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No us perdeu cap de les
activitats que es fan al
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La celebració de la Diada Nacional de Catalunya d’enguany s’ha estructurat a partir
de tres eixos: la reivindicació, la reflexió i
la celebració. La periodista i articulista
Milagros Pérez Oliva va proposar una reflexió sobre la crisi i la necessitat d’un canvi

de valors durant la conferència del dijous
10 de setembre, mentre que la reivindicació va ser present durant l’ofrena floral i la
celebració va ser la base de la inauguració
del nou equipament de proximitat Els Vienesos.

SÒNIA HERNÁNDEZ

Inclou l’agenda del 16 de
setembre al 31 d’octubre

GERARD POCH

TRIBUNA POLÍTICA
L’AGENDA
L’ENTITAT

El 21 d’agost es va obrir l’accés per a vianants del pas soterrat entre la plaça del
Mercat Vell i el port. Resta pendent la data
d’inauguració de tot el conjunt, que inclou
la construcció de la plaça, els habitatges,
els aparcaments i els carrers dels voltants.
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Editorial

Eduard Gisbert
Alcalde

Reprenent el camí

El setembre és, normalment, el mes de la tornada a l’activitat habitual després del parèntesi que suposen les
vacances. Però les circumstàncies econòmiques actuals fan que molta gent no hagi pogut fer vacances o que
ara, malauradament, no hagi pogut tornar a la feina.
Tant per a aquelles persones que ara es reincorporen a la feina com per a les que no ho poden fer, el setembre ha de ser un mes de nous propòsits i nous reptes. Cal seguir fent camí i buscant solucions i actuacions
que ens ajudin a anar avançant. I l’Ajuntament vol estar al costat de tothom, especialment de la ciutadania
que ha de fer grans esforços per buscar solucions als seus problemes econòmics o de convivència.
La tornada a l’activitat coincideix, com és habitual, amb la celebració de la Diada Nacional de Catalunya.
Des de fa uns anys, aquest Ajuntament vol unificar una celebració més festiva amb la reivindicació. La part
més celebratòria, a més de l’ofrena floral de les entitats i la ciutadania, ha comptat amb el colofó que suposa
la inauguració del nou equipament de proximitat Els Vienesos. La reivindicació, alhora ha suposat una mostra d’esperança perquè arribi aviat una resposta per part del Tribunal Constitucional i que sigui respectuosa
amb el poble de Catalunya i les seves institucions, especialment amb l’Estatut de Catalunya del 2006, aprovat
amb el suport d’una àmplia majoria del Parlament, aprovat després pel Congrés dels Diputats i, posteriorment, referendat pel poble català.
Amb aquests propòsits afrontem el nou curs: esperança, planificació dels recursos disponibles i un clar
afany de superació.

@

Albert Playà i Puigdellívol pregunta:

Ernest Suñé
Regidor de Noves Tecnologies, Medi Ambient
i Paisatge, i Manteniment i Serveis Municipals

Ramon Clemente és una fàbrica instal·lada al
Masnou des de fa molts anys. L'esmentada
empresa ha estat requerida en repetides ocasions perquè solucioni els dèficits existents, entre
ells els dels sorolls. Alhora, hem de consignar que
actualment existeixen noves exigències mediambientals que l'empresa ha de complir. Ramon Clemente ha anat realitzant significatives inversions
per donar resposta a les nostres demandes de
millora, així com també a les de la Generalitat,
mitjançant el Departament de Medi Ambient.
Recentment, aquesta empresa ha estat requerida de nou i està pendent d'una nova inspecció.

Imatges del record
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 4 de setembre hi
havia lluna plena i
des de la terrassa de
casa vaig veure com
la lluna sortia tota
plena i vermella

El pintor masnoví Miquel Villà, amb el Masnou
al fons l'any 1954.

Amparo
Vázquez

Fotografia cedida per Antonio Urrutia

:

Voldria saber quan el soroll de la fàbrica Ramon
Clemente deixarà de molestar els veïns i quan
podrem dormir a les nits sense prendre pastilles. És un problema molt greu, ja que sobrepassa els límits permesos per la Llei 16/2002,
del 28 de juny, i el regidor Ernest Suñé té l’obligació de fer-la complir amb tota severitat.
Ara, el que acostumen a fer és que els sorolls
forts no tinguin una llarga durada i quan truquem a la Policia Local hem d’anul·lar la denúncia perquè ja afluixa el soroll.

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

:)

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

M’agrada / No m’agrada

Tot i que encara no hi ha data per a la inauguració de la nova
plaça del Mercat Vell, l’obra es troba a punt de finalitzar. Aquesta intervenció suposa, a més de la construcció de la plaça, la
creació d’un conjunt de construccions de gran rellevància: les
places d’aparcament en règim de rotació i fixes; el pas soterrat totalment accessible, que és un accés directe al port i la
seva zona d’estacionament; tres habitatges i un quiosc de begudes, i tot això sobre la base d’una nova plaça pública, inici de
l’eix Blau-Verd del Masnou.
El nostre Camí Ral és un dels punts més vitals i més dinàmics del municipi, res a veure amb els camins rals dels altres
municipis del Baix Maresme. Però la seva vitalitat no és igual
en tots els trams. Amb aquesta nova obra, a més dels beneficis que per si mateixa aporta, també es contribueix a dotar la
zona de més dinamisme. La connexió al port i les prestacions
de la plaça, sense cap dubte, han de generar una nova activitat i noves sinèrgies en aquella zona.
Aquest projecte està directament relacionat amb la idea
de la conversió de la Nacional II en una via cívica. I com aquesta intervenció, moltes altres, com la que s’ha dut a terme al
carrer del Brasil i que ha de tenir continuïtat en un futur pròxim amb un pas accessible a la platja, o la planejada remodelació integral de la zona coneguda com L’Estampadora. Per
tant, cal esperar que totes les molèsties generades per les
obres que s’estan duent a terme arreu del municipi es vegin
compensades per les millores que en resultaran.

)

Línia
directa
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Cada cap de setmana, els veïns d’Ocata som envaïts per tots els que vénen
a la platja i aparquen on els sembla. Aquesta fotografia va ser presa el 26
de juliol, quan la part de pista de futbol de la plaça dels Països Catalans va
ser envaïda pels cotxes i presa com a aparcament. Per aquest motiu, els
nostres infants no van poder jugar a pilota com fan cada dia. Demano que
es prenguin les
mesures oportunes
perquè això no torni
a passar, ja que no
podem perdre els
nostres espais d’esbarjo perquè els vinguts de fora puguin
anar a la platja.
Lluïsa María
Masutier
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INFORMACIÓ

SERVEIS

URGÈNCIES

Ajuntament
93 542 47 00

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

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

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

Jutjat de Pau
93 555 07 13

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

Poliesportiu Municipal
93 555 61 03
Museu Municipal de Nàutica
93 540 50 02
Recaptació
93 542 47 38
Oficina Benestar Social
93 542 47 39
de la Generalitat
93 540 28 80
Sales de Vetlla
Municipals
Oficina Local Habitatge
93 540 18 22
93 540 91 38
Servei Municipal
Oficina Municipal
de Català
del Consumidor (OMIC)
93 540 22 85
93 540 74 40

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

Mercat Municipal
93 555 19 65

Oficina Municipal
Escolarització (OME)
93 540 40 25
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Reflexió, reivindicació
i inauguració a la Diada
La celebració de l’Onze de Setembre torna a reunir entitats, partits i ciutadania a l’ofrena floral

UN TOTAL DE QUARANTA
ASSOCIACIONS VAN PARTICIPAR EN L’OFRENA FLORAL
AL MONÒLIT DE LA PLAÇA
DE L’ONZE DE SETEMBRE
LA CELEBRACIÓ VA INCLOURE LA INAUGURACIÓ DEL
NOU EQUIPAMENT DE PROXIMITAT ELS VIENESOS

Un moment de la xerrada de Milagros Pérez Oliva.

polític que ha continuat fent possible l’equipament amb el seu suport.
La inauguració, amb una nombrosa
assistència, va comptar amb l’actuació del
showman Ricardo Ardévol, que va recordar la història del grup de còmics que ha
donat nom a l’equipament, Los Vieneses, i
que havien assajat al Masnou a les dècades dels quaranta i cinquanta, al solar on
actualment es troba l’equipament. Durant
l’actuació d’Ardévol, també hi va haver
espai per a l’humor de Santi Sans, popular humorista dels anys seixanta.
Des de començaments de setembre, l’equipament d’Els Vienesos acull les aules
del Centre de Formació de Persones Adultes, espai per a entitats, un punt d’accés a
Internet amb onze equips i un bar cafeteria. Gràcies a un conveni amb la fundació
El Molí d’en Puigvert, la meitat del personal que treballa al bar prové dels programes d’integració sociolaboral de persones
amb problemes de salut mental que promou aquest organisme.

SÒNIA HERNÁNDEZ

mentava de manera especial la reivindicació perquè el Tribunal Constitucional respecti l’Estatut, que va ser aprovat pel Parlament. En aquesta línia es va manifestar
també l’alcalde, que va explicar que els
actes de la Diada “són marcadament reivindicatius” i va demanar respecte “als

compromisos democràtics establerts entre
la societat i els seus representants”. Gisbert va afegir que l’esperit reivindicatiu
permetrà “que avancem en la transformació del país i que tornem a aconseguir un
creixement sostenible”. L’acte va comptar
amb l’actuació de la Coral Xabec de Gent
del Masnou.
A la tarda del divendres 11 de setembre va continuar la celebració amb la inauguració del nou equipament de proximitat
Els Vienesos, al carrer de la Segarra, 12.
Gisbert va insistir que aquesta inauguració era un pas endavant important, ja que
acosta l’Administració a una part de la ciutadania que fins ara no disposava de cap
equipament similar a la zona, amb la qual
cosa es compleix la voluntat “d’aconseguir
polítiques de proximitat i reequilibri dels
recursos. Volem dotar tot el territori de
parcs, jardins i equipaments”. Gisbert
també va recordar que Els Vienesos va ser
un projecte iniciat al mandat 2003-2004, en
el qual també hi havia ERC al poder, grup

GERARD POCH

Els eixos principals de la celebració de la
Diada Nacional de Catalunya d’enguany han
estat la reflexió crítica, la reivindicació i la
celebració “de la feina feta”, en paraules de
l’alcalde, Eduard Gisbert. La reflexió sobre
les causes que han portat a la crisi econòmica que es pateix actualment va ser l’objectiu de la xerrada de la periodista i articulista Milagros Pérez Oliva, el dijous 10 de
setembre a la sala consistorial de l’Ajuntament. Pérez Oliva va incidir en la importància de fer un canvi en el pensament, la
mentalitat i els valors que han induït la societat a una crisi econòmica que considera
“com una nina russa, perquè porta altres crisis a dins”. La conferenciant també va reinvidicar un canvi de model financer.
El divendres 11 de setembre, al matí,
es va fer l’ofrena floral al monòlit de la
plaça de l’Onze de Setembre. Hi van participar quaranta entitats i partits polítics del
municipi. El regidor d’ERC, Quim Fàbregas, va llegir el manifest, consensuat pel
PSC, CiU, ERC i ICV-EUiA, en el qual s’es-

GERARD POCH

Moment de l’ofrena floral a la
plaça de l’Onze de Setembre.

La inauguració dels Vienesos va aplegar un gran nombre de públic.
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Obert el pas soterrat entre la plaça
del Mercat Vell i el port
El divendres 21 d’agost es va obrir l’accés
per a vianants del pas soterrat que uneix
la nova plaça del Mercat Vell amb l’aparcament del port. Tot i que encara està pendent la data d’inauguració oficial de les
obres del Mercat Vell –que podria ser al
mes d’octubre–, ja es pot utilitzar el pas.
Queda pendent, però, la finalització definitiva dels habitatges i l’aparcament soterrani. El regidor tinent d’alcalde de Projectes i Obres i Mobilitat, Enric Folch, i el
regidor d’ERC Oriol Fernández Saltor
van presenciar l’obertura d’aquest accés i
van ser entre les primeres persones que el
van utilitzar.
Amb aquesta obra, que té un pressupost aproximat de 900.000 euros, “s’hauran aconseguit objectius importants, com
la primera connexió directa del nucli
urbà amb el port i el fet de facilitar aparcament en una zona del Masnou amb una
gran mancança en aquest sentit, per a la
qual cosa també es construeixen 45 places d’aparcament sota la plaça”, segons
ha afirmat en diverses ocasions Enric
Folch.

SÒNIA HERNÁNDEZ

La inauguració oficial de tota la intervenció podria ser al mes d’octubre

L’accés per a vianants del pas soterrat es va obrir el divendres 21 d’agost.

El FEIL continua transformant el municipi

Estat de les obres al carrer de Sant Felip.

Les obres emmarcades dins el Fons Estatal d’Inversions Locals (FEIL) evolucionen
segons les previsions. Al mes de juliol s’esperava que el carrer del Brasil quedaria
acabat la primera setmana d’agost, i en el
moment de tancar aquesta edició ja només
queda pendent la col·locació de diversos
arbres i elements de mobiliari urbà. Alhora, també durant l’estiu s’han finalitzat els
jardins d’Els Vienesos, inaugurats conjuntament amb l’edifici l’11 de setembre.
D’altra banda, continuen en execució
les obres al carrer del Pintor Villà, on s’està treballant en el segon tram (de Pere
Grau fins a Mestres Villà). Per aquest
motiu, s’ha tallat a la circulació el carrer
de Sant Felip. En el moment de tancar
aquesta edició era previst que, de manera imminent, s’instal·lés la base de formi-

RAÜL ANDREU

RAÜL ANDREU

Durant el mes d’agost ja han finalitzat les intervencions al carrer del Brasil i als jardins d’Els Vienesos

Evolució dels treballs al Camí Ral.

LES OBRES D’ACCESSIBILITAT DEL CAMÍ RAL AVANCEN
SEGONS LES PREVISIONS.
gó al carrer del Pintor Villà i s’hi iniciés la
pavimentació definitiva, començant per
l’N-II.
També segueixen en marxa els treballs
al carrer de Sant Felip. Allà s’han resolt
tots els problemes apareguts al primer
tram (entre els carrers de Capitans Comellas i Doctor Agell). A mitjan setembre és
previst que se’n compacti el ferm per fer
possible l’accés als garatges. D’altra banda,
les noves voreres, els escocells i els nous
fanals ja hi estan instal·lats. Pel que fa al
segon tram (del carrer Doctor Agell fins a

l’accés al port), una vegada solucionats els
problemes del clavegueram, s’hi iniciaran
les noves voreres i paviments. Pel que fa
al tram d’accés al port, les obres acumulen un retard d’entre dues o tres setmanes
sobre la previsió inicial.
L’accessibilitat del Camí Ral és una
altra de les actuacions en procés, iniciada els primers dies de setembre, tal com
es deia al número anterior del butlletí El
Masnou Viu. Segons el tinent alcalde de
Projectes i Obres i Mobilitat, Enric Folch,
aquesta obra avança a molt bon ritme.
S’ha enllestit completament la cruïlla del
carrer de Veneçuela i s’està treballant en
les cruïlles amb el carrer del Doctor
Botey, el carrer del Doctor Estapé Pagès
i el carrer de Maristany Noms, alhora que
es reposen els guals d’accés de vehicles i

es reparen alguns trams del paviment.
En el cas del cementiri, els treballs han
seguit a bon ritme i, hores d’ara, només resten per construir 12 dels 200 nous nínxols
previstos.
Amb referència a la xarxa d’abastament
d’aigua, Folch ha explicat que ja s’han acabat els treballs a Joan XXIII i s’està actuant
al sector de l’avinguda de Cusí i Furtunet,
l’últim sector d’aquesta actuació.
Els treballs d’interconnexió amb fibra
òptica es troben en un 65-70% d’execució,
i els de les voreres i paviments segueixen
a “bon ritme”, segons Folch, que també ha
comentat que l’única actuació encara no
iniciada (l’ampliació dels vestidors del CD
Masnou) ho farà a mitjan setembre, ja que
s’estan ultimant tràmits per signar l’acta
de replanteig.
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Les guinguetes de la platja,
punts clau de l’oci estiuenc

La PodCamp torna al Masnou

GUINGUETA CALIMA

Les guinguetes de la platja han estat centre d’activitats i punt de trobada.

L’Espigó, Superior, Menyo, El Bambú,
Calima i El Último Chiringo són els noms
de les sis guinguetes que actualment estan
instal·lades a les platges del Masnou i d’Ocata. Aquests bars, que conviuen amb la
calor del sol i el salnitre de platja, van iniciar la temporada al maig –tot i que el gruix
de la clientela l’obtenen durant els mesos
de juliol i agost– i tancaran portes a finals
d’aquest mes de setembre, tot i que alguns
han sol·licitat allargar la llicència tot el mes
d’octubre.
Durant aquest període, ofereixen menjar i begudes, però també diverses activitats
que donen vida als dies i les nits de l’estiu
masnoví. Concerts en directe, sessions de
discjòqueis, monòlegs, improshow, projeccions de cinema… L’èxit de públic a les diferents activitats que proposen és el reflex
d’una acceptació popular més que evident.
La guingueta L’Espigó, situada al davant de
la cruïlla d’Alella, ha ofert alguns concerts;
la Superior, situada al davant de l’estació
de Renfe d’Ocata, va ser l’encarregada de
compartir un dels molts bons moments de
la temporada de platja, el Festival Ple de
Riure, mentre que la guingueta Menyo,
situada a l’altura del carrer dels Capitans
Comellas, ha tingut una cita ben especial
cada dijous amb La Nit Llatina, organitzada des del Club del Ritme Afrollatí, i també
ha muntat sessions de discjòqueis els dimecres. El Bambú, situat a l’altura del carrer
del Pintor Villà, ha ofert monòlegs, improshows, concerts i activitats infantils. La guingueta Calima, situada a l’altura de l’avinguda de la Mare de Déu de Núria, ha ofert
monòlegs, música en directe i curtmetratges. El Último Chiringo, a l’altura de l’avinguda Kennedy, ha mantingut la seva programació estable de concerts de reconeguts
grups musicals. “Les activitats programades han fet que els masnovins i masnovines
poguéssim gaudir de la platja, més enllà del
sol i del mar. Aquestes iniciatives s’han de
seguir promocionant per fer que la platja
del Masnou continuï sent un espai de tro-
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bada i esbarjo per a tothom”, explica Rubén
Abad, responsable de la guingueta Calima.
“El temps ens ha ajudat, però no podem
dir que aquesta hagi estat una molt bona
temporada”, explica Àfrica La Cal, la responsable de la guingueta Menyo. I és que
les persones que els regenten valoren positivament les condicions meteorològiques
favorables d’enguany, però, d’altra banda,
la crisi o altres entrebancs no els han permès qualificar la temporada d’excel·lent.
“Ha estat un bon any, perquè hem tingut
major presència de gent, però també hem
tingut un menor consum”, diu Xavier
Giménez, responsable d’El Último Chiringo. D’altra banda, Miguel Fernández, responsable de la guingueta Superior, qualifica la temporada de bona, ja que “el bon
temps ens ha deixat treballar de valent”. La
responsable de la guingueta El Bambú,
Xènia Padrós, explica que “a les nits era
impossible treballar més, però durant el dia
he patit moltes baixes per diversos problemes aliens a la guingueta i relacionats amb
els serveis”. A més a més, L’Espigó ha patit
un handicap important a causa de les obres
de millora del passeig Marítim i la platja,
que afecten el tram on es troba la guingueta: “La crisi i, sobretot, les obres m’han afectat molt. Tota la gent que recorria el passeig
i venia a prendre alguna cosa aquí ha deixat de fer-ho”, explica Josep Cid, el seu responsable.
L’Ajuntament, que ha dut a terme un control sobre el soroll emès per les activitats de
lleure que han ofert les guinguetes, agraeix
la col·laboració de totes en l’esforç conjunt
que s’ha fet per conciliar l’oci amb el descans dels veïns i veïnes del municipi. A més
a més, la creació d’una comissió de platja,
composta per tots els grups municipals, ja
treballa per millorar la gestió i els serveis
que s’oferiran l’any vinent a la població.
“L’estiu que ve tornarem amb més força
que mai”, diu Rubén Abad, i amb aquests propòsits les guinguetes s’acomiaden dels masnovins i masnovines fins que torni la calor.

MIREIA CUXART
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Un dels participants a la PodCamp del 2008.
El 19 de setembre, el Masnou torna a
acollir una nova edició de la PodCamp
Barcelona. Aquesta trobada s’adreça
a persones entusiastes i professionals
de les noves tecnologies, com ara blocaires, podcasters, YouTubers, membres de les xarxes socials i qualsevol
que tingui curiositat per aquest tema.
Com ja va passar l’any passat, la trobada se celebrarà a l’Edifici Centre, i
enguany hi participaran professionals
i persones enteses procedents d’arreu

del món. La primera PodCamp va tenir
lloc al setembre de 2006 a Boston,
Massachusetts, i ara ja se celebren
PodCamp a tot el món. El setembre de
2008 es va celebrar per primera vegada al Masnou. La cita va aplegar un
centenar de persones que van participar en les xerrades, les conferències,
els debats i les exhibicions al voltant
de les noves tecnologies i els seus usos
que es van fer durant els tres dies que
va durar la trobada.

Deixar el cotxe per combatre
el canvi climàtic
Entre el 22 i el 29 de setembre se celebra la Setmana
de la Mobilitat Sostenible i Segura
Sota el lema “Un clima millor per a les nostres ciutats”, entre el 22 i el 29 de setembre se celebra la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura 2009, que enguany,
ateses les restriccions pressupostàries, se centrarà en
dos únics actes. El
dia 25 serà el Dia
del Transport Públic, que vol animar la ciutadania
a deixar els vehicles de motor propis i optar pels
públics. Amb aquesta voluntat,
l’autobús urbà
municipal i l’aparcament del port
seran gratuïts. Per fer servir l’aparcament
del port, cal presentar el bitllet o l’abonament utilitzat per al tren aquell dia juntament amb el tiquet del pàrquing a l’entrada de l’aparcament a la banda d’Alella.

L’altre acte inclòs al programa és la
pedalada contra el canvi climàtic, el diumenge 27 de setembre. El punt de sortida, a les 10 h, serà el parc esportiu Pau
Casals, i després
de recórrer diversos carrers del
municipi, s’acabarà a la plaça de
M a rc e l · l i n a d e
Monteys. En acabar, es farà un càlcul del CO2 estalviat, per, en paraules del tinent d’alcalde de Projectes,
Obres i Mobilitat,
“conscienciar de
tot allò que podem
fer col·lectivament
per una mobilitat més sostenible”. Les
inscripcions es poden fer per Internet, al
web municipal www.elmasnou.cat o bé
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), al
carrer de Tomàs Vives, 4.

Revisats els descomptes per l'ús de la Deixalleria
La Deixalleria, que està mancomunada entre el Masnou, Alella i Teià, comptabilitza les vegades que cada persona usuària en fa ús. Aquestes dades es fan servir posteriorment per poder
calcular els descomptes en la taxa d'escombraries corresponents a cada persona que ha utilitzat aquest servei. Com a conseqüència de diversos errors derivats de la gestió de l'empresa que gestionava fins a mitjan d'aquest any la Deixalleria, hi ha usuaris als quals se'ls hauria
d'haver aplicat el descompte i no es va fer, raó per la qual s'han revisat aquests casos. Actualment, al Masnou s'han detectat 30 persones afectades entre el 2008 i el 2009, a qui ja s'ha
tramitat el descompte corresponent sempre que s'ha presentat tota la documentació requerida. Al ple del mes de juliol, un ciutadà, Jordi Millet, va demanar informació sobre aquest
tema, que ja li ha estat proporcionada, com també s'ha resolt el seu cas.

Inscripcions per als cursos de català
Les inscripcions per als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística seran els dies 16, 17 i 21 de setembre, als matins de 10 a 13 h i a les tardes de
16 a 18 h. Fins al 21 de setembre també es fan proves de col·locació per a les persones que no tenen cap certificat de nivell de català i volen començar un curs. Per ferne una, cal demanar dia i hora a l’Oficina de Català (tel. 93 540 22 85). Enguany, al
Masnou, s’impartiran els cursos de nivell Bàsic, Bàsic 2 i Intermedi, i també es farà
el nivell Intermedi 3 a distància.
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La neteja dels xiclets costa a la
ciutadania prop de quatre mil euros

RAMON BARRAGAN

El consistori assenyala l’incivisme com la causa principal de la brutícia dels carrers

Una màquina i un tècnic especialitzats treballen en la retirada de xiclets.

La brutícia dels carrers i les voreres és una
de les queixes més habituals entre la ciutadania del Masnou i de qualsevol altre municipi. Les deposicions de gossos de propietaris i propietàries irresponsables i les
taques de xiclets –aquelles màcules rodones i de color negre o gris fosc que es concentren especialment davant les escoles,
però que es poden observar en moltes vore-

res– són les causes principals de les molèsties que pateixen les persones que caminen
pels carrers de la vila. Segons el regidor de
Manteniment i Serveis Municipals, Ernest
Suñé, “amb els recursos de què ara disposem ho fem tot i més per mantenir els
carrers nets, però aquesta tasca no és exclusivament de qui neteja: la ciutadania ha de
conscienciar-se. Un poble no és més net per-

què es netegi més, sinó perquè s’embruta
menys. Treballem per fer pedagogia i perquè s’entengui que cada xiclet que es llença a terra o cada deposició que no es recull,
a més de suposar una molèstia per a la resta
de masnovins i masnovines, també suposa
una despesa de diners important”.
El 2008, entre els mesos d’agost i de
setembre, l’Ajuntament va haver de llogar
un servei específic per a la neteja de
xiclets al Camí Ral. Un operari especialitzat i una màquina amb una tecnologia
capaç de retirar aquesta matèria (impossible de netejar per altres procediments)
hi van treballar durant 16 jornades, la qual
cosa va suposar una despesa de 3.900
euros. Suñé ha indicat que aquesta neteja s’haurà de repetir un cop s’hagin acabat les obres dels diferents carrers del
municipi, que fan impossible aquesta
tasca ara per ara. Mentrestant, el regidor
ha insistit en la necessitat de la conscienciació i la col·laboració de tothom per
mantenir els carrers nets.
També ha afegit que reconeix les mancances del sistema de neteja que avui té el
Masnou, un sistema obsolet amb una con-

cessió de més de vint anys que no ha renovat maquinària i que no ha incorporat
noves tècniques. “El consistori en ple està
d’acord que cal una solució de consens per
canviar el mal endèmic de la neteja. Des
del Departament de Manteniment s’ha tre-

EL 2008, UNA MÀQUINA I UN
OPERARI ESPECIALITZATS
VAN TREBALLAR DURANT
SETZE JORNADES PER RETIRAR LES TAQUES DE XICLETS
DE LA VORERA DEL CAMÍ RAL.
ballat una proposta nova, amb criteris de
futur i capacitat de millora, segons la qual
el consistori estaria disposat a destinar
més de dos milions d’euros anuals a la
neteja, quasi cinc-cents mil més que ara.
Aquesta proposta està sent estudiada per
part de tots els grups polítics del consistori perquè pugui ser aprovada al mes aviat
possible.

Una vintena d’entitats participen en la IX Festa de la Solidaritat
El 19 de setembre se celebra, a la pista
esportiva Pau Casals, la IX Festa de la Solidaritat del Masnou. La primera novetat d’enguany ha estat el canvi de dates, ja que les
edicions anteriors s’havien celebrat al mes
de maig. Des de les 10.30 h i fins ben entrada la nit, una vintena d’associacions i organitzacions de l’àmbit de la solidaritat i la
cooperació mostraran la seva tasca a la Fira
d’Entitats. A més a més, la jornada es completa amb un ampli programa d’activitats
dedicades a la salut per a totes les edats.
Entre elles hi ha la reeixida Fira Gastronòmica, amb la degustació de plats típics tant
de països amb col·lectius presents al Masnou com d’arreu del món. A la mateixa Fira
es podran adquirir els tiquets per a la degustació gastronòmica. Tots els diners recaptats per aquest concepte es lliuraran a l’associació La Veu del Cor per Ajudar el Poble
Cubà i es destinaran a la cinquena fase del
projecte d’higienització del convent de
Nuestra Señora de Belén, a l’Havana.

RAMON BOADELLA

La pista esportiva de Pau Casals acull la trobada de cooperació, que canvia de dates

L’edició del 2008, molt participativa.

El regidor de Solidaritat i Cooperació,
Xavi Serra, ha destacat la importància d’aquesta iniciativa, que és “una cita amb la
solidaritat, amb el respecte pels drets
humans, amb la pau, amb la tolerància i la
integració”. Serra també ha afegit que la
Festa de la Solidaritat és “una ocasió per
trobar-se amb els amics, veïns i familiars,
per fer activitats tots plegats, per menjar
junts i gaudir de la música. Gràcies als
voluntaris de les ONG del Masnou, podem
conèixer realitats ben diferents de la nostra. Ells, així com la gent que cada any hi
participa, són els veritables protagonistes
de la festa i els que han aconseguit que sigui
un referent dins del calendari de la nostra
vila”. El regidor ha volgut fer una crida a la
participació “de tothom, als que veniu any
rere any, perquè ja coneixeu la festa, aquest
any renovada amb noves activitats i amb
major cura en la gastronomia; i als que no
la coneixeu, perquè puc assegurar que val
la pena anar-hi i gaudir-ne”.

L’Ajuntament signa un conveni amb Càritas

El ramadà al Masnou

L’Ajuntament ha aprovat un conveni de col·laboració amb
Càritas Parroquial del Pilar i Sant Pere del Masnou amb
la intenció de donar suport a les tasques que realitza
l’entitat adreçades a la prevenció i integració de persones afectades d’exclusió social o amb risc de ser-hi i que
necessiten protecció social, ja sigui per mancances econòmiques o socials o per deficiències físiques. Segons
l’acord, l’Ajuntament aporta a Càritas 8.500 euros i es
compromet a coordinar la tasca de l’entitat i la de l’Equip Bàsic d’Atenció Social (EBAS) municipal. Per la seva

Entre mitjan agost i mitjan setembre, la comunitat musulmana del Masnou està celebrant el mes del ramadà, durant
el qual les persones que professen la fe islàmica s’han d’abstenir de beure, menjar, fumar, mantenir relacions sexuals
i de qualsevol acte que alteri els seus sentits entre l’alba i
el vespre. Els nens i nenes, la gent gran i les persones malaltes estan exempts de practicar el dejuni. Al municipi, un
oratori –ubicat provisionalment a les antigues instal·lacions
de la factoria DOGI– serveix com a punt de trobada per
als moments d’oració.

banda, Càritas Parroquial del Masnou es compromet a
mantenir els programes d’acollida i lliurament d’aliments,
de servei de dutxa i bugaderia, i de lliurament i recollida de roba.
Amb aquest conveni, l’Ajuntament pretén unificar els
esforços del consistori i de l’entitat per prevenir la marginació i promoure la integració d’aquelles persones o
famílies que, per dificultats econòmiques, manca d’autonomia personal, disminucions o marginació social, necessiten ajut i protecció social.
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Protocol per afrontar la grip A a les escoles
La Generalitat recomana que els nens i nenes amb símptomes de la grip A es quedin a
casa set dies com a mínim

GABI BENEYTO

Les regidories de Salut Pública i Educació
han fet arribar als centres educatius del
municipi el protocol d’actuacions per afrontar el virus de la grip A en l’àmbit educatiu
que va publicar el Departament de Salut de
la Generalitat el 3 de setembre passat. El
document estableix un conjunt de recomanacions que han de seguir l’alumnat, el professorat i la resta del personal dels centres
docents per evitar la propagació del virus.
Entre altres consells, el document estableix que, a les llars d’infants i les escoles
d’educació infantil, els nens i nenes amb
símptomes compatibles amb la grip A han
de quedar-se a casa, com a mínim, set dies
des de l’aparició dels primers símptomes i
fins almenys 24 hores després que desapareguin, i han de reduir el contacte amb persones sanes. El document sencer es pot

Amb el final de l’estiu
augmenten les mesures de
control del mosquit tigre

Dipòsits d’aigua potable

Durant les inspeccions realitzades a algunes cases i edificis d’habitatges, s’han trobat dipòsits d’aquest tipus amb la tapa trencada plens de larves de mosquit tigre.
Què cal fer? Qui tingui aquests dipòsits,
cal que els revisi i comprovi que la tapa es
troba en bones condicions (sense esquerdes) i s’ajusta correctament al dipòsit.
Si alguna persona detecta larves a l’ai-

gua del dipòsit, ha de prendre les mesures
següents:
– Buidar completament el dipòsit.
– Netejar-lo.
– Col·locar una tapa que s’ajusti bé al dipòsit.
– Si no es fa ús de l’aigua, el més adient
seria eliminar el dipòsit.

A com de la grip estacional. Igualment, ha
volgut recordar que, en cas de dubtes o per
fer consultes, la ciutadania disposa del telèfon d’informació de la Generalitat, el Sanitat Respon (902 111 444), o bé es pot adreçar als centres d’atenció primària del Masnou i Ocata.

Els símptomes
La simptomatologia relacionada amb la
grip A és: febre igual o superior a 38 oC
i símptomes d’infecció respiratòria aguda
(tos, dificultat respiratòria, mal de cap,
augment de la secreció nasal, mal de coll,
dolors musculars i malestar general) que
poden anar acompanyats de diarrea i
vòmits.

Creix el nombre d’animals
censats gràcies a la campanya
‘T’estimo, no em perdis.
Posa’m el xip’
L’Ajuntament i els centres veterinaris dispensen un centenar
de microxips per a gossos i gats

Horts

Freqüentment s’hi han
trobat focus de cria.
En aquestes installacions és freqüent trobar racons on s’acumulen pneumàtics, galledes, recipients de diverses mides i, sobretot,
bidons per recollir
aigua de la pluja.
Què cal fer?
– Llenceu els recipients
que no utilitzeu o poseu-los sota cobert.
– Buideu un cop per setmana els bidons
d’aigua de pluja i mantingueu-los tapats
(amb una tapa que s’hi ajusti bé o amb una
tela mosquitera tancada amb una brida).
Cementiri

Aquest és un punt de risc a causa de la quantitat de gots que hi ha per posar-hi les flors.
Què cal fer? Seguiu les següents recomanacions:
– En el cas d’utilitzar rams amb flor tallada, és convenient substituir l’aigua per
elements com el gel o l’esponja, que ajuden a mantenir la humitat necessària per
mantenir viva la flor i eviten les acumulacions d’aigua.
– Si poseu plantes en jardineres o testos, eviteu col·locar-hi el plat de recollida d’aigua.
– En el cas de rams fets amb flor artificial,
feu un forat al gerro o recipient per evitar l’embassament d’aigua en període de
pluges.
– En tots els casos, buideu almenys una
vegada a la setmana els gerros i recipients
que acumulen aigua.

EVA VIGIL

ARXIU

Tal com s’ha anat informant des de diferents
mitjans, l’Ajuntament està duent a terme un
seguit d’actuacions per implantar i donar a
conèixer a la població les mesures de control per reduir la cria i l’expansió del mosquit tigre al municipi.
Una de les mesures que s’han aplicat,
entre d’altres, ha estat l’atenció personalitzada per part del personal tècnic municipal
del Departament de
Salut Pública i agents
cívics, que han rebut
els avisos dels ciutadans i ciutadanes, la
col·laboració dels quals
ha contribuït a la localització i l’eliminació de
focus de cria d’aquest
insecte tan molest.
El Departament de
Salut Pública vol informar de la feina feta fins
ara i animar els masnovins i masnovines a
continuar col·laborant, aplicant les mesures de control recomanades i fent arribar
les seves aportacions, ja que, segons experts
del Servei de Control de Mosquits del Baix
Llobregat, el mosquit tigre es cria a les cases
i amb el final de l’estiu comença la seva
màxima activitat.
Fins al 31 d’agost, s’han rebut 34 avisos
de la ciutadania, s’han fet 37 visites a domicilis particulars i s’han localitzat 2 focus de
cria del mosquit tigre. En aquestes visites
s’ha detectat que els punts de major risc en
què s’han localitzat focus de mosquit tigre
han estat els següents:

consultar a la pàgina web municipal
www.elmasnou.cat. Altres recomanacions
són: evitar els contagis quan es tus o s’esternuda, tapant-se la boca i el nas amb un
mocador d’un sol ús; mantenir les mans
netes, rentar-les amb aigua i sabó durant
uns 10 o 20 segons; ventilar els espais tancats, i evitar compartir gots, coberts, raspalls de dents i altres objectes que puguin
haver estat en contacte amb saliva o secrecions. La regidora de Salut, Cruz Álvarez,
ha explicat que “l’Ajuntament del Masnou
s’ha posat a disposició de la Generalitat des
del primer moment per col·laborar-hi amb
tots els nostres mitjans i per rebre i difondre la informació amb la major urgència
possible”. Álvarez també ha anunciat que
properament es donarà informació sobre
les campanyes de vacunació, tant de la grip

El 18 d’abril es va celebrar la IX Desfilada de Gossos d’ADAM.

Per sisè any consecutiu, la Regidoria de
Salut Pública ha organitzat la campanya d’identificació d’animals de companyia, enguany sota el lema “T’estimo, no
em perdis. Posa’m el xip”. Entre els
mesos d’abril i de juny de 2009, i amb
la col·laboració dels quatre centres
veterinaris del Masnou, es va subvencionar una part de la implantació del
microxip als gossos i als gats de les persones participants en la campanya, i
se’ls va inscriure al cens municipal d’animals de companyia. El preu pactat
per cada microxip va ser de 50 euros,
21 dels quals són aportats per la Regidora i els 29 restants, per la persona
propietària. Es va fer una previsió pressupostària de 100 microxips, 10 dels
quals es van reservar per a l’associació
protectora d’animals del Masnou,
ADAM. En aquest cas, l’Ajuntament

aporta 45 euros i ADAM els 5 restants.
Fins al 20 de juny es van rebre un
total de 85 sol·licituds de participació i
10 per part de l’Associació ADAM, i l’Ajuntament va decidir allargar la campanya fins al mes de setembre fins a
esgotar els 100 xips previstos. Del total
d’animals identificats, 85 són gossos i
15 són gats.
La campanya va anar precedida de
la IX Desfilada de Gossos d’ADAM, el
18 d’abril, com a festa d’inici de campanya, per fer-ne una major difusió. A
més a més, s’ha signat un conveni de
col·laboració amb el Col·legi Oficial de
Veterinaris de Barcelona segons el qual
l’organisme avança als centres veterinaris l’import dels microxips implantats
durant la campanya, per reduir el termini de pagament, i posteriorment,
cobrar-lo a l’Ajuntament.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Setembre de 2009

El Masnou i el seu
comerç, presents
a la Fira de Cabrils

La Challenge de llarga distància
passarà pel Masnou
El triatló internacional Challenge de llarga distància, una de les proves esportives més dures del món, arriba al Maresme el diumenge 4 d’octubre. Més de dos
mil esportistes d’arreu demostraran la
seva capacitat de resistència: nedaran
3.800 m, recorreran 180 km amb bicicleta i faran una cursa a peu de 42,1 km. La
prova passarà pel Masnou, raó per la qual
es tallarà el trànsit de la Nacional II entre
les 6.30 i les 18 h, aproximadament. El
tall afectarà els municipis compresos
entre el Masnou i Calella.
Al Masnou, el tall serà a l’altura de la
rotonda d’Alella. El 24 de maig es va celebrar la Half Challenge, que també va passar pel municipi.

AJUNTAMENT

L’Ajuntament del Masnou va comptar amb una parada a la fira.

La 22a edició de la Mostra Gastronòmica,
Comercial i d’Artesans de Cabrils es va
celebrar entre el 14 i el 17 d’agost i va
comptar amb la presència del Masnou
com a municipi convidat. Aquestes jornades van reunir els millors restaurants
locals i comarcals, que van preparar plats
tradicionals i d’altres d’especials. Com a
representants del teixit comercial i artesanal masnoví hi van prendre part els

comerços L’Anxoveta i Artannia. Enguany,
han participat a la Mostra un total de 64
restaurants, establiments comercials i
paradistes. El regidor de Promoció Econòmica, Artur Gual, ha comentat que
“atès que la Fira de Cabrils és la fira gastronòmica més destacada de la comarca,
era important que el Masnou hi fos present per donar a conèixer la nostra oferta gastronòmica, cultural i de lleure”.
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Ajuts per a obres de millora
als locals comercials
Amb la intenció d’intentar impulsar el
comerç municipal i disminuir els possibles
efectes negatius de les obres que actualment s’estan duent a terme al Masnou,
l’Ajuntament vol animar les persones titulars d’activitats econòmiques del municipi perquè inverteixin en el local on desenvolupen la seva activitat. Amb aquest
objectiu, s’han promogut ajuts per a obres
en els locals, que consisteixen en una bonificació del 95% en la taxa aplicada a la
llicència d’obres, que es descomptarà d’ofici en el mateix acord de concessió de la
llicència o, si escau, en el moment de la
presentació de la comunicació prèvia.

Requisits per accedir a aquests
ajuts:
Les obres s’han de sol·licitar abans
del 31 de desembre de 2009.
Han de realitzar-se en locals o establiments on s’efectuïn activitats
econòmiques o comercials.
Les persones interessades a tramitar l’ajut hauran d’adreçar-se al
Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament del Masnou.

CONSUM

Recomanacions per a la tornada a l’escola

Avís als usuaris i usuàries
de telefonia mòbil
i Internet que viatgen
a l’estranger

Actueu amb responsabilitat i mesura en les compres amb motiu de la tornada
a l’escola del mes de setembre

Controleu les compres per impuls.
Feu una llista dels productes que considereu necessaris.
Elaboreu un pressupost previ adequat a la despesa disponible.
Demaneu informació dels preus i compareu-los amb els
de diversos establiments, i també fixeu-vos en la qualitat dels productes.
Feu un ús prudent de la targeta de crèdit i controleu la
despesa que no pagueu en efectiu.
Tingueu en compte que anar a comprar fora del municipi suposa una despesa addicional.
Pregunteu al comerç per la possibilitat de canviar l’article comprat. L’establiment no té l’obligació de canviar un
producte que està en perfecte estat, tret que ho anunciï.
Tingueu en compte altres elements en la compra dels
productes, com valorar si en la seva producció s’han tingut en compte criteris de sostenibilitat o els seus efectes sobre el medi ambient i trieu els productes fets a Cata-

Per tant, convé tenir en compte aquests consells per
evitar les compres ràpides que desestabilitzen l’economia familiar:
lunya o a prop nostre, i, en el cas que vinguin de tercers
països, trieu productes de comerç just, que garanteixin
que en la seva producció s’han respectat els drets humans
i dels treballadors i treballadores que els han fet.
Recordeu que les etiquetes han de ser en català i/o castellà i llegiu detingudament les instruccions d’ús i les
característiques del producte.
Demaneu i conserveu el tiquet de compra o la factura,
ja que és la vostra garantia. Si detecteu defectes en el
producte, adreceu-vos a l’establiment on s’ha adquirit i
presenteu el tiquet de compra o la factura.
Conserveu els documents que descriuen l’article i n’especifiquen les característiques (publicitat, catàleg, instruccions...).
Recordeu que la publicitat és vinculant: podeu exigir-ne
el compliment.
Tots els comerços han de disposar de fulls oficials de
reclamació/denúncia.

MIREIA CUXART

ARXIU

L’Oficina Municipal d’Informació de Consum del Masnou (OMIC) us recorda que aquestes compres s’han
de fer de manera responsable, perquè no desequilibrin
el pressupost familiar i per tal que siguin segures, solidàries i respectuoses amb el medi ambient.

Des de l’Oficina Municipal d’Informació de Consum del Masnou,
recordem a les persones usuàries
de telefonia mòbil i Internet que,
si viatgen a l’estranger, abans de
marxar, s’informin de les tarifes
que cobra el seu operador per
efectuar o rebre trucades telefòniques, per enviar o rebre missatges SMS, per descarregar dades
i per accedir a Internet des del
país de destí.
Si viatgeu per la Unió Europea (27 països), existeixen eurotarifes,
normes comunitàries que limiten els preus de les trucades, dels missatges de text i de la navegació per Internet amb el mòbil des d’un
altre país de la Unió Europea.
Atenció: si viatgeu amb el vostre ordinador portàtil i voleu navegar per Internet, consulteu les tarifes!
Si viatgeu per països de fora de la Unió Europea, no hi ha cap
regulació vigent. Per això, tant per a telefonia mòbil, SMS, descàrrega de dades o accés a Internet, informeu-vos i assegureu-vos
de les tarifes abans de viatjar.
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EDUCACIÓ

Setembre de 2009

Els centres educatius
del Masnou tornen a
l’activitat

MIREIA CUXART

Més de tres mil alumnes de la vila assisteixen a classe aquest mes de setembre

Escolars abans d’entrar a classe.

Tot i que la majoria dels centres de primària i secundària van començar les classes
el 14 de setembre i les escoles bressol ho
van fer a començaments de mes, el dilluns
21 es farà la festa d’inauguració oficial del
curs escolar. L’acte tindrà lloc a les 18 h,
a la sala polivalent de l’edifici Els Vienesos, inaugurat recentment, que, entre
altres serveis, acull el Centre de Forma-

ció de Persones Adultes del Masnou
(CFPAM), que, després del seu trasllat des
de l’Edifici Centre i del canvi de Regidoria (de Serveis Socials a Educació), té una
rellevància especial en aquest inici de
curs.
L’acte d’inauguració constarà dels parlaments de l’alcalde, Eduard Gisbert, i
del regidor d’Educació, Màxim Fàbregas,
a més d’una conferència a càrrec de Joan
Subirats, catedràtic de ciència política de
la Universitat Autònoma de Barcelona,
sobre la importància i l’evolució de l’educació al llarg de tota la vida de les persones. La conferència, com ja es va fer l’any
passat, compta amb la col·laboració del
Centre de Recursos Pedagògics i s’ha convidat a assistir-hi el professorat del Baix
Maresme. Acabada la conferència, hi
haurà un petit refrigeri i es mostraran les
noves instal·lacions del CFPAM.
En el moment de tancar aquesta edició, el CFPAM comptava amb més de 150
persones matriculades als seus cursos, que
s’afegeixen als més de 2.900 escolars
matriculats als centres de primària i
secundària, públics i concertats, del municipi. Aquestes xifres, però, podrien patir
modificacions, ja que al mes de setembre
es fan moltes matriculacions.
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Les obres de La Barqueta avancen
a bon ritme
La segona escola bressol municipal començarà l’activitat
durant el primer trimestre del 2010
La construcció de la nova escola bressol municipal, La Barqueta, que entrarà
en funcionament el primer trimestre del
2010, es troba en fase avançada d’execució. Les obres van començar el 9 de
juliol i es preveu que finalitzin a finals
de desembre. Actualment, i complint la
planificació prevista, s’ha executat aproximadament un 40% de l’obra. També
s’han iniciat els treballs de tancaments
i divisòries.
La Barqueta acollirà 54 infants de
0 a 3 anys, amb la qual cosa s’amplia

l’oferta actual educativa pública d’aquesta franja d’edat fins a un total de
95 alumnes. El regidor d’educació,
Màxim Fàbregas, ha manifestat la
seva satisfacció pel ritme de les obres
i ha refermat la voluntat del Govern de
continuar impulsant la millora de l’educació al nostre municipi, simultaniejant actuacions de millora dels centres
educatius públics i accions de suport
al conjunt de la comunitat educativa
del Masnou (alumnes, famílies i equips
docents).

El Masnou estrena escola de Música
El 5 d’octubre comencen les classes a
l’Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM), que s’estrena enguany.
L’EMUMM ofereix un total de 7 cursos,
que van des de la iniciació per als infants
fins a les activitats adreçades a la gent
gran, passant per les incloses als grups
de Conjunta’t. Després del període d’inscripció, entre finals de juny i principis
de juliol, les matriculacions es van formalitzar al mes de juliol i a començament de setembre i en alguns grups
encara hi ha alguna vacant. Les tarifes
oscil·len entre els 15 i els 70 euros per
a les persones empadronades i/o escolaritzades al Masnou. Durant els primers
anys de funcionament, l’EMUMM oferirà les seves activitats a les instal·lacions
de l’IES Mediterrània.

L’escola de música és una realitat
després que s’aprovés l’establiment d’aquest servei públic al Ple del mes de juny.
El regidor d’Educació Màxim Fàbregas
ha afirmat que aquest nou servei, reclamat des de fa molts anys pel conjunt de
la població i que va ser una de les propostes amb més suport d’entre les incloses al Projecte educatiu del Masnou,
amplia l’oferta educativa pública del
municipi i acosta la música a tots els
masnovins i masnovines. Màxim Fàbregas ha volgut també ressaltar el suport
de tot el consistori a aquest projecte i
ha agraït l’esforç de totes les persones
que hi han treballat, molt especialment
a la comunitat educativa de l’IES Mediterrània per oferir les seves instal·lacions
a l’EMUMM.

JOVENTUT

Per tercer any consecutiu, gràcies al programa “Surt de l’ou”, el
jovent de 12 a 35 anys ha pogut triar les activitats d’estiu que més
els interessaven i proposar-les a la Regidoria de Joventut, que en
va assumir una gran part del cost perquè es poguessin dur a terme.
Entre les demandes més sol·licitades, els i les joves van triar una
sortida a Port Aventura, una activitat de guerra de pintura (paintball) a la muntanya del Maresme i surf de vela a la platja del Masnou. A més a més, durant tot el juliol, van poder passar per Ca
n’Humet i participar cada tarda en les activitats organitzades i
dinamitzades per la Regidoria: futbolí, billar, tennis de taula, minilliguetes, PlayStation, jocs de rol, jocs de taula i el servei de bookcrossing.

Com a projecte innovador, aquest estiu, la Regidoria de Joventut
ha apostat per traslladar dins del mòdul del Punt d’Informació
Municipal del Masnou (PIMM), ubicat davant del baixador d’Ocata, el Punt d’Informació Juvenil (PIJ), que durant tot l’any dóna
el seu servei a Ca n’Humet.
La informadora juvenil hi ha estat en el mateix horari habitual
donant servei d’informació a tota la gent jove, acostant així la
informació juvenil a un dels espais més emblemàtics i utilitzats
del Masnou a l’estiu. Aquest fet ha permès que joves, i no tan joves,
desconeixedors del PIJ poguessin descobrir un servei tan proper.
El nombre de consultes ha estat molt elevat, i la Regidoria valora
molt positivament aquesta iniciativa i treballa ja per a la propera
campanya d’estiu.

ELISA CAMPS

Enguany, la Regidoria d’Infància ha fet un gran esforç per millorar el procés de preinscripció i inscripció de les famílies que volien
participar en el Casal d’Estiu infantil. S’ha aconseguit fer un procés sense cues i més còmode i àgil aprofitant les noves tecnologies, ja que les preinscripcions es van poder fer via Internet. D’altra banda, la Regidoria va fer tot el possible per assumir totes les
preinscripcions i finalment cap infant no es va quedar sense poder
participar en l’activitat. Des del mes de juny fins al mes de setembre, al casal, ubicat al CEIP Marinada, s’hi han dut a terme múltiples activitats, i els infants han pogut gaudir de la piscina, han
anat a la platja i han fet excursions fora del Masnou. Segons l’organització, un any més, tots els i les participants han manifestat
la seva satisfacció per la proposta portada a terme.

Bona rebuda del PIJ
a la platja d’Ocata

GEORGINA NOY

El programa ‘Surt de l’ou’
permet al jovent gaudir
d’un Fakaló a mida

ÀLEX ROSA

El Casal d’Estiu infantil
clou amb la satisfacció
dels i les participants
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TRIBUNA POLÍTICA

El 2009, un any clau en la millora de
serveis i equipaments al Masnou

Cruz Álvarez
Regidora del Grup
Municipal del PSC

L’11 de setembre es va inaugurar el nou
equipament de proximitat Els Vienesos, al
Masnou Alt. Aquest equipament neix amb
la ferma voluntat d’acostar l’Administració a la ciutadania i revitalitzar una àrea
amb una històrica mancança de serveis
públics municipals, i s’ha complementat
amb uns jardins i una àrea d’esbarjo que
dignifiquen l’entorn.
És la clara visualització d’una nova filosofia de servei públic, de la visió d’una
administració municipal més descentralitzada i capaç de donar un servei de qualitat als ciutadans i ciutadanes del Masnou
que ja va començar a treballar l’Equip de

El mirall trencat

Pere Parés
Potaveu del Grup
Municipal de CiU

Tots tenim els nostres referents, individuals o col·lectius. Al Masnou hi ha
instal·lat un model de gestió metropolità,
per part del Govern municipal. El referent
ideològic és ben clar: la gran Barcelona de
l’era Maragall. En l’aspecte urbanístic, l’encaix és força preocupant i els nostres nous
signes identitaris són o seran un pla urbanístic com el de l’Estampadora, que ha
pres com a referència el model de la vila
olímpica, o un complex emmirallat en el
de Diagonal Mar –en paraules del nostre
alcalde– al sector de llevant del litoral
masnoví, que el nostre Ajuntament ja ha
planificat. Si bé aquests dos grans projectes resten en dic sec i esperen que una

Esquerra proposa esmenes per
preservar el nucli antic

Quim Fàbregas
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

El mes de juliol passat va ser aprovada la
modificació del Pla general d’ordenació
urbana (PGOU) del Masnou. Després de
diversos intents del Govern per aprovar la
modificació, que finalment va ser retirada
de l’ordre del dia al mateix Ple perquè no
comptava amb la majoria suficient, ERC
va votar-hi favorablement, ja que s’hi van
incorporar les dues esmenes més importants que hi havíem proposat.
La modificació proposada pel Govern
afectava bàsicament el nucli antic i l’eixample. El Grup Municipal d’ERC estava d’acord en l’esperit de les propostes de modificació fetes pel Govern, però pel nostre

No als acomiadaments a DOGI

Màxim Fàbregas
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA

Els treballadors de DOGI han convocat
quatre jornades de vaga per als dies 15, 17,
19 i 20 de setembre, com a mesura de pressió davant les intencions de l’empresa d’acomiadar noranta persones.
Aquests possibles acomiadaments s’afegirien a les baixes que s’han produït a la
plantilla com a conseqüència dels expedients de regulació d’ocupació efectuats
per l’empresa els darrers quatre anys.
Tot el treball del nostre Grup Municipal, abans des de l’oposició i els darrers
anys des del Govern, ha estat adreçat a la
consecució de dos objectius: el manteniment de l’empresa al nostre municipi i la

No seguim l’exemple Zapatero!

Frans Avilés
Portaveu del Grup
Municipal del PP

Amb el final de l’estiu arriba el temps de fixar
els impostos municipals per a, un cop fixats, preparar els pressupostos que hauran de regir l’any
vinent. Assistim atònits a l’última gran idea de
Zapatero: apujar els impostos en plena crisi! Una
iniciativa que, segons calculen els experts, costarà a cada família uns 1.000 euros l’any, amb
pujades de l’IVA i la gasolina, i una supressió
dels famosos 400 euros, entre d’altres pujades
impositives.
En clau municipal són molts els impostos
que es paguen (IBI, taxa de recollida de deixalles, impost de circulació, etc.) i una mala gestió d’aquestes taxes pot ser una altra bufetada a
la butxaca dels ciutadans si el que es decideix
és apujar-los.
I aquest temor, per desgràcia, el tinc. I el tinc
per dues raons. Primer, per l’excessiu seguidisme que el Govern municipal fa de Zapatero, ja
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Govern anterior i que continua l’actual.
Properament, amb la posada en marxa
de l’edifici de Correus (on es traslladarà
tota l’Àrea de Serveis a les Persones –Serveis Socials, Salut Pública, Cultura, Consum, Educació, Joventut, Infància i l’Oficina d’Atenció Ciutadana, entre d’altres–,
actualment amb els departaments dispersos per diferents equipaments de tot el
Masnou), aquesta filosofia de servei públic
es farà molt més visible.
Què significa que s’unifiquin tots
aquests serveis i es traslladin a l’antic edifici de Correus? Significa, per exemple,
que qualsevol persona que hagi de fer una
gestió no haurà de recórrer mig Masnou i
perdre tot un matí per informar-se i presentar les instàncies corresponents.
Significa que la Biblioteca Municipal

tindrà espai suficient a l’actual ubicació
de l’edifici del Mercat Municipal per reformar-se, créixer i transformar-se en la
biblioteca pública de qualitat que el Masnou es mereix.
Significa que el centre de participació
Ca n’Humet podrà alliberar espai i ser utilitzat per les entitats del poble, tal com és
la seva demanda des de fa molts anys.
Significa, per finalitzar, i no menys
important, que els treballadors i treballadores municipals podran treballar en unes
millors condicions, per poder fer amb qualitat la seva feina, que no oblidem que és
el servei públic.
Hi ha hagut moltes veus des de l’oposició que defensaven que a l’espai de l’actual edifici de Correus es fes un parc
públic. Es pot entendre la demanda dels

veïns, ja que tenir un parc davant de casa
sempre és agradable. Però la nostra obligació és pensar en el bé comú, en l’interès
general i en el benefici de totes les persones del Masnou, i la unificació de serveis
municipals a l’antic edifici de Correus no
ha estat cap frivolitat.
Aquest és el camí i la filosofia de l’Equip de Govern actual, i el 2009 ha estat
un any clau. La inauguració i posada en
marxa del nou Centre d’Atenció Primària
d’Ocata –amb el Centre de Salut Mental i
el Centre d’Atenció a la Salut de la Dona–,
la posada en marxa a la Casa de Cultura
del Centre de Recursos i Informació per a
la Dona (CIRD), o la propera inauguració
de la segona escola bressol municipal recordem que el Masnou no va tenir la primera fins al 2005- són fets i ens avalen.

marinada econòmica reactivi l’activitat
immobiliària, d’altres ja són ben presents,
com l’edifici de Correus, un miniMACBA
encaixonat amb calçador en un entorn de
construccions nobles i rellevants. També
podem afegir els nous pisos del Mercat
Vell i el pas soterrat, que no tenen res a
veure amb la llum i l’entorn mediterrani
de vora el mar. Sovint tenim la sensació
que el Masnou d’avui és territori abonat
per alguns arquitectes més ansiosos de
currículum que no pas de fer plausible un
urbanisme arrelat a les característiques de
l’entorn, sense oblidar els riscos que suposa que un municipi de 22.000 habitants
s’emmiralli en una ciutat d’1.615.000 habitants, capital d’una nació.
El model que es reflecteix al Masnou
d’avui és el mateix que el del preludi de

l’actual Barcelona. Una Barcelona degradada, que ha perdut el respecte i l’autoestima. Les imatges aparegudes recentment
a El País (que no es caracteritza per manifestar-se en contra dels governs socialistes) de degradació de la convivència al
carrer en un lloc tan emblemàtic com la
Boqueria han posat de manifest allò que
les paletades del discurs modern i pseudoprogre no han pogut obviar. L’alcalde
Hereu manifesta que no té mitjans i el
mateix president Zapatero –reblant el
clau– li ha contestat que espera que prengui les mesures necessàries per frenar la
degradació de l’espai públic. El problema
ja no rau en si hi ha ordenances o no; la
qüestió de fons és la voluntat per fer-les
complir, el model de ciutat o poble i el
pòsit ideològic que desdibuixa els límits

entre l’autoritat i la tolerància. Definitivament Barcelona ha perdut el nord.
A casa nostra, i salvant les curtes distàncies, comencen a haver-hi símptomes
de la mutació barcelonina i l’obstacle principal és el d’un govern el referent i el nord
del qual són els d’una ciutat que els ha perdut. La proposta de CiU d’actualitzar l’ordenança de convivència i civisme, amb el
suport de totes les forces del consistori,
dorm el son dels justos setze mesos després, juntament amb la clarificació dels
fets de Ca n’Humet de l’estiu de 2008. No
solament importem okupes. No és doncs
cap casualitat que el mirall torni a reproduir idèntica la imatge al Masnou del
Govern de la capital, és a dir, un alcalde
del PSC amb ICV en minoria i amb el
suport extern i puntual d’ERC.

Grup Municipal era imprescindible que les
modificacions que finalment fossin aprovades vetllessin per la preservació del
patrimoni arquitectònic i la tipologia urbanística del Masnou i, segons el nostre parer,
les propostes del Govern no ho feien. Afavorien l’agregació de finques, ja que proposaven que en el cas de finques d’entre 6
i 20 metres de façana es deixés construir
un habitatge cada 100 m2 i a partir de 20
metres de façana, un habitatge cada 90 m2.
Per ERC, aquesta proposta incentivava
l’enderroc de finques contínues, ja que permetia construir habitatges més petits, cosa
que no contribuïa a conservar la tipologia
del nucli antic. ERC va presentar una esmena, que va ser acceptada, en què demanava que la densitat fos d’un habitatge cada
100 m2, independentment de si la finca o

l’agregació de finques estava per sobre o
per sota de 20 metres lineals de façana.
L’altra modificació important proposada pel Govern eximia de l’obligatorietat de
construir places d’aparcament a les finques
del nucli antic que fossin enderrocades per
construir un habitatge unifamiliar o bifamiliar. ERC va presentar una esmena que
proposava que l’exempció de l’obligatorietat de construir aparcament quedés condicionada al fet que les obres fossin de rehabilitació o ampliació i, per tant, que es conservessin les façanes; però que, en el cas
que s’enderroqués la finca, s’estigués obligat a construir les places d’aparcament que
fixa el Pla general. Esquerra volia premiar
així els propietaris i propietàries que rehabilitessin les seves finques i que s’apliqués
la normativa de les places d’aparcament en

els casos en què s’enderroqués l’antiga
finca.
Després de moltes negociacions, es va
aprovar la modificació amb aquesta esmena incorporada de la manera següent: en
el cas de finques de menys de 5 metres de
façanes, independentment de si se’n produeix l’enderroc o no, quedarien exemptes de la construcció de places d’aparcament. Quan la finca tingui més de 5 metres
de façana, només en el cas que hi hagi rehabilitació, no s’estarà obligat a construir les
places d’aparcament (la majoria de finques
del nucli antic tenen més de 5 metres de
façana).
Creiem que totes dues propostes d’ERC
incorporades a la modificació poden contribuir a la preservació de la tipologia urbanística del nucli antic.

conservació dels llocs de treball.
El primer objectiu va quedar garantit
amb l’aprovació dels dos plans urbanístics
de DOGI. El segon semblava garantit amb
el conveni signat entre el propietari majoritari de DOGI, el senyor Josep Domènech,
i l’Ajuntament del Masnou.
Malauradament, la situació actual posa
de manifest la clara i reiterada voluntat de
l’empresa de reduir sensiblement el nombre de llocs de treball i sembla demostrar
que, per als seus dirigents, els acords amb
l’Ajuntament són paper mullat.
Qualsevol argument, des de la irrupció
dels xinesos en el món del tèxtil fins a l’actual situació econòmica, ha estat bo per
l’empresa per tal de justificar propostes
de reduccions salvatges de plantilla que

deixen sense efecte els importants esforços que tant l’Administració autonòmica
com l’Ajuntament del Masnou han fet per
evitar situacions com la que de nou planteja DOGI.
Creiem que s’ha acabat l’hora de les
bones paraules i que cal passar als fets, i,
en aquest sentit, des d’ICV-EUiA volem deixar clar el nostre suport als treballadors
de DOGI i el nostre compromís d’acompanyar-los en la seva lluita per la defensa
dels seus interessos.
Les actuacions descarades de l’empresa i el seu menyspreu cap els treballadors,
les seves famílies i l’Ajuntament del Masnou han de tenir una resposta contundent.
Manifestem també la nostra voluntat

de fer servir tots els mecanismes legals per
exigir a l’empresa el compliment dels convenis signats amb l’Ajuntament.
Afirmem amb claredat que, si aquest
conflicte acaba amb acomiadaments, ICVEUiA es considerarà alliberada dels compromisos contrets amb l’empresa i actuarà en conseqüència: ens oposarem a donar
el vistiplau al compliment de les obligacions que l’Ajuntament havia acordat en
el conveni signat amb DOGI, ja que entenem que ha estat trencat de manera unilateral per l’empresa.
Finalment, cridem la ciutadania perquè
se solidaritzi amb els treballadors de DOGI,
i la convidem a participar en les accions que
convoquin com a suport a la vaga.
A DOGI, ni un acomiadament més!

que, sigui quina sigui la iniciativa, el nostre Ajuntament la rep amb els braços oberts. I segon,
pels antecedents o el currículum del Govern
municipal, ja que, durant aquest any, hem hagut
de fer front a una pujada generalitzada dels
impostos de més del doble de l’IPC, cosa que ha
vingut a confirmar un increment de la pressió
fiscal al nostre poble.
A l’octubre tindrem el debat sobre els impostos municipals i la nostra postura serà clara,
rotunda i inamobible: increment zero. No podem
seguir augmentant els impostos quan molts ciutadans han vist disminuïts els seus ingressos,
perquè això només agreujaria la seva situació.
Ja vindran temps millors en els quals tots, o la
majoria, podrem pagar una mica més. Ara és
millor que la major part del pressupost familiar
el gestionin les famílies.

parar los presupuestos que deberán regir el próximo año. Asistimos atónitos a la última gran
idea de Zapatero: ¡subir los impuestos en plena
crisis! Una iniciativa que, según calculan los
expertos, costará a cada familia unos 1.000 euros
al año, con subidas del IVA y la gasolina, y la
supresión de los “famosos” 400 euros, entre
otras subidas impositivas.
En clave municipal son muchos los impuestos que se pagan (IBI, tasa de recogida de basuras, impuesto de circulación, etc.) y una mala
gestión de éstos puede ser otra “bofetada” al bolsillo de los ciudadanos si lo que se decide es
subirlos.
Y ese temor, por desgracia, lo tengo. Y lo
tengo por dos razones. Primero por el excesivo
seguidismo que el gobierno municipal hace de
Zapatero puesto que, sea cual sea la iniciativa,
nuestro Ayuntamiento la recibe con los brazos
abiertos. Y segundo, por los antecedentes o
“currículum” del gobierno municipal ya que,
durante este año, hemos tenido que hacer fren-

te a una subida generalizada de los impuestos
de más del doble del IPC, lo que ha venido a confirmar un incremento de la presión fiscal en
nuestro pueblo.
En octubre tendremos el debate sobre los
impuestos municipales y nuestra postura va a ser
clara, rotunda e inamovible: incremento cero. No
podemos seguir aumentando los impuestos cuando muchos ciudadanos han visto disminuidos sus
ingresos, porque eso sólo agravaría su situación.
Ya vendrán tiempos mejores en los que todos, o
la mayoría, podremos pagar un poco más. Ahora
es mejor que la mayor parte del presupuesto familiar lo gestionen ellas mismas, las familias.

¡No sigamos el ejemplo Zapatero!
Con el fin del verano llega el tiempo de fijar los
impuestos municipales para, una vez fijados, pre-

NOTA: El Masnou Viu publica l’article del Grup Municipal del PP presentat en llengua castellana tot i que
vam fer constar reiteradament al Grup Municipal
esmentat que el Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament del Masnou, aprovat en sessió plenària de 21/07/1994, explicita que les publicacions
municipals es faran en llengua catalana.
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viu l’agenda del 16 de setembre al 31 d’octubre de 2009
SETEMBRE 22
16

3

Dimarts

10.30 h · Aparcament d'Amadeu I

Deixalleria mòbil

Dimecres

Fins al diumenge 26 de setembre

18 h · Can Malet (3a planta)

Inscripcions als cursos i tallers
2009-2010 de l'Associació
de Cultura, Arts i Artesania
del Masnou
Els dies de matriculació seran el 16 i 17 de
setembre en horari de 18 a 20 h a la 3a planta de Can Malet, a excepció del curs de Fil i
agulla, la matriculació del qual només es
podrà fer el 17 de setembre. La resta de cursos que ofereixen són: Cuina, Restauració de
mobles, marqueteria i estampació, Plàstica en
anglès, Pintura i dibuix, Ioga i Pilates, Composicions de flors seques i naturals, Decoració
de ceràmica i vidres, Patchwork i labors, i Art
creatiu plàstic.
Preu: Consulteu el preu de la matrícula.
Ho organitza: Associació de Cultura, Arts i Artesania
del Masnou

19

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

25

Dins de les Jornades Europees del Patrimoni
a Catalunya. L'objectiu és que els nens i nenes
descobreixin elements clau de la història del
Masnou i el seu patrimoni a l'hora que es
diverteixen fent manualitats.
Ho organitza: Patronat Municipal del Masnou

Dissabte
19 h · Cementiri
municipal

Dins de les Jornades Europees
del Patrimoni a
Catalunya

INTERNET

Una PodCamp és
una unconference
adreçada a entusiastes i professionals dels new media, inclosos els blocaires, podcasters, YouTubers,
membres de les xarxes socials i qualsevol persona que tingui curiositat per aquest tema.
Ho organitza: PodCamp BCN i Ajuntament del Masnou

El Cementiri del
Masnou és un veritable museu a l'aire lliure. S'hi poden
veure obres d'arquitectes i mestres
d'obra com Maurici Augé i Robert,
Eduard Balcells i Buigas, Bonaventura Bassegoda i Amigó, Gaietà Buïgas i Monravà…
Ho organitza: Patronat Municipal del Masnou

De 21.30 a 3 h · Carrer de Sant Miquel

Revetlla sopar de Sant Miquel

ESPORTS
De 9 a 15 h · Camp Municipal
d'Esports del Masnou

1r Torneig Futbol 7 Benjamins
Erra-Point
Torneig de futbol 7 categoria benjamins, amb
la participació dels equips següents: C.D. Masnou, Atl. Masnou, F.C. Barcelona, R.C.D. Espanyol, C.E. Sabadell, U.D. Gramenet, C.E. Europa,
Vila Olímpica, C.F. Calella i C.D. Blanes.

Sopar i ball al carrer amb el Grup
Mandrágora
Com cada any, es posen taules al carrer i
cadascú porta el seu sopar. L'Associació posa
vi, cava, estovalles, gots, plats i coberts. Després hi haurà ball amb el grup Mandrágora
fins a les 3 h de la matinada.
Preu: Activitat gratuïta per a les persones
associades. La resta han de consultar el preu.
Ho organitza: Associació de Veïns i Comerciants del
Carrer de Sant Miquel

Ho organitza: C.D. Masnou

10 h · Teià

Visita guiada de la cella vinaria
de Vallmora, a Teià
Activitat emmarcada dins del Cicle Patrimoni
“La romanització a Catalunya”, amb Antonio
Marín, arqueòleg.
A les 10 h serà la trobada al CAT (Centre
d'Acollida Turística), ubicat a Teià.
Cal preinscripció prèvia.
Informació: masunesco@masunesco.org
o al tel. 93 555 00 73.
Preu: Consulteu el preu de l'activitat.

27

Diumenge

De 10 a 13.30 h i de 17 h a discreció
Parc temàtic Caramar

XVIII Festa del Trenet

30

SOLIDARITAT

Ho organitza: Comissió Festa de la Solidaritat,
Regidoria de Solidaritat i Cooperació

MÚSICA
20.30 h · Plaça d'Ocata

XI Nit d'havaneres i rom
Actuació del Cor Euskalhiria, Els Panxuts, Borinquen
Ho organitza: Sons
Ho patrocina: Ajuntament del Masnou

21

Dilluns

17 h · 1a planta de l'Edifici Centre

Exposició obres d'arteràpia
"Creacions i sentiments des de
la salut mental"

Durant tot el dia · Nacional II

Maresme Challenge Triatló
Internacional de Llarga
Distància
Una de les proves esportives més dures del
món arriba al Maresme. Més de 2.000 esportistes d'arreu demostraran la seva capacitat
de resistència. La prova passa pel Masnou.

5

Veniu a provar sense compromís la primera
classe del curs d'Introducció al Lindy hop
(ball de l'era del swing). Més informació:
http://orfeogracienc.org/ball/masnou
Ho organitza: www.lindyhop.cat

OCTUBRE
1

17 h · Museu Municipal de Nàutica
del Masnou

Nou curs de l'Escola de
Maquetisme Naval del Masnou

Obres creades pels usuaris del Club Social
Esquima dins el taller d'arteràpia. S'intenta,
mitjançant materials i tècniques pictòriques,
afavorir l'expressió de pensaments i sentiments que d'altra forma són dificils d'exterioritzar. Fins al 7 d'octubre

Inscripcions i inici del curs 2009-2010
L'objectiu de l'escola és arribar a les persones
interessades en el maquetisme com a activitat de lleure i com a formació professional.
Preu: consulteu el preu de l'activitat i els
horaris.

Ho organitza: Usuaris del Club Social Esquima

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Exposició dels treballs presentats al XII Concurs de Fotografia “El Masnou, vila cultural,
gastronòmica i marinera”.
Fins al 14 de novembre

Dissabte

18 h · Ca n'Humet (sala polivalent)

Teatre familiar
El patufet (titelles)
A càrrec de l'Estaquirot Teatre
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
Preu: Consulteu el preu de l'activitat.

EXPOSICIÓ
Museu Municipal de Nàutica

El Bosc: Molt més que fusta.

Ho organitza: Patronat Municipal del Masnou

TEATRE
22 h · Ca n'Humet (sala polivalent)

Ple de Tardor
Cia. Lolita Corina, Las Gallegas
Mostra adreçada a tots els públics, que mostra, de manera didàctica i entenedora, què és
un bosc i la tipologia de boscos.
Ho organitza: Fundació La Caixa i Ajuntament del
Masnou

Altres informacions

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

9

Preu: 12 euros. Venda anticipada d'entrades a
l'OAC i el mateix dia a taquilla a partir de les
20 h.

Divendres

18 h · Biblioteca Pública Joan
Coromines

Hi havia una vegada… llengües i
contes: "Un nen, un conte,
un país"
A càrrec de la narradora Mercè Rubí
S'explicaran contes de diferents parts del
món. Sessió recomanada per a infants majors
de tres anys. Activitat emmarcada dins el Pla
educatiu d'entorn.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines del Masnou

11

Ho organitza: Ajuntament del Masnou, Festival Internacional de Teatre Còmic Ple de Riure

24

D'11 a 13.30 h · Parc temàtic Caramar

Dissabte

18 h · Ca n'Humet
Els actes del Correllengua d'enguany inclouran música, ball de bastons i una xerrada
sobre l'estat actual de la llengua.

Dissabtes d'Acció. Dissabtes de rol o
PlayStation
Diumenge

MEDI AMBIENT

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

Divendres

TEATRE
22 h · Ca n'Humet (sala polivalent)

Ple de Tardor. Los dos Los

11 h · Pista esportiva Pau Casals

D'11 a 13.30 h · Parc temàtic Caramar

Horaris de Ca n'Humet

Circulació del trenet

Ho organitza: Ajuntament del Masnou, Festival Internacional de Teatre Còmic Ple de Riure

26

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

Dilluns

7 h · Madrid
19 h · Biblioteca
Pública Joan
Coromines

Tertúlia literària sobre Les
calaveres atònites, de Jesús
Moncada
Dirigirà la tertúlia la també escriptora M.
Carme Roca. La Biblioteca disposa d'exemplars
per deixar-los en préstec a qui ho desitgi.

Sortida de 4 dies a Madrid
en AVE
Informació i reserves: Casal de Gent Gran
Can Malet (passatge de Marià Rossell, 2. Tel.:
93 555 47 26). Es visitarà Madrid, La Granja,
Riofrío, Segovia, El Escorial i Ávila.
Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

30

Divendres

18 h · Biblioteca Pública Joan Coromines

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

Manualitat de tardor per
celebrar la castanyada

23

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

Divendres

18 h · Biblioteca Pública Joan
Coromines

Contes en Versió Original
En aquesta sessió, contes en castellà de Pilar
Meléndez, que explicarà una història de Xile.
En acabar els contes, els infants podran dibuixar aquella part de la narració que més els
hagi agradat. A partir de quatre anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines, amb la col·laboració de l'Associació UNESCO del Masnou

Divendres d'Acció. Minilliga d'acció
de tennis de taula

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Preu: 12 euros. Venda anticipada d'entrades a
l'OAC i el mateix dia a taquilla a partir de les
20 h.

Dimecres

Els dissabtes 19 de setembre i 17 d'octubre,
de 17 a 21 h, a l'Espai de Trobada de Ca n'Humet, gaudiràs d'una tarda de rol dinamitzada
pel Club de Rol la Fletxa Negra, de Premià de
Dalt. D'altra banda, els dissabtes 26 de
setembre, i 3, 10, 17, 24 i 31 d'octubre, de 17 h
a 21 h, a l'Espai de Trobada de Ca n'Humet,
gaudireu de les últimes novetats de la PlayStation i la Wiï, amb els jocs com el Pro Evolution, Guitar Hero, Mario Car...

Fins al 30 de setembre es faran les inscripcions per participar a les minilligues d'acció
que es duran a terme cada divendres del mes
d'octubre, a les 18 h, a l'Espai de Trobada de
Ca n'Humet. El preu de la inscripció general
és de 2 euros i el dels socis i sòcies de Ca
n'Humet, d'1 euro. El premi per al guanyador
o guanyadora és un val de compra en productes esportius.

Campanya de reforç
de la recollida selectiva de
la matèria orgànica
L'infable "Per reciclar saltant!" està format per
un gran espai de joc que simbolitza els diferents
contenidors de recollida selectiva per conscienciar sobre la reducció de residus que produïm.

21

Els dijous 17 i 24 de setembre, i 1, 8, 15, 22 i
29 d'octubre, de 17 h a 21 h, a l'Espai de Trobada de Ca n'Humet, hi trobareu una varietat
de jocs de taula com Party&Co, Cranium,
dames, cartes, Scrabble, Othello, Monopoli,
Kiriki... Cada setmana varia la proposta de
jocs de taula.

Ho organitza: Xalupa, Associació Cultural_

Circulació del trenet

16

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

Dijous d'Acció. Jocs de taula a Ca
n'Humet

Correllengua 2009

25

Diumenge

Complex Esportiu Municipal

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Associació Fotogràfica del Masnou
(FEM) i Arxiu Municipal, amb el Suport de la Diputació de Barcelona

31

20 h · Ca n'Humet

NATACIÓ
Durant tot l'any, excepte al mes d'agost, s'ofereixen cursos de natació per a nadons,
infants, persones adultes i gent gran, i també
es fan cursos específics de natació per a
embarassades i d'aiguagim.

Jornades fotogràfiques en què especialistes
en la matèria duran a terme tallers teòrics i
pràctics. Preu: Consulteu el preu de l'activitat
Fins al 24 d'octubre

Reunió de la Comissió de Festes

Dijous

Cursets de natació

I Jornades Fotogràfiques
del Masnou

Dilluns

Dimecres

Classe oberta de Lindy hop
(swing)

Durant tot el dia.

Diumenge

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

21 h · Gent del Masnou

IX Festa de la Solidaritat

4

18 h · Sala d'Actes Municipal
(Edifici Centre)

(Dins les jornades)

Circulació del trenet.

Ho organitza: Associació UNESCO El Masnou

10.30 h
Pista
esportiva de l'av.
de Pau Casals

Fira d'Artesania, festa
d'ESQUIMA

Ho organitza: Costa de Barcelona-Maresme

Capvespre al
Cementiri

PodCamp
BCN 2009

10 h · C/ de Barcelona i Roger de Flor

Ho organitza: La Colla de l'Hort

Manualitats marineres al Museu

Dissabte

De 9 a 21 h
Sala de
Conferències
(Edifici Centre)

ARTESANIA

La Fira durarà fins al diumenge 4 d'octubre a
les 21 h.

Divendres

18 h · Museu Municipal de Nàutica del
Masnou

26

23

Dissabte

Taller adreçat a infants de 6 a 12 anys.
Places limitades.
Preu: Gratuït, amb inscripció prèvia.

TEATRE
22 h · Ca n'Humet (sala polivalent)

Ple de Tardor
Marcel Gros, Inventari
Preu: Consulteu el preu de l'activitat. Venda
anticipada d'entrades a l'OAC i el mateix dia
a taquilla a partir de les 20 h.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, Festival Internacional de Teatre Còmic Ple de Riure

Ca n'Humet: de dilluns a divendres, de 8 a 22
h; dissabtes, d'11 a 14 h i de 17 a 23 h, i diumenges, d'11 a 14 h i de 17 a 22 h.
Espai de Trobada 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.
Punt d'Informació Juvenil: dilluns, d'11 a 14 h,
i de dimarts a divendres, de 17 a 20 h. Tel. 93
540 00 56

Horaris de la Casa de Cultura
Casa de Cultura: de dilluns a divendres, de 10
a 14 h; de dimarts a divendres, de 17 a 20 h, i
dissabtes, d'11 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenges i festius, tancat.

Centre d'Informació i Recursos
per a Dones
Els serveis que s'ofereixen són: servei d'informació, servei d'acollida i acompanyament,
assessoria jurídica, atenció psicològica i servei de documentació. Podeu trucar al telèfon
93 555 81 04, enviar un correu electrònic a
dona@elmasnou.cat o adreçar-vos personalment al Passeig Prat de la Riba, 16.
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 h.

Horaris dels equipaments del Patronat
A partir de l'1 d'octubre. Museu Municipal de
Nàutica: de dimarts a divendres, de 10 a 14 h
i de 16 a 19 h, i dissabtes, 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.
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Escola de natura Ursus
Preservació de la fauna i la natura a través de la divulgació

ARXIU URSUS

Xavier Castañer
Fundador d’Ursus

Nens i nenes durant un taller de natura que fa l'entitat.

L’any 2000 va néixer l’escola de natura
Ursus, tot i que des de feia molt més temps
ja actuava com a grup fent educació
ambiental, amb menys mitjans, en el camp
de la investigació i la conservació de la
natura i la fauna. Actualment, té un grup
de treball potent format per una vintena
de persones agrupades en tres equips: un
equip tècnic, un de monitors i monitores,
i un de persones voluntàries.
L’objectiu principal que té l’entitat és la
preservació de la fauna, els ecosistemes i
la natura en general, a través de la divulgació. Ursus vol fer veure la natura amb
uns altres ulls i aposta per l’educació
ambiental com a eina bàsica de treball.
Al llarg de l’any, el ritme de treball d’aquesta escola és molt intens. Tenen el treball dividit en activitats fixes i activitats itinerants. Fan un casal de natura a l’estiu i
un taller de natura per Nadal, excursions

URSUS VOL FER VEURE LA
NATURA AMB UNS ALTRES
ULLS I APOSTA PER L’EDUCACIÓ AMBIENTAL COM A EINA
BÀSICA DE TREBALL
a parcs naturals per estudiar la fauna en
llibertat (llops, óssos, rapinyaires i altres
ocells, llúdrigues...), participen en campanyes de recollida de firmes o d’estudis per
salvar animals en perill immediat (com el
cas dels voltors), fan censos de fauna
autòctona i estudis de salut dels animals
(poblacions, distribució i alimentació) per
millorar-ne l’estat (com van fer recentment
amb el gamarús, que ja torna a cantar per
tot el Masnou). A més de tot això, organitzen conferències i publiquen articles, lli-

bres i guies o col·laboracions amb altres
entitats, i assessoren en temes de fauna.
També treballen per a ajuntaments en
diverses campanyes.
“Estem gratament sorpresos de la resposta que hem tingut per part de la població del Masnou”, explica Xavier Castañer, fundador de l’entitat. “A les conferències, hi assisteix un gran nombre de gent i
en moltes xerrades hi participen les escoles. Hem fet moltíssimes coses amb l’Ajuntament i sé que en farem moltes més, amb
el poble del Masnou”, explica.
Un dels molts projectes immediats que
té aquesta entitat és la gestió de l’Arboretum de Catalunya, a partir de l’octubre, un
bosc de 40.000 metres quadrats per fer-hi
activitats amb les escoles, a la masia de
Can Barba, a Cabrils. També, comencen
un projecte punter a Catalunya sobre el
llop.

Per què aquesta estima per la natura?
Com intenta difondre aquesta passió?
Sóc un naturalista dels d’abans, de l’escola romàntica, seguidor del mestre Fèlix
Rodríguez de la Fuente. De ben petit
somiava que seria un naturalista i que viuria als boscos i tindria intenses experiències vitals. Una dita africana diu: “Defensem allò que estimem, estimem allò que
coneixem i coneixem el que ens ensenyen”.
Vaig aprendre a estimar la natura, a sentir-la dins meu, sento que en formo part,
i si als boscos i als animals els donem una
oportunitat, renaixerà plena de força, mostrant tota la seva bellesa. Si estimes el
que fas, això es transmet sense cap dubte,
és l’energia del projecte la que es contagia i agrada. Els nens són molt receptius.
La gent ve a les activitats, en surt fentse preguntes i vol poder fer més per la
natura.
En quin estat es troba la natura
que envolta la nostra població?
Us quedaríeu parats de tot el que hi viu o
està de pas al poble del Masnou. Estem
envoltats pels parcs de la Serralada Litoral i de Serra Marina, i, a més, la zona de
la costa és un espai de trànsit d’aus migratòries. Els corredors biològics creats als
parcs i les rieres naturals fan que tinguem
al Masnou un munt d’animals salvatges
com eriçons, guineus, fagines, serps... Per
posar un exemple, vam poder fotografiar
un corb marí que pescava i nedava al parc
del Llac. És una de les aus més difícils de
fotografiar en llibertat.
Hi ha consciència de la conservació
i de la preservació aquí?
Bé, de fet, no tenir consciència de preservar no significa ser dolent o incívic, és que
la gent no és conscient de la fragilitat dels
animals salvatges, de com els afecta perdre la qualitat del seu entorn. Al Masnou,
la gent col·labora molt, ens avisa i ajuda
quan hi ha animals ferits o quan hi ha
arbres o plantes malmeses, i si anem ajudant en aquest sentit, estic molt satisfet.
Si tanquem els parcs per raons de conservació, la gent ho accepta i m’expliquen
coses que veuen dels animals per ajudar.
M’agrada aquesta sensació d’implicació.

A l'estiu, organitzen el casal d'estiu de natura.

ARXIU URSUS

ARXIU URSUS

Com contactar-hi

Una de les visites guiades al parc del Llac.

Telèfon: 618 089 137 (Xavier)
ursusnatura@gmail.com
http://ursusnatura.wordpress.com
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Torna el Ple de Tardor
Cultura organitza la segona edició d’aquest festival de teatre fora de la temporada d’estiu

CHAPERTONS

Marcel Gros i el seu ‘Inventari’
seran presents a la segona edició
del cicle d’espectacles dels mesos
d’octubre i novembre.

Entre els mesos d’octubre i novembre, el
Masnou acull la segona edició de festival de
teatre Ple de Tardor, que allarga –com ja va
fer l’any anterior– l’esperit del Festival Internacional de Teatre Ple de Riure més enllà
de l’estiu. Enguany s’hi podran veure els
espectacles Volare, de la companyia Los
Dos Los (16 d’octubre); Las Gallegas, de la
formació Lolita Corina (23 d’octubre);
Inventari, de Marcel Gros (30 d’octubre),
i Circ-Cabaret Armando Rissotto, de la

companyia Txo Titelles (6 de novembre).
L’any passat va ser la primera edició
d’una convocatòria que espera comptar
amb el suport de la ciutadania per anar creixent per esdevenir una cita destacada en
l’oferta cultural del Masnou i arribar a la
consolidació del Ple de Riure de l’estiu.
Un bombonet que s’ha de cuidar

ment de la darrera edició del Festival: “Feia
goig de veure tantes persones gaudint dels
diferents espectacles.” Neira ha afegit que
“tenim un bombonet, com diu Ernest

RAMON BOADELLA

El Mag Lari va actuar al Ple de Riure.

Els espectacles de carrer sempre tenen una bona resposta de públic durant el festival d’estiu.

Primeres Jornades de Fotografia Creativa
L’Associació Fotogràfica El Masnou (FEM)
i l’Ajuntament organitzen les I Jornades de
Fotografia Creativa, sota la coordinació del
fotògraf Héctor Zampaglione. Les jornades tindran lloc el 23 i el 24 d’octubre. El primer dia es dedicarà a la divulgació de la fotografia i la reflexió sobre aquest tema, mentre que el segon se centrarà en tallers teòrics d’introducció a la tècnica fotogràfica.
En el marc de les jornades, es farà el lliurament de premis del XII Concurs Fotogràfic del Masnou, convocatòria oberta fins al
26 de setembre amb el lema “El Masnou, vila
cultural, gastronòmica i marinera”, i amb

Tarrades, de Chapertons, que cal preservar malgrat la crisi. Hem d’estar ben orgullosos tant del Ple de Riure com del Fascurt.
Sense ells, l’estiu no seria el mateix; sense
ells, el Masnou no tindria la projecció cultural de què gaudim ara.” La regidora també
ha volgut reiterar el seu agraïment “a totes
les persones que han col·laborat activament
en aquests dos festivals. Mereixen una menció especial els voluntaris de la Creu Roja,
que han vetllat per nosaltres”.

RAMON BOADELLA

La regidora de Cultura, Marta Neira, ha
valorat molt positivament el desenvolupa-

EL PLE DE RIURE D’ESTIU VA
TORNAR A OMPLIR DE TEATRE I BON HUMOR ELS
CARRERS DEL MASNOU

tres premis de 400, 300 i 150 euros. A continuació, és presentarà l’exposició fotogràfica de la prestigiosa fotògrafa Pilar Aymerich, i s’oferirà a les persones assistents un
visita guiada i oberta al diàleg amb l’artista.
El debat continuarà amb una taula rodona
moderada per Héctor Zampaglione en què
participaran Lluís Salom, secretari d’organització i publicacions d’UPIFC (Sindicat de
la Imatge), i els fotògrafs Ramiro Elena i
Pilar Aymerich. La taula rodona es dedicarà a analitzar la confrontació i/o la convivència actual de la fotografia analògica i la
fotografia digital.

El dissabte 24 d’octubre, a la sala polivalent de l’Edifici Centre, tindrà lloc el
Taller de Fotografia Digital Creativa, amb
el professor Ramiro Elena. També impartirà un taller Alfons Rodríguez, fotoperiodista i professor. Podeu consultar el programa d’actes a l’agenda (pàgina 11) o a la
seu de l’associació FEM (carrer d’Almeria,
27, telèfon 93 540 42 26, correu electrònic
femfotografia@gmail.com). L’organització
ha remarcat que les jornades seran una ocasió única per gaudir al Masnou de la presència i l’experiència de destacats professionals del món de la fotografia.
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Les arrels de la cultura, entre
els arbres
Fins al 5 d’octubre es pot visitar, a la Sala
d’Actes Municipal (SAM), la mostra “El bosc.
Molt més que fusta”, facilitada per la Fundació “La Caixa”, que es va inaugurar el 9 de
setembre passat amb l’assistència d’autoritats municipals, i representants de la Fundació i de La Caixa. La mostra recrea amb
detall i amb recursos vistosos que desperten la curiositat de les persones visitants
l’ambient d’un bosc, amb plafons il·lustratius dels boscos propis de la península Ibèrica, la seva història i el seu paper dins de
l’evolució del clima.
Durant la inauguració de la mostra,
Miquel Àngel Valsells, director de l’oficina principal de “La Caixa” del Masnou, va
explicar que aquestes activitats eren possibles gràcies a la confiança de la clientela de
l’entitat bancària i gràcies a la voluntat social
que promou la seva Obra Social. D’altra
banda, Francisco Javier Gómez, assessor
científic de l’exposició, va fer incidència en
la importància dels boscos com a testimonis
del desenvolupament d’una societat, mentre
que l’alcalde del Masnou, Eduard Gisbert,
va apel·lar a la responsabilitat de la ciutadania per mantenir un patrimoni tan important
com són els boscos. L’edil va fer referència
al fet que la gestió política del Masnou és
conscient d’aquest valor i treballa pas a pas
per aconseguir un Masnou Blau-Verd.

SÒNIA HERNÁNDEZ

La SAM acull la mostra ‘El bosc. Molt més que fusta’, un repàs per la funció ecològica i social dels boscos

La inauguració de l’exposició va comptar amb una molt bona assistència de públic.

Un taller infantil i una visita guiada al Cementiri
per celebrar les Jornades de Patrimoni

El Cementiri és un veritable museu a l’aire lliure.

El cap de setmana del 25 i 26 de setembre, el Museu Municipal de Nàutica celebra les Jornades Europees del Patrimoni. Un any més, Catalunya s’afegeix a les
activitats que es faran durant tot el cap
de setmana arreu d’Europa amb una clara
finalitat: descobrir aquest llegat excepcional que és el patrimoni cultural i gaudir-ne.
Dins d’aquest marc de referència, el
Museu Municipal ofereix, el dia 25, diferents tallers infantils de manualitats de
temàtica marinera. L’objectiu és que els
nens i nenes descobreixin elements clau
de la història del Masnou i el seu patrimoni, alhora que es diverteixen fent
manualitats.
L’endemà, el dia 26, la celebració es
trasllada al Cementiri del Masnou, un

veritable museu a l’aire lliure. L’activitat
“Capvespre al cementiri” proposa apropar-se a l’obra d’escultors, artistes i
arquitectes destacats que van treballar
al Masnou sota encàrrec de famílies
importants. S’hi podran veure obres d’arquitectes i mestres d’obra com Maurici
Augé i Robert, Eduard Balcells i Buigas, Bonaventura Bassegoda i Amigó,
Gaietà Buïgas o Monravà. Amb aquest
itinerari, el Patronat Municipal vol reforçar la idea que el patrimoni arquitectònic monumental representa la cultura
del seu poble i la seva història de forma
privilegiada i que el patrimoni arquitectònic monumental expressa la riquesa
cultural col·lectiva i comuna, i és un factor de coneixença mútua i d’entesa entre
les nacions.

Cursos de teatre a Gent
del Masnou

Arriba la Nit d’Havaneres El Masnou es prepara
i Rom
per rebre el Correllengua

L’entitat Gent del Masnou endega una nova temporada de cursos de teatre per a tothom, a partir dels vuit
anys. Els cursos es realitzaran el divendres a la tarda o
els dissabtes al matí.
Per a més informació podeu contactar amb Aina
Ripol al telèfon 676 33 41 44 o amb l’entitat Gent del
Masnou.

El dissabte 19 de setembre, a partir de les 20.30 h, la plaça
d’Ocata serà l’escenari de l’onzena edició de la Nit d’Havaneres i Rom. L’Associació Cultural Sons organitza
aquesta trobada, que comptarà amb les actuacions del
Cor Euskalhiria, Els Panxuts de Lliçà de la Selva i la
formació masnovina Borinquen. Aquesta iniciativa
compta amb el suport de l’Ajuntament.

El Masnou acollirà per quarta vegada el Correllengua,
organitzat per l’Associació Cultural Xalupa i amb
la col·laboració de l’Ajuntament. Serà el proper 24
d’octubre, a les 18 h, a Ca n’Humet, amb una programació cultural i lúdica que inclourà música, ball de
bastons i una xerrada sobre l’estat actual de la llengua.

el Masnou viu
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Continuen les activitats dirigides a la platja

Dones participant a les sessions d’esport a la platja.

Obertes les inscripcions a les
classes d’activitat física per
a gent gran

AJUNTAMENT

A l’octubre comencen els cursos de natació que ofereix el Complex Esportiu.
Encara hi ha places disponibles als cursos de natació infantil en horari extraescolar (que s’estendran fins al maig de
2010) i al de natació per a nadons (fins

El CD Masnou,
campió del Torneig
d’Històrics

Classes d’escacs
infantils

CD MASNOU

CLUB ATLÈTIC MASNOU

El camp del Club Atlètic Masnou va acollir,
el 5 de setembre, una nova edició del Torneig
de l’Amistat. Aquest Torneig es fa gràcies a
la bona entesa que sempre han tingut els
clubs que hi participen: el CF Alella, el CE
Cabrils i el Club Atlètic Masnou.

Celebrat el XXV
Festival de
Patinatge Artístic

El 6 d’octubre és previst que el Club d’Escacs
El Masnou endegui les classes gratuïtes que
ofereix per a infants d’entre sis i dotze anys
amb la intenció de promoure aquesta pràctica entre la població més jove. Les classes,
impartides per monitors i monitores del Club
Hèctor Aparicio i Vita Tolkachova, es faran
cada dimarts de 19.30 a 21 h, a la primera planta de Can Malet, i és previst que s’estenguin
fins al juny de 2010 (amb les parades obligades de Nadal i Setmana Santa, que s’acostumen a pactar amb l’alumnat implicat). Les classes s’estructuraran entorn a tres grups, en funció dels coneixements de l’alumnat: inicial, mitjà
i avançat.

El dissabte 8 d’agost, a l’estadi Narcís Sala de
Barcelona, el CD Masnou es va proclamar, per
primer cop, campió de la vint-i-quatrena edició
del Torneig d’Històrics del Futbol Català. El conjunt masnoví va derrotar l’Hospitalet per 1-0 en
un partit en què l’únic gol va ser del jugador Àlex
Moreno, després d’una gran jugada d’Ignacio,
al minut divuit de la segona meitat. El partit va
comptar amb la presència del regidor (en aquell
moment alcalde accidental) Ernest Suñé, que
va voler felicitar l’equip en nom del consistori.
El Torneig d’Històrics del Futbol Català
es disputa des de l’any 1984, impulsat pel
Futbol Club Martinenc.

al gener de 2009). S’iniciaran també els
cursos per a persones adultes de natació, natació per a embarassades, activitat física a l’aigua per a gent gran i aiguagim. Com a novetat d’enguany, està previst fer un grup d’aiguagim al vespre.

La nit del dissabte 18 de juliol, el Club de
Patinatge El Masnou va celebrar el festival
anual de patinatge i dansa a les
instal·lacions de l’IES Mediterrània. Sota
el títol “Propera parada, el Masnou”, tant
els clubs convidats (Sant Celoni i Tona) com
l’amfitrió (amb els 104 patinadors i patinadores del Club de Patinatge El Masnou)
van fer gaudir d’una vetllada inoblidable les
prop de 1.500 persones assistents, segons
dades de l’organització.

LLUÍS GERARD

El Club Atlètic
Masnou celebra
el Torneig
de l’Amistat

Una de les activitats amb més èxit és la natació per a nadons.

CLUB D’ESCACS EL MASNOU

AJUNTAMENT

Ja és obert el termini per fer les inscripcions a les activitats físiques adreçades
als masnovins i masnovines de més de
seixanta anys. L’activitat començarà el

A partir de l’1 d’octubre, es reprendran
les activitats adreçades a persones adultes, que es realitzen durant tot l’any, a
excepció dels mesos d’estiu, quan les sessions d’activitat física a la platja en prenen el relleu per donar continuïtat al programa anual. Els dilluns i els dimecres es
farà tai-txi, de 19.30 a 20.30 h, i aeròbic,
de 20.30 a 21.15 h; els dimarts i els dijous,
manteniment, de 8 a 8.45 h, i aeròbic, de
9.15 a 10 h; els dimecres i els divendres,
manteniment, de 9.15 a 10 h, i els dimarts
i els dijous, tai-txi, de 19.30 a 20.30 h, i
Pilates, de 20.30 a 21.30 h. Les activitats
esportives del matí es faran al Complex
Esportiu i les de la tarda, al gimnàs del
col·legi Rosa Sensat. Les inscripcions ja
es poden fer al Complex Esportiu.

Els cursos de natació al
Complex Esportiu escalfen
motors

dia 1 d’octubre i ja se’n poden fer les inscripcions a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), ubicada al carrer de Tomàs
Vives, 4.
Les sessions, que inclouen exercicis
de gimnàstica suau (estiraments, flexibilitat i control postural) i exercicis de
socialització, es faran als tres casals d’avis del municipi (Can Mandri, Can Malet
i Casal d’Ocata) i al Complex Esportiu. A
Can Malet, seran els dimarts de 10.15 a
11.15 h i d’11.15 a 12.15 h, i els divendres
d’11.15 a 12.15 h i de 17.15 a 18.15 h; a Can
Mandri, els dilluns de 10.15 a 11.15 h i de
11.15 a 12.15 h, i els dimarts i dimecres,
de 17 a 18 h; al Casal d’Ocata, els dilluns
de 17.15 a 18.15 h, i els dimecres de 10 a
11 h i de 11 a 12 h, i al Complex Esportiu,
els dijous de 10 a 11 h i d’11 a 12 h.

El Complex Esportiu acull aquesta iniciativa.

Fins al 30 de setembre, la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament del Masnou continua organitzant les sessions d’activitat
física a la platja d’Ocata incloses dintre
del programa “Fem esport, fem salut, a la
platja”, endegat al mes de juliol. Les sessions, d’accés totalment lliure i gratuït,
tenen lloc els dilluns i els dimecres, de
9.30 a 10.30 h, quan es fa manteniment, i
els dimarts i dijous a la mateixa hora,
quan es fa tai-txi. A la tarda, els dilluns i
dimecres, de 19 a 20 h, es fa Pilates, i els
dimarts i dijous, manteniment. El lloc de
trobada amb el monitor o la monitora és
al passeig Marítim, a l’altura del carrer de
la Mare de Déu de Núria, en el punt on es
troba el panell informatiu d’escalfament
del circuit de fúting.
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Bruno Saltor, futbolista d’elit
“No tinc cap record que no sigui al costat d’una pilota”
El futbolista Bruno Saltor (el Masnou, 1 d’octubre de 1980) va debutar a Primera Divisió la temporada 2001-2002 amb
el RCD Espanyol. Des de llavors ha plogut molt, però la seva formació i professionalitat l’han portat fins a dalt de tot. L’esforç
ha valgut la pena i ara és el lateral dret del València CF, equip pel qual ha firmat un contracte de tres anys. Amb pilota o sense,
al Masnou hi té molts bons records i tota la família.
Com va començar la seva relació amb
el món del futbol? Sempre va voler ser
futbolista?
Sempre m’ha agradat el futbol, la meva
família és futbolera i tot ha estat una mica
més fàcil, perquè a casa sempre m’han
donat suport. No tinc cap record que no
sigui al costat d’una pilota.

donat una maduresa que em permet afrontar d’una forma diferent els partits.
La vida d’un futbolista no és gens
llarga. Quins plans té per al futur?
El després és complicat. Tota una vida fent
el mateix, jugant al futbol, i arribes als trenta-cinc anys i et canvia tot. M’agradaria seguir
vinculat al món del futbol i de l’esport, ja que
hi ha moltes facetes en què es pot treballar,
però de moment no tinc res en ment. Quan
arribi el moment ja m’ho pensaré.

Quins ídols va tenir de petit? En quins
jugadors s’ha fixat al llarg de la seva
carrera?
El meu ídol de sempre ha estat en Michael
Laudrup. A casa érem del Barça i estava
clar que era el que es mirava més, però després vaig estar jugant al RCD Espanyol i es
pot dir que tinc gran part de periquito.

EL MASNOU ÉS UN LLOC
IDEAL PER VIURE-HI: TENS
UNA PLATJA FANTÀSTICA, LA
CIUTAT DE BARCELONA AL
COSTAT I LA TRANQUIL·LITAT
D’UN POBLE

Quina ha estat la seva trajectòria
professional?
Als catorze anys vaig marxar de Móra d’Ebre, el poble on vivia, per anar a l’Atlètic
Segre, una escola de futbol a Lleida. D’allà
vaig passar a la UE Lleida juvenil i, després, cap al RCD Espanyol, on vaig estar
prop de cinc anys. Més tard, vaig tornar a
la UE Lleida, on vaig estar tres anys, i després de la meva etapa allà, vaig marxar a
la UD Almeria, on vaig estar tres anys fins
que vaig fitxar pel València CF.

Té alguna mania abans de sortir al camp?
Entrar amb el peu dret al camp és un dels
costums que tinc, però intento tenir-ne tan
pocs com sigui possible, perquè crec que
no són cap signe de fortalesa.
Quina relació manté amb el Masnou?
És clar que la meva professió no em permet passar-hi tant de temps com voldria,
però cada Nadal m’hi estic uns dies, perquè hi tinc tota la família. També hi vinc a
l’estiu. Sempre guardo un record molt
especial del municipi, perquè sobretot hi
estic en dates molt assenyalades per mi.
Són moments molt bons.

Gaudeix del moment que està vivint al
València o necessita la perspectiva del
temps per adonar-se’n?
La veritat és que n’estic gaudint molt. M’ha
costat molt d’esforç i treball arribar a
aquest punt, i és per això que en gaudeixo
moltíssim i valoro on sóc.
Enyora els temps a la UD Almeria?
Els anys a l’Almeria han estat molt bons,
perquè, per sort, tot el que hi he viscut ha
estat molt positiu. Han estat dels millors

VALÈNCIA CF

M’HA COSTAT MOLT D’ESFORÇ I TREBALL ARRIBAR
FINS AQUÍ, I ÉS PER AIXÒ
QUE EN GAUDEIXO MOLTÍSSIM I VALORO ON SÓC

anys de la meva vida fins al moment, tant
professionalment com personalment. És
clar que trobes a faltar gent, perquè en tres
anys crees bastants vincles i això sempre
és complicat quan has de deixar-ho. Tot i
així, ara mateix estic gaudint moltíssim
d’on sóc.

Setmana de la
Mobilitat Sostenible
i Segura 2009

Futbolísticament, en què ha millorat
aquests últims anys?
He millorat bastant en la concentració.
Crec que al futbol d’elit és importantíssim
el tema de la concentració. El tema tècnic
és una cosa que ja és més innata i cadascú
és com és. També, el pas dels anys m’ha

Té algun record especial de la seva
època al municipi?
En tinc molts. A casa dels meus avis o al
Casino, on anàvem a jugar futbol sala amb
tots els meus cosins quan érem petits.
L’ambient familiar que té un poble com el
Masnou és el que potser més recordo. Un
poble on es coneix tothom, on et sents
molt a gust. Crec que és un lloc ideal per
viure-hi: tens una platja fantàstica, la ciutat de Barcelona al costat i la tranquil·litat
d’un poble. No sabria dir-te res negatiu del
Masnou.

DIA DEL TRANSPORT PÚBLIC
25 de setembre, divendres
PEDALADA CONTRA EL CANVI
CLIMÀTIC
27 de setembre, diumenge
Concentració a les 10 h al parc
esportiu Pau Casals

“Un clima millor per a les nostres ciutats”

Del 22 al 29 de setembre

Per a més informació, consulteu
l’apartat de Mobilitat a:
www.elmasnou.cat

