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El Masnou ja té a punt les roses i els llibres que ompliran els carrers durant la diada de Sant Jordi. Les
propostes lúdiques i culturals organitzades per les entitats i el consistori són part destacada d’aquesta
jornada, que començarà el divendres 23 i s’estendrà tot el cap de setmana amb diferents activitats, com
el taller de roses o el recital de poetes vinculats al Masnou que han publicat llibre recentment. Carolina
Lozano, Joan Muray, Gregorio Luri, Joan Carles Fogo Vila, Sònia Hernández, Vicenç Llorca, Isabel Navarro i Anna Rossell són els noms dels escriptors i escriptores del Masnou que tindran llibre nou al carrer
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L’Ajuntament posa en marxa una campanya de control del soroll que emeten
els vehicles en circulació per reduir la
contaminació acústica del municipi.
Aquesta campanya està emmarcada
dins el pla anual de controls de trànsit
que realitza la Policia Local amb l’objectiu principal de reduir l’accidentalitat i incrementar la seguretat viària del
municipi.
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El butlletí municipal El Masnou Viu ha
estat finalista del 29è Premi Arrel de Butlletins Municipals, convocat per la Diputació de Barcelona, en el marc dels Premis de Comunicació Local 2009. Aquesta distinció col·loca aquest mitjà de
comunicació entre els cinc millors de tota
la província de Barcelona.
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Estem treballant
per al pressupost municipal

el Masnou viu

Editorial

Eduard Gisbert
Alcalde

El mes d’abril va inevitablement lligat a la celebració de
Sant Jordi. Consistori i entitats uneixen els seus esforços
per oferir un programa d’activitats per animar la ciutadania a participar-hi. Els llibres i les roses són el centre d’aquesta festa, que també és una reafirmació de la cultura i
la identitat pròpies. De la mateixa manera, per saber qui
som i quin és l’entorn que ens envolta, la comunicació local
pot ser una eina de gran valor com a mitjà de transmissió
dels esdeveniments més propers. Aquest és l’objectiu principal d’El Masnou Viu, el butlletí municipal de l’Ajuntament del Masnou, que vol esdevenir el mitjà de comunicació més proper a la ciutadania. La seva tasca ha estat valorada pel jurat del Premi Arrel de Butlletins Municipals de
la Diputació de Barcelona, que l’ha reconegut entre les cinc
millors publicacions de la seva categoria. És un reconeixement que cal celebrar i que ha d’animar-nos a tots plegats per continuar avançant i creixent.

M’agrada / No m’agrada

Imatges del record

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.

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.

Línia
directa

@

En aquest espai, El Masnou Viu us convida a fer una
pregunta a un regidor o regidora sobre qualsevol
dubte que tingueu sobre la gestió del municipi. La
publicació farà arribar la vostra consulta directament a l’edil perquè us sigui contestada. Podeu fer
arribar les vostres 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 93 557 17 00. Entre les consultes rebudes se’n seleccionarà una per publicar-la.

Cristina Puig pregunta:
Volia saber si està prevista l’obertura del
Centre d’Assistència Primària d’Ocata-Teià
a les nits, tal com succeeix al CAP del Masnou i, d’altra banda, si atesa la quantitat de
gent gran que hi assisteix, es preveu allargar el recorregut de l’autobús del poble amb
una parada més a prop del centre.

:)

En contra dels nostres desitjos, i malgrat els esforços realitzats, no podrem proposar l’aprovació dels pressupostos municipals per al 2010 fins a començaments del proper mes de maig. És evident que no és el correcte i, per tant, no ens en sentim satisfets. Tot i així, davant la reducció significativa de diverses partides d’ingressos, hem hagut d’ajustar al màxim les despeses, però no aquelles que afecten els serveis socials, la promoció econòmica o la salut i d’altres que considerem essencials, que no només no han disminuït, sinó que
han crescut.
La proposta d’inversions és elevada i, juntament amb la posada en marxa del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL) –que suposarà la contractació de 56 persones d’ocupació especialitzada–, ens permet assegurar que continuem apostant per donar suport a la conservació i la creació de
nous llocs de treball.
Un pressupost prorrogat ens permet continuar gestionant els recursos corresponents sense més restriccions que les arbitrades per nosaltres mateixos, si bé no es pot avançar en les inversions pròpies.
I com que no voldria donar només notícies dolentes, hem de celebrar la recuperació del grup de P3 que
el Departament d’Ensenyament s’havia plantejat suprimir al CEIP Lluís Millet per al curs 2010-2011, que
continuarà a l’abast de la població masnovina. El sentit comú s’ha imposat, i a aquesta decisió del Departament d’Educació no han estat aliens ni l’escola ni l’AMPA ni la comunitat educativa ni el consistori.
Que Sant Jordi ens continuï oferint roses, llibres i amor!

M’agrada que
els artistes
locals tinguin l’oportunitat de
mostrar la seva
obra al Mercat
d’Art, que, a
més, va coincidir
amb un dia de
sol resplendent.

Benedicció de les campanes el dia 20 de febrer de 1944
Record de la benedicció de les campanes de la nostra parròquia,
que porten els noms de Maria de la Pau, Petra, Montserrat, Marcel·lina i Concepció. El Masnou, 20 de febrer de 1944, diumenge de
quinquagèsima.
D’autoria desconeguda, la fotografia ha estat dipositada a l’Arxiu
Municipal per Carme Giral, que també és la responsable d’haver
documentat aquesta imatge.

Patrícia Soler

Cruz Álvarez Artidiello

:

El Departament de Salut no té previst, de
moment, el desdoblament del servei d’assistència continuada (urgències) al CAP d’Ocata i continuarà donant aquest servei al CAP El Masnou.
Hem de recordar que la inauguració del CAP
Ocata va suposar un gran esforç d’inversió, ja
que no només es va ampliar l’assistència primària, sinó que s’hi van incorporar noves especialitats, com el servei d’odontologia, i els recursos sanitaris no són il·limitats.
D’altra banda, la modificació del recorregut
de l’autobús del poble per adaptar-lo a les noves
necessitats de la població sí que és una prioritat del Govern, que està actualment en estudi
i que tenim previst que sigui efectiva al llarg
d’aquest any 2010.
Moltes gràcies pel seu interès.

Malgrat tota la informació
que rebem i les mostres del
deplorable estat del medi
ambient, la gent continua
sense entendre la importància
de la recollida selectiva. I el
que és pitjor, és com si encara
no sabéssim utilitzar els contenidors!

)

Regidora de Salut Pública

Montserrat Teixidor
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INFORMACIÓ

SERVEIS

URGÈNCIES

Ajuntament
93 557 17 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
93 557 17 60
Àrea de Serveis a les
Persones
93 557 18 00
Arxiu Municipal
93 540 15 11

Biblioteca Pública
Joan Coromines
93 540 90 56
Ca n’Humet. Punt
d’Informació Juvenil
ACCÉS
93 557 18 43
Casa de Cultura
(Sala d’Exposicions)
93 555 66 00
Cementiri Municipal
93 555 76 02
Centre de Formació
d’Adults El Masnou
93 540 07 82

Jutjat de Pau
93 555 07 13
Mercat Municipal
93 555 19 65
Museu Municipal
de Nàutica
93 557 18 30
Oficina Local Habitatge
93 540 91 38
Oficina Municipal
del Consumidor (OMIC)
93 557 18 00

Oficina Municipal
Escolarització (OME)
93 557 18 47
Poliesportiu Municipal
93 555 61 03
Recaptació
93 557 17 00
Sales de Vetlla
Municipals
93 540 18 22
Servei Municipal
de Català
93 557 18 56
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Les roses i els llibres, a punt
per a Sant Jordi
Les novetats literàries
dels autors i autores locals
també són part destacada
d’aquest Sant Jordi
Carolina Lozano
Taibhse (Aparición)
Novel·la de fantasmes ambientada a Edimburg, finalista al premi Edebé 2009.

MIREIA CUXART

Joan Muray
Pirata i negrer
Darrer llibre de l’historiador
local, que repassa la biografia del capità Joan Maristany
i Galceran.

Les parades s’omplen de gom a gom de lectors i lectores que busquen el llibre més idoni per regalar.

Un nombre destacat de propostes culturals i d’oci omplen
el programa festiu d’aquesta diada
Al llarg del proper 23 d’abril, els carrers del
municipi s’ompliran de parades de venda
de llibres i roses. Juntament amb les diferents propostes lúdiques i culturals organitzades per les entitats i el consistori, faran
de la diada de Sant Jordi una gran festa perquè els masnovins i masnovines surtin al
carrer i participin en la celebració.
Els actes s’iniciaran el 23 d’abril, a partir de les 17 h, a Ca n’Humet, on hi haurà
bookcrossing i un taller de roses de sucre.

Cartell anunciant de la catifa de roses.

A més, a partir de les 21 h, s’ha
organitzat un sopar a la sala
polivalent durant una nit literària, amb monòlegs, cantautors
(Txapu i More) i discjòqueis
de reggae i rock. L’activitat és
organitzada per l’Ajuntament i
l’entitat Lleureka.
La Biblioteca Pública Joan
Coromines dedicarà la tarda de
Sant Jordi a una sessió especial per
als infants del Masnou. A les 18 h,
a la sala polivalent de l’Edifici Centre, es farà el taller del X Conte
Gegant de la Biblioteca, que tindrà
com a protagonistes les lletres, els
dibuixos i els infants amb la seva imaginació. L’activitat està adreçada a
nens i nenes de més de sis anys, i les
places són limitades i cal reservar-les
a la Biblioteca.
De 19 a 21 h, la Llibreria Library,
amb el suport de l’Ajuntament, ha organitzat un recital de poetes vinculats al
Masnou que han publicat llibre recentment: Sònia Hernández, Isabel Navarro, Anna Rossell i Vicenç Llorca.
A més, durant tot el dia, l’Associació de
Venedors del Mercat Municipal celebrarà la diada amb la seva clientela entregant,
fins a exhaurir existències, una rosa per persona en mostrar un tiquet de compra superior a 3 euros. Les botigues pertanyents a la
Federació del Comerç repartiran punts
de llibre al llarg de la setmana de Sant Jordi
amb el dibuix del guanyador del I Concurs
de Punts de Llibre, organitzat per la Federació, adreçat als nens i nenes de les escoles del municipi dels cursos de 2n, 3r i 4t de
primària dels CEIP Lluis Millet, Rosa Sensat i Marinada i les escoles Sagrada Família, Escolàpies la Immaculada i Bergantí. Hi
han participat 352 escolars. La guanyadora

del concurs ha estat Valèria Cuní
Capellà, de l’escola Bergantí, i les
finalistes: Laura Seisdedos Martínez, de l’escola Lluís Millet
(segon premi), Núria Oliver
Valls, de l’escola Bergantí (tercer) i Júlia Bausà Hernando
(quart), de l’escola Escolàpies
La Immaculada. En el moment
de tancar aquesta edició, era
previst que el lliurament de
premis es fes el divendres 16
d’abril a la Biblioteca Municipal Joan Coromines.
El dissabte 24, a les 11
h, les places d’Ocata, de
Ramón y Cajal i del Mercat
Vell es cobriran amb una
catifa de roses elaborades
per la ciutadania. Cada
persona que assisteixi a
aquests espais rebrà una
plantilla i el material
necessari per elaborar
la flor i contribuir a la
transformació de les
Punt de llibre
places. L’acte està orgaguanyador, de
nitzat per l’Ajuntament
Valèria Cuní.
i l’estudi Micelulacreativa.
El CEIP Ocata també s’ha volgut sumar
a la celebració ciutadana i el diumenge 25
d’abril organitza una Festa de Sant Jordi,
que es planteja oberta a la resta de la població. Es tracta d’un acte festiu de participació familiar on s’uneix l’esforç de tota la
comunitat educativa i que comptarà amb
espectacles, jocs i tallers. La festa començarà a partir de les 11 h a la plaça de Marcel·lina de Monteys i al carrer de Roman
Fabra, i estarà amenitzada per RadiOcata i
TapaOcata, que faran les delícies de tots els
visitants.

Gregorio Luri
El café de Ocata
Publicació de les entrades del
bloc El café de Ocata, on l’autor reflexiona, a partir de la
filosofia, sobre aspectes
diversos relacionats amb el
coneixement, l’educació o la
vida quotidiana.
Joan Carles Fogo Vila
Los espacios habitados
de Rafael Alberti
L’arquitecte fa un repàs a les
referències a cases, ciutats i
paisatges perduts dins la
producció literària del poeta
gadità.
Sònia Hernández
Los nombres del tiempo
Recull de poemes que reflexionen sobre aspectes com
la identitat, el llenguatge o
la incomunicació.

Vicenç Llorca
Les places d’Ulisses.
Poesia reunida
(1984-2009)
Compilació de l’obra poètica
de Llorca fins al present.
Vint-i-cinc anys de dedicació
poètica amb vuit títols i poemes inèdits.
Isabel Navarro
Luz y penumbra
Poemes intimistes que s’endinsen en les experiències
viscudes a través de la
paraula.

Anna Rossell
La ferida en la paraula
Recull de la trajectòria poètica de l’autora del 2006 al
2009. Dividit en quatre
parts: “Digue’m paraules
encantades”, “Amb la paraula, la ciutat”, “EnRaonar amb
les paraules” i “La ferida en
la paraula”, que dóna títol al
conjunt.
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POLICIA LOCAL

La Policia Local inicia una campanya
de control del soroll dels vehicles

Un agent de la Policia Local controla el soroll d’una motocicleta.

La Policia Local ha posat en marxa una campanya de control del soroll que emeten els
vehicles en circulació per reduir la contaminació acústica de la localitat, principalment
en l’època de primavera i estiu, que és quan
més incidència té aquesta problemàtica en el
descans nocturn. En el cas que es detecti un
vehicle circulant que produeixi un soroll per
sobre dels límits permesos, la Policia citarà
la persona que el condueix per mesurar, amb
les condicions adequades, el soroll amb el
vehicle aturat al dipòsit municipal. Si d’aquest
mesurament resulta que el vehicle emet
sorolls superiors als límits establerts a la normativa d’aplicació, serà immobilitzat fins que
es repari en un taller mecànic designat per la
persona titular del vehicle. Un cop arreglades
les anomalies existents, serà lliurat a la persona titular. En el cas de reiteració, es propo-

Finalitzada la recollida de proves
testificals al procés que du
a terme el Tribunal de Comptes
de Madrid sobre la sustracció
de diners municipals
El 24 de febrer passat va finalitzar, al Tribunal
de Comptes (el Tribunal que es dedica de
forma exclusiva al control de la comptabilitat
de les administracions públiques), la fase provatòria, concretament la testifical, que consisteix a demanar declaració als testimonis de les
diferents parts (part demandant, part demandada i Ministeri Fiscal). En el pocés, s’han de
dirimir les responsabilitats comptables de les
persones implicades en la manca de diners de
l’erari públic municipal que es va detectar en
l’exercici econòmic de l’any 2004.
Després de la declaració dels testimonis
–entre d’altres, de l’exalcalde del Masnou
Josep Azuara i l’actual, Eduard Gisbert;
el primer tinent d’alcalde, Màxim Fàbregas,
i diversos treballadors i treballadores de l’Ajuntament–, a la tarda va tenir lloc la fase de
conclusions, que, com el nom indica, és la
fase final anterior a la sentència per part del
Tribunal.
En aquests moments, i d’acord amb la
qualificació provisional realitzada per la Sindicatura de Comptes (com a administració

sarà una revisió extraordinària de la ITV.
Aquesta campanya està emmarcada dins
el pla anual de controls de trànsit que realitza la Policia Local, el qual preveu, també, la
realització de controls de velocitat, de conducció sota els efectes de begudes alcohòliques, de l’ús d’elements de seguretat passiva
(ús de cinturons, mecanismes de retenció
infantil…), de la vigència de la ITV, de l’assegurança obligatòria, de l’ús de telefonia mòbil
en la conducció i del transport escolar. L’objectiu principal d’aquestes campanyes és la
reducció de l’accidentalitat i l’increment de
la seguretat viària del municipi. La iniciativa
respon a les instruccions establertes al ban
de l’alcalde amb data 22 de juny de 2007, pel
qual es marquen directrius en defensa del
medi ambient i per a la millora de la qualitat
de vida dels veïns i veïnes del Masnou.

‘El Masnou Viu',
finalista als Premis
de la Comunicació
Local de la Diputació

delegada encarregada de la instrucció prèvia), s’ha establert com a responsables directes les treballadores municipals M. C. B i N.
P., i com a responsable subsidiari el llavors
interventor, J. M. L. Ara per ara s’espera la
conclusió, que ha d’estipular la quantia que
les persones presumptament responsables
hauran de retornar.
D’altra banda, també continua el seu curs
el procés per la via jurisdiccional penal. Els
propers mesos de maig i juny es produiran
noves declaracions testificals al jutjat d’instrucció número 1 de Mataró, on compareixeran a la fase provatòria diverses persones del
personal de l’Ajuntament i d’altres de designades per la Diputació de Barcelona com a
perits per establir les responsabilitats penals
que presumptament s’estableixin.
La manca de diners de l’erari públic es va
detectar l’any 2004, després que l’alcalde
actual, Eduard Gisbert, juntament amb l’Equip de Govern, demanés a la Diputació de
Barcelona una auditoria per establir l’estat
econòmic i financer del municipi.

El butlletí municipal El Masnou Viu ha estat finalista del 29è Premi Arrel, de butlletins municipals, convocat
per la Diputació de Barcelona, en el marc dels Premis de
Comunicació Local 2009. Els
altres butlletins que optaven al
guardó eren L’Informatiu, de
Santa Perpètua de Mogoda; La
Veu de Montcada, de Montcada
i Reixac; Granollers Informatiu,
de Granollers, i El Prat. Revista
d’Informació Local, del Prat de
Llobregat. El veredicte es va fer
públic el 19 de març passat, al teatre Àtrium de Viladecans. Finalment, el premi va ser per al butlletí municipal de Montcada i Reixac,
editat per l’Organisme Autònom d’Informació Local Montcada Comunicació. Els membres del jurat van remarcar la qualitat de tots els finalistes.

cap on anem?

El Masnou, espai obert

Cicle de conferències Cap on anem?
L’Ajuntament del Masnou prepara un cicle de conferències de reflexió i debat sobre l’actualitat, l’evolució i el futur
des de diverses disciplines i punts de vista sota el paraigua El Masnou, espai obert.

Cap on anem? serà el títol de la primera edició de les xerrades, es durà a terme el proper mes de maig i
s’hi tractaran les perspectives de futur de la societat.
Cada dilluns del mes de maig –a excepció del dilluns 24 que, en ser Pasqua Granada, serà substituït pel
dimarts 25 de maig–, a les 19.45 h, a la sala consistorial (Prat de la Riba, 1), un personatge de rellevància
del món cultural, econòmic, etc. pronunciarà una conferència que ha de servir de punt de partida per a un
debat posterior.
L’articulista i director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Josep Ramoneda, serà l’encarregat
d’obrir aquesta primera sèrie de jornades, i hi actuarà com a moderador el filòsof masnoví Goyo Luri.



Sol·licitud d’informació via correu electrònic o SMS

Si voleu rebre més informació sobre el cicle de conferències Cap on anem?, ompliu el formulari següent i
entregueu-lo a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Tomàs Vives, 4) i l’Ajuntament us enviarà informació puntual
sobre cada jornada. També podeu omplir-lo des de la pàgina web municipal www.elmasnou.cat.
Nom:
Cognoms:

Indiqueu on voleu rebre la informació:
Telèfon mòbil:

També m’agradaria rebre informació sobre
aquestes activitats al municipi*:
Conferències i exposicions
Literatura
Teatre, cinema i música
Activitats lúdiques
Altres (indica quines):

Correu electrònic:

* L’Ajuntament es reserva la capacitat de decisió sobre quines activitats seran objecte de difusió per aquests mitjans.
Avís legal: D’acord amb la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran incloses en fitxers informatitzats de titularitat municipal i que la finalitat és la informació sobre publicacions, actes i/o
activitats de l’Ajuntament del Masnou, o en les quals col·labora o participa el consistori. Així mateix, se us informa de la possibilitat d’exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació vigent.

el Masnou viu

INSTITUCIONAL

Abril de 2010

5

ARXIU

La satisfacció de viure al Masnou (II)

La platja és un dels escenaris més utilitzats a l’hora de gaudir de l’oci al municipi.
Perfil masnoví

Les conclusions extretes de l’enquesta de
satisfacció ciutadana feta per la Diputació
de Barcelona a 600 habitants del Masnou
revelen que la percepció dels masnovins i
masnovines sobre la seva vila és positiva
(vegeu El Masnou Viu número 38, corresponent al mes de març). Segons les dades
de l’enquesta, un 82% de la població està
satisfeta de viure al Masnou. A més, el
46,2% de persones enquestades considera
que el municipi ha millorat els darrers dos
anys i la meitat creu que d’aquí a dos anys
encara estarà millor que actualment. L’altra cara de la moneda són les respostes
negatives: un 6% està poc o gens satisfet
de viure al municipi, un 25,3% considera
que ha empitjorat i un 18,5% creu que encara estarà pitjor d’aquí a dos anys.
Per zona: Els masnovins i masnovines
residents al Masnou Alt són els que es mostren més optimistes amb l’evolució del poble
dels últims temps (el 55,3% considera que
ha millorat els darrers dos anys), mentre que
a la zona d’Ocata les respostes negatives són
lleugerament més elevades (un 29,8% creu
que ha empitjorat), seguides de les del veïnat de la zona del barri antic i l’eixample (un
27,6% creu que ha empitjorat). Pel que fa a
la resta de zones, més del 40% dels veïns i
veïnes de la zona del Bell Resguard, Can Teixidor, carretera d’Alella, barri antic i l’eixample creuen que el poble ha millorat.
Per edat: Els més joves (franja dels 18
als 24 anys) es mostren especialment satisfets amb l’evolució de la ciutat dels últims
dos anys (el 60%) i alhora positius de cara
al futur (70,9%), mentre que, a partir dels
35 anys, tot i que els que creuen que el Mas-

nou ha millorat són majoritaris (per sobre
del 40%), es detecta un increment de la resposta més crítica, especialment entre les
persones d’entre 45 i 54 anys (el 45,4% creu
que ha empitjorat).
Ús de la ciutat

El CAP Ocata és l’actuació més coneguda (81,7% de les persones entrevistades) i
la més ben valorada (amb un 7,7 sobre 10).
El CAP Ocata es va inaugurar al maig de
2009 i disposa de 2.498 metres quadrats,
1.693 dels quals corresponen als espais
reservats per al Centre de Salut. La resta
de superfície es destina al Centre de Salut
Mental i l’ASSIR (Atenció a la Salut Sexual
i Reproductiva). També acull altres serveis,
com el d’odontologia. Per al disseny de l’edifici s’han tingut en compte criteris de
construcció sostenible, per exemple, un
entramat de patis permet una bona il·luminació natural dels espais interiors.
En un segon nivell de notorietat, entre
el 65% i el 69%, es troben el parc dels Països Catalans i el parc de Pau Casals,
aprovats amb prop d’un 7. La primera fase
d’aquests dos espais públics, que volen
millorar la qualitat de vida i la cohesió
social de dues zones del municipi, va ser
inaugurada al novembre del 2007. Als jardins dels Països Catalans s’ha treballat
sobre un terreny de 4.000 metres quadrats
i al parc esportiu Pau Casals s’han urbanitzat prop de 6.000 metres quadrats.

versari de la proclamació de la República,
està situada entre els carrers de Joan Llampallas, Pompeu Fabra i Capità Salvador
Maristany. Hi destaca una escultura commemorativa, obra d’Oriol Rius. Un 50% de
les persones enquestades coneixen l’espai
i el valoren amb un 6,3.
L’aparcament del carrer de Vallromanes, inaugurat al novembre del 2008, al
costat dels jardins de les Nacions, al Masnou Alt, disposa d’una zona d’aparcament
asfaltada i il·luminada, amb un centenar de
places d’accés lliure. El 29,8 afirma conèixer-lo i el valora amb un 6,9.
La plaça del Mercat Vell va ser inaugurada al desembre del 2009, juntament
amb el conjunt format per un pas soterrani, un aparcament, pisos i l’adequació dels
carrers del voltant. El 79% la coneix i li
dóna una valoració del 6,3.
L’edifici Els Vienesos es va inaugurar
al setembre del 2009, al carrer de la Segarra, 12, com a nou equipament de proximitat. Acull les aules del Centre de Formació
de Persones Adultes, un espai per a entitats, un punt d’accés a Internet amb onze
equips i un bar cafeteria. El 40% el coneix
i el valora amb un 7,2.
Pel que fa a la Biblioteca Municipal
Joan Coromines, el 34,3% coneix la iniciativa de l’ampliació, que té una valoració
del 7,9.
A l’antic edifici de Correus, en obres,
s’hi ubicaran dependències municipals.
Conegut pel 74,3%, és valorat amb un 4,9.

Altres actuacions menys conegudes
però ben valorades

La platja, el millor escenari

La plaça de la República, inaugurada a
l’abril del 2007, coincidint amb el 76è ani-

L’oci és una de les actuacions positives més
esmentades espontàniament (12,5%), però

són pocs els masnovins i masnovines que
participen habitualment a les propostes
d’esbarjo que ofereix el municipi.
El Festival Internacional de Teatre Còmic Ple de Riure, que se celebra
cada any des del 1997 a l’estiu, és conegut per la gran majoria de les persones
entrevistades (86,8%). Al llarg de les seves
tretze edicions, s’hi han presentat espectacles reconeguts internacionalment que
han inclòs disciplines com el teatre, el circ
o la màgia. El Festival se celebra a les places i als carrers del Masnou amb actuacions gratuïtes per a tots els públics, però
la imatge de l’envelat de circ blau i vermell que s’instal·la al bell mig de la platja, on es fan les actuacions de pagament,
és ja tot un símbol per al poble i per als
seguidors del Festival. El Ple de Riure és
una iniciativa conjunta de la formació
Chapertons Còmic Teatre i l’Ajuntament
del Masnou.
Seguit d’aquest Festival, un 58% dels
masnovins i masnovines enquestats assisteixen als concerts i a les actuacions als
bars de la platja (concerts en directe, sessions de discjòqueis, monòlegs, xous d’improvisació, projeccions de cinema…). L’èxit de públic a les diferents activitats que
proposen els bars de la platja és el reflex
d’una acceptació popular evident. Aquesta temporada, les platges del Masnou i d’Ocata comptaran amb set guinguetes, que
resseguiran els més de tres quilòmetres de
platja que té el terme municipal i donaran
vida als dies i les nits de l’estiu masnoví.
Des de l’Ajuntament, es treballa per conciliar l’oci amb el descans dels veïns i veïnes del municipi.

Ple del mes de març
El Ple del mes de març va tenir lloc el
dijous 18, a la sala de sessions de l’Ajuntament del Masnou, i s’hi van sotmetre a
votació aquests punts:
Serveis Centrals
Modificació de la plantilla de personal funcionari. Aprovat amb els vots a
favor del PSC (7 vots), ICV-EUiA (3
vots), ERC (3 vots) i dels regidors no
adscrits (2 vots), i l’abstenció de CiU
(6 vots).

Salut Pública
Ratificació de l’acord de la Junta de
Govern Local del 18 de febrer de 2010, d’aprovació de la sol·licitud de subvenció del
Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya per a la protecció dels animals. Aprovat per unanimitat.
Dona
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i l’Associació Dones en

Xarxa per al desenvolupament del projecte “Dones en xarxa, dones ciutadanes”.
Aprovat amb els vots a favor del PSC (7
vots), ICV-EUiA (3 vots) i ERC (3 vots), i
l’abstenció de CiU (6 vots) i dels regidors
no adscrits (2 vots).
Mocions
Moció presentada pel Grup Municipal de
CiU, a la qual es van afegir la resta dels
grups municipals, per tal de prendre mesures definitives per a la regeneració de les

platges del municipi. Aprovada per unanimitat.
En el torn d’intervencions del públic,
Josep Hernández, patró major de la Confraria de Pescadors Verge del Carme Montgat-El Masnou-Premià, va tenir paraules
d’agraïment per al consistori, pel vot favorable a aquesta moció i per l’ajuda que
estan rebent. Va afirmar que els pescadors
volen la platja, però no estan d’acord amb
el sistema amb què s’està regenerant ni l’època en què es fa.
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El nou edifici municipal
i la reurbanització del seu entorn

Façana del nou edifici municipal.

Està a punt de donar-se per acabades les
obres del nou edifici municipal construït al
solar on es trobava l’antiga seu de Correus,
després d’haver enderrocat i traslladat l’es-

tació transformadora que, fins a aquest darrer
mes de febrer, n’impedia l’acabament definitiu. L’equipament serà ocupat per personal
de l’Ajuntament que fins avui treballava a l’E-

difici Centre (Serveis a les Persones) i de l’edifici consistorial de Prat de la Riba, 1 (l’Oficina d’Atenció Ciutadana i el Departament
de Finances). Aquest trasllat vol millorar el
servei a la ciutadania i facilitar les gestions i
les consultes, alhora que amb el nou edifici
es posa en valor un sector urbanístic destacat del barri antic.
Al mateix temps, s’estan reurbanitzant els
carrers de Bassegoda Amigó, Roger de Flor,
plaça de Jaume Bertran i carrer de Josep Llimona (1a fase), amb l’objectiu de millorar la
relació de l’espai públic amb el nou edifici.
Una vegada acabades les obres, s’implementarà un model de mobilitat de pacificació del
trànsit de l’entorn, que se suma al tractament
donat a la cruïlla dels carrers de Bassegoda
Amigó i Roger de Flor, que conforma ja una
nova petita plaça. A la segona fase del projecte, encara sense previsió d’execució, s’arranjarà també la plaça de Catalunya i es concentraran en un sol conjunt els contenidors
soterrats.
En el procés d’aquestes obres s’ha informat i hi han participat els representants de

l’Associació de Veïns del barri antic i altres
veïns i comerciants de la zona directament
afectats. Fins al dia d’avui s’han fet dues reunions de seguiment i coordinació –igual com
es va fer al carrer de Sant Felip– i se n’ha programat una tercera per als propers dies.
Un dels problemes amb què s’ha trobat
aquesta intervenció ha estat que l’empresa
constructora d’aquestes obres, Incunart, ha
presentat recentment concurs de creditors,
per la qual cosa el final del carrer de Josep
Llimona i el carrer de Monturiol resten pendents d’acabar, mentre s’espera la solució
final que adoptin els serveis jurídics i tècnics
de l’Ajuntament. Hores d’ara, i amb la bona
voluntat d’ambdues parts, s’està enllestint la
documentació necessària per tal que l’Ajuntament pugui readjudicar la resta de l’obra
pendent tan aviat com sigui possible a un
altre constructor.
Així doncs, s’espera que els treballs pendents es reemprenguin en el termini màxim
d’un mes o un mes i mig. Mentrestant, l’Ajuntament procurarà causar les menors molèsties possibles a les persones afectades.

Presentat el projecte per a la millora de l’estació del Masnou
Adif, l’empresa pública responsable de les
infraestructures ferroviàries estatals, invertirà 3.229.611 euros en les obres de remodelació de l’estació del Masnou, per la qual passen cada dia 6.000 persones. La intervenció
preveu, entre altres actuacions, la reforma
del pas inferior, la prolongació de les andanes de la banda del mar i millores als acces-

sos per a persones amb mobilitat reduïda.
Així ho van anunciar, el 16 de març a Can
Malet, Antonio González, president d’Adif;
Joan Rangel, delegat del Govern, i l’alcalde
del Masnou, Eduard Gisbert. Segons González, el projecte suposarà l’eliminació de les
barreres arquitectòniques i la millora de l’accessibilitat als trens. El pas inferior tindrà dos

ascensors i hi haurà noves escales d’accés des
de l’andana central, més amples i accessibles
que les anteriors.
D’altra banda, Rangel va fer incidència
en el fet que les obres augmentaran la seguretat, l’accessibilitat i la qualitat del servei.
El delegat del Govern també va explicar que
la intervenció podria començar a l’estiu del

2010 i podria estar acabada a la primavera
del 2011. En el seu torn, Eduard Gisbert va
afirmar que aquest projecte és molt important, no només perquè millorarà l’accés a
l’estació, sinó també perquè contribuirà a
completar les intervencions que s’estan
duent a terme per millorar l’entorn del
torrent Umbert.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Com que la crisi econòmica actual ha demostrat que la formació és
una de les eines fonamentals per combatre l'atur, l'Ajuntament continua apostant per aquest recurs. Tot i que enguany només s'ofereix
un curs més que l'any passat (de 5 s'ha passat a 6), s'ha incrementat
el nombre d'hores, de 823 a 1.300, i també s'han augmentat les places en un 10%, de 100 a 110.
Els cursos oferts són: 2 d'informàtica i ofimàtica bàsica de 150
hores, un durant els mesos d'abril a juliol i l'altre durant els mesos
de novembre de 2010 a febrer de 2011; un altre d'atenció especialitzada a persones malaltes d'Alzheimer, de 250 hores, durant els mesos
de setembre a novembre de 2010; un altre d'auxiliar de geriatria de
300 hores, durant els mesos d'abril a juliol; un de monitor o monitora esportiva, de 300 hores, entre maig i setembre, i un de comptabilitat i anàlisi de balanç, de 150 hores, durant els mesos de setembre
a novembre.

La II Fira
Flotant del
Masnou
es farà
entre el 12
i el 16 de
maig
El port del Masnou acollirà, entre
el 12 i el 16 de maig, la II Fira Flotant. Enguany, s’hi podran trobar
més de 200 embarcacions d’ocasió en venda, de vela i motor. L’objectiu d’aquesta Fira és apropar
les nàutiques a la clientela, i donar
a conèixer el món que envolta la
nàutica i, concretament, el port
del Masnou. Durant la fira, s’hi
podran trobar productes, serveis
i activitats complementàries relacionats amb la nàutica.

PROMOCIONES PORTURARIAS

Nous cursos i més
hores de formació
ocupacional a
Promoció
Econòmica
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Maria Villegas ha fet cent anys
Masnou, Eduard Gisbert, i del regidor de
Gent gran, Xavier Serra, que la van felicitar en nom del consistori amb un pom de
flors i una placa commemorativa.

MIREIA CUXART

RAMON BOADELLA

La masnovina Maria Villegas i Tirado va
fer cent anys el 22 de febrer passat. A
banda de celebrar-ho en família, aquell
mateix dia va rebre la visita de l’alcalde del

Activitat de caiac durant un Campus Esportiu anterior.

El programa d’activitats d’estiu Fakaló 2010,
amb el Campus Esportiu i el Casal d’Estiu
Infantil, organitzat per l’Ajuntament, ja és a
punt per a les preinscripcions. Com l’any passat, es faran sense cues, ja que l’ordre d’entrega no donarà prioritat a tenir la plaça.
Estar empadronat al Masnou donarà avantatge en el llistat d’inscripcions i, si la demanda és superior a l’oferta, és farà un sorteig
entre totes les persones preinscrites.
Del 19 al 23 d’abril s’haurà de formalitzar la preinscripció, per a la qual cosa caldrà
omplir el formulari que es podrà recollir a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) o bé el
formulari de la pàgina web de l’Ajuntament.
El Casal d’Estiu Infantil és per a infants

nascuts del 1998 al 2006, i el Campus Esportiu és per a nois i noies nascuts entre el 1994
i el 2000.

Més informació

de persones entusiasmades amb la seva
terra, amb la col·laboració de la Federació de Comerç. Durant tot el dia, hi va
haver actuacions en directe de grups de
ball i conjunts musicals.

Efectes de la nevada del 8
de març al Masnou
El dimarts 9 de març, el Masnou es va despertar amb cotxes, arbres, voreres i alguna
teulada tenyits de blanc. El municipi, com
tot Catalunya, va viure el dilluns 8 de març
un dels temporals més forts que es recorden, amb la peculiaritat de la presència de
neu, poc habitual en aquesta zona de la
costa, que va arribar a quallar fins i tot a la
platja masnovina, que va quedar completament coberta de blanc. Aquest temporal
també va anar acompanyat d’un fort onatge, que va durar fins al dimarts 9 de març.

Concurs de fotografies
Amb 251 vots (un 37,69% del total de
votacions), José Luis Deza va ser l’autor
de la fotografia guanyadora del concurs
de la nevada del 8 de març al Masnou,
organitzat des de la pàgina web municipal. El premi va ser un sopar per a dues
persones en un restaurant masnoví. S’hi
van presentar 99 fotografies.

A sota, la foto guanyadora.

JOSÉ LUIS DEZA

els perfils es van anar penjant a la barana de
la plaça. Aquest va ser el tret de sortida del
conjunt d’actes organitzats al voltant del Dia
Internacional de la Dona Treballadora, el 8 de
març. El programa va portar per lema “El mes
de març, el mes de les dones”.
Dins la campanya, també es va celebrar,
el 13 de març a Ca n’Humet, una nova edició
de la Mostra de Curts de Dones. S’hi van projectar els curts Con 2 años de garantía,
Babies for Gina, Turismo i Papás y mamás,
en els quals es presentaven situacions relacionades directament amb els principals problemes que pateix la dona actualment, com
la violència de gènere. Després de la projecció, les persones assistents van mantenir un
debat a partir del contingut dels curts i també
es va llegir el manifest del Dia de la Dona. L’acte, organitzat per l’Ajuntament, va comptar
amb la col·laboració d’AKONGA i l’Associació Dones per la Igualtat del Masnou.
A més, durant la jornada del dimarts 9 de
març, membres de la Regidoria de Dona van
ser al mercat setmanal per informar i difondre la campanya, i van repartir llibrets de difusió del Pla local d’igualtat d’oportunitats
(2008-2013).
Inclosa també dins d’aquesta campanya,
fins al 27 d’abril, l’edifici Els Vienesos acull
l’exposició “La Maternitat d’Elna”. La mostra
ha estat cedida per la Generalitat de Catalunya, dins el Programa per al memorial democràtic.

SÒNIA HERNÁNDEZ

Campus Esportiu
Regidoria d’Esports
Telèfon 93 555 61 03
esports@elmasnou.cat

MIREIA CUXART

Prop d’una trentena de persones van dibuixar el seu perfil el matí del dissabte 6 de març
a la plaça del Mercat Vell al primer dels actes
que es van celebrar durant el mes de març per
posar de manifest el paper de la dona a la
societat i reivindicar la igualtat d’oportunitats
entre sexes. Les persones assistents van
poder fer el seu perfil en una tela amb la
col·laboració de les professores Cori Mercadé i Núria Fusellas de l’escola de pintura Blancdeguix, organitzadora de l’acte amb
la col·laboració de l’Ajuntament. Després, tots

Amb motiu del dia d’Andalusia, la plaça
de Marcel·lina de Monteys va acollir, el
diumenge 28 de febrer, l’agermanament
d’Extremadura i Andalusia amb el Masnou. L’acte va ser organitzat per un grup

Casal d’Estiu Infantil
Regidoria d’Infància
Telèfon 93 557 18 43
infancia@elmasnou.cat

"El mes de març,
el mes de les dones"

Cori Mercadé i Núria Fusellas.

Agermanament d’Andalusia
i Extremadura al Masnou
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El Masnou cap a la sostenibilitat
L’Ajuntament s’ha adherit al Pacte d’alcaldes i alcaldesses per promoure l’energia sostenible
Què s’està fent?
Al Masnou, ja s’estan realitzant diferents actuacions per avançar cap a la sostenibilitat, que afecten tant el mateix Ajuntament com els habitants del municipi:

Una cuina solar similar a la que ofereix
l'Ajuntament en préstec a escoles i entitats.

El sistema LED que s'ha instal·lat a tots
els semàfors de la població.

Bona rebuda dels contenidors soterrats

Els nous contenidors del carrer del Brasil.

Plaques solars. Està previst instal·lar-ne
a l'Edifici Centre al llarg del 2010.

Substitucions
d’arbres en
diversos carrers
del municipi

RAMON BARRAGÁN

Des que el 15 de febrer passat van entrat en funcionament els nous contenidors soterrats, aquest nou
sistema de recollida selectiva dels residus ha estat
molt ben rebut per la ciutadania. Els contenidors
(vidre, paper, envasos, orgànica i resta) estaran
situats en un mateix indret, la qual cosa facilita la
deposició per separat de tots els residus. Les noves
àrees estan ubicades al carrer del Brasil cantonada
amb carrer de l’Uruguai, Prat de la Riba a l’altura de
l’avinguda de la Mare de Déu de Núria i Mossèn Jacint
Verdaguer a l’altura del carrer de Sant Cristòfol. A
més a més, s’instal·laran tres àrees noves de contenidors soterrats a la zona del Bell Resguard i a la zona
del Masnou Alt.
A més de concentrar en un sol punt els contenidors per a cada tipus de residu, el sistema s’adapta als
diferents ritmes de vida, perquè no hi ha límit horari
per dipositar-hi les escombraries. D’altra banda, en ser
una instal·lació estanca, també es redueixen les males
olors, i és un sistema net i accessible, amb facilitat d’obertura i deposició. Amb tot plegat, es millora la qualitat de l’espai urbà.

ARXIU

ARXIU

compromet oficialment a sobrepassar els
objectius comunitaris de reducció de les
emissions de CO2 mitjançant una sèrie
d’actuacions dins del seu àmbit territorial. Concretament, es tracta de reduir
com a mínim un 20% l’emissió de CO2 fins
a l’any 2020, incrementar en un 20% l’eficiència energètica i assolir una contribució d’un 20% de les energies renovables
com a font d’energia.
Per aconseguir aquests objectius, l’Ajuntament ha de redactar un pla d’acció
d’energia sostenible, on es presentaran
accions concretes que s’han de portar a
terme al municipi.

ARXIU

El canvi climàtic és un fet reconegut per
tothom i s’ha convertit en una de les preocupacions més importants des d’un punt
de vista mediambiental. El principal responsable del sobreescalfament de la
Terra és l’emissió de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera, derivada en gran part
del consum d’energia. Aquesta constatació exigeix esforços per estalviar energia,
per utilitzar-la de forma més eficient, i per
augmentar l’ús d’energies renovables i
netes per assegurar la satisfacció de les
necessitats de les futures generacions.
En aquest context, el Masnou s’esforça per tendir cap a un desenvolupament
local més sostenible. Per això, l’any passat, l’Ajuntament va signar el Pacte d’alcaldes i alcaldesses, i ja ha començat a
treballar en un pla d’acció d’energia sostenible per al municipi.
El Pacte d’alcaldes i alcaldesses és
una iniciativa de la Unió Europea que va
sorgir l’any 2008, i pretén ser una eina per
implicar els governs locals en el compliment dels objectius per lluitar contra el
canvi climàtic. Segueix l’enfocament de
l’Agenda 21, “pensar globalment i actuar
localment”, ja que és en l’àmbit local on
es disposa del millor coneixement de l’entorn per poder prendre decisions més
pràctiques, adequades i efectives.
Amb l’adhesió al Pacte, el municipi es

MIREIA CUXART

Moment de l’obra de
teatre sobre el canvi
climàtic ‘Igrigor, la
Terra s’escalfa',
representada el 15
de març a Ca n’Humet.

Canvis en l’enllumenat públic (des del 2004), que permeten reduir més del 50% de l’energia consumida respecte a les instal·lacions antigues que s’han substituït.
Canvi dels semàfors (any 2009) i introducció de la tecnologia LED, que gasta només
el 10% de l’energia consumida pels semàfors tradicionals i té una duració cinquanta vegades superior.
Aprovació de l’Ordenança municipal sobre la utilització de l’energia solar per a les
instal·lacions d’aigua calenta sanitària als edificis (any 2005). En aquests moments s’està treballant en l’actualització d’aquesta Ordenança.
Instal·lació de plaques solars tèrmiques per a la producció d’aigua calenta al poliesportiu (any 2008).
Actualment, s’estan projectant diverses instal·lacions d’energia solar fotovoltaica per
produir electricitat, com per exemple al sostre de l’Edifici Centre, on començaran a
col·locar-se’n aviat.
També s’estan portant a terme actuacions per sensibilitzar i implicar tota la ciutadania
en la lluita contra el canvi climàtic:
Visites escolars a equipaments municipals, com la deixalleria i l’estació meteorològica.
Organització de la Setmana de l’Energia i la Setmana de la Ciència, amb diverses activitats per a tots els públics, com xerrades, projeccions de documentals, tallers, etc.
Exposicions i campanyes relacionades amb la temàtica del canvi climàtic i el medi
ambient.
Representació teatral temàtica per a escoles (15 de març de 2010, Igrígor, la Terra
s’escalfa).
Des del 2007, l’Ajuntament posa a disposició de les escoles i els instituts una cuina
solar parabòlica per difondre l’ús d’energies renovables (es pot demanar a l’Oficina de
Medi Ambient: 93 540 75 50).

Durant els mesos de març i abril, s’estan duent a terme substitucions d’arbres en diversos carrers del municipi. Aquestes
tasques es fan per diverses raons: perquè els arbres estan
malalts i són irrecuperables, o perquè estan provocant danys
a particulars o a la via pública, o perquè són exemplars molt
vells que cal treure abans que representin un perill a causa de
la seva inestabilitat, o perquè són arbres que s’han mort. En
alguns casos, en què les voreres són molt estretes o els arbres
estan plantats directament a la via pública en comptes de la
vorera, els arbres extrets no se substituiran.
Hi ha diversos carrers on l’actuació serà més contundent
a causa del nombre d’exemplars que se n’extrauran. En concret, es tracta del carrer del Pintor Domènech Farré, un tram
del carrer de Navarra i un tram de l’avinguda de Joan XXIII.
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Caminada al Masnou amb motiu
del Dia Mundial de l’Activitat Física

MIREIA CUXART

“Acumula trenta minuts d’activitat física cada dia”

Gisbert, Alquézar, Pruna i Mumbrú amb els i les participants a la caminada.

Amb motiu del Dia Mundial de l’Activitat Física, al qual Catalunya s’ha adherit enguany

“Esport i Salut el Masnou”, promogut per l’Ajuntament.
També van fer la caminada l’alcalde del
Masnou, Eduard Gisbert; el representant
territorial de l’Esport a Barcelona, Toti
Mumbrú; el regidor d’Esports de l’Ajuntament del Masnou, Mariano Alquézar; alum-

per primera vegada, el dimecres 7 d’abril es
va organitzar una caminada entre els parcs
del Llac i dels Països Catalans. L’activitat va
comptar amb l’assistència de la secretària
general de l’Esport, Anna Pruna, que hi va
participar juntament amb altres autoritats.
L’activitat s’emmarca dins el programa

nes dels centres de primària, i diverses persones dels casals de gent gran de la població. En total, van fer la caminada prop de 300
persones.
La caminada es va iniciar a les 10 h al
parc del Llac (Urbanització Bell Resguard) i
va tenir una durada aproximada de 40 minuts
per un recorregut pràcticament pla que va
finalitzar als jardins dels Països Catalans, on
Pruna, Gisbert i Alquézar van adreçar unes
paraules al públic.
Gisbert i Alquézar van mostrar el seu
suport a aquesta iniciativa, alhora que van
manifestar el compromís del Govern per
seguir treballant en accions que fomentin la
pràctica esportiva. “Per gaudir de la vida, no
hi ha res millor que fer esport, i trenta minuts
d’exercici físic diaris és un hàbit magnífic i
saludable”, va dir Gisbert. Per la seva part,
Pruna va felicitar el municipi masnoví pel
seu compromís amb l’esport, especialment
amb el suport a aquesta campanya, on va
quedar demostrat que “tots junts podem
posar en valor l’activitat física com a millora de la qualitat de vida”, va afirmar. També
va aprofitar per recordar que el Dia Mundial
de l’Activitat Física se celebra el 6 d’abril a
tot el món i Catalunya hi ha participat per
primera vegada amb diverses iniciatives de
promoció de l’esport arreu del territori.

Protecció de la salut: autoritzacions sanitàries
L’Ajuntament informa sobre la normativa que han de complir els establiments i en controla el compliment
Qui ha de sol·licitar els diferents tipus d’autorització sanitària?
La persona titular de l’establiment.
En quins casos s’ha de sol·licitar?
Hi ha diferents casos en els quals cal sol·licitar aquesta autorització sanitària:
– Establiment de nova obertura, previ al seu funcionament.
– Per ampliació o modificació d’instal·lacions, de l’activitat o del servei.
– Canvi de titularitat de l’establiment.
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Procediment per aconseguir l’autorització sanitària de funcionament corresponent

Un dels establiments de venda de carn que han de complir la normativa.

Dintre de les tasques de protecció de la salut
que porta a terme l’Ajuntament, hi ha el control de tots aquells establiments que, pel seu
funcionament, podrien produir algun problema a la salut de les persones, amb l’objectiu
de millorar la qualitat dels establiments del
municipi. Hi ha diferents tipus d’establiments
que han de sol·licitar una autorització sanitària de funcionament a l’Ajuntament, segons
les diferents normatives que les regulen.
El Reial decret 3484/200, de 29 de desembre, estableix les normes d’higiene per a
l’elaboració, la distribució i el comerç de
menjars preparats. A aquesta normativa s’han
d’adaptar els establiments que elaboren,
manipulen o serveixen aliments destinats al
consum final, com ara bars, restaurants, bars
restaurant o establiments de venda de menjars preparats. En aquest àmbit, també es
troba el Reglament 852/2004 de la normativa europea, que corrobora que s’ha de demanar l’autorització sanitària de funcionament.
El Reglament europeu 852/2004 estableix les autoritzacions sanitàries de funcio-

nament i l’obligatorietat dels establiments
alimentaris de dur una sèrie d’autocontrols,
anomenats Anàlisi de perills i punts de control crítics (APPCC), que es basen en la
determinació dels possibles perills sanitaris
que hi pot haver a l’establiment i en els sistemes de prevenció i control per tal de minimitzar-los. Les persones titulars dels establiments alimentaris o operadors econòmics
són els responsables de dur a terme aquest
control.
En aquest grup de normatives, també es
troba el Reial decret 1376/2003, de 7 de
novembre, que estableix les condicions sanitàries de producció, emmagatzematge i
comercialització de les carns fresques i els
seus derivats als establiments de comerç al
detall. S’ha d’adaptar i sol·licitar l’autorització pertinent per a tots els comerços de
venda directa al consumidor de carns fresques, des d’aquells que realitzen unes mínimes manipulacions (com ara filetejats) fins
a les cansaladeries i xarcuteries.
Finalment, el Decret 90/2008, de 22 d’a-

Primer: La persona titular de l’establiment n’ha de presentar a l’Ajuntament la sol·licitud. En aquest
document, s’hi ha d’adjuntar la memòria descriptiva de l’activitat. S’ha de pagar una taxa al Consell Comarcal del Maresme, que està col·laborant amb l’Ajuntament en les inspeccions.
Segon: Inspecció informativa, per explicar a la persona sol·licitant la normativa vigent i els APPCC
i, si s’observen deficiències a l’establiment, se la informarà de les mesures correctores que haurà
de realitzar-hi i se’n farà el seguiment.
Tercer: Un cop esmenades les deficiències, si és que n’hi havia, s’atorga l’autorització sanitària de
funcionament corresponent.
A més a més, l’Ajuntament ofereix sessions informatives totalment gratuïtes als establiments alimentaris sobre els autocontrols corresponents, com es realitzen, per a què serveixen, etc., i se’ls
entrega un dossier explicatiu realitzat pel Departament de Salut Pública i uns models de registres
per facilitar la feina a les persones titulars.
Un cop l’establiment hagi obtingut l’autorització sanitària de funcionament, l’Ajuntament en
realitza un seguiment continuat.

bril, regula les pràctiques del tatuatge, la
micropigmentació i el pírcing, així com els
requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes
pràctiques. L’han de complir tant els establiments que es dediquin exclusivament a aquesta activitat com aquells que l’ofereixen com
a servei complementari a altres serveis d’estètica (perruqueries, centres d’estètica, etc.).
Per donar a conèixer la normativa estatal i europea als establiments que els afecta,
l’Ajuntament del Masnou, l’any 2009, va signar un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per realitzar con-

juntament campanyes informatives a tots
aquells establiments que han de sol·licitar i
tenir l’autorització sanitària de funcionament
corresponent.
Des de la Regidoria de Salut Pública, es
fa una campanya informativa als establiments alimentaris (bars, bars restaurant, restaurants, venda de menjars preparats, etc.).
Un cop finalitzada aquesta campanya, és previst que se n’iniciï una altra en carnisseries,
cansaladeries i xarcuteries, i també en establiments de pírcings, tatuatges i micropigmentació, amb l’objectiu que es posin al dia
normativament.
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Sant Pere sí, Sant Pere no

Marta Neira
Regidora del Grup
Municipal del PSC

Són moltes les decisions que pren la
Comissió de Festes pel que fa a la Festa
Major, entre d’altres, el lema que marcarà la festa i que constarà al cartell.
Ai! Però aquest any se’ls va ocórrer el
lema “Festa Major 2010. Vine i arrisca’t!”
i la notícia de l’absència de Sant Pere
en el lema va córrer com la pólvora i ha
provocat una reacció en cadena: Que
ens volen despatronalitzar? Que serà
una festa pagana? Que es volen carre-

Pressupostos oberts, aparcaments
tancats

Pere Parés
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

Gairebé ha transcorregut la tercera part de
l’any i el nostre Ajuntament segueix sense
tenir un nou pressupost per a enguany, fet que
posa de manifest la incapacitat o les grans
dificultats per quadrar uns números que políticament siguin assumibles. Per justificar tal
irregularitat, que implica que no es disposi del
principal instrument per a la gestió dels recursos, el Govern addueix raons de context econòmic, cosa que ofèn la intel·ligència de propis i estranys, com si la resta d’administracions locals que sí que han fet els deures en
temps i forma no patissin conseqüències similars de la crisi. No deu ser, ens preguntem, per
manca de criteris unànimes al mateix Equip

Patronat Municipal

Alícia Nieto
Regidora del Grup
Municipal d’ERC

El Patronat Municipal va néixer com a
resultat de l’esforç i l’entusiasme d’un
grup de masnovins i masnovines, sempre de forma altruista, per conservar el
patrimoni històric i cultural de la vila.
Els seus orígens es remunten a l’any
1957 amb la creació d’un patronat de
gestió. La principal funció del Patronat
Municipal és administrar, gestionar,
organitzar i promoure el patrimoni cultural del Masnou. El Patronat ha passat
per diferents etapes. L’any 2004, època
en què ERC portava la Regidoria de Cultura, se’n van renovar els estatuts, que

Al Masnou, guanya l’educació!

Màxim Fàbregas
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA

Finalment s’ha imposat la racionalitat i el
Masnou mantindrà, per al proper curs 20102011, els deu grups de P3 que, des de fa anys,
s’oferien a les famílies del nostre municipi
amb infants de tres anys d’edat.
El Departament d’Educació (DE) ha atès
demandes que se li han adreçat des dels diferents fòrums del municipi i ha rectificat la
seva decisió inicial de suprimir un grup de P3
al Masnou. La decidida actuació de la comunitat educativa del nostre municipi, i molt
especialment la de l’AMPA, el claustre i la
direcció del CEIP Lluís Millet, les demandes
del Consell Escolar Municipal i del conjunt
del consistori (que va acordar demanar al DE
que rectifiqués la seva decisió) han estat clau

Conflicte o oportunitat

Frans Avilés
Regidor no adscrit

Recentment, hem tingut coneixement de la notícia que s’ha
generat a la població de Vic al voltant de si els immigrants en
situació irregular haurien de ser empadronats, a la qual cosa
el Govern va respondre de manera rotunda afirmant que hi
tenien dret. D’altra banda, la Unió Europea ens adverteix que
no podem permetre situacions conegudes d’immigrants irregulars, ja que és una qüestió que afecta tot Europa. I amb
aquest argument, l’Ajuntament de Vic manifesta que acatarà
el que diu el Govern central quant a l’obligatorietat d’empadronar tots els immigrants, però que, tot seguit, denunciarà
els que resideixin a Vic de manera irregular.
La situació a Vic és, sens dubte, més complicada que al
Masnou, perquè allà el nombre de persones immigrants empadronades ascendeix a prop del 25% de la població (es desconeix quin nombre de persones ho fan de manera irregular),
la qual cosa, com és obvi, genera una distorsió en la convivència normal de qualsevol poble, sense que aquesta distorsió hagi de ser necessàriament entesa com una cosa negativa, així com també en la prestació dels serveis públics.
De moment, els serveis assistencials i sanitaris de les
poblacions es veuen col·lapsats per un augment de demandes, ja que és fàcil deduir que els immigrants que hi residei-
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gar Sant Pere? I tantes i tantes preguntes que no tenen resposta perquè res
tenen a veure amb la intenció d’un simple i innocent lema.
Però, perquè tothom estigui tranquil
i tinguem la festa en pau, es va decidir
restituir el sant i que el lema sigui “Festa
Major de Sant Pere 2010. Vine i arrisca’t!” Ara potser Sant Pere es deu estar
preguntant: “Vine i arrisca’t? Arrisca’t a
què? On m’han ficat?”
Francament, em sembla incomprensible l’enrenou provocat, perquè ni seria
la primera vegada que no apareix el nom

de Sant Pere en el lema de la Festa
Major ni això hauria de provocar cap
temor a la parròquia, que, per cert, problemes més importants deu tenir entre
mans, com ho posa de manifest el servei que ha estat prestant a la nostra
comunitat.
Així mateix, també vull demanar a
les persones que formen part de la
Comissió de Festes que no converteixin
aquest petit incident en un problema,
perquè no ho és, i que recordin que, tot
i que la Comissió no té capacitat decisòria, són moltes les qüestions que deci-

deixen sense que ningú no els les qüestioni. Però és important que entenguin
que no sempre pot ser així. I, tot i que
sé que aquesta decisió no els ha agradat
gens ni mica, vull animar-los que segueixin treballant, com han fet sempre, perquè la Festa Major sigui el que ha de ser:
una festa per a tothom.
Que no s’estengui el pànic, que estiguin tranquils, sants i dimonis, que la
nostra Festa Major serà, com sempre,
una mostra de pau i concòrdia, amb les
seves activitats tradicionals, això sí,
esquitxada de petites novetats.

de Govern? Aquesta circumstància és un indicatiu més del deteriorament i del final de cicle
de l’actual minoria de Govern.
El 20 de desembre passat, ara també fa
gairebé quatre mesos, s’inaugurava la plaça
del Mercat Vell. Des de llavors, l’aparcament
ha estat tancat. En aquests mesos, l’argument
no oficial que el Govern ha donat ha estat clar
i el de sempre: la culpa és de Convergència i
Unió. Ha arribat el moment d’explicar per què
ha estat tancat i les explicacions les donarem
nosaltres.
L’aparcament del Mercat Vell necessita un
reglament i un plec de condicions que en regulin l’ús i les condicions d’ús. Dues vegades ho
ha portat al Ple l’Equip de Govern i una tercera vegada ho portarà aquest mes d’abril.
La primera vegada (abans de l’estiu passat), greus defectes de forma en la tramitació

obligaren a anul·lar el procés i tornar a començar. Es tornava a presentar al novembre i el
nostre Grup hi votava en contra. En aquest
temps, l’Equip de Govern admetia part de les
peticions del Grup Municipal de CiU i valorava la plaça per a persones de mobilitat reduïda com una plaça estàndard, cosa que suposava un rebaixa de gairebé 6.000 euros respecte de la seva primera proposta. Hi havia,
però, diversos motius per seguir-hi votant en
contra: la proporció de places en concessió
respecte a les de rotació només obeeix a
motius econòmics, el preu de les places en
concessió no s’ajusta al moment econòmic
actual i, el més important, la proposta del
Govern no complia la llei quant a la reserva
de places per a persones amb mobilitat reduïda. Malgrat les nostres advertències, el senyor alcalde i el seu equip ens acusaven una

vegada rere l’altra de voler entorpir el procés
i posar pals a les rodes. Fou necessari presentar al·legacions per tal que un tercer decidís
si el que proposava el Govern format pel PSC
i ICV-EUA s’ajustava a llei o no. El veredicte
de la Diputació de Barcelona ha estat clar:
calia una plaça més, tal com nosaltres defensàvem. A més, sembla que, aprofitant la nova
tramitació, es rebaixarà el preu d’algunes places un 15%.
Aquest és el Govern que tenim: un govern
que no assumeix responsabilitats i no escolta aquells que no els diuen el que volen sentir. Un govern que, en creure’s en possessió
de la veritat absoluta, acusa qui no els fa costat, i posa traves i pals a les rodes en la seva
gestió. Un govern que necessita sis mesos per
solucionar un tema que s’hauria pogut resoldre escoltant.

van ser aprovats pel Ple de l’Ajuntament
en la sessió del 18 de març de 2004, i va
passar a ser un organisme especial
sense personalitat jurídica. Es van
incloure dins del Patronat: el Museu
Municipal de Nàutica, la Casa de Cultura, l’Arxiu Municipal i l’Escola de
Maquetisme.
En la legislatura passada, i sota
aquesta estructura, el Patronat ha anat
funcionant de manera regular, fins que
el Govern actual ens va fer creure que
aquesta estructura no era del tot legal i
que resultava obsoleta, poc eficaç per
poder treballar, cosa que s’ha demostrat
que no és del tot certa.
Ha passat per un període gairebé d’i-

nactivitat, que ens ha fet pensar que una
de les intencions del Govern o de la
Regidoria era deixar morir el Patronat
lentament i deixar-lo inactiu. És per això
que, abans que es deixés morir el Patronat, ERC va demanar que el Govern presentés una proposta alternativa al
model actual que gestiona el Patronat.
La proposta presentada ha estat la creació del Consell Assessor del Museu i
de l’Arxiu Històric Municipal, un organisme de caràcter sectorial que tindria
com a funció principal assessorar la
Regidoria corresponent o l’Equip de
Govern, formular propostes i emetre
informes, però mai no seria un òrgan de
gestió ni d’administració ni decisori.

Des d’ERC creiem que seria un
greuge comparatiu envers la resta de
comissions i consells municipals que
sí que són decisoris, les persones que
formen part dels quals poden sentir-se
útils. És per això que instem l’Equip de
Govern, o més concretament la Regidoria de Cultura, que, o bé reactivi el
Patronat per donar-li contingut o que
presenti una proposta digna d’un òrgan
amb poder decisori, equiparable a l’actual.
Finalment, voldríem acabar aquest
escrit fent un reconeixement a totes
aquelles persones que formen o han format part del Patronat Municipal: gràcies
pel vostre esforç i la vostra dedicació.

per aconseguir aquesta rectificació.
Amb aquesta decisió, que considerem
absolutament raonable, al Masnou guanya
l’educació! I, si guanya l’educació, hi guanyem tots nosaltres, fonamentalment per
dues raons:
1) Amb deu grups de P3 s’aconsegueix
que el 99% de les famílies puguin matricular
els seus infants al centre escollit en primera
opció, amb la qual cosa es fa realitat el dret
d’elecció de centre que la legalitat vigent atorga a les famílies.
2) A la vegada, es redueix el nombre d’alumnes per aula en la major part dels casos
i, d’aquesta manera, es facilita una major atenció als infants per part dels professors i professores.
Però que a la fi s’hagi imposat la raó no
ens ha de fer perdre de vista que en el procés

s’han comès unes quantes errades que no
s’han de repetir:
És el segon any consecutiu en què els fets
ens donen la raó als que demanàvem al DE
que reconsiderés les seves prediccions inicials.
El DE, tal com determina la legislació
vigent, ha de treballar conjuntament amb l’Ajuntament per tal d’establir l’oferta educativa.
El DE, tot i que en tingui la competència,
no pot decidir la supressió d’un grup per
raons econòmiques i ignorar les possibles
conseqüències que aquesta decisió pot comportar per a un municipi com el nostre.
El DE, que disposa de totes les dades
amb suficient antelació, no pot informar de
les seves possibles decisions poques setmanes abans de l’inici de la preinscripció.
El DE ha de ser sensible a les realitats

educatives de cada municipi i ha d’evitar, amb
les seves decisions, provocar l’angoixa de
moltes famílies que, davant la manca de respecte per part del DE a les seves prioritats,
poden veure’s forçades a matricular els seus
infants en un centre que, per raons totalment
legítimes, havien descartat en la seva demanda de plaça.
És per això que la rectificació del DE ha
de fer que tots i totes els que, des del mes de
novembre, hem treballat intensament per
aconseguir que el DE mantingués l’oferta de
deu grups de P3 al Masnou ens sentim satisfets per la notícia. I també és per això que el
nostre Grup Municipal, que té la responsabilitat de l’educació, vol agrair el suport rebut
del conjunt del consistori i de la comunitat
educativa del Masnou, que creiem que ha
estat essencial per a aquest resultat final.

xen de manera irregular no tenen feina (entre altres motius,
perquè la llei impedeix a les empreses contractar immigrants
en situació irregular) i, en el millor dels casos, compten amb
algun mitjà de subsistència.
I, és clar, tornem a l’etern debat de si el fenomen de la
immigració està ben resolt. Jo aposto per una immigració que
s’empadroni al nostre municipi, però que hi resideixi de forma
legal. Per una immigració que s’integri als nostres costums,
sense que per això hagi de renunciar als seus, que sigui ordenada i sanejada, que pugui gaudir de drets, però que alhora
se li pugui també exigir obligacions, com a la resta de ciutadans, perquè, en definitiva, existeixi una relació normal i beneficiosa entre tots nosaltres. Em sembla que, fins ara, cap governant no ha estat capaç de regular de forma satisfactòria aquest
fenomen. D’aquí que apareguin casos com el de Vic o altres
poblacions. I aquesta manca de lideratge o capacitat per resoldre aquesta qüestió està provocant situacions no desitjades,
que fan que percebem el fenomen de la immigració com una
qüestió cada vegada més negativa, la qual cosa, sens dubte,
si segueix per aquest camí, ens podria portar a conflictes d’una
solució més difícil que un simple empadronament.

que el Gobierno respondió de forma rotunda afirmando que
tenían derecho a ello. Por otra parte, la Unión Europea nos
advierte de que no podemos permitir situaciones conocidas
de inmigrantes irregulares, puesto que es una cuestión que
afecta a toda Europa. Y con ese argumento, el Ayuntamiento de Vic manifiesta que acatará lo que dice el Gobierno Central en cuanto a la obligatoriedad de empadronar a todos los
inmigrantes, pero que, acto seguido, denunciará a los que
estén residiendo de forma irregular.
La situación en Vic es, sin duda, más complicada que
en El Masnou, por cuanto allí el número de personas inmigrantes empadronadas ascienden a cerca del 25% de la población (desconociendo qué número lo hace de forma irregular), lo que, como es obvio, genera una distorsión en la normal convivencia de cualquier pueblo, sin que dicha distorsión
tenga que ser necesariamente entendida como algo negativo,
así como también en la prestación de los servicios públicos.
Por lo pronto, los servicios asistenciales y sanitarios de
las poblaciones se ven colapsadas por un aumento de demandas, puesto que es fácil deducir que los inmigrantes que residen de forma irregular no tienen trabajo (entre otros motivos porque la ley impide a las empresas contratar a inmigrantes en situación irregular), y que, en el mejor de los casos,
cuentan con algún medio de subsistencia.
Y claro, volvemos al eterno debate de si el fenómeno
de la inmigración está bien resuelto. Yo apuesto por una inmi-

gración que se empadrone en nuestro municipio pero que
resida de forma legal. Por una inmigración que se integre en
nuestras costumbres, sin que para ello tengan que renunciar
a las suyas, que sea ordenada y saneada, que pueda gozar de
derechos pero a la vez se le pueda también exigir obligaciones, como al resto de ciudadanos, para que en definitiva exista una normal y beneficiosa relación entre todos nosotros.
Me parece que hasta ahora ningún gobernante ha sido capaz
de regular de forma satisfactoria este fenómeno, de ahí que
aparezcan casos como el de Vic u otras poblaciones. Y esta
falta de liderazgo o capacidad para resolver esta cuestión está
provocando situaciones no deseadas, que hace que percibamos el fenómeno de la inmigración como algo cada vez más
negativo, lo que sin duda de seguir en esta senda, nos podría
llevar a conflictos de más difícil solución que un simple empadronamiento.

¿Conflicto u oportunidad?
Recientemente hemos tenido conocimiento de la noticia que
se ha generado en la población de Vic en torno a si los inmigrantes en situación irregular debían ser empadronados, a lo

NOTA: El Masnou Viu publica l’article del regidor no
adscrit Frans Avilés presentat en llengua castellana
tot i que vam fer constar reiteradament al regidor
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.

el Masnou viu
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viu l’agenda del 19 d’abril al 16 de maig de 2010
ABRIL
19

Dilluns

18 h · Ca n’Humet
(sala polivalent)

Espai de malabars
Espai obert per practicar
tot tipus de malabars
(trapezi, masses, boles, etc.).
Ho organitza: Ajuntament
del Masnou

20

Dimarts

23
POESIA

25
TEATRE

4

De 19 a 21 h · Entorn de la llibreria
Library

19 h · Teatre del Casino del Masnou

Racó de bijuteria

Recital poètic
Recital dels poetes vinculats al Masnou que
han publicat llibre recentment: Sònia Hernández, Isabel Navarro, Anna Rossell i Vicenç
Llorca.
Ho organitza: Llibreria Library, amb el suport de l’Ajuntament del Masnou

24

11 h · Plaça d’Ocata, plaça de Ramón y
Cajal i plaça del Mercat Vell

18 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Vine a plantar
la teva rosa
de Sant Jordi

Espai obert per crear braçalets, collarets, etc.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Es farà una catifa de
roses. Cada participant farà una rosa
de paper.

Dimecres

Ho organitzen: Ajuntament del Masnou i
Micelulacreativa

8 h · Montserrat

Sortida a Montserrat
Preu: dia de pagament, 14 d’abril
Informació i reserves: Casal de Gent Gran
Can Malet (ptge. de Marià Rossell, 2).
Tel.: 93 555 47 26
Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

18 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Racó d’ambientació
Decoració de l’Espai de Trobada amb motiu
de Sant Jordi amb material reutilitzable.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

22

Dijous

EMPRESA
19 h · Edifici Centre (sala de conferències)

Xerrada informativa:
“El posicionament a Google
per a empreses i comerços.
La importància d’una bona
visibilitat a Internet”
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

23

SANT JORDI

26

Espai obert per practicar tot tipus de malabars (trapezi, masses, boles, etc.).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

27

Dimarts

18 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Racó de bijuteria

Sant Jordi
A les 17 h, bookcrossing, parada de roses i
taller de roses dolces. Porteu un llibre, intercanvieu-lo i us endureu una rosa de sucre.
Parada de llibres i de roses. A partir de les 21
h, sopar a la sala polivalent i nit literària, amb
monòlegs, cantautors (Txapu i More) i discjòqueis de reggae i rock.
Consulteu el preu d’aquesta activitat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Lleureka

Dissabtes d’Acció

Decoració de l’Espai de Trobada amb motiu
de Sant Jordi amb material reutilitzable.

Dissabtes de PlayStation.

18 h · Pista esportiva de Pau Casals

18 h · Ca n’Humet (sala polivalent)

Cuac
Consulteu el preu d’aquesta activitat
En Cuac és un ànec que viu tot sol, tranquil i
feliç, i res no molesta la seva rutina diària. Un
dia, a l’hora d’esmorzar, s’adona que no li
queda res per menjar: ni pa sec, ni blat de
moro, ni algues!

Dirigirà la tertúlia M.
Carme Roca, escriptora.
La Biblioteca disposa d’exemplars d’aquest
llibre per deixar-los en préstec.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

30

TEATRE

CONTES

Després de l’assaig, d’Ingmar
Bergman
Una representació teatral sorgeix si hi ha tres
elements: la paraula, l’actor i l’espectador. És
l’únic que es necessita, i res més, perquè el
miracle es produeixi.
Reserves: 609 502 290

25

Diumenge

De 9 a 14 h · Platja d’Ocata

IX Volada d’Estels
Taller d’estels i volada
d’estels. També hi haurà un
recorregut amb el trenet
i xocolatada amb coca per
a tothom qui hi participi.
Ho organitza: Amics i Antics
Escoltes del Masnou

11 h · Plaça de Marcel·lina de Monteys
i carrer de Roman Fabra (davant de
l’Escola Ocata)

Festa de Sant Jordi de l’Escola
Ocata
Espectacles, jocs i tallers
Ho organitza: AMPA Ocata

D’11 a 13.30 h · Parc temàtic Caramar

Circulació del trenet

Taller per a infants: X Conte
Gegant de la Biblioteca
En aquest taller es crearà el X Conte Gegant,
que tindrà com a protagonistes les lletres, els
dibuixos i els infants amb la seva imaginació.
L’activitat està adreçada a infants de més de
sis anys. Les places són limitades i cal reservar-les a la Biblioteca.

De 10 a 14 h · Local de la Colla de
l’Hort (c/ de Bonaventura Bassegoda
Amigó, 5)

Taller de confecció del vestuari
dels gegants del Masnou

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

També els diumenges 2, 9, 16 i 30 de maig.
Adreçat a persones majors de 16 anys.
Màxim 10 persones. Més informació i inscripcions al telèfon: 93 557 18 40, de 8.30 h a 14
h, de dilluns a divendres.

En horari comercial · Botigues
federades del Masnou

Ho organitzen: Ajuntament del Masnou, Colla Gegantera del Masnou, Generalitat de Catalunya, Obra
Social Fundació “la Caixa” i Fusic.

Punts de llibre per Sant Jordi
Des del 19 d’abril, es regalaran punts de llibre
a les botigues federades del Masnou amb
motiu de la Diada de Sant Jordi.
Ho organitza: Federació del Comerç

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

TEATRE FAMILIAR

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

18 h · Edifici Centre (sala polivalent)

Dissabte

18 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

De 17 a 4 h · Ca n’Humet (placeta
i sala polivalent)

Racó d’ambientació

8

L’ombra de
l’eunuc, de
Jaume Cabré

Divendres

18 h · Edifici Centre (sala de conferències)

L’Hora del Conte: El bosc dels
embolics
Activitat adreçada a infants de 2 a 7 anys.
A càrrec de l’alumnat del segon curs del cicle
formatiu de grau superior d’educació infantil
de l’IES Maremar.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines, amb la col·laboració de l’IES
Maremar del Masnou

MAIG
2

9 h · Punt de trobada a la plaça
de Ramón y Cajal

V Caminada dels
Tres Pobles
Punts de sortida: Alella: El
Bosquet (davant l’IES d’Alella). El Masnou: plaça de
Ramón y Cajal. Teià:
Poliesportiu Municipal El
Cim. Recorregut de 10
km aproximadament.
Inici per la riera de
Rials/creuant per Can
Roure/turó de les Monges/arribada al pla d’Arenes (camp de tir).
Inscripcions fins al dia 29 d’abril. Cal omplir la
butlleta que trobareu a l’Oficina de la Regidoria d’Esports i al Poliesportiu Municipal d’Alella, al Poliesportiu Municipal El Cim de Teià, i al
Complex Esportiu Municipal i l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Masnou.
Ho organitzen: ajuntaments del Masnou, Alella i Teià

3

XVII Festa de la Gent Gran
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i casals d’avis

SOLIDARITAT
21.30 h · Parròquia de Sant Pere

Dilluns

18 h · Ca n’Humet (sala polivalent)

Espai de malabars
Espai obert per practicar tot tipus de malabars (trapezi, masses, boles, etc.).

14

Divendres

CONTES
18 h · Museu Municipal de Nàutica
del Masnou

L’Hora del Conte:
Contes i llegendes de les
terres de Ponent
En Taset de Cal Pet ens explicarà, entre
altres històries, el conte de La comtessa de
Tiurana, La vaca de les set llavors i la llegenda pirinenca El canut dels minairons.
Són històries típiques que tenen com a
escenari les comarques de Lleida i els Pirineus. Activitat adreçada a infants de més
de quatre anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

15

17 h · Parc
de Pau Casals

Ho organitza: FCEC Maresme

9

Diumenge

D’11 a 13.30 h · Parc temàtic Caramar

Circulació del trenet

Dissabte

Primer Festival
d’Art Flamenc
Ho organitza: Centre Cultural Luz del Alba

16

Diumenge

11 h · Parc de Pau Casals

Primer Festival d’Art Flamenc
Ho organitza: Centre Cultural Luz del Alba

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

12 h · Casa del Marquès

Visita guiada a l’exposició
“Sedentaris”
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Fundació
Obra Social La Caixa

POESIA
18 h · Casal de la Gent Gran de Can Malet

Lectura de poemes
Ho organitza: Casal de la Gent Gran de Can Malet

10

Dilluns

18 h · Ca n’Humet (sala polivalent)

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

Tornen les competicions i els
entrenaments de bitlles catalanes
al remodelat carrer de Sant Rafael
Els entrenaments i les competicions es
duen a terme els dissabtes, diumenges i
festius al matí al carrer de Sant Rafael. Al
matí, les sessions comencen a les 11 h i
acaben a les 14 h. A la tarda, es reprèn
l’activitat a les 19 h, fins que la sessió es
doni per conclosa.

Espai de malabars

“Del mercat a la taula”

Espai obert per practicar tot tipus de malabars (trapezi, masses, boles, etc.).

L’Oficina
de Mercats
i Fires
Locals, que
depèn de
l’Àrea de
Comerç de
la Diputació
de Barcelona, ha engegat la campanya “Del
mercat a la
taula” en
diferents
mercats
municipals. Amb la campanya, que es va
iniciar l’1 d’abril, es volen recollir receptes
econòmiques i de productes típics del
municipi o de la comarca dels usuaris i
usuàries dels mercats per elaborar un llibre
de cuina. Al Masnou, s’han distribuït a
totes les parades del Mercat Municipal i al
vestíbul dispensadors amb els quadríptics
on es pot escriure la recepta. A l’entrada
de l’equipament hi ha dues bústies per
dipositar-hi les receptes.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

CONFERÈNCIA
19.45 h · Sala consistorial de l’Ajuntament

El futur de l’educació
A càrrec del president de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya,
Joaquim Prats. Dins del cicle Cap on anem?
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20 h · Ca n’Humet

Reunió de la Comissió de Festes
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11

Dimarts

18 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Racó de bijuteria
Espai obert per crear braçalets, collarets, etc.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

12

CONFERÈNCIA

NÀUTICA

19.45 h · Sala consistorial de l’Ajuntament

10 h · Port esportiu

“Pensar el futur”

II Fira Flotant

Vetllada artística, literària, musical...

A càrrec del director del CCCB, Josep Ramoneda. Inauguració del cicle Cap on anem?

Ho organitza: Grup Rauxa, de Gent del Masnou

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Fins al 16 de maig. Hi trobareu productes,
serveis i activitats complementàries
relacionats amb la nàutica. L’objectiu d’a-

Diumenge amb lletres

Xerrada informativa d’entitats
i subvencions

Les corals Xabec (el Masnou), Cor Atàlia
(Teià), Esclat (Teià) i Polifònica Joia (Alella)
han volgut fer una trobada a la parròquia de
Sant Pere com a mostra de la seva solidaritat
amb ESQUIMA i en benefici d’aquesta entitat, compromesa amb la rehabilitació de persones amb malalties mentals.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h · Gent del Masnou

Dijous

Trobada de corals en benefici
d’ESQUIMA

A càrrec dels usuaris i usuàries del Casal de
la Gent Gran de Can Malet

Diumenge

13

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

28

19 h · Edifici Centre
(sala polivalent)

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitzen: Ajuntament del Masnou, Colla Gegantera del Masnou, Generalitat de Catalunya, Obra
Social “la Caixa” i Fusic

Decoració de l’Espai de Trobada amb
motiu de la primavera amb material reutilitzable.

19 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

TERTÚLIA LITERARIA

18 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Taller d’autoestima per a dones. Taller de
creixement personal impartit per Adela
Moragas. Duració: 5, 12, 19 i 26 de maig.
Per a les inscripcions, truqueu al
tel. 93 555 81 04 o envieu un correu a
dona@elmasnou.cat

Racó d’ambientació

Durant tots els mesos d’abril, maig i juny.
Adreçat a persones majors de 16 anys. Més
informació i inscripcions al telèfon: 93 557 18
40, de 8.30 h a 14 h, de dilluns a divendres.

Ho organitza: Promociones Portuarias

Millorant l’autoestima

18 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Dissabtes de PlayStation.

Ho organitza: Associació de Venedors del Mercat
Municipal

Dimecres

Espai obert per crear braçalets, collarets, etc.

Dissabtes d’Acció

L’Associació de Venedors del Mercat Municipal entregarà 600 roses als clients i clientes
per compres superiors a 3 euros. L’estand
amb les roses s’ubicarà a l’interior del Mercat
de les 9 fins a les 20 h o fins a exhaurir les
existències.

5

Decoració de l’Espai de Trobada amb motiu
de la primavera amb material reutilitzable.

Dimecres

questa Fira és apropar les nàutiques a la
clientela, i donar a conèixer el món que
envolta la nàutica i, concretament, el port
del Masnou.

Racó d’ambientació

10 h · CIRD, Casa de Cultura

Dilluns

18 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Celebració de Sant Jordi al
Mercat Municipal

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Taller de restauració
dels capgrossos del Masnou

Ho organitza: Grup d’Aficionats al Teatre

9 h · Mercat Municipal

Espai obert per crear braçalets, collarets, etc.

De 16 a 20 h · Baixada al Port, 10

22 h · Teatre del Casino del Masnou
Divendres

Ho organitza: Grup d’Aficionats al Teatre

Espai de malabars

Dissabte

18 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Reserves: 609 502 290

18 h · Ca n’Humet (sala polivalent)

Racó de bijuteria

21

Després de l’assaig, d’Ingmar
Bergman

Dimarts

Dimecres

El calendari és el següent:
Fins al 29 de maig, entrega de les
receptes.
Del 22 de juny al 3 de juliol, entrega
dels dos premis guanyadors.
A partir del 17 de gener del 2011, repartiment dels llibres entre la clientela dels
mercats municipals.
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Botica Natural ONGD
Vetllant per la salut de les persones més desvalgudes
Isabel Cusó
Presidenta

Quina és la seva proposta com a alternativa a la medicina convencional?
Més que medicina alternativa, penso i
crec que tots els tractaments són complementaris. Visitem i donem suport a
malalts terminals de càncer que, gràcies a
la medicina natural complementària,
tenen una millor qualitat de vida durant el
temps que els queda. D’altres s’han curat,
i d’altres viuen feliços ells i les famílies,
perquè han canviat d’hàbits, d’actitud i
estan més contents, i això repercuteix en
la societat, començant per la família.

BORICA NATURA ONGD

Quins problemes veu en la medicina
convencional?
Se n’ha fet un abús. El més important no
són les malalties, sinó les persones. De
vegades, una abraçada amorosa pot més
que tots els antidepressius.

Diverses actuacions dutes a termes per l’entitat.

L’any 2001, la doctora Isabel Cusó va
conviure amb l’ètnia cocama a la selva amazònica peruana, on va ser testimoni de l’elevada presència de malalties entre la població, de les mancances higièniques i sanitàries, i del patiment humà, a la vegada que
descobria la capacitat curativa de les plantes medicinals autòctones. L’any 2003, juntament amb dues persones més, va decidir
fundar l’associació Botica Natural ONGD,
una organització no governamental per al
desenvolupament, de cooperació sanitària,
de caràcter internacional i amb seu al Masnou. L’objectiu era millorar les condicions
sanitàries de poblacions oblidades i impulsar un desenvolupament humà participatiu.
El nom de l’entitat respon a la voluntat de
donar a conèixer la capacitat de les plantes
per guarir: “A cada país on arribem, preguntem i ens informem de les plantes autòctones per curar les malalties dels seus habi-

L'ENTITAT DESTINA LA
SEVA SUBVENCIÓ D’ENGUANY A UN PROJECTE
D'AJUT SOLIDARI A MADAGASCAR
tants, les estudiem, les fomentem i les fem
servir”, explica Cusó.
La subvenció rebuda per l’Ajuntament,
enguany anirà destinada al projecte que
actualment estan duent a terme a Madagascar (Àfrica). L’entitat va prioritzar aquest
projecte perquè, durant l’última estada dels
seus membres al sud del país, van poder
comprovar la pobresa extrema en què viuen
els habitants, que és la causant principal
d’un alt índex de malalties greus i estigmatitzadores, com la lepra, la leishmaniosi, la

micosi… Abans de partir, explicaven: “Marxem cap a Madagascar a donar suport, formació i portar ajut a dues comunitats abandonades dels projectes, com són Antanimora i Ampasy. Allà curarem cada dia gent amb
unes infeccions que aquí ni tan sols sabem
que existeixen, ja que la lepra no és pas la
pitjor que ens trobarem.”
Perú, Veneçuela, el Níger, Senegal,
Madagascar i Catalunya són els territoris on
treballa aquesta entitat. A Catalunya, també
treballa amb Càritas donant suport psicològic a les dones que acullen. Fan tallers de
txi-kung, relaxació, reflexologia o xerrades,
així com atenció a tota mena de problemes
relacionats amb la salut, consultes mèdiques i psicològiques. “A cada lloc on anem,
aportem una petita espurna d’esperança per
viure millor al món. Això sempre és molt
positiu, no tan sols per a qui ho rep, sinó
també per a qui ho dóna”, afirmen.

Com creu que està implementada entre
la població aquesta nova perspectiva
de la medicina?
Cada cop és més acceptada, i més si la
practica o la divulga un metge o un terapeuta. Més de cent persones ens acompanyen en les sessions de relaxació, txi-kung,
xerrades, etc. que organitzem als tres
casals de gent gran que hi ha al Masnou.
Com valora els resultats obtinguts
per la tasca de la seva entitat?
Mentre no hi hagi expectatives, només
molta il·lusió, els resultats són sempre
genials. Estem contents, ja que comptem amb una xarxa cada cop més
important de voluntaris, de subvencions, de gent que comparteix la tasca,
tant aquí a Espanya, com a Amèrica del
Sud o l’Àfrica.

Com contactar-hi?
C/ d’Àngel Guimerà, 12, àt. 2a
Telèfons: 93 555 06 82 650 20 88 59 - 665 63 24 82
botica_natural2001@yahoo.es

BASES XXIII Concurs de Cartells Festa Major del Masnou 2010
• Pot participar-hi qualsevol persona que visqui, treballi o estudiï al municipi del Masnou (cal
acreditar-ho).
• La tècnica i el tema són lliures, sempre que
no es vulneri el dret a la privacitat ni es fereixi
la sensibilitat de persones o col·lectius.
• Al cartell, hi ha de constar la inscripció “Vine
i arrisca’t” i, a més a més, “Festa Major de
Sant Pere, el Masnou 2010”, de manera ben
visible.
• El cartell ha de fer 29,7 cm d’amplada x 42
cm d’alçària. El disseny ha de ser vertical, ha
de ser concebut per ser reproduït per quadricromia, s’ha de presentar amb cartolina o un
altre material gruixut, i ha d’anar enganxat amb
cartó ploma per poder-lo penjar.
• Cada participant pot presentar-hi, com a
màxim, un cartell.

• Els treballs es poden enviar per correu a l’adreça següent:
Ajuntament del Masnou
Museu de Nàutica del Masnou
C/ de Josep Pujadas Truch, 1A
08320 El Masnou
També es poden portar a la mateixa adreça, de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a
19 h (a excepció dels dilluns a la tarda), i dissabtes d’11 a 14 h (tret dels dies festius).
• El termini d’admissió dels treballs finalitza el
dissabte dia 24 d’abril de 2010, a les 14 h.
• A l’obra, que ha d’anar sense signar, cal adjuntar-hi una plica, dins de la qual hi ha de constar: el nom, l’adreça, el telèfon de l’autor o autora i un CD amb l’obra. A fora del sobre es farà
constar el títol “Concurs de Cartells, programa
Festa Major 2010”, amb un lema i un pseudònim, que també han d’acompanyar l’obra concursant (en un sobre gran o a la part del darre-

re del cartell). L’autor o autora premiat podrà
signar l’obra una vegada conegut el veredicte
de la votació popular.
• Hi ha un únic premi valorat en 1.200 euros,
subjecte a les reduccions fiscals pertinents.
• Els cartells que s’hagin presentat en aquest
Concurs quedaran exposats al passadís del
Museu de Nàutica del Masnou, des del dia 3 al
29 de maig, ambdós inclosos. L’horari d’aquesta exposició serà el següent: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 19 h (a excepció dels
dilluns a la tarda), i dissabtes d’11 a 14 h (tret
dels dies festius).
• El cartell guanyador s’escollirà per votació
popular. Es col·locarà una urna al passadís del
Museu de Nàutica del Masnou, on restaran
exposades les obres. Per poder votar serà
necessari omplir una butlleta i presentar el DNI,
i només es podrà votar una vegada i per un car-

tell. El termini de finalització de la votació serà
el dia 22 de maig de 2010 a les 18.45 h.
• El dia 22 de maig, a les 19 h, a la sala de conferències de l’Edifici Centre (carrer de Josep
Pujades Truch, 1A, 1a planta), s’obrirà l’urna i
es recomptaran els vots. A continuació, es farà
l’entrega del premi.

9 a 14 h i de 16 a 19 h (a excepció dels dilluns
a la tarda), i dissabtes d’11 a 14 h (tret dels dies
festius). Passat aquest període, l’Ajuntament
del Masnou no es fa responsable dels treballs
presentats.
• La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i, per tant, les persones que les incompleixin en seran excloses.

• El cartell guanyador serà propietat de l’Ajuntament, i es podrà utilitzar com a imatge de la
Festa Major i en altres publicacions i mitjans de
difusió que l’Ajuntament cregui oportuns, amb
les adaptacions que les diferents aplicacions
requereixin, que seran realitzades per l’autor o
l’autora. El cartell guanyador es reproduirà a la
portada de la publicació municipal El Masnou
Viu i del programa de la Festa Major.

Notes:
- El pagament del premi es farà efectiu a partir
del dia 1 de juny de 2010, al departament de
Tresoreria de l’Ajuntament del Masnou, en horari de 8.30 a 14 h, a excepció dels dissabtes i
festius.
- Qualsevol imprevist serà resolt per la Regidoria d’Activitats i Festes.

• Els cartells no premiats es podran recollir al
Museu de Nàutica del Masnou, del 7 de juny al
31 de juliol de 2010, de dilluns a divendres de

Ho organitza:
Ajuntament del Masnou
Comissió de Festes
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Oferta de places a les escoles
bressol per al curs 2010-2011

Foto de grup durant la cloenda.

CEDIDA

S’ha fet pública l’oferta de places per al
curs 2010-2011 de les escoles bressol
municipals. La Sol Solet té 8 places per a
infants de 4 mesos a 1 any, 5 places per a
infants d’1 a 2 anys i 7 places per a infants
de 2 a 3 anys. La Barqueta comptarà amb
8 places per a infants de 4 mesos a 1 any,
6 places per a infants d’1 a 2 anys i 14 places per a infants de 2 a 3 anys. El total de
places de l’escola bressol Sol Solet és de
41 i el de La Barqueta, 61. El període de
preinscripcions per a les escoles bressol
municipals és del 3 al 14 de maig, a l’Oficinal Municipal d’Escolarització, i el 20
d’abril, a les 18 h, a Ca n’Humet, hi haurà
una reunió informativa per a les famílies
amb infants en edat d’anar a les escoles
bressol. L’oferta pública del municipi es
completa amb les llars d’infants privades:
Ca la Rita, que té capacitat per a 61 alumnes, El Petit Vailet, amb capacitat per a 89
alumnes, i Bambi, amb capacitat per a 61
alumnes.

Celebrat el ple de
cloenda del Consell
dels Infants

AUGUST CABRÉ

El 20 d’abril es farà una reunió informativa per a famílies amb
infants en edat d’anar a les escoles bressol
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El 9 de març, la sala capitular de l’Ajuntament va tornar
a rebre els regidors i regidores dels centres educatius del
Masnou per celebrar el ple de cloenda del Consell Municipal dels Infants corresponent al curs 2009-2010. També
hi van assistir l’alcalde, Eduard Gisbert; el regidor d’Educació, Màxim Fàbregas, i altres autoritats de l’Ajuntament. Aquest curs, els regidors i regidores del Consell
han optat per una proposta de consens entre tots els centres i han proposat al consistori dur a terme unes miniolimpíades al municipi, que comprenguin competicions i
campionats esportius (atletisme, voleibol, bàsquet, futbol, tennis, ping-pong…).

Grup d’infants a l’escola bressol La Barqueta.

L’Aula d’Extensió Universitària, un nou projecte
educatiu per a la gent gran del Masnou
Amb la voluntat d’estendre l’oferta formativa a tots els masnovins i masnovines, l’Ajuntament està treballant perquè, la propera tardor, s’iniciïn les activitats de l’Aula d’Extensió Universitària del Masnou. Aquest projecte s’adreça a la gent gran del municipi interessada a refrescar o ampliar els seus coneixements a partir de la seva participació en

xerrades i conferències de temes diversos,
amb l’objectiu d’aconseguir una divulgació
accessible per al màxim nombre d’assistents.
El regidor d’Educació, Màxim Fàbregas,
explica que “volem que el Masnou s’afegeixi
a les desenes i desenes de municipis que han
apostat, i amb força èxit, per aquesta oferta
formativa, que cada setmana mobilitza milers

de persones que prefereixen oblidar-se una
estona de la televisió o d’altres entreteniments i dedicar-se a millorar la seva formació en companyia de molts dels seus conciutadans i conciutadanes”.
Durant els mesos de maig i juny s’iniciarà la fase de sensibilització del projecte, en
la qual es programaran tres o quatre confe-

rències. “Aquests debats serviran de tastet
de la programació, que tenim confiança que
s’iniciï de manera formal a partir del mes
d’octubre”, explica Fàbregas. Les persones
interessades a rebre més informació poden
contactar amb la Regidoria d’Educació
(Ca n’Humet. Fontanills, 77) per correu electrònic a educacio@elmasnou.cat.

JOVENTUT

Fresh Trash presenta
el seu disc

“Surt de l’ou!” és el lema que la Regidoria de Joventut utilitza per animar la gent jove del
municipi perquè es pronunciï sobre el model de ciutat i de lleure que vol. És per això que,
per al disseny del programa Fakaló Jove del 2010, la Regidoria dóna la possibilitat que
durant el mes de maig siguin els mateixos interessats i interessades qui dissenyin els tallers
i les activitats que s’hi oferiran. A partir d’aquestes propostes, s’elaborarà el programa,
tenint en compte les condicions i les dates proposades per les persones sol·licitants. D’aquesta manera, el proper mes de juliol, els nois i noies es veuran obligats a sortir de l’ou
i començar a organitzar el seu temps lliure.

La formació masnovina Fresh Trash, guanyadora de la Beca de Nous Músics d’Alella, el Masnou i Teià 2009, va presentar el seu disc La jungla el divendres 12 de març a la sala polivalent de Ca n’Humet. Després, durant la Setmana Santa, han fet una petita gira per Espanya i
Portugal per oferir el seu rock dur i fresc per ciutats com: Oviedo, Vigo, Ponferrada, Porto i
Madrid. Ara, faran la presentació del seu nou treball per diferents pobles i ciutats del territori català, com a la sala Rock Sound de Barcelona o l’Estraperlo Club de Badalona, entre d’altres. Per saber més d’aquesta jove banda de música hardcore, podeu consultar aquesta pàgina web: www.myspace.com/thefreshtrash.

GEORGINA NOY

GEORGINA NOY

Fakaló Jove: si ets jove,
surt de l’ou!
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El primer Mercat de les Arts, una fira organitzada per l’Ajuntament i que vol promoure la feina
dels i les artistes locals i on es van poder adquirir les seves obres, va tenir lloc el diumenge 28
de març, al pati del Casino, coincidint amb el 38è
Aplec de la Sardana, organitzat per l’Agrupació

AQUESTA FIRA D’ART VOL
PROMOURE LA TASCA DUTA
A TERME PER ARTISTES
DEL MUNICIPI

Inaugurada l’exposició
“Sedentaris. Els primers
poblats a Catalunya”
El dimecres 14 d’abril, a la
tarda, a la Casa del Marquès, es va inaugurar l’exposició “Sedentaris. Els primers poblats a Catalunya”,
organitzada per l’Obra
Social “La Caixa” amb la
col·laboració de l’Ajuntament. La mostra recull les
formes artístiques, econòmiques, tecnològiques, culturals i rituals de les comunitats neolítiques del territori que correspon actualment a Catalunya. Es podrà
visitar fins al 23 de maig de
2010.
El comissari de l’exposició, l’arqueòleg Lluís Batista, va comentar que la mostra ofereix una escenografia treballada
a través de la qual “la història s’explica
d’una forma més didàctica”. L’alcalde,

Eduard Gisbert, va agrair
la col·laboració de “La
Caixa” amb el Masnou. En
un discurs molt optimista,
Gisbert va voler reflexionar
sobre la felicitat i va instar
les persones assistents a
“gaudir de l’exposició des
del punt de vista de la felicitat d’aquelles persones i
intentar captar-ne les virtuts”. També en la inauguració, el director d’Àrea de
Negoci del Maresme Sud de
“La Caixa”, Miquel Abril, va
explicar que enguany l’entitat ha mantingut el nivell de
recursos destinat a obra
social. L’acte també va
comptar amb l’assistència
de diverses autoritats municipals així
com d’una nodrida representació de
masnovins i masnovines.

Sardanistes ballant durant l’Aplec.
Sardanista El Masnou, que va comptar amb les
cobles Jovenívola de Sabadell, Marinada i Principal del Llobregat. L’organització dels dos esdeveniments va valorar molt positivament el seu
desenvolupament i va mostrar la seva satisfacció davant la gran participació obtinguda.

Paral·lelament, diversos establiments
membres de la Federació de Comerç van exposar durant uns dies obres del Mercat de les Arts
als seus aparadors com a suport a la difusió de
l’esdeveniment i com a agents implicats en la
vida comercial del Masnou.

Reeixida celebració
dels Tres Tombs al carrer
de Sant Rafael

MIREIA CUXART

El Mercat de les Arts se celebrarà tres cops a l’any.

MIREIA CUXART

MIREIA CUXART

El primer Mercat de les Arts se celebra
amb l’Aplec de la Sardana

Els cavalls van desfilar per alguns carrers del municipi.
La tradicional festa dels Tres Tombs i la
benedicció dels animals es va dur a terme,
amb un gran èxit de participació, el 7 de
març passat al carrer de Sant Rafael. Les
activitats es van iniciar a les 12 h amb el
recorregut de la comitiva dels Tres Tombs,
en què van desfilar cavalls. Acte seguit, el

mossèn del Masnou, Felip-Juli Rodríguez,
va beneir els animals de companyia amb
l’atenta mirada del nombrós públic assistent. La festa va ser organitzada per l’Associació de Veïns del Carrer de Sant Rafael
i amenitzada pels tabalers de la Colla de
Diables del Masnou.

La història de la vila en objectes

Tallers per preparar la Festa Major
Per anar preparant la Festa Major, l’Ajuntament i la Colla Gegantera del Masnou han organitzat un taller de confecció del vestuari dels gegants del Masnou. L’activitat es desenvoluparà els dies 25 d’abril i 2, 9, 16 i 30 de maig. Per participar-hi, cal inscripció prèvia, al
telèfon 93 557 18 40. Aquest taller es completa amb un altre de restauració dels capgrossos, que comença el dissabte 24 d’abril, i també cal inscripció prèvia al mateix telèfon.
L’activitat compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya-Departament Cultura i
Mitjans de Comunicació i l’Obra Social Fundació “LaCaixa”, Fusic.

“Fem història” és un projecte expositiu
de col·laboració entre el Museu Municipal de Nàutica i la ciutadania. Es busquen objectes antics i les fotografies on
apareguin per recrear, en una mostra,
Espais
i horaris

la vida, els oficis, les tradicions i els costums del Masnou. La cessió dels objectes i les fotografies serà temporal. La
recollida d’objectes serà fins al dia 30
d’abril.

Museu Municipal de Nàutica del Masnou
Telèfon: 93 540 50 02. Horari: dimarts, dimecres i divendres, de 9 a 14 h,
i dimecres, de 16 a 19 h
Arxiu Municipal del Masnou
Telèfon: 93 540 15 11. Horari: dilluns i dijous, de 9 a 13 h, i dimecres, de 16 a 19 h
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Més de 1.500 persones visiten el bus de les sis
copes del Barça

ANDREA PÉREZ

El Club de Patinatge
El Masnou, subcampió
d’Espanya
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El dissabte 13 de març, el bus de les sis
copes del Barça va tenir parada al Masnou des de les 10 fins a les 14 h als jardins dels Països Catalans. Un total de
1.540 persones van visitar el bus i van
fer-se fotografies amb els trofeus aconseguits per l’equip l’any 2009. A més,
durant tot el matí, diverses activitats van
amenitzar l’acte: bàsquet 3x3, futbol,
capgrossos i xocolatada. La iniciativa va
ser organitzada per la Penya Barcelonista El Masnou-Ocata-Teià.

CP EL MASNOU

HUB EVENTS

El primer Campionat Provincial Absolut de
Pàdel, al Club de Tennis Masnou

Foto de l’equip del club de patinatge masnoví.

Entre el 12 i el 16 d’abril es va celebrar la V Setmana de l’Educació i l’Esport, una
iniciativa organitzada per la Mesa de Professorat d’Educació Física del Masnou
(formada per professors i professores dels centres escolars del municipi) i l’Ajuntament del Masnou, amb l’objectiu de difondre i ressaltar els valors educatius que
es poden transmetre a infants i joves per mitjà de l’esport, així com a persones
de qualsevol edat. Aquesta iniciativa compta amb la participació de totes les escoles i instituts del municipi i es realitza als centres educatius, al Complex Esportiu
i a la platja.

lans: el CP Olot va aconseguir el primer
lloc i el Reus Deportiu, el tercer. Amb
aquest triomf, les patinadores masnovines queden classificades per al Campionat Europeu, que es disputarà del 6 al 8
de maig a Nantes.

Cinquena edició de la Caminada dels Tres Pobles

El Club Nàutic El Masnou organitza
amb èxit el Campionat d’Espanya
de Vela de la Classe 420

El diumenge 2 de maig tindrà lloc la cinquena edició de la Caminada dels Tres
Pobles, organitzada pels ajuntaments d’Alella, Teià i el Masnou, amb un recorregut d’aproximadament deu quilòmetres. La sortida serà a les 9 h i s’anirà fins al
coll d’en Pau de les Arenes, on totes les persones participants gaudiran gratuïtament d’esmorzar. Es preveu que l’activitat s’acabi cap als volts de les 13 h, amb
l’inici de la baixada.
Les inscripcions, limitades a 1.400 participants, es poden fer fins al 29 d’abril a l’oficina de la Regidoria d’Esports al Poliesportiu Municipal d’Alella, al Poliesportiu Municipal El Cim de Teià, o al Complex Esportiu i a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Masnou. Les inscripcions també es podran fer en línia omplint el formulari que trobareu a www.elmasnou.cat. Els infants menors de 14 anys hauran
d’anar acompanyats d’una persona adulta, i els nois i noies d’entre 14 i 18 anys
que hi vulguin participar sense l’acompanyament d’un adult hauran de portar el
full d’inscripció amb l’autorització signada.
L’activitat compta amb la col·laboració d’entitats de les tres poblacions: el
Centre Excursionista del Masnou, el Centre Excursionista d’Alella, l’Associació
d’Amics i Antics Escoltes del Masnou, l’AE Foc Nou, el Grup per al Consum Responsable Cistella Verda, el grup de senderisme d’Alella Peu a Terra, l’ADF Teià, el
Club Excursionista de Teià, Marfil Alella i la Diputació de Barcelona.
CN EL MASNOU

Els regatistes Jordi Xammar i Joan Herp.

El Club Nàutic El Masnou va organitzar
amb èxit, del 29 de març al 4 d’abril, el
Campionat d’Espanya de Vela de la Classe
420. Els regatistes del club amfitrió, Jordi
Xammar i Joan Herp, es van erigir com
a campions absoluts i juvenils d’Espanya
amb un avantatge important respecte dels
segons classificats.
Pel que fa al Campionat d’Espanya de
420 per equips, l’equip representant de la
comunitat autònoma de Catalunya es va

classificar en primera posició per davant
de l’equip canari i dels representants
gallecs, que van quedar en segona i tercera posició respectivament.
Hi van competir un total de 194 regatistes i 97 embarcacions, que representaven les comunitats autònomes d’Andalusia, Cantàbria, Catalunya, Galícia, Canàries, Illes Balears, Múrcia, País Basc i
València, a més de representats d’Alemanya i Portugal.

V Setmana de l’Educació i l’Esport

Punts de sortida:
El Masnou: Plaça de Ramón y Cajal
Alella: El Bosquet (davant l’IES Alella)
Teià: Poliesportiu Municipal El Cim

ARXIU

El grup gran de xou del Club de Patinatge El Masnou va aconseguir el segon lloc
al Campionat d’Espanya, que va tenir lloc
els dies 12 i 13 de març a Pamplona, amb
el muntatge Mou-me i mira’m. El pòdium
va ser ocupat íntegrament per grups cata-

Entre el 5 i l’11 d’abril es va disputar el
primer Campionat Absolut a la província
de Barcelona al Club de Tennis Masnou,
una activitat organitzada per la Federació Catalana de Pàdel i Hub Events, i que
compta amb el suport de l’Ajuntament.
Al torneig, s’hi van inscriure més de noranta parelles, subdividides en diverses
categories. A la primera categoria absoluta, van resultar guanyadors Adrian
Biglieri i David Luque, i Enric Sanmanrí i Javier Casadesus finalistes. A la categoria femenina, Eva Gayoso i Lucía Sainz,
van obtenir la victòria i Marta Cano i
Marcela Ferrari van ser finalistes.

Abril de 2010
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Ilham Jabouri
Professora dels cursos de llengua i cultura àrabs del PEE
Nascuda a Casablanca i llicenciada en filologia àrab amb l’especialització d’ensenyament bilingüe, Ilham Jabouri fa set
anys que és a Catalunya. És mare de quatre fills educats entre el Marroc i Catalunya, i viu dia a dia l’experiència d’educar,
viure i conviure establint llaços i ponts d’unió entre la cultura catalana i la marroquina. Al Masnou, Jabouri és la professora
dels cursos de llengua i cultura àrabs, una de les activitats incloses dins del Pla educatiu d’entorn (PEE) per promoure l’aprenentatge de les llengües maternes no curriculars. La primera classe va ser al març del 2009, amb un grup d’adults, i després,
amb grups de primària i secundària, amb un total de 96 alumnes, 20 dels quals eren autòctons. Els cursos s’adrecen a l’alumnat de primària i de secundària, a persones dedicades a l’educació i a la població adulta en general.
rebés un ensenyament bilingüe (àrab i francès) crec que m’ha ajudat a ser plurilingüe.

Com va arribar al Masnou a fer
de professora d’àrab?
L’any 2003 vam arribar a Catalunya disset professors, catorze homes i tres dones
(les primeres dones que participàvem en
el programa). Era la primera vegada que
les dones teníem els mateixos drets que
els homes de treballar per al Govern fora
del Marroc i portar-hi els nostres fills. En
arribar a Barcelona, el Departament d’Educació, amb la col·laboració del Consolat General del Marroc, em va destinar a
treballar a Canovelles i Mollet del Vallès.
Havia demanat trasllat a Barcelona, perquè és on visc i on els meus fills estudien.
Em van destinar al Masnou, perquè des
del PEE s’havien incorporat les classes
de llengua i cultura àrabs, amb més de
quaranta persones interessades preinscrites.

Quina importància té aprendre bé la
llengua materna? Creu que té efectes
positius per a l’aprenentatge de
la llengua catalana?
La llengua materna és important com a
reflex de la nostra identitat des del bressol
fins al final de la vida. Té efectes positius
per a l’aprenentatge de la llengua catalana,
perquè la valoració de la llengua materna
ajuda a una valoració positiva de la llengua
del país d’acollida. Una persona que sent
que respecten la seva cultura respectarà
amb reciprocitat la cultura de l’altre.
I per a la millora del rendiment
de l’alumnat a l’escola?
Aquí, al Masnou, necessitem més temps per
veure’n els resultats, però crec que la meva
participació com a mediadora en la relació
centre-família ajuda a resoldre dificultats
d’aprenentatge de l’alumnat i crec que
també ajuda els alumnes a tenir més confiança en ells mateixos i els motiva a participar en les activitats del centre.

Ara, després d’un any, com valoraria
el funcionament de les seves classes?
Valoro el primer any com un gran èxit, tant
per la participació dels alumnes com per
l’aprofitament acadèmic. Vull destacar la
bona relació amb la Direcció i el professorat dels centres on treballo. Aprofito per
dir que també atenc un grup de professorat que assisteix a les classes, interessat a
aprendre l’àrab, i em fa molta il·lusió saber
que tots estem interessats a educar en la
diversitat, i intercanviem idees i coneixements culturals. Les nostres bones pràctiques al Masnou van ser presentades pel
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Com s’hi va sentir?
Al Masnou em vaig sentir molt ben acollida. Al començament, per la meva participació al PEE, estava una mica nerviosa,
però després em vaig sentir molt còmoda,
i vaig parlar de la meva experiència a Canovelles i Mollet. Vaig sentir l’acceptació d’aquesta activitat en la majoria dels centres
del Masnou. També la reunió amb les famílies va ser un èxit, amb l’assistència de moltes persones interessades al programa. Em
vaig sentir molt ben acollida, tant per l’organització com per les famílies.

ducació de la Generalitat com un bon
exemple al Ministeri d’Educació a Madrid,
el mes de juny de l’any passat, i ens van
enviar una felicitació.
Parla un català molt correcte.
He estudiat català a l’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona, primer com una neces-

sitat per a la meva feina, per ajudar els meus
fills en l’estudi, i també pel meu interès i
amor per les llengües. Com que des de petita he estudiat àrab i francès, d’adolescent
castellà, també m’he iniciat en l’anglès, m’ha
resultat fàcil l’aprenentatge del català. Com
més llengües aprens, més facilitat tens per
aprendre’n de noves. El fet que de jove

Com es poden establir lligams entre
cultures?
El curs passat, els alumnes d’una escola van
participar en la Festa de Sant Jordi amb un
poema àrab i aquest curs tenim programada la presentació teatral de la llegenda de
Sant Jordi traduïda a l’àrab. L’escenificarem
al centre i convidarem les famílies a l’acte
de representació. És una manera d’acostar
les famílies al centre, sobretot les dones.
Creu que la seva tasca contribueix
a la millora de la cohesió social entre
els immigrants i els autòctons?
Aquest és un dels objectius que tenim en
consideració. Continuaré treballant per
col·laborar en festes i activitats escolars
interculturals que afavoreixin la coneixença i la relació entre totes les famílies del centre. Cal trencar les pors, que són una barrera per a la coneixença, la comunicació i la
bona convivència.

Continuen les mesures de control del mosquit tigre
Com cada any, amb l’arribada de la calor, es tornarà a notar la presència del mosquit tigre al municipi. És per això que continuen les mesures de control. Des que es
va detectar, l’Ajuntament ha realitzat nombroses actuacions emmarcades en el Pla
integral de control del mosquit tigre, un pla dinàmic amb tres línies d’actuació:
1. PROMOCIÓ Comprèn la difusió de les mesures de prevenció per controlar la proliferació d’aquest insecte.
2. PROTECCIÓ L’Ajuntament du a terme tot un seguit d’accions per minimitzar la presència del mosquit
tigre a la via pública i als edificis i les instal·lacions municipals.
3. INSPECCIÓ

Controls als habitatges per localitzar focus de cria i assessorament directe a la ciutadania.

Per minimitzar-ne els efectes, la Regidoria de Salut Pública recorda que el més important i efectiu és evitar
la posta d’ous i el creixement de les larves aquàtiques, i eliminar tots els punts d’aigua on poden créixer
les larves d’aquest insecte. L’aplicació d’insecticides sobre el mosquit adult no és un mètode eficaç per controlar
aquesta plaga. Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar al telèfon de Salut Pública: 93 557 18 22.

Cal dur a terme les mesures preventives següents:
Dipòsits d’aigua: Mantingueu-los ben tapats.
Horts: Eviteu l’acumulació d’aigua en recipients. Si utilitzeu bidons per recollir
aigua de pluja, buideu-los un o dos cops per setmana i, si són plens, mantingueu-los
tancats.
Cementiri: Ompliu de sorra els gots de plàstic emprats per dipositar-hi flor seca o artificial per evitar
que hi quedi aigua acumulada. Si no els utilitzeu, retireu dels nínxols els gerros i altres objectes d’ornamentació on es pugui acumular aigua.
Jardins i patis: Eviteu l’acumulació d’aigua als plats de sota dels testos; canvieu setmanalment l’aigua
dels animals; mantingueu netes les piscines; buideu les basses o fonts ornamentals amb aigua estancada;
elimineu o poseu sota cobert els pneumàtics; quan marxeu de vacances, retireu dels exteriors els objectes
que puguin acumular aigua (joguines, cendrers, plats sota els testos, galledes…).

