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Trenta anys
d’ajuntaments
democràtics
Pàg. 7
Els propers 18 i 19 d’abril, el consistori
commemora els trenta anys d’ajunta-
ments dmocràtics. Josep Ramoneda pro-
nunciarà una conferència sobre els obs-
tacles amb què es troba la democràcia, i
hi haurà una jornada de portes obertes a
l’edifici consistorial i una exposició a la
Casa de Cultura.

A partir del 13 d’abril i durant dues set-
manes, es durà a terme la perforació del
pas subterrani entre les obres de la nova
plaça on fins ara hi havia el Mercat Vell i
el port, sota la via del tren i la Nacional
II. Aquestes actuacions obliguen a fer

restriccions al trànsit de la Nacional II,
que es reduirà de dos carrils a un en
cada sentit. D’altra banda, també cons-
cient de les molèsties que les obres
poden provocar als veïns i veïnes, el con-
sistori farà una campanya informativa.
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No us perdeu cap de les
activitats que es fan al
municipi

El Ple del 26 de març va aprovar, amb el vot a favor del PSC i l’abstenció d’ERC, el pressupost per al 2009,
que se situa en 28,44 milions d’euros, fet que suposa una lleu rebaixa respecte dels 28,5 milions de l’any
passat. Del total, 21,3 milions es destinaran a les despeses ordinàries i 7,1, a inversions. Gairebé totes les par-
tides que gestionen les regidories experimenten una retallada del 30%, excepte les destinades a Promoció
Econòmica i Serveis Socials, per intentar fer front a les necessitats de la conjuntura econòmica global. 
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Aprovat el pressupost 
per al 2009, de 28,44
milions d’euros i marcat 
per les restriccions Pàg. 3 i 4

Comencen les obres per al pas
inferior del Mercat Vell Pàg. 6
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Volem recuperar la història de la nostra vila, i per això és imprescindible la
col·laboració de tothom. Per aquest motiu, us convidem a enviar-nos les vostres
fotografies que estiguin vinculades a una època o un record del Masnou. En cada
número de la revista es publicarà una fotografia de les que hàgim rebut. Podeu
enviar-nos els vostres records al correu electrònic elmasnouviu@elmasnou.cat
o bé per correu convencional a El Masnou Viu, Ajuntament del Masnou,
passeig de Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou.

El meu avi Gerardo i jo acostumàvem a fer llargues passejades

pel Camí Ral els diumenges al matí. Eren unes sortides que a

mi m’agradaven especialment, perquè, a més de passar una

estona agrada-

ble, anàvem a

buscar un tortell

de crema a la

Pastisseria del

Mar que després

de dinar ens

menjaríem per

postres. Aquesta

fotografia és del

febrer del 1957.

Montse Alonso

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

M’agrada / No m’agrada Imatges del record

No m’agrada
veure els
carrers del Mas-
nou amb les
parets brutes de
pintades. Fan
una sensació
molt desagradable, de ciutat deixada i bruta, quan no ho és tant. Potser
si els infractors fossin els encarregats d’arreglar-ho, hi hauria més civis-
me. Estaria bé fer alguna cosa per enxampar-los.

Joaquim Mauricio

Toni Torrano ens
ha enviat aques-
ta fotografia de
la celebració del
Carnaval en què
apareixen Juan,
Marc, Oriol i el
Geperut.:

)

:)

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 AC-
CÉS
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

INFORMACIÓ

En el número de gener vaig parlar de la crisi en tota la seva cruesa; en el del febrer, de
la necessitat de lluitar contra la crisi, i en aquest, per tancar la trilogia, de com sortir-ne
reforçats.

A la Unió Europea, i amb més motiu a Espanya, res no serà igual a partir d’ara. Per
recuperar el millor nivell, abans es fa imprescindible, per part del Govern, resoldre i, per
tant, actuar sobre el nostre sistema financer, que malgrat la seva majoritària bona situa-
ció necessita ajustaments i més recursos, sense els quals les nostres empreses no
podran posar-se en marxa.

També, si aspirem a un canvi profund, haurem d’esforçar-nos a millorar l’educació i
la formació professional, i, sobretot, apostar més per la innovació, la competitivitat i la
productivitat d’empreses.

A Espanya, en contra del que exposen molts comentaristes, ja s’han produït ajusta-
ments del nostre sistema productiu, però res a veure amb els canvis bruscos i traumà-
tics que s’estan esdevenint i que s’acosten.

Sectors en què molts de nosaltres hem dedicat les nostres energies es van aprimant
i perdent força: agrícola, miner, siderúrgic, navilier, tèxtil, immobiliari, metal·lúrgic o
automobilístic. Moltes empreses han desaparegut i més ho continuaran fent, però d’al-
tres es reconvertiran gràcies a la innovació i al desenvolupament de nous productes.

Ara bé, cal buscar noves oportunitats, i el nostre futur i el dels nostres fills, tant dels
que són emprenedors com el dels que busquen feina, passa per apostar pels nous sec-
tors emergents, que seguidament enumero:
1r) Sector energètic (reducció de combustible fòssil i creixement de les energies reno-
vables); 2n) Biotecnologies; 3r) Tecnologies de la informació i de la comunicació; 4t)
Serveis a les persones (educació, salut, gent gran, esport i oci).

Una frase d’Albert Einstein és molt adequada per tancar aquest article: “La veritable
crisi és la crisi de la incompetència i cal lluitar per superar-la”.

@Línia 
directa
En aquest espai, El Masnou Viu us convida a fer
una pregunta a un regidor o regidora sobre qualse-
vol dubte que tingueu sobre la gestió del municipi.
La publicació farà arribar la vostra consulta direc-
tament a l’edil perquè us sigui contestada. Podeu
fer arribar les vostres consultes al correu electrò-
nic elmasnouviu@elmasnou.cat, per correu con-
vencional a El Masnou Viu, Ajuntament del Mas-
nou, passeig de Prat de la Riba, 1. 08320 El Mas-
nou, o al telèfon 93 542 47 00. Entre les consultes
rebudes se’n seleccionarà una per publicar-la.

Fernando Ibarra pregunta:
Per què, malgrat els esforços per promoure la
cultura, és tan pobra la participació de la ciuta-
dania? Quines mesures es duen a terme per
solucionar aquest problema?

Marta Neira
Regidora de Cultura i Activitats i Festes

Estic d’acord que la participació de la ciutadania és
baixa, però jo no la qualificaria de pobra, perquè
són moltes les persones i entitats culturals que hi
participen activament. Hi ha dos factors bàsics
que expliquen la baixa participació: l’un, que patim
una manca d’equipaments culturals històrica que
dificulta la programació i la visibilització del que
fem, i l’altre, que no acabem de trobar els canals
adients per a la difusió. Aquest darrer, en part, és
conseqüència de l’ajustat pressupost de Cultura.
Estem treballant per superar aquests dèficits.

Cal anar cap a una política cultural de qualitat,
que tingui en compte la pluralitat de la població,
amb programes estables, perquè és molt impor-
tant la consolidació. Bona prova d’això són el Ple
de Riure, el Fascurt i el Goleta Bergantí, els progra-
mes en els quals participa un major nombre de
persones. També hem començat a treballar per a
la constitució del Consell de Cultura, una eina fona-
mental per assegurar la participació de la ciutada-
nia en la confecció de la política cultural.

Sortir reforçats 
Amb retard, l’Equip de Govern format per PSC i ICV-EA va presentar a la corporació
municipal, mitjançant la convocatòria d’un Ple extraordinari, el pressupost del 2009 per
a la seva aprovació, que es va produir amb motiu de l’abstenció d’ERC.

Segons l’equip de govern, aquest pressupost, ateses les circumstàncies, marca un
abans i un després en la política econòmica del nostre Ajuntament, com succeeix gene-
ralment en tots els ajuntaments del nostre país. Si bé és cert que ja s’havia efectuat una
anàlisi i un control significatiu de la despesa anual del pressupost del 2008, aquest, per
les seves dimensions, no té res a veure amb l’anàlisi i la reducció que s’ha aplicat
enguany.

La dificultat d’elaborar aquest pressupost és la que, en part, ha determinat el seu
retard, juntament amb la preparació i la posada en marxa del Fons Estatal d’Inversió
Local (FEIL), per un import de 3.882.238 euros, cosa que està fent possible posar en
marxa divuit actuacions de millora al nostre poble.

El Masnou, els últims vint anys, no ha basat la construcció d’equipaments i creixe-
ment de nous serveis en el món immobiliari, però ha estat important el boom viscut per
poder portar a terme moltes de les millores que s’han anat produint al llarg dels anys.
No obstant això, la forta davallada de la construcció ha determinat que, entre les prio-
ritats de l’Equip de Govern actual, figuri prestar la màxima atenció als comptes anuals,
amb l’objectiu de poder seguir avançant, però d’acord amb la nova realitat.

A aquesta nova realitat, tampoc no hi han de ser aliens els partits polítics de l’oposi-
ció, als quals l’Equip de Govern vol proposar treballar conjuntament per tal de donar-
los a conèixer els reduïts marges de maniobra de què disposa l’Administració pública,
la qual no gaudeix de la flexibilitat del sector privat. Per tant, es fa necessari ser pru-
dents amb la creació i l’ampliació de nous serveis, a la vegada que es prioritzen aquells
que tenen major impacte i necessitat de resposta en la situació econòmica actual, sense
oblidar els plantejaments de futur.

Tot i així, amb motiu de les moltes característiques que té el nostre poble, cal ser
optimistes pel que fa al futur.

EditorialEduard Gisbert 
Alcalde
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L’Ajuntament aprova un pressupost
marcat per la restricció i que se
situa en 28,44 milions d’euros
Hi ha partides que baixen fins a un 30% per fer front als efectes de la crisi global

Es mantenen les aportacions a Serveis Socials i Promoció Econòmica per poder atendre els requeriments més
immediats de la població necessitada i promoure l’àmbit laboral

Al Ple extraordinari del 26 de març es va
aprovar el pressupost per al 2009 amb els 10
vots de l’Equip de Govern, format pel PSC
(7 vots) i ICV-EUiA (3 vots), i l’abstenció
d’ERC (3 vots). Com va explicar l’alcalde
del Masnou, Eduard Gisbert, abans de
començar la sessió, “no ha estat possible
aprovar-los abans per diverses circumstàn-
cies, com ara l’entrada en vigor del Fons
Estatal d’Inversió Local (FEIL), que ha
requerit molts esforços, i la necessitat d’a-
dequar-nos a una nova realitat social i eco-
nòmica marcada per la crisi que es viu glo-
balment”.

El pressupost aprovat ascendeix a
28,445 milions, que es desglossen en 21,290
milions d’ingressos i despeses ordinàries, i
7,103 milions d’inversions. El regidor de
Finances, Artur Gual, va explicar que “si
bé els pressupostos del 2008 es van definir

per ser rigorosos en els ingressos i les des-
peses obligatòries, per l’austeritat en la des-
pesa i l’ambició en les inversions; els del
2009 ho fan per la mateixa rigorositat en
els ingressos i la despesa obligatòria, l’am-
bició en la inversió i la restricció en la des-
pesa”. De fet, la restricció és la gran prota-
gonista en una proposta econòmica que ha
vist com moltes partides s’han reduït fins a
un 30% –aquelles que no estan afectades
per contractes, obligacions o per ingressos
de subvencions o de preus públics–, inclo-
ses les ajudes o subvencions a tercers,
excepte les referents a Serveis Socials.
Malgrat aquestes adequacions, en xifres
absolutes ,  e l  pressupost  corrent
(21.290.600 euros) d’enguany és pràctica-
ment igual que el del 2008 (21.217.600
euros). Com ha afirmat Gisbert, “el fet
que el pressupost sigui pràcticament igual
que al de l’any passat no és un bon inici”
perquè trenca la tendència de creixement
que s’havia produït els darrers anys. Com a
exemple, des del 2000 ha experientat aug-
ments d’entre el 6,20 i l’11%.

Ingressos que no creixen
Un fet destacable del pressupost és que el
global dels ingressos no creixen. Aquest fet
és conseqüència de la caiguda de partides
com les de les plusvàlues, l’impost de cons-
truccions, les llicències urbanes o les lli-
cències per activitats, que suposarà un
total de 1.590.800 euros menys per al muni-
cipi. Un descens que, d’altra banda, es
veurà compensat amb l’augment de parti-
des com els impostos indirectes i les trans-
ferències corrents procedents d’altres
administracions. 

El descens d’ingressos ha obligat a efec-
tuar una adequació en la despesa de les
regidories per un valor d’1 milió d’euros.
S’han vist exemptes d’aquesta retallada les
regidories de Promoció Econòmica i Ser-
veis Socials, atès que la situació que es viu
actualment, amb una incidència rellevant
de problemes com l’atur, fa necessari un
reforç dels recursos que s’hi destinen per
ajudar a combatre situacions de necessitat
de la població. 

L’Equip de Govern ha explicat que en el
moment d’efectuar polítiques de contenció
de la despesa, no totes les partides són sus-
ceptibles de poder actuar a curt termini. Si
bé la línia general ha estat la reducció del
30% a totes les partides, això no ha estat
possible en tots els casos, per l’existència
de contractes el cost dels quals no es pot
variar, com ara la Creu Roja a la temporada
d’estiu. Similar és la situació a les despeses
per transferències, que inclouen les subven-
cions a entitats i concessions com les de
neteja o les relacionades amb el medi
ambient i transports urbans: en la majoria
dels casos les subvencions s’han reajustat,
però no era possible fer-ho amb els contrac-
tes amb tercers. Una altra partida que pre-
senta dificultats per ser retallada és la de
personal de l’Ajuntament, important pel seu

pes específic, ja que suposa un 49% del pres-
supost. Encara que es prenen mesures com
evitar noves contractacions –només es fan
ajustaments horaris–, aquesta partida aug-
menta un 4,74%, com a conseqüència de
l’augment de l’IPC i acords de conveni.

De la mateixa manera, com ja s’ha dit,
les aportacions per a Serveis Socials tam-
poc no han patit cap descens i la despesa
serà de 442.800 euros, als quals s’afegeixen
els 28.000 euros que es destinen a bonifica-
cions en la taxa de recollida d’escombra-
ries, amb la qual cosa s’arriba a la xifra de
470.000 –sense comptar els diners que es
dediquen en recursos humans–, molt per
sobre del 4% dels ingressos ordinaris, el per-

centatge que marca la Generalitat com a
adequat per a aquests serveis. En el seu con-
junt, el pressupost destina a acció social un
total de 1.087.773 euros.

Altres mesures
A més de la retallada en les partides pròpies
de la gestió municipal, l’Equip de Govern ha
dut a terme altres mesures per complir l’ob-
jectiu de la restricció de les despeses, com
la congelació dels sous i dedicacions dels
càrrecs polítics, la congelació de les aporta-
cions a partits polítics, la pràctica congela-
ció de la plantilla de l’Ajuntament, la crea-
ció d’un departament d’anàlisi de costos i
compres del consistori, la revisió i control
dels preus dels proveïdors i l’adhesió a les
accions del Consell Comarcal a la compra
conjunta de serveis, la qual cosa permetrà
reduccions de despeses com la de la telefo-
nia, que es rebaixarà un 20%.

Les inversions
En el capítol d’inversions, segons Gual, “es
continua apostant fort per les millores” al
paisatge, les infraestructures, la mobilitat, el
poliesportiu, l’enllumenat públic o l’accessi-
bilitat (750.000 euros). Segueixen inversions
com el pagament de la caserna de la Guàr-
dia Civil (241.000 euros), la urbanització de
l’entorn de l’antic edifici de Correus (10.000
euros) i la construcció del nou edifici
(300.000 euros), el dipòsit per als vehicles
abandonats (96.000 euros), la urbanització a
l’antic Mercat Vell (1.860.000 euros), la Casa
de Cultura (65.000 euros), la segona fase del
parc Vallmora (370.000 euros), l’aparcament
al carrer de Vallromanes (50.000 euros), la
nova llar d’infants a Ocata (1.400.000 euros,
que seran finançats per la Generalitat
[1.000.900 euros], la Diputació [322.000
euros] i un crèdit [de 77.100 euros]), el nou
nucli zoològic (140.000 euros que s’afegei-
xen als 160.000 aportats al pressupost del
2008), el nou poliesportiu (395.000 euros, als
quals s’han de sumar els 140.000 destinats al
2008), l’ampliació de la Biblioteca (50.000
euros) i l’estudi per a la creació d’una ràdio
municipal (25.000 euros).

L’endeutament
Un altre dels indicadors importants d’a-
quest pressupost és l’endeutament. La Llei
d’hisendes locals estatal estableix que els
ajuntaments no poden endeutar-se més del
110% dels ingressos ordinaris. En data del
31 de desembre de 2008, l’endeutament de
l’Ajuntament del Masnou era de 13.135.450
euros, que suposa un 60,47%. Per al 2009, el
pressupost preveu que aquesta xifra arribi a
15.180.873 euros, és a dir, un 70%, amb la
qual cosa encara hi ha una distància consi-
derable fins a arribar al 110%. A més, a més,
l’Equip de Govern té previst, d’acord amb el
Pla d’Estabilitat Pressupostària, efectuar
una reducció significativa en els propers
exercicis.

Segueix a la pàgina següent

Mercat Vell
Nova llar d'infants
Caserna Guàrdia Civil
Segon poliesportiu
Parc Vallmora II fase
Dipòsit de vehicles
Ampliació Biblioteca
Millores
Altres

Personal
Béns corrents i serveis
Financeres
Transferències corrents
Passius financers

1.896.700 €

1.954.600 €

1.477.000 €

483.000 €

7.065.000 €

10.362.000 €

50.000 €

750.000 €

96.000 €
370.000 € 395.000 € 241.000 €

1.400.000 €

1.860.000 €

Inversions

Despeses

Les reaccions
Pere Parés (CiU)
Quan el Govern actual solament pot gaudir
del suport explícit de menys de la meitat del
consistori vol dir que el pressupost té grans
mancances i són l’evidència de la feblesa del
lideratge del Govern municipal en uns
moments econòmicament adversos. Són uns
pressupostos febles per a temps difícils i, fins
ara, els socialistes i els seus socis han gestio-
nat desmesuradament l’abundància i negat la
realitat. Ara, hauran de demostrar-nos que
gestionaran mínimament les restriccions.
Nosaltres en tenim dubtes, perquè la situació
pressupostària de l’Ajuntament és fruit
d’anys d’excessos i els excessos es paguen.

Quim Fàbregas i Sagué (ERC)
L’acceptació de gran part de l’esmena d’ERC
va fer possible l’aprovació del pressupost
d’enguany, ja que CiU i PP hi van votar en
contra. Propostes d’ERC per a un any de
crisi: no incrementar el nombre de treballa-
dors i treballadores del consistori, i augmen-
tar les partides d’ajuts socials i promoció
del comerç local. Respecte a inversions, la
instal·lació d’energia solar fotovoltaica a l’E-
difici Centre i una ludoteca a Pau Casals van
ser acceptades pel Govern. La segona esco-
la bressol pública, l’ampliació de la Bibliote-
ca i una nova pista poliesportiva, proposa-
des al seu dia per ERC, també figuren en el
pressupost. En definitiva, un pressupost
auster en despesa corrent, però amb inver-
sions necessàries.  

Frans Avilés (PP)
Estem davant d’un pressupost que arriba
amb tres mesos de retard i que, a més, és
dolent per als ciutadans i les entitats del
Masnou. I ho és perquè consolida una políti-
ca irresponsable d’augment del deute muni-
cipal, que gairebé arriba a 16 milions d’eu-
ros, i perquè aquest any significarà, a més,
una retallada del 30% en activitats tan
importants com les que desenvolupen les
entitats municipals, entre d’altres afectats.
I tot i aquestes retallades, que el Govern
considera indispensables, segueixen mante-
nint despeses innecessàries, com els prop de
80.000 euros per pagar un canal de TDT
que al Masnou no es pot veure. 
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El Masnou s’integra a l’acord per al desenvolupament
econòmic i l’ocupació del Maresme

El Masnou ja ha signat l’acord per al
desenvolupament econòmic i l’ocupació
del Maresme juntament amb 29 ajunta-
ments més, que estableix la fusió en un
sol ens del pacte local per l’ocupació
(coordinat per l’Institut Municipal de
Promoció Econòmica de Mataró,
IMPEM) i el pacte territorial per l’ocu-
pació del Maresme (coordinat pel Con-
sell Comarcal del Maresme), per treba-
llar de forma conjunta i consensuada en
polítiques de desenvolupament econò-

mic i assolir objectius coherents amb la
nova realitat del territori. L’acte de sig-
natura amb els agents implicats va tenir
lloc el dimarts 10 de març al municipi de
Calella.

L’objectiu d’aquest conveni és opti-
mitzar les polítiques d’ocupació per
obtenir uns millors resultats i les línies
que es prioritzaran conjuntament aquest
any són la formació del personal, la qua-
litat de l’ocupació i el foment dels nous
emprenedors i emprenedores.

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 19 de
febrer, va aprovar la creació i constitució
del Consorci del Govern Territorial de Salut
del Barcelonès Nord i Baix Maresme amb la
finalitat d’assolir el grau adequat d’integra-
ció de les competències en l’àmbit de la
salut de l’Administració de la Generalitat i
les administracions locals, i millorar així la
salut de la població. La iniciativa va comptar
amb el vot favorable de totes les forces polí-
tiques, a excepció de CiU. 

A l’apartat de finances, es va aprovar per
unanimitat una altra modificació del pres-
supost prorrogat del 2008 –en vigència fins
que s’ha aprovat el pressupost d’aquest
any– per incloure-hi una partida de
189.106,75 euros que donés cabuda a la
resta d’inversions del FEIL (el Fons Estatal
d’Inversió Local creat pel Govern de Rodrí-
guez Zapatero per reactivar l’economia i,
especialment, l’ocupació de persones en
situació d’atur).

Mocions
Moció presentada pel Grup Municipal de

CiU per a la regulació de la publicitat en por-
tals i bústies. No va ser aprovada, atès que
només va comptar amb els vots a favor de
CiU (6 vots) i d’ERC (2 vots, amb l’absència
d’una regidora), en contra del PSC (6 vots,
amb l’absència d’un regidor) i d’ICV-EUiA (3
vots), i l’abstenció del PP (2 vots).

Moció presentada pels grups munici-
pals d’ICV-EUiA i ERC, en relació amb la
Directiva 2007/23/CE i la regulació de l’ús
de material pirotècnic pels grups de cul-

tura popular i creativa. Aprovada per una-
nimitat.

Moció presentada pel Grup Municipal de
CiU per tal de reclamar que es declari la
sardana dansa nacional de Catalunya.
Aprovada per unanimitat.

Moció presentada pel Grup Municipal del
PP per demanar que les ordenances públi-
ques vigents per al 2009 s’adeqüin a la varia-
ció real de l’IPC experimentat a Catalunya
el 2008. No va ser aprovada, atès que només
va comptar amb els vots a favor del PP (2
vots), en contra del PSC (6 vots) i d’ICV-
EUiA (3 vots), i l’abstenció de CiU (6 vots)
i ERC (2 vots).

Moció presentada pels grups municipals
d’ERC i ICV-EUiA en relació amb l’adhesió
al pacte d’alcaldes i alcaldesses per lluitar
contra el canvi climàtic. Aprovada per una-
nimitat.

Es van presentar tres mocions d’urgència
Moció presentada pel Grup Municipal

d’ERC per la internacionalització del dret a
decidir a tenir un Estat propi del poble cata-
là. Aprovada amb els vots a favor de cinc
dels integrants del PSC (5 vots), ICV-EUiA
(3 vots), ERC (2 vots) i CiU (6 vots); en con-
tra del PP (2 vots), i l’abstenció del regidor
socialista Ernest Suñé (1 vot).

Moció presentada pel Grup Municipal del
PP per demanar que l’Ajuntament del Mas-
nou revisi d’ofici totes les liquidacions per
la taxa que gravava el canvi de nom de les
llicències municipals. Va passar a comissió
informativa.

Moció presentada pel Grup Municipal
d’ICV-EUiA en relació amb la necessitat de
polítiques específiques de gènere en les
accions contra la crisi i en les polítiques
d’impuls de les economies espanyola i cata-
lana. Aprovada per unanimitat.

Altres punts sotmesos a votació
Aprovació de la constitució del Patrimo-

ni Públic de Sòl i d’Habitatge. Aprovat per
unanimitat.

Recursos de reposició a les contribucions
especials de Can Teixidó. Aprovat amb els
vots a favor de PSC (6 vots), ICV-EUiA (3
vots), ERC (3 vots) i CiU (6 vots), i en con-
tra del PP (2 vots).

Comissió Tècnica d’Honors 
i Distincions

Al Ple del 19 de febrer es va presentar un
punt d’urgència que va ser aprovat per
unanimitat i que feia referència a la
designació dels integrants de la Comissió
Tècnica prevista al Reglament de proto-
col d’honor i distincions vigent. Enric
Cabré-Verdiell Pastor, Ramon Ros i Hom-
bravella, Carme Giralt i Rosés, Ramon
Pellicer i Martori i Joan Casas Crosas,
com a membres de la Comissió, s’encar-
regaran de designar els ciutadans o ciu-
tadanes mereixedors d’una distinció ofi-
cial per part de l’Ajuntament.

Acords del Ple del febrer Acords 
del Ple del

març
El Ple ordinari del mes de març va tenir
lloc el dijous 19 de març, a les 20 h, a la
sala de sessions de l’Ajuntament del Mas-
nou, i s’hi van sotmetre a votació aquests
punts: 

Finances
Rectificació acord recurs de reposició

de les contribucions especials de Can Tei-
xidó. Aprovat per unanimitat.

Modificació del pressupost 7/2009, per
suplement de crèdit. Aprovat per unanimi-
tat.

Mocions
Moció presentada pel Grup Municipal

del PP per demanar que l’Ajuntament revi-
si d’ofici totes les liquidacions per la taxa
que gravava el canvi de nom de les llicèn-
cies municipals. No va ser aprovada, atès
que només va comptar amb els vots a
favor del PP (2 vots), en contra del PSC (7
vots) i d’ICV-EUiA (3 vots), i l’abstenció de
CiU (5 vots, el regidor Jordi Pagès estava
absent) i ERC (3 vots).

Moció presentada pel Grup Municipal de
CiU, a la qual es van adscriure tots els
grups municipals i es va presentar conjun-
tament sobre la commemoració dels tren-
ta anys d’ajuntaments democràtics. Apro-
vada per unanimitat.

INSTITUCIONAL

Ve de la pàgina anterior

Les esmenes de l’oposició
Durant la sessió, el regidor Frans Avilés va
presentar les esmenes que el seu Grup, el
PP, presentava als pressupostos. A més de
l’exigència de retalls més quantiosos en
partides com les destinades a la comunica-
ció i la informació del consistori, els popu-
lars proposaven la supressió del Festi-
val Ple de Riure, la sortida del Consorci
Comarcal de Televisió Digital Terrestre, l’a-
nul·lació de la compra de la Caserna de la
Guàrdia Civil (enderrocada a finals de
setembre de 2008) o el rebuig a la venda
dels pisos que s’estan construint al Mercat
Vell. Sotmeses a votació, aquestes esmenes
van obtenir els vots a favor del PP (2 vots) i
de CiU (6 vots), i en contra del PSC (7 vots),
ERC (3 vots) i ICV-EUiA (3 vots).

D’altra banda, Oriol Fernández Sal-

tor va presentar les esmenes d’ERC, que es

basaven en la negativa de crear noves pla-
ces a la plantilla de l’Ajuntament, en canvis
puntuals al Pla de dinamització comercial i
en el retall més contundent en altres parti-
des de diverses regidories. Bona part de les
esmenes d’ERC van ser acceptades, com la
creació d’una partida per a la promoció de
la llengua i la cultura catalanes i l’augment
de dotació econòmica a les partides del ser-
vei d’inserció laboral i nous projectes de
dinamització, com també de les dotacions a
serveis com la dinamització de la ludoteca,
el servei de jardineria o els ajuts socials. En
el capítol d’inversions, es va acceptar la ins-
tal·lació de plaques fotovoltaiques (100.000
euros), l’adequació de l’espai Pau Casals
–ludoteca i altres– (60.000 euros), i l’adqui-
sició d’un nou vehicle de manteniment
(26.000 euros) i de nou material esportiu
(20.000). Totes aquestes propostes van ser
acceptades en una esmena transaccional,
per la qual cosa ERC va retirar la seva

esmena i es va abstenir, cosa que va fer pos-
sible l’aprovació del pressupost.

En representació de CiU, va ser el seu
portaveu, Pere Parés, qui va presentar l’es-
mena del seu Grup en un llarg discurs, que
es basava en els punts irreconciliables
entre la política del Govern Municipal i el
principal partit de l’oposició, com ara l’ad-
quisició de l’antiga Caserna de la Guàrdia
Civil, la construcció del nou edifici de l’an-
tic edifici de Correus o la venda dels pisos
que s’estan construint al Mercat Vell. Un
altre punt important d’enfrontament era el
dels festivals, ja que CiU demana la refor-
mulació del Ple de Riure i la retirada de la
subvenció que rep el Fascurt. El grup
encapçalat per Parés també demanava una
aposta clara per la recuperació de la Casa
del Marquès com a equipament municipal,
punt en què va coincidir amb el regidor de
Finances, tot i que Gual va matisar que pri-
mer cal un debat seriós sobre el futur de l’e-

difici. Algunes propostes de CiU han estat
afegides al pressupost, com ara la partida
destinada a la creació de l’escola de música,
projecte al qual es destinen 14.000 euros
per iniciar-ne els estudis pertinents i els pri-
mers passos perquè sigui una realitat. Sí
que semblen més irreconciliables aspectes
com la renúncia a tirar endavant el projecte
de l’antiga caserna –un projecte ja en
marxa– o a la venda dels pisos i aparca-
ments al Mercat Vell, ja que, en paraules
d’Artur Gual, “aquestes vendes s’havien
previst precisament per poder fer front als
costos del projecte”. Tampoc no és un punt
negociable la supressió total del festival Ple
de Riure, ja que, al parer de Gual, forma
part del patrimoni cultural del municipi. Un
cop sotmeses a votació, les esmenes de CiU
van comptar amb sis vots favorables (dels
regidors i regidores d’aquest Grup), 5 abs-
tencions (d’ERC i PP) i 10 vots en contra
(del PSC i ICV-EUiA).
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Conveni de 
col·laboració entre
l’Ajuntament i el
Gremi d’Instal·ladors 
del Barcelonès Nord 
i Baix Maresme
El dimarts 17 de març, l’Ajuntament del
Masnou, a través de la Regidoria de Pro-
moció Econòmica, i el Gremi d’Ins-
tal·ladors del Barcelonès Nord i Baix
Maresme (AEMIFESA) van signar un
conveni de col·laboració per millorar la
formació de les persones treballadores
en aquest sector, així com d’aquelles que
aspiren a treballar-hi. L’acte de signatura
es va dur a terme a l’Ajuntament del Mas-
nou i va comptar amb l’assistència de l’al-
calde, Eduard Gisbert; el president
d’AEMIFESA, Ambròs Martínez; el regi-
dor de Promoció Econòmica, Artur

Gual, i el director gerent d’AEMIFESA,
Antoni Ruiz. Aquesta és una de les ini-
ciatives amb què l’Ajuntament vol fer
palesa la seva voluntat de donar suport a
les actuacions per promoure i millorar
l’ocupació. 

Entre el 22 i el 26 d’abril, el port espor-
tiu del Masnou acollirà la I Fira Flotant,
que comptarà amb més de 300 embarca-
cions de vela i motor que ocuparan la
primera fila d’amarres del port i part del
moll d’abric de ponent. També hi haurà
vaixells i motos d’aigua ubicats als
envelats que s’instal·laran a l’aparca-
ment de l’entrada que té el port des d’A-
lella. A l’envelat gran, hi tindran cabuda
tots els expositors de les diferents nàu-

tiques del port (vuit) i la Capitania, així
com aquelles empreses relacionades
amb la nàutica que hi treballen habitual-
ment. A la Fira, també s’hi podran tro-
bar ofertes de lleure, com els cursets de
vela i de motor. A més, durant aquests
dies, els restaurants del port oferiran
uns menús especials per a l’ocasió.

L’ objectiu principal d’aquesta Fira és
apropar les nàutiques a la clientela, i
donar a conèixer el món que envolta la

nàutica i, concretament, el port del Mas-
nou, un municipi amb una tradició mari-
nera històrica. 

La Capitania i les diferents nàutiques
del port han treballat conjuntament per
posar en marxa aquesta Fira. A més a
més, compten amb la col·laboració i el
patrocini de diversos restaurants i
comerços relacionats amb la nàutica i
que es troben dins del recinte, així com
de l’Ajuntament del Masnou.

El port esportiu acull la I Fira Flotant
La iniciativa reuneix entre 200 i 300 embarcacions per acostar el món de la nàutica a la ciutadania

A mitjan abril, començarà la distribució de la nova edició
de L’Actiu, guia de l’activitat econòmica i comercial, el
directori que recull totes les dades de totes les empre-
ses, industrials, comerços i serveis que realitzen la
seva activitat al Masnou. Enguany, com a novetat
destacada, la guia s’ha fet conjuntament entre els
municipis del Masnou, Alella i Teià, amb la qual cosa
ofereix la informació relativa a tots tres municipis.
S’ha editat un total de 20.500 exemplars, dels
quals 13.500 es repartiran per les llars del Mas-
nou. També es podrà trobar la publicació als
diferents equipaments municipals. Segons el

regidor de Promoció Econòmica, Artur Gual, L’Ac-
tiu “és una eina de gran utilitat, perquè dóna a

conèixer totes les possibilitats del municipi quant al
comerç i el servei, i ho fa d’una manera global i

exhaustiva, completament actualitzat”. Gual també
ha destacat que amb l’ampliació als altres municipis

creix la interacció entre tots tres. De la mateixa mane-
ra, ha afirmat que és una informació molt útil, no només

per a les persones consumidores, sinó que “també s’està
donant un servei molt important a les empreses, que de

vegades busquen un proveïdor molt lluny perquè ignoren
que en tenen un altre més a prop i millor”.

A començament del mes de març, es
va presentar la Guia turística costa
de Barcelona-Maresme, que fa un
recorregut pels trenta municipis de la
comarca (de Montgat a Tordera) i en
recull la història, el patrimoni i les
ofertes de lleure de cada un. Com a fil
conductor, es presenta un viatge que
comença pel sud de la comarca i
acaba al nord. Al llarg de les seves

160 pàgines, el llibre fa parades a tots
els municipis, entre ells el Masnou, per
ressenyar-ne d’una manera breu la
història i els elements més emblemà-
tics. Aquesta és la primera guia turís-
tica de promoció de la marca Costa de
Barcelona-Maresme, impulsada pel
Consorci de Promoció Turística, finan-
çada per ACESA i escrita pel periodis-
ta Jordi Bastart.

Nova edició de ‘L’Actiu, guia de l’activitat econòmica i comercial’

El Masnou a la ‘Guia turística costa de Barcelona-Maresme’

DEL 22 AL 26 D’ABRIL, PREN-
DRAN PART  EN AQUESTA INI-
CIATIVA VUIT NÀUTIQUES I 
LA CAPITANIA DEL PORT, AIXÍ
COM LES EMPRESES RELACIO-
NADES AMB LA NÀUTICA QUE
OPEREN A LES INSTAL·LACIONS
DEL MASNOU

Imatge aèria del port del Masnou, que acollirà aquesta iniciativa al voltant del món de la nàutica.
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El 13 d’abril comença la intervenció que
donarà com a resultat el pas inferior des
de la nova plaça pública situada on fins ara
hi havia el Mercat Vell fins al port. Les
obres s’estendran fins al dia 24. Durant
aquest temps, es treballarà ininterrompu-
dament i caldrà desviar el trànsit de la
carretera Nacional II, que passarà de dos
carrils a cada banda a un per cada sentit
de la marxa. Per aquest motiu, i amb la
finalitat de garantir la seguretat dels via-
nants, s’ha tallat el pas per l’actual vorera
del Camí Ral –al tram del davant del Mer-
cat Vell– i s’ha habilitat com a alternativa
el carrer de la Mare de Déu de Lourdes,
que, juntament amb la nova plaça del Mer-
cat Vell, garanteix el pas de forma segura i

accessible per a tothom. A més a més, els
dies 25 i el 26 d’abril es faran els treballs a
la zona del pas sota les vies del tren, per
als quals també es tallarà el trànsit ferro-
viari durant el cap de setmana, i s’habilita-
ran autobusos que faran el recorregut fins
que el dia 27 quedi restablert el servei.

Conscient de les molèsties que poden
ocasionar aquestes obres, l’Ajuntament
està enviant cartes i difonent avisos per-
què el veïnat entengui la necessitat d’a-
questa intervenció per dur a terme el pro-
jecte i, segons el tinent d’alcalde de Pro-
jectes, Obres i Mobilitat, Enric Folch,
“per poder gaudir tots dels beneficis d’a-
questa primera connexió directa del nos-
tre nucli urbà i el port del Masnou”. 
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Durant el mes de març, s’han posat en
marxa les primeres obres compreses dins
el Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL),
creat pel Govern central per activar l’ocu-
pació en el sector de la construcció.
Segons el tinent d’alcalde de Projectes,
Obres i Mobilitat, Enric Folch, es tracta
de les obres d’import més baix. 

Per a la creació del camí escolar al
carrer de Sant Jordi, que ha de facilitar la
mobilitat de l’alumnat de l’IES Mediterrà-
nia, amb un cost de 41.000 euros, s’ha
construït una vorera d’1,5 metres al tram

de tot el carrer, s’ha refet el ferm de la cal-
çada i s’han marcat degudament els pas-
sos de vianants. Aquesta intervenció, a
hores d’ara, ja està acabada.

En un altre camí escolar, el del Bergan-
tí i l’IES Mediterrània, les obres es troben
en fase d’execució, que han de donar com a
resultat, entre altres millores, una amplia-
ció de la vorera a la cantonada dels carrers
de Fra Juníper Serra i l’avinguda de Cusí i
Fortunet, i la creació d’un gran espai d’esta-
da davant l’entrada de l’escola que inclourà
mobiliari urbà i arbrat. Folch ha destacat
aquesta obra com el fruit “d’un veritable
procés participatiu en què han estat impli-
cats alumnes de tots dos centres, el profes-
sorat, els pares i mares i la Policia Local.
S’ha treballat conjuntament per aconseguir
una mobilitat sostenible i segura”.

La tercera obra iniciada, que també es
troba en procés d’execució, correspon a la
substitució completa de l’antiga clavegue-
ra del carrer de Girona, a la zona de Santa
Madrona. Aquesta intervenció té un cost
de 58.000 euros i en total se substitueixen
280 metres de traçat i es construeixen els
pous de registre corresponents. Les obres al carrer de Girona renovaran el clavagueram.

Zona d’accés al pas soterrat per la banda de la plaça a la zona on fins ara hi havia el Mercat Vell.

Amb motiu del dia 22 de març, Dia Mundial
de l’Aigua, l’Ajuntament va organitzar un
seguit d’actuacions per fomentar els bons
hàbits i fer un bon ús d’un bé tan escàs com
és l’aigua. 

Del 3 al 27 de març, es va poder veure, al
vestíbul de la 1a planta de l’Edifici Centre,
una exposició al voltant de l’aigua. “La nova
cultura de l’aigua” explicava què és i com
s’impliquen la ciutadania i les administra-
cions públiques en aquesta nova manera de

resoldre les necessitats d’aigua sense fer mal
als ecosistemes aquàtics, basada en tres
principis fonamentals: conservació, eficièn-
cia i equitat.

A més, un bon nombre de persones van
passar, el dissabte 21 de març, pel punt
informatiu sobre l’estalvi d’aigua, establert,
d’11 a 14 h, al vestíbul de l’Edifici Centre. S’hi
van repartir equips d’estalvi d’aigua, es va fer
una enquesta i es va proporcionar informació
sobre la manera de fer un ús racional de l’ai-

gua, amb consells pràctics per a la llar. Les
persones interessades a tenir-ne un el poden
comprar als establiments col·laboradors
següents: Instal·lacions Sabaté, SL (Navarra,
22, local 10), Ferreteria Masnou (Lluís Millet,
80) i Ferreteria Larsi (plaça de Ramón y
Cajal, 3). 

A més, la secció de Medi Ambient de la
pàgina web municipal (http://www.elmas-
nou.cat) ha incorporat un nou apartat dedi-
cat exclusivament a l’aigua.. 

En marxa les primeres obres del FEIL
Intervencions als camins escolars del Bergantí-Maremar i del Mediterrània, i al clavegueram
del carrer de Girona

Comencen els treballs de construcció del pas
subterrani de la plaça del Mercat Vell al port

Un mes dedicat a l’aigua Continuen les accions per conscienciar 
de la necessitat de fer un ús racional dels
béns naturals.

LA CONSTRUCCIÓ DEL CAMÍ
ESCOLAR DE L’ESCOLA BER-
GANTÍ I L’IES MAREMAR ÉS
FRUIT D’UN PROCÉS PARTICI-
PATIU EN QUÈ HAN INTERVIN-
GUT L’ALUMNAT, EL PROFESSO-
RAT, PARES I MARES, LA POLI-
CIA LOCAL I L’AJUNTAMENT

MEDI AMBIENT
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El Masnou celebrarà, el cap de setmana
del 18 i 19 d’abril, el trentè aniversari de
la constitució dels primers ajuntaments
democràtics després de la dictadura de
Francisco Franco. El dia 18, el filòsof i
periodista Josep Ramoneda obre els
actes amb una xerrada que porta per títol
“La democràcia i els seus enemics”. Serà
a la Sala d’Actes Municipal, a l’Edifici
Centre, a les 19.30 h.

L’endemà, entre les 11 i les 13 h, l’edi-
fici consistorial obre les portes perquè
tota la ciutadania pugui conèixer de pri-
mera mà les instal·lacions on es du a
terme la gestió de l’administració més
propera. A continuació, a la Casa de Cul-
tura, s’inaugura una mostra fotogràfica,
on es pot observar l’evolució del munici-
pi, i el seu desenvolupament urbanístic,
social i cultural. L’alcalde del Masnou,
Eduard Gisbert, ha remarcat la impor-

tància de l’Administració local en el
benestar de la ciutadania, “perquè des
d’aquí es gestionen les necessitats més
immediates dels masnovins i les masno-
vines i vetllem perquè tinguin una quali-
tat de vida tan satisfactòria com sigui
possible. La prova d’aquesta importància
és que, en aquests trenta anys, bona part
de les conquestes socials s’han fet o
s’han liderat des de l’Administració
local”. 

El Masnou commemora els trenta anys 
d’ajuntaments democràtics
Una conferència, una exposició i una jornada de portes obertes són les propostes per a la celebració

Presa de possessió del primer alcalde democràtic després de la dictadura, Josep Azuara.

Ajuts a l’allotjament 
i a la rehabilitació
L’Oficina Local d’Habitatge (OLH) gestiona
els ajuts que ha fet públics el Departament
de Medi Ambient i Habitatge de la Genera-
litat de Catalunya per a les persones que no
poden pagar el deute de l’habitatge que és
domicili habitual i permanent (hipoteca i
lloguer). L’import màxim que s’atorga és de
2.800 euros. El termini per sol·licitar els
ajuts es tancarà el 31 de desembre. Les per-
sones que hi estiguin interessades poden
adreçar-se a l’Oficina Local d’Habitatge, on
els podran ampliar la informació. També les
persones interessades en els ajuts a la reha-
bilitació han de consultar els nous procedi-
ments en la concessió d’aquests ajuts i se
n’hauran d’informar a l’OLH. 

Torna la campanya d’identificació
d’animals
La desfilada de gossos, el punt de partida

La Regidoria de Salut Pública de l’Ajuntament torna a
engegar, un any més, entre el 20 d’abril i el 20 de juny, la
campanya d’identificació d’animals de companyia. L’Ajun-
tament vol donar suport així a la ciutadania en el compli-
ment del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de protecció d’animals i que
obliga les persones posseïdores de gossos i gats a censar-
los a l’Ajuntament i a dur-los degudament identificats amb
un microxip. Per a aquesta iniciativa, el consistori compta
amb la col·laboració dels centres veterinaris i el Col·legi de
Veterinaris.

Com a punt d’arrencada de la campanya, el dissabte 18
d’abril, l’Ajuntament i l’entitat ADAM (Associació Defensa
dels Animals del Masnou) organitzen la novena edició de la
desfilada de gossos a la platja d’Ocata, entre les 11 i les 13
h. Qui vulgui pot portar-hi el seu gos perquè s’afegeixi a la
festa. Hi haurà regals i un refrigeri. El Centre Veterinari El
Masnou col·labora en l’organització de la desfilada.

Publicat en línia el llistat definitiu
de persones admeses en el procés
d’adjudicació dels habitatges joves
al sector Llevant
Des del 23 de març, ja es pot consultar el llistat definitiu de persones
admeses i excloses en el procés d’adjudicació dels habitatges joves al
sector Llevant en suport digital a la pàgina web d’ADIGSA. Els llistats
també estan disponibles al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a l’Ofici-
na Local d’Habitatge. Encara no es coneix la data del sorteig, que serà
quan totes les persones interessades hagin estat informades i s’hagi
tancat el període d’al·legacions. En el moment en què es disposi de la
data, se n’informarà a la pàgina web municipal: www.elmasnou.cat.

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

EL FILÒSOF I PERIODISTA
JOSEP RAMONEDA IMPARTI-
RÀ LA CONFERÈNCIA ‘LA
DEMOCRÀCIA I ELS SEUS
ENEMICS’ EL 18 D’ABRIL A
LA SAM

Els pisos del sector Llevant són la segona promoció 
d’habitatge jove que es fa al municipi.

Torna l’amenaça del mosquit tigre
Amb l’arribada de la calor, tornarem a notar la presència del mosquit tigre al nostre muni-
cipi, on va ser detectat fa dos anys. Durant aquests dos anys, l’Ajuntament ha realitzat nom-
broses actuacions i ha fet difusió entre tota la població de les mesures necessàries per con-
trolar-ne l’expansió. Per tal de minimitzar-ne els efectes, us recordem que el més important
i efectiu és evitar la posta d’ous i el creixement de les larves aquàtiques, i eliminar tots els
punts d’aigua on pot créixer aquest insecte. L’aplicació d’insecticides sobre el mosquit adult
no és un mètode eficaç per controlar la plaga.

És important aplicar les mesures preventives següents:

Dipòsits d’aigua: Mantingueu-los ben tapats.

Horts: Eviteu tenir recipients que acumulen aigua. Si utilitzeu bidons per recollir aigua
de pluja, buideu-los dos cops per setmana.

Cementiri: Ompliu de sorra els gots de plàstic emprats per dipositar-hi les flors per evi-
tar que hi quedi aigua acumulada i, si no els utilitzeu, retireu-los.

Jardins i patis: Eviteu l’acumulació d’aigua als plats dels testos, canvieu setmanalment
l’aigua dels animals, mantingueu netes les piscines, buideu les basses o fonts ornamen-
tals amb aigua estancada, elimineu o poseu sota cobert els pneumàtics i, quan marxeu
de vacances, retireu de l’exterior els objectes que puguin acumular aigua.
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Categoria de 6 a 8 anys: 
Maia Segura Wdowiak, del CEIP Ferrer i Guàrdia

Categoria de 9 a 11 anys: 
Sara Coma Sánchez, del CEIP LLuís Millet

Categoria de 12 a 14 anys: 
Enric Clarós Calle, del centre educatiu Escolàpies

Categoria de 6 a 8 anys: 
Marc Martos Campàs, del 
centre educatiu Escolàpies
Marc Molina Pena, del centre
educatiu Escolàpies 
Jan Alandete Pérez, del 
centre educatiu Escolàpies

Categoria de 9 a 11 anys: 
Pilar Alenyà Fàbregues, del 
centre educatiu Bergantí
Sara Hosta Farran, del CEIP
Ferrer i Guàrdia
Sara Pons Mateu, del centre
educatiu Escolàpies

Categoria de 12 a 14 anys: 
Marta Balaguer Pérez, del 
centre educatiu Escolàpies
Jeshua Llácer Salomé, del 
centre educatiu Sagrada Família
Josep Lluís Pujol Companys, 
del centre educatiu Bergantí

El dissabte 28 de març, l’alcalde del
Masnou, Eduard Gisbert, i la regidora
de Joventut i Infància, Salut Pública, i
Consum, Cruz Álvarez Artidiello, van
lliurar els premis als guanyadors i gua-
nyadores del VI Concurs de Cartells de
Consum, organitzat amb motiu del Dia
Mundial de les Persones Consumidores,
el 15 de març. Enguany, el tema propo-
sat va ser “On anem a divertir-nos? Lleu-
re i consum”. Hi han participat fins a 557
treballs, que es van poder veure en una
mostra a l’Edifici Centre entre el 14 de
març i el 5 d’abril. Durant el lliurament
de premis, tant la regidora com l’alcalde
van agrair la col·laboració de les escoles
en aquesta iniciativa i van subratllar-ne
la importància per contribuir a un con-
sum més responsable i més atent a l’en-
torn immediat. 

El consum responsable pot ser divertit
L’alcalde i la regidora de Consum lliuren els premis del Concurs de Cartells amb
motiu del Dia de les Persones Consumidores

Recordeu que teniu l’Ofi-
cina Municipal d’Infor-
mació al Consumidor del
Masnou al vostre servei.
Allà us informaran de
temes de consum, i ges-
tionaran i tramitaran les
vostres reclamacions i
denúncies.

Fotografia de grup dels nens i nenes premiats amb l’alcalde i la regidora.

Els guanyadors i guanyadores van ser: Els i les finalistes van ser:

Entre el 13 de febrer i el 2 de març, es va poder
veure, a la Sala d’Actes Municipal (SAM), l’exposi-
ció “Les llengües, un gran tresor”, promoguda pel
Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament del Mas-
nou, en el marc del Pla educatiu
d’entorn. La mostra es va plantejar
com un viatge a través de l’univers
de la llengua amb l’ajut del perso-
natge de la Roscinda (la darrera
parlant d’una llengua, el cupeño,
extingida el 1987), que actuava de
fil conductor, i d’una guia de viatge
que acompanyava els i les visitants
des de l’inici del recorregut. L’acte
d’inauguració, el 13 de feber, va
comptar amb la presència de l’al-
calde, Eduard Gisbert; el regidor

d’Educació, Màxim Fàbregas, i la presidenta de
l’Associació UNESCO El Masnou, Gisa Mohr, així
com amb una nodrida representació de persones
de la comunitat educativa.

La SAM acull l’exposició “Les llengües, un gran tresor”

El 15 de febrer, la Casa de Cultura es va omplir
de gom a gom durant la inauguració de l’exposi-
ció del quarantè aniversari de l’escola Bergantí,
on es va poder veure, fins a l’1 de març, el pas-
sat i el present de l’escola, des dels inicis fins a
l’actualitat. L’acte, conduït per la directora
pedagògica del centre, Maria Mestre, va comp-
tar amb la presència de l’alcalde, Eduard Gis-
bert; de la visiblement emocionada directora

titular, Carme Giralt, i del poeta i pare d’un
alumne del centre, Vicenç Llorca, que va llegir
un poema dedicat especialment a la commemo-
ració d’aquest aniversari. Diversos membres del
consistori, així com molts masnovins i masnovi-
nes, també van voler acompanyar l’escola Ber-
gantí durant la inauguració. La mostra va ser
organitzada per la Comissió dels Quaranta Anys
del centre.

Els quaranta anys de l’escola Bergantí omplen la Casa
de Cultura

El 14 de març, l’ONG ISISH i l’Associació Cultural
Xalupa van organitzar una festa solidària amb
Palestina a Ca n’Humet. Tots els diners que es van
aconseguir durant la jornada van anar destinats
a ISISH (Iniciativa Solidària Internacional de

Suport Humanitari) per sufragar les despeses del
projecte Kairós, que permetrà portar infants de
l’orfenat de Tulkarem (Cisjordània) a passar uns
dies a Catalunya.
Durant tot el dia, es van organitzar tallers amb
els nens i nenes que s’hi van acostar al voltant
d’una autèntica haima del desert, feta de pell de
camell i ovella. També es va poder degustar men-
jar àrab. Tot això, amenitzat pels concerts de
Don’t Wanna Stop, The Jau+ i el PD Fotlifoc. Al
voltant de la haima, els diables d’Alella i els Vatu-
kem van fer sonar els seus timbals.

L’associació cultural Xalupa va agrair a
tothom la participació i la col·laboració desinte-
ressada.

Jornada solidària amb Palestina

La pluja no va poder deslluir el 37è Aplec de la
Sardana, organitzat per l’Agrupació Sardanista
del Masnou el diumenge 29 de març. Els actes
previstos al pati del Casino es van fer a l’interior,
al teatre del Casino, que va acollir les actuacions

de les cobles Principal del Llobregat, Jovenívola
de Sabadell i Marinada, i l’assistència d’un nodrit
grup de sardanistes. Durant tot el dia, es va poder
gaudir de la música i del ball més representatiu
de la cultura catalana.

Reeixit 37è Aplec de la Sardana

Les zones Wi-Fi que l’Ajuntament posa a disposi-
ció de la ciutadania a la platja d’Ocata, la plaça
dels Països Catalans i la plaça de Marcel·lina de
Monteys ja es troben en ple funcionament. Per
poder gaudir d’aquest servei, cal registrar-se prè-

viament com a usuari o usuària dels Punts d’Ac-
cés a Internet municipals. Aquesta gestió es pot
fer a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’A-
juntament, a Ca n’Humet o a la Biblioteca Muni-
cipal Joan Coromines.

Les zones Wi-Fi, en ple funcionament
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Agrupament Escolta Foc Nou, El Cau
L’escoltisme laic i masnoví des del 1969

Com contactar-hi

Tots els dissabtes a les tardes, de 16
a 18 h, a El Cau, al carrer Sant 
Cristòfol 26. Telèfons de contacte
(tarda-nit): 658 55 35 15 (Arantza)
635 55 30 47 (Francesc)
aefocnou@escoltes.org
aefocnou@hotmail.com
www.elmasnou.net/entitats/focnou
Bloc: http://aefocnou.blogspot.com

Arantza
Almenta
Muñoz 
Cap de 
l’agrupament

Què és l’escoltisme?
Primer de tot, l’escoltisme és una manera
de viure, no és un simple projecte escrit en
un paper en què milions de persones
creuen. L’escoltisme és molt més i té, com
a principal objectiu, deixar el món millor
del que l’hem trobat. Amb una metodolo-
gia, una declaració d’intencions basada en
uns valors i la força del voluntariat, ens
movem per poder canviar el món.

Què creus que aporta El Cau a la forma-
ció dels nens i nenes?
Els aporta una visió diferent de la vida i
una manera de viure, a partir de tot un
seguit de valors que complementen la seva
educació i que els ajuden a enfrontar-se al
seu dia a dia amb molta més seguretat. 

Què és el més gratificant de ser cap?
Ser escolta i ser cap és una experiència
que recomano a tothom. Quan creus en un
projecte tan potent com l’escoltisme i veus
que tots els teus objectius dins del projec-
te es compleixen, quan superes un proble-
ma amb èxit i veus que tot funciona, ets
una de les persones més felices que hi ha al
món. No necessito res a canvi de la meva
feina. La motivació dels infants i joves que
donem vida al projecte perquè Foc Nou
sigui viu és prou per seguir endavant, i el
més important de tot: creure cada dia més
en l’escoltime com una manera de viure.

Més de quaranta nens i nenes participen activament en les activitats que organitza El Cau al llarg de l’any.
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L’AE Foc Nou es va crear l’any 1969 com
a refundació coeducativa de l’AE Joaqui-
na Vedruna (agrupament per a noies fun-
dat el 1957), i va proposar un escoltisme
laic, català i de progrés al jovent del Mas-
nou. No obstant això, a l’agrupament
escolta se’l coneix com El Cau i els joves
que en formen part expliquen que el nom
prové dels caus dels animals, ja que “és
al cau on se senten protegits i són ells
mateixos sense cap por”. “El Cau és un
lloc familiar, on et sents com a casa”,
diuen.

Com a agrupament d’escoltes cata-
lans que són, assenyalen com a principal
objectiu garantir un futur millor, més
raonable, just i sensat per a aquest món,
a còpia d’educar els infants i la gent jove
per mitjà de la pedagogia de l’acció, és a
dir, passant-s’ho bé, convivint i actuant
tots junts d’acord amb els principals
valors que promouen (respecte, honeste-
dat i esforç), i d’una forma lúdica i alho-
ra pedagògica. 

Més de quaranta nens i nenes de sis
a divuit anys prenen part d’aquest agru-
pament, dividits en els grups següents:
Follets (6-9 anys), Llops (9-11 anys),
Traginers (11-15 anys) i Pioners (15-18
anys). Els membres del Consell de l’AE
Foc Nou són Cristina Alcalde, cap
dels Llops; Arantza Almenta, cap de
l’agrupament i cap dels Pioners; Clara

Aragay, cap dels Follets i secretària;
Ona Busqué, cap dels Follets i coordi-
nadora de neteja; Francesc del Arca,
cap dels Traginers i encarregat de mate-
rial; Guillem Mateu, cap dels Llops i
encarregat de recursos informàtics i
comunicació; Aleix Matilló, cap dels
Traginers i tresorer; Rut Oliver, cap

dels Llops i secretària; Iris Salat, cap
dels Llops, i Georgina Segarra, cap
dels Pioners i encarregada de relacions
exteriors.

Al llarg de l’any, organitzen diverses
activitats, com la de principis de febrer,
en què acostumen a fer una sortida a la
neu; o els campaments de primavera,
durant Setmana Santa, i els campa-
ments d’estiu, les dues primeres quinze-
nes d’agost. El diumenge de rams sem-
pre munten la Fira de Primavera, amb
un gran nombre d’activitats per al poble.
Les seves parades de roses per Sant
Jordi i de castanyes i moniatos per la
Castanyada són ja habituals durant la
celebració d’aquests actes festius al
Masnou.

Per al seu futur, l’AE Foc Nou vol
seguir creixent en integrants, petits i
grans, per assegurar la continuïtat d’a-
quest projecte i poder-lo engrandir:
“volem fer partícip de la nostra il·lusió i
ganes tot poble del Masnou”, diuen 

EL COL·LECTIU VOL GARAN-
TIR UN FUTUR MILLOR, MÉS
RAONABLE, JUST I SENSAT
PER A AQUEST MÓN

BECA per a la Producció Artística de Nous Músics Alella, el Masnou i Teià
5a edició 2009. (PODEU CONSULTAR LES BASES A WWW.ELMASNOU.CAT)

Les regidories de joventut promouen aquesta
Beca com a plataforma per donar suport a grups i
nous talents que no són als circuits professionals.
Per això, els premis consisteixen a becar una
part important de les despeses que pot suposar
entrar en circuits professionals i, d’acord amb 
els músics, fer la màxima difusió dels treballs 
guanyadors en aquests circuits.

Per ampliar la informació i formalitzar les inscripcions, us podeu adreçar a:

Àgora, Punt d’Informació 
Juvenil d’Alella
Plaça de l’Ajuntament, 3 
Tel./fax: 93 540 72 45
pij@alella.cat - www.alella.cat
Horari d’atenció al públic: dilluns, de 10 a 
14 h, i de dimarts a divendres, de 16 a 20 h

Ca n’Humet, Punt d’Informació
Juvenil del Masnou
Fontanills, 77
Tel.: 93 540 00 56
joventut@elmasnou.cat - www.elmasnou.cat
Horari d’atenció al públic: dilluns, de 9 a 14 h,
i de dimarts a divendres, de 17 a 20 h

ASAC, Punt d’Informació 
Juvenil de Teià
Parc de Can Godó, s/n
Tel,: 93 555 36 13
dinamitzaciojove@teia.cat - www.teia.cat/joventut
Horari d’atenció al públic: de dimecres 
a divendres, de 17 a 21 h

l’entitat
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El Masnou d’avui el conformen una àmplia
franja de persones amb edats inferiors als
trenta anys i d’altres que, originàries de
diversos indrets, han volgut arrelar al nos-
tre poble per cercar un model concret de
qualitat de vida i convivència. Aquest
model no ha sorgit del no-res i, ara que s’es-
cau la commemoració dels trenta anys de
recuperació dels ajuntaments democràtics,
convé efectuar un exercici retrospectiu
situant-nos al Masnou de l’abril del 1979.
Una anàlisi comparativa en el temps i míni-
mament objectiva d’aquest recorregut de
trenta anys ens porta a l’obvietat de la

millora i el nivell assolit en els serveis i
equipaments, tant els municipals com
aquells altres que s’han sabut liderar
davant d’altres administracions que, si
haguéssim d’enumerar, omplirien pàgines.
A tall d’exemple, convé recordar els ambu-
latoris, les escoles de primària, els esplais
d’avis, el soterrament de torrents, la urba-
nització de carrers, les instal·lacions espor-
tives, la recuperació de patrimoni cívic i
cultural, els eixos urbanístics i comercials,
la rehabilitació de nuclis i espais públics,
els equipaments municipals, l’habitatge
públic i una llarga llista que no volem
donar per enllestida perquè encara hi ha
reptes importants que cal assolir correcta-
ment per al futur, tenint en compte la millo-

ra constant dels nivells actuals. Tota aques-
ta feina feta no ho ha estat per generació
espontània, malgrat que hi ha certes acti-
tuds actuals que, al nostre criteri, volen
intentar fer creure tot el contrari. 

Aquests dies esdevé una qüestió de justí-
cia i dignitat recordar els regidors i regido-
res que l’any 1979 van assumir, gairebé de
forma heroica, la responsabilitat de definir i
dirigir un projecte de poble i una idea del
Masnou. La seva voluntat es va materialit-
zar, en aquells moments, en un govern d’uni-
tat liderat per l’alcalde Josep Azuara, de
Convergència i Unió, lideratge que va ésser
continuat i referendat democràticament al
llarg de 24 anys al capdavant de la gestió
municipal i la transformació del poble. El

Masnou d’avui respon, en gran part, al que
aquella generació política liderada per Con-
vergència i Unió va idear i que s’ha anat
construint en bona part del recorregut d’a-
quests anys. Totes aquestes persones merei-
xen el nostre reconeixement més sincer pel
seu compromís, per la tasca desenvolupada
en un context històric difícil i per la seva
tossuda voluntat d’edificar les bases de la
prosperitat de les quals avui tots nosaltres
som beneficiaris. A tots ells, gràcies. 

Finalment, el 26 de març passat, el
Govern va tirar endavant el pressupost
municipal amb tres mesos de retard i amb
l’ajut d’ERC. Parlarem de pressupostos,
però ara era necessari fer una breu aturada
per remuntar-nos trenta anys.

Trenta anys de prosperitat

Aquest any hem hagut d’esperar fins a finals
de març perquè el Govern aprovés el pres-
supost. L’abstenció dels tres regidors d’ERC
ha permès al Masnou tenir un pressupost
contingut en la despesa corrent (personal i
contractacions) i amb la dotació pressupos-
tària suficient en inversions per tirar enda-
vant projectes que Esquerra considera
imprescindibles per al futur del Masnou. 

L’esmena del Grup Municipal d’ERC a la
proposta de pressupost del Govern va ser
acceptada en gran part, la qual cosa va pro-
piciar la nostra l’abstenció. Les propostes
d’ERC tenen dues vessants: mesures per fer
front a la situació de crisi que estem patint,

tant administracions i empreses com, sobre-
tot, les famílies, i projectes necessaris per
millorar el Masnou. 

Pel que fa a les inversions, ERC va propo-
sar incloure la construcció de la segona
escola bressol, l’ampliació de la Biblioteca i
una segona pista poliesportiva coberta
(aquest any se n’haurien de fer els projectes
executius), millores a la Casa de Cultura, una
instal·lació d’energia solar a l’Edifici Centre,
l’adequació local de Pau Casals com a ludo-
teca, millora de les zones verdes i adquisició
de vehicles de Manteniment (aquestes inver-
sions s’han incorporat al pressupost).

La difícil situació redueix els ingressos
municipals i, per tant, cal concentrar més que
mai les despeses en àmbits clau, que per ERC
són el suport a l’ocupació i l’activitat econò-
mica local, així com el reforç dels serveis

socials per fer front al previsible increment
de necessitats per part de la ciutadania.

L’esmena d’ERC proposava no incre-
mentar ni consolidar cap nova plaça de per-
sonal, ja que actualment gairebé el 50% de la
despesa ordinària de l’Ajuntament serveix
per pagar els seus treballadors, i aquesta
despesa queda consolidada. El Govern va
acceptar no crear una plaça de tècnic de
Participació ni consolidar una plaça de tèc-
nic de Comunicació. També vam proposar
la congelació de les remuneracions dels
càrrecs electes, que no va ser acceptada.

Pel que fa al capítol II i IV, l’esmena d’ERC
proposava una sèrie d’increments en deter-
minades partides per un valor total de
104.000 euros. Les principals partides que
proposàvem incrementar eren bàsicament
per fer front a la crisi: increments en partides

de Promoció Econòmica, sobretot en dina-
mització comercial, nous projectes de dina-
mització i inserció laboral (per assumir el
nombre creixent de persones aturades) per
un total de 54.000 euros, i la partida de Ser-
veis Socials, per donar ajuts a les famílies
necessitades amb un total de 23.000 euros. El
Govern va acceptar l’increment de les parti-
des d’inserció laboral i la de nous projectes
de dinamització comercial, així com la crea-
ció d’una partida per subvencionar les enti-
tats que treballen en el foment de la llegua i
cultura catalanes, amb 5.000 euros. També va
agafar el compromís d’incrementar altres
partides proposades per ERC a la propera
modificació pressupostària, com són ajuts
socials, serveis de jardineria, dinamització de
la ludoteca... Ara cal confiar que els compro-
misos assumits pel Govern es materialitzin.

Esquerra permet l’aprovació 
del pressupost del 2009

Tots ho sabem: estem vivint uns temps difí-
cils. Des de fa molts mesos, l’economia
mundial està en recessió i aquest fet ha col-
pejat contundentment no únicament el sec-
tor privat, sinó també totes les administra-
cions, inclosos els ajuntaments.

Tot i que, al Masnou, alguns partits polí-
tics s’esforcin a argumentar el contrari, la
situació financera del nostre municipi és
bona i una bona prova és la xifra del pres-
supost municipal aprovat el dijous 26 de
març, que supera els 28 milions d’euros. 

Malgrat això, el nostre Ajuntament
també està sentint els efectes de la crisi, ja
que els ingressos municipals han vist reta-

llat d’arrel el creixement que, des de feia
molts anys, experimentaven any rere any.
Aquesta congelació dels ingressos ha
motivat una revisió de les activitats muni-
cipals, que enguany disminuiran en relació
amb l’any 2008, i ha fet que el pressupost
s’adapti, de manera realista, a aquesta
situació. 

El pressupost s’ha aprovat amb els vots
del PSC i d’ICV-EUiA, mentre que ERC s’ha
abstingut i CiU i PP hi han votat en contra. 

L’abstenció d’ERC únicament s’entén
pel fet de refermar la seva opció de no par-
ticipar del Govern, ja que la seva proposta
d’esmenes, moltes de les quals han estat
acceptades pel Govern, mostrava la coinci-
dència amb el 95% de la proposta de pressu-
post feta per PSC i ICV-EUiA. 

Pel que fa a CiU i PP, la seva actuació

no es pot qualificar de cap altra manera
que d’irresponsable. Les seves esmenes i
les seves intervencions al Ple per justificar
la seva postura així ho demostren. Tots
dos partits coincideixen a proposar tirar
enrere l’adquisició de la caserna, quan la
compra ja està signada i acordada des del
mandat anterior. També coincideixen que
l’Ajuntament es doni de baixa de la TDT,
quan hi ha un acord del Ple en sentit con-
trari. El PP s’oposa a la concessió de tren-
ta de les quaranta-cinc noves places d’a-
parcament que es construeixen al Mercat
Vell, i CiU s’oposa, entre altres coses, a la
construcció d’una instal·lació que permeti
recollir els vehicles abandonats a la via
pública, a la ràdio municipal i també
demana la supressió del Consell dels
Infants (un projecte participatiu en el qual

els alumnes de 6è de primària aprofundei-
xen els seus coneixements en els valors de
la democràcia).

En el poc espai de què disposem per a
aquest article també hi caben bones notí-
cies. El pressupost augmenta les partides
destinades a atendre els masnovins i mas-
novines més colpejats per la crisi, amb
mesures per a la dinamització comercial i la
reinserció laboral i amb més diners per a
ajuts socials. I el pressupost aprovat dóna
per fi llum verda a un projecte que el Mas-
nou esperava des de feia molts i molts anys:
la posada en marxa de l’Escola Municipal
de Música, que iniciarà les seves activitats
el curs 2009-2010 i que les oferirà a tota la
població del Masnou, des dels infants de
tres anys fins als masnovins i masnovines
que passin dels vuitanta.

En temps difícils, pressupostos 
realistes!

Aprofito aquesta columna per explicar-vos
les últimes iniciatives que el nostre Grup ha
presentat als darrers plens i que, malaura-
dament, no han estat aprovades.

La primera la vam presentar al Ple del
febrer per sol·licitar que les taxes i els preus
públics que satisfan tots els ciutadans s’a-
deqüessin a l’IPC real de Catalunya, és a dir,
que per a aquest any 2009 s’apugessin
només l’1,6% de mitjana. Com que les orde-
nances fiscals s’aproven per qüestions for-
mals a l’octubre, l’Equip de Govern va esti-
mar que la pujada de l’IPC seria del 3,3%, i
és el que va fixar com a augment lineal per
al 2009.

La realitat ha estat molt diferent. A
finals de gener coneixíem que l’IPC del des-

embre s’havia situat a Catalunya en l’1,6% i
el nostre Grup va entendre que l’Ajunta-
ment havia de fixar un nou augment, més
respectuós amb la realitat i, sobretot, amb
la situació econòmica que pateixen la majo-
ria de ciutadans.  

El Govern va rebutjar la nostra propos-
ta i la va titllar de demagoga, sense, suposo,
saber que altres ajuntaments, algun de
socialista, ja han aprovat mesures sem-
blants. La conseqüència: els ciutadans del
Masnou han de patir una pressió fiscal més
elevada, ja que veuen com els seus sous s’a-
pugen l’IPC real i, per contra, han de pagar
les taxes i els preus públics amb una puja-
da del 3,3%. El nostre Grup entenia i entén
que era un tema de justícia econòmica i d’è-
tica política, però, malauradament, som els
únics que ho creiem. 

En una segona iniciativa, van demanar

congelar l’aportació que l’Ajuntament fa
cada any de prop de 80.000 euros per man-
tenir un canal de televisió comarcal que al
Masnou ni es pot veure, ja que tècnicament
no és possible encara rebre’n el senyal. I
això que fa tres anys que paguem una gran
quantitat de diners! Però, és clar, els com-
promisos polítics del Govern, que passen
per sobre dels ciutadans, es van tornar a
imposar i la nostra iniciativa va ser rebutja-
da. Si algú em pot explicar els aspectes
positius de gastar-se 80.000 euros anuals en
un canal de televisió, si us plau, que m’ho
digui, ja que no n’hi veig cap ni un. I no per-
què de moment no es pugui veure majorità-
riament al nostre territori, sinó perquè,
quan sigui possible, desconec quin interès i
quina utilitat pot tenir, ja no per a les arques
municipals, que és 0, sinó per als ciutadans. 

I una darrera iniciativa es va centrar a

demanar que l’Ajuntament retornés als
comerciants i petits empresaris la taxa que
per canvi de nom han pagat i que va ser
declarada il·legal pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya. En efecte, un tribu-
nal ha dictaminat que l’Ajuntament del Mas-
nou no pot cobrar taxa per canvi de nom
d’un negoci (en l’actualitat ja no es cobra,
és clar) i, per tant, vam entendre que l’Ajun-
tament havia de revisar d’ofici les liquida-
cions cobrades i aquelles que s’havien cal-
culat amb una taxa declarada il·legal s’ha-
vien de tornar als seus contribuents, sense
haver d’esperar que la reclamin, ja que és
possible que ni ho sàpiguen. Doncs bé,
també va ser rebutjada. Per això el nostre
Grup ha engegat una campanya informativa
dirigida als comerciants, perquè reclamin la
devolució de la taxa injusta i il·legal que van
pagar al seu dia.

No ha pogut ser

Les dones i els homes socialistes hem com-
memorat, un any més, el 8 de març, el dia
internacional de totes les dones. Un dia ple
de reivindicacions i d’esperances. La situa-
ció actual de crisi econòmica fa que l’as-
sentament d’un nou model econòmic i
social més equitatiu i igualitari esdevingui
més imprescindible que mai, i en aquesta
necessària transformació, l’experiència,
els coneixements i els valors de les dones
han de tenir un paper protagonista.

Les polítiques progressistes dels
darrers anys han significat un avenç impor-
tantíssim quant al dret de les dones. Els

diferents governs socialistes han construït
un marc legislatiu que ha situat aquests
drets en l’agenda política. Avui, la Llei inte-
gral contra la violència de gènere ens per-
met disposar de més instruments i més
recursos per lluitar contra aquesta xacra
intolerable. A Catalunya, el desplegament
de la Llei dels drets de les dones per a l’e-
radicació de la violència masclista suposa-
rà la implementació d’una àmplia xarxa de
serveis i recursos per a les dones a tot el
territori. La Llei d’igualtat efectiva entre
homes i dones i el procés actual de defini-
ció de la Llei d’igualtat catalana suposen un
gran pas endavant per fer realitat el dret
constitucional a la igualtat i eliminar les
discriminacions per raó de gènere, creant

condicions d’igualtat en tots els àmbits
socials.

El respecte al dret de les dones a deci-
dir sobre la seva salut sexual i reproducti-
va es farà realitat amb una legislació que
garanteixi un avortament legal, segur i
accessible a totes les dones, tal com ens
marquen les diferents conferències inter-
nacionals de Nacions Unides i les resolu-
cions del Parlament Europeu.

Les dones i els homes socialistes ens
vam declarar feministes en el darrer con-
grés del nostre partit. Així doncs, pensem
que hem de seguir avançant en l’aprofundi-
ment democràtic i hem de passar de la
paritat numèrica a la democràcia paritària.
Perquè es tracta que moltes dones, a més

d’accedir a llocs de responsabilitat, puguin
exercir el poder amb les condicions neces-
sàries i sense cap tipus de discriminació,
en l’àmbit públic i en el privat. 

El projecte socialista per a la construc-
ció d’una societat basada en la igualtat, l’e-
quitat i la paritat és un camí en el qual és
cabdal el compromís i la complicitat dels
homes. Aquests homes, com van fer les
dones fa molts anys, reflexionen sobre el
rol social masculí, i estan construint unes
noves masculinitats per contribuir i ser
partícips, juntament amb les dones, en la
construcció d’una societat més justa. Una
societat que reconegui el dret de les dones
i els homes a compartir en equilibri totes i
cadascuna de les facetes de la vida.

Socialistes i feministes

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

Quim Fàbregas 
Portaveu del Grup 
Municipal d’ERC

Marta Neira
Regidora del Grup 
Municipal del PSC
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1 Dimecres

JOVENTUT
Dilluns, d’11 a 14 h, i de dimarts 
a dijous, de 17 a 20 h
Punt d’Informació Juvenil, Ca n’Humet
Celebració de la 75a edició 
d’El Crit
S’obre el període d’inscripció de la sortida al
Tibidabo per al 25 d’abril.
Consulteu el preu de l’activitat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

2 Dijous

ART
19 h · Casa de Cultura
Com desvetllar la nostra 
capacitat creativa?
Sessió informativa sobre els tallers que durà
a terme l’artista Victòria Pujadas.
Es faran sessions informatives els dies dijous
dia 2 d’abril, a les 19 h, a la Casa de Cultura,
dissabte dia 4 d’abril, a les 11 h, a la Casa
de Cultura. Consulteu el preu de l’activitat.
Informació: www.elmasnou.cat
o http://victoriapujadas.blogspot.com
Telèfons: 93 540 50 02 i 93 555 66 00. 
museu.nautica@elmasnou.cat 
Ho organitza: Victòria Pujadas

3 Divendres

18 h · Biblioteca Pública Joan Coromines
L’Hora del Conte: “Contes en
versió original”
“Il brutto anatroccolo” (“L’aneguet lleig”)
L’Associació UNESCO El Masnou col·labora
amb la Biblioteca aportant narradors i narra-
dores que explicaran contes en la seva llen-
gua materna. Adreçada a infants a partir de
quatre anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

4 Dissabte

De 17 a 20 h · Ca n’Humet (Espai de
Trobada)
Dissabtes d’Acció
PlayStation.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

6 Dilluns

ESPORT
Complex Esportiu Municipal
Campus de Bàsquet 
de Setmana Santa
Fins al 9 d’abril. 
Ho organitza: El Masnou Basquetbol

De 17 a 21 h · Ca n’Humet, Ludoteca Jove
SetAcció 2009: PlayStation, 
Wii, tennis de taula, futbolí,
billar...
Fins al 9 d’abril. El dia 9 d’abril, de 21 a 24 h,
Disco Paj Jove, per a menors de divuit anys,
a la sala polivalent de Ca n’Humet.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17.30 h · Casino del Masnou
Tallers de Setmana Santa
Tallers per a infants
Fins al 9 d’abril. Per a més informació:
albert@bbactivities.com
Consulteu el preu de l’activitat.
Ho organitza: Casino del Masnou i Bbactivities

7 Dimarts

De dimarts a dissabte, de 10.30 a
13.30 h i de 16 a 19.30 h. Diumenges,
de 10.30 a 13.30 h
Aparcament d’Amadeu I
Deixalleria mòbil
Fins al 12 d’abril.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

EXPOSICIÓ
15.30 h · Biblioteca Pública Joan 
Coromines
“Detectius. Els grans 
investigadors a la novel·la
negra i policíaca”
Fins al 27 d’abril. Hi trobarem alguns dels
detectius literaris més significats de la història.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

10 Divendres

Camp Municipal d’Esports del Masnou
XXXI Torneig de Futbol Base
Vila del Masnou
Fins al 13 d’abril. 
Ho organitza: CD Masnou

12 Diumenge

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

14 Dimarts

17.30 h · Casa de Cultura
Com desvetllar la nostra 
capacitat creativa?
Fins al 13 de juny. Monogràfic d’expressió cre-
ativa a través de la pintura. Impartit per Vic-
tòria Pujadas. Consulteu el preu de l’activitat.
Ho organitza: Victòria Pujadas

8.30 h · Oficina d’Atenció Ciutadana o
a través del formulari del web
Inici de les preinscripcions 
al Fakaló, casal d’estiu infantil 
i campus esportiu 
Fins al 20 d’abril. 
Consulteu el preu de l’activitat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

15 Dimecres

LITERATURA 
19.30 h · Biblioteca Pública Joan 
Coromines
Presentació del llibre Diabólica
L’escriptora masnovina Carolina Lozano ha
tret la seva tercera novel·la, Diabólica. Pre-
sentació i taller literari. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

17 Divendres

18 h · Biblioteca Pública Joan Coromines
L’Hora del Conte: “És hora 
d’anar amb compte”
A càrrec de la narradora Estrella dels Contes.
Aquesta activitat està inclosa dins el Pla edu-
catiu d’entorn (PEE). A partir de quatre anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

18 Dissabte

La Seu d’Urgell, Andorra
Sortida de corresponsals 
a la Seu d’Urgell
Activitats d’aventura a Naturlandia (Andorra).
Fins al 19 d’abril.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

MÚSICA
10.30 h · Ca n’Humet (sala polivalent)
La història del ritme interminable
Audició familiar. Un viatge amb el ritme com
a protagonista, des del Big Bang, passant per
Àfrica, Amèrica (les Antilles), l’esclavitud
africana, l’aportació europea, la mescla, la fi
de l’esclavatge i fins a l’actualitat. 
Consulteu el preu de l’activitat.
Ho organitza: Club del Ritme Afrollatí

D’11 a 13 h · Platja d’Ocata, davant 
del baixador
9a Desfilada d’ADAM
Es faran activitats, i hi haurà regals i un
refrigeri. Podeu portar-hi el vostre gos.
Ho organitza: ADAM i l’Ajuntament del Masnou,
amb la col·laboració del Centre Veterinari El Masnou

De 17 a 21 h · Ca n’Humet (Espai de
Trobada)
Dissabtes d’Acció
PlayStation.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19.30 h · Edifici Centre (Sala d’Actes
Municipal)
Commemoració dels trenta anys
d’ajuntaments democràtics
Conferència a càrrec de Josep Ramoneda i Mo-
lins, filòsof, periodista i director del CCCB, que
porta per títol “La democràcia i els seus ene-
mics”. Tot seguit, actuació de la concertista de
clavicèmbal Lluïsa Cortada, amb un programa
de danses i variacions dels segles XVII-XVIII.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 Diumenge

INSTITUCIONAL
D’11 a 13 h · Ajuntament del Masnou
Commemoració dels trenta
anys d’ajuntaments 
democràtics 
Jornada de portes obertes a l’Ajuntament
del Masnou. Visita a la sala capitular.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

MEDI AMBIENT 
11 h · Parc del LLac
Campanya de reforç de la 
recollida selectiva de la 
matèria orgànica
Un gran espai de joc que simbolitza els dife-
rents contenidors de recollida selectiva.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

INSTITUCIONAL
13 h · Casa de Cultura
Commemoració dels trenta
anys d’ajuntaments 
democràtics  
Exposició de fotografies “Trenta anys d’ajun-
taments democràtics”. Recull d’imatges de la
història del Masnou. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

MÚSICA
19 h · Ca n’Humet (sala polivalent)
La història del ritme interminable
Consulteu el preu de l’activitat.
Ho organitza: Club del Ritme Afrollatí

20 Dilluns

Campanya d’identificació 
d’animals de companyia
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb la
col·laboració dels centres veterinaris i el Col·legi de
Veterinaris.

21 Dimarts

De dimarts a dissabte, de 10.30 
a 13.30 h i de 16 a 19.30 h. 
Diumenges, de 10.30 a 13.30 h
La Nimfa
Deixalleria mòbil
Fins al 26 d’abril. Preu: Gratuït.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

22 Dimecres

NAVEGACIÓ
Tot el dia · Port esportiu
I Fira Flotant del port del Masnou
Comptarà amb més de 200 embarcacions de
vela i motor que ocuparan la primera fila d’a-
marres. També hi haurà vaixells i motos d’ai-
gua ubicades als envelats. A l’envelat gran, hi
tindran cabuda tots els expositors de les
diferents nàutiques del port, així com totes
aquelles empreses relacionades amb la nàuti-
ca que hi treballen habitualment. 
Fins al 26 d’abril.
Ho organitza: Promociones Portuarias
Hi col·labora: Ajuntament del Masnou

8 h · Monistrol de Montserrat
Sortida a Montserrat
Dia de pagament: 13 d’abril.
Informació i reserves: Casal de Gent Gran
Can Malet (passatge de Marià Rossell, 2. 
Tel. 93 555 47 26)
Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

CONTES 
18.30 h · Biblioteca Pública Joan 
Coromines
L’Hora del Conte a la Biblioteca
"El lleó i el ratolí" i "La sopa de pedra". 
El grup d’alumnes d’acollida de l’escola d’a-
dults del Masnou explicaran els contes en les
seves llengües maternes: castellà, català, por-
tuguès, àrab, xinès, francès i anglès.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

19.30 h · Gent del Masnou
Conferència  “Una volta al món
a partir del Patrimoni Mundial
de la UNESCO”
A càrrec d’Àngel Morillas, historiador i coor-
dinador del projecte de la UNESCO “El patri-
moni en mans dels joves”. 
Ho organitza: Associació UNESCO, amb la col·labora-
ció de Gent del Masnou

SANT JORDI
23 Dijous

9 h · Mercat Municipal
Sant Jordi al Mercat Municipal
Entrega d’una rosa per persona mostrant un
tiquet de compra superior a 3 ¤. Fins a
exhaurir existències.
Ho organitza: Associació de Venedors del Mercat
Municipal

De 17 a 20 h · Ca n’Humet
Sant Jordi a Ca n’Humet
Taller de roses de sucre i intercanvi de llibres
(book crossing).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

LITERATURA
19.30 h · Sala capitular de l’Ajuntament
Presentació de la “flor de
seda”, d’Anna Albert, amb 
poemes de Vicenç Llorca
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

24 Divendres

18 h · Sala de conferències de l’Edifici
Centre
L’Hora del Conte
Representació escènica a càrrec de les alum-
nes de segon del cicle formatiu de grau supe-
rior d’educació infantil de l’IES Maremar. 
Adreçat a infants entre dos i quatre anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

18 h · Biblioteca Pública Joan 
Coromines
IX Conte Gegant de la Biblioteca
Taller per a infants. Creació d’un llibre
gegant i tridimensional. L’activitat està adre-
çada a infants a partir de sis anys. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

25 Dissabte

Tibidabo
Sortida al Tibidabo
Tots el subscriptors del butlletí El Crit estan
convidats a celebrar-ne la 75a edició amb
una sortida al Tibidabo. 
Per més informació: pij@elmasnou.cat
o 93 540 00 56, fins al 6 d’abril.
Ho organitza: El Crit

De 10 a 12h · El Masnou
Visita guiada a la masia 
del segle XVII Can Teixidó 
A càrrec de Joan Muray, fotògraf i 
historiador. 
A més, l’activitat continuarà de 12 a 14 h
amb el trasllat a Cabrera, vermut a la terras-
seta i dinar a la Masia Castell de Cabrera, i
de 16 a 17.30 h, una visita guiada a Can
Benet  (poblament ibèric) i del clos de Can
Modolell  (espai de culte romà) a càrrec de
David Farell, arqueòleg i coordinador de la
Fundació Burriac. 
Cal inscripció abans del 10 d’abril: 
masunesco@masunesco.org.
Ho organitza: Associació UNESCO amb la col·labora-
ció de Gent del Masnou.

De 17 a 20 h · Ca n’Humet (Espai de
Trobada)
Dissabtes d’Acció
PlayStation.
Ho organitza: Regidoria de Joventut

TEATRE 
18 h · Ca n’Humet (sala polivalent)
Teatre familiar
Ralet, ralet, per Samfaina de Colors 
Concert de música tradicional catalana,
reforçat visualment amb elements senzills i 
a la vegada molt atractius per a infants.
Consulteu el preu de l’activitat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

26 Diumenge

Entre la pl. de Marcel·lina de Monteys 
i el c/ de Romà Fabra
Festa del CEIP Ocata amb
motiu de Sant Jordi
Es faran dues obre de teatre, una ràdio en
directe, un taller de punts de llibre, i titelles i
un taller per fer el joc de l’escola: d’Ocató a
Ocató. També hi haurà la mascota de l’escola,
Ocaton.
Ho organitza: AMPA CEIP Ocata

26 
De 9 a 14 h · Platja del Masnou, davant
del baixador d’Ocata.
VIII Volada d’Estels
Taller d’estels i volada d’estels
A més, hi haurà un globus estàtic i xocolata-
da per a tothom qui hi participi. No cal ins-
cripció. Activitat oberta a tothom.
Ho organitza: Amics i Antics Escoltes del Masnou

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

27 Dilluns

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

28 Dimarts

ESPORTS
20 h · Casino del Masnou
II Open Primavera Frontó
Us hi podeu apuntar a la Secretaria del Casi-
no del Masnou, de 10 a 21 h. Informació:
albert@bbactivities.com.
Consulteu el preu de l’activitat.
Ho organitza: Casino del Masnou i Bbactivities

29 Dimecres

19.30 h · Gent del Masnou
Conferència ”El patrimoni oral
i immaterial de la humanitat.
UNESCO” 
A càrrec d’Àngel Morillas, historiador i coor-
dinador del projecte de la UNESCO “El patri-
moni en mans dels joves”. 
Ho organitza: Associació UNESCO, amb la col·labora-
ció de Gent 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
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 i ordinadors: de dilluns a divendres,
de 15 a 21.45 h; dissabtes, de 17 a 22.45 h, i
diumenges, de 17 a 21.45 h.
PIJ: dilluns, d’11 a 14 h, i de dimarts a diven-
dres, de 17 a 20 h. Tel. 93 540 00 56

Horaris de la Casa de Cultura
Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h;
de dimarts a divendres, de 17 a 20 h, i dis-
sabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenges
i festius, tancat. 
Horari de la sala d’exposicions: de dimarts a
divendres, de 17 a 20 h, i dissabtes, d’11 a 14 h
i de 17 a 20 h. Diumenges i dilluns, tancat. 

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 telèfon 93
540 53 85 o bé enviant un correu electrònic a
dona@elmasnou.cat amb l’adreça de correu
electrònic on es vulgui rebre la resposta.

Horaris dels equipaments del Patronat
Museu Municipal de Nàutica: de dimarts a
divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h, i dis-
sabtes, 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
Dimarts, dijous, divendres i dissabte, de
10.30 a 13 h, i de dilluns a divendres, de
15.30 a 20.30 h

Del 14 d’abril al 14 de maig, s’obre el
període de propostes per a les activi-
tats d’estiu Surt de l’Ou. Proposeu aque-
lles activitats, tallers o cursos que us interessin
al Punt d’Informació Juvenil de Ca n’Humet.

Sortida a Cantàbria. Excursió prevista
per al diumenge 31 de maig, amb una durada
de sis dies. Es visitarà Santillana del Mar,
Cuevas de Altamira, Santander, Torrelavega,
Comillas, Fuente Dé, Potes, San Vicente la
Barquera, Cabárceno I Santoña.
Informació i reserves: Casal de Gent Gran
Can Malet (passatge de Marià Rossell, 2. 
Tel. 93 555 47 26).
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Al voltant del Dia Internacional de la Dona
Treballadora, el 8 de març, es va configurar
tot un programa d’actes organitzats per
diverses entitats i col·lectius del municipi,
amb el suport de la Regidoria de la Dona
de l’Ajuntament, que va portar per lema “El
mes de març, el mes de les dones”. La inau-
guració del Centre d’Informació i Recursos
per a Dones (CIRD) va ser l’acte central de
la jornada, al qual va assistir una gran
quantitat de públic que va fer que la Casa
de Cultura quedés petita. La regidora de
Dona, Marta Neira, va explicar que la inau-
guració del CIRD suposava un abans i un
després en les polítiques d’igualtat dutes a
terme des de l’Ajuntament, i que per fi les
dones del Masnou disposaven d’un centre
de referència per trobar resposta a les
seves preocupacions i inquietuds. 

Coincidint amb la inauguració del
CIRD, el mateix dia 8 de març es va inau-
gurar, a la Casa de Cultura, l’exposició

col·lectiva “Què pinten les dones al Mas-
nou”. La mostra va comptar amb obres de
les pintores masnovines següents: Anna

Mallo, Cristina Camarero, Elena Feliu,
Eva Casanova, Lluïsa Vizcaíno, M.

Esperança García, Marta Fortuny,
Núria Fusellas, Marta Cardona, Mont-

se Bolaño, Amparo García, Ànnia Ara-

gonés i Victòria Pujadas. 
Les conferències agrupades al voltant

del projecte “Relacions en joc”, promogut
conjuntament per l’Ajuntament, la Diputa-
ció, l’Institut Català de la Dona i l’entitat
Blancdeguix, van fer incidència en el rol
tradicional i la imatge de la dona en el seu

entorn. La primera conferència d’aquest
projecte va tenir lloc el 20 de febrer, quan
es va fer una introducció a la història del
retrat, a càrrec de Maria José González

Madrid. La segona conferència, “Del
retrat a l’autorepresentació i més enllà:
quan les dones eixamplen els límits del
quadre”, va tenir lloc el dia 10 de març, a
càrrec d’Assumpta Bassas, i la tercera,
“Ús polític del retrat”, el 20 de març, va ser
a càrrec de Laura Mercader.  

D’altra banda, aquest mes de març, la
Biblioteca Pública Joan Coromines va ofe-
rir l’exposició “Mercè Rodoreda, una poèti-
ca de la memòria”, centrada en la figura de
l’escriptora, una de les plomes més desta-
cades de la literatura catalana. L’equipa-
ment municipal també va acollir un altre
dels actes del programa “El mes de març, el
mes de les dones”: la tertúlia al voltant del
llibre La maternitat d’Elna, que va comp-
tar amb l’assistència de l’autora, Assumpta

Montellà. A la Biblioteca, també s’hi va
poder trobar una àmplia selecció de llibres
i discs compactes de rock-and-roll espe-
cialment seleccionats per tenir les dones
com a autores o intèrprets. 

Per part de les entitats, Dones per la
Igualtat va organitzar uns tallers d’autoes-
tima, els dies 28 de febrer i 28 de març,
dirigits per la psicoterapeuta Carme Boo.
L’entitat Dones d’Avui del Masnou va con-
vocar un concurs de fotografia al voltant
del tema de la igualtat, del qual va resultar
una mostra al local de Gent del Masnou. 

Aquestes propostes es van completar
amb tota una sèrie d’activitats que des de
la Regidoria es van dur a terme en
col·laboració amb les escoles, com un
taller adreçat a l’alumnat de primària per
treballar els contes tradicionals amb pers-
pectiva de gènere i un altre per a secundà-
ria en què s’analitzaven els rols dels nois i
noies a la publicitat. 

Les dones, protagonistes 
del mes de març
La inauguració del CIRD, acte central del programa per celebrar el Dia de la Dona

La inauguració del CIRD va omplir la Casa de Cultura el 8 de març. La segona planta de Can Malet va acollir el cicle de conferències.

SetAcció, activitats 
per a joves per Setmana
Santa

JOVENTUT FAKALÓ

Comencen les preinscripcions,
sense cues, al Fakaló 2009
El programa d’activitats d’estiu Fakaló 2009, preparat per l’Ajuntament, ja és a punt amb
el Campus Esportiu i el Casal d’Estiu Infantil. Enguany, les preinscripcions es faran sense
cues, ja que l’ordre d’entrega no donarà prioritat a tenir la plaça. Estar empadronat al Mas-
nou donarà avantatge en el llistat d’inscripcions i, si la demanda és superior a l’oferta, és
farà un sorteig entre totes les persones preinscrites.

Del 14 al 20 d’abril s’haurà de formalitzar la preinscripció, per a la qual cosa és necessa-
ri omplir el formulari que es pot recollir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), a Ca n’Hu-
met i al Complex Esportiu i, a més a més, també es podrà fer mitjançant el formulari de la
pàgina web de l’Ajuntament. La publicació de la llista prèvia de les persones preinscrites es
podrà consultar a partir del 27 d’abril.

El Casal d’Estiu Infantil és per a infants nascuts del 1997 al 2005, i el campus esportiu
és per a nois i noies nascudes entre el 1993 i el 1999. 

Més informació: 
Casal d’Estiu Infantil: Regidoria d’Infància. De 8.30 a 14 h, de dilluns a divendres, a Ca
n’Humet; trucant al 93 540 53 84, o per correu electrònic: infancia@elmasnou.cat
Campus esportiu: Regidoria d’Esports. De 8.30 a 14 h, de dilluns a divendres, al Complex
Esportiu Municipal; trucant al 93 555 61 03, o per correu electrònic: esports@elmasnou.cat

LES ENTITATS S’HAN AFEGIT
A LA CELEBRACIÓ AMB
XERRADES, EXPOSICIONS 
I TALLERS D’AUTOESTIMA
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La Regidoria de Joventut ha programat un
seguit d’activitats per a joves d’entre dotze
i trenta anys per a aquesta Setmana Santa.
Entre el 6 i el 9 d’abril, a les tardes, hi haurà
la Ludoteca Jove amb jocs variats com el
billar, el futbolí, la PlayStation, la Wii… A
més, el dia 9 d’abril, de 21 a 24 h, hi haurà
la disco espectacle “Las Vegas”, per a
menors de divuit anys, a la sala polivalent
de Ca n’Humet. Per a més informació, tru-
queu al 93 540 00 56 o envieu un correu
electrònic a pij@elmasnou.cat.
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El Consell d’Infants d’aquest curs ha pre-
sentat la proposta de fer un programa
d’activitats a la platja. Aquesta és la ini-
ciativa que va comptar amb el consens
de totes les classes de 6è dels diferents
centres que formen part del Consell d’In-
fants. A més, aquestes activitats es
farien dins la Festa Major. El Ple de clo-
enda del Consell d’Infants va tenir lloc el
24 de març, amb la presència dels vint
regidors i regidores dels diversos cen-
tres educatius que imparteixen educació
primària, juntament amb l’alcalde,
Eduard Gisbert, i el regidor d’Educa-
ció, Màxim Fàbregas, a la sala capitular
de l’Ajuntament del Masnou. A l’acte,
també hi van assistir professorat i direc-
tors i directores dels centres educatius,
familiars dels diferents regidors i regido-
res, i altres alumnes que volien fer-los
costat.

A les intervencions, els petits regidors
i regidores van llegir un manifest on
s’exposava, d’una banda, la feina feta, i
de l’altra, totes les propostes que van

comptar amb més vots i consens, junta-
ment amb la seva proposta final. Algu-
nes de les propostes que es van comen-
tar, discutides prèviament a les sessions
anteriors del Consell amb tots els cen-
tres, van ser: una paret o mur per fer-hi
grafits, un mercat d’intercanvi de llibres,
plantar més arbres, una discoteca infan-
til a Ca n’Humet on puguin escollir les
cançons i que disposi de karaoke, o l’am-
pliació del Complex Esportiu, sobretot
les pistes de bàsquet.

Però la proposta que va comptar amb
el 100% de consens entre totes les clas-
ses de 6è dels diferents centres va ser la
programació d’activitats a la platja
durant la Festa Major. L’alcalde i el regi-
dor d’Educació es van comprometre a
estudiar la proposta i a mirar d’encabir
la programació els dies 25 i 26 de juny de
2009, entre Sant Joan i Sant Pere. Els
regidors i regidores també es van animar
a seguir treballant per millorar el muni-
cipi, tal com havien demostrat durant el
Consell Municipal dels Infants.

El Consell d’Infants
demana una programació
d’activitats a la platja

Els regidors i regidores del Consell d’Infants amb representants polítics municipals.

L’Espai de Debat Educatiu és un espai
de trobada, de participació, debat i
acció educativa, dinamitzat per la doc-
tora en psicologia M. Jesús Comellas,
per a totes aquelles persones que esti-
guin interessades en l’educació i que
tenen contacte amb infants i adoles-
cents en el seu dia a dia, ja siguin pro-
fessionals o famílies. Els membres d’a-
quest espai, que és obert a tothom, es
reuneixen de manera periòdica el pri-
mer dilluns de cada mes. 

Aquest any, el debat i les actuacions
de l’Espai de Debat Educatiu giren a
l’entorn del respecte, i, entre les dife-
rents propostes que s’han valorat, s’ha
acordat l’elaboració d’un cartell amb el
lema “Ens respectem?”, que intenta ser
una icona d’una campanya de promoció
del respecte. Des de l’Espai de Debat
Educatiu es valora que aquesta cam-
panya genera alhora dinamisme, partici-
pació i pluralitat de punts de vista. Les
famílies se senten acompanyades i el
sector professional, amb més cohesió,
té una implicació més forta, amb la qual

cosa s’aconsegueix una major motivació
i, a la vegada, es reforça la idea que l’e-
ducació no és únicament competència
d’una institució o dues, sinó que ho és
de tota la comunitat.

Treballar pel respecte

OME
L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), en funcionament tot l’any a Ca n’Humet de
dilluns a divendres (en horari de 10 a 14 h), obre ara les tardes dels dijous 7, 14, 21 i 28
de maig, 4 i 11 de juny, i 2 de juliol, de 17 a 20 h, coincidint amb el període de preins-
cripcions i matriculacions escolars per al curs 2009-2010.

El calendari de preinscripcions és el següent:
• Segon cicle d’educació infantil i ensenyament obligatori: del 23 de març al 3 d’abril.
• Escola bressol: del 4 al 15 de maig.
• Batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles artístics: de l’11 al 22 de maig.
• Cicles formatius de grau superior: del 25 de maig al 5 de juny.

Tant al web municipal (www.elmasnou.cat) com al del Departament d’Educació
(www.gencat.cat/preinscripcio) hi ha informació detallada sobre el procés de preins-
cripció i matriculació (documentació que s’ha de presentar, criteris d’admissió, etc.).

Per tal de resoldre els dubtes que sorgeixin durant aquest procés, el 17 de març es va
fer una reunió informativa per a les famílies amb infants que han d’entrar el proper
curs escolar a P3, i el 14 d’abril n’hi haurà una altra per a famílies amb infants que han
d’entrar a les escoles bressol.

El dissabte 28 de març, a la sala d’actes de l’IES Mediterrània,
com a suggeriment del Consell Escolar Municipal, la Regidoria d’E-
ducació va organitzar una taula rodona sobre la futura Llei d’edu-
cació de Catalunya (LEC), amb l’objectiu d’aclarir els dubtes sobre
la nova legislació entre professionals, famílies, tutors o tutores i
alumnat. A l’acte, hi van participar representants de grups parla-
mentaris, com Consol Prados (PSC), Jordi Roig (CiU), Isidre
Rabada (ICV), Carles Martínez (ERC) i Rafael López (PP), i

representants dels sindicats, com Sebastià Caba (USTEC) i Jordi
Llimargues (CCOO). El periodista Jordi Casabella va exercir de
moderador de la taula. A més, un bon nombre de masnovins i mas-
novines van participar activament en el debat, on es va destacar
la necessitat d’un consens polític i social amb l’objectiu de dotar
de coherència i continuïtat aquesta Llei, que per primera vegada
regularà un model d’educació propi que s’ajusti a les necessitats
educatives reals de Catalunya.

El bus de les
professions 
va tenir 
parada 
al Masnou
El bus de les professions es
va instal·lar al parc esportiu
de Pau Casals els dies 20, 23
i 24 de febrer. Aquest bus és
una unitat mòbil del Depar-
tament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya
amb informació i orientació
sobre les possibilitats que
ofereix el sistema educatiu,
sobretot pel que fa a la for-
mació professional (cicles
formatius de grau mitjà i
superior). L’alumnat dels
cursos de 3r i 4t d’ESO de
les escoles del Masnou va
visitar el bus en hores con-
certades, i de 18 a 19 h va
romandre obert al públic en
general.

D’esquerra a dreta: Sebastià Caba, Rafael López, Carles Martínez, Jordi Roig, 
Consol Prados, Isidre Rabada, Jordi Llimargues, Jordi Casabella i Màxim Fàbregas.

ENSS 
RESPECTEM?

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

CURS 2008-2009
Projecte educatiu del Masnou

Xerrada sobre la futura Llei d’educació de Catalunya
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El 23 d’abril, el municipi celebra la diada
de Sant Jordi i els carrers del Masnou
canviaran la seva fesomia habitual per
omplir-se de paradetes amb llibres i
roses. Les entitats i el consistori també
han organitzat actes per a la festivitat.
Entre els més destacats de la jornada hi
ha la presentació del mocador artesanal
“flor de seda” d’Anna Albert, il·lustrat
amb poemes del poeta establert al Mas-
nou Vicenç Llorca. Durant l’acte, Llorca
llegirà poemes. Serà a les 19.30 h, a la sala
capitular de l’Ajuntament del Masnou.
Per al jovent, de 17 a 20 h, a Ca n’Humet,
hi haurà un taller de roses de sucre i
intercanvi de llibres. A més, durant tot el
dia, el Mercat Municipal celebrarà la
diada entregant, fins a exhaurir existèn-

cies, una rosa per persona en mostrar un
tiquet de compra superior a 3 euros.

La Biblioteca Pública Joan Coromi-
nes dedicarà la tarda del divendres 24
d’abril a una sessió especial de Sant Jordi
per als infants del Masnou. Una Hora del
Conte a càrrec dels alumnes de segon
curs del cicle formatiu de grau superior
d’educació infantil de l’IES Maremar i la
confecció d’un llibre gegant i tridimen-
sional amenitzaran la tarda dels nens i
nenes.

El CEIP Ocata també s’ha volgut
sumar a la celebració i el diumenge 26
d’abril s’hi representaran dues obres de
teatre, s’emetrà per ràdio en directe, es
realitzarà un taller de punts de llibre, un
de titelles i un per fer el joc de l’escola:

d’Ocaton a Ocaton. També hi haurà la
mascota de l’escola, l’Ocaton.

Novetats literàries
Les novetats literàries també són part des-
tacada d’aquest Sant Jordi. L’escriptora
masnovina Carolina Lozano ha tret dues
noves obres, El poder del mago (la sego-
na part de la seva primera novel·la fantàs-
tica, La cazadora de profecías) i Diabóli-

ca. Lozano presentarà aquesta darrera
novel·la, adreçada al públic adolescent, el
15 d’abril a la Biblioteca Pública Joan
Coromines, en un acte en què també farà
un taller literari. Les novel·les de l’autora
masnovina s’ambienten en universos
màgics i fantàstics on tenen cabuda tra-
mes i aventures atraients per a tot el

públic lector, especialment el més jove. 
D’altra banda, Juan A. Masoliver

Ródenas acaba de publicar un breu recull
de contes, compost per La felicidad i El

jardín de las jaulas, on retorna a la seva
particular visió de la infantesa. L’escola

contra el món, del filòsof Gregorio Luri,
continua recollint èxits amb la seva visió
crítica del món de l’educació i segurament
serà un dels títols més destacats de la
Diada de Sant Jordi d’enguany.

També l’economista Jacint Ros

Hombravella, molt vinculat al Masnou,
presenta aquests dies el seu llibre Més val

sols (Dèria Editors/La Magrana), una
defensa de la viabilitat econòmica d’una
eventual Catalunya independent, amb
pròleg de Josep-Lluís Carod-Rovira. 

El 23 d’abril, el Masnou s’omple de paradetes de llibres i roses per celebrar la Diada de Sant Jordi.

Tot a punt per Sant Jordi
Entitats i consistori celebren el dia del llibre

‘Els mars del meu avi’ omple el
Museu Municipal de Nàutica

El Museu Municipal de Nàutica
es va omplir de públic el 28 de
febrer amb motiu de la presenta-
ció del llibre Els mars del meu
avi, de la periodista Sara Masó i
Maristany. El llibre és una bio-
grafia del seu avi, Salvador
Maristany i Sensat, capità de la
marina mercant catalana que va
recórrer mig món amb vaixell.
“Aquest llibre recull els millors
viatges que va fer el meu avi, que
va escriure les seves experièn-
cies a través dels seus quaderns
de bitàcola”, va explicar l’autora.

L’acte va ser presentat per
Francesc Cusí, periodista, escriptor i navegant, i també va comptar amb la presèn-
cia de l’alcalde del Masnou, Eduard Gisbert, la directora del Museu, Cristina Espu-
ga, i l’editor del llibre, Pablo Zendrera, i també hi van assistir més d’un centenar de
persones. En acabar la presentació, el grup d’havaneres Borinquen va amenitzar l’ac-
te, que també va comptar amb la col·laboració de la pastisseria Miquel i Can Rac.

Gisbert ha destacat que aquest llibre és una fita destacada, ja que “fixa una part
molt important de la història del Masnou: la dels seus capitans i navegants. Sovint
parlem d’aquest passat, però fins ara no s’havia fet un estudi rigorós ni s’havia dei-
xat per escrit de manera que pugui ser un referent per a l’estudi del nostre passat,
que configura en gran manera el nostre present”. A més, segons l’alcalde, el llibre
contribuirà que el millor coneixement del passat augmenti el sentiment de pertinen-
ça i l’orgull de tota la ciutadania del Masnou.

El Masnou va celebrar el Carnaval entre el
16 i el 25 de febrer, especialment durant el
cap de setmana del 20, 21 i 22 de febrer,
amb els concursos de disfresses, les tradi-
cionals rues, el Carnaball jove o el taller de
màscares, entre altres activitats.

La recuperació de la tradicional setma-
na de Carnaval és una de les accions inno-
vadores amb què s’ha estrenat el Pla d’ac-
ció jove 2009-2012, al voltant del joc de rol

Lord Dea Naccu, que va suplantar el rei
Carnestoltes. Més de 500 joves van partici-
par en les activitats programades al llarg
d’aquesta setmana, i també les entitats AE
Foc Nou, Diables, Xalupa i Joves Actives.

Les rues omplen els carrers del Masnou
El dissabte 21 de febrer es va celebrar la
rua de Carnaval infantil i el concurs de dis-
fresses, amb xocolatada a la plaça de
Ramón y Cajal, organitzada per l’Associa-
ció de Veïns de Ramón y Cajal, que va aple-
gar un bon nombre de masnovins i masno-
vines.

El diumenge 22 va tenir lloc la gran rua
de Carnaval, que va comptar amb la parti-
cipació d’unes mil persones, a més a més
de les dues carrosses i les quatre compar-
ses que s’hi van inscriure. La rua va sortir
des de la plaça de Ramón y Cajal i va aca-
bar a la plaça de Marcel·lina de Monteys,
on els infants van poder gaudir d’un ball
de disfresses multitudinari. El rei del Car-
naval d’enguany, Èric Rodà, va ser l’encar-
regat de treure el número guanyador del
sorteig del rei o la reina del Carnaval 2010.
L’afortunat va ser Pol Ramentol. 

Balanç d’un Carnaval
força participatiu

La celebració d’enguany ha combinat propos-
tes innovadores i d’altres de més tradicionals.

El llibre de Sara Masó recupera i fixa un 
passat esplendorós del Masnou.
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El grup gran del Club de Patinatge El Masnou es va
proclamar subcampió d’Espanya de patinatge artís-
tic en la categoria de grups de xou amb el programa
“I love you baby” al campionat Nacional de Patinat-
ge Artístic de Grups de Xou que es va celebrar a
Lleida entre els dies 13 i 14 de març. El CPA Olot va
aconseguir el primer premi amb el muntatge
“Seducció”, mentre que el Reus Deportiu i el seu

“Atòmic” van aconseguir el tercer. D’altra banda, el
grup petit del Club va quedar en un meritori tercer
lloc en la seva categoria amb el programa “Copes”.
Davant de les masnovines van quedar el Sant Celo-
ni CP i el PA Blanes. Aquests resultats asseguren la
classificació dels equips masnovins per als campio-
nats europeus, que es faran a començament de maig
a Itàlia. 

El Club de Patinatge El Masnou,
subcampió d’Espanya

El grup gran després d’aconseguir el segon lloc al Campionat.

B A S E S

• Pot participar-hi qualsevol persona que visqui o treballi al
municipi del Masnou (cal acreditar-ho).

• La tècnica és lliure. Enguany, el tema serà lliure, sempre
que faci referència als Gegants del Masnou. 

• Al cartell, hi ha de constar la inscripció “La festa més
gegant” i, a més a més, “Festa Major de Sant Pere, el
Masnou 2009”, de manera ben visible. 

• El cartell ha de fer 29,7 cm d’amplada x 42 cm d’al-
çària. El disseny ha de ser vertical, ha de ser conce-
but per ser reproduït per quadricromia, s’ha de presen-
tar amb cartolina o un altre material gruixut, i ha d’anar engan-
xat amb cartó ploma per poder-lo penjar.

• Cada participant pot presentar-hi, com a màxim, dos cartells.

• Els treballs es poden enviar per correu a l’adreça següent: 
Ajuntament del Masnou, Ca n’Humet, Activitats i Festes
C/ de Fontanills, 77 - 08320 El Masnou 
També es poden portar a la mateixa adreça, de 9 a 14 h, tret dels
dissabtes i dies festius. També es poden enviar directament a la
Casa de Cultura (pg. de Prat de la Riba, 16, 08320 El Masnou) o

portar-los-hi, de dimarts a divendres, de 17 a 20 h; dissabtes,
d’11 a 14 h i de 17 a 20 h.

• El termini d’admissió dels treballs finalitza el dia 16 de
maig de 2009, a les 20 h.

• A l’obra, que ha d’anar sense signar, cal adjuntar-hi una plica,
dins de la qual hi ha de constar: el nom, l’adreça, el telèfon de
l’autor o autora i un CD amb l’obra. A fora del sobre es farà
constar el títol: “Concurs de Cartells, programa Festa Major
2009”, amb un lema i un pseudònim, que també han d’acom-
panyar l’obra concursant (en un sobre gran o a la part del darre-
re del cartell). L’autor o autora premiat podrà signar l’obra una
vegada conegut el veredicte del jurat.

• Hi ha un únic premi valorat en 1.200 euros, subjecte a les
reduccions fiscals pertinents. El premi pot declarar-se desert si el
jurat ho creu oportú.

• El jurat que valorarà les obres presentades serà nomenat per la
Regidoria d’Activitats i Festes de l’Ajuntament. El seu veredicte
serà inapel·lable.

• El cartell guanyador serà propietat de l’Ajuntament, i es podrà
utilitzar com a imatge de la Festa Major i en altres publicacions i
mitjans de difusió que l’Ajuntament cregui oportuns, amb les

adaptacions que les diferents aplicacions requereixin. El cartell
guanyador es reproduirà a la portada de la publicació municipal
El Masnou Viu que inclourà tot el programa de la Festa Major.

• El veredicte del jurat es farà públic a la Casa de Cultura (pg.
de Prat de la Riba, 16), el dia 23 de maig, a les 20 h, quan
també es farà l’entrega dels premis.

• Els cartells que s’hagin presentat en aquest Concurs quedaran
exposats a la Casa de Cultura, des del dia 23 de maig al 20 de
juny, ambdós inclosos. L’horari d’aquesta exposició és el següent:
de dimarts a divendres, de 17 a 20 h; dissabtes, d’11 a 14 h i
de 17 a 20 h, i diumenges i festius, d’11 a 14 h.

• Els cartells no premiats es podran recollir a la Casa de Cultura
del Masnou del 30 de juny al 30 de juliol, de dimarts a diven-
dres, de 17 a 20 h; dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Pas-
sat aquest període, l’Ajuntament del Masnou no es fa responsa-
ble dels treballs presentats.

• La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aques-
tes bases i, per tant, els que les incompleixin en seran exclosos.

-   Comissió de Festes
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El 17 de maig es farà la popular Caminada dels Tres Pobles, que, després de l’èxit de les
tres edicions anteriors, aquest any arriba a la quarta. Els municipis del Masnou, Alella i
Teià promouen conjuntament aquesta activitat amb la finalitat de fomentar una nova cul-
tura de trobada entre els vilatans i les vilatanes d’aquests pobles. Una activitat esportiva
i de lleure per conèixer l’entorn proper i obrir camins a noves propostes i activitats. Més
informació: esports@elmasnou.cat o al telèfon 93 555 61 03 i properament a www.elmas-
nou.cat. 

A punt per a la Caminada
dels Tres Pobles?

El basquetbolista masnoví Ricky Rubio ha guanyat un
dels Premis Nacionals de l’Esport 2008 atorgats pel
Consell Superior de l’Esport en reconeixement a la
seva trajectòria durant l’any 2008. Els altres pre-
miats han estat el tennista Rafael Nadal i les tennis-
tes Virginia Ruano i Anabel Medina, la selecció
espanyola de futbol, el ciclista Samuel Sánchez, l’A-
juntament de Madrid per la candidatura olímpica de
la capital espanyola per als Jocs de 2016 i l’expilot de
motos Ángel Nieto. 

Els premis van ser fallats per un jurat format per
membres del Consell Superior de l’Esport, el Comitè
Olímpic Espanyol, les federacions esportives, les
comunitats autònomes, corporacions locals i esportis-
tes de prestigi reconegut. 

Ricky Rubio,
Premi Nacional
de l’Esport 2008

Aquesta proposta sempre
compta amb un bon nombre 
de participants.
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Juan Antonio Masoliver Ródenas, escriptor i crític literari
“El meu Masnou literari és més autèntic i perdurable”

Com ha estat la seva tornada al Masnou
després de gairebé quaranta anys vivint
a Anglaterra?
Tornar al lloc on has nascut i has crescut
sempre produeix una barreja de decepció
angoixant, de reconciliació i de descobri-
ment de nous estímuls. Anglaterra ha supo-
sat més de la meitat de la meva vida. Em
vaig sentir còmode al país des que hi vaig
arribar. Allà em vaig desenvolupar
intel·lectualment, vaig descobrir una gran
literatura, tant en novel·la com en poesia. A
Anglaterra vaig viure per primera vegada la
democràcia. És un país amb un gran sentit
cívic. La llengua és extraordinària. Londres
és una ciutat immensa, però habitable,
encara hi existeix la vida de barri, la majo-
ria de les cases tenen jardí i, bé, plou, però
també la pluja té el seu encant. Però el que
un viu no s’esborra mai; així doncs, Angla-
terra, com Itàlia, un altre país central a la
meva vida, formen part de mi i m’acompa-
nyen en aquesta nova vida, que ho és en
tants sentits, fins i tot sentimentalment.
Vaig marxar perquè necessitava marxar.
He tornat perquè necessitava tornar.

A la seva obra, tant poètica com 
narrativa, el Masnou hi és molt present.
Per què?
La meva escriptura és feta de memòria
per desmitificar el passat, per reinterpre-
tar-lo, per mantenir-lo viu com a part de
la meva persona. El Masnou de la post-
guerra era dur, però hi havia un sentit
especial de la solidaritat. Hi havia també
la complicitat: els jocs al jardí de casa
meva, les trobades a la platja o al Casino,
el contacte directe amb el camp i amb el
mar, sang de la meva sang, el meu pas
per les Escolàpies amb la madre Mila-
gros i la madre Rita, i el meu pas sinistre
per la sinistra Academia Balmes. I el des-
cobriment de la vida.

Normalment, vostè es refereix al Masnou
de la postguerra. La seva experiència
actual farà variar el seu Masnou literari?
No ho crec. En tot cas, trobo nous estí-

muls en allò que hi ha del Masnou de sem-
pre, que en part segueix viu. I el que és
nou, encara és massa nou, necessita ser
digerit. Però ja trobaré víctimes del meu
mal i bon humor, començo a trobar-les!

Quines diferències hi ha entre el poble
literari i el real?
El literari és més autèntic, més complet i
més perdurable. És a dir, el real és més
real i el literari és més veritable. Però un
s’alimenta de l’altre, és impossible sepa-
rar-los. En tot cas, el Masnou real no és el
mateix per a cadascun de nosaltres i en la
meva escriptura jo tracto de comunicar el
meu Masnou.

I el Masnou del present interfereix amb
el del passat o l’estimula?
Totes dues coses: no és fàcil adaptar-se a
certes maneres de viure d’aquest país,

encara hereu de tants vicis del passat.
Alhora, el Masnou del present, amb el seu
excés de soroll, de gossos embrutant els
carrers, de dificultats d’aparcament, de
pugnes polítiques estèrils, d’emigrants
mal integrats, de mentalitat de nous rics i
de poca consciència ciutadana no pot
ocultar les moltes altres qualitats que té. I
quan dic el Masnou dic també el Maresme,
que tot ell forma part del meu paisatge, de
les meves vivències, i de la meva educació
social i sentimental.

A les seves obres apareixen persones 
del Masnou o el seu nom. Com han rebut
els masnovins i masnovines aquestes
referències?
He arribat fins i tot a rebre amenaces,
però, en general, els masnovins conser-
ven el seu sentit de l’humor i aprecien que
els hagi inclòs en la meva aventura. Els

personatges són reals i fins i tot inconfu-
sibles, però les situacions en què els poso
clarament no ho són. Si hi ha un home-
natge al poble també hi és als seus habi-
tants. I l’humor, ja sigui crític o no, és una
expressió d’afecte. Els únics que poden
sentir-se ofesos són aquells que no hi apa-
reixen, perquè els he oblidat o els he
ignorat voluntàriament.

El 2008 va publicar el seu primer llibre
en català i va afirmar que era una 
retrobada amb la llengua de la infantesa
al Masnou.
Sí, sobretot mitjançant la llengua. I era
una gran botifarra al centralisme i a l’an-
ticatalanisme que ja patíem de petits,
però que no hauríem de patir ara.

La seva relació amb el seu entorn més
immediat està condicionada d’alguna
manera per la seva dedicació com a 
crític, poeta o narrador?
Per què hauria de ser així? En la mateixa
mesura que ho està la d’un paleta o la
d’un metge. Més aviat succeeix al contra-
ri: tant el meu entorn més immediat
–aquell que no surt del jardí de casa
meva– com el del carrer m’ajuden a veure
les coses des d’una nova perspectiva. El
nostre món interior, tan important per a
un escriptor, està fortament condicionat
pel món exterior.

Darrerament ha estat homenatjat a
Mèxic i aviat ho serà a Londres. Com viu
aquests reconeixements?
Més que com un reconeixement, me’ls
prenc com una acceptació que ja no sóc
un nen ni jove, sinó tot el contrari. I crec,
cosa que aprecio molt, que és un home-
natge a l’amistat, un dels béns més valuo-
sos. Quant a homenatge al que he escrit,
no crec que ho sigui, perquè jo continuo
escrivint, i amb més entusiasme i més dis-
ciplina que mai.

Als seus llibres, tant de narrativa com de poesia, ha creat un Masnou ple de nens que, en un context social com el de la post-
guerra, entre els jocs i el tedi infantil, descobreixen el funcionament del món. Gràcies al terreny literari que ha creat, el nom
del poble on va viure des que va néixer i fins poc després dels vint anys és conegut en diversos països. Per confrontar l’espai litera-
ri i el real, va tornar al Masnou el 2004. És una de les figures més destacades de la poesia espanyola actual i una de les més origi-
nals en el terreny de la narrativa, a més de ser un crític literari de referència. En reconeixement a tota la seva activitat i als seus
setanta anys, al mes de febrer va rebre un homenatge d’escriptors i intel·lectuals a Mèxic, i a l’abril en rebrà un altre a Londres.

EL MASNOU DE LA POSTGUER-
RA ERA DUR, PERÒ HI HAVIA
UN SENTIT ESPECIAL DE LA
SOLIDARITAT

FINS I TOT HE REBUT AMENA-
CES, PERÒ, EN GENERAL, ELS
MASNOVINS TENEN SENTIT
DE L’HUMOR I APRECIEN QUE
ELS HAGI INCLÒS EN LA
MEVA AVENTURA

L’ENTREVISTA
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Campanya d’identificació d’animals de companyia
Des del 20 d’abril fins al 20 de juny de 2009

9a Desfilada de Gossos d’ADAM. El 18 d’abril, a les 11 h, a la platja d’Ocata
(davant del baixador). Hi trobareu activitats, regals i un refrigeri. I no oblideu de porta-hi el vostre gos!

T’ESTIMO,
NO EM PERDIS.
POSA’M EL XIP

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Des del 20 d’abril fins al 20 de juny de 2009, les persones propietàries de gossos i gats del Masnou teniu la possibilitat
d’identificar el vostre animal amb un microxip homologat, amb un descompte de 21 euros.


