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Des del Departament de Serveis
Socials de l’Ajuntament, es treballa per contribuir a pal·liar els
efectes de la crisi econòmica
que es viu actualment a escala

Tot i que els actes centrals es duran a terme entre el 25 i el 30
de juny, des del dia 19 ja es comença a celebrar la Festa Major
de Sant Pere del Masnou. El programa, elaborat conjuntament
per la Comissió de Festes i el consistori, inclou un centenar de
propostes per a totes les edats i per a tots els gustos.

Durant el mes de juny s’està
duent a terme l’Aula d’Extensió Universitària, una iniciativa adreçada a persones
més grans de 55 anys que vol
donar-los la possibilitat de
continuar ampliant els seus
coneixements culturals i de
relacionar-se amb persones

d’un nivell cultural o amb
inquietuds semblants. Després de l’èxit de les dues conferències anteriors, el dimarts
22 de juny, a les 18 h, a la
segona planta de Can Malet,
tindrà lloc la darrera: “Palmira, la ciutat de Zenòbia”, a
càrrec de Felip Masó.
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Estiu, revetlles, Festa Major, el circ i el teatre còmic, el
cinema del festival Fascurt, el Ple de Riure, el port, els
bars de platja, el mar, els socorristes, els dos passeigs
marítims, la nova passarel·la, el sol, la lluna, les estrelles, el dia, la nit, la gent, molta gent, alegria, il·lusions,
enrenou, caminants, corredors, bicicletes, banyistes…
Tot això també significa esforç i treball de les entitats i associacions, del personal de l’Ajuntament i de la
Policia Local, que, a més, hi han de treballar amb pressupostos ajustats. Però amb il·lusió i esforç haurem de
gestionar i fer l’impossible perquè tothom participi en
les múltiples propostes que se’ns ofereixen i per fer
el possible perquè les molèsties estiguin controlades
al màxim, tenint en compte el context estival i festiu.
Però, sincerament, aquestes molèsties no són el
que més em preocupa, sinó els homes i dones sense
feina, amb subsidi o sense, i sobretot aquells que depenen dels ajuts de tercers.
El treball dignifica i, sense feina, les persones se

@

Marga Carceller pregunta:

Ernest Suñé. Regidor de Medi Ambient
El manteniment dels parcs i jardins i de l’arbrat viari
comporta, moltes vegades, decisions contradictòries
per als que ens estimem la natura. La substitució
d’espècies pel risc que poden ocasionar, tot i ser poques
vegades afecta arbres propers que estimem, i això
genera polèmica.
Aquest és el cas de les palmeres afectades per la
plaga de l’escarabat morrut, que, malgrat els esforços
per salvar-les, en molts casos han hagut de ser tallades. També és el cas d’altres arbres de la via pública
malmesos per esporgues indiscriminades i el maltractament dels vehicles (ja que estan plantades a la calçada).
Si no hi ha inconvenients tècnics, els exemplars
s’acostumen a replantar amb la màxima celeritat que
ens permet la temporada, ja que no tots els mesos és
idònia la replantada de noves espècies i, quan es fa, es
tenen en compte les circumstàncies que els han malmès
per no tornar a caure en els mateixos errors del passat.

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.

El juny és, sens dubte, el mes de la Festa Major al Masnou.
Durant tot l’any, la Comissió de Festes i l’Ajuntament treballen per preparar un programa d’activitats atractiu i apropiat
per a totes les edats. Per tant, ara arriba el moment perquè
tothom gaudeixi d’aquestes propostes. A més a més, la Festa
Major també suposa l’inici de tot un conjunt d’activitats lúdiques que se segueixen temporalment, durant els mesos de
juny, juliol i agost, al municipi i que depenen de la participació ciutadana per tirar endavant. La platja acostuma a
ser l’escenari privilegiat de la majoria de les activitats i, en
aquest sentit, ha de conciliar els interessos dels diferents
col·lectius que en volen gaudir. L’Ajuntament, com a ens
representatiu de tots els vilatans i vilatanes, treballa des de
diversos departaments, com ara Medi Ambient, Salut Pública,
Manteniment o Cultura, per garantir aquesta conciliació, però
també es fa imprescindible la implicació de tothom perquè la
bona convivència sigui possible.

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

Retrat de diverses noies i nenes a la platja, durant les regates del
Masnou. Algunes es tapen amb para-sols blancs. Al fons es veu el
baixador d’Ocata i, a l’altra banda de la carretera, l’Ajuntament
actual. Imatge d’autoria desconeguda, datada de principis del
segle XX, de procedència del fons Joan Maresma, a l’Arxiu Fotogràfic Municipal del Masnou.

Mariona Rifa
Bonells ens
envia aquesta
fotografia
feta durant
la nevada del
8 de març
passat i la
titula Para-sol
d’hivern.

:

Llegeixo amb tristesa que tenen intenció de
tallar uns quants arbres i no reemplaçar-los.
Em fa pensar que les persones que prenen
aquestes decisions van sempre amb cotxe i
menyspreen l’ombra i els molts beneficis que
els arbres ben mantinguts aporten.
D’altra banda, les acàcies del passeig de
Cristòfol Colom i els carrers propers són plenes
de pugó o d’algun insecte similar. Si no s’hi fa
res, aviat tindran ja la raó perfecta per desferse d’uns quants arbres més.

M’agrada / No m’agrada

:)

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.

senten buides i incompletes, i, a més, desproveïdes
de la capacitat d’aportar amb el seu esforç un factor fonamental com és l’activitat que ha de permetre
aconseguir els recursos necessaris per tirar endavant
l’economia de la família o la pròpia.
Tot i així, us proposo que, durant uns dies, feu un
esforç més i sigueu capaços d’abstreure-us totalment
de la situació personal i que aneu, decididament, a la
recerca dins de l’àmplia oferta de possibilitats per passar una bona estona. Costarà remuntar la crisi, no serà
gens fàcil, però cal que tingueu tots la ferma esperança
de vèncer-la.
D’altra banda, vull recordar que cinc magnífics
conferenciants, al llarg del mes de maig, van dissertar
al Masnou sobre el futur. La meva conclusió final va
ser positiva: estem avançant, malgrat les incerteses,
per arribar a un món millor. Encara que sigui a una
esperança ínfima, cal agafar-s’hi.
Bona Festa Major i molt bon estiu!

)

Línia
directa

Editorial

Eduard Gisbert
Alcalde

Un punt d’esperança
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Quina pena que, vivint
en una terra tan bonica,
tan privilegiada, hàgim
de veure durant tant de
temps aquestes pintades
tan lletges. No fa ni una
setmana, ni quinze dies, ni
un mes, no, fa més temps.
Parlem de més d’un any en aquest estat i l’Ajuntament “no sabe, no contesta“. No em digueu que no és vergonyós que aquest petit passatge que
porta a la plaça de Lluís Companys des del carrer de la Segarra tingui
aquest aspecte tan deplorable!
Montserrat Morral Monteis
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Llum verda a la temporada de platja
A final de juny, és previst que estiguin enllestides la totalitat de les obres endegades a la platja del Masnou.
Ja ha finalitzat l’actuació d’emergència iniciada a mitjan juny del 2009 per recuperar el litoral dels efectes del
temporal del desembre del 2008 i ara només resta per acabar la passera que unirà el port amb la platja del
Masnou, que estarà enllestida a final de juny.

MIREIA CUXART

Les guinguetes de la
platja són un dels
centres d’activitat lúdica
de l’estiu al Masnou.

A més, per a la bona convivència entre la
tranquil·litat i l’ambient festiu, l’Ajuntament
ha elaborat un “Protocol per a la regulació
de les activitats extraordinàries” dels bars
de platja, que regula les condicions en les
quals s’han de celebrar les activitats a la
platja i incideix especialment en el tema
del soroll. En el moment de tancar aquesta
edició, només estaven en funcionament els
bars de la platja d’Ocata: Chiringo La Xankla, El Menyo, Bambú, Calima i El Último Chiringo. Els dos altres bars, ubicats a
la platja del Masnou, restaven a l’espera de
la finalització de les obres per poder obrir.
L’oci que proposen aquests establiments s’afegeix als actes culturals i festius del municipi que, amb l’arribada de la
calor, tenen com a escenari ideal la platja:
la Festa Major de Sant Pere, el Festival
de Curtmetratges Fascurt i el Festival
Internacional de Teatre Còmic Ple de
Riure, entre d’altres.

Nou servei de socorrisme
El servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges del Masnou, que es posarà
en funcionament a partir del cap de setmana
del 19 de juny fins al 13 de setembre, serà a
càrrec de ProActiva Serveis Aquàtics.
Les novetats fruit d’aquesta nova concessió, que millora l’oferta econòmica que
hi havia fins ara, consisteixen en l’ampliació
del servei de socorrisme, tant pel que fa a la
temporada de platges i l’horari (una petició
que l’Ajuntament havia rebut de la ciutadania i que aquest any serà de 10 a 19 h) com al
nombre de socorristes aquàtics (n’hi haurà
quatre més); la instal·lació d’una cadira de
vigilància més; la torre de vigilància deixarà

Enric Folch
Segon tinent d’alcalde
de Projectes, Obres
i Mobilitat

Passarel·la per a vianants
sobre la riera d’Alella

El servei de vigilància, salvament i socorrisme
a les platges del Masnou serà a càrrec de
ProActiva Serveis Aquàtics.

de ser operativa; hi haurà dos equips DEA
de reanimació cardiopulmonar; s’incrementen les infraestructures de transport aquàtic
i terrestre; s’amplien els pals de bandera;
s’afegeix el servei de cadira de bany per a
persones amb mobilitat reduïda a la platja
del Masnou, i la informació relativa a les
platges serà actualitzada diàriament al web.
A més, com cada any, per la temporada
d’estiu s’activa un cos de vigilants de la platja que s’encarreguen de vetllar pel civisme i
el compliment de les ordenances municipals, realitzen tasques de vigilància i informació, i estan en contacte permanent amb
la Policia Local, que avisen en cas de detectar que es comet alguna infracció.

Les obres de la passarel·la per a vianants
sobre la riera d’Alella es troben força avançades –està previst que finalitzin a final de juny
o principi de juliol– i significaran una millora
notable de la mobilitat, ja que connectaran
directament el port amb el passeig en direcció a Montgat.
Aquesta actuació abraça en total uns 50
metres, en paral·lel a la via del tren. A banda
i banda d’aquesta passarel·la s’ha adaptat, i
ja és completament accessible, el pas inferior
sota l’N-II, i s’hi inclourà il·luminació, mobiliari
urbà i arbres. L’amplària de la passarel·la, a
la part central, és de vuit metres: cinc amb
paviment de formigó per al pas de vianants i
ciclistes, i els altres tres acabats amb fusta i
una barana mirador sobre la platja.
Cal destacar la continuïtat i la millora de
l’accessibilitat del passeig Marítim d’Ocata,
amb el recent pas inferior del Mercat Vell i el
nou tram que, sense passar pel port, enllaça
el passeig Marítim fins a Montgat.
El promotor d’aquestes obres és el Ministeri de Medi Ambient i el cost, 450.000 euros.

ARIXU AJUNTAMENT

DURANT TOT L’ANY, ES FAN
PERIÒDICAMENT TASQUES
DE NETEJA DE LA PLATJA,
TANT DE LA SORRA COM DE
LES ESCOMBRARIES GENERADES PELS BARS I ELS USUARIS I USUÀRIES, UN SERVEI
QUE S’INTENSIFICA DES DE
L’ABRIL FINS AL SETEMBRE

Aigua i sorra de qualitat
A les platges masnovines es duen a terme
anàlisis periòdiques per garantir les millors
condicions mediambientals i de seguretat
per a les persones, i tant els resultats de les
anàlisis de la sorra com els de l’aigua de
l’any passat van donar uns nivells de qualitat excel·lent.
La qualitat de l’aigua de bany es mesura mitjançant anàlisis microbiològiques
setmanals, realitzades per l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA), en les quals
s’avalua la presència o l’absència dels
microorganismes indicadors de la qualitat de l’aigua. L’ACA porta a terme el
“Programa de prevenció i neteja de les
aigües litorals i les platges”, per al qual
disposa d’embarcacions i mitjans aeris
que fan tasques de control, vigilància i
neteja de les aigües costaneres. L’Ajuntament hi col·labora informant l’ACA
de qualsevol novetat o incidència a les
aigües de les seves platges. Pel que fa a la
qualitat de la sorra, la Diputació de Barcelona en realitza quinzenalment anàlisis
microbiològiques.
Durant tot l’any, es fan periòdicament
tasques de neteja de la platja, tant de la
sorra com de les escombraries generades
per les guinguetes i els usuaris i usuàries,
un servei que s’intensifica des de l’abril fins
al setembre. La neteja de la sorra es realitza
diàriament de forma mecànica, amb llauradors de sorra, i també manualment amb
vuit operaris.
Enguany, la bandera blava tornarà a
onejar al municipi del Masnou, a l’altura
de l’estació de tren d’Ocata, a partir de l’1
de juliol. La Fundació d’Educació Ambiental (ADEAC-FEE) ha concedit un any
més a la platja masnovina aquest reconeixement per l’esforç i per haver complert
determinats criteris de legalitat, accessibilitat, sanitat, neteja i seguretat. Aquest
2010, Catalunya ha aconseguit 85 banderes blaves a les platges i 19 als ports, dues
menys a les platges i dues menys als ports
que l’estiu passat.

ARXIU AJUNTAMENT

A la platja masnovina, s’hi instal·len guiguetes que ressegueixen el litoral masnoví per
dispensar als usuaris i usuàries els serveis
habituals de begudes i menjars freds. A més,
algunes elaboren un calendari amb activitats
lúdiques i culturals. Per garantir la qualitat
higienicosanitària d’aquests establiments,
l’Ajuntament disposa d’una inspectora de
Salut Pública, que els revisa periòdicament.
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En marxa el nou
edifici municipal
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El cicle de conferències
‘ Cap on anem?’ clou
amb el compromís de
continuar reflexionant

El trasllat es completarà amb l’arribada dels serveis
d’Intervenció, Rendes, Gestió Econòmica i RecaptacióTresoreria, prevista a començament de juliol

SÒNIA HERNÁNDEZ

SÒNIA HERNÁNDEZ

Temes com el futur de la ciutadania, de Catalunya i de l’educació, la situació de la dona o
els avenços de la medicina han estat objecte
d’anàlisi i debat al mes de maig

Des de començament de juny, ja es treballa al nou equipament.

Ja està en funcionament el nou edifici municipal, ubicat on abans hi havia l’edifici de
Correus, al carrer de Roger de Flor, 23. Des
de la primera setmana de juny, els departaments de Consum, Gent Gran, Immigració,
Participació Ciutadana, Salut Pública, Serveis Socials, i Solidaritat i Cooperació ja hi
ofereixen el seu servei. La setmana del 7 de
juny, es va fer el trasllat del segon torn, constituït pels serveis que fins ara es trobaven a
Ca n’Humet: Cultura, Educació i Infància, i
Joventut. El trasllat finalitzarà amb la incorporació al nou edifici de l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (OAC), Intervenció, Rendes,
Gestió Econòmica i Recaptació-Tresoreria,
departaments que han ajornat el trasllat, previst entre finals del mes de juny i principis de
juliol. És previst que l’edifici s’inauguri a principi de juliol amb la presència del president
de la Diputació, Antoni Fogué.
En total, quan el trasllat hagi finalitzat,
el nou edifici acollirà una cinquantena de
treballadors i treballadores municipals
que fins ara es trobaven a l’Edifici Centre –alguns han estat temporalment a Els
Vienesos–, Ca n’Humet i a la casa con-

sistorial de Prat de la Riba, 1. Segons ha
manifestat en diverses ocasions, l’Equip
de Govern considera que la reunió en un
sol edifici de totes aquestes regidories de
Serveis a les Persones, Finances i l’OAC
millorarà la coordinació i la transversalitat
en les seves tasques, alhora que facilitarà
l’accessibilitat a les persones usuàries,
ja que s’evitarà que s’hagin de desplaçar
a diferents edificis –que fins ara estaven
allunyats els uns dels altres– per fer gestions. A més a més, també s’adequaran les
condicions a les instal·lacions de la casa de
la vila per millorar l’atenció a la ciutadania, ja que fins ara s’hi havia de treballar en
condicions incòmodes que no permetien
optimitzar el servei proporcionat.
L’entorn del nou equipament també s’ha
reurbanitzat amb l’objectiu principal de
millorar l’àmbit per aconseguir un espai on
els vianants recuperin la prioritat en l’ús de
l’espai públic. La plaça de Jaume Bertran
també s’ha urbanitzat, i s’hi ha col·locat
mobiliari urbà nou i arbres al voltant de la
font, amb la intenció de crear un racó
d’estada agradable.

L’alcalde clou les xerrades després de la intervenció de Camí.

Més de 300 persones van participar al cicle de conferències Cap on
anem?, el primer cicle de les jornades “El Masnou, espai obert”, que
va tenir lloc els dilluns del mes de
maig –excepte el dilluns 24, que era
Pasqua Granada i va ser substituït pel
dimarts 25 de maig– , a la sala capitular de l’Ajuntament, amb una mitjana
d’assistència de més de 50 persones
per trobada. Les conferències van ser
a càrrec de ponents de gran prestigi
dins les diferents disciplines tractades, que van permetre aprofundir en
els temes de major rellevància en una
societat en transformació constant.
El director del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona, Josep
Ramoneda, va ser l’encarregat de
pronunciar la conferència inaugural,
“Pensar el futur”, el dilluns 3 de maig,

que va anar seguida de les xerrades
següents: “Els reptes de l’educació”, a
càrrec del president de l’Agència per
la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya, Joaquim Prats, el 10
de maig; “Els futurs de Catalunya”,
pronunciada pel sociòleg Salvador
Cardús el 17 de maig; “Reflexions
entorn de la igualtat, a càrrec de la
filòsofa Fina Birulés, el 25 de maig; i
“El futur de la biomedicina”, a càrrec
del catedràtic de farmacologia Jordi
Camí, el 31 de maig. Les sessions van
ser moderades pel filòsof Gregorio
Luri.
Vista la bona acollida per part de
la població masnovina, l’Ajuntament
ha previst donar continuïtat a les jornades “El Masnou, espai obert”, amb
una nova entrega de xerrades el proper mes d’octubre.

Ple del mes de maig
El dijous 20 de maig, a les 20 h, a la sala
consistorial de l’Ajuntament, va tenir lloc
la sessió del Ple corresponent al mes de
maig, en què es van aprovar els punts
següents:
Serveis Centrals
Ratificació de l’acord d’adhesió al conveni
marc de col·laboració per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels
sistemes d’informació de les administracions catalanes. Aprovat per unanimitat.
Aprovació definitiva dels plecs de clàusules administratives generals de contractació de l’Ajuntament del Masnou. Aprovat
per unanimitat.
Aprovació definitiva de la creació i constitució del Consorci DO Alella i la modifi-

cació dels Estatuts. Aprovat per unanimitat.
Serveis Socials
Signatura del conveni de col·laboració
entre el Consell Comarcal del Maresme i
l’Ajuntament del Masnou per a la prestació
del servei d’ajuda domiciliària per a persones amb dependència i àpats a domicili.
Aprovat per unanimitat.
Medi Ambient i Paisatge
Aprovació inicial del mapa acústic del
municipi del Masnou. Es va aprovar amb els
vots a favor del PSC (6 vots, per l’absència
d’un regidor), d’ERC (3 vots), d’ICV-EUiA
(3 vots) i del regidor i la regidora no adscrits (2 vots), i amb l’abstenció de CiU (6
vots), que va demanar que la proposta es

quedés sobre la taula i que s’aprovés més
endavant. L’Equip de Govern, però, va
valorar que el mapa acústic ja havia arribat
al punt adequat per ser aprovat.
Mocions
Moció presentada pel Grup Municipal
d’ICV-EUiA contra la reducció de professionals dels Serveis Educatius del Departament d’Educació de la Generalitat. Es va
votar en dos grups diferents: l’un constituït
pels punts 1, 3, 4 i 5, i l’altre format pel 2.
En el primer grup, hi van votar a favor CiU
(6 vots), ERC (3 vots), ICV-EUiA (3 vots) i
el regidor i la regidora no adscrits (2 vots),
mentre que el PSC (6 vots) es va abstenir.
En el segon, van votar-hi a favor CiU (6
vots), ICV-EUiA (3 vots) i el regidor i la

regidora no adscrits (2 vots), mentre que el
PSC (6 vots) i ERC (3 vots) es van abstenir.
En el torn d’intervencions del públic, un
jove, en representació de l’entitat Lleureka, va mostrar el malestar de diverses
entitats amb la regidora de Joventut, Cruz
Álvarez Artidiello. Per la seva banda,
l’edil va manifestar que estava disposada
a reunir-se amb les entitats sempre que
ho volguessin. Davant la insistència dels
membres de l’entitat, l’alcalde es va oferir
per intervenir si el diàleg entre la regidora
i les entitats no prosperava.
També va intervenir una representant
del Partit Popular per preguntar a l’alcalde
quines mesures davant la crisi i quines
retallades de sous s’havien previst des de
l’Ajuntament.
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A cada xerrada, hi han assistit una cinquantena de persones.

a Cuba, nobles i burgesos a Barcelona”, a
càrrec de la professora i escriptora Berta
Serra, autora de la novel·la Los ojos del
huracán, ambientada a l’Havana del segle
XIX, i que il·lustra la presència i l’enriquiment dels catalans a Cuba durant els
últims anys de l’imperi colonial espanyol.
Serra va fer un retrat dels indians i va
explicar com, al segle XIX, eren molts els
catalans que emigraven a Cuba amb l’esperança de fer-se rics: botiguers, exportadors de sucre, cafè o tabac…, però també

Superada la selectivitat

gas, valora molt positivament l’alt grau de
participació en aquestes dues primeres
conferències i vol animar totes aquelles
persones majors de 55 anys que vulguin
participar en aquesta iniciativa –que l’escriptor Antoni Dalmau va definir com
“una autèntica revolució cultural, una dosi
regular de coneixements que s’administra
de forma lleu però sistemàtica i que eixampla els horitzons de la gent”– que s’adrecin
a la Regidoria d’Educació per conèixer
més a fons l’abast del projecte.

Cloenda del taller intergeneracional de pintura
amb Carles de la Torre

Matrícula a les
escoles bressol
municipals

El dissabte 5 de juny, al matí, al Club de Tennis del Masnou, va tenir lloc
l’acte de cloenda del taller de pintura a càrrec de Carles de la Torre,
inclòs dins del programa intergeneracional promogut per la Regidoria
d’Educació i que, per onzè any consecutiu, s’ha adreçat als cursos de 3r
i 4t de primària dels diferents centres educatius del Masnou. El nombrós
públic assistent hi va poder veure els gairebé 500 treballs que s’hi exposaven. En la seva intervenció, el regidor d’Educació, Màxim Fàbregas,
va agrair a Carles de la Torre la seva implicació en el projecte i va fer
èmfasi en la importància d’aquests tallers, que, conjuntament amb els
que tenen lloc a l’Arxiu Municipal, aprofiten la col·laboració de persones,
com Carles de la Torre, que posen els seus coneixements a disposició
dels escolars per contribuir a la millora dels seus coneixements i de les
seves habilitats. Fàbregas va insistir en la importància que altres persones amb experiència i amb temps lliure s’incorporin a aquest projecte,
que, des de fa molts anys, està obtenint un èxit important.

Un total de 142 infants han sol·licitat
plaça a les escoles bressol municipals
La Barqueta i Sol Solet

Carles de la Torre i Màxim Fàbregas, d’esquenes, durant l’acte.

IES MAREMAR

Alumnes de l’IES
Mediterrània (dreta)
i de l’IES Maremar
(a sota) que han fet
les proves de selectivitat.

IES MEDITERRÀNIA

Els dies 9, 10 i 11 de juny, l’alumnat de segon de batxillerat dels dos
instituts públics del Masnou, l’IES Mediterrània i l’IES Maremar, es
va desplaçar a la Universitat Pompeu Fabra i a l’Escola d’Arquitectura
de la UPC de Barcelona, respectivament, per fer les proves de selectivitat que permeten accedir a la universitat. De l’IES Maremar, s’hi
van matricular 41 alumnes i de l’IES Mediterrània, 47.
L’alumnat sabrà els resultats el dia 25 de juny a través del web
del Consell Interuniversitari de Catalunya, i el dia 28 trobaran les
notes de cada examen al seu centre de secundària. Un total de
26.427 estudiants de
Catalunya van fer les
proves d’accés a la
universitat.

traficants d’esclaus negres. Així, segons
l’escriptora, el comerç de negres va fer
riques moltes d’aquestes persones. Emigrants com Jaume Partagàs, Antonio
López, Josep Xifré, Miquel Biada, Joan
Güell o Facundo Bacardí van tornar a
Espanya amb grans fortunes, que, juntament amb la seva emprenedoria, van
aconseguir modernitzar Catalunya amb
la fundació d’empreses o amb el patrocini
d’obres públiques, entre d’altres.
El regidor d’Educació, Màxim Fàbre-

NÚRIA CREUS

Durant aquest mes de juny, la Regidoria
d’Educació organitza el cicle de conferències que formen part del projecte Aula d’Extensió Universitària. Després de l’èxit de
les dues conferències anteriors, el dimarts
22 de juny, a les 18 h, a la segona planta de
Can Malet, tindrà lloc la darrera: “Palmira, la ciutat de Zenòbia”, a càrrec de Felip
Masó. Aquestes conferències van adreçades, preferentment, a persones més grans
de 55 anys i les places, que són limitades,
s’adjudiquen per rigorós ordre d’inscripció.
És per això que es recomana la inscripció
prèvia, que es pot fer a través de la pàgina
web municipal www.elmasnou.cat. El cicle
vol posar a l’abast de la gent gran elements
que els permetin conèixer les noves realitats del món que ens envolta, i vol donarlos la possibilitat de continuar ampliant els
seus coneixements culturals i de relacionar-se amb persones d’un nivell cultural o
amb inquietuds semblants.
La primera xerrada, “La Xina que arriba”, a càrrec de Manel Ollé, el 8 de juny, va
ser l’encarregada d’inaugurar el cicle. Ollé,
coordinador dels estudis d’Àsia Oriental
de la Universitat Pompeu Fabra, va oferir
algunes reflexions per ajudar a entendre
la realitat complexa de la Xina actual, un
país de grans contrastos geogràfics, socials,
polítics i econòmics. El ponent va explicar
els canvis principals que ha experimentat el
gegant asiàtic des d’un punt de vista social
i econòmic, i va complementar la ponència
amb apunts de perspectiva històrica per
ajudar a entendre aquesta evolució.
El 15 de juny, va ser el torn de la conferència “Els indians: negrers i comerciants

MIREIA CUXART

Bona acollida de l’Aula d’Extensió
Universitària

Del 14 al 25 de juny s’està realitzant la
matrícula per al proper curs 2010-2011 a les
escoles bressol municipals del Masnou. Un
cop finalitzat el procés de preinscripció, a l’escola bressol La Barqueta s’han presentat un
total de 64 sol·licituds: 10 d’infants nascuts el
2010 (de 4 mesos a 1 any), 36 de nascuts el
2009 (d’1 a 2 anys) i 18 de nascuts el 2008
(de 2 a 3 anys). Pel que fa a l’escola bressol
Sol Solet, ha rebut un total de 78 sol·licituds:
13 d’infants nascuts el 2010 (de 4 mesos a 1
any), 38 de nascuts el 2009 (d’1 a 2 anys) i 27
de nascuts el 2008 (de 2 a 3 anys).
En tots els casos s’ha hagut de fer
un sorteig per determinar quins eren els
infants amb dret a plaça i quins serien els
que formarien part de les llistes d’espera.
Les 142 famílies dels infants matriculats
seran convocades a una reunió informativa
sobre les característiques i el calendari del
proper curs. El regidor d’Educació, Màxim
Fàbregas, s’ha mostrat satisfet pel fet que
“un nombre tan elevat de famílies hagi dipositat la seva confiança en l’oferta educativa
del municipi en la franja de 0 a 3 anys”, i ha
reiterat el compromís del Govern de continuar treballant per la millora de l’educació en
el conjunt del municipi i, molt especialment,
en aquesta franja d’edat.
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Mesures per combatre l’impacte
del soroll al Masnou

RAMON BOADELLA

RAMON BARRAGAN

L’Ajuntament aprova el mapa de capacitat acústica i està treballant en una ordenança de soroll,
a més d’elaborar un protocol per a la regulació de les activitats extraordinàries de les guinguetes

Els actes festius de l’estiu, al carrer o a la platja, suposen un dels problemes principals de convivència.

Zona industrial del municipi.

L’Ajuntament està duent a terme un conjunt
d’iniciatives per reduir l’impacte del soroll
i els seus efectes negatius al municipi. Un
dels principals objectius és arribar a la conciliació del descans del veïnatge amb altres
activitats també necessàries o reivindicades
com l’industrial o l’oci. A més d’haver aprovat inicialment, al Ple del 20 de maig passat,
el mapa de capacitat acústica, el consistori prepara una ordenança sobre el soroll,
ha encarregat un estudi que ha d’ajudar a
determinar els límits acústics que han de
respectar les guinguetes de la platja i ha
elaborat un protocol per a la regulació de
les activitats extraordinàries dels bars de
la platja.
El mapa de la capacitat acústica classifica els diferents carrers i les zones del
municipi en diverses categories de sensibilitat acústica, és a dir, divideix cada zona
de la població en funció dels nivells màxims
de soroll que pot suportar. La decisió es fa
a partir dels objectius de qualitat acústica
que es persegueixen i dels usos predomi-

cions es complementen amb el protocol
que s’ha elaborat per regular les activitats
extraordinàries d’aquests establiments, on
es regulen les condicions de les activitats a
la platja i es fa una incidència especial en la
qüestió del soroll.
Totes aquestes mesures es completaran
amb la signatura d’un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per a l’assessorament tècnic en l’àmbit de la contaminació
acústica.
El regidor de Medi Ambient, Ernest
Suñé, ha explicat que el mapa acústic és
el resultat d’una tasca important que ha
volgut solucionar un problema que preocupava l’Equip de Govern: “Estem molt
satisfets per haver tancat una tasca feixuga i, a la vegada, molt necessària per
garantir el descans dels veïns i fer-lo compatible tant amb les activitats lúdiques
com amb les empresarials i industrials.
Donem resposta a una demanda veïnal i
complim un compromís electoral que ens
havíem marcat”.

Aturada la substitució de
moreres del carrer de Navarra
Després que, a mitjan mes de maig, l’alcalde es va reunir
amb una representació veïnal del carrer de Navarra, es
va decidir aturar temporalment la substitució de moreres
d’aquesta via. El consistori treballa per obtenir una tercera opinió sobre la salut i els riscos dels arbres, així com
un estudi acurat de les accions que caldria realitzar-hi.
El regidor de Medi Ambient, Ernest Suñé, ha volgut
recordar que quan aquests arbres van ser plantats, el
carrer de Navarra era de sorra, gairebé no hi havia habitatges i el trànsit de vehicles era anecdòtic. “A més, les
urbanitzacions de l’entorn no van tenir cura de protegir-

legal que tots els municipis han de complir.
Tot i així, els canvis de normativa que s’han
anat produint n’han dificultat l’elaboració.
Durant el mes de maig, es van fer proves de
so per verificar els resultats obtinguts pel
Consell Comarcal del Maresme.
D’altra banda, l’ordenança de soroll
que s’està preparant contribuirà a millorar
les condicions acústiques del municipi, un
objectiu per al qual també es vol treballar
amb l’estudi de determinació de la propagació del so de la platja que ha elaborat el
Consell Comarcal a petició de l’Ajuntament.
Gràcies a aquest estudi, es poden establir
els límits acústics que han de complir les
guinguetes per compaginar la seva activitat
ordinària amb el descans dels veïns i veïnes.
Com a resultat d’aquest estudi, es van
fixar una sèrie de recomanacions per a
aquests establiments estivals i es van recollir al plec de clàusules tècniques que havien
de complir per poder optar al concurs de
la instal·lació i l’explotació comercial dels
bars de platja. A més a més, les recomana-

Un dels exemplars
malmesos al carrer
de Navarra.

los i es van deixar a la calçada, amb la qual cosa han
patit les agressions dels vehicles. D’altra banda, les tales
i podes indiscriminades que al llarg dels anys s’hi han fet
han provocat danys i creixements desequilibrats que fan
que la majoria de les moreres presentin un estat general
preocupant”, afirma el regidor.
Arran dels informes tècnics de què disposa el consistori i amb l’assessorament que s’ha demanat a la Generalitat de Catalunya, s’està elaborant un informe de les
diferents espècies d’aquest carrer i de les solucions possibles.

ARXIU AJUNTAMENT

nants del sòl. Així, s’estableixen zones de
sensibilitat acústica alta, que comprenen
els sectors del territori que requereixen
una protecció alta contra el soroll i que
acostumen a ser, majoritàriament, espais
d’interès natural, hospitals, centres escolars o geriàtrics, o habitatges situats al medi
rural; zones de sensibilitat acústica moderada, que admeten una percepció mitjana
de soroll i que poden incloure àrees on coexisteixen sòl d’ús residencial i activitats
o infraestructures de transport existents o
àrees amb predomini de sòl d’ús terciari,
i zones de sensibilitat acústica baixa, que
admeten una percepció elevada de soroll i
que acostumen a ser les àrees amb predomini del sòl d’ús industrial, terciari, recreatiu
i d’espectacles.
El mapa de la capacitat acústica del
Masnou ha estat elaborat pel Consell
Comarcal, a partir d’un ampli treball de
camp realitzat el 2009 i d’un estudi acurat
de les mesures acústiques preses. La realització d’aquest document és una obligació
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Oferta Educativa del Masnou

CEIP Rosa Sensat
“Som un grup de professionals il·lusionats
per donar un servei de qualitat que vetlli
per la formació dels nens i nenes, i els
ajudi a aconseguir i superar els reptes de
la societat actual”. Així es defineix l’equip
de mestres que conforma el CEIP Rosa
Sensat, un centre d’una línia que acull
infants des dels tres anys fins a sisè de
primària. Va entrar en funcionament l’any
1978 i, posteriorment, l’any 2006, va ser
ampliat. Actualment, hi ha 175 alumnes,
repartits en nou aules. El professorat està
conformat per 4 mestres d’educació infantil, 6 d’educació primària i, a més a més,
compta amb 1 mestre d’educació especial, 2 de reforç de primària, 1 de llengua
anglesa –que es comença des de P3 d’una
forma lúdica i oral–, 1 d’educació musical
–s’ofereix el cant coral dins l’horari escolar–, 1 d’educació física i 1 de religió catòlica. “El nostre objectiu principal és que
els alumnes surtin de l’escola amb unes
bones capacitats per continuar estudiant
i que siguin capaços de conviure bé i amb
respecte als altres”, explica la directora,
Mireia Zaragoza.

Mireia
Zaragoza
Directora

Com és el dia a dia com a directora?
En el dia a dia no parem: entrevistes amb
els pares, les entitats, reunions, trucades
telefòniques, emplenar documents, fer
alguna classe, atendre els mestres, organitzar i, sobretot, pensar. La part negativa serien els dies en què surts amb la
sensació de moviment continu sense acabar res, i la part positiva són els moments
de resposta col·lectiva, els avenços dels
alumnes i, sobretot, el somriure dels nens.
Creu que la tasca dels mestres està
poc reconeguda?
No es pot generalitzar, perquè crec que
actualment sí que hi ha sectors que són
conscients de la dificultat actual de la
nostra professió. El que crec és que una
altra part no té clara quina és la funció
del mestre a la nostra societat.

L’ESCOLA COMPTA AMB
CUINA PRÒPIA, AMB CUINERA EXCLUSIVAMENT PER AL
CENTRE, I HI HA TRES MONITORS ESPECIALITZATS
JOSEP PUIG

de la plantació de llavors fins a la recollecció del fruit. Hi ha un professor que
dirigeix les activitats que s’hi fan i un curs
(el de 4t) que s’encarrega de plantar, ajudar en les feines i fer la recol·lecció de les
verdures, que cadascú s’emporta a casa. A
part de les feines de l’hort, es fan experiments relacionats amb les diferents àrees
d’aprenentatge, principalment les ciències
naturals.
Pel que fa al menjador escolar, el
centre disposa de cuina pròpia amb
cuinera exclusivament per al centre i
hi ha tres monitors especialitzats. Els

menús, aprovats pel Consell Comarcal,
són equilibrats i hi ha la possibilitat de
demanar-ne d’especials per a alumnes
amb problemes digestius. També, hi ha
un servei d’acollida per a alumnes d’educació infantil amb germans o germanes
a primària.
L’AMPA gestiona i organitza les activitats ludicoesportives extraescolars al llarg
del curs per a l’alumnat i alguna per als
pares i mares. A més, gestiona, amb la collaboració dels mestres, la venda de llibres
de text. L’AMPA col·labora i subvenciona
les activitats de l’alumnat.

Quins projectes té per al curs vinent?
Aquest curs ha estat excepcional per
aquests conflictes amb l’Administració. I
nosaltres, que sempre hem lluitat per fer
sortides fora del centre, ens veiem obligats a no fer cap tipus de sortida... D’altra
banda, tenim la intenció de dotar l’escola
de pissarres digitals, perquè creiem que
servirà per millorar la tasca diària dins
de l’aula.

Com contactar-hi?
Plaça de Ramón y Cajal, 11
Telèfon: 93 555 86 03
a8038031@xtec.cat

CEIP ROSA SENSAT

Els equipaments que conformen el
centre són: la biblioteca, l’aula d’informàtica, les dues tutories per a grups
petits, l’aula de música i psicomotricitat,
el gimnàs (amb dos vestidors amb dutxa),
l’aula d’idiomes i audiovisuals, el laboratori de ciències, el taller de plàstica,
l’aula d’educació especial, l’hort escolar, la sala d’actes amb escenari, la pista
esportiva, els dos patis amb gronxadors
d’ús exclusiu per a educació infantil i la
pineda, per a alumnes de primària. A més,
al centre hi ha un ascensor. Dins l’horari
escolar, s’ofereix l’activitat de natació per
a l’alumnat de P4 fins a 4t.
L’hort escolar permet que l’alumnat
pugui viure de manera activa tot el procés
de creixement de diferents vegetals, des

Estant a les acaballes del curs, quina
valoració en fa?
Aquest curs, precisament, ha estat molt
dur i, fent referència a la pregunta anterior, sí que crec que el Departament ha
menyspreat la nostra tasca i en general
l’educació dels nens. No hi ha consciència
de la importància de l’escola pública.

Una de les aules durant una activitat.

El pati del centre.

Festa i convivència entre els diferents cursos.
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TRIBUNA POLÍTICA

La prevenció com a inversió

Cruz Álvarez
Regidora del Grup
Municipal del PSC

El pressupost de Salut Pública d’enguany ha tingut com a novetat important
l’aprovació, gràcies a l’abstenció del grup
municipal d’ERC i el suport i la complicitat dels regidors no adscrits, una partida
pressupostària nova que reforça la política
de salut que l’Equip de Govern ja estava
duent a terme amb l’elaboració i la posada
en marxa del Pla de prevenció de drogodependències del Masnou.
El Pla, que està actualment en la fase
inicial prèvia d’anàlisi i diagnosi, neix amb
la voluntat d’actuar i donar resposta de
manera coordinada i planificada a un conjunt d’accions preventives davant el con-

Parc Vallmora: una altra promesa
incomplerta

Eduard García
Regidor del Grup
Municipal de CiU

El present mes de juny ens ha portat la notícia que l’Equip de Govern portarà, al proper
Ple del dia 17 de juny, la resolució del contracte administratiu signat amb TAU-ICESA,
per a l’execució de les obres ordinàries de la
primera fase del projecte d’urbanització del
parc Vallmora. Això vol dir que, si s’aprova
aquest punt, l’Ajuntament del Masnou pagarà gairebé 50.000 euros a aquesta empresa
com a indemnització per tal que no porti a
terme la construcció del parc i, no només
això, sinó que la inversió feta fins ara, en
estudis, projectes i auditories, que juntament
amb aquesta indemnització podria acostarse als 90.000 euros, seran diners llençats
directament a la brossa. Per no parlar que
s’haurà de començar el procés de nou, pel

Plaça dels Països Catalans

Alícia Nieto
Regidora del Grup
Municipal d’ERC

El 18 de novembre del 2007, i després
de set mesos d’obres, es va inaugurar la
primera fase de la plaça dels Països Catalans, ara fa gairebé tres anys. Aquesta
plaça s’ha convertit, en aquest període
de temps, en el punt de trobada de la gent
del barri; podríem dir que actualment és
el cor d’Ocata.
Els dies assolellats i ara, cap al bon
temps, la plaça es transforma i dóna pas
a un munt de gent de totes les edats, però,
principalment, els veritables usuaris de la
plaça són la gent gran i els nens i nenes
del poble, però més concretament del
barri. Però aquesta plaça presenta, justament per a aquests usuaris, un proble-

Qui pagarà aquesta crisi?

Màxim Fàbregas
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA

Des del març del 2008, Rodríguez Zapatero
(RZ) ha superat Sant Pere en parlar de la
crisi: primer va negar-la aferrissadament,
després va passar a parlar d’una desacceleració econòmica, posteriorment d’una lleu
recessió, més endavant d’una possible crisi
i, des de fa poc temps, ja parla d’una crisi
econòmica que supera de llarg la dels anys
trenta.
És cert que la responsabilitat de la crisi
econòmica actual no es pot atribuir exclusivament al president del Govern i a les polítiques desenvolupades pels seus ministres,
però també és cert que ells eren els responsables d’adoptar les mesures necessàries
perquè la crisi colpegés al mínim possible

Estem d’enhorabona!

Frans Avilés
Regidor no adscrit

Doncs sí! Encara que sembli difícil alegrar-se
per alguna cosa en els temps que estem vivint,
amb les situacions, en alguns casos dramàtiques,
que ens arriben a l’oïda, al Masnou, la gent, els
veïns, encara tenen ganes i força per donar-nos
alguna alegria. Em refereixo als veïns i amics del
carrer de Sant Rafael, que han volgut recuperar
una antiga tradició, i han celebrat el Corpus amb
una llarga i bella catifa de flors, coronada amb
una rèplica, també de flors, de l’antic escut del
Masnou, per guarnir i honorar la processó del
Corpus Christi. Ni la pluja no va poder amb ells!
Des d’aquí, la meva felicitació més gran a tots
els col·laboradors per una recuperació tan destacada i treballada d’una santa tradició i, sobretot, per ensenyar-me, una vegada més, que el
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sum de les drogues legals i il·legals des de
diferents àmbits socials: educatiu, lleure,
salut i escola, adults i famílies.
La base del Pla, com queda recollit en el
nom, és la prevenció. Des de Salut Pública,
cada vegada amb més força aquests últims
anys, s’està posant l’èmfasi en les polítiques
de prevenció com la millor inversió de futur.
I si parlem de prevenció i de salut, destacaria dues frases recollides al llibre La
ciencia de la salud, del Dr. Valentín Fuster: “Mai no és massa tard per començar a
cuidar-se”. A qualsevol edat pots augmentar
la teva esperança de vida i la teva qualitat de
vida i “Mai no és massa aviat: la prevenció
comença a la infància”, es podria dir, fins i
tot, com bé saben les mares d’avui dia, que
comença ja abans de l’embaràs.

Destacaria també quatre consells
bàsics i senzills: cuidar la dieta, practicar
activitat física, no fumar i anar al metge
quan sigui precís.
Fa pocs dies es va presentar la Guia
d’entitats, instal·lacions i activitats
esportives del Masnou i m’agradaria destacar-ne l’apartat dedicat a l’esport i la salut.
Al Masnou comptem amb una gran
oferta d’activitats dirigides per a totes les
edats: activitat física per a gent gran, activitats aquàtiques per infants, adults i gent
gran, per a persones amb alguna disminució, Pilates i tai-txi a la platja durant els
mesos de juliol i setembre... I no oblidem
que és una vila privilegiada per practicar
activitat física a l’aire lliure: aprofitem-ho.
També fa poc que ha començat a posar-

se en marxa als centres d’atenció primària del Masnou el programa PAFES (Pla
d’activitat física, esport i salut), adreçat a
la població sedentària, perquè incorporin
un programa d’activitat física que ajudi les
persones a tenir una vida més saludable.
Finalment, i ja que aviat estarem de
Festa Major, m’agradaria convidar tothom
a visitar i gaudir del munt d’activitats que
se’ns ofereixen a tot el municipi. De punta
a punta del Masnou, tant al costat del mar
com de la muntanya, n’hi trobarem alguna
del nostre gust. Gaudir-ne acompanyats de
família i amics, compartir espais i vivències amb els nostres veïns i veïnes oblidantnos dels problemes del dia a dia, és també
una estupenda inversió en la nostra salut.
Us hi esperem!

que fa a redaccions de projectes, licitacions
d’obres, etc.
Aquesta indemnització per tal de no
construir el parc posa de manifest la incapacitat del Govern municipal actual per gestionar projectes d’envergadura. Quan encara
no s’han tancat les ferides de la plaça del
Mercat Vell, amb un aparcament que segueix
tancat sis mesos després sense que ningú
hagi tingut la valentia d’explicar que encara
hi resten treballs per fer i que no es tenen
els permisos oportuns ni la documentació
necessària per posar-lo en marxa, s’anuncia
que el parc Vallmora, tal com l’havien concebut, no pot tirar endavant. No es deixin
enganyar; aquí no hi ha noves necessitats.
El que hi ha és un projecte mal fet, tal com
la mateixa Regidoria admet, fruit de la seva
realització a corre-cuita els mesos previs a
les eleccions municipals de 2007, amb l’objectiu de guanyar un bon grapat de vots.

Gairebé quatre anys fa que CiU defensa que
aquest parc, tal com estava projectat, no era
sostenible, i gairebé durant quatre anys se’ns
ha dit el contrari. I ara resulta que la sostenibilitat és un motiu per refer el projecte.
Quan fa més de dos anys que el parc hauria d’estar acabat, tornem al punt de partida, havent malgastat una bona quantitat de
diners. Per no parlar de l’eix blau-verd, que
suposem que es quedarà en eix blau. Afortunadament, no tenen competències per
presentar projectes marins! Estem segurs
que l’Equip de Govern farà el possible per
maquillar aquest greu error. Possiblement,
apel·larà a la responsabilitat de tots els
grups municipals per tal de tirar un nou parc
endavant i acusarà qui no els doni suport de
posar pals a les rodes. Caldrà veure, però, si
algú de l’Equip de Govern té prou valentia
per fer un pas endavant i assumir les responsabilitats per la feina mal feta. Des del

Grup Municipal de CiU estem preparats per
liderar un projecte que ells no han sabut
gestionar.
Canviant de tema, en nom de Convergència i Unió, volem felicitar la nostra companya i regidora del Grup Municipal, Dolors
Chacón, que recentment ha estat distingida
amb el premi Flors Sirera a la Cooperació
Sanitària Internacional que atorga el Collegi Oficial d’Infermeria de Barcelona com
a reconeixement al treball que des de fa
vuit anys du a terme a Ruanda per millorar
les condicions de la salut maternoinfantil
d’aquell país.
Ja per acabar, i tal com recomana el nostre alcalde, el Sr. Gisbert, deixem de banda
uns dies o uns moments els problemes i les
preocupacions, no pensin gaire en el parc
Vallmora, en l’eix blau-verd, sigui el que sigui
aquest eix, i gaudeixin de la Festa Major.
Bona Festa Major de Sant Pere 2010!

ma, del qual molts pares i mares ja s’han
queixat a l’Ajuntament, perquè no és una
plaça segura, perquè els diferents esglaons o desnivells que presenta fan que hi
hagi hagut nombrosos accidents: des de
nens que han caigut amb les bicicletes
i patins d’un esglaó a l’altre fins a gent
gran que, a causa de l’alçària dels graons,
també han patit alguna caiguda. I així
podríem esmentar un munt de petits i no
tan petits incidents.
Des del Grup Municipal d’ERC, hem
advertit, i no una sinó diverses vegades,
a l’Equip de Govern i també en sessions
del Ple, que aquesta plaça no reunia les
condicions necessàries per considerar-la
una plaça segura i funcional, i des d’ERC
els hem proposat en diverses ocasions
que senzillament hi col·loquin unes bara-

nes per evitar aquest tipus d’accidents.
La resposta de l’Equip de Govern, i més
concretament de la Regidoria d’Obres i
Projectes, és que aquestes baranes trencarien l’estètica de la plaça, a més de no
disposar de liquiditat fins que no s’aprovés el pressupost. Aquesta no és la resposta més adient que pot donar un equip
de govern que es consideri responsable
amb els seus ciutadans, i més si estem
parlant d’un sector de població com ara
els nens i la gent gran, que necessiten que
els facilitem un entorn adequat.
Ara ja no hi ha excuses: el pressupost
del 2010 va ser aprovat el mes de maig
passat i ara disposen de diners per poder
dur a terme aquesta senzilla obra. També
en el pressupost d’aquest any es va aprovar la segona fase de la plaça dels Països

Catalans, que consistirà en la creació d’una
pista poliesportiva on ara hi ha sorra i
unes porteries. Al seu moment, ERC ja va
denunciar a l’Equip de Govern que molta
gent irresponsable fa servir aquesta zona
com a pipicà per als seus gossos, sense
tenir en compte que molts nens hi juguen
a futbol, amb la qual cosa aquesta zona pot
ser un focus d’infeccions.
Com a usuària i veïna d’aquest barri,
m’agradaria que aquestes obres i les adequacions de l’entorn del parc es fessin al
més aviat possible, per poder gaudir així
d’una plaça i d’un barri, el barri d’Ocata,
únics.
No voldria acabar aquest escrit sense
desitjar a tots els masnovins i masnovines una feliç Festa Major. Que passeu un
bon estiu!

els sectors més desfavorits de la nostra
població.
Doncs bé, les mesures aprovades fins
avui van justament en sentit contrari: RZ
ha suprimit la deducció dels 400 euros i el
xec nadó de 2.500 euros (premis que havia
distribuït indiscriminadament poc abans
de les eleccions de 2008); RZ ha trencat el
Pacte de Toledo i ha congelat les pensions,
i, per tant, ha decidit retallar el poder adquisitiu dels pensionistes, ja que l’IPC del maig
ha arribat al 2%; RZ ha trencat els acords
adoptats fa pocs mesos amb els sindicats
i ha rebaixat el sou dels funcionaris en un
mínim del 5%, i RZ, finalment, ha presentat
una proposta de reforma laboral que deixa
de banda els sindicats i, tal com demanaven
els empresaris, facilita l’acomiadament i no
contribueix a generar ocupació.

Segons RZ, les mesures econòmiques
adoptades significaran un estalvi de 12.000
milions d’euros. En realitat, amb aquestes
mesures, RZ pretén tapar part del forat provocat per les seves polítiques, que han fet
que l’Estat hagi passat dels 30.000 milions
d’euros de superàvit a principis de 2008 a un
dèficit galopant a dia d’avui. RZ ha preferit
afavorir els bancs (destinant 90.000 milions
d’euros a facilitar la seva supervivència),
RZ ha preferit afavorir les rendes més altes
(renunciant a aprovar impostos que gravin
la riquesa), RZ ha preferit afavorir les grans
empreses (flexibilitzant l’acomiadament) i,
en conseqüència, RZ ha preferit que la crisi
la paguin els de sempre: els pensionistes
(congelació de les pensions), els treballadors públics (retallada de salaris), les famílies de les persones dependents (negant la

retroactivitat de les prestacions derivades
de l’aplicació de la Llei de dependència) i el
conjunt dels assalariats, autònoms i petits
empresaris (pujada de l’IVA fins al 18%).
És per això que ICV-EUiA vol denunciar aquestes polítiques, més pròpies d’un
govern de dretes, que afavoreixen els rics i
perjudiquen els sectors més desfavorits de
la població; polítiques mancades del coratge polític que s’espera d’un líder suposadament d’esquerres i que estan contribuint
que el PP, sense cap mèrit, vegi cada vegada
més factible la possibilitat de guanyar les
properes eleccions generals.
Per acabar, vull desitjar-vos, en nom
meu i del meu Grup, que, en companyia
dels vostres familiars, gaudiu de la Festa
Major i de les vacances, que cada vegada
són més a prop.

voluntariat, juntament amb la il·lusió, poden fer
millors certs moments.
I parlant de moments, és l’hora de la Festa
Major de Sant Pere 2010. I aquest any, amb la
retallada pressupostària –d’altra banda necessària– que han patit les nostres festes, es feia
més necessària, si es pot, la col·laboració de les
associacions i entitats del municipi per completar una oferta atractiva. I la veritat és que la gent
ha tornat a complir, ha tornat a oferir-nos el seu
temps i ha preparat una gran quantitat d’activitats per al benefici de tots, de la qual molt aviat
podrem començar a gaudir!
Bona Festa Major de Sant Pere 2010 a tothom!

las situaciones, en algunos casos dramáticas,
que llegan a nuestros oídos, en el Masnou, la
gente, los vecinos, aún tienen ganas y fuerza
para darnos alguna que otra alegría. Me refiero
a los vecinos y amigos de la Calle San Rafael,
que recuperando una vieja tradición, han celebrado el Corpus con una larga y bella alfombra
de flores, coronada con una réplica, también
de flores, del antiguo escudo del Masnou, para
adornar y honrar la procesión del Corpus Christi. ¡Ni la lluvia pudo con ellos! Desde aquí mi
mayor felicitación a todos los colaboradores por
tan destacada y trabajada recuperación de una
sana tradición y sobretodo por enseñarme, una
vez más, que el voluntariado junto con la ilusión,
pueden hacer mejor ciertos momentos.
Y hablando de momentos, es la hora de la
Fiesta Mayor de Sant Pere 2010. Y este año,
con el recorte presupuestario, por otra parte

necesario, que han sufrido nuestras fiestas, se
hacía más necesaria, si cabe, la colaboración
de las asociaciones y entidades del municipio para completar una oferta atractiva. Y la
verdad es que la gente ha vuelto a cumplir, ha
vuelto a ofrecernos su tiempo y ha preparado
una gran cantidad de actividades para beneficio
de todos, que my pronto podremos empezar a
disfrutar!
¡Feliz Fiesta Mayor Sant Pere 2010 a todos!

¡Estamos de enhorabuena!
¡Pues sí! Aunque parezca difícil alegrarse por
algo con los tiempos que estamos viviendo, con

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

9

Juny de 2010

viu l’agenda del 17 de juny al 19 de juliol de 2010
22
CONFERÈNCIA

30

Dijous

“Palmira, la ciutat de Zenòbia”,
a càrrec de Felip Masó

18 h · Can Malet, segona planta

EXPOSICIÓ

Conferència emmarcada dins del programa
Aules d’Extensió Universitària.
Cal inscripció prèvia.

A càrrec d’Eusebi del Jesús, secretari general de pensionistes de CCOO

“Alimentum”

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Centre d’Acollida Turística del Masnou, Alella i Teià – Cella Vinària

JUNY

18 h · Can Malet, segona planta

17

19.45 h · Blau

Col·lectiva “Aiguaaireterrafoc”
Obres d’Ivan Hervella, Marion Hoizey, Anna
Mallo, Montse Nadal, Teresa Requena, Helena Sabio, Sussi Salat i Miquel Vaquer
Ho organitza: El Blau, l’Associació de les Arts El
Masnou i el Grup Art Creatiu, dirigit per Victòria
Pujadas

19

EXPOSICIÓ

Hora per concretar · Gent del Masnou

Pintures i aquarel·les
de Gerard Rosés

CONFERÈNCIA

“El futur de les pensions”

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

23

JULIOL

Dimecres

SANT
JOAN

Dissabte

Dimecres

1

Dijous

10 h · Centre d’Informació i Recursos
per a Dones (CIRD)

Vegeu els actes preparats
per celebrar la revetlla de
Sant Joan al web municipal
www.elmasnou.cat

Celebració de la vigília de Sant
Joan al Mercat
Es repartirà coca de fruita, de crema i cava
entre la clientela del Mercat per celebrar la
festivitat de Sant Joan.

22

EXPOSICIÓ

Horari del recinte · Carrer d’Ernest
Lluch, 40 (Teià)
Fins al 16 de setembre.

10

Dissabte

10 h · Edifici Centre, sala 3

Diumenge

MÚSICA

19 h · Jardins de Can Malet

Música perquè Sí 2010
Concert: Ahina Circus.
Ho organitza: 3d3 i Ajuntament del Masnou

19

Dilluns

20 h · Ca n’Humet

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

Curs de muntatge de bijuteria
Consulteu el preu d’aquesta activitat.
Ho organitza: La Colla de l’Hort i Fira d’Artesania,
amb la col·laboració de l’Ajuntament del Masnou

Altres informacions

Taller d’autoestima
Cal fer reserva prèvia. Places limitades.
El taller es farà els dies 1, 8 15 i 22 de juliol.
Aquest taller, conduït per una psicòloga, té
com a objectius facilitar eines de millora
personal, enfortir les xarxes relacionals i
promoure l’apoderament en la presa de
decisions.

De 9 a 13.30 h · Mercat Municipal

3

26

Torneig
Guaranà
de futbol
sala

15 h · Plaça d’Europa del port esportiu

femení

2n Campionat de Catalunya
d’Espècies

El torneig
continuarà el
dia 4, de 9 a
13.30 h.
Hi participen
equips catalans
de la Divisió
Plata Nacional.

Dimarts

Mercat Municipal

Gimcana al Mercat

Fira d’Artesania
Ho organitza: Associació pel Desenvolupament de la
Cultura i l’Art Visual

22 h · Carrer d’Ernest Lluch, 40 (Teià)

Espectacle Tango, amb Elba
Picó i Jorge Sarraute

Ho organitza:
F. S. Masnou
Interdinàmic

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.

Horari d’estiu de l’Arxiu Municipal
L’horari d’atenció al públic de l’Arxiu Municipal durant els mesos de juny a setembre,
inclosos, és dilluns i dimecres de 9 a 14 h.

Exposició “Amigo lobo: leyenda
y realidad del lobo ibérico”

ESPORTS

De 9 a 20 h · Complex
Esportiu Municipal

Dissabte

Tot el dia · Av. Pau Casals
(al costat de la guigueta)

Dissabte

Ho organitza: Associació de Venedors del Mercat
Municipal

ESPORTS

Ho organitza: Gent del Masnou

18

Dijous

ARTESANIA

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Fins al 16 de juliol.
Exposició institucional commemorativa
dels vint-i-cinc anys de Gent del Masnou.
El catàleg és patrocinat per la Fundació
La Calàndria.

8

Consulteu el preu d’aquesta activitat.
Ho organitza: Centre d’Acollida Turística del Masnou, Alella i Teià – Cella Vinaria.

13

Dimarts

10 h · Aparcament Amadeu I

Deixalleria mòbil

Fins al 31 d’agost es podrà veure a la Casa
del Marquès (Bell Resguard) l’exposició
“Amigo lobo: leyenda y realidad del lobo ibérico”. És una activitat organitzada per Ursus
(Projecte udols).

Fins al 18 de juliol.

ARTESANIA

10 h · Edifici Centre, sala 3

Curs monogràfic de Fimo,
argila polimèrica
Consulteu el preu d’aquesta activitat.

Campionat de pesca.

Ho organitza: La Colla de l’Hort i Fira d’Artesania,
amb la col·laboració de l’Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Club Pesca el Masnou

Fins al 2 de juliol.
Els clients i clientes han de buscar per tot el
Mercat nou figures amagades a nou parades
(una figura per establiment). En un full, hi
han d’anotar el número de la parada que
té la peça, així com el nom i el telèfon de la
persona participant, i han d’introduir-lo en
una urna. El dia 2 de juliol es farà el sorteig
de les paperetes que s’hagin completat
correctament. Els premis per als tres guanyadors consten de 75 € i un lot per a l’illa
Fantasia cada un.
Ho organitza: Associació de Venedors del Mercat
Municipal

27

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Sortida de vuit dies a Platja d’Aro

16

El dimarts 31 d’agost, el Casal de Gent Gran
Can Malet organitza una sortida de vuit dies
a Platja d’Aro. Per a més informació i reserves: Casal de Gent Gran Can Malet (passatge de Marià Rossell, 2). Tel.: 93 555 47 26.

Divendres

MÚSICA

23 h · Jardins de Can Malet

Música perquè Sí 2010
Diumenge

D’11 a 13.30 h · Parc temàtic Caramar

Circulació del trenet

4

Concert: Cartunes, amb Erich & Charlie F.

Diumenge

TEATRE

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

De 16 a 19 h · Carrer Ernest Lluch, 40
(Teià)

29

Visita teatralitzada

Dimarts

De la mà de l’encarregat de la finca EPICTETUS i els seus homes apendreu com era un
dia de feina en un celler romà fa 2.000 anys.
Consulteu el preu d’aquesta activitat.

10 h · Pau Casals
Fins al 4 de juliol.

Deixalleria mòbil

Ho organitza: Centre d’Acollida Turística del Masnou, Alella i Teià – Cella Vinaria

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: 3d3 i Ajuntament del Masnou

17

Dissabte

MÚSICA

22 h · Jardins de Can Malet

Música perquè Sí 2010
Concert: J4F, quartet barceloní format per
veu (Ishtar), saxo (LaiQo), teclat (Al Bert) i
bateria (Ermen Gol).
Ho organitza: 3d3 i Ajuntament del Masnou

Bitlles catalanes
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.

Podeu consultar tots els actes de la Festa Major a les pàgines 12 i 13

Diumenge 20 de juny
De 18 a 22 h

Diumenge 20 de juny
A partir de les 18 h

Diumenge 27 de juny
19 h

Mercat
de les Arts

CercArt,
cercavila
artística

Inauguració
de l’exposició
col·lectiva
“Jove Creació”

(exposició i venda
d’obres d’art)
Can Malet

Inici del
recorregut
a les 18 h

i presentació de les
bases de la convocatòria
Jove Creació 2010

Sessió de música jazz
a càrrec del discjòquei Adrià

Animació musical a càrrec de
Roger Canals i Miratjazz d’Orleans

Guingueta La Petita
(plaça de Ramón y Cajal)
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Festa Major 2010
Sota el lema “Vine i arrisca’t”, el programa inclou més d’un centenar
de propostes per a totes les edats

JOSEP M. SERRA

L’Ajuntament del Masnou i la Comissió de Festes han treballat per organitzar un programa amb més d’un centenar de propostes
que volen satisfer els gustos i els interessos de tota la població. Tot i que la majoria d’actes es concentren entre el 25 i el 29 de
juny (dia de Sant Pere, patró del Masnou), ja des del dia 19 de juny es podrà gaudir de diverses propostes. Al programa, no hi
falten els actes més tradicionals, com el castell de focs, l’engalanament dels carrers, les tradicionals competicions esportives,
la trobada de gegants, el correfoc o el ball tirat de Festa Major, que conviuen amb altres novetats. Enguany, per exemple, cal
remarcar que l’art i els creadors i creadores del Masnou adquireixen una importància destacada. El cartell oficial de la Festa
Major de Sant Pere 2010 és obra de Marta Vellvé Arilla i ha estat triat, per primera vegada, per votació popular. El recompte
de vots es va fer el dissabte 22 de maig, a la sala de conferències de l’Edifici Centre. El cartell de Marta Vellvé va obtenir un
total de 35 vots dels 453 que s’havien emès. El recompte de vots va omplir la sala i va crear una gran expectació.

El castell de focs artificials a la platja és una de les activitats més reeixides del programa festiu.

Una Festa Major plena d’art

Dins el programa de Festa Major, l’Ajuntament vol fomentar el desenvolupament
de les arts visuals al Masnou.
Amb aquesta voluntat, el
20 de juny es duran a
terme el II Mercat de
les Arts i el CercArt,
cercavila artística.
El Mercat de les
Arts serà un esdeveniment en què els artistes
podran exposar i vendre
la seva obra, i on, a més, el
públic podrà conèixer les
creacions locals i adquirir una
obra d’art a preus molt assequibles. Tindrà lloc el 20 de juny
a partir de les 18 hores a Can
Malet i un discjòquei amenitzarà la vesprada amb música
jazz. Per la seva part, entre les
19 i les 21 hores, l’escola Terracota farà una exhibició de fabricació en directe de peces de fang, i el
taller de ceràmica L’Apagallums,
una mostra de com aplicar bijuteria i
joieria a la ceràmica.
Paral·lelament, diversos establiments
membres de la Federació de Comerç expo-

saran obres dels participants al 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.
Els establiments participants són: Pas Bàsic,
El Cullerot, Vins i Divins, i el Forn de Pa i
Degustació J. Figuera.
D’altra banda, amb
el mateix objectiu de
promoure la creació
artística, s’ha iniciat un nou projecte: el CercArt,
que busca la
implicació dels
establiments
comercials, bars
i restaurants del
Masnou, dels
artistes locals i
del mateix Ajuntament. Aquesta complicitat s’ha materialitzat en cinc exposicions
La banda
simultànies d’artistes del
itinerant
Masnou en diferents estade música
bliments
del municipi: les
dixieland
Caves
Rekondo,
on expoRoger Canals
sarà Elena Carbonell; Vins
i Miratjazz
i Divins, amb la fotògrafa
d’Orleans.

Anna Biosca; el Blau, amb l’exposició
“Aiguaaireterrafoc”, del Grup d’Art Creatiu, dirigit per Victòria Pujadas; l’Hotel
Torino, on mostrarà la seva obra l’artista
Georgina Conesa, i Gent del Masnou,
amb una exposició de Gerard Rosés.
El mateix 20 de juny, acompanyats per
la banda itinerant de música dixieland
Roger Canals i Miratjazz d’Orleans, es
podran visitar totes cinc exposicions i es
presentaran les bases de funcionament de
la xarxa CercArt, iniciativa que oferirà una
programació anual d’exposicions als establiments adherits.
Més art jove

Recorregut del CercArt
(inici a les 18 hores)
1. Les Caves Rekondo: exposició
d’Elena Carbonell
2. Vins i Divins: exposició d’Anna Biosca
3. Bar Restaurant Blau: “Aiguaaireterrafoc”, exposició col·lectiva
4. Hotel Torino: exposició de Georgina
Conesa
5. Gent del Masnou: exposició de
Gerard Rosés
6. Can Malet: Mercat de les Arts

També dins del programa de la Festa
Major, els artistes participants en la darrera convocatòria Jove Creació 2009
presentaran una exposició col·lectiva
a la guingueta La Petita, al parc de Pau
Casals, el diumenge 27 de juny a les 19
hores. Aquesta instal·lació es divideix en
tres seccions: una de temàtica, dedicada
als Blocs (la zona del Masnou Alt); una
altra de temàtica biogràfica, on es podran
conèixer els joves artistes i les seves
obres, i una última secció on exposaran
una obra realitzada conjuntament a partir
de la tècnica surrealista “el cadàver exquisit”, joc que consisteix a compondre un
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dibuix entre diverses persones sense que
cap no conegui la col·laboració de la resta
de participants. L’acte d’inauguració de
l’exposició servirà de plataforma per presentar les bases de la III Exposició Jove
Creació 2010. Aquesta iniciativa, fruit del
treball transversal entre les regidories de
Joventut i Cultura, té com a objectius principals establir conductes de participació
del jovent en els diferents camps de la creació artística i promoure el coneixement i
la difusió de noves propostes artístiques.
Com a novetat, la convocatòria inclou
dues categories diferenciades per edats i
premis de formació valorats en 300 i 150
euros segons la categoria. El lema d’enguany, “Desmemòria”, ha estat escollit per
artistes participants en Jove Creació 2009.
Per donar visibilitat a totes aquestes
activitats i englobar-les dins un mateix
objectiu de foment de les arts visuals
del Masnou, el dissenyador i il·lustrador
Josep Puig ha creat una imatge global
unitària que identificarà totes les accions
relacionades amb les arts visuals. Aquesta imatge es fonamenta en l’ús de la mà
com a element visual destacat, símbol que
representa la feina manual i personal del
treball artístic.

La Festa Major al Museu

El Museu Municipal de Nàutica, amb
motiu de la Festa Major de Sant Pere
2010, ofereix diferents activitats gratuïtes

Imatge de la mostra ‘Fem història’.
Més informació:

Museu Municipal de Nàutica del Masnou
C/ de Josep Pujadas Truch, 1A
Tel. 93 540 50 02
museu.nautica@elmasnou.cat

adreçades a conèixer millor el patrimoni
del municipi i a gaudir de la seva història amb activitats per a tots els públics.
Així, el Museu ha treballat durant aquests
mesos en la recollida d’objectes i fotografies que il·lustren la història quotidiana de

la vila. L’exposició “Fem història” recull
els objectes cedits per gent del poble del
Masnou, juntament amb les fotografies
que els il·lustren en la seva època. “Fem
història” és un projecte per a la recuperació de la memòria històrica materialitzat
en una exposició d’imatges i objectes que
testimonien la història local del Masnou.
L’objectiu específic d’aquest projecte
és crear consciència i coneixement de la
importància que generen els testimonis i
el llegat de la gent gran del poble. La inauguració tindrà lloc el 19 de juny a les 19
hores al Museu Municipal de Nàutica del
Masnou. L’exposició podrà visitar-se fins
al 30 de juny.
Amb motiu de la inauguració de l’exposició, a la plaça de Miquel Martí i Pol,
a partir de les 18.30 hores, s’organitzaran
tallers de jocs tradicionals infantils (cursa
de sacs, bitlles catalanes, corrida del
cabàs...) amb l’objectiu de donar a conèixer a les noves generacions diversos jocs
amb els quals els seus pares, mares, avis,
i àvies es divertien durant la seva infància.
A totes les activitats hi poden participar
infants entre tres i dotze anys.
Com a activitat de cloenda de la Festa
Major, i amb l’objectiu d’apropar el públic
al patrimoni local del Museu Municipal de
Nàutica del Masnou, el 30 de juny, a les 19
hores, es realitzarà, al Museu, una visita teatralitzada de la mà del Grup d’Aficionats
al Teatre (GAT). Un romà, un mestre d’aixa, un capità, la dona d’un pescador i una
historiadora seran els acompanyants d’un
viatge al llarg de la història del Masnou.
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Marta Neira
Regidora
de Cultura

Un dels aspectes que ressaltaria de la Festa
Major d’enguany és el seu fort contingut
cultural, expressat en el Mercat de les Arts,
el CercArt i el programa Jove Creació, tres
propostes que són la manifestació del projecte de difusió i promoció de les arts plàstiques
que estem duent a terme des de la Regidoria
de Cultura. Cal destacar també, en aquest
sentit, les activitats “Fem història”, Jugant
amb la història i la visita teatralitzada al
Museu de Nàutica –amb membres del GAT–,
que tenen per objecte posar a l’abast de
tothom el patrimoni local.
Una de les novetats d’aquest any, que
agradarà especialment al jovent, és el concert d’Anacrusa Fest i la festa alternativa que
organitza el col·lectiu A les Barrakades, amb
una programació pròpia que respon millor als
interessos de la gent més jove del municipi.
Vull expressar el meu agraïment a tothom
qui ha fet possible, un any més, l’organització
de la Festa Major, i molt especialment als
membres de la Comissió de Festes i també a
les entitats, a les guinguetes de la platja, a la
Federació de Comerç, a la parròquia, al port,
al Casino, als restaurants –amb el seu menú
especial–, als bars i als establiments comercials. Espero no oblidar-me ningú.
I ara, a gaudir tots plegats de la nostra
Festa Major!

MENÚS DE FESTA MAJOR. Els restaurants del municipi també estan de celebració
BAR CASINO

LA COVA DEL MASNOU

C/ de Barcelona, 1
Tel. 93 555 06 60

C/ de Barcelona, 34
Tel. 93 555 28 25

Torrada de Festa Major.
Torrada amb carn a la brasa,
calamars, croquetes i amanida.
Beguda i postres.

Primer (per escollir):
Calzone de bolets i botifarra de
Sant Pere.
Amanida tricolor amb formatge
de cava i vinagreta de mel.
Segon (per escollir):
Jarret de vedella amb salsa de foie
de Festa Major.
Entrecot de bou diabòlic.
Postres per escollir.
Beguda i cafè inclosos.

Preu (IVA inclòs): 10 €
El menú s’oferirà només per sopar el dia
29 de juny.

CANYES & TAPES
AV. de Joan XXIII, 110
Tel. 93 555 93 02
Entreteniments de Festa Major.
Carbassó farcit amb llagostins.
Mousse de crema catalana amb broqueta de fruita.
Aigua, vi de la casa o refresc.
Preu (IVA inclòs): 15 €
El menú s’oferirà per dinar.

EL TIMONEL
Port esportiu, 29-30
Tel. 93 540 19 87
Primer (per escollir):
Seitons amb vinagre.
Musclos de roca a la marinera amb focs
artiﬁcials.
Amanida de capolat de drac amb
marisc i meló.
Segon (per escollir):
Llobarro amb salsa de pernil ibèric.
Gambetes de Palamós i escamarlanets
saltats.
Postres (per escollir):
Coca de Llavaneres.
Coca de Sant Pere amb cabell d’àngel.
Aigües minerals, vi celler Viñas del Vero
chardonnay 2009 DO Somontano.
Cafè inclòs.
Preu (IVA no inclòs): 30 €
El menú s’oferirà per dinar i per sopar.

Preu (IVA inclòs): 22,50 €
Dia de tancament: dimarts.
El menú s’oferirà per dinar i per sopar.

Menú infantil: es pot escollir entre
quatre primers** + patates o Cherritos
+ beguda + postres per escollir.

Preu (IVA inclòs): 8,50 €
Dies de tancament: dimecres tot el dia
i diumenges a la nit.

* No vàlid per a McNiﬁcos
** Dos tipus de pollastre o dos tipus
d’hamburguesa

RESTAURANT CLUB NÀUTIC

Preu (IVA inclòs): 7,50 €
El menú s’oferirà per dinar i per sopar.

Passeig Marítim, s/n
Tel. 93 555 29 09

Preu (IVA inclòs): 23 €
Dies de tancament: diumenges a la nit.
El plat s’oferirà per dinar i per sopar.

Escalivada de Festa Major amb tonyina
i anxoves.
Calamars de platja amb llagostins a
l’estil de Sant Pere.
Sorbet de caipirinha.
Vi blanc Libalis DO Valle de Sadacia,
aigua mineral natural.
Cafè o infusió.
Preu (IVA inclòs): 24,95 €
Dies de tancament: diumenge a la nit,
dilluns a la nit i dimarts a la nit.
El menú s’oferirà per dinar i per sopar.

PETIT CANIGÓ

RESTAURANT EL CASINO

C/ de Santiago Rusiñol, 43
Tel. 93 555 23 96

C/ de Barcelona, 1
Tel. 93 555 68 38

Primer (per escollir):
Amanida tèbia amb focs d’artiﬁci de
foie.
Canelons de Festa Major.
Segon (per escollir):
Rodó de vedella engalanada amb
xampinyons.
Llom de tonyina banyat amb crema
d’anxoves.
Postres (per escollir):
Pinya natural.
Gelat acompanyat amb xocolata
calenta.
Vi de la casa i aigua mineral.
Cafè inclòs.

Aperitiu de Festa Major (per escollir):
Ou d’Ocata cuit a baixa
temperatura, amb crema de
trompetes i aromes de farigola
del Casino.
Amanida de platja masnovina,
amb salmó semicuit i cítrics.
Segon (per escollir):
Bacallà de Sant Pere (amb llet d’ovella,
alfàbrega, mozzarella de búfala i
tomàquet assecat a casa).
Cabrit de Sant Joan rostit amb
el seu suc i llet de coco.
Postres (per escollir):
Núvol exòtic de Vilajardí, amb maracujà
i coco.
Vi blanc, vi negre, aigua i cafè
Beguda i cafè inclosos.

MOLL-OEST
Port esportiu, 66
Tel. 93 540 29 11
Arròs a l’estil mariner (a banda amb
espardenyes).

LA SANTA
Port esportiu, 74-75
Tel. 93 555 77 03
Entrant:
Aperitiu de Sant Pere.
Primer (per escollir):
Bunyols de bacallà.
Formatge brie arrebossat amb coulis
de gerds i la seva amanida.
Segon (per escollir):
Canelons de Festa Major de carn
i foie.
Llom de bacallà amb fons de patata
gratinat amb allioli.
Postres (per escollir):
Mousse de xocolata negra amb gelat
de coco.
Tobago (suc de taronja amb gelat
de vainilla).
Aigua mineral inclosa.
Preu (IVA Inclòs): 25 €
Dies de tancament: diumenge a la nit
i dilluns.
El menú s’oferirà per dinar i per sopar.

MC DONALD’S EL MASNOU
Carretera N-II, pol. Voramar II
Tel. 93 555 02 67
Menú d’adult: hamburguesa*
+ patates o amanida + refresc mitjà.
+

Preu (IVA inclòs): 20,00 €
Dia de tancament: dilluns.
El menú s’oferirà per dinar i els dissabtes per dinar i sopar.

PORTOFINO
C/ de Pere Grau, 2
Tel. 93 540 47 41
Plat de Festa Major: raviolis de Sant
Pere amb reducció de vi de Porto.

Preu (IVA inclòs): 30 €
El menú s’oferirà per sopar de dimarts a
divendres, i el cap de setmana per dinar
i per sopar.

RESTAURANT ORFILA
C/ de Roger de Flor, 43 (a 50
metres del Mercat Municipal)
Tel. 93 555 01 88
Menú temàtic de Festa Major,
que constarà de 3 tastets, segon plat i
postres a escollir entre tres plats.
Divendres 25: menú de cuina marinera.
Dissabte 26: menú especial de Festa
Major.
Dilluns 28: menú de cuina
catalana.
Dimarts 29: menú de cuina
vegetariana.
Dimecres 30: menú d’arròs i pasta.
Beguda i cafè inclosos.
Preu (IVA inclòs): 21,50 €
Dies de tancament: diumenges tot el dia
i dimecres a la nit (excepte vigílies de
festiu i prèvia reserva per a grups)
El menú s’oferirà per dinar.

TRATTORIA COSÍ
Port esportiu, 20
Tel.: 93 540 33 17
Plat de Festa Major: sopa freda d’Ocata
de tomàquet amb mascarpone i
alfàbrega.
Preu (IVA inclòs): 8 €
Dies de tancament: diumenges.
El plat s’oferirà per dinar i per sopar.

XARCUTERIA
RESTAURANT COLOMA
Port esportiu, 17
Tel. 93 555 51 02
Sarsuela de Festa Major, de turbot, lluç,
calamar, cloïssa i escamarlà.
Preu (IVA inclòs): 20 €
El plat s’oferirà per dinar i per sopar.
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Titelles

XXIV Trobada de Gegants

Hora: 21 h
Lloc: plaça d’Espanya

Hora: 19.30 h
Lloc: platja d’Ocata, guingueta Xankla

Botifarrada i karaoke Preu: 5 € (botifarra + pa amb
tomàquet + vi o refresc). Es podran comprar els tiquets
a Can Rac, al forn la Moreneta i al Celler del Mar.

Ho organitza: guingueta Xankla

Cercavila pel municipi amb les colles geganteres
del Masnou, Pla del Penedès, Súria, La Barceloneta,
La Garriga, Les Cabanyes, Dosrius, Bunyola (Mallorca), Riera de Vic, Teià, Alella, Caldes d’Estrac, Sant
Andreu del Colomar, Sant Andreu de Llavaneres,
escola Bergantí, escola Lluís Millet i Manresa.

Ho organitzen: Xalupa, Associació Cultural, i Col·lectiu de Resistència
Cultural A les Barrakades

Hora: 21.30 h
Lloc: plaça de Marcel·lina de Monteys

Torneig Kurz Gut
Hora: 9 h
Lloc: Complex Esportiu
Torneig de futbol sala.
Ho organitza: F. S. Masnou Interdinàmic

Bitlles catalanes
Hora: 11.30 h
Lloc: carrer de Sant Rafael
Activitat adreçada a tots els públics.
Ho organitza: Associació de Veïns del Carrer de Sant Rafael

II Mercat de les Arts

Dissabte 19 de juny

Hora: de 18 a 23 h
Lloc: Can Malet

Enturkada 2010

Fira dedicada a l’exposició i la venda d’obres d’art.
Sessió amb un discjòquei en directe dedicada al
jazz, a càrrec d’Adrià.

Gimcana nocturna per a joves.
Hi haurà com a màxim 20 grups, d’entre 5 i 10
persones, que hauran d’anar disfressades de la mateixa temàtica. El premi serà una entrada per a cada
persona del grup guanyador al centre lúdic Magma.
Finalització i lliurament de premis a l’Últim Xiri.
Inscripcions a Ca n’Humet del 14 al 17 de juny, de
17 a 21 h, i el dia 18, de 17 a 23 h.
Ho organitza: Els Enturkats (grup de monitors de Ca n’Humet)

Torneig Kurz Gut
Hora: 9 h
Lloc: Complex Esportiu

X Mercat d’Intercanvi del Masnou
Hora: de 17 a 21 hores
Lloc: plaça de Marcel·lina de Monteys
Ho organitza: Grup de Consum Responsable Cistella Verda i Assemblea Atzavara

XII Festa de la Música
Hora: 17 h
Lloc: Ca n’Humet, sala polivalent
Actuació de l’alumnat de:
Escola de Música Emma Calvo • Nou Estudi Musical Carme Amo • Coral d’Avis de Can Malet • Cor
de la UOC
Ho organitza: Nou Estudi Musical Carme Amo

Torneig de futbol sala.
Ho organitza: F. S. Masnou Interdinàmic

Exposició de tallers monogràﬁcs
Hora: de 10 a 15 h
Lloc: vestíbul del Mercat Municipal

Pregó popular A les Barrakades
Hora: 00.30 h
Lloc: jardins de la Nimfa, recinte de la Festa Major
A les Barrakades (avinguda del Maresme)
Ho organitza: Col·lectiu de Resistència Cultural A les Barrakades

Nit de discjòqueis
Hora: 1 h
Lloc: jardins de la Nimfa, recinte de la Festa Major
A les Barrakades (avinguda del Maresme)

Ho organitza: Associació de les Arts i de l’Artesania

Tarda multicultural
Hora: 18.30 h
Lloc: jardins de la Nimfa, recinte de la Festa Major
A les Barrakades (avinguda del Maresme)
Tallers de danses i percussió amazic.
Ho organitzen: Xalupa, Associació Cultural, i Col·lectiu de Resistència
Cultural A les Barrakades

Actuació country Cowboys
de Can Malet
Hora: 19 h
Lloc: jardins de Can Malet

Diversos discjòqueis.

Ho organitza: Casal de la Gent Gran de Can Malet

Ho organitza: Col·lectiu de Resistència Cultural A les Barrakades

Concurs de truites i pastissos

Dissabte 26 de juny

Hora: 19 h
Lloc: plaça de Catalunya
Ho organitza: La Colla de l’Hort

Actuació infantil

Hora: 18 h
Lloc: inici a Les Caves Rekondo

Nit de música

Esmorzar per a tothom: pa amb tomàquet, embotits i porró de vi, que només tastarà qui pugui
aguantar-lo amb una mà, ﬁns que les existències
s’esgotin. La Comissió de Festes del carrer es reserva el dret de no convidar qui no respecti el bon
ambient de l’esmorzar.
Ho organitza: Associació de Veïns del Carrer de Sant Rafael

Hora: de 20.30 a 21.30 h
Lloc: plaça de Catalunya
A càrrec d’Aquarel·la.com
Ho organitza: La Colla de l’Hort

Correfoc gran
Hora: 22 h
Inici: passatge de la Baixada al Port

Hora: 22.30 h
Lloc: Roger de Flor-Bonaventura Bassegoda

Portes obertes i bateigs
populars

Actuació de Cecilia Ledesma, veu, i Jorge Blengini,
guitarra.

Hora: de 10 a 14 h
Lloc: Club Nàutic

Ho organitza: Colla de Diables del Masnou

Ho organitza: Associació de Veïns del Casc Antic del Masnou
Hi col·labora: Vins i Divins

Ho organitza: Club Nàutic el Masnou

Sardanes amb la Cobla Genisenca
de Taradell

Divendres 25 de juny
Exposició i concurs fotogràﬁc
“Retratem el nostre barri”
Hora: 17 h
Lloc: diferents carrers del barri antic
Ho organitza: Associació de Veïns del Casc Antic del Masnou

El barri antic és dels infants

Hi col·labora: Lleureka, projectes educatius

Ho organitza: Associació de Veïns del Casc Antic del Masnou
Hi col·labora: A. E. Foc Nou

Hi descobrireu lligams interessants entre fotograﬁes i objectes aportats per ciutadans i ciutadanes
del Masnou.

Ho organitza: Últim Xiri

Pintura i dibuix, patchwork, art ﬂoral i natural,
cuina, ﬁl i agulla, restauració/estampació i marqueteria, plàstica en anglès, ioga i Pilates, i quadres
tridimensionals.

Hora: 10 h
Lloc: carrer de Sant Rafael

Hora: de 10 a 12 h
Lloc: plaça del Mercat Vell

Hora: 19 h
Lloc: Museu Municipal de Nàutica del Masnou

Actuació de La Bien Querida (pop), artista per
determinar i sessió de discjòquei.

Hora: de 18 a 22 h
Lloc: plaça de la Llibertat

Inauguració de l’engalanament
del carrer de Sant Rafael

Jocs tradicionals infantils per a nens i nenes de tres
a dotze anys: cursa de sacs (individual i col·lectiva),
crea la teva joguina, bitlles catalanes, corrida del
cabàs i capsa de jocs.

Inauguració de l’exposició
“Fem història”

Hora: 23 h
Lloc: Últim Xiri

Tallers al carrer

En Tastacirc, pallasso, malabarista, contorsionista,
equilibrista i rei de la pista, us farà passar una
estona ben divertida amb els seus números de
malabars, equilibris i, sobretot, d’humor!

Un espectacle de carrer us acompanyarà en el recorregut pels establiments que acullen exposicions
d’artistes del Masnou.

Hora: de 18.30 a 20.30 h
Lloc: plaça de Miquel Martí i Pol

Festa del desè aniversari de
l’Últim Xiri

Ho organitza: La Colla de l’Hort

Ho organitza: F. S. Masnou Interdinàmic

Lloc: Casino del Masnou

Jugant amb la història

A càrrec de Gent del Masnou.
A continuació, cantada d’havaneres amb el grup
Serra de Marina i rom cremat.

Hora: de 18 a 24 h
Lloc: carrers de Barcelona, Roger de Flor i plaça de
Catalunya

Hora: 19 h
Lloc: plaça de les Nacions

CercArt, cercavila artística

Ho organitza: Anacrusa

Hora: 22 h
Lloc: jardins de Can Malet

Fira d’Artesania

Hora: 17 h
Lloc: placeta de Ca n’Humet

Presentació dels tallers de ﬁnal
de curs dels grups de teatre
de Gent del Masnou

Actuació dels grups:
Down by Law (EUA) • Rush’n’attak (Holanda) •
The Gundown (Tarragona) • The Spoilers (Barcelona) • Fresh Trash (El Masnou) • Deria (El Masnou)
• Tsunami (El Masnou) • Altres grups del Masnou
per concretar

Pregó de Festa Major

Ho organitza: Colla de Geganters del Masnou

Gran gala infantil Tastacirc

Ho organitzen: Corresponsals de Ca n’Humet

Hora: de 18 a 6 h
Lloc: platja d’Ocata

Ho organitzen: Xalupa, Associació Cultural, i Col·lectiu de Resistència
Cultural A les Barrakades

Hora: 9 h
Lloc: Complex Esportiu

Ho organitza: La Colla de l’Hort

Anacrusa Fest 2010

Amb els timbalers i timbaleres dels Diables del Vi
d’Alella. Encara que no us agradi la cervesa, podeu
participar-hi i demanar un refresc.
(És imprescindible portar el DNI. No es vendrà
alcohol a menors de 18 anys).

Horari:
18 h: plantada a la plaça de l’Església.
19 h: inici de la cercavila pels carrers del poble.
20 h: arribada i ballada dels gegants a la plaça de
Marcel·lina de Monteys.
21 h: ﬁ de festa.

Torneig Bernina

Scrapbooking, bijuteria, Fimo, ceràmica, découpage i patchwork.

Ho organitza: Gent del Masnou

Cercatasques

Taller d’estampació de la
samarreta de la Festa Major 2010

Porta una samarreta i estampa-hi la imatge del
cartell guanyador del XXIII Concurs de Cartells de
Festa Major 2010.

Grup Entre Cametes.
Hora: 17.30 h
Grup Focus Locus
Hora: 18.15 h
Grup Subtext
Hora: 19.30 h

el Masnou viu

IV Boticantada

Diumenge 20 de juny

Hora: de 24 a 3 h (matinada de divendres
a dissabte)
Lloc: diferents espais del poble
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Tallers de reciclatge.

El barri antic és dels infants
Hora: de 17 a 19 h
Lloc: plaça del Mercat Vell i voltants
Gimcana.
Ho organitza: Associació de Veïns del Casc Antic
Hi col·labora: A. E. Foc Nou

Inauguració de l’engalament
del carrer de Pere Grau
Hora: 10.45 h
Lloc: carrer de Pere Grau

Us recomanem que porteu roba vella i mullada.

Hora: 22 h
Lloc: carrer de Pere Grau
A la mitja part, coca i cava per a tothom.

Ho organitza: Amics del Carrer de Pere Grau

Ho organitzen: Agrupació Sardanista El Masnou i Amics del Carrer
de Pere Grau

Piscines al carrer

Teatre: Això no és vida!

Hora: 11 h
Lloc: carrer de Pere Grau

Hora: 22.15 h
Lloc: Ca n’Humet, sala polivalent

Ho organitza: Amics del Carrer de Pere Grau

Hora: 18 h
Lloc: carrer de Pere Grau

Una radiograﬁa àcida i sarcàstica de la vida de cinc
dones que pateixen alguns dels mals més habituals
de la vida contemporània: una depressiva suïcida,
una ingènua conformista, una addicta a la cirurgia
estètica incapaç d’acceptar-se a si mateixa, una
dona hiperactiva encegada per l’organització i una
executiva irritable i agressiva.
Repartiment: Cristina Sagré, Bettina Blanch,
Cristina Gomila, Carme Duran, Paquita Mateu, i 25
actors més.
Director: Francesc Fàbregas

Ho organitza: Amics del Carrer de Pere Grau

Ho organitza: grup escènic Rauxa, Gent del Masnou

XXI Torneig Sant Pere 2010
Hora: de 16 a 19 h
Lloc: piscina municipal
Ho organitza: Club Natació El Masnou

Concurs de trencaclosques
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Ball popular
Hora: 23 h
Lloc: plaça de Ramón y Cajal
Ho organitza: Associació de Veïns de Ramón y Cajal

Concert popular A les Barrakades
Hora: 24 h
Lloc: jardins de la Nimfa, recinte de la Festa Major
A les Barrakades (avinguda del Maresme)
Amb els grups:
• Mariachi Guerrilla (e-xPuagh)
• La Kinky Beat
• Sessió de discjòqueis
Ho organitza: Col·lectiu de Resistència Cultural A les Barrakades

Diumenge 27 de juny
Tradicional despertada pels
carrers de la vila

Petits tallers monogràﬁcs:
“Busca’ns”
Hora: de 17 a 19 h
Lloc: carrer de Barcelona, carrer de Roger de Flor i
plaça de Catalunya
• Fimo i muntatge de la peça amb bijuteria, infantil
• Muntatge de bijuteria, infantil
• Scrapbook, adult
• Découpage, adults
• Ceràmica, infantil
• Ceràmica, adults

Ho organitza: Natació el Masnou

Torneig d’escacs: partides
ràpides de Sant Pere
Hora: 9.30 h
Lloc: Can Malet
Ho organitza: Club d’Escacs el Masnou

Esmorzar al carrer
Hora: 10 h
Lloc: carrer de Pere Grau

Festa per a nens i nenes
de 4 a 12 anys
Hora: de 10 a 12 h
Lloc: Camp Municipal d’Esports, ctra. d’Alella
Ho organitza: Club Deportiu Masnou

Jornada de portes obertes
Hora: de 10 a 14 h
Lloc: parc Caramar
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou (AFEM)

Portes obertes i bateigs populars
Hora: de 10 a 14 h
Lloc: Club Nàutic
Ho organitza: Club Nàutic el Masnou

Ho organitza: La Colla de l’Hort

Es lliuraran tres premis, per gentilesa de Pastisseria
Miquel.
Ho organitza: Amics del Carrer de Pere Grau

Inauguració de la instal·lació
col·lectiva “Convocatòria Jove
Creació 2010”
Hora: 19 h
Lloc: guingueta La Petita

Ho organitza: La Colla de l’Hort

XXXV Concurs de Paelles

Dilluns 28 de juny
Piscines al carrer

Ho organitza: Amics de Pere Grau

Hora: 11.30 h
Lloc: carrer de Sant Rafael

Hora: 18 h
Lloc: carrer de Pere Grau
Ho organitza: Amics de Pere Grau

Hora: 18.30 h
Lloc: jardins de Can Malet
Ho organitza: Casal de la Gent Gran de Can Malet

Hora: 19 h
Lloc: placeta de l’antic ediﬁci de Correus

Us recomanem que porteu roba vella i mullada.

Pa amb xocolata i, després, jocs infantils.

Castell de focs d’artiﬁci

Ho organitza: Colla de Diables del Masnou

Hora: 23 h
Lloc: platja d’Ocata

A càrrec de Pirotècnia Caballer.

Ball de revetlla
Hora: 23.20 h
Lloc: platja d’Ocata
Amb Les Estrelles del Club del Ritme i, per ﬁnalitzar, sessió de discjòquei. Arrisca’t a ballar ritmes
llatins: rumba, salsa, son, txa-txa-txa, boleros...
Ho organitza: Club del Ritme Afrollatí

Dimarts 29 de juny

Ho organitza: grup escènic Rauxa, Gent del Masnou

Sorteig de paneres de la Fira
d’Artesania
Hora: 20 h
Lloc: plaça de Catalunya
Ho organitza: La Colla de l’Hort

Sopar musical
Hora: 20.30 h
Lloc: plaça del Mercat Vell
Amb l’actuació de John & Amadeus.

Hora: 12 h
Lloc: plaça de Ramón y Cajal

Ho organitza: Associació de Veïns del Casc Antic del Masnou
Hi col·labora: Vins i Divins

Hora: 21 h
Lloc: carrer de Sant Rafael
Ho organitza: Associació de Veïns del Carrer de Sant Rafael

Ball tirat de Festa Major
amb l’Orquestra Maravella
Hora: 23 h
Lloc: Pati del Casino

Dimecres 30 de juny
Hora: 11.30 h
Lloc: cinema La Calàndria

Hora: 21.30 h

Repartiment: Cristina Sagré, Bettina Blanch,
Cristina Gomila, Carme Duran, Paquita Mateu, i 25
actors més.
Director: Francesc Fàbregas

Bitlles catalanes

Mira qui balla!

Berenar

Ho organitza: La Colla de l’Hort

Hora: 19.30 h
Lloc: Pati del Casino

Convida els teus pares al cinema!

Correfoc juvenil

Hora: de 19.30 a 21.30 h
Lloc: placeta de l’antic ediﬁci de Correus i per tota
la ﬁra, amb ﬁnal a la plaça de Catalunya

Concert de Festa Major
amb l’Orquestra Maravella

Ho organitza: Associació de Veïns del Carrer de Sant Rafael

Ho organitza: Col·lectiu de Resistència Cultural A les Barrakades

(Consulteu les bases del concurs al dors)

Ho organitza: Associació de Veïns de Ramón y Cajal

Hora: 23 h
Lloc: Últim Xiri

Actuació de la Coral d’Avis
de Can Malet

Hora: 19 h
Lloc: Ca n’Humet, sala polivalent

• Fimo i muntatge de la peça amb bijuteria, infantil
• Muntatge de bijuteria, infantil
• Scrapbook, adult
• Découpage, adults
• Ceràmica, infantil
• Ceràmica, adults

Pirats Sound Sistem

Ho organitza: Col·lectiu de Resistència Cultural A les Barrakades

Hora: de 10 a 22 h
Lloc: carrer de Barcelona, carrer de Roger de Flor i
plaça de Catalunya

Hora: de 11 a 14 h
Lloc: carrer de Barcelona, carrer de Roger de Flor i
plaça de Catalunya

Ho organitza: Col·lectiu de Resistència Cultural A les Barrakades

Amb Pasbàsic.

Teatre: Això no és vida!

Petits tallers monogràﬁcs:
“Busca’ns”

Ho organitza: Amics de Pere Grau

Porta una samarreta i estampa-hi la imatge del
cartell guanyador del XXIII Concurs de Cartells de
Festa Major 2010.

Jocs infantils
i gimcana

Gran xocolatada

Hora: 23 h
Lloc: jardins de la Nimfa, recinte de la Festa Major
A les Barrakades (avinguda del Maresme)

Final del Campionat de Bitlles
Catalanes i lliurament de premis

Ho organitza: La Colla de l’Hort

Ho organitza: Amics de Pere Grau

Per gentilesa de Pastisseria Miquel.

Hora: 19 h
Lloc: jardins de la Nimfa, recinte de la Festa Major
A les Barrakades (avinguda del Maresme)

Hora: 19 h
Lloc: jardins de la Nimfa, recinte de la Festa Major
A les Barrakades (avinguda del Maresme)

Gentilesa de Can Mai Tanquis.

Cinema i música a la fresca

Hora: 11 h
Lloc: carrer de Pere Grau

Torneig de futbol 3 x 3

Hora: 13 h
Lloc: carrer de Pere Grau

Hora: 19 h
Lloc: carrer de Pere Grau

Tallers, activitats i espectacle
d’animació infantil amb el grup
La Balluga

Ho organitza: Col·lectiu de Resistència Cultural A les Barrakades

Vermut de Festa Major

Ho organitza: Associació de Veïns del Carrer de Sant Rafael

Ho organitza: Últim Xiri

Fira d’Artesania

Ho organitza: La Colla de l’Hort

Preu: 2 euros.

A càrrec de la companyia Turuleta Band.
Amb talleret de pintar carones i petita rua per
la ﬁra per acabar amb un berenar a la plaça de
Catalunya.

Hora: 19 h
Lloc: jardins de la Nimfa, recinte de la Festa Major
A les Barrakades (avinguda del Maresme)

Ho organitza: Associació de Veïns del Carrer de Sant Rafael

Hora: 21.30 h
Lloc: jardins de la Nimfa, recinte de la Festa Major
A les Barrakades (avinguda del Maresme)

Amb la cobla Lluïsos de Taradell.

Ho organitza: Associació de Veïns Amics de Pere Grau

Xocolatada per a nens i nenes, taula de pintura per
als més creatius, jocs, partida de bitlles catalanes per a nenes i nens, pinyata, premis i globus
inﬂable.

Pel·lícula infantil per determinar. Preu entrada
infants: 3,5 euros i crispetes gratuïtes. Preu
entrada pares i mares: gratuït.

Sopar popular A les Barrakades

Hora: 22.30 h
Lloc: carrer de Sant Rafael

Taller d’estampació de la
samarreta de la Festa Major 2010

Hora: 10 h
Lloc: carrer de Sant Rafael

Ho organitza: Coral Xabec de Gent del Masnou

Hora: de 18 a 19 h
Lloc: plaça de Catalunya

Pa amb tomàquet i pernil per gentilesa de Can Mai
Tanquis.

Xocolatada i activitats infantils

Hora: 11.30 h
Lloc: cinema La Calàndria

Concert vuitcentista i rom cremat

Hora: 18 h
Lloc: carrer de Pere Grau

Hora: de 9 a 10.30 h
Lloc: port esportiu del Masnou

Hora: 21.30 h
Lloc: parròquia de Sant Pere

Actuació infantil

A càrrec dels timbalers de la
Colla de Diables i dels Diables del Món subterrani.

XVII Travessa al Port del Masnou
-Memorial Rosa Isabel Artal

Convida els teus pares al cinema!

Ho organitza: La Colla de l’Hort

Juga a escacs

Ho organitza: Colla de Diables del Masnou

Concert de la Coral Xabec

Ho organitza: Col·lectiu de Resistència Cultural A les Barrakades

Hora: 8 h
Lloc: pels carrers de la vila
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Missa solemne concelebrada

Pel·lícula infantil per determinar. Preu entrada
infants: 3,5 euros i crispetes gratuïtes
Preu entrada pares i mares: gratuït.

Passeig amb ponis
Hora: 18.30 h
Lloc: jardins dels Països Catalans
Per a la mainada d’entre dos i dotze anys.
Hi haurà un taller didàctic de dibuix i pintura
del ruc.
Ho organitza: Equitur Nela

Visita teatralitzada
al Museu de Nàutica amb
membres del GAT
Hora: 19 h
Lloc: Museu Municipal de Nàutica del
Masnou
Adreçada al públic familiar.
Hi col·labora: GAT

Cloenda de Festa Major
Hora: 20 h
Lloc: jardins dels Països Catalans
Cercavila amb l’espectacle Somnis d’Alícia.
Un titella gegant d’una nena que segueix
un conill també gegant representa diferents
escenes de la popular novel·la Alícia al país
de les meravelles.
En ﬁnalitzar hi haurà un aperitiu.

Hora: 11 h
Lloc: església de Sant Pere
A càrrec del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, dirigit pel director Daniel Mestre,
que interpretarà la missa In Honorem Sanctissimae Trinitatis, de Wolfgang Amadeus Mozart.
Després de la missa, a la plaça de l’Església,
ball amb els gegants i capgrossos del Masnou,
i aperitiu a càrrec de l’Associació de Veïns del
Casc Antic.

Durant els dies 25, 26, 27 i 28 de
juny, a l’esplanada del carrer de
Pau Casals, hi haurà instal·lat el circ
Hermanos Rossi.
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El Departament de Serveis Socials
de l’Ajuntament del Masnou, atenent
les necessitats més immediates
Encara que la nostra societat sigui una societat desenvolupada, rica en termes econòmics, existeixen situacions de marginació i de
risc social que constitueixen una font important de desigualtat. La política social ha d’actuar com a element equilibrador, repartint
alguns dels recursos comunitaris entre la gent necessitada per pal·liar aquestes desigualtats. La lluita contra l’exclusió, la pobresa,
la marginalitat, la fam o l’analfabetisme és l’objectiu principal d’aquestes polítiques.

MIREIA CUXART

A l’Ajuntament del Masnou, aquesta tasca de lluita contra les situacions socials més desfavorides es du a terme des del Servei Bàsic
d’Atenció Social (SBAS). Amb un equip tècnic de professionals format per quatre treballadores socials, tres educadores socials, una
treballadora familiar responsable de Servei d’Atenció Domiciliària i una coordinadora, té per objecte promoure els mecanismes per
conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió.
Aquest servei té les oficines ubicades al nou edifici municipal del carrer de Roger de Flor, 23.

L’oficina de Serveis Socials està ubicada al nou edifici municipal del carrer de Roger de Flor, 23.

A qui va destinat?
Aquest servei atén tota la població en general que necessiti un tractament per resoldre
o pal·liar les situacions de necessitat social.
Inclou des d’infants amb necessitats socioeducatives, persones majors de 65 anys i
persones amb dependència que presentin
una dificultat d’autonomia personal, fins
a població immigrant que busqui un servei
d’acollida, entre d’altres.

L’SBAS ATÉN TOTA LA
POBLACIÓ EN GENERAL
QUE NECESSITI UN TRACTAMENT PER RESOLDRE O
PAL·LIAR LES SITUACIONS
DE NECESSITAT SOCIAL
Què ofereix?
L’SBAS proporciona informació sobre els
recursos socials disponibles i sobre la manera d’accedir-hi, alhora que orienta en relació
amb els mitjans més adequats amb què es
poden pal·liar les necessitats socials i els problemes que plantegen els usuaris i usuàries.

Per exemple, la coordinació amb els
serveis que presten altres departaments
municipals assegura que es pugui ajudar
en molts àmbits de necessitat:
Suport a situacions d’atur
En col·laboració amb la Unitat de Promoció Econòmica, s’ajuda en aspectes com
l’orientació laboral, a buscar feina o en la
formació ocupacional per a les persones
que s’han quedat a l’atur.
Atenció a la dona
L’orientació legal i l’atenció psicològica
són possibles i es milloren gràcies a la
col·laboració amb el Centre d’Informació

i Recursos per a les Dones, que és una
eina a disposició de les dones que pateixin
qualsevol tipus de violència, que se senten
amenaçades o que necessiten ajuda per
garantir la seva integritat.
Accés a l’habitatge digne
Conjuntament amb l’Oficina Local d’Habitatge, es treballa per assegurar l’accés a
l’habitatge públic o es facilita la gestió de
prestacions econòmiques de lloguer o per
a reformes i rehabilitacions.
Altres ajuts
A més, els acords i convenis de l’SBAS amb
entitats socials del municipi permeten ofe-

rir altres prestacions, com ara els acompanyaments en transport adaptat a persones
dependents gràcies a la Creu Roja o el banc
d’aliments gràcies a Cáritas.
Per a les necessitats més immediates
Per a les persones que no disposen de
recursos econòmics suficients per fer front
a determinades situacions de necessitat,
l’SBAS concedeix prestacions econòmiques
que, majoritàriament, es destinen a ajuts per
cobrir les despeses de llar d’infants o escolars (sortides, material...), de tractaments
psicopedagògics i de necessitats bàsiques

Els ajuts socials municipals del 2009
AJUTS SOCIALS DIVERSOS*
TRACTAMENTS PSICOPEDAGÒGICS
LLARS D’INFANTS PRIVADES
TOTALS

NOMBRE D’AJUTS

IMPORTS ATORGATS

365
54
51
470

65.057 €
14.667 €
19.223 €
98.947 €

*TIPUS D’AJUT
Despeses d’alimentació
Despeses de lloguer
Alimentació i higiene infantil
Transport adaptat
Subministraments de la llar
Casals d’estiu
Despeses escolars
Altres (ulleres, formació, etc.)
TOTAL

NOMBRE
125
36
33
23
32
37
75
4
365
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immediates, com l’alimentació o la higiene,
a més de cobrir situacions d’urgència (quan
no es pot fer front als pagaments dels subministraments d’aigua, llum, lloguer, hipoteca,
desplaçaments, etc.). També hi ha la possibilitat d’atorgar beques per als llibres o per
a les activitats extraescolars (casal d’estiu,
colònies...) per contribuir a un desenvolupament satisfactori dels infants i escolars.
A més, l’SBAS també gestiona prestacions
econòmiques d’aquest tipus que ofereixen
altres administracions.
Atenció domiciliària
Els serveis d’atenció domiciliària proporcionen atenció personal (neteja, alimentació…), ajuda a la llar i suport social a
aquells usuaris i usuàries amb dificultats

Servei de teleassistència
És un servei indicat per a persones que
es troben en una situació de risc social o de salut i possibilita que l’atenció
continuï quan la persona es troba al seu
domicili habitual. Permet detectar situacions d’emergència, amb la qual cosa es
dóna una resposta ràpida i es garanteix
la comunicació permanent de la persona
amb l’exterior. Mitjançant un penjoll, la
persona usuària està connectada a una
central d’alarmes les 24 hores durant els
365 dies de l’any, de manera que pot ser
atesa per qualsevol tipus d’emergència
que es pugui produir.

EL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA ESTÀ CONNECTAT A
UNA CENTRAL D’ALARMES
24 HORES DURANT ELS 365
DIES DE L’ANY, I PERMET
ATENDRE QUALSEVOL TIPUS
D’EMERGÈNCIA

Servei residencial d’estada limitada
En casos puntuals i d’urgència, l’SBAS pot
oferir una residència temporal que supleix
temporalment la llar familiar. En aquest
sentit, l’Ajuntament del Masnou té un conveni amb la Casa Benèfica mitjançant el
qual es reserva una plaça per cobrir aquestes situacions, quan es tracta de persones
grans. Excepcionalment, pot prestar-se en
un establiment residencial alternatiu (pensió, etc.), sobretot quan es tracta de persones adultes en situació de marginació
que requereixen un allotjament de poca
durada.

de desenvolupament o d’integració social
o manca d’autonomia personal.
L ’atenció domiciliària s’adreça a les
persones que necessiten alguna ajuda
externa per fer alguna de les activitats
bàsiques de la vida diària, com podria ser
la higiene personal, anar a comprar, fer el
menjar i, també, per realitzar tasques de
neteja domèstica.

Servei de menjador social
De manera temporal, aquest servei proporciona àpats elaborats a persones i
famílies amb greus necessitats socials i
que necessiten ajuda per a la subsistència. Actualment, es presta mitjançant un
servei d’ajuda a domicili i, els propers
mesos, és previst que s’iniciï el servei
d’àpats a domicili, conegut com a menjar sobre rodes.

Membres de Cáritas gestionant la recollida de roba.

ELS PROPERS MESOS ÉS
PREVIST QUE S’INICIÏ EL
SERVEI D’ÀPATS A DOMICILI, CONEGUT ‘COM MENJAR
SOBRE RODES’
Centre Obert Maricel
El Centre Obert Maricel es troba a la plaça
de Ramón y Cajal. És un servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar, que dóna
suport, estimula i potencia l’estructuració
i el desenvolupament de la personalitat, la
socialització, l’adquisició d’aprenentatges
bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses.

L’equip de professionals del centre està
format per una educadora amb funcions
de direcció, i una educadora i un monitor
especialitzat.
S’adreça a infants i joves, en la franja de
0 a 18 anys, que requereixen suport assistencial o formatiu, prioritàriament aquells
que estan en situació de risc de caure en la
marginalitat. Té una capacitat per a 55
infants/joves, a partir dels quals s’organitzen diferents grups d’edat.

Les dades del 2009 de l’SBAS:

- Nombre de persones ateses: 3.731
ciutadans i ciutadanes
- Nombre d’atencions realitzades: 9.754
- Nombre de persones amb servei
de teleassistència domiciliària: 380

MIREIA CUXART

Una usuària amb el penjoll del servei de teleassistència.

CÀRITAS

MIREIA CUXART

el Masnou viu

Presentació d’un projecte dels joves del Centre Obert Maricel, al juliol passat.

Continuen les mesures de control del mosquit tigre
Com cada any, amb l’arribada de la calor, es torna 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…).
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La Festa de la Solidaritat
ha fet deu anys

RAMON BOADELLA

La mostra va aplegar una vintena d’associacions solidàries i una gran participació de la ciutadania

L’espectacle infantil ‘Taller de somnis per a fer realitat’, a càrrec del pallasso Anskari, va aplegar un bon nombre d’espectadors.

La pluja no va deslluir
el Festival de DISMA

El 12 de juny es va celebrar, a la plaça dels
Països Catalans, la X Festa de la Solidaritat del Masnou. Des de les 18 h i fins ben
entrada la nit, una vintena d’associacions
i organitzacions de l’àmbit de la solidaritat
i la cooperació van mostrar la seva tasca a
la Fira d’Entitats.
A més a més, la jornada es va completar amb un ampli programa d’activitats per
a totes les edats. Entre elles hi havia la
reeixida Fira Gastronòmica i d’Entitats,
amb la degustació de plats típics tant de
països amb col·lectius presents al Masnou
com d’altres llocs del món. Tots els diners
recaptats per aquest concepte es lliuren al
Centre d’Estudis Amazònics i seran destinats al projecte “Promoción de la cultura
mojeña a través de la educación formal en
el àmbito territorial mojeño”, a l’Amazònia
Boliviana.

Oficina Local d’Habitatge
Passeig de Prat de la Riba, 30
Telèfon: 93 540 91 38
habitatge@elmasnou.cat

SÒNIA HERNÁNDEZ

SÒNIA HERNÁNDEZ

Horari d’atenció al públic:
matins de dilluns a divendres,
de 10 a 14 h. Dijous a la tarda,
de 17 a 20 h.
(A l’agost, l’OLHM tanca
a les tardes.)

La bona acceptació del Festival es fa evident cada any.

El diumenge del 6 de juny, el pati del Casino va acollir, malgrat els moments de pluja,
el Festival Prodisminuïts Psíquics del Masnou, que com cada any celebra l’entitat
DISMA per tal d’unir el poble a favor de les
persones amb alguna disminució psíquica
del Masnou. El Festival va comptar amb la

participació, entre d’altres, dels centres
educatius del municipi, les AMPA, els clubs
i les associacions. Durant tota la jornada,
es van fer diferents activitats per recaptar
diners per a aquest col·lectiu. També hi va
haver paradetes de comerços del Masnou i
un servei de bar, entre d’altres.

El 28 de juny tindrà lloc, a les 11
h, a la segona planta de Can Malet,
el sorteig per a l’adjudicació dels
habitatges per a la gent gran de
Josep Tarradellas. Un total de 38
persones opten a algun dels 20

pisos oferts. L’acte és obert a tota
la ciutadania i, després del sorteig,
es farà una visita als habitatges.
Aquesta és la primera promoció d’habitatge per a gent gran que
es fa al municipi.

Sessions de presentació
del Pla local d’habitatge

SÒNIA HERNÁNDEZ

El carrer de Sant
Rafael celebra
el Corpus amb una
catifa de flors
El veïnat del carrer de Sant Rafael va celebrar el Corpus el 6 de juny amb l’elaboració
d’una catifa de flors, que va ser visitada i
admirada per un important nombre de masnovins i masnovines. Tot i que la pluja va
dificultar l’elaboració de la catifa, composta per pètals i serradures, finalment, els
veïns i veïnes van poder lluir-la. La catifa
incloïa un escut del municipi.

El 28 de juny se sortegen
els pisos per a la gent gran
de Josep Tarradellas

La Junta de Govern Local ha aprovat inicialment el Pla local d’habitatge, un instrument normatiu
que la Llei del dret a l’habitatge
–que és vigent des del 9 d’abril de
2008– defineix com a instrument de
planificació de les polítiques municipals d’habitatge i de concertació
d’aquestes polítiques amb la Generalitat. Atesa la seva importància
com a instrument de planificació i
concertació de les polítiques d’habitatge, la mateixa Llei preveu la

participació de la ciutadania en la
tramitació d’aquest Pla.
La Regidoria va organitzar dues
sessions de presentació del Pla local
d’habitatge, durant les quals se’n
van explicar les característiques
principals a tots aquells ciutadans i
ciutadanes que estiguessin interessats a conèixer-ne el contingut. La
primera sessió va tenir lloc el
dimarts 1 de juny a l’edifici Els Vienesos i la segona, el dijous 3 de juny,
a la segona planta de Can Malet.

el Masnou viu
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Tot a punt per
començar les
activitats d’estiu
per a infants i joves
del Masnou
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Ajuntament i Generalitat
busquen noves ubicacions
per a l’oficina del
Departament d’Acció
Social i Ciutadania
L’Ajuntament del Masnou i el Departament d’Acció Social i Ciutadania de
la Generalitat estan estudiant diverses possibilitats per a la ubicació de
l’oficina d’atenció social que el Govern
català tenia a la segona planta de
l’Edifici Centre. Com a conseqüència
de les obres d’ampliació de la Biblioteca Pública Municipal Joan Coromines,
l’oficina va tancar provisionalment el 12
de març passat. Des de llavors, s’han dut
a terme diverses reunions per trobar-li
ubicacions alternatives que assegurin
que aquest servei no marxarà del Masnou, que és la voluntat de totes dues
parts. El regidor de Promoció Econòmica, Artur Gual, la regidoria del qual

és responsable de la gestió de l’Edifici
Centre, ha explicat que “estem a punt
d’arribar a un acord i aviat podrem
confirmar que l’oficina es queda al Masnou”. De moment, no es pot establir la
data en què l’oficina tornarà a obrir les
portes, ja que, després de concretar el
local, caldrà disposar de temps per ferhi les obres d’adequació necessàries.
Tot i així, Gual ha afirmat que “tenim
la seguretat que tots aquests tràmits
seran molt àgils”.
De moment, les persones que vulguin
fer alguna consulta a l’oficina del Departament d’Acció Social i Ciutadania ho
poden fer telefònicament o a les oficines
més properes, a Mataró i Badalona.

ARXIU AJUNTAMENT

Les oficines més properes són:
MATARÓ: OAC Mataró. C/ de Vitoria, 17
BADALONA: OAC Pomar. Av. de Sabadell, s/n. OAC Lloreda-Sant Crist.
Rambla de Sant Joan, 79. Horari d’atenció al públic: matins, de dilluns a
divendres, de 8.30 a 14 h, i tardes, dimarts de 16.30 a 18 h
Informació telefònica: Per a programes del Departament d’Acció Social
i Ciutadania: 900 300 500. Per a informació de la Generalitat: 012

Una de les activitats dutes a terme l’estiu passat dins el Fakaló.

El Campus Esportiu compta amb 260
inscripcions per a tot el mes de juliol. El
Campus Esportiu es divideix en dues
quinzenes: la primera, del 5 al 16 de juliol,
durant la qual hi participaran 140 infants,
i la segona, del 19 al 30 de juliol, durant
la qual n’hi participaran 120. Les activitats es realitzaran al Complex Esportiu
(piscina i pavelló), a la platja d’Ocata
(Ocata Vent) i al Club Nàutic, i també hi
haurà una sortida per quinzena per a
tothom a Navarcles i Saldes, ambdues
activitats organitzades per la Diputació
de Barcelona. Al Campus Esportiu tindran cabuda les activitats nàutiques
(caiac, patí, vela...), de platja (vòlei,
capoeira, jocs, tennis de platja...), convencionals (futbol sala, bàsquet, handbol...) i de piscina (natació, waterpolo,
submarinisme...).

Taula rodona per sensibilitzar
sobre l’educació en valors
El dimecres 2 de juny, a les 19 h, al
local de Gent del Masnou, va tenir lloc
la taula rodona “Educar en valors”,
adreçada a adults i joves majors de 16
anys per fomentar la sensibilització
sobre l’educació en valors i competències d’emprenedoria entre la gent jove.
La xerrada va comptar amb Esteve
Pujol, mestre i psicòleg, i Imma Pulido,
directiva i emprenedora amb més de
vint-i-cinc anys d’experiència en la direcció d’empreses, ambdós del Masnou. El
debat va ser moderat per la presidenta
de l’associació Dones d’Avui, entitat organitzadora de l’acte, M. Dolors Chacón.

DONES D’AVUI EL MASNOU

El Fakaló 2010 engloba el Casal d’Estiu i
el Campus Esportiu, les activitats d’estiu
per a infants i joves del Masnou. 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 que, al llarg d’aquest juliol, participaran en un ampli ventall d’activitats.
S’han fet més de 300 inscripcions per
a les activitats dels casals, que es portaran a terme al CEIP Rosa Sensat. La segona i tercera setmana de juliol són les que
han tingut més demanda, amb més de 85
infants. Com a novetat d’enguany, cada
dimarts es farà una excursió, i, a més a
més, els nens i nenes més petits aniran
a la piscina municipal i els més grans, a
partir de 3r de primària, faran un dia de
platja. També hi haurà un racó de jocs
d’aigua.

Una quarantena d’exalumnes de les Escolàpies, que van néixer i cursar els estudis primaris durant la primera postguerra, es van
retrobar el 20 de maig passat en un restaurant del Masnou. Segons les assistents, es
van poder viure moments emocionants, ja
que moltes fa temps que no viuen al Masnou o feia més de quaranta anys que no es
veien. Durant el dinar i una llarga sobretaula, van recordar els seus anys escolars i el
Masnou de llavors.

PEPITA PUIG

Trobada
d’exalumnes
de les Escolàpies
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Més places a les zones taronges i blaves

Zona blava al carrer de Puerto Rico.

Algunes de les noves zones taronges que hi han entrat en funcionament.

adhesius identificadors als vehicles dels
veïns i veïnes del Masnou perquè el personal
de vigilància els pugui reconèixer. L’enviament dels distintius es fa per correu. Qui
no l’hagi rebut, pot demanar-lo a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (OAC).
A la pàgina web municipal es pot trobar tota
la informació de com es tramita, quines són
les condicions per demanar el distintiu i
quina documentació fa falta. Els indicatius

duen la matrícula dels vehicles autoritzats i
són intransferibles.
D’altra banda, també s’ha ampliat en 15
el nombre de places de zona blava a l’entorn d’Ocata, en concret als carrers de
Puerto Rico i Brasil. Aquest augment, de
la mateixa manera que el que es va fer a la
banda de Mataró del carrer del Pintor
Domènech i Farré, en un petit tram del
carrer de Sant Miquel i a la banda de mun-

Constituït el Consorci
DO Alella

tanya del carrer de Navarra, respon a la
voluntat de crear places que facilitin la
rotació de vehicles d’aquelles persones
que han de fer tràmits, gestions o han de
visitar els comerços de la zona, alhora que
facilita als veïns i veïnes l’aparcament de
dilluns a divendres, de 13 a 17 hores i a
partir de les 20 hores, els dissabtes a partir
de les 13 hores, i durant tots els diumenges
i festius.

Valoració positiva
de l’XI Fira Comercial
i Gastronòmica

AJUNTAMENT ALELLA

L’organisme vol impulsar l’activitat turística
i econòmica dels municipis que en formen part

MIREIA CUXART

Des de l’1 de juny, ja estan en funcionament les tres zones taronges del municipi.
Es tracta de tres zones de pagament fraccionat, als sectors de Voramar I i II i Can
Teixidó, pensades per a la gent forània
que als estius es desplaça a les platges del
Masnou i Ocata. Com a novetat d’enguany,
s’han ampliat en 43 les places incloses dins
d’aquestes zones.
Per evitar el pagament, es lliuren uns

RAÜL ANDREU

RAÜL ANDREU

La iniciativa vol promoure la rotació de vehicles de persones que han de fer gestions i visites als comerços

La Fira va comptar amb una bona assistència de públic.

Reunió d’alcaldes i representants dels municipis que formen part de la DO Alella.

El Masnou, juntament amb catorze municipis del Maresme i del Vallès Oriental, i
el Consell Regulador de la Denominació
d’Origen Alella van constituir, el 7 de juny
passat, a la Roca del Vallès, el Consorci DO Alella, amb l’objectiu d’impulsar
l’activitat turística i econòmica d’aquest
territori. El Consorci tindrà la seu social
a Alella i una de les seves primeres funcions serà elaborar i desenvolupar un pla
de foment del turisme relacionat amb la
cultura i la producció del vi.
La nova entitat és fruit del treball
iniciat fa dos anys pels ajuntaments que
comparteixen aquesta denominació viti-

vinícola. Neix amb la implicació de quinze
dels divuit municipis de la DO i està obert
a futures incorporacions. El Consorci és
l’eina que ha d’impulsar i coordinar les
polítiques turístiques dels municipis, promoure iniciatives per atreure visitants al
territori i donar a conèixer els vins, el
patrimoni i el paisatge de la zona.
La resta de municipis que formen part
del Consorci són: Alella, Cabrils, la Roca
del Vallès, Martorelles, Montornès del
Vallès, Òrrius, Premià de Mar, Santa
Maria de Martorelles, Sant Fost de Campsentelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt.

Al llarg del diumenge 30 de maig,
la plaça de Marcel·lina de Monteys
i els carrers de Sant Miquel i Roman
Fabra van acollir l’XI Fira Comercial i Gastronòmica, organitzada per
la Federació del Comerç, la Indústria i el Turisme del Masnou, amb
la col·laboració de l’Ajuntament.
Durant tota la jornada, els comerços i els establiments de restauració de la vila hi van oferir els seus
productes i les seves novetats. S’hi
van instal·lar una cinquantena de
paradetes amb una gran varietat
d’expositors, amb venda d’articles

i productes alimentaris, i també hi
va haver activitats per a totes les
edats.
El president de la Federació,
Carles Cruz, valora molt positivament aquest diumenge de Fira, “ja
que un 85% dels establiments
comercials participants estan molt
contents de les vendes, tenint en
compte els moments de crisi que
estem patint. S’ha venut més que
l’any passat, ha vingut molta gent i
hi ha hagut molt moviment durant
tot el dia, especialment al matí d’11
a 14 h i a la tarda de 18 a 20.30 h”.
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RAMON BOADELLA

Lliurats els XXXII Premis Literaris
Goleta i Bergantí i el V Especial de Poesia

Peu veredicte
de foto
El
Imatge de les persones guardonades i membres del jurat.

El veredicte de la XXXII convocatòria
dels Premis Literaris Goleta i Bergantí i
del V Premi Especial de Poesia es va fer
públic el dissabte 29 de maig, a la sala
polivalent de Ca n’Humet, conjuntament
amb la cerimònia de lliurament dels premis. La gala literària, a més, va incloure
la presentació del llibre D’aquí estant
no es veu el mar, de Josep Fàbrega i
Selva, guanyador del IV Premi Especial
de Poesia Goleta i Bergantí de l’any 2009.
En aquesta cinquena edició, el guanyador ha estat Ramon Sanz Tardío, amb el
poemari Els pressentiments exemplars,
entre un total de 18 obres presentades. El

premi està dotat de 3.000 euros i la publicació de l’obra.
Pel que fa als XXXII Premis Literaris
Goleta i Bergantí, s’hi van presentar un
total de 205 obres en modalitat de narrativa i poesia, dividides en diferents categories segons l’edat dels participants. La
lectura dramatitzada de fragments de les
obres guanyadores va ser a càrrec del
Grup Amateur de Teatre (GAT) i també
hi va haver una actuació de la companyia
poètica Rapsòdia.
Com ja es va fer l’any passat, la regidoria editarà una revista amb els textos
premiats.

Premiats i premiades a la
modalitat de narrativa
Grup A
1r premi: Nil Ripol León. Pares
i mares.
2n premi: Pere Grau Molina. La
realitat.
Accèssit: Anna Calderón Moruno. El fantasma del meu avi.
Grup B
1r premi: Roc Josa Fons. Una
vida de paper.
2n premi: Albert Ripoll Batlló.
El parc.
Accèssit: Sònia Trujillo Vázquez.
L’Òscar i el llibre màgic.
Grup C
1r premi: Laia Puig Garrell.
Recorda’m.
2n premi: Olga Muñoz Vallespí.
Camins.
Grup D

1r premi: Jofre Milà Sampera.
L’arcàdia de Sebastià Mines.
2n premi: Gabriel Milà i Sampera. L’empremta de Déu.
Accèssit: Enric Badal i Valls.
Tarda d’hivern.
Premiats i premiades a la
modalitat de poesia
Grup A
1r premi: Noa Lacasa Garrofé. La
fageda d’en Jordà.
2n premi: Gemma Flecha Reyes.
L’oreneta viatgera.
Accèssit: Nil Gerard Amigó Gaviña. Primavera.
Grup B
1r premi: Carla Puig Aznar. Un
malson, un sentiment i una persona.
2n premi: Adrián Palacios Saturnino. L’amistat.

Accèssit: Pol Asensio Casasús.
Els colors.
Grup C
1r premi: Milo G. Ramellini Llorca. Sóc... Mare què sóc?
2n premi: Mauro Anadon Pericot. Els records.
Accèssit: Maria Grau Molina.
Perdut.
Grup D
1r premi: M. José Corral Tort. Ut
pictura poesis.
2n premi: Enric Badal Valls.
Invitació a la lectura del llibre
de la vida.
Accèssit: Alexandre Rovira
Vives. La tirana de l’esperit.
V Premi Especial de Poesia
Goleta i Bergantí 2010
Ramon Sanz Tardío. Els pressentiments exemplars.

Celebració del
Dia Internacional
dels Museus

Nou disc de la
formació Delafé
y Las Flores
Azules

MUSEU MUNICIPAL DE NÀUTICA

Els masnovins Óscar D’aniello i Helena Miquel són els
integrants del conjunt musical Delafé y Las Flores
Azules. Després de dos discs al carrer i més d’un centenar de concerts, enceten una nova etapa sense
Facto, el tercer membre del grup, però amb un nou
disc Vs las trompetas de la muerte. Aquest cop han
comptat amb la producció del duet The Pinker
Tones i la incorporació de Dani Acedo, baixista de
Mishima, per a la composició de la música.

DELAFÉ Y LAS FLORES AZULES

Un moment de la visita guiada.

Amb motiu del Dia Internacional dels Museus (15 de maig),
durant els dies 18, 20 i 21 de maig, es van organitzar visites teatralitzades al Museu Municipal de Nàutica per a
escolars i, d’altra banda, aquest es va adherir al concurs
2.0 “La Carrera dels Museus”, un concurs 2.0, organitzat
per la Generalitat, a través de la xarxa social Facebook, que
tenia com a premi un viatge per a dues persones a París,
amb les entrades al museu del Louvre incloses.

20

CULTURA

Juny de 2010

el Masnou viu

Dosi de ‘bon rotllo’ al XIV Festival
Internacional de Teatre Còmic
del Masnou Ple de Riure
Amb l’estiu, arriba el Ple de Riure, de la mà de la formació Chapertons Còmic Teatre i l’Ajuntament
del Masnou. En aquesta catorzena edició, que tindrà lloc entre el 20 i el 24 de juliol, com acostuma a passar, els carrers, les places i la platja del Masnou s’ompliran d’espectacles per a tots
els gustos i per a totes les edats. Un ventall d’espectacles que ofereix la possibilitat de veure
artistes còmics de diverses parts del món i gaudir de diferents maneres d’entendre l’humor.
Faemino
y Cansado

Leo Bassi

Mimirichi Clown
La Industrial
Teatrera

El dia 20 de juliol inauguraran el festival Tandarica Orkestar, a les 12 h, al
mercat setmanal, per marcar el tret de
sortida al reguitzell d’actuacions gratuïtes que hi tindran cabuda: els argentins
Los Estrambóticos, amb l’espectacle de
teatre, circ, màgia i molt d’humor Kataplum; els catalans Mumusis Circus, amb
Merci bien, que oferiran un espectacle
fresc, divertit i efervescent de música i
acrobàcia; els també catalans Tukitrek,
que portaran Hôtel Crab, un espectacle
de titelles sense paraules, amb un llenguatge teatral molt proper al cine mut, i la
companyia nord-americana The Roping
Fool, amb Leapin’ Louie.

L’humor surrealista dels
madrilenys Faemino y Cansado i la irreverència de
l’italià Leo Bassi són els plats
forts d’aquesta edició del
Festival
Pel que fa als espectacles de pagament
de l’envelat, enguany sonen ben fort noms
com els dels madrilenys Faemino y Cansado, que faran riure amb Parecido no
es lo mismo, una dosi humor surrealista, o el del polèmic showman italià Leo

Bassi, amb la seva darrera creació, Utopía, que farà veure el món d’una manera
còmica i molt personal. També hi tindran
cabuda els ucraïnesos Mimirichi Clown,
amb el seu espectacle Món de paper, en
què el paper blanc és el fil conductor i el
protagonista per explicar la seva història;
els catalans Los Galindos, que oferiran
Quick Change, una proposta de no més de
deu minuts que vol sorprendre; i els francesos Les Frères Duchoc amb Grosse
pression faran gaudir dels seus ritmes i la
seva música amb una visió molt còmica.
La Industrial Teatrera serà l’encarregada de presentar el Festival, que
comptarà amb la banda escollida per a

aquesta edició, Tandarica Orkestar, de
música zíngara. A més, la Companyia del
Foc, com ja és habitual, s’encarregarà del
castell de focs inaugural.
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 del circ blau i vermell que s’instal·la al bell mig de la platja, on es fan les actuacions de pagament, n’és tot un símbol.
Les entrades per a l’envelat es posaran a la
venda a partir del 14 de juliol a les oficines
del Festival, pel Telentrades i a les oficines
de Caixa Catalunya. El telèfon de l’oficina
del Festival és el 93 555 17 44 i la pàgina
web www.plederiure.cat.
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Fascurt 2010, vuit anys impulsant
la creació de curtmetratges
Un estiu més, el Masnou acull aquesta iniciativa cinematogràfica, que continua creixent
val Internacional de Vídeo i Arts Digitals
de Girona), Alfred Sesma (coordinador
de l’Animac, Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya) i el director
convidat, Rodrigo Rodero. L’organització
del Fascurt també serà jurat en la secció
Undercurt. A més de l’opinió professional,
també es tindrà en compte l’opinió dels
espectadors, que atorgaran, com cada any,
el Premi del Públic.

El Fascurt 2010 tindrà lloc els dies 8, 9 i 10
de juliol a la platja d’Ocata, al cinema La
Calàndria del Masnou i al centre de participació juvenil Ca n’Humet. Aquesta serà la
vuitena edició del Festival, organitzat per
l’associació masnovina AKONGA (Acció
Kon Ganas). Aquest any, l’espai habitual de
la platja es desplaçarà uns quants metres,
fins al Chiringo La Xankla, davant de l’estació de rodalies d’Ocata.
El Festival es distingeix, entre d’altres
coses, per una de les seves localitzacions
més especials, la platja, i per un gènere
audiovisual que li confereix personalitat
pròpia: l’Undercurt. La fórmula que el defineix és “una bona idea + moltes ganes / poc
recursos” i dóna cabuda a creacions que,
per ser de baix pressupost, queden fora
d’altres exhibicions de curtmetratges. Així
mateix, el Fascurt pretén donar a conèixer
i impulsar totes les creacions d’artistes masnovins i de tota la comarca del Maresme, i
donar-los un espai on puguin projectar les
seves creacions per oferir-los un incentiu
per seguir treballant. A més, com a novetat
d’aquesta edició, se celebrarà un cicle especial dedicat a la dona en el món audiovisual,
dins del qual es projectarà la pel·lícula La
teta asustada, de Claudia Llosa, guanyadora de l’Ós d’Or de la Berlinale, i també hi
haurà un taller creatiu a càrrec de Micelulacreativa.

S’estrena la pel·lícula ‘El idioma imposible’, de Rodrigo
Rodero, que compta amb el
debut com a actriu de la cantant de la formació musical
Delafé y las Flores Azules,
Helena Miquel

Se celebrarà un cicle especial
dedicat a la dona en el món
audiovisual

PROGRAMACIÓ

El Fascurt és un festival de curtmetratges
d’àmbit estatal i enguany ha rebut més de
300 creacions d’animació, ficció, videocreacions i undercurts. Del total d’obres rebudes, 44 optaran als premis de Ficció, Undercurt, Animació i Xperiment Visual. El jurat
d’aquesta edició està format, segons les seccions, per Helena Mas-Peypoch (escriptora i professora de guió), Fran Ruvira
(cineasta i professor de gestió audiovisu-

al), Miquel Sitjar (actor), Albert Uría
(director de cinema i de publicitat), Judith
Vives (crítica de cinema i col·laboradora

DIJOUS 8 DE JULIOL

Ca n’Humet

en l’organització de la Mostra de Cinema
de Nous Realitzadors de Mataró), Núria
Font (directora artística del VAD, Festi-

La secció paral·lela estrella de Fascurt,
Del Curt al Llarg, dedicada a joves directors
que provenen del món del curtmetratge i
fan el salt al llargmetratge, comptarà amb
el director Rodrigo Rodero i l’estrena de
la seva opera prima, El idioma imposible,
que és, d’altra banda, el debut com a actriu
de l’artista establerta al Masnou Helena
Miquel (integrant de Delafé y las Flores
Azules i Élena). Amb la pel·lícula, es projectaran dos curtmetratges del mateix director. També hi haurà actuacions musicals,
protagonitzades pel grup barceloní Mujeres
(garatge-rock) i els discjòqueis Sidechains
(house, old school, funk, disco, techno, i
música dels vuitanta i noranta) i Koo (soul,
hip hop i jazz ).
El Fascurt, Festival de Curtmetratges
del Masnou, va néixer el 2003 com a projecte de l’associació cultural sense ànim de
lucre AKONGA, entitat que ha organitzat set
edicions del Festival amb el suport de la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament del Masnou i molts
comerços i empreses del municipi.

DIVENDRES 9 DE JULIOL

DISSABTE 10 DE JULIOL

18.00 h
Cicle Dona: projecció de la pel·lícula
La teta asustada, de Claudia Llosa,
i debat amb la presència de la directora

17.00 h
Cicle Dona: Landscape a càrrec de
Micelulacreativa, a la platja d’Ocata

Cinema
La Calàndria

20.00 h
Secció Oficial: sessió de curtmetrages
de Ficció

20.00 h
Secció Oficial: sessió de curtmetrages
de Ficció

20.00 h
“Del Curt al Llarg”: projecció de la
pel·lícula El idioma imposible, de Rodrigo
Rodero, amb la presència del director

Platja d’Ocata,
Chiringo
La Xankla

22.30 h
Secció Oficial: projecció de curtmetratges
de Ficció, Xperiment Visual i Undercurt

22.30 h
Secció Oficial: projecció de curtmetratges
de Ficció, Xperiment Visual i Undercurt

23.00 h
Telescopi: projecció de curtmetratges
d’artistes del Maresme (sessió fora de concurs)

00.00 h
Activitats complementàries:
DJ Koo

01.00 h
Activitats complementàries:
Mujeres
DJ Koo

23.30 h
Lliurament de premis i projecció del palmarès 2010
01.00 h
Activitats complementàries:
DJ Sidechains
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TORNEIG FRANKFURT PARERA

El vòlei es juga a la platja d’Ocata

La platja d’Ocata va ser l’escenari de la competició.

Després de l’èxit de la primera edició, el dissabte 12 de juny es va celebrar el II Torneig
Frankfurt Parera de vòlei platja al Masnou.
La massiva resposta d’assistència i participació (un centenar de parelles de jugadors i jugadores) va demostrar que el vòlei
platja té una bona salut i genera expectació,
tant entre persones aficionades com professionals. Aquest torneig, que va marcar
el tret de sortida de la temporada de vòlei
platja, va aconseguir fusionar en un mateix
esdeveniment parelles tant de nivell popular com de primer nivell de l’àmbit català i
espanyol d’aquest esport. En la categoria
popular, hi van competir 30 parelles de mas-

LA COMPETICIÓ VA REUNIR
PARTICIPANTS DE NIVELL
POPULAR I ALTRES DE
NIVELL PROFESSIONALITZAT I INTERNACIONAL

dors de l’any passat, el brasiler Da Silva
(vuit vegades campió d’Espanya) i el gironí
Lluís Badosa (tres vegades campió d’Espanya) no van poder repetir la gesta de
l’any passat i es van haver de conformar
amb el tercer lloc en la final de consolació
contra la parella vinguda des de Màlaga,
Vega i Sacristán. Els guanyadors del Torneig van ser la inèdita i implacable parella
catalana formada per Lluís De Senespleda i Sergi Ten, que van adjudicarse el II Torneig Frankfurt Parera en una
final apassionant contra la parella cubana
formada per Rosell (olímpic a Atlanta) i
Yanes.

novins i masnovines i, en la de més nivell
competitiu, 40 parelles a la categoria femenina i el mateix nombre a la masculina.
Pel que fa a la categoria popular, hi va
haver una gran sorpresa, ja que els guanya-

En la categoria femenina, les campiones actuals de Catalunya, García i Domínguez, es van imposar a Carmona i Alsedà
a la final. Les terceres classificades van ser
les lleidatanes i campiones de Catalunya
del 2008 Català i Benabarre, que es van
imposar a la parella russobrasilera Kliokmanante i Cris.
“Esperem que hi hagi un espectacle
igual al Maresme cada any i que el Torneig
Frankfurt Parera es converteixi en un referent del vòlei platja tant català com espanyol, ja que l’èxit demostra que fa falta un
torneig d’aquest tipus”, va afirmar l’organització del Torneig.

CD MASNOU

Un dels actes de celebració del norantè aniversari.

Plantilla del C.D. Masnou.

El Camp Municipal del Masnou va acollir, el diumenge 30 de maig a les 12
del migdia, el partit de Lliga de la Primera Divisió Catalana que va donar
l’ascens a la Tercera Divisió Nacional

al C. D. Masnou, que torna a la Tercera Divisió després de la victòria per
1-0 contra el C. D. Tortosa, que va
donar els tres punts necessaris per
assolir l’ascens.

Nova edició del Torneig
Vila del Masnou
El cap de setmana del 12 i 13 de juny, es va disputar el XXXII Vila del Masnou en les categories d’aleví B, benjamí, prebenjamí i escola. El cap de setmana del 19 i 20 s’acabaran de
jugar les categories aleví A, infantil, cadet i juvenil.
Aquesta edició, amb motiu del norantè aniversari del Club –a la imatge un moment de la
celebració de l’efemèride–, compta amb la participació d’equips de Catalunya, com ara el F.
C. Barcelona, R. C. D. Espanyol, Girona F. C., C. F. Badalona o F. E. Figueres, entre d’altres.
Podeu consultar tota la informació a la nova pàgina web del club: www.cdmasnou.com.

CD MASNOU

El C. D. Masnou ja és
a tercera divisió
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Presentada
la guia esportiva

Més de 300 jugadors
i jugadores al 15è
Torneig 3x3 del
Masnou Basquetbol

MIREIA CUXART
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Acte de presentació del document.

El dimarts 8 de juny, a les 20 h, a la segona planta de Can Malet, es va presentar
la nova Guia d’entitats, instal·lacions i
activitats esportives del Masnou, que ha
editat l’Ajuntament, on es poden trobar
totes les entitats esportives del municipi,
els tipus d’activitats que ofereixen, i els
llocs i els espais on es fan les activitats
esportives.
La guia és gratuïta i es pot aconseguir
a qualsevol equipament municipal (Ajuntament, edifici Roger de Flor, 23, Ca n’Humet, Complex Esportiu, Manteniment i
Els Vienesos), casal o entitat esportiva.
També es pot descarregar en format PDF
des de la pàgina web de l’Ajuntament,
www.elmasnou.cat.
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Regidor d’Esports

Més de vuitanta equips van prendre part en la iniciativa.

Aquesta guia és una
bona eina per donar
a conèixer les diferents pràctiques esportives de què poden gaudir els masnovins
i masnovines. Vol treure a la llum l’esport
que es fa al Masnou i proporciona informació de totes les entitats, instal·lacions i
activitats esportives que la ciutadania té a
l’abast. Amb aquesta iniciativa, apostem per
engrescar la gent a fer esport i augmentar
el nombre de practicants d’activitat física al
nostre municipi.

La valoració del 15è Torneig 3x3 del
Masnou Basquetbol, celebrat el dissabte 12 de juny, és més que positiva.
Hi van participar més de 80 equips de
totes les categories, des d’escola fins
a sèniors, amb un total de més de 300
persones que van jugar durant tota la
jornada a la secció Voramar II del
Masnou. Des de l’organització, afirmen que és un dels anys amb més
afluència de participants i de públic:

“A banda d’una nombrosa representació d’equips del Club, també hem tingut inscrits equips de diversos punts
de la comarca del Maresme, Barcelona, Badalona, Sabadell, Cornellà, Sant
Cugat, Girona i Manresa, entre d’altres”. Aquest any, aquest torneig ha
format part del primer Circuit 3x3 de
Catalunya, on també han estat inclosos els tornejos de Badalona, Mataró,
Sabadell i Sitges.

El Club d’Escacs
El Masnou jugarà
per primer cop
a Segona Divisió
CLUB D’ESCACS EL MASNOU

El Club d’Escacs El Masnou jugarà per primer cop, en els més de
quaranta anys d’història del Club, a Segona Divisió, després de la
victòria al complicat play-off d’ascens davant el rival més potent,
el Mollet, a casa seva, el matí del diumenge 25 d’abril.

L’equip que ha aconseguit l’ascens.

Portes obertes dels
cursets escolars
i extraescolars de piscina

L’última setmana de maig va tenir lloc la cloenda
dels cursos de natació tant en horari escolar per
a les escoles i llars d’infants com en horari
extraescolar per a les AMPA, i els cursets organitzats per l’Ajuntament a la piscina del Complex
Esportiu Municipal. Aquestes jornades de portes

obertes permeten als pares i mares de l’alumnat
poder veure totes les millores i els avenços assolits pels seus fills i filles. Un cop acabada cada
sessió, es va lliurar a cada alumne un diploma, un
informe i un dofí amb el color que representa el
nivell assolit.

L’ENTREVISTA
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Dolors Chacón

Infermera vocacional i multiplicadora de temps
“Com més sé, més puc ajudar la gent”
El mes d’abril passat, durant l’acte A prop teu 2010, organitzat pel Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona, va rebre
el guardó Flors Sirera a la Cooperació Sanitària Internacional pel projecte de cooperació que ha dut a terme dins
l’ONG Matres Mundi, “Una aposta per millorar les condicions de la salut maternoinfantil als països de renda baixa.
Les Cases de l’Esperança –Hospital de Ruli– a Ruanda”. Allà ha promogut la construcció d’una casa per garantir que el part i
el postpart tinguin les condicions necessàries que assegurin la salut de la mare i de la criatura. Aquesta infermera llevadora,
que a l’agost farà 57 anys, és, a més, professora universitària, autora de tres llibres, presidenta de l’entitat Dones d’Avui El
Masnou, secretària general de Matres Mundi i regidora a l’oposició de CiU.
els nens, els banyàvem, els donàvem el
sopar i els posàvem a dormir. Als 17 anys,
ja treballava com a auxiliar en una clínica
de Badalona i vaig començar a anar a Sant
Joan de Déu com a voluntària. Volia estudiar infermeria. Després ja vaig començar a
treballar, a estudiar i a fer pràctiques… El
meu somni era treballar com a infermera a
les missions, però em vaig casar i vaig tenir
les meves filles, i vaig assumir que allò era
un somni.

Felicitats pel premi. Com va començar
aquest projecte?

És un projecte de salut maternoinfantil
que es va iniciar amb una visita amb missió exploratòria a partir d’una demanda de
les Germanes Dominiques de l’Anunciata
a Matres Mundi. Sol·licitaven formació
per al personal sanitari. Jo vaig anar-hi al
novembre del 2002. Es tracta d’un districte amb un índex de morbimortalitat molt
elevat. Té un hospital amb nou centres de
salut de referència i dos centres més per
proximitat. En total, atén unes 200.000 persones. Allà, els centres de salut, els porten
infermeres amb una preparació similar a
la formació professional de segon grau
d’aquí, no hi ha metges. No hi ha infermeres titulars diplomades. Aquests centres
haurien d’atendre tots els parts de la zona,
però normalment les dones tenen els fills
a casa, cosa que en dificulta molt l’assistència i els provoca fístules per les moltes
hores que estan les dones en treball de
part –allà són un problema molt greu–, i
moren moltes mares i nadons. Des del
2002, paral·lelament, Matres Mundi està
duent a terme un projecte de cobertura
sanitària que ajuda unes 500 persones cada
any: nens orfes, famílies monoparentals o
indigents. Amb dos euros l’any cobreixes
l’atenció sanitària d’una persona i el 75%
dels medicaments.

Però mai no ha deixat de treballar per
als altres.

El lema de la meva vida sempre ha estat
“fes el bé i no miris a qui”, i tinc una professió que m’ho permet. La gent ve aquí,
els ajudo i ja està. Però, arran de l’huracà Mitch, el cònsol de Nicaragua, a través
del Col·legi d’Infermeria, em va demanar
que anés al seu país a impartir formació i
així va començar tot. Acabava de formarse Matres Mundi, el 1996, i ja m’havien
demanat si volia col·laborar-hi. Després ja
vaig entrar a la Junta, com a vocal, i fa tres
anys que faig de secretària general. Així va
començar a fer-se realitat el somni de la
meva vida. Actualment, Matres Mundi ha
aconseguit una gran projecció, tant nacional com internacional.
Com va arribar al Masnou?

Què ha representat aquest premi?

Com va arribar a la política?

Aquest premi m’ha fet molta il·lusió, perquè
reconeix la tasca que fan les infermeres i les
llevadores dintre del món de la cooperació.
Gràcies a aquest premi, es podrà començar
a viure a la Casa de l’Esperança a partir del
setembre. Es donarà cobertura sanitària i
nutricional a més de 400 dones. Esperem
seguir comptant amb persones sensibles i
conseqüents amb els seus valors per poder
complir el nostre objectiu i, a poc a poc, ens
anirem desvinculant del projecte fins que
siguin ells qui el portin.

Al Col·legi d’Infermeria vaig portar l’àrea
de les llevadores durant vuit anys i m’hi
vaig implicar, i vaig veure que la política
hi estava molt relacionada, perquè has de
defensar un col·lectiu professional, els
llocs de treball…, vetllar per la professió,
en definitiva. A més, a Gràcia formava part
de les colles de Sant Medir i era molt propera a la gent de CiU. Així doncs, em vaig
fer militant en arribar al Masnou i vaig portar els temes de sanitat. No m’hi vaig poder
comprometre al mandat anterior, perquè
llavors estava estudiant humanitats. La formació et dóna moltes eines per poder per
fer allò que vols. Com més sé i més aprenc,
més puc ajudar la gent. La meva professió,
per mi, és la millor del món. Dóna molta
satisfacció cuidar les persones. He de formar-me per fer millor la meva feina i poder
ajudar els altres.

SÒNIA HERNÁNDEZ

He après la importància de fomentar la cultura de la solidaritat per promoure canvis
que generen desigualtat i pobresa. Que la
formació és bàsica per brindar una atenció
eficient i eficaç a les mares i els seus fills.

Fa vint anys que hi visc. Vaig venir-hi amb
el meu marit i les meves filles, perquè ell
és pintor i necessitava un espai i llum, i
a Barcelona era difícil. Com que sempre
m’havia ajudat molt, va arribar un moment
en què vaig pensar que era el moment que
jo l’ajudés a ell. Li anava molt bé la pintura,
va exposar a Nova York i a París, i era un
moment important. Vam marxar de Gràcia,
on vivíem, i al final vam arribar aquí, on té
la llum necessària per pintar i el mar.

En què consisteix la seva tasca?

Sóc la responsable i coordinadora del projecte. Després de la visita inicial, quan vaig
detectar les necessitats, vam començar a
programar intervencions. He preparat
infermeres que han anat a fer formació
sobre control d’embaràs, part i puerperi.
També he fet, a més, planificació familiar
i mètodes contraceptius, tallers sobre el
seguiment del partograma... Vam demanar
col·laboració al Fons Català de Cooperació i a l’Agència Catalana de Cooperació
per finançar el projecte de formació per a
personal mèdic i d’infermeria.
Com va sorgir la idea de fer una casa
d’espera?

Quan a una dona se li produeix una fístula
després del part, és repudiada pel marit,
perquè fa molt mala olor, perquè se li escapen l’orina i les femtes. La tornen a la casa
familiar, però al final se’n va als turons i
és una dona marginada, perquè ningú no
vol estar al seu costat. Això, a mi, em dol
molt, i era una preocupació per a Matres
Mundi. Vam valorar la possibilitat de fer
una casa maternal, una casa d’espera, amb
la finalitat que la dona pugui estar-s’hi unes
setmanes abans del part. Durant el treball
del part, els últims moments de la gestació,
el cap del fetus pressiona la bufeta, que es
queda isquèmica, perquè, de vegades, les

dones tenen vuit o deu dies de treball de
part. Si la dona és a prop de l’hospital i no
ha de caminar gaires hores pels turons,
això es pot evitar.
Vaig anar-hi amb un arquitecte i amb el
fill de l’alcalde anterior, Josep Azuara, que
han fet els plànols de la casa sobre els terrenys que ha cedit la contrapart (el govern
ruandès, amb la mediació de les Germanes
Dominiques de l’Anunciata) i nosaltres ens
hem encarregat de la construcció de l’edifici. Aquest projecte està finançat per una
donant anònima de València, que ens va
donar 60.000 euros. Volíem fer-hi trenta
habitacions, però només n’hi hem pogut fer
quinze. Els arquitectes ja han fet els plànols
perquè, quan tinguem diners, puguem acabar el projecte. Necessitàvem diners per vestir la casa i ara, amb els diners del premi,
podrem fer-ho. El premi són 4.500 euros i en
necessitàvem 5.000, però crec que podrem
aconseguir els que falten amb aportacions
de les persones de bona voluntat.
Què n’ha après de tota aquesta experiència?

D’aquesta experiència he après que en
aquests països, amb poc, es pot fer molt.

Com es va introduir a la cooperació?

Sempre he estat molt implicada socialment. Als 14 anys ja anava al Cottolengo
del Padre Alegre, a Barcelona, els dissabtes i els diumenges a la tarda, i deia a ma
mare que anava al cinema, perquè ella no
volia que jo veiés desgràcies. Jugàvem amb

