
pot tornar.

Ara per ara, què fa la Fundació?
Som vuit patrons. Gestionem el patrimoni
de La Calàndria i, amb els diners que es

treuen dels lloguers, ajudem que es facin
projectes culturals i socials al Masnou.
Volem fer coses per al Masnou. Encara som
novells, però ja hem editat alguns llibres i
hem fet algunes accions, com la col·labora-
ció amb la Fundació Maresme, que és a Can
Targa i treballa per la integració dels dismi-
nuïts psíquics, a la qual vam subvencionar
els equips informàtics. Vam visitar el centre
i vam veure que s’hi fa una molt bona feina.  

La seva dedicació laboral com a 
constructor també li ha permès veure 
de prop els canvis del Masnou.
M’agradava fer de paleta. Treballava amb
el meu oncle, que també era contractista,
i després vaig passar a ser-ho jo també.
Algunes persones em diuen que he fet mig
poble. Recordo especialment quan vam
pavimentar els primers carrers del Mas-
nou, com el de Pere Grau i el de Roman
Fabra. Vam haver d’aixecar les voreres
antigues, construir-hi el clavagueram. La
gent s’espantava i s’esverava, però des-
prés estava ben contenta. Això va ser als
setanta, quan era alcalde el senyor Humet.

De quins edificis se sent més orgullós?
Jo diria que de tots. Vaig fer el Complex
Esportiu, la piscina, gran part de la Dogi,
l’església del Pilar, el campanar de Sant
Pere… M’agrada mirar el campanar. El
vam haver de construir nou, perquè l’antic
estava tot ple d’esquerdes. 

Què li sembla el Masnou d’avui?
Potser s’ha construït una mica massa pel
que és el poble, que no pot engrandir-se
més ni cap als cantons ni cap a la munta-
nya. S’ha massificat bastant, tot i que jo
també vaig contribuir a massificar-lo, per-
què vaig fer-ne molts dels edificis. Però el
Masnou sempre m’ha agradat molt. Ara,
que visc a Vallromanes, on estiuejava
quan era petit, necessito venir al Masnou.
Els que sempre hem viscut a la vora del
mar l’enyorem. Enyoro molt el Masnou i
per això he d’anar-hi sovint.

És el president de La Calàndria des de fa trenta-cinc anys, i, durant aquest temps, ha vist com una de les entitats més
emblemàtiques del municipi passava de ser una mutualitat i un nucli important d’oci al Masnou, amb els cors, el cine-
ma o els balls, a una fundació que vol contribuir al desenvolupament de projectes socials i culturals per al Masnou.
Als vuitanta-quatre anys, són molts els canvis que ha vist aquest masnoví nascut als Estats Units, com ara la transformació i el
creixement urbanístic del Masnou, en els quals ha tingut un paper destacat.

TOTS ELS SOCIS VAN
COL·LABORAR EN LA REFOR-
MA GENERAL DE LA CALÀN-
DRIA ALS ANYS CINQUAN-
TA. CADASCÚ FEIA EL QUE
PODIA

QUAN VAM COMENÇAR A PAVI-

MENTAR ELS PRIMERS

CARRERS, LA GENT S’ESVERAVA,

PERÒ DESPRÉS TOTHOM ESTAVA
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Exposició: “Les empremtes del Masnou, Teià i Alella”
Fins a l’1 de febrer. A la Casa de Cultura

Vinculada al projecte Empremtes de Catalunya 
i a la propera obertura del Centre d’Acollida Turística (CAT) de Teià.


