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Després de vuit anys com 
a alcalde i molts més com a 
regidor en diferents èpoques 
de la seva vida, Eduard Gis-
bert tanca la seva etapa polí-
tica. Qui serà l’alcalde fins 
a la presa de possessió de 
qui guanyi les eleccions del 
22 de maig, fa balanç de la 
seva experiència en el decurs 
d’una entrevista per a El Mas-

nou Viu.

Inclou l’agenda 
del 28 de març 
al 31 de maig 
No us perdeu cap de les activitats 
que es fan al municipi

El Masnou ja té la biblioteca que es mereixia. Amb més de 2.000 metres quadrats, el nou espai amplia la seva 
oferta quant a llibres, música, audiovisuals, Wi-Fi i activitats culturals. Ara més que mai, la nova Biblioteca 
esdevé un referent ineludible en el món cultural i de l’oci del municipi. El nou equipament va ser inaugurat el 
19 de març pel president de la Diputació de Barcelona, Antoni Fogué, acompanyat per l’alcalde del Masnou, 
Eduard Gisbert; el director general de Cooperació Cultural de la Generalitat, Norbert Tomàs, i el diputat de 
Cultura de la Diputació de Barcelona, José Manuel González Labrador, a més d’altres autoritats municipals.

Inaugurada la nova 
Biblioteca Pública Joan 
Coromines 
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L’Ajuntament i els dos centres 
d’atenció primària del municipi 
han engegat una campanya per 
animar la ciutadania a contro-
lar determinats indicadors de la 
salut. S’ha distribuït a les llars del 
Masnou un fullet amb informació 
sobre aspectes com la pressió 
arterial, el colesterol total, l’índex 
de glucèmia o l’índex de massa 
corporal. La campanya ha comp-
tat amb la col·laboració del presti-
giós cardiòleg Valentí Fuster. 

En marxa una campanya 
per prevenir malalties 
cardiovasculars  Pàg. 12

L’alcalde del Masnou, 
Eduard Gisbert, plega 
de la política  Pàg. 3
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Volem recuperar la història de la nostra vila, i per això és imprescindible la 
col·laboració de tothom. Per aquest motiu, us convidem a enviar-nos les vostres 
fotografies que estiguin vinculades a una època o un record del Masnou. En cada 
número de la revista es publicarà una fotografia de les que hàgim rebut. Podeu 
enviar-nos els vostres records al correu electrònic elmasnouviu@elmasnou.
cat o bé per correu convencional a El Masnou Viu, Ajuntament del Masnou,
passeig de Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou.

Ballada de sardanes a la plaça de la Llibertat a principi del segle 
XX en una imatge d’autoria desconeguda. Procedència: Fons 
Joaquin Cabezas de l’Arxiu Fotogràfic Municipal del Masnou

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 elec-
trònic 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.

M’agrada / No m’agrada

Fa tres anys que visc a la meva nova 
casa a l’avinguda de la Mare de Déu 
del Pilar i mai no he pogut veure-la 
neta. Els quatre contenidors que tinc 
a la porta són un veritable abocador 
gràcies a l’incivisme dels veïns i 
a la deixadesa de l’Ajuntament. A la meva instància de l’any 2007 em van 
respondre que “farien una inspecció i buscarien una altra ubicació”. A la meva 
instància del 2008 em van contestar “que farien un estudi i considerarien el 
trasllat”. Segueixo tenint els contenidors i la merda que sempre els envolta a 
la porta de casa. Aquest Govern municipal no només m’apuja la contribució 
diligentment cada any, sinó que m’obliga a pagar una altra contribució: la 
d’haver de conviure amb la brutícia i les molèsties dels contenidors.

Sebastià Salat

La nova Biblioteca és una 
meravella, un veritable equi-
pament públic i de qualitat 
per a tothom. L’altre dia 
vaig passar a veure-la i, sin-
cerament, em vaig quedar 
bocabadada. A mesura que m’hi anava passejant més orgullosa 
estava de veure complert un reclam que feia anys i panys que la 
població masnovina reclamava. Actuacions d’aquesta magnitud són 
les que es mereix un poble com el Masnou.

Carme González:

)

:)

Ajuntament 
93 557 17 00

Àrea de Manteniment 
i Serveis 
93 540 75 50

Àrea de Promoció 
Econòmica 
93 557 17 60

Àrea de Serveis a les 
Persones 
93 557 18 00

Arxiu Municipal 
93 540 15 11

Biblioteca Pública 
Joan Coromines 
93 540 90 56

Ca n’Humet. Punt 
d’Informació Juvenil 
ACCÉS
93 557 18 43

Casa de Cultura 
(Sala d’Exposicions) 
93 555 66 00

Cementiri Municipal 
93 555 76 02

Centre de Formació 
d’Adults El Masnou 
93 540 07 82

Jutjat de Pau 
93 555 07 13

Mercat Municipal 
93 555 19 65

Museu Municipal 
de Nàutica 
93 557 18 30

Oficina Local Habitatge 
93 540 91 38

Oficina Municipal 
del Consumidor (OMIC) 
93 557 18 00

Oficina Municipal 
Escolarització (OME)
93 557 18 47

Poliesportiu Municipal 
93 555 61 03

Recaptació
93 557 17 00

Sales de Vetlla 
Municipals 
93 540 18 22

Servei Municipal 
de Català 
93 557 18 56
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Telèfons d’interès

SERVEIS

Servei d’aigües (SOREA) 
93 555 06 28
SOREA (urgències) 
902 250 370
Taxis 
93 555 86 86 (emissora centralitzada)
93 540 33 18 (parada) 
Correus i Telègrafs 
93 555 09 96
Notaria 
93 540 20 11
Autobusos CASAS 
93 796 14 23
93 798 11 00
Transports Urbans del Masnou (Aragó)  
93 555 00 98

URGÈNCIES

Policia Local 
092 / 93 555 22 44
Comissaria dels Mossos 
d’Esquadra  088

Protecció Civil  
93 555 17 44

Bombers de Badalona 
085 / 93 388 00 80

Àrea Bàsica de Salut (ABS) 
Nou telèfon de programació 
de visita mèdica (24 h): 
902 111 444 
CAP el Masnou: 93 555 74 11
CAP Ocata: 93 540 78 90

Urgències ambulàncies UTE 
061

INFORMACIÓ

Línia 
directa
En aquest espai, El Masnou Viu us convida a fer una 
pregunta a un regidor o regidora sobre qualsevol 
dubte que tingueu sobre la gestió del municipi. La 
publicació farà arribar la vostra consulta directa-
ment a l’edil perquè us sigui contestada. Podeu fer 
arribar les vostres consultes al correu electrònic 
elmasnouviu@elmasnou.cat, per correu conven-
cional 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.

Daniel Espinosa pregunta
Per què no poden el arbres que hi ha a la 
plaça de Ramón y Cajal? Concretament, 
els que hi ha a l’inici de la plaça, als edificis 
números 1, 2, 3, ja fa més de tres anys que 
no es poden i, en canvi, a prop sí que hi ha 
arbres que s’han podat. No entenc per què 
els uns sí i els altres no.

Ernest Suñé respon
Regidor de Medi Ambient

Els arbres a què fa referència i que no han estat 
podats pels serveis municipals es troben en un 
terreny de titularitat privada, i són els veïns i veï-
nes dels edificis qui s’han de responsabilitzar del 
seu manteniment ordinari, que inclou l’esporga.
Cal dir que al Masnou hi ha més de 10.000 arbres 
i el cicle d’esporga anyal és d’una mica més de 
3.000 arbres, cosa que garanteix que cada qua-
tre anys els esporguem tots. Els criteris d’esporga 
vénen donats per l’espècie, la tipologia, l’estat, la 
ubicació i la proximitat a les façanes i les línies 
elèctriques, i són supervisats pels serveis tècnics 
municipals. Mitjançant les diferents tècniques 
d’esporga (formació, aclariment, reducció de 
capçada, manteniment, seguretat, brocada, 
refaldada...) i respectant al màxim la biologia de 
l’arbre, es vol aconseguir una millora en l’estètica 
i la funcionalitat. S’han d’evitar sempre que sigui 
possible les esporgues dràstiques, ja que debiliten 
l’arbre i el fan més sensible a plagues i malalties.

El Masnou, sempre
Amb l’arribada de la primavera i el bon temps, també la 
vida social sembla que es revitalitza. Durant el mes de 
març, s’han produït diversos esdeveniments importants al 
nostre municipi, com ara la inauguració de la nova Biblio-
teca Pública Joan Coromines. Sens dubte, aquesta ha estat 
una fita important, i no només de l’Equip de Govern o de 
totes les persones que han intervingut en la seva gestió i 
en la seva execució, sinó que és un èxit de tota la població 
que ha anat configurant aquest model de servei públic. És 
cert que sense la gestió dels recursos necessaris no hauria 
estat possible, però també ho és que sense una societat al 
darrere reclamant uns serveis determinats, fent-los servir 
de manera responsable i difonent-ne els beneficis tampoc 
no tindríem una biblioteca pública com la que es va inau-
gurar el 19 de març. Ja amb els recursos de què disposava 
abans es tractava d’un espai referent per a la cultura i l’oci 
de la població masnovina. Ara ho serà amb més contun-
dència, gràcies a l’ampliació dels espais, les noves sales de 
suport, l’augment del fons i els ordinadors, el servei Wi-Fi, 
i també gràcies al personal que hi treballa. Per tot plegat, 
cal felicitar el Masnou, per fer possible un espai d’aquestes 
característiques, i també cal demanar la responsabilitat en 
l’ús que es deriva d’un privilegi com aquest.

Eduard Gisbert  
Alcalde

Imatges del record
@

Editorial

Si alguna persona pot aportar més informació sobre les fotografies que es van 
publicant, podeu enviar un correu electrònic a arxiu@elmasnou.cat.

Aquesta és la darrera vegada que utilitzo aquest espai per adreçar-me a totes i tots vosaltres. I ho faig 
en una època especialment engrescadora, a l’inici de la primavera, quan els ànims estan més positius. 

Com imagineu, són moltes les coses que m’agradaria dir-vos, però no es tracta d’un comiat, perquè 
encara, fins al 22 de maig i fins que arribi el meu relleu a l’Alcaldia, queden dies de molta feina. El meu 
compromís va ser treballar fins a l’últim dia i així serà. El Masnou està immers en molts projectes de 
molta transcendència per al seu desenvolupament i cal el suport de tothom perquè es desenvolupin 
de la millor manera possible. És això el que us vull demanar, com he fet sempre, la vostra implicació 
per anar de mica en mica, portant la nostra vila cap al model de futur que tots volem.

I en aquest avançar, les eleccions són un punt important, perquè és el moment en què tots i totes 
hem de decidir a les mans de qui posem la gestió dels nostres recursos. I en una època en què les cir-
cumstàncies són tan adverses en la vessant econòmica, tots hem de fer un exercici de responsabilitat 
en la gestió. Per això és important que tothom hi digui la seva i ho faci mitjançant el vot. El Masnou és 
cosa de tots, i les persones en qui recaigui la responsabilitat de governar necessiten la vostra opinió, 
de la mateixa manera que jo l’he necessitada i sempre l’he intentada tenir present.

Després de la presa de possessió del nou alcalde o alcaldessa, ja no seré més l’alcalde del Masnou, 
però us puc ben assegurar que la meva estimació per aquest poble i la meva voluntat que continuï 
avançant no pararan mai. Així que podrem continuar xerrant del que més ens importa: el Masnou.
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Per què va prendre la decisió de no 
tornar-s’hi a presentar?
A la vida és molt important saber admi-
nistrar el temps. Vaig creure, per moltes 
raons, que havia arribat el moment ade-
quat. Amb tot, moltes vegades, el cor em 
demanava continuar.

Quins han estat els millors moments i 
els pitjors del seu mandat? 
Els millors moments han estat molts. 
Sobretot els relacionats amb actuacions 
i projectes que arriben a la gent, que et 
parla i et comunica les seves impressi-
ons. Sempre m’ha agradat molt rebre els 
comentaris de la gent, poder dialogar. 
Els pitjors moments van ser quan vaig 
haver d’enfrontar els afers relacionats 
amb la desaparició de diners a l’Ajun-
tament, que van generar tensions i vam 
haver de recórrer als tribunals, on enca-
ra som.

De què se sent més orgullós? 
Més que orgullós, diria que em sento molt 
honrat d’haver estat alcalde del Masnou 
durant vuit anys. Destacar-ne només 
un aspecte seria difícil. Tinc i he tingut 
molts motius per estar feliç i content.

De què es penedeix? 
No em penedeixo de res, segur que no. 
Si que és veritat que es podrien haver fet 
altres coses, però no em sento penedit de 
les decisions preses.

Què canviaria?
Més que canviar, incidiria més en les 
polítiques interiors d’organització i, en 
el vessant extern, potenciaria més la par-
ticipació de la ciutadania. Tot i així, cal 
afegir que el temps disponible i els recur-
sos són limitats. I, alhora, són molts, però 
molts, els afers que cal atendre.

Ha pogut complir totes les expectati-
ves que s’havia creat mentre era regi-
dor?
No. I ha estat així a causa principalment 
que els projectes i les activitats a l’Ad-
ministració pública tenen dinàmiques i 
fulls de ruta molt diferents que els del 
sector privat. La funció pública té nor-
matives, terminis, tràmits... que marquen 
els procediments per fer la gestió més 
transparent i assegurar la igualtat d’opor-
tunitats a tota la ciutadania. Però això 
fa que cada projecte s’allargui molt en 
el temps i els processos són molt lents.

Com creu que serà la seva relació a par-
tir d’ara amb la ciutadania?
Serà normal. La relació habitual d’un veí 
més amb els seus conciutadans. De fet, 

aquesta pregunta m’ha fet reflexionar i 
m’he adonat que ja no podré anar pre-
nent notes de les demandes que em feia 
la gent que em trobava al carrer. Intenta-
ré ajudar, és clar, però ja no podré solu-
cionar aquestes demandes.

Ha afirmat en diverses ocasions que 
continuarà treballant pel Masnou. Com 
pensa fer-ho?
Tinc força idees, si bé cal treballar-les 
més a fons. Oportunament, quan arribi 
el moment, prendré les decisions que 
calguin. També vull dedicar més temps 
a la família, tot el que fins ara no hi he 
pogut dedicar. I la veritat és que tampoc 
no he tingut gaire temps per pensar-hi 
encara, ja que el dia a dia a l’Ajunta-
ment em reclama gairebé tota la meva 
energia.

Quins creu que seran els reptes princi-
pals per a la propera persona que ocupi 
l’Alcaldia?
En tindrà molts. Els temps que vivim són 
difícils i ho continuaran sent durant uns 
anys. Caldrà seguir aprofundint en la 
reducció de la despesa i en la millora de 
l’organització. D’altra banda, són molts 
els grups polítics que es presenten a les 
eleccions; per tant, segons els resultats, 
caldrà fer un gran esforç de negociació 
i consens.

Què li demanarà, independentment del 
partit a què pertanyi?
Que doni continuïtat a la majoria de les 
polítiques en curs per donar suport a la 
gent gran, a la gent sense feina i als més 
desfavorits. I, a més a més, que continuï 
les iniciatives per fer possible un poble 
més actiu econòmicament i culturalment, 
sense deixar de practicar un urbanisme 
per a la gent, pensant en la ciutadania.

I què demanaria a la ciutadania?
Que sigui més activa i participativa, que 
gaudeixi més del poble, que surti de casa 
i trepitgi els carrers, la platja. El nostre 
clima propicia que sortim al carrer i que 
estiguem menys tancats a casa. Cal apro-
fitar-ho.

Com s’imagina el Masnou del futur?
Com un poble on cada dia puguem gaudir 
més del blau (el passeig, la platja, el seu 
entorn...) i del verd, amb cada dia més 
metres quadrats de parcs i jardins. I així 
podrem aconseguir una vida més plàcida 
i més amable per als seus habitants, 
sense oblidar, això sí, que de vegades és 
impossible conciliar el benestar i el gaudi 
de les persones amb la mobilitat i el tràn-
sit dels vehicles. 

    3

Entrevista a l’alcalde del Masnou, 
Eduard Gisbert

“M’agradaria demanar a la gent que gaudeixi més del seu poble, que surti 
al carrer a passejar i gaudir de tot el que ofereix el Masnou”

S
Ò

N
IA

 H
ER

N
Á

N
D

EZ
S

Ò
N

IA
 H

ER
N

Á
N

D
EZ

INSTITUCIONAL

Després de vuit anys com a alcalde i molts altres com a regidor en diferents èpoques, a l’oposició o com a membre 
del Govern, Eduard Gisbert tanca la seva trajectòria política. Al final de desembre anunciava la seva voluntat de 
no tornar a optar a l’Alcaldia, segons va dir, després d’una llarga i difícil reflexió. Tot i així, el seu caràcter inquiet 
i emprenedor el burxava per continuar treballant en allò que més diu que estima: el Masnou.

Eduard Gisbert vol continuar treballant pel Masnou com a ciutadà.

Una sessió de treball a la Junta de Govern Local.
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El dimecres 23 de març a la tarda, a la 
sala d’actes municipal de l’Edifici Cen-
tre, l’Equip de Govern va presentar el 
document El Masnou d’avui: Quatre 

anys de govern (2007-2011) que han 

impulsat el present i el futur del Mas-

nou. L’acte va voler ser un recull de les 
obres i les actuacions realitzades per 
l’Equip de Govern durant aquests dar-
rers quatre anys per tal de retre comptes 
del seu mandat als masnovins i masnovi-
nes, i perquè valorin el grau de compli-
ment dels compromisos adquirits. Es va 
comptar amb la presència de l’alcalde 
del Masnou, Eduard Gisbert, que va 
ser acompanyat pels tres tinents d’alcal-
de responsables de les diferents àrees 
de Govern (Màxim Fàbregas, Marta 

Neira i Artur Gual), a més d’altres 
autoritats municipals.

El document està subdividit en qua-
tre grans blocs: “El Masnou blau-verd”, 

on es recullen les accions impulsades 
per a la millora de l’entorn urbà, el medi 
ambient i el paisatge; “El Masnou per als 
masnovins i masnovines”, en què s’expli-
quen els serveis i les activitats realitzades 
per millorar el benestar de les persones 
i de la comunitat en el seu conjunt; “El 
Masnou actiu”, que aplega les actuacions 
fetes per dinamitzar l’activitat econòmi-
ca i comercial i l’ocupació al municipi, i 
“L’Ajuntament, al servei del Masnou”, on 
s’expliquen les millores que s’han intro-
duït en el funcionament del mateix Ajun-
tament per optimitzar la seva capacitat de 
respondre a les necessitats ciutadanes. A 
més, el document també conté un recull 
de les cinquanta actuacions principals 
realitzades durant aquest mandat. 

L’acte es va acompanyar d’un vídeo 
explicatiu i, a la sortida, es va regalar un 
exemplar del document a totes les perso-
nes assistents. 
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El Masnou virtual: 
l’Ajuntament des de casa

L’Equip de Govern ret comptes

Un moment de la presentació del document.

Des de fa més d’un any, amb els recur-
sos procedents dels FEOSL (Fons Esta-
tals per a l’Ocupació i la Sostenibilitat 
Local), l’Ajuntament ha iniciat un procés 
de modernització de l’Administració, mit-
jançant el qual el consistori s’adapta a la 
Llei 11/2007 d’accés dels ciutadans als 
serveis públics. Segons aquesta legisla-
ció, la relació entre l’administració i la 
ciutadania per mitjans electrònics és un 
dret per a la ciutadania i una obligació 
per a l’administració.

La clau d’aquest procés és que no es 
tracta només d’adaptar les innovacions 
tecnològiques que tanta importància van 
adquirint en els processos socials, sinó 
que esdevenen un element essencial per 
a la millora i la simplificació dels serveis, 
amb la qual cosa es fa realitat un dels 
desitjos tant de l’administració com de 

les persones administrades: la proximitat. 
L’Ajuntament, al final de l’any 2010, ja va 
aprovar una ordenança que regula el pro-
cessos electrònics, la qual es pot trobar a 
la seu electrònica.

Per presentar aquest procés, el 24 de 
març l’Ajuntament va organitzar una jor-
nada en què va presentar la nova seu elec-
trònica del consistori, és a dir, l’espai ofi-
cial a Internet que ocupa l’Ajuntament del 
Masnou i que funciona com si es tractés 
d’una oficina virtual on la ciutadania pot 
fer les mateixes gestions que fa presenci-
alment. La seu electrònica començarà a 
funcionar a començament del mes d’abril, 
i s’hi podrà entrar amb l’adreça https://

seuelectronica.elmasnou.cat i també a 
través de la pàgina web municipal www.

elmasnou.cat, que aviat també canviarà 
la seva aparença. A més, l’acte de presen-

tació del projecte també va servir perquè 
les persones assistents poguessin rebre 
formació sobre com utilitzar la seu elec-
trònica.

El regidor de Serveis Centrals, Jordi 

Maset, durant l’acte va parlar dels bene-
ficis que aquest pas endavant comporta-
rà per a la ciutadania, entre els quals es 
troben: la rapidesa i la comoditat, a més 
de la supressió de cues, desplaçaments 
i horaris, ja que qualsevol persona pot 
fer qualsevol tràmit a l’hora que vulgui 
des d’un ordinador amb accés a Inter-
net des de qualsevol lloc del món. Altres 
aspectes positius són: el reforç de la par-
ticipació ciutadana, ja que els usuaris i 
usuàries són més actius; l’impuls de la 
societat de la informació i, especialment, 
la simplificació dels procediments, i la 
integració de diferents administraci-
ons, amb la qual cosa es camina cap a la 
finestreta única.

D’altra banda, la modernització també 
suposa beneficis per a l’Ajuntament, 
entre els quals destaquen la reducció de 
costos dels processos, la reducció del 
consum de paper i, en general, la millora 
de les relacions entre l’administració i la 
població. Tot plegat, ha de donar com a 
resultat un nou model en què el temps 
i els esforços que fins ara els treballa-
dors i treballadores dedicaven a la gestió 
burocràtica ara es derivaran a activitats 
d’assessorament i suport a la ciutadania 
i les empreses. 

A l’acte de presentació també hi va 
assistir Francesc Baldó ,  director 
comercial de Catalunya de l’empresa 
ABSIS, responsable de dur a terme la 
modernització, i Marta Pueyo, consul-
tora d’ABSIS. 

L’adreça de la seu electrònica és:
https://seuelectronica.elmasnou.cat

A partir de principi d’abril, els tràmits relacionats amb l’Administració local es podran fer per Internet

D’esquerra a dreta, Francesc Baldó, Jordi Maset, Marta Pueyo i Reis Oliveras.

Ens hem de remuntar a mitjan any 2009 
per veure com es va iniciar el camí cap a 
l’administració electrònica. Tot això, tant 
per donar compliment a la Llei 11/2007, 
d’accés dels ciutadans a l’administració 
via telemàtica, com, sobretot, per prestar 
servei de més qualitat a la població.

Es van presentar dos projectes al 
FEOSL, que són els fons amb què s’ha 
subvencionat majoritàriament tant el pro-
jecte “El Masnou virtual” com l’ampliació 
virtual de memòria per a noves tecnolo-
gies, a l’efecte de prestar el servei amb 
capacitat suficient.

Aquest projecte és de tothom, perquè 
implica totes les persones que dediquem 
els nostres esforços a l’Ajuntament, elec-
tes i treballadors, i la ciutadania. A més, 
transcendeix en el temps, ja que aquest és 
tot just l’inici d’una nova forma de gestió 
administrativa que tindrà una continuïtat 
al llarg dels anys següents.

S’està anant cap a un nou model de 
gestió dels serveis centrat en el ciutadà, 
i això comportarà un procés de transfor-
mació de l’Administració pública a tots el 
nivells, que ha d’assolir un entorn adminis-
tratiu modern i, sobretot, facilitador de les 
relacions dins el mateix Ajuntament i amb 
els diferent agents: ciutadans, empreses, 
altres administracions, etc. És important 
fer palès que l’administració electrònica 
es fonamenta en tres pilars: la normati-
va, l’organització i la tecnologia, fet que 
es tradueix en un canvi d’imatge, gestió i 
participació dels ciutadans.

Jordi 
Maset

Regidor de Serveis 
Centrals
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Al Ple del dijous 17 de febrer es van 

sotmetre a votació els punts següents:

 Donar compte de la denúncia del contrac-
te d’arrendament del local comercial núme-
ro 67, ubicat al port esportiu del Masnou. El 
Ple en resta assabentat i conforme.
 Signatura de la pròrroga del conveni de 

col·laboració amb el Consell Comarcal 
del Maresme per a la prestació del servei 
d’ajuda domiciliària per a persones amb 
dependència i àpats a domicili entre l’1 de 
gener i el 30 d’abril de 2011. Aprovat per 
unanimitat.
 Alteració de la qualificació jurídica dels 

béns demanials situats a la plaça del Mer-
cat Vell d’aquest municipi, concretament 
l’habitatge amb entrada pel carrer d’An-
selm Clavé, núm. 10, el local comercial, 
situat al passatge de la Mare de Déu de 
Lurdes, núm. 16, i els dos habitatges amb 
entrada pel passatge de la Mare de Déu de 
Lurdes, núm. 5. Aprovat per unanimitat.
 Declaració d’especial interès o utilitat 

municipal de les obres que s’han de dur a 
terme a l’escola Marinada, situada a l’avingu-
da del President John F. Kennedy, núm. 56, 
expedient 549/10. Aprovat per unanimitat.

Mocions
 Moció presentada pel Grup Municipal 

d’ICV-EUiA, ERC i PSC per al manteni-
ment del programa temporal de protecció 
per desocupació i inserció. Aprovada amb 
els vots a favor del PSC (6 vots per l’ab-
sència d’un regidor), ICV-EUiA (3 vots), 
ERC (3 vots) i CiU (6 vots), i l’abstenció 
del regidor i la regidora no adscrits. 
 Moció presentada pels grups municipals 

d’ERC, ICV-EUiA i PSC de suport a la pro-
posició de llei contra el sobreendeutament 
familiar i personal per modificar la Llei 
hipotecària amb la finalitat de regular la 
dació en pagament per adoptar diverses 
mesures relacionades amb els desnona-
ments. Aprovada amb els vots a favor del 
PSC (6 vots), ICV-EUiA (3 vots), ERC (3 
vots) i CiU (6 vots), i l’abstenció del regi-
dor i la regidora no adscrits. 
 Moció presentada pel Grup Municipal 

de CiU per tal de sol·licitar la valoració 
del solar ubicat a la plaça del Duc d’Ahu-

mada, 2, antiga caserna de la Guàrdia 
Civil. No va ser aprovada, en obtenir els 
vots a favor de CiU (6 vots); en contra del 
PSC (6 vots), ICV-EUiA (3 vots) i ERC (3 
vots), i l’abstenció del regidor i la regido-
ra no adscrits.

Al Ple del dijous 17 de març es van 

sotmetre a votació els punts següents:

 Aprovació del plec de condicions per a 
l’adjudicació del contracte d’arrendament 
del local comercial núm. 67 del port espor-
tiu del Masnou. Aprovat per unanimitat.
 Aprovació inicial de l’expedient per a 

l’establiment del Servei Públic Municipal 
de Formació de Persones Adultes del Mas-
nou i del Reglament corresponent. Apro-
vat per unanimitat.
 Aprovació del Text refós del Pla parcial 6 

“Voramar II”. Aprovat amb els vots a favor 
del PSC (7 vots), ICV-EUiA (3 vots), CiU (6 
vots), i el regidor i la regidora no adscrits 

(2 vots), i en contra d’ERC (3 vots). 
 Aprovació inicial de l’Ordenança d’edifi-

cació. Aprovada amb els vots a favor del 
PSC (7 vots), ICV-EUiA (3 vots), ERC (3 
vots), i el regidor i la regidora no adscrits 
(2 vots), i en contra de CiU (6 vots).
 Adjudicació definitiva de les places 

d’aparcament de residents per a vehicles 
automòbils a la zona de l’antic Mercat Vell, 
en règim de concessió demanial. Aprovat 
per unanimitat.
 Desestimació de les al·legacions al pres-

supost inicial 2011 i aprovació definitiva 
del pressupost. Aprovada amb els vots a 
favor del PSC (7 vots), ICV-EUiA (3 vots), i 
el regidor i la regidora no adscrits (2 vots); 
l’abstenció d’ERC (3 vots), i el vot en con-
tra de CiU (6 vots).

Moció
 Moció presentada pel Grup Municipal 

d’ICV-EUiA per instar el Govern de la 
Generalitat a mantenir la dotació de Mos-
sos d’Esquadra en la promoció 2011. Apro-
vada amb els vots a favor del PSC (7 vots), 
ICV-EUiA (3 vots) i ERC (3 vots), l’absten-
ció del regidor i la regidora no adscrits (2 
vots), i el vot en contra de CiU (6 vots). 

INSTITUCIONAL    5

Plens dels mesos de febrer i març

Febrer

Març

Ple del mes de març.
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28 de març de 2011, a les 19.30 h, 

a la sala capitular de l’Ajuntament del Masnou (Prat de la Riba, 1)

Conferència: 
“Com viure de forma cardiosaludable”

A càrrec del Dr. Toni Bayés Genís, cap de Servei de Cardiologia de 
l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, professor titular de la UAB

Cuida’t el cor!
Hi col·laboren: 

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

CENTRES D’ATENCIÓ 

PRIMÀRIA DEL MASNOU
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Al final del mes de març és previst que 
comencin les obres de la segona fase dels 
jardins dels Països Catalans. Amb un pressu-
post de 395.000 euros, es millorarà una zona 
de 3.100 metres quadrats. Un cop finalitza-
des les obres, l’espai comptarà amb una pista 
esportiva amb grades i escales. A més a més, 
annexa a la pista, hi haurà una tarima eleva-

da de fusta per a espectacles i actuacions, i 
una petita edificació de 50 metres quadrats 
per a lavabos i magatzem.

La resta de l’espai quedarà configurat 
com una gran plaça central amb arbres on 
desembocarà el carrer del Brasil. L’arbrat i el 
mobiliari urbà que s’hi instal·lin seran cohe-
rents amb els col·locats a la primera fase. En 

total, s’hi plantaran més de 40 arbres i plan-
tes arbustives diverses (lledoners, freixes, 
mèlies i xicrandes). Les obres tenen un ter-
mini d’execució de 4 mesos, amb la qual cosa 
podrien estar enllestides a final de l’estiu. Tot 
i així, també es preveu que, per les necessi-
tats requerides per a la plantació, aquesta 
tasca es podria allargar més en el temps, ja 

que els mesos de l’estiu no són bons per plan-
tar determinades espècies.

En el moment de tancar aquesta edició, 
era prevista, amb motiu de l’inici de les 
obres, una visita institucional als jardins 
dels Països Catalans el diumenge 27 de 
març, amb l’assistència de les autoritats 
municipals. 
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Enric Folch
Regidor de Projectes, 

Obres i Mobilitat
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Aquesta intervenció culmina tot un seguit 
d’actuacions que s’han dut a terme al 
mal anomenat “cul d’Ocata”. Actualment, 
l’ambulatori, la segona llar d’infants 
municipal, el carrer del Brasil reurbanit-
zat, la urbanització de Can Barrera i els 
pisos de lloguer per a gent jove del sector 
Llevant fan que aquesta zona del municipi 
hagi deixat de ser el cul d’Ocata per ser 
un àrea molt atractiva i amb una gran 
qualitat de vida.

Llàstima que el projecte d’adaptació 
del pas soterrat del carrer del Brasil, amb 
un nou ascensor a la banda del municipi i 
rampes a la banda de la platja, que hauria 
permès la millora i la remodelació de tot 
el pas, no hagi estat possible per manca 
de pressupost. Es va buscar un finança-
ment que finalment no es va trobar. Hau-
ria estat una manera de completar totes 
les actuacions que s’han fet en aquesta 
zona. Ara per ara, és l’únic pas susceptible 
de fer-se accessible properament. 

Comencen les obres de la segona fase 
dels jardins dels Països Catalans
El nou espai tindrà una pista esportiva amb grades, escales i una tarima elevada per a espectacles

Projecte d’ordenació

1

3

4

2

5

1 3 42 5

Presentat 
el projecte 
per a la 
construcció 
del nou pavelló

La propera tardor podrien començar les obres de construcció del nou pavelló, que es 
construirà annex a l’actual Complex Esportiu Municipal. Amb un pressupost de prop 
de 2,5 milions d’euros, l’equipament ha rebut una subvenció del Consell Català de 
l’Esport per 1,3 milions per dur a terme un centre de tecnificació de patinatge. El nou 
pavelló, on es podrà realitzar qualsevol tipus d’activitat esportiva, es designa com a 
PAV-3 (45 x 27 m), amb tres pistes transversals. A més, hi haurà 6 vestidors per a 
grups i 3 per a àrbitres, 3 magatzems, grades per a 300 espectadors ampliables fins 
a 600, i una façana de transmissió lluminosa i control solar. El projecte va ser presen-
tat a la ciutadania i, en especial, a les entitats esportives el 24 de març passat, a la 
sala consistorial de l’Ajuntament. Segons les previsions, les obres podrien començar 
a la tardor i haurien d’estar acabades abans del 31 de desembre de 2012. 
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El diumenge 20 de març, l’alcalde del Mas-
nou, Eduard Gisbert, i el regidor de Promo-
ció Econòmica, Artur Gual, van presentar el 
projecte de creació d’un centre d’empreses i 
negocis que s’ubicarà a la Casa del Marquès. 
El projecte comptarà amb tots els elements 
necessaris per dinamitzar la vida econòmi-
ca del Masnou, entre els quals es preveu 
encabir una sala auditori amb capacitat per 
a 70 persones, 16 espais modulars, 5 sales 
de reunions, 1 sala de videoconferències, 
4 sales de formació i 1 cafeteria. L’objectiu 
principal d’aquesta iniciativa és crear un 
espai per facilitar sinergies professionals i 
evitar que professionals i emprenedors que 
viuen al municipi marxin fora del Masnou.

L’alcalde va explicar que amb aques-
ta proposta es vol donar resposta a dues 
demandes: d’una banda, oferir un salt quali-
tatiu a l’oferta actual de Promoció Econòmi-
ca que hi ha al municipi –que es troba entre 
els tres millors departaments municipals de 
Promoció Econòmica del Maresme– i, de 
l’altra, trobar un ús adequat a un equipament 
municipal que no tenia una aplicació ferma 
per dinamitzar la vida social de l’entorn i 
promoure l’activitat econòmica en una zona 
del Masnou destinada intensivament a usos 
residencials. D’altra banda, el regidor Artur 
Gual va explicar que aquest centre es desti-

naria a persones emprenedores i empreses. 
Gual també va comentar el pressupost del 
projecte, que arriba als 854.000 euros, un 
25% dels quals seran sufragats per l’Ajunta-
ment, mentre que el 75% es cobrirà amb sub-
vencions dels fons FEDER (Fons Europeus 
per al Desenvolupament Regional, 50%) i la 
Diputació (25%).

Per determinar quines empreses i per-
sones emprenedores en formaran part, es 
crearà un comitè d’admissió, format per 
l’equip tècnic de serveis a empreses, el regi-
dor o regidora de Promoció Econòmica i 
una persona experta del sector o empresà-

ria industrial. Un dels conceptes importants 
és el de la rotació, ja que es pretén donar 
suport a les empreses que comencen o es 
volen consolidar, per la qual cosa el perío-
de de permanència serà d’entre 3 i 5 anys. 
Passada l’estada, però, es continuarà fent un 
seguiment de les empreses perquè continuïn 
vinculades al centre de negocis i empreses.

Un centre d’empreses també virtual
Un altre dels punts destacats de la inicia-
tiva és que es crearà una plataforma web 
per afavorir notablement la visibilitat, la 
dinamització, la difusió i, fins i tot, la ges-

tió dels espais, els serveis i les activitats 
del projecte. Segons les planificacions, la 
plataforma web servirà per integrar les 
empreses del Masnou al projecte, ja que 
permetrà que també les empreses que no 
són físicament a la Casa del Marquès hi 
estiguin de forma virtual. A més a més, 

altres objectius són donar presència al 
projecte Centre de Negocis i Empreses 
Casa del Marquès a Internet, promou-
re les relacions entre les empreses, fer 
accessibles molts dels recursos oferts 
pel Centre d’Empreses, gestionar aquests 
recursos (els espais que s’han de reservar, 
per exemple), i facilitar les comunicacions 
entre els gestors de la Casa del Marquès i 
el teixit empresarial del territori. El Centre 
d’Empreses i Negocis podria ser una reali-
tat a final del 2012.

Presentació a les empreses locals
En el marc de les sessions de Cafè i Empre-
sa, el 22 de març es va presentar el projecte 
de creació del centre de negocis i empreses 
Casa del Marquès a representants del teixit 
empresarial i industrial del municipi. L’al-
calde i el regidor de Finances van detallar 
les característiques de la iniciativa a les per-
sones que, per la seva activitat, podrien 
estar interessades a participar-hi. 
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Presentat el Centre d’Empreses 
i Negocis Casa del Marquès

La darrera edició del Cafè i Empresa es va dedicar a la presentació del projecte del Centre d’Empreses i Negocis.

La Casa del Marquès està ubicada al barri de Bellresguard.

EL PROJECTE DINAMITZA 
ECONÒMICAMENT UNA 
ZONA DESTINADA ESPE-
CIALMENT A USOS RESI-
DENCIALS

PERSONES EMPRENEDO-
RES I EMPRESES SÓN ELS 
GRUPS A QUI S’ADREÇA 
PRINCIPALMENT EL CEN-
TRE CASA DEL MARQUÈS

L’objectiu de la iniciativa és evitar que professionals i persones emprenedores que viuen 
al Masnou instal·lin la seva empresa fora del municipi
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Des que es va posar en marxa el 24 de 
febrer passat, prop de dues mil perso-
nes ja han sol·licitat la targeta client del 
Mercat per gaudir de diferents obsequis. 
Amb cada compra, s’acumulen punts a la 
targeta client, que després es canviaran 
per vals de compra directa. Es pot adqui-

rir per 1,5 euros a l’establiment Jasé, que 
també és el punt de bescanvi en vals i 
informació. A més, el divendres 4 de 
març, coincidint amb la festa del Carna-
val, es va celebrar amb un brindis la posa-
da en marxa de la targeta de fidelització 
del Mercat Municipal amb l’entrega de la 
targeta número 1 a l’alcalde del Masnou, 
Eduard Gisbert.

Artur Gual, regidor de Promoció 
Econòmica, ha celebrat la iniciativa, ja 
que “només amb accions conjuntes que 
millorin l’oferta i augmentin la qualitat 
del servei els paradistes del Mercat 
podran fer front a l’amenaça que suposen 
les grans superfícies. A més a més, hi ha 
un benefici clar per a les persones que 
compren al Mercat”. L’alcalde i els i les paradistes del Mercat van celebrar la posada en marxa de la targeta. 

Del 25 de març al 10 d’abril tornen, amb 
una renovada edició, les Jornades Gastro-
nòmiques del Vi DO Alella, que se celebren 
conjuntament a mig centenar de restau-
rants del Maresme i el Vallès Oriental, 
amb el vi com a protagonista. Així, durant 
aquestes setmanes, restaurants del Mas-
nou, juntament amb d’altres dels munici-
pis d’Alella, Cabrils, Montgat, Montornès 
del Vallès, Premià de Mar, Pineda de Mar, 

Sant Fost de Campsentelles, 
Teià, Tiana, Vallromanes, Vila-
nova del Vallès, Vilassar de 
Dalt i Vilassar de Mar, hi parti-
ciparan amb l’elaboració d’un 
menú especial acompanyat 
amb vi de la DO Alella com a 
protagonista. 

Tot i que tradicionalment 
aquestes jornades tenien lloc 
durant el mes de novembre, 
l’edició d’enguany, organitzada 
per primer cop sota l’empara del 
recentment constituït Consorci 
de la DO Alella, ha traslladat la 
celebració de l’esdeveniment a 
unes dates que ha considerat 
més adequades. La formació 
complementària al personal que 
ha d’oferir i servir el vi, propo-
sar harmonies entre els plats i 
vins als cuiners i cuineres dels 
restaurants, i la llibertat que el 
menú no contingui forçosament 
vi o raïm són altres dels canvis 
proposats per l’organització 
amb la finalitat de millorar la 
qualitat de l’esdeveniment. 
Els restaurants participants al 
Masnou seran El Timonel, Orfi-
la, Tresmacarrons, Restaurant 
Club Nàutic, La Santa, El Salero 
del Port, Coloma, Moll-Oest i El 
Peix Burleta.

El regidor de Promoció 
Econòmica, Artur Gual, ha 

comentat que “el fet que els ajuntaments 
n’hagin cedit l’organització al Consorci DO 
Alella ha comportat una major professio-
nalització, que tindrà beneficis obvis, amb 
iniciatives com la formació dels restaura-
dors en maridatges, entre d’altres”. D’altra 
banda, Gual també ha celebrat que “cada 
vegada són més els municipis que prenen 
part de la iniciativa i així continuem ampli-
ant l’oferta”. 
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Del 25 de març al 10 d’abril se 
celebren les Jornades Gastronòmiques 
del Vi de la DO Alella

Gairebé dues mil persones ja han sol·licitat 
la targeta client del Mercat

Del 25 de març 
al 10 d'abril de 2011

 

DEL VI
de la DO_
ALELLA

JORNADES
GASTRO_
NÒMIQUES

Denominació d’Origen Alella

Alella
Cabrils
El Masnou
Montgat
Montornès del Vallès
Premià de Mar
Pineda de Mar
St. Fost de Campsentelles
Teià
Tiana
Vallromanes
Vilanova del Vallès
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar 

El 24 de març es va celebrar la presentació de les VI Jornades Gastronòmiques del 
Vi DO Alella i la signatura del conveni entre el Consorci de Promoció Turística del 
Maresme, el Consorci de Turisme del Vallès Oriental i el Consorci DO Alella (els seus 
presidents, a la imatge superior) per a la campanya de promoció de les Jornades. A 
l’acte, hi va assistir l’alcalde del Masnou, Eduard Gisbert.
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El 22 de maig se celebraran les eleccions 
municipals per al període de 2011-2015. 
En el moment de tancar aquesta edició, 
l’Oficina del Cens Electoral no havia fet 
públiques les dades sobre el cens, ja que 
fins al 4 d’abril no es publicaran els col-
legis electorals. L’exposició del cens serà 
del 4 a l’11 d’abril. 

Tot i que el termini per a la presenta-
ció de candidatures davant la Junta Elec-
toral de Zona serà entre el 13 i el 18 
d’abril i que les candidatures es procla-
maran el 25 d’abril per ser publicades el 
dia 26, les formacions polítiques locals ja 
han fet transcendir les seves candidatu-
res a l’Alcaldia, mitjançant actes públics, 
declaracions a la premsa o publicacions 
en blocs i pàgines web. Així, el PSC ja ha 
presentat la seva candidata, Marta 

Neira, després de la renúncia de l’alcalde 
actual a la reelecció. CiU també ha pre-
sentat Pere Parés, que repeteix com a 
cap de llista de la formació. Sí que hi ha 
canvi a la proposta d’ERC, encapçalada 
ara per Jaume Oliveras, i que passa a 
ser ERC-Acord pel Masnou. D’altra 
banda, Màxim Fàbregas torna a ser el 
candidat d’ICV-EUiA; mentre que al PP 
reapareix la figura de Carme Martínez, 
que ja havia estat regidora de l’Ajunta-
ment i que ocupa l’espai que en anteriors 
comicis havia tingut Frans Avilés, que 
es presenta en aquesta ocasió pel Grup 
Independent del Masnou (GIM). Des de 
la pàgina web de Solidaritat Catalana 
també s’ha anunciat la voluntat de Josep 

Maria Martínez i Estrella d’optar a l’Al-
caldia per a aquesta formació. 

El dijous 24 de març al migdia, al punt 
de connexió elèctrica de Ca n’Humet, es 
va presentar el vehicle elèctric adscrit a 
la Unitat de Manteniment i Serveis Muni-
cipals de l’Ajuntament del Masnou i que 
servirà per realitzar les tasques de man-
teniment ordinari del passeig Marítim i 
jardineria en general. L’acte va comp-
tar amb la presència de l’alcalde del 
Masnou, Eduard Gisbert, i el regidor 
de Manteniment i Serveis Municipals, 
Ernest Suñé. El regidor de Manteni-
ment i Serveis Municipals va explicar 
que l’Ajuntament sempre ha estat un 
ferm defensor de la sostenibilitat i de 
la protecció del Medi Ambient, com ho 
demostren fets com la seva adhesió a 
la Xarxa de Municipis per a la Soste-
nibilitat o la més recent signatura del 
Pacte dels Alcaldes per la Sostenibili-
tat. Segons Suñé, “el Masnou ha treba-
llat en la direcció correcta per millorar 
el benestar de la seva ciutadania. Ara, 
quan és evident l’esgotament dels recur-
sos fòssils i els problemes derivats de 
les emissions de gasos d’efecte hiverna-
cle, cal fer una aposta decidida per les 

energies renovables i els usos eficients 
del transport”, va dir. El vehicle, amb 
un pressupost de 18.000 euros, ha estat 
finançat quasi íntegrament mitjançant 
una subvenció del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge (actual Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat).

La presentació del vehicle es vin-
cula directament amb la instal·lació de 
tres punts públics de connexió elèc-
trica que es van instal·lar dintre de les 
obres dutes a terme sota l’empara del 
FEOSL (Fons Estatal per a l’Ocupació 
i la Sostenibilitat Local). Estan ubicats 
en tres espais estratègics del municipi: 
Ca n’Humet, el carrer dels Ametllers 
i la Casa del Marquès. Un cop s’apro-
vi la normativa que els ha de regular 
–funcionaran mitjançant un sistema de 
targetes de prepagament–, entraran en 
funcionament. 

Aquestes actuacions es complemen-
ten amb la instal·lació del fanal autònom 
solar eòlic, la modernització d’una gran 
part de l’enllumenat públic i la instal-
lació de més de 1.000 m2 de plaques 
solars en cobertes municipals. 
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El 22 de maig, eleccions municipals

Les eleccions anteriors al Masnou van ser les autonòmiques, el 28 de novembre de 2010.

Vehicle elèctric de l’Ajuntament. 

Durant el matí del diumenge 20 de març, 
al carrer de l’Agricultura, va tenir lloc 
la I Trobada de Vehicles d’Emergència, 
organitzada des de Protecció Civil del 
Masnou-Voluntaris pel Masnou, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament. Les 
diferents unitats d’emergència que hi 
ha tant a Catalunya com a la resta de 
l’Estat es van unir en aquesta trobada 

perquè els masnovins i les masnovines 
poguessin gaudir dels últims avenços 
en la tecnologia i en l’equipament dels 
diversos vehicles destinats a socórrer 
la població en les situacions d’emer-
gència.

S’hi van poder veure vehicles polici-
als, de bombers, de protecció civil o 
ambulàncies, entre d’altres. 

I Trobada de Vehicles 
d’Emergència

Presentat el vehicle elèctric de tasques de 
manteniment de l’Ajuntament del Masnou

Un dels camions de bombers presents a la Trobada. 
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El dissabte 12 de març, es van presentar, 
a l’equipament cívic Els Vienesos, les pri-
meres conclusions de la diagnosi sobre 
l’estat de la participació ciutadana al Mas-
nou, elaborada per experts externs amb el 
suport i l’assistència de l’Oficina de Parti-
cipació Ciutadana de la Diputació de Bar-
celona. Aquesta diagnosi és el primer pas 
per a l’elaboració del Pla de participació 
del municipi, i s’ha basat en l’anàlisi del 
teixit associatiu, dels canals de comuni-
cació i de les formes de participació actu-
alment desenvolupades per l’Ajuntament.

En el procés de diagnosi ha partici-
pat personal tècnic de l’Ajuntament, una 
quinzena d’entitats de la vila, i regidors i 
regidores. Els resultats van ser validats en 
diferents tallers de treball durant la jorna-
da del dissabte 12 de març. 

La diagnosi apunta els reptes que cal-
drà afrontar en el moment de l’elaboració 
del Pla de participació, en vessants com 
l’organització de la participació, els pro-
cessos i les experiències concrets, el fun-

cionament dels òrgans de participació, els 
canals de comunicació, i l’enfortiment de 
les entitats i del teixit associatiu local.

Durant l’acte, es van presentar tres 
experiències d’interès sobre la xarxa d’en-
titats: un projecte de formació en noves 

tecnologies del Casal de Gent Gran de Can 
Malet, el model de coordinació per a la 
cogestió d’espais d’un seguit d’associaci-
ons juvenils i culturals mitjançant una 
federació d’entitats, i el funcionament del 
consell de solidaritat i cooperació local. 

Primeres conclusions de la diagnosi 
sobre la participació ciutadana 
al Masnou

Xavier Serra
Regidor
de Participació 
Ciutadana

Fins ara, al Masnou hi havia processos 
de participació sense relació els uns amb 
els altres i no estaven pensats de manera 
global. La diagnosi presentada permetrà 
elaborar un Pla de participació municipal 
que faci aquesta reflexió i ordeni els pro-
cessos participatius al Masnou. D’altra 
banda, cal destacar el paper de les asso-
ciacions com a escoles de democràcia i 
de participació, i la necessitat de tenir en 
compte les seves impressions, reflexions i 
crítiques, per avançar tots junts en aquest 
camí, així com la importància de donar 
a conèixer les experiències positives que 
fan i que ens poden servir a tots.

El divendres 4 de març, el Casino del Masnou va acollir la presentació de l’edició 
en català del diari La Vanguardia. El teatre de l’entitat es va omplir de subs-
criptors i subscriptores i públic en general, a més de comptar amb l’assistència 
d’alcaldes de les localitats dels voltants i de diverses autoritats municipals. La 
presidenta del Casino, Eulàlia Villà, va agrair a l’exalcalde, Josep Azuara, la 
seva intercessió perquè l’entitat acollís aquest acte, i a l’actual alcalde, Eduard 
Gisbert, la seva presència. Per part del diari, van conduir l’acte Enric Juliana, 
director adjunt; Enric Sierra, responsable de l’edició digital, i Magí Camps, cap 
de redacció i responsable lingüístic de la nova edició.

La presentació de l’edició 
en català de ‘La Vanguardia’ 
omple el Casino

El 12 de març es van fer públiques les primeres conclusions de l’anàlisi del teixit associatiu.

El regidor Xavier Serra i la tècnica Najat Driouech.

La població nouvinguda que s’empadroni 
al Masnou ja compta amb una eina molt 
útil per conèixer els principals recur-
sos i serveis que l’Administració posa 
al seu abast i perquè pugui exercir amb 
total satisfacció els seus drets: la Guia 

d’acollida municipal. El document es va 
presentar el divendres 11 de març, a la 
sala de conferències de l’Edifici Centre. 
Com va explicar el regidor de Solidaritat i 
Cooperació, Xavier Serra, durant l’acte, 
la Guia també fa incidència en els deures 
que cada persona ha de complir perquè la 
convivència sigui satisfactòria. 

La presentació d’aquesta Guia va 
comptar amb l’assistència d’una vintena 
de persones de procedències molt diver-
ses i que ara resideixen al Masnou. La tèc-
nica municipal Najat Driouech va expli-
car el contingut del document.

El regidor va afirmar que “aquesta és 
una guia que s’adreça a totes aquelles per-
sones que, vinguin d’on vinguin, ja sigui de 
Sabadell o de Mali, necessiten conèixer les 
dades bàsiques de la nostra població. 
Conèixer els drets, els deures i els serveis 
és, sens dubte, el primer pas per a qualse-
vol procés d’integració.”. 

Eulàlia Villà, presidenta 
del Casino, va obrir l’acte.
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Les rues, protagonistes del carnaval
La festa es va estendre amb activitats del 3 al 9 de març, organitzades per entitats i consistori

Durant dos caps de setmana seguits, el municipi recorda i homenatja els costums folklòrics del sud d’Espanya

Amb motiu del Dia d’Andalusia, i davant 
l’èxit del primer agermanament de l’any 
passat, el diumenge 27 de febrer, la plaça 
de Marcel·lina de Monteys va acollir el 
segon agermanament d’Extremadura i 
Andalusia amb el Masnou. Durant tot el 
dia, s’hi van dur a terme nombroses actu-

acions, balls i activitats per a nens i nenes. 
També hi havia les típiques casetas. La 
trobada va ser organitzada per un grup de 
persones entusiasmades amb la seva terra 
i que compten amb la col·laboració per a la 
celebració d’aquesta diada de la Federació 
de Comerç i l’Ajuntament.

D’altra banda, durant tot el diumenge 6 
de març, la plaça de Ramón y Cajal va 
acollir una nova celebració del Dia d’An-
dalusia, que va comptar amb diverses 
actuacions de cant i ball flamenc i va ofe-
rir el típic potaje rociero per a tothom. 
L’activitat va ser organitzada des del Cen-

tre Cultural Luz del Alba, amb la col-
laboració de l’Ajuntament del Masnou, i 
amb la voluntat d’apropar als andalusos i 
andaluses un tros de la seva terra en un 
dia tan assenyalat. Les dues celebracions 
van comptar amb una gran assistència de 
públic. 

La rua organitzada per la Comissió de 
Festes i l’Ajuntament del Masnou el matí 
del diumenge 6 de març va ser la darrera 
de les quatre que van tenir lloc aquell cap 
de setmana de carnaval. Hi van participar 
carrosses i comparses, que van sortir de 
l’avinguda de Pau Casals fins a la plaça de 
Marcel·lina de Monteys, on es va celebrar 
el ball de disfresses i hi va haver animació 

infantil. Les altres rues dedicades al públic 
infantil van tenir lloc les tardes del 4 i 5 
de març, organitzades pel Centre Obert 
Maricel i l’Associació de Veïns de Ramón 
y Cajal, respectivament. La Rua Diabòlica, 
acompanyada per la Colla de Diables del 
Masnou, es va fer el dissabte 5 de març al 
vespre. També durant aquell cap de setma-
na, a Ca n’Humet, van tenir lloc les festes 

del Carnaval Jove (divendres), i el concurs 
i ball de disfresses CarnaBall (dissabte).

El carnaval va acabar el 9 de març, 
dimecres de cendra, amb el judici i la 
crema del rei Carnestoltes. També va 
haver-hi una sardinada popular a Ca n’Hu-
met, en què van participar persones ves-
tides de dol per fer l’enterrament de la 
sardina. 

Nota d’aclariment

A El Masnou Viu número 44, a l’agenda, 
es va incloure l’acte del CarnaBall dins 
els actes del programa del Carnaval 
Jove, quan era una activitat independent 
del programa esmentat.

El Masnou celebra el Dia d’Andalusia i Extremadura

La rua de carnaval de les entitats, organitzada per la Comissió de Festes, va sortir del parc esportiu de Pau Casals i va arribar a la plaça de Marcel·lina de Monteys.

Una de les actuacions del dia de l’agermanament amb Andalusia i Extremadura. A la plaça de Ramón y Cajal es va celebrar una altre Dia d’Andalusia, organitzat per Luz del Alba.
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Amb el lema “Passa la ITV de la salut. Cui-
da’t el cor!”, l’Ajuntament del Masnou ha 
engegat una campanya per animar la ciu-
tadania a millorar la seva qualitat de vida 
i controlar els indicadors que marquen 
l’estat de salut, com ara la pressió arteri-
al, el colesterol total, l’índex de glucèmia 
i l’índex de massa corporal. La campanya, 

que compta amb el suport de l’Institut 
Català de la Salut (ICS) i dels dos centres 
d’atenció primària (CAP) del municipi, es 
fonamenta en un llibret que, entre altres 
consells, explica les característiques de 
cada un dels indicadors i la importància 
de controlar-los. El llibret –que la pobla-
ció rep a casa– ofereix una taula per fer 
el seguiment de l’evolució d’aquests indi-
cadors després de visitar el CAP i rebre 
l’atenció del personal d’infermeria.

La campanya “Passa la ITV de la salut” 
va ser presentada a la premsa el dimarts 22 
de març a l’Ajuntament del Masnou, amb la 
presència de l’alcalde del Masnou, Eduard 

Gisbert; la regidora de Salut, Cruz Álva-

rez Artidiello; la directora de l’Equip 
d’Atenció Primària el Masnou, M. Mar 

Isnard Blanchard, i l’adjunta de direc-
ció del centre d’atenció primària (CAP) 
Ocata, la infermera Isabel Sánchez. A 
més a més, la campanya ha comptat amb 

la col·laboració del cardiòleg Valentí Fus-

ter, autor d’un dels textos introductoris 
del llibret sobre la importància de la pre-
venció en la salut i que, a més, va enviar 
unes paraules a la regidora i l’alcalde com 
a mostra de suport i de felicitació per a 
l’inici de la campanya.

La regidora de Salut va explicar que 
la campanya s’ha posat en marxa per 
la convicció de l’Equip de Govern, i en 
especial de l’alcalde, de la importància de 
difondre els beneficis de la prevenció per 
a la millora de la qualitat de vida. Segons 
la regidora, aquesta iniciativa és també 
una mostra que el consistori ha donat i 
dóna una rellevància especial a tots els 
temes relacionats amb la salut. D’altra 
banda, Isnard va celebrar la campanya, 
ja que l’ha considerada una “molt bona 
oportunitat perquè la gent vingui volun-
tàriament a controlar els factors de risc 
cardiovascular”. En aquest sentit, també 
va incidir l’adjunta a la direcció del CAP 
d’Ocata, Isabel Sánchez, que va remar-
car els beneficis que suposa “predispo-
sar la gent a fer aquestes visites al CAP”, 
perquè “normalment, aquests controls els 
hem de fer quan els pacients vénen per 
un altre tema més urgent”. Tant Sánchez 
com l’alcalde van agraïr la tasca dels i 
les professionals dels dos CAP, sense els 
quals aquesta campanya no es podria dur 
a terme.

Per finalitzar l’acte, l’alcalde va remar-
car la seva convicció que la campanya 
servirà perquè la població prengui cons-
ciència de la importància de cuidar-se per 
millorar la seva qualitat de vida. A més, 
va mostrar la seva voluntat que no sigui 
una campanya aïllada, sinó que tingui con-

tinuïtat i que permeti abordar altres temes 
importants relacionats, com ara l’alimen-
tació. 

Com va explicar la regidora, dintre de 
la campanya hi ha previstes diverses acti-
vitats que vagin reforçant el missatge de 
la necessitat d’acudir al CAP a fer-se els 
controls pertinents, com ara la xerrada 

que tindrà lloc el 28 de març, a l’Ajunta-
ment del Masnou, a les 19.30 h, a càrrec 
del doctor Toni Bayés Genís, cap de 
Servei de Cardiologia de l’Hospital Uni-
versitari Germans Trias i Pujol. El títol 
de la xerrada serà “Com viure de forma 
cardiosaludable”.

També van ser presents a la presenta-
ció la tècnica de la Regió Sanitària del Bar-
celonès Nord i Baix Maresme, Rosa Llau-

sí Sellés; la directora del Servei d’Atenció 
Primària Badalona-Sant Adrià de Besòs, 
Agnès Llatas Sánchez; la coordinadora 
de processos d’infermeria del Servei 
d’Atenció Primària Badalona-Sant Adrià 
de Besòs, M. José Ulldemolins Papas-

seit, i l’adjunta de direcció de l’Equip 
d’Atenció Primària Masnou, M. Dolors 

Álvarez Rodríguez. 

L’Ajuntament engega una campanya 
per animar la població a fer-se revisions 
i controlar-se la salut
La ciutadania rebrà un llibret a casa amb informació sobre indicadors que marquen l’estat de salut 
i amb la recomanació d’acudir al CAP a controlar-se’ls de manera habitual

La campanya “Passa la ITV de la salut” es va presentar el 22 de març.  

El món viatja a una velocitat 
increïble, però les persones 
cada cop ens movem menys 

Les mesures indispensables per millo-
rar la nostra qualitat de vida i evitar la 
possibilitat de patir un infart es concreten 
en quatre normes bàsiques: dur a terme 
una dieta sana, realitzar activitat física, 
no fumar i controlar la tensió arterial. 
Es tracta de quatre consells tan simples 
que sorprèn que hi hagi tantes persones 
que els ignorin. Però la veritat és que els 
números no enganyen pas: tot i que la nos-
tra societat va cada cop a una velocitat 
més ràpida, les persones, en general, ens 
movem menys. Així, cada any augmenta 
la xifra de casos d’estrès i ansietat, i, al 
mateix temps, creixen les taxes d’obesitat 
i depressió, factors que infl ueixen directa-
ment en l’aparició de trastorns cardíacs.

Avui dia, no és cap novetat, tothom 
pateix estrès, en major o menor mesura. 
Només cal pensar en el que jo anomeno 
la malaltia del correu electrònic: moltes 
persones, com jo mateix, rebem 150 cor-
reus electrònics diaris que esperen una 
resposta, un fet que, inevitablement, ens 
crea ansietat. A més, cada cop trobem 
menys temps per fer exercici físic i, no 
cal dir-ho, ens alimentem pitjor, cosa 
que fa que les malalties cardiovasculars 
no deixin de créixer: l’OMS preveu que 
el 2020 es produiran 25 milions de de-
funcions relacionades de manera directa 
amb les malalties del cor i les artèries.

Malgrat tot, assumir les mesures 
preventives per evitar complicacions 
cardíaques i millorar la nostra qualitat 
de vida no ha de representar cap càrre-
ga. Tenint en compte que els avenços de 
la medicina estan contribuint a augmen-
tar l’esperança de vida de la població, 
hauríem de prendre el compromís de 
millorar els nostres hàbits quotidians 
per mantenir el nostre pes ideal, superar 
l’estrès, controlar el colesterol, deixar 
el tabac i no recaure-hi, aconseguir 
una bona forma física, etc. Molt aviat 
podríem comprovar com, per a qualsevol 
persona, complir cent anys deixaria de 
ser un fet excepcional per convertir-
se en quelcom habitual. El gran repte 
per a la població serà poder aprofi tar 
aquesta fantàstica oportunitat i arribar 
a la centena amb les millors condicions 
físiques possibles, per poder gaudir de la 
longevitat amb la màxima plenitud. 

És per aquest motiu que és un plaer 
per mi fer la presentació d’aquesta cam-
panya preventiva per millorar la qualitat 
de vida dels ciutadans i ciutadanes 
endegada per l’Ajuntament del Masnou: 
la prevenció és la millor medicina al 
vostre abast!

EL PERSONAL DELS DOS 
CAP DEL MASNOU DÓNA 
SUPORT A LA INICIATIVA. 
CAL DEMANAR HORA AMB 
INFERMERIA

LA CAMPANYA ACULL UNA 
XERRADA EL DIA 28 A 
CÀRREC DEL DOCTOR TONI 
BAYÉS GENÍS, CAP DE SER-
VEI DE CARDIOLOGIA DE 
L’HOSPITAL UNIVERSITARI 
GERMANS TRIAS I PUJOL
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A les acaballes del mes, el balanç del pro-
grama d’actes organitzat per l’Ajuntament 
i diverses entitats i col·lectius del municipi 
coincidint amb la celebració del 8 de març, 
configurat sota el lema “El mes de març, el 
mes de les dones”, és més que positiu. La 
regidora de Dona, Marta Neira, ha comen-
tat que “cada any assisteixen més persones 
als actes que commemoren el Dia Interna-
cional de la Dona, la qual cosa m’alegra 

molt perquè evidencia que les accions de 
sensibilització que estem duent a terme 
funcionen”. Totes les propostes incloses 
dins el cicle van voler posar de manifest el 
paper de la dona a la societat i reivindicar 
la igualtat d’oportunitats entre sexes.

El programa d’actes va començar amb 
la lectura del manifest institucional del Dia 
Internacional de les Dones, el 8 de març, al 
Centre d’Informació i Recursos per a Dones 
(CIRD). Durant l’acte, es va poder gaudir 
d’una audició musical i una lectura de poe-
mes amb la col·laboració dels i les alumnes 
Maria Puig, Joaquin Ortiz i Carla Zara-

goza, de l’Estudi Musical Carmen Amo i 
Anna Remartínez. 

Entre els actes previstos al programa, el 
dissabte 12 de març, el grup de teatre GAT 
va representar l’obra Veus de dones: el des-

amor al CIRD, amb dues sessions el mateix 
dia, a les 18 i a les 20 h. En el moment de 
tancar aquesta edició, era previst que l’obra 
es tornés a representar el dia 27 de març a 
les 12 h.

El diumenge 13 de març, a Ca n’Hu-
met, va tenir lloc la III Mostra de Curts de 
Dones, en què col·laboren l’Associació de 

Dones per la Igualtat del Masnou i l’As-

sociació AKONGA.
Una xerrada sobre la nova Llei de cus-

tòdia compartida, a càrrec de l’Associació 

de Dones Juristes, el dimarts dia 15, al 
CIRD, va completar les activitats progra-
mades.

Una altra activitat emmarcada dins 
d’aquest mes però que tindrà continuïtat 
ha estat el taller setmanal “Dona’t permís!”, 

iniciat el 24 de març i adreçat a totes les 
dones del Masnou que volen retrobar-se 
amb la seva essència femenina, escoltar-
se, cuidar-se i modificar certs patrons here-
tats que les allunyen del món de la saviesa 
interior. 

També el 29 de març, a les 19.30 h, es 
presentarà a la ciutadania la proposta d’un 
projecte per decorar una paret mitgera al 
Masnou amb una intervenció a partir del 
tema “La dona i la llar”. Aquesta iniciati-
va es podrà veure a l’exposició de Carme 

Muñoz, Helena Sabio i Sussi Salat, que 
mostra diverses intervencions murals a 
l’espai urbà i que va ser inaugurada el 8 de 
març a la Casa de Cultura i es podrà veure 
fins al 3 d’abril.

D’altra banda, el 31 de març, de 10 a 14 
h, a l’edifici Els Vienesos, es farà el taller 
“Compra segura per Internet, fes-te la vida 
més fàcil”, adreçat a totes les dones de la 
vila que, pel ritme de vida de vertigen que 
porten, tenen poc temps personal, i han de 
dedicar gran part d’aquest temps a organit-
zar i gestionar les compres personals i fami-
liars. És per això que s’oferirà una eina de 
compra ràpida i eficaç a partir de la xarxa. 
Caldrà inscripció prèvia, trucant al CIRD.

Com ja s’ha fet en edicions anteriors, 
una part important de la campanya de cons-
cienciació sobre la presència de la dona a la 

societat va adreçada als infants i al jovent. 
Per a l’alumnat masnoví, es farà el taller 
“Les artistes es fan visibles”, a càrrec de 
Blancdeguix, adreçat a l’alumnat de pri-
mer a sisè de primària de l’escola Ocata. 
L’objectiu del taller és fer visibles les dones 
artistes al llarg de la història, conèixer algu-
nes artistes de diferents èpoques, veure qui 
eren, com vivien i quina era la seva obra, i 
dur a terme una obra en relació amb cada 
artista treballada. Aquest taller es farà del 
28 de març a l’1 d’abril a l’escola Ocata i, 
una vegada acabat, es farà una exposició 
amb els treballs resultants.

A més, amb la voluntat que les dones 
nouvingudes puguin practicar el català, 
s’ha organitzat un grup de conversa en cata-
là, de caràcter setmanal i conduït per dones 
voluntàries. 

El mes de març s’entrega a la dona
Dins el programa, es presenta, el 29 de març, una proposta d’intervenció en una paret mitgera

Lectura del manifest del Dia Internacional de les Dones. Xerrada sobre la nova Llei de custòdia compartida.

III Mostra de Curts de Dones. Respresentació de l’obra de teatre a càrrec del GAT.

TOTES LES PROPOSTES 
INCLOSES DINS EL CICLE 
VAN VOLER POSAR DE 
MANIFEST EL PAPER DE 
LA DONA A LA SOCIETAT I 
REIVINDICAR LA IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS ENTRES 
SEXES

UNA PART IMPORTANT DE 
LA CAMPANYA DE CONS-
CIENCIACIÓ SOBRE LA 
PRESÈNCIA DE LA DONA A 
LA SOCIETAT VA ADREÇADA 
ALS INFANTS I AL JOVENT
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Les associacions de mares i pares d’alum-
nes dels centres educatius del Masnou van 
impulsar una plantada d’arbres que, amb el 
suport de la Regidoria d’Educació i a través 
del Pla educatiu d’entorn (PEE), van dur a 
terme el dissabte 19 de març. Es van plan-
tar 6 arbres de l’espècie Tamarix africana, 
100 plantes de Retama monosperma i 100 
plantes Crithmum maritimum. A la planta-
da van participar alumnes, pares i mares i 
personal docent de diverses escoles del 
Masnou. Personal de l’empresa CESPA va 
orientar les famílies en tot moment per a 
les feines de plantació. Es poden veure els 
treballs d’aquell dissabte als laterals de les 
dues rieres que hi ha davant del baixador 
d’Ocata. 

Després d’haver treballat durant els últims anys en projectes d’innovació en 
l’educació ambiental, el divendres 25 de març, l’escola Lluís Millet va rebre l’acre-
ditació d’Escola Verda, amb el compromís de continuar avaluant i millorant la 
tasca feta fins ara. L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde del Masnou, 
Eduard Gisbert; el regidor d’Educació, Màxim Fàbregas; el regidor de Medi 
Ambient, Ernest Suñé, i la directora del centre, Montse Real, que van descobrir 
la placa acompanyats per l’alumnat i el professorat del centre. El programa 
Escoles Verdes és un instrument creat per la Generalitat de Catalunya per ajudar 
els centres educatius que voluntàriament decideixen esdevenir un espai d’apre-
nentatge per al desenvolupament sostenible. El programa pretén generar un canvi 
en la cultura del centre perquè esdevingui un referent de sostenibilitat.. 

El 25 de març, a Els Vienesos, es va fer l’acte 
d’homenatge als i les mestres del Masnou. 
L’acte en el qual es va lliurar als centres 
escolars del nostre municipi una placa de 
reconeixement de la tasca educativa dels 
nostres ensenyants, va tenir lloc en compli-
ment d’una moció presentada per CiU que, 
modificada per ICV-EUiA i PSC, va ser apro-
vada per unanimitat pel Ple de l’Ajuntament 

del Masnou. El lliurament de les plaques va 
ser una de les propostes acordades pels 
membres de la Comissió Tècnica previs-
ta al Reglament d’honors i distincions del 
Masnou i validada pel Consell Escolar Muni-
cipal, que també va donar el seu vistiplau 
a atorgar el nom de plaça dels Mestres del 
Masnou al nou espai creat entre els carrers 
de Josep Llimona, Bonaventura Bassegoda 

i Roger de Flor com a conseqüència de la 
construcció del nou edifici de dependències 
municipals de Roger de Flor i de les obres 
dels carrers que l’envolten per convertir-los 
en zona de vianants.   

Al mateix acte es va impartir la confe-
rència “Mestres: entre l’escola i el món”, a 
càrrec d’Antoni Tort, i, posteriorment, es 
va inaugurar l’exposició “Educant al Mas-

nou”, realitzada amb una part de les foto-
grafies que la professora Gregoria Romano 
havia cedit a l’Ajuntament i que són un recull 
d’imatges de vivències educatives acumula-
des al llarg de més de 36 anys de dedicació 
a l’ensenyament al nostre municipi. 

En la seva intervenció, el regidor 
d’Educació, Màxim Fàbregas, va insistir 
en la necessitat i la justícia de l’acte d’ho-
menatge als i les mestres del Masnou, i va 
manifestar la seva esperança que aquest 
acte serveixi d’exemple per a altres 
municipis de Catalunya i posi de relleu 
el reconeixement merescut dels nostres 
ciutadans i ciutadanes envers la figura 
de l’ensenyant i la seva tasca educativa, 
imprescindible per assegurar la formació 
d’una ciutadania compromesa amb els 
nostres pobles i ciutats. 

Al mateix temps, va agrair a Gregoria 

Romano la cessió de les seves fotografies, 
que ha fet possible que el municipi vegi 
augmentat el seu patrimoni audiovisual i 
hagi omplert alguns forats de la història de 
l’educació al Masnou. Fàbregas també es 
va mostrar confiat que l’exposició servirà 
perquè altres ciutadans i ciutadanes del 
Masnou, vinculats o no amb el món de 
l’Educació, segueixin l’exemple de Roma-

no i cedeixin a l’Ajuntament aquelles imat-
ges o documents que, de mica en mica, 
permetran anar completant la història del 
nostre municipi. 

Homenatge als i les mestres 
del Masnou
El municipi vol reconèixer la tasca dels i les professionals de l’ensenyament

Moment de l’acte de reconeixement de la tasca educativa dels i les ensenyants del Masnou.

La plantada d’arbres a la platja va ser 
impulsada per les associacions de pares i 
mares d’alumnes dels centres educatius.

EDUCACIÓ

Plantada 
d’arbres a la 
platja

L’escola Lluís Millet rep 
el distintiu d’Escola Verda

L’EXPOSICIÓ ‘EDUCANT 
AL MASNOU’ RECULL FOTO-
GRAFIES DE GREGORIA 
ROMANO
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El grup impulsor de l’Aula d’Extensió Uni-
versitària del Masnou està en la darrera 
fase dels treballs necessaris per a la posa-
da en marxa d’aquest nou projecte edu-
catiu. Els darrers mesos, un grup format 
per entre 15 i 20 persones interessades 
en aquest projecte s’ha trobat per tal de 
donar-li contingut.

A la darrera reunió, que va ser el 16 
de març, es van aprovar tant la proposta 
d’estatuts com els noms de les persones 
que, en els primers temps de vida de l’en-
titat, seran les encarregades de dinamitzar 
aquest projecte.

L’Aula d’Extensió Universitària del Mas-
nou, projecte educatiu que es presentarà 

al Masnou el 27 d’abril, iniciarà les activi-
tats el 5 d’abril, a les 19 hores, a Can Malet, 
amb la conferència “El delicat equilibri de 
la vida”, a càrrec d’en Francesc Lozano, 
biòleg, màster en humanitats i professor a 
la Universitat Ramon Llull. 

El regidor d’Educació, Màxim Fàbre-

gas, ha manifestat la seva satisfacció per-
què aquest projecte, en el qual la Regido-
ria, amb la col·laboració del grup impul-
sor, està treballant des de fa més d’un any, 
esdevingui una realitat que permeti posar 
en contacte els masnovins i masnovines 
amb el món universitari a través de xerra-
des, tallers i altres activitats, que comple-
mentaran l’oferta educativa del Masnou. 

L’Aula d’Extensió 
Universitària del Masnou, 
aviat una realitat

Del 2 al 13 de maig, totes les famílies amb infants nascuts els anys 2009, 2010 i 
2011 podran presentar la sol·licitud de preinscripció per optar a una plaça a les 
escoles bressol municipals Sol Solet i La Barqueta. La presentació de sol·licituds 
s’haurà de fer a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), que, durant el període 
de preinscripció i matrícula, i de dilluns a divendres en horari de 10 a 14 h estarà 
ubicada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

El dilluns 11 d’abril a les 18 h a Ca n’Humet, la Regidoria d’Educació ha programat 
una xerrada informativa per a totes les famílies que estiguin interessades a fer la 
preinscripció. A la trobada s’informarà, a més de les dates de preinscripció i matrícu-
la, dels criteris generals i complementaris de prioritat en l’admissió de l’alumnat, així 
com de la documentació necessària per formalitzar la preinscripció. 

Per a més informació sobre el procés de preinscripció i matrícula, podeu trucar al telè-
fon 93 557 18 52, de dilluns a divendres, de 10 a 14 h, o bé enviar un correu electrònic a: 
educacio@elmasnou.cat.

Per a informació sobre el contingut dels cursos i instruments, podeu trucar al telèfon 
647 214 550, els dimarts i dijous, de 17.30 a 20.30 h, o enviar un correu electrònic a l’adreça: 
emumm@elmasnou.cat.

Escoles bressol municipals

Un curs més, els centres de primà-
ria del Masnou col·laboren amb 
la Regidoria d’Educació per fer 
realitat el Consell Municipal dels 
Infants. Aquest projecte educatiu 
fa possible que els i les alumnes 
de 6è de primària rebin formació 
sobre els conceptes bàsics de la 
democràcia i la participació que, 
posteriorment, els permetran ser 
protagonistes d’un procés que fina-
litza amb la presentació d’una pro-
posta al Govern municipal d’acord 
amb els seus interessos i les seves 
necessitats.

El Consell dels Infants d’en-
guany va iniciar les activitats el 
dilluns 7 de març i, durant les tres 
primeres setmanes, l’alumnat par-
ticipa en unes sessions teòriques 

i pràctiques i escull els regidors i 
regidores que seran els seus repre-
sentants en el Consell d’aquest 
curs.

El dimarts dia 29 de març va 
tenir lloc el Ple de constitució 
del Consell, amb la participació 
dels petits regidors i regidores i la 
presència de l’alcalde i el regidor 
d’Educació, així com d’altres regi-
dors i regidores del consistori.

Les sessions per preparar i arri-
bar a disposar d’una proposta de 
consens començaran al mes d’abril 
i s’allargaran fins a mitjan maig, 
quan, al ple de cloenda del Consell, 
es donarà suport a la proposta final 
que els petits regidors i regidores 
anunciaran en un manifest comú de 
tots els centres educatius.. 

Durant el mes de maig es durà a terme 
el procés de preinscripció i matrícula de 
l’Escola Municipal de Música del Masnou. 
Primer, però, caldrà que el 26 d’abril es 
determini l’oferta de places. Després, el 5 

de maig, hi ha convocada una reunió infor-
mativa per a les famílies, que serà a l’escola 
Ferrer i Guàrdia, a les 20.30 h. 

Entre el 2 i el 6 de maig l’alumnat que ja 
és de l’escola confirmarà la reserva de plaça. 
Un cop finalitzat aquest procés, es publica-
ran les vacants (13 de maig) i es procedirà 
a la preinscripció de l’alumnat nou (del 16 
al 20 de maig). El 27 de maig es faran públi-
ques les llistes provisionals d’admesos, i els 
dies 30 i 31 de maig s’hi podran presentar 
al·legacions. Amb la data per concretar, hi 
haurà un sorteig dels números de desempat, 
i el 3 de juny es publicaran, per activitats, les 
llistes d’admesos. Finalment, la matriculació 
serà del 27 de juny a l’1 de juliol.

L’horari de matrícula serà de dilluns a 
divendres, de 8.30 a 14 h, i els dijous 
també a la tarda, de 17 a 20 h, a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC, carrer de 
Roger de Flor, 23). 

Consell Municipal 
dels Infants, 
curs 2010-2011

Preinscripció i matrícula 
a l’Escola de Música 
Municipal del Masnou

Les Miniolimpíades a la platja van ser una iniciativa del Consell Municipal d’Infants.

Una edició anterior de l’Aula d’Extensió Universitària.

Actuació d’alumnes de l’EMUMM.
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Recentment s’ha presentat a la ciuta-
dania la publicació El Masnou d’avui, 
que recull les accions principals que 
ha promogut l’actual Equip de Govern 
municipal. 

Aquesta publicació té com a finalitat 
retre comptes a la ciutadania de la feina 
feta, ara que arribem al final del mandat, 
i ha de ser la ciutadania la que haurà de 
jutjar-la i actuar en conseqüència a les 
properes eleccions municipals.

Els darrers vuit anys, amb governs 
progressistes, el Masnou ha canviat la 
seva fesomia. Fins i tot vam haver d’as-
faltar carrers, encara… En fi, han estat 
uns anys de millores i de gran dinamisme, 

molt diferents de l’atonia i la inactivitat 
a què ens tenien acostumats els governs 
anteriors de CiU.

El present mandat, a diferència de 
l’anterior, ha estat marcat per la crisi eco-
nòmica, amb tot el que això comporta: 
una disminució dels ingressos municipals 
alhora que augmentaven les necessitats 
de despeses socials. I, malgrat aquesta 
realitat, hem tirat endavant un bon nom-
bre d’inversions en serveis, parcs i equi-
paments.

Ben aviat s’inicia una nova etapa, 
encara marcada per la crisi, que cal afron-
tar amb determinació, però també amb 
una bona càrrega d’il·lusió i creativitat, 
per donar pas a una altra manera de fer 
política molt més horitzontal, comptant 
amb la gent, barri a barri, persona a per-

sona, amb una actitud dialogant i escol-
tant atentament. 

Cal escoltar la ciutadania, els seus 
problemes, les seves propostes de solu-
ció, els seus projectes, les seves aspira-
cions. Només així podrem construir una 
societat cohesionada, forta, compromesa 
amb les qüestions col·lectives.

Cal reivindicar la política, no només 
com el mecanisme que fa funcionar l’apa-
rell de l’administració, sinó com un exer-
cici col·lectiu que reclama la responsabi-
litat i la participació personal de cadascú 
per fer que les coses funcionin. Totes les 
coses importants que ens afecten passen 
per l’espai públic. Per això la política és 
massa important per deixar-la només en 
mans dels polítics…

Cal prioritzar, encara més, la reacti-

vació econòmica, els estímuls i les faci-
litats per a les empreses, els autònoms i 
els professionals, per tal de crear llocs 
de treball.

Cal aprofitar més la creativitat de la 
nostra gent. Tenim la fortuna de comptar 
amb molts creadors i creadores en tota la 
gama de disciplines: art, literatura, foto-
grafia, artesania, disseny… Tenim un 
tresor humà que cal cuidar i potenciar, 
i així aconseguirem fer de la creativitat i 
el coneixement un dels motors principals 
de la nostra activitat productiva.

Per acabar, cal fugir del pessimisme 
i afrontar els reptes que tenim per enda-
vant amb confiança, amb valentia i deter-
minació, posant el millor de cadascú de 
nosaltres per viure i conviure en un Mas-
nou ple de vida.

Per un Masnou ple de vida

Falta poc menys de dos mesos perquè se 
celebrin les properes eleccions munici-
pals. Aquestes, les municipals, sempre 
són unes eleccions importants, perquè 
ens permeten escollir el govern més pro-
per que tenim. És el govern que decideix, 
per exemple, quin IBI paguem, quins 
equipaments esportius són prioritaris o 
si dóna, o no, suport a una consulta sobre 
la independència de Catalunya impulsada 
per una entitat del municipi. És, en defi-
nitiva, el govern amb el qual ens relacio-
nem com a club esportiu, entitat, AMPA o 
directament com a ciutadans individuals. 

Les municipals són també importants 
perquè valorem més les persones que els 
partits polítics, ja que sovint coneixem les 
persones que es presenten a les diferents 
opcions. 

Aquesta vegada, però, les eleccions 
tenen un plus d’importància. Estem vivint 
anys de dificultats econòmiques, en què 
encara es complica més trobar una bona 
feina, comprar o llogar un pis, fer créixer 
el negoci propi... Tenim un futur immediat 
complicat, també per al Govern munici-
pal del Masnou que surti de les properes 
eleccions del maig. El nou Govern tindrà 
al davant quatre anys durant els quals 
haurà de saber gestionar un pressupost 
que decreix amb el repte de saber fer 
front a les necessitats de la ciutadania. 

Fer més amb menys, saber prioritzar pres-
cindint d’allò prescindible, encara que a 
tots ens agradaria que els serveis muni-
cipals i les inversions de l’Ajuntament 
fossin il·limitades. I això requereix gent 
preparada, que toqui de peus a terra, que 
no vulgui estirar més el braç que la màni-
ga. Serà irresponsable aquell qui prometi 
molt, més enllà del possible, o aquell qui 
es pensi que sent simpàtic n’hi ha prou. 

Aquestes properes eleccions muni-
cipals també són especials perquè es 
presenten més obertes que mai. L’alcalde 
actual, el senyor Gisbert, no es torna a 
presentar després de vuit anys al capda-
vant del Govern municipal. Ha estat tot 
just el segon alcalde que hem tingut al 
Masnou, després del senyor Azuara, des 

del restabliment de la democràcia. Ara 
s’obre un nou període en el qual, entre 
tots els masnovins i masnovines, haurem 
de triar la nova persona que encapçali el 
futur Govern. Cal que sigui una persona 
capaç, bregada, amb experiència i mol-
tes ganes per pilotar l’Ajuntament aquests 
anys que vénen. Algú que conegui el Mas-
nou, que tingui al cap un projecte de futur 
per al municipi, algú que s’estimi el Mas-
nou. Ens fa falta algú que sàpiga escoltar, 
que vulgui buscar l’acord entre els dife-
rents interessos que conviuen al Masnou, 
però que, alhora, no dubti a l’hora de 
prendre decisions. La nostra candidatura 
ho té molt clar: per Esquerra Republicana 
de Catalunya-Acord pel Masnou, aquest 
algú és en Jaume Oliveras i Maristany.

El 22 de maig, eleccions al Masnou, 
més obertes i importants que mai

El mandat municipal actual esgota les 
darreres setmanes de recorregut i, com 
és lògic, enmig d’un clima clarament 
electoral (alguns més que d’altres). En 
fem una valoració positiva en molts i 
diversos àmbits, perquè s’han efectuat 
accions de govern clarament beneficio-
ses per al conjunt del Masnou. En altres 
aspectes ens agradaria poder pensar el 
mateix, però no podem fer-ho, com per 
exemple, l’adquisició de l’antiga caserna, 
l’elevat endeutament, la no-realització 
del parc Vallmora o l’edificació del solar 
de Correus. En l’acció del Govern muni-
cipal massa sovint hem tingut una sen-
sació d’una certa improvisació, pèrdua 

d’orientació i dels referents, i manca de 
cohesió interna.

Els ajuntaments que sorgiran de les 
properes eleccions del maig hauran de fer 
front a un context mai vist els darrers anys 
d’ajuntaments democràtics. Al Masnou, 
aquest fet no és una excepció. En el nos-
tre cas, es tracta d’una triple cruïlla entre 
la crisi econòmica, la pèrdua de la nostra 
identitat local i la manca de confiança en 
la política en general. Malgrat tots aquests 
forts condicionants, tenim la sensació que 
CiU pot ser percebuda de nou com aque-
lla força transformadora, central, serena 
i que ara pot fer possible els desitjos de 
canvi d’una part important de la gent del 
Masnou. Hem pogut fer el canvi a Catalu-
nya i ara estem treballant perquè el canvi 
sigui possible, també, al Masnou.

Volem un canvi per liderar un ajun-
tament que ha de reconciliar-se urgent-
ment amb la realitat de les coses, ano-
menant-les pel seu nom i sense que la 
pèrdua —desitgem que transitòria— de 
capacitat financera signifiqui renunciar 
a la nostra ambició de futur. Millorar tot 
el que funciona, que són moltes coses, i 
canviar per redreçar tot allò altre que no 
acaba d’anar prou bé. Un canvi per allibe-
rar les energies creadores de la societat i 
potenciar els actius de tot tipus que hi ha 
a la nostra vila. Sabem que no hi ha solu-
cions màgiques, però sí que podem obrir 
noves perspectives si aportem noves acti-
tuds i valors. Som conscients que caldrà 
esmerçar esforços per equilibrar el deute 
acumulat aquests darrers anys. S’hauran 
d’assumir criteris d’apropament al sector 

privat per facilitar la implantació d’inver-
sions, la generació de riquesa, el treball 
i per a la concertació de serveis públics. 
Haurem de canviar el concepte d’“inver-
sió” pel concepte del “manteniment” del 
que hi ha, i cercar fórmules per aturar i 
revertir la degradació de la convivència 
en alguns espais del poble. S’hauran de 
seguir prioritzant, més si cal, els serveis 
amb una clara repercussió sobre el benes-
tar de persones i famílies amb una situ-
ació econòmica greu. Però, pel damunt 
de totes les coses, caldrà saber gestionar 
amb proximitat, sensibilitat, sentit comú 
i complicitat, per fer-nos sentir orgullosos 
d’arrelar en una comunitat sòlida, oberta, 
creativa, tolerant, convivencial i amable, 
on la qualitat de vida sigui un dels nostres 
referents immediats. 

El canvi és possible

A menys de dos mesos de les elecci-
ons municipals, ja fa temps que al Mas-
nou han començat els cants de sirena i 
alguns dels futurs candidats han iniciat 
un esprint desesperat amb la intenció 
d’arribar a la meta en la millor posició.

En aquesta cursa els uns faran èmfasi 
en la tasca feta, que intentaran atribu-
ir-se en exclusiva, i d’altres intentaran 
posar de relleu les “errades” del Govern 
municipal explicant que ells ho haurien 
fet millor. Però en el que tots coincidi-
ran és a realitzar un conjunt de prome-
ses electorals, algunes de les quals seran 

impossibles de realitzar, per aconseguir 
el màxim nombre de vots.

Nosaltres, ICV-EUiA, continuem 
procurant fer les coses quan toca. Ara 
encara toca continuar la gestió munici-
pal, fent front a les responsabilitats de 
les regidories que vam assumir fa prop 
de quatre anys en formar govern i procu-
rant que el programa de govern que vam 
pactar amb el PSC es compleixi al màxim 
possible. Per això, els nostres regidors 
segueixen prioritzant la tasca municipal 
per damunt dels interessos de la nostra 
coalició i deixen per a més endavant, per 
quan toqui, la campanya electoral.

I, per això, a l’Ajuntament, la priori-
tat actual d’ICV-EUiA és fer front a les 

tasques pendents, i intentar finalitzar-ne 
el major nombre possible. 

Encara que no ho sembli, en dos 
mesos, si existeix la voluntat i el treball 
polític necessari, es poden fer moltes 
coses: es pot exigir a la Generalitat de 
Catalunya que compleixi el seu compro-
mís amb el Masnou i iniciï la construcció 
dels 36 habitatges per a la gent gran, pen-
dents des de fa més de quatre anys, així 
com que sigui més àgil en la gestió de les 
reclamacions dels veïns de les promoci-
ons d’habitatge ja adjudicades. Es poden 
completar els processos de preinscripció 
i matrícula a les escoles bressol munici-
pals, a l’escola de Música i al Centre de 
Formació de Persones Adultes. Es poden 

continuar les tasques per aconseguir que 
el nou poliesportiu, amb sales de fitness 
i activitats dirigides (entre d’altres) sigui 
una realitat el proper mandat. Es pot 
treballar per aconseguir un pacte polític 
amb un consens ampli per a la urbanit-
zació de la fase I del parc de Vallmora. 
Es pot...

Nosaltres, que tenim voluntat, ens 
comprometem a prescindir dels cants de 
sirena i, en aquests dos mesos que enca-
ra ens resten de mandat, continuarem 
mantenint la mateixa dedicació que fins 
ara, per intentar que el màxim nombre 
dels “Es pot” abans esmentats es facin 
realitat abans del 22 de maig.

És el nostre compromís!

Els cants de sirena

Màxim Fàbregas
Portaveu del Grup 
Municipal d’ICV-EUiA

Frans Avilés
Regidor no adscrit

Arribem al final del mandat i, com cada 
quatre anys, en començarà un altre des-
prés de les eleccions municipals del pro-
per 22 de maig.

És així, sempre és així. Ja ho deia 
Julio Iglesias a la seva cançó: “Las obras 
quedan, las gentes se van. Otros que 
vienen las continuaran... ¡La vida sigue 
igual!”

Però, hem de permetre que al Mas-
nou tot continuï igual? Que després de 
les eleccions municipals res no canviï, a 
excepció d’algun ball de regidors? Jo crec 
que no, i per això he decidit, juntament 

amb les persones que el van fundar i l’in-
tegren avui, que l’han fet créixer i madu-
rar aquests anys, presentar-me a les pro-
peres eleccions locals al capdavant del 
Grup Independent del Masnou.

Ho fem amb la més gran de les il-
lusions possibles, perquè volem que es 
prioritzin les bones idees davant les ideo-
logies, que no sempre encaixen al nostre 
poble i que acaben corrompent, fins i tot, 
la millor de les idees.

A més, estic convençut que la millora 
de la qualitat de vida al nostre poble no 
vindrà dels partits polítics tradicionals, 
sinó de l’impuls de les persones que, de 
manera desinteressada, mostren la seva 
ferma voluntat de renovar i rellançar la 

tristament apagada vida de poble. La 
força de les persones, independentment 
de la situació econòmica en què ens tro-
bem, sempre ha estat capaç de superar 
qualsevol obstacle.

I ens hi presentem perquè la veu dels 
ciutadans sigui realment escoltada a 
l’Ajuntament, sense necessitat d’estar afi-
liat a cap partit, atès que l’única prioritat 
del GIM és el Masnou i les seves persones.

No hi ha marxa enrere. Si tu ho vols, 
a partir del 22 de maig, una altra mane-
ra de governar serà possible, una altra 
manera de comunicar-nos entre tots 
—directa, sense intermediaris, cara a 
cara— es farà realitat, i el que és més 
important, teniu el meu compromís i el 

de la resta de membres que el confor-
men que el Grup Independent del Mas-
nou treballarà en estreta relació amb els 
ciutadans del Masnou, perquè entre tots 
superem els reptes que se’ns plantejaran 
en un futur proper i no molt llunyà. I per 
suposat, sempre des d’una perspectiva 
local, interessant-nos només per aquelles 
qüestions que ens interessen i ens preo-
cupen veritablement.

No serà fàcil. Mai abans un partit 
exclusivament municipalista no ha acon-
seguit fer arribar la seva veu a la sala 
de plens del nostre Ajuntament, però la 
gran il·lusió de tots els membres del GIM, 
sumada al vostre suport, sens dubte, ho 
farà possible.

Grup Independent del Masnou

Oriol Fernández 
Regidor del Grup 
Municipal d’ERC

Marta Neira
Regidora del Grup 
Municipal del PSC

Pere Parés 
Portaveu del Grup 
Municipal de CiU
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És potser l’entorn fantàstic que envolta l’Ins-
titut Maremar el que fa que pugui semblar que 
l’institut es manté una mica aïllat. Encara hi 
ha qui pensa que és el albergue –de quan hi 
havia la Sección Femenina– i també queden 
alguns prejudicis sobre els antics centres de 
formació professional. Però la realitat és que 
l’alumnat d’aquest centre aconsegueix molt 
bons resultats a les PAAU (proves d’accés 
a la universitat) i té exalumnes cursant tota 
mena d’estudis universitaris amb èxit. 

L’Institut Maremar va començar a funci-
onar fa més de quaranta anys com un cen-
tre no oficial de formació professional. S’hi 
ensenyava tall i confecció, i el seu nom era 
Santa Maria del Rosselló. Amb el temps, va 
passar a ser un institut de formació profes-
sional, i s’hi van iniciar cursos de diverses 
branques: tall i confecció, administratiu, 
delineació, laboratori, jardí d’infància, elec-
tricitat... Era l’any 1969, a l’inici de l’FP. 
Encara no havia arribat la democràcia i la 

gestió de l’educació estava totalment cen-
tralitzada i allunyada de les necessitats de 
l’alumnat i del territori. Finalment, les bran-
ques que es van consolidar van ser les de 
jardí d’infància, administratiu i instal·lacions 
elèctriques. Amb la LOGSE, va passar a ser 
un centre d’educació secundària i actual-
ment s’hi imparteixen estudis d’ESO, bat-
xillerat i formació professional (cicles for-
matius de grau mitjà de comerç i, possible-
ment el curs vinent, d’atenció sociosanitària 
i de grau superior de comerç i màrqueting, 
educació infantil i integració social). Actu-
alment, el centre acull més de 500 alumnes, 
prop de 200 a l’ESO, 100 a batxillerat i la 
resta als cicles formatius. 

L’objectiu principal de la directiva i 
l’equip docent del centre és oferir un ense-
nyament públic de qualitat. “Intentem estar 
al dia, fer tots els esforços necessaris per 
acompanyar els nois i noies en el seu itine-
rari formatiu, tant en els estudis obligatoris 
com en el batxillerat i la formació profes-
sional. Busquem l’èxit educatiu i treballem 
per aconseguir-lo”, explica Maria Villalta, 
directora del centre des de fa sis anys. 

Calendari molt variat i extens 
d’activitats 
Són moltes les activitats que omplen el 
calendari del centre, ja que la voluntat de 
l’equip de professionals és que l’alumnat tin-
gui oportunitats de conèixer i reflexionar 
sobre el món que l’envolta des d’una pers-
pectiva transversal, amb activitats riques i 

variades que ajudin a pensar i créixer. I això 
no ho fan sols, sinó que formen part de la 
xarxa d’escoles associades a la UNESCO i 
de les Escoles Verdes. A més, també mante-
nen un programa de solidaritat i aquest curs 
s’han inscrit a les activitats educatives de la 
Barcelona World Race.

Les cites més properes són les IX Jor-
nades d’Intervenció Sociocomunitària, que 
se celebraran els dies 6, 7 i 8 d’abril a Ca 
n’Humet, adreçades a l’alumnat d’educa-
ció infantil i intervenció sociocomunitària, 
i el 15 d’abril tancaran el trimestre amb la 
Jornada per a la Inclusió, en què es convida 
l’alumnat del centre d’educació especial Les 
Aigües, de Mataró. També, han previst rea-
litzar a l’abril una activitat reivindicativa en 
contra de les retallades en educació.

Pel que fa a l’activitat curricular, els pro-
jectes més importants estan centrats en l’ús 
de les tecnologies, l’1x1, i l’aprenentatge de 
les llengües estrangeres. 

Oferta educativa del Masnou
Institut Maremar

l’entitat

Com contactar-hi?
Av. de Cusí i Furtunet, 52
Telèfon: 93 540 23 98
iesmaremar@centres.xtec.net

Maria 
Villalta
Directora

Quines creu que són les característiques 
que diferencien aquest centre dels 
altres?
Crec que les ganes d’innovar, d’atendre 
els alumnes, d’afavorir l’èxit escolar. La 
trajectòria que portem ho demostra: 
des del Pla estratègic, que va començar 
al 2005, fins als projectes d’innovació 
(coeducació, medi ambient o llengües 
estrangeres), les tres ocasions en què hem 
aconseguit l’Orator, l’1x1..., per posar els 
exemples més recents.

Com és el seu dia a dia com a directora?
Molt ric, viu i interessant! La direcció 
d’un centre com aquest comporta 
enfrontar-se a una varietat molt gran de 
situacions: hi ha moments de conflicte, 
de creativitat, de discussió, de molta 
intensitat emocional, de tancar pres-
supostos i elaborar informes, de retre 
comptes... M’agrada la meva feina, crec 
que és útil i necessària, i encara més en 
moments de crisi i dificultats socials com 
els actuals, en què tothom mira cap a 
l’educació buscant-hi solucions. Com deia 
l’informe Delors fa ja uns quants anys: 
“L’educació és un tresor amagat” i cal 
treballar molt per aconseguir-lo.

Com ha canviat l’alumnat des que va 
començar fins ara?
M’agrada fer classes, perquè et fa estar al 
dia i conèixer els alumnes. Cada promoció 
és diferent i nosaltres acompanyem els nois 
i noies en un moment molt important de les 
seves vides. Ningú no oblida els seus anys 
a l’institut: els companys, el professorat, 
les anècdotes... Van canviant les formes, 
els aspectes més superficials, però el fons 
sempre és el mateix: el pas de la infància a 
la joventut amb tot el que això comporta de 
descobriment, de conflicte i de canvi. 

Quina importància creu que té 
organitzar les jornades de portes 
obertes per donar a conèixer l’oferta 
formativa?
Organitzem les portes obertes amb 
molta il·lusió i és una ocasió per fer-nos 
visibles. Sovint ens trobem persones que 
expressen la seva sorpresa: no esperaven 
que l’IES Maremar fos així o que féssim 
segons quines coses. D’informació en 
circula molta, però sempre és bo tenir-la 
de primera mà i nosaltres ens aboquem a 
explicar el que fem i per què.

Està tenint alguna característica 
especial aquest curs 2010-2011?
Indubtablement la qüestió dels recursos. 
Per nosaltres és vital la remodelació i 
l’ampliació de les instal·lacions i ara, des-
prés de molt temps esperant-ho, no tenim 
la perspectiva que es pugui arribar a fer.

L’Institut Maremar està envoltat de vegetació, que és un dels atractius del centre.

ACTUALMENT, EL CENTRE 
ACULL MÉS DE 500 ALUM-
NES, PROP DE 200 A L’ESO, 
100 A BATXILLERAT I 
LA RESTA ALS CICLES FOR-
MATIUS

LA CITA MÉS PROPERA 
SÓN LES IX JORNADES 
D’INTERVENCIÓ SOCIOCO-
MUNITÀRIA, QUE SE CELE-
BRARAN ELS DIES 6, 7 I 8 
D’ABRIL A CA N’HUMET
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viu l’agenda Del 28 de març al 31 de maig de 2011

MARÇ
28  Dilluns 

CONFERÈNCIA 
19.30 h · Sala capitular
“Com viure de forma 
cardiosaludable”

A càrrec del Dr. Toni Bayés Genís, cap del 
Servei de Cardiologia de l’Hospital Universi-
tari Germans Trias i Pujol, professor titular 
de la UAB.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

29  Dimarts 

DANSA 
De 19 a 20 h · Ca n’Humet 
(sala polivalent)
Inici del taller de hip-hop 
Consulteu el preu i les dates d’aquesta 
activitat.
Ho organitza: LPC

19.30 h · Casa de Cultura
Presentació del projecte: 
“Intervencions murals 
a l’espai urbà”

Projecte per a una paret mitgera, realitzat 
per Carme Muñoz, Helena Sabio i Sussi 
Salat.
Fins al 3 d’abril
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 

De 20 a 22 h · Ca n’Humet (sala 
polivalent)
Inici del taller de teatre 
i expressió corporal
Impartit per Xaby Càmara.
Consulteu el preu i les dates d’aquesta 
activitat.
Ho organitza: Enreda Teatro

30  Dimecres 

DOCUMENTAL
19 h · Museu Municipal de Nàutica 
del Masnou
Rembrandt’s j’acusse

L’eix argumental és la investigació personal 
del director Peter Greenaway al voltant de 
la conspiració i l’assassinat que s’amaga 
darrere del famós quadre Ronda de nit, de 
Rembrandt.
Ho organitza: Patronat Municipal

31  Dijous 

TALLER 
De 10 a 12 h · Edifici Els Vienesos
Compra segura per Internet, 
fes-te la vida més fàcil
Adreçat a totes les dones de la vila que 
tenen poc temps personal.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

ABRIL
1  Divendres 

De 7 a 9 h · Niu Ioga (carrer de 
Fontanills, 18-22)
Sadhana meditació
El sadhana és una pràctica del ioga, una 
meditació al matí d’hora, quan el vincle del 
Sol amb la Terra és el més adequat.
Ho organitza: Niu Ioga

CINEMA DOCUMENTAL 
20 h · Can Malet (segona planta)
Miradas desveladas, d’Alba 
Sotorra

Ho organitza: UNESCO El Masnou i Ajuntament del 
Masnou

2  Dissabte 

10 h · Carrer de Barcelona i Roger de 
Flor fins a la plaça de Catalunya
Fira d’Artesania
Fins al diumenge a les 21 hores
A la parada de l’ONG per al Desenvolupa-
ment es recollirà menjar per a Càrites.
Ho organitza: La Colla de l’Hort

De 12 a 13.30 h · Can Malet
Taller de txi-kung (moure ener-
gies) i relaxació
Impartit per la metgessa Isa Cuso.
Per a més informació, truqueu al 655 55 
00 27.
Ho organitza: Associació de Dones per la Igualtat

4  Dilluns 

9.30 h · Edifici Centre (aula 
d’informàtica)
Inici del curs d’Ofimàtica 1
Fins al 4 de maig.
Consulteu el preu i les dates d’aquesta 
activitat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h · Edifici Centre (aula 
d’informàtica)
Inici del curs d’Ofimàtica 2
Fins al 16 de maig
Consulteu el preu i les dates d’aquesta 
activitat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

5  Dimarts 

9.30 h · Edifici Centre (aula 
d’informàtica)
Inici del curs d’Ofimàtica 3
Fins al 31 de maig.
Consulteu el preu i les dates d’aquesta 
activitat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

CONFERÈNCIA 
19 h · Can Malet (segona planta)
“El delicat equilibri de la vida”
A càrrec d’en Francesc Lozano.
Aula d’Extensió Universitària.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

10.30 h · La Nimfa
Deixalleria mòbil
Fins al 10 d’abril
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

6  Dimecres 

10 h · Port esportiu
III Fira Flotant

Fins al 10 d’abril
Ho organitza: Port esportiu del Masnou

8  Divendres 

CONTES 
18 h · Biblioteca Pública Joan Coromines
Contes de petit format: ‘Un 
encontre infernal’
A càrrec del Gabriel Milà.
Ho organitza: Biblioteca Pública Joan Coromines

EXPOSICIÓ 
20.30 h · Blau (Prat de la Riba, 70)
Inauguració de l’exposició de 
pintura i fotografia “Aguas 
lénticas”

Obres de Lluís Torroja.
Ho organitza: Blau

MÚSICA
23 h · Sala polivalent de Ca n’Humet
Presentació del nou disc 
dels Costo Rico, Amanece

Consulteu el preu de l’activitat.
Ho organitza: Club del Ritme Afrollatí 

9  Dissabte 

17 h · Casa de Cultura
Exposició dels cartells del 
XXIV Concurs de Cartells de la 
Festa Major del Masnou 2011
Fins al 8 de maig
El jurat seleccionarà un mínim de tres i un 
màxim de cinc cartells finalistes. Entre els 
dies 9 i 28 d’abril, els treballs seleccionats 
seran exposats per tal que tothom qui ho 
desitgi pugui votar el cartell que més li agra-
di. L’obra guanyadora es donarà a conèixer 
públicament el divendres 29 d’abril, a les 
19.30 h, a la Casa de Cultura.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

10  Diumenge

SORTIDA 
De 9 a 13.30 h · Plaça de Ramón y Cajal
Caminada dels Tres Pobles

Ho organitza: Ajuntaments del Masnou, Alella i Teià 
amb la col·laboració de diverses entitats i el suport 
de la Diputació de Barcelona.

10 
De 10 a 13 h · Platja d’Ocata
Cloenda de la Setmana de 
l’Educació i l’Esport
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Mesa de 
Professorat d’Educació Física del Masnou

D’11 a 13 h · Parc temàtic de Caramar
Circulació del trenet
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

13  Dimecres 

TERTÚLIA LITERÀRIA 
19 h · Biblioteca Pública Joan Coromines
La Calle Fontanills 
de l’escriptor i crític literari 
Juan Antonio Masoliver 
Ródenas
Amb aquest llibre, l’autor
fa un retorn de ficció
a la seva infantesa 
tenint com a 
escenari el poble del 
Masnou. Dirigirà la 
tertúlia el mateix autor. 
La Biblioteca disposa 
d’exemplars de llibres 
per deixar-los en 
préstec per a 
qui ho desitgi. 
Ho organitza: 
Ajuntament del 
Masnou i Biblioteca 
Joan Coromines

15  Divendres 

MÚSICA 
18.30 h · Biblioteca Pública Joan 
Coromines (sala polivalent)
Sabina Witt, Gillermo Rizzotto 
i Míriam Fèlix en concert
Presentació del projecte “Maragall, Espriu i 
Hernández”.
Ho organitza: Biblioteca Pública Joan Coromines

EXPOSICIÓ 
19.30 h · Sala d’Actes Municipal 
(Edifici Centre)
Inauguració de l’exposició del 
pintor masnoví Pere Pujadas 
Roig: “Després del vent”

Fins al 2 de juliol.
Ho organitza: Patronat Municipal

17 Diumenge 

De 9 a 14 h · 
Davant del baixador 
d’Ocata, a la platja 
del Masnou
X Volada d’Estels 
Taller i volada d’estels, amb un castell infla-
ble, exhibicions d’estels acrobàtics i xocola-
tada per als participants.
Ho organitza: Amics i Antics Escoltes del Masnou

18  Dilluns 

ESPORT
9 h · Complex Esportiu Municipal
Campus Bàsquet Setmana 
Santa 2011-03-24 
Ho organitza: El Masnou Basquetbol

10 h · Ca n’Humet
Inici del curs de cambrers/es
Fins al 21 d’abril.
Consulteu el preu i les dates d’aquesta 
activitat. El període d’inscripció és del 17 de 
març a l’11 d’abril.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Escola Traç

17 h · Ca n’Humet
SetAcció 2011
Fins al 21 d’abril
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19  Dimarts 

10.30 h · Pau Casals
Deixalleria mòbil
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

16 h · Ca n’Humet
Inici del curs de manipulació 
d’aliments
Consulteu el preu i les dates d’aquesta 
activitat
El període d’inscripció és del 17 de març a 
l’11 d’abril.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

23 Dissabte 

SANT JORDI 
9 h · Mercat Municipal
Sant Jordi al Mercat Municipal

El Mercat Municipal regalarà una rosa als 
seus clients i clientes.
Fins a esgotar existències
Ho organitzen: Mercat Municipal i Ajuntament 
del Masnou

24  Diumenge 

D’11 a 13 h · Parc temàtic Caramar
Circulació del trenet
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

TEATRE 
19 h · Gent del Masnou
Diumenge amb Lletres, segona 
temporada
Vetllada artística, literària, musical...
Ho organitza: Grup Rauxa, de Gent del Masnou

29  Divendres 

TALLER 
18 h · Espai de suport de la Biblioteca
XI Conte Gegant de la Biblioteca

La confecció del conte tindrà com a prota-
gonista l’origami (l’art de doblegar el paper 
per fer figures). L’activitat està adreçada a 
infants de més de 6 anys.
Les places són limitades i cal reservar-les a 
la Biblioteca.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou i Biblioteca 
Joan Coromines

19.30 h · Casa de Cultura
Veredicte del Concurs 
de Cartells de Festa Major
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

30  Dissabte 

11 h · MNAC (parc de Montjuïc, 
Barcelona)
Visita guiada al MNAC
“Realisme(s). L’empremta de Courbert”
Consulteu el preu d’aquesta activitat.
Ho organitza: Blancdeguix

Cuida’t el cor!
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viu l’agenda Del 28 de març al 31 de maig de 2011

MAIG
3  Dimarts 

10.30 h · Aparcament d’Amadeu I
Deixalleria mòbil
Fins al 8 de maig
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

7Dissabte 

10 h · Edifici Centre (aula d’informàtica)
Inici del curs d’Excel. Ofimàtica
Fins al 21 de maig.
Consulteu el preu i les dates d’aquesta 
activitat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

8  Diumenge

D’11 a 13 h · Parc temàtic Caramar
Circulació del trenet
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

9  Dilluns 

9.30 h · Edifici Centre (aula 
d’informàtica)
Inici del curs d’Ofimàtica 2
Fins al 30 de maig.
Consulteu el preu i les dates d’aquesta 
activitat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11  Dimecres 

XERRADA 
20.30 h · Ajuntament del Masnou 
(sala de plens)
Xerrada amb Nadia Ghulam, 
autora del llibre El secret 
del meu turbant

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

13  Divendres 

CONTES
18 h · Àrea infantil de la Biblioteca
Contes de petit format: 
Vull un altre pare!
A càrrec del Gabriel Milà. Hora del conte 
adreça a infants de més de 4 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca 
Joan Coromines

17 Dimarts 

10.30 h · La Nimfa
Deixalleria mòbil
Fins al 22 de maig.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18  Dimecres 

Hora per concretar · Edifici Centre 
(aula d’informàtica)
Inici del curs d’Ofimàtica 3
Fins al 18 de juliol.
Consulteu el preu i les dates d’aquesta 
activitat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

TERTÚLIA LITERÀRIA 
19 h · Espai de suport de la Biblioteca
Escollida pels déus, de 
l’escriptora M. Carme Roca

Dirigirà la tertúlia la mateixa autora. La 
Biblioteca disposa d’exemplars del llibre per 
deixar-los en préstec a qui ho desitgi.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca 
Joan Coromines

19  Dijous 

SORTIDA 
8 h
Sortida de cinc dies a París

Informació i reserves:
Casal de Gent Gran Can Malet
Passatge de Marià Rossell, 2
Tel.: 93 555 47 26
Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

20  Divendres 

18 h · Sala polivalent de la Biblioteca
L’hora del conte
Alumnes del segon curs d’Educació infantil 
de l´IES Maremar escenificaran un conte 
interactiu, ideat, creat i realitzat pel mateix 
alumnat. Activitat adreçada a infants de 2 
a 5 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca 
Joan Coromines

21  Dissabte 

De 10 a 14 h · Laboratoris Alcon 
(Camil Fabra, 58). L’entrada està 
situada a la part de muntanya.
Visita al Museu Cusí 
de Farmàcia

El nucli central del Museu és una farmàcia 
del segle XVIII. Cal destacar també la 
biblioteca, amb més de 10.000 volums, i 
diferents col·leccions relacionades amb la 
farmàcia i la medicina. Propietat de la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.
Cal fer reserva prèvia per a la visita al telè-
fon 93 497 70 00, ext. 3357, o bé a jordi.
dolz@alconlabs.com. Places limitades.
Ho organitza: Museu Cusí de Farmàcia

11 h · Museu Municipal de Nàutica 
del Masnou
Mireu allà dalt, en el cel què hi 
ha? Visita guiada al Museu per 
a públic familiar

Amb motiu del Dia Internacional dels 
Museus.
També hi haurà una sessió a les 12 h.
Ho organitza: Patronat Municipal

TEATRALITZACIÓ 
19 h · Museu Municipal de Nàutica 
del Masnou
Visita teatralitzada al Museu
Amb motiu del Dia Internacional 
dels Museus
El Grup d’Aficionats al Teatre (GAT) ofereix 
una visita teatralitzada al Museu, on 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 his-
tòria del Masnou.
Ho organitza: Patronat Municipal

22  Diumenge

D’11 a 13 h · Parc temàtic Caramar
Circulació del trenet
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

25  Dimecres 

TERTÚLIA LITERÀRIA 
19 h · Sala Polivalent de la Biblioteca
‘Elisabeth Eidenbenz. Més 
enllà de la maternitat d’Elna’, 
d’Assumpta Montellà

El llibre és la biografia d’una jove mestra 
suïssa, provinent d’una associació d’ajuda 
humanitària, que va organitzar una mater-
nitat a la petita població francesa d’Elna 
durant la Guerra Civil espanyola. Gràcies al 
seu esforç van poder sobreviure 597 nadons. 
La presentació serà a càrrec de l’autora.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca 
Joan Coromines

28  Dissabte 

LITERATURA 
19 h · Ca n’Humet (Sala polivalent)
Acte de lliurament dels Premis 
Goleta i Bergantí
Lectura del veredicte dels XXXIII Premis 
Literaris Goleta i Bergantí. El Grup d’Aficio-
nats al Teatre (GAT) farà una lectura drama-
titzada de fragments de les obres guanyado-
res, i es lliuraran els premis als guanyadors i 
guanyadores del certamen literari. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca 
Joan Coromines

29  Diumenge

De 10 a 21 h · Plaça de Marcel·lina de 
Monteys, carrers de Sant Miquel i de 
Roman Fabra
XII Fira Comercial i Gastronòmica

Ho organitza: Federació del Comerç, la Indústria 
i el Turisme del Masnou, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament del Masnou i la Generalitat de Catalunya.

TEATRE
19 h · Gent del Masnou
Diumenge amb Lletres, segona 
temporada
Vetllada artística, literària, musical...
Ho organitza: Grup Rauxa, de Gent del Masnou

31  Dimarts 

10.30 h · Pau Casals
Deixalleria mòbil
Fins al 5 de juny
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Altres informacions

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

Dissabtes d’Acció
Dissabtes de PlayStation
Les tardes dels dissabtes 26 de març; 2, 9, 
16, 30 d’abril, i 7, 14, 21 i 28 de maig, a les 
17 h, a l’Espai de Trobada de Ca n’Humet, 
podreu jugar amb la PlayStation. Hi tro-
bareu l’Evolution 9, el Guitar Hero i molts 
més jocs.

Taller de bijuteria
Els dimecres 30 de març; 6, 13, 20, 27 
d’abril, i 4, 11, 18 i 25 de maig, a les 18 h, a 
l’Espai de Trobada de Ca n’Humet, podreu 
crear braçalets, collarets, etc. amb una talle-
rista especialitzada.

Bases de la V Beca de Recerca Local
La V Beca de recerca local s’atorgarà al 
millor projecte inèdit d’investigació en el 
camp de les ciències socials, humanes i 
científiques, prioritàriament en l’àmbit de 
la història i de la geografia, referit a la vila 
del Masnou o a l’entorn. Els projectes de 
recerca es poden presentar fins el 28 d’oc-
tubre de 2011. Consulteu les bases a www.
elmasnou.cat.
La Roca de Xeix núm. 28
El núm. 28 de la publicació La Roca de 
Xeix amb el títol Passat, present i futur de 
l’ornitologia al Masnou està a disposició del 
ciutadà. Les persones interessades poden 
trucar al telèfon 93 557 18 30 o enviar un 
correu electrònic a museu.nautica@elmas-
nou.cat.

L’entitat Dones per la Igualtat 
del Masnou organitza una reunió dos 
dissabtes al mes a la seva seu, al carrer de 
Cuba, d’11 a 12.30 h, per llegir i comentar el 
llibre Las mujeres que corren con los lobos, 
de l’autora Clarissa Pinkola Estés. 
Per a més informació, truqueu al telèfon 
655 55 00 27.

Horari del Museu Municipal 
de Nàutica del Masnou 
Museu Municipal de Nàutica:
Divendres, de 16 a 19 h 
Dissabtes, d’11 a 14 h
Exposicions temporals:
Dijous, de 16 a 19 h
Divendres, de 16 a 19 h 
Dissabtes, d’11 a 14 h i de 16 a 19 h

Horari de l’Arxiu Municipal
L’horari d’atenció al públic de l’Arxiu Muni-
cipal és dilluns i dimecres, de 9 a 13 h, i 
dilluns, de 16 a 19 h.

Horaris del Centre de Participació 
Ca n’Humet (Fontanills, 77)
De dilluns a divendres, de 17 a 21.45 h
Dissabtes, d’11 a 13.45 h i de 17 a 22.45 h
Diumenges, d’11 a 13.45 h i de 17 a 21.45 h
Vigílies de festius: obert de 17 a 19.45 h
Punt d’Informació Juvenil
Dimarts, dijous i divendres, de 17 a 20 h
Dimecres, d’11 a 14 h
Tel. 93 557 18 43
Espai de Trobada
De dilluns a divendres, de 17 a 21.45 h
Dissabtes, de 17 a 22.45 h

DIMECRES 6 D’ABRIL

15.00 h Presentació de les Jornades

Màxim Fàbregas

Regidor d’Educació de l’Ajuntament del Masnou

Maria Villalta

Directora INS Maremar

Pilar Nus

Assessora Tècnica d’Educació Departament 

d’Educació Generalitat de Catalunya

15.30 h Intel·ligències múltiples i inclusió

Anna Muñoz

17.30 h Associació SARAU

Edgar Vinyals

DIJOUS 7 D’ABRIL

15.30 h PALLAPUPAS: riure cura

Angie Rosales

17.30 h CEE-USEE. Noves pràctiques d’inclusió 

educativa

Montse Quijo

Pilar Navarro

Xavier Tarragó

DIVENDRES 8 D’ABRIL

15.30 h Amb ulls de dona

Laura Zapater

17.30 h La importància del Jo Corporal i el seu 

desenvolupament en la Terapia Diafreo

Carolina Izquierdo Amaruch

P R O G R A M A

a Ca n’Humet (C/ Fontanills, 77)

Tel. 93 540 62 00

Ho organitza: INS MAREMAR

Avda. Cusí i Fortunet, 52 - Tel. 93 540 23 98

iesmaremar@centres.xtec.net

IX JORNADES
D’INTERVENCIÓ
SOCIOCOMUNITÀRIA
6, 7 i 8 d’abril de 2011
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El president de la Diputació de Barcelona, 
Antoni Fogué, acompanyat per l’alcalde 
del Masnou, Eduard Gisbert; el direc-
tor general de Cooperació Cultural de la 
Generalitat, Norbert Tomàs, i el diputat 
de Cultura de la Diputació de Barcelona, 
José Manuel González Labrador, a més 
d’altres autoritats municipals, va inaugu-
rar el dissabte 19 de març l’ampliació de 

la Biblioteca Joan Coromines del Masnou. 
A l’acte, hi va assistir un nombrós grup de 
masnovins i masnovines que van voler 
conèixer en primera persona el nou equi-
pament.

Durant l’acte d’inauguració, el director 
general de Cooperació Cultural de la Gene-
ralitat va enllaçar la feina de les adminis-
tracions per aconseguir un bon sistema de 
biblioteques públiques amb el compromís 
que la Mancomunitat de Catalunya, crea-

da el 1914, va adquirir i manifestar amb la 
cultura. D’altra banda, el president de la 
Diputació de Barcelona va qualificar l’am-
pliació de la Biblioteca com un “projecte 
d’èxit” i va felicitar Gisbert i el seu Equip 
de Govern per la feina feta per aconseguir 
un equipament capaç de donar resposta 
a les necessitats culturals de la població. 
Fogué també va recordar que la Bibliote-
ca Joan Coromines forma part de la Xarxa 
de Biblioteques de la Diputació, amb més 
de 200 equipaments adherits, per la qual 
cosa va afirmar que “no hi ha cap estruc-
tura similar que permeti rendibilitzar tant 
tot un servei a la ciutadania”. Fogué va 
afegir que, amb la Biblioteca acabada, “la 
Diputació de Barcelona ha assolit tots els 
compromisos d’aquest mandat amb el 
Masnou. I, tot i la crisi, no s’ha rebaixat 
ni un punt”.

L’alcalde va agrair a la Diputació el 
suport rebut i va afirmar que la Biblioteca 
“compleix l’objectiu de formar i informar 
la ciutadania” i que, amb l’ampliació, es 
“converteix en un magnífic referent cul-
tural per al Masnou”. Gisbert va voler 
reflexionar sobre la importància de la 
formació i la instrucció per contribuir a la 
creació d’una “societat més lliure”. També 

va voler agrair la tasca de tot l’Equip de 
Govern, la “responsabilitat” de l’oposició i 
el “suport” d’ERC. Especialment, Gisbert 
va voler agrair l’entusiasme dipositat per 
la regidora de Cultura, Marta Neira. A 
més a més, l’alcalde també va recordar 
la tasca del personal de la Biblioteca, de 
qui va afirmar “que estan molt atents a les 
necessitats dels usuaris i usuàries” i a qui 

va agrair la implicació, així com al perso-
nal tècnic dels diversos departaments de 
l’Ajuntament.

En finalitzar l’acte, a la plaça de Miquel 
Martí i Pol, el grup teatral N’goro N’goro 

va oferir un muntatge basat en els llibres i 
les biblioteques.

Les persones assistents a la inaugura-

ció van poder passejar pels més de 2.000 
metres quadrats de què disposa l’equipa-
ment actual, que tripliquen la superfície 
de què es disposava fins ara. A més, s’hi ha 
incorporat una sala polivalent, i un espai 
de formació i de suport. L’ampliació ha 
permès ocupar tota la segona planta de 
l’Edifici Centre, que disposa d’una nova 
entrada independent des del carrer.

La Biblioteca Pública Joan Coromines 
compta amb un fons d’uns 39.000 docu-
ments i 199 subscripcions a diaris i revis-
tes, i està especialitzada en turisme i nàu-
tica. Ofereix accés gratuït a Internet, zona 
Wi-Fi, informació i préstec. La Biblioteca 
oferirà 37 hores de servei al públic.

Per a la posada en marxa de l’equipa-
ment, la Diputació de Barcelona ha apor-
tat 181.000 euros en concepte d’ajuts a la 
construcció, adquisició de fons documen-
tal i audiovisual, i equipament informàtic. 
Pel que fa a les despeses de funcionament 
i manteniment de la Biblioteca, la Diputa-
ció hi dedicarà cada any uns 93.000 euros. 
El pressupost total de les obres ha estat de 
897.000 euros i el del mobiliari, de 323.000 
euros. La Generalitat, mitjançat el PUOSC 
(Pla únic d’obres i serveis de Catalunya), 
hi ha fet una aportació de 520.000 euros. 

Multitudinària inauguració de la nova 
Biblioteca Pública Joan Coromines
El president de la Diputació de Barcelona, Antoni Fogué, inaugura l’equipament ampliat

La inauguració de l’equipament ampliat va comptar amb l’assistència d’autoritats de la Generalitat, de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament, i amb un bon nombre de masnovins i masnovines.

CULTURA

GISBERT: “AMB L’AMPLIA-
CIÓ, LA BIBLIOTECA ESDE-
VÉ UN MAGNÍFIC REFERENT 
CULTURAL PER AL MASNOU”

FOGUÉ: “NO HI HA CAP 
ESTRUCTURA COM LA 
XARXA DE BIBLIOTEQUES 
QUE PERMETI RENDIBILIT-
ZAR TANT TOT UN SERVEI A 
LA CIUTADANIA”

Diferents vistes de la nova Biblioteca
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El divendres 11 de març, la sala de plens de 
l’Ajuntament va acollir la presentació del 
número 28 de La Roca de Xeix, publicació 
que recull el treball guanyador de la IV Beca 
de recerca local: Passat, present i futur de 

l’ornitologia a la població del Masnou. Les 

poblacions d’aus i la seva relació amb el 

medi ambient del municipi, d’Antonio 

Marí Vivancos, Xavier Castañer i Jordi 

Ribas. El treball fa un seguiment dels can-
vis de les poblacions d’ocells al Masnou, i 
ofereix informació sobre els costums i el 

comportament d’unes 87 espècies. 
L’acte també va servir per presentar ofi-

cialment les bases de participació de la V 
Beca de recerca local. Aquesta Beca, de 
caràcter biennal, té com a objectiu fomen-
tar la investigació sobre el Masnou en tots 
els àmbits (evolució geogràfica i històrica, 
aspectes socioeconòmics, aspectes socials, 
ecologia local, desenvolupament tècnic, 
festes i tradicions...). Dotada amb 3.000 
euros, s’hi poden presentar projectes fins 
al 28 d’octubre de 2011. 

CULTURA    21

La investigació fa un seguiment dels canvis 
experimentats a les poblacions d’ocells al Masnou

Publicats el número 28 
de ‘La Roca de Xeix’ 
i les bases de la V Beca 
de recerca local

El Masnou ja té el seu mapa 
del patrimoni cultural
El divendres 25 de febrer, la sala de plens 
de l’Ajuntament va acollir la presentació 
del mapa del patrimoni cultural del Mas-
nou. L’acte va ser a càrrec de la regidora 
de Cultura, Marta Neira, que va remarcar 
la importància d’aquest document per a la 
conservació del patrimoni, i el tècnic de la 
Diputació de Barcelona, Pere Barbado, 
que va explicar que el mapa patrimonial del 
Masnou forma part d’un conjunt més ampli 
amb el qual es vol tenir un control sobre la 
riquesa patrimonial de la província. D’altra 
banda, Jordi Montlló Bolart va mostrar 

el contingut i les conclusions de l’estudi. 
També hi va ser present Carme Giral, 
membre del Patronat Municipal.

La realització de mapes del patrimoni 
cultural es du a terme des de l’Oficina de 
Patrimoni Cultural de la Diputació de 
Barcelona i té per objecte la recollida 
exhaustiva de dades sobre el patrimoni 
cultural i natural d’un municipi concret i 
la seva valoració, cosa que permet esta-
blir mesures per protegir-lo i conservar-
lo, així com per planificar-ne la rendibilit-
zació social. 

Convocat el Concurs de Cartells 
de la Festa Major
Ja s’han fet públiques les bases per al 24è Concurs de Cartells de la Festa Major 
del Masnou. Pot participar-hi qualsevol persona que visqui, treballi o estudiï al 
Masnou. Amb tècnica i tema lliures, al cartell hi ha de constar la inscripció “Estem 
cremats” i, a més a més, “Festa Major de Sant Pere, el Masnou 2011”, de manera 
ben visible. Cada participant pot presentar-hi dos cartells i hi ha un premi únic, 
valorat en 1.200 euros. El termini per presentar-hi les obres finalitza el 6 d’abril 
a les 14 h i els cartells que s’hi hagin presentat quedaran exposats a la Casa de 
Cultura des del dia 9 d’abril fins al 8 de maig, ambdós inclosos. Podeu veure’n les 
bases senceres a la pàgina web municipal www.elmasnou.cat.

Preselecció d’un jurat i elecció per votació popular
El jurat que valorarà les obres presentades serà nomenat per la Regidoria d’Acti-
vitats i Festes de l’Ajuntament, el qual procedirà a la selecció d’un mínim de tres 
i d’un màxim de cinc cartells finalistes. Aquests treballs seran exposats entre els 
dies 9 i 28 d’abril a la Casa de Cultura per tal que tothom qui ho desitgi pugui votar 
el cartell que més li agradi per escollir així la persona guanyadora. Les votacions 
es faran presencialment, però cal identificar-se prèviament amb un document 
oficial amb fotografia que acrediti la identitat, ja que només s’acceptarà un vot 
per persona.

El cartell guanyador es donarà a conèixer públicament el divendres dia 29 
d’abril, a les 19.30 h, a la Casa de Cultura. S’obrirà l’urna i es recomptaran els vots. 
A continuació, es farà l’entrega del premi.

39è Aplec de la Sardana al Masnou
En el moment de tancar aquesta edició, era previst que, durant la jornada del 
diumenge 27 de març, el pati del Casino acollís la trenta-novena edició de l’Aplec 
de la Sardana al Masnou, organitzat des de l’Agrupació Sardanista del Masnou, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament. Enguany, era previst que les cobles Marinada, 
Jovenívola de Sabadell i Principal del Llobregat amenitzessin l’acte.

Nova convocatòria per al Fascurt 2011
L’assentat festival de curtmetratges Fascurt, que enguany tindrà lloc del 7 al 9 de 
juliol al Masnou, ja ha presentat les seves bases per poder participar en aquesta 
novena edició. 

A més del reconeixement del públic, es convoquen premis de curtmetratges 
de ficció, animació, Xperiment visual i creacions Undercurt, gènere diferencial 
del Fascurt que es defineix com “una bona idea + moltes ganes/pocs mitjans” i 
que premia els treballs de vídeo que queden fora d’altres festivals pel seu baix 
pressupost però que destaquen per la seva qualitat i originalitat.

El període d’admissió dels treballs serà fins al 30 d’abril. Podeu veure’n les 
bases senceres a la pàgina web del Festival: www.fascurt.com.

Conferència del fotoperiodista 
Joan Guerrero
El dissabte 26 de febrer, la sala de plens de l’Ajuntament es va omplir amb motiu 
de la conferència del fotoperiodista Joan Guerrero “Inspiración: de la música a 
la imagen”. L’acte va ser organitzat per l’Associació de Fotografia del Masnou i 
comptava amb el suport de l’Ajuntament. 

Antonio Marí Vivancos, Xavier Castañer i Jordi Ribas, autors del treball. 

El mapa de patrimoni cultural ofereix el control sobre la riquesa patrimonial del Masnou.
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Març de 2011     el Masnou viu

El diumenge 10 d’abril tindrà lloc la sisena 
edició de la Caminada dels Tres Pobles, 
organitzada pels ajuntaments d’Alella, Teià 
i el Masnou, amb un recorregut d’aproxima-
dament deu quilòmetres. Al Masnou, la sor-
tida serà a les 9 h des de la plaça de Ramón 
y Cajal, i el grup es trobarà amb la camina-
da d’Alella a l’encreuament de Can Roure i 
anirà a buscar el grup de Teià. El recorregut 

passarà per diferents punts del terme muni-
cipal de Teià i tornarà al Masnou, per acabar 
a la platja d’Ocata (davant de l’estació). Es 
preveu que l’activitat s’acabi cap als volts 
de les 13 h amb un esmorzar per a totes les 
persones participants. 

Els regidors delegats d’Esports de les 
tres poblacions, Josep M. Serés (Alella), 
Jordi Soler (Teià) i Mariano Alquézar 

(el Masnou), afirmen que aquesta sisena edi-
ció representa la consolidació d’una iniciati-
va que defuig els colors polítics i que compta 
amb una participació creixent any rere any. 
“És una caminada per a tothom, amb una 
dificultat mínima, i amb un ambient festiu i 
popular”, expliquen.

Inscripcions obertes
Les inscripcions, limitades a 1.400 partici-
pants, es poden fer fins al 7 d’abril a l’ofici-
na de la Regidoria d’Esports al Poliesportiu 
Municipal d’Alella, al Poliesportiu Municipal 
El Cim de Teià, o al Complex Esportiu i a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Masnou. 
Les inscripcions també es podran fer en línia 
omplint el formulari que trobareu a www.

elmasnou.cat. Els infants menors de 14 
anys han d’anar acompanyats d’una perso-
na adulta, i els nois i noies d’entre 14 i 18 
anys que hi vulguin participar sense l’acom-
panyament d’un adult han de portar el full 
d’inscripció amb l’autorització signada.

L’activitat compta amb la col·laboració 
d’entitats de les tres poblacions (el Centre 
Excursionista d’Alella, l’AE Foc Nou, el 
Grup per al Consum Responsable Cistella 
Verda, el grup de senderisme d’Alella Peus a 
Terra, l’ADF Teià, el Club de Patinatge El 
Masnou, Marfil Alella i l’Agrupació Amics 
del Tren Teià-Maresme) i amb el suport de 
la Diputació de Barcelona. 

Punts de sortida:

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

Entre el 4 i el 8 d’abril se celebrarà una 
nova edició de la Setmana de l’Educació 
i l’Esport, una iniciativa organitzada per 
l’Ajuntament del Masnou i la Mesa de 
Professors d’Educació Física del Mas-
nou (formada per professors i professo-

res dels centres escolars del municipi), 
amb l’objectiu de difondre i ressaltar els 
valors educatius que es poden transmetre 
a infants i joves per mitjà de l’esport, així 
com a persones de qualsevol edat. Aques-
ta iniciativa compta amb la participació 

de totes les escoles i instituts del muni-
cipi i es realitza als centres educatius, al 
Complex Esportiu i a la platja. 

Festa de cloenda, el 10 d’abril
La setmana clourà amb un acte lúdic que 

tindrà lloc el diumenge 10 d’abril, de 10 a 
13 h, a la platja d’Ocata, on es realitzaran 
activitats obertes a tothom i es podrà 
gaudir d’inflables terrestres, cursa ame-
ricana, futbol 3 x 3, dues cistelles de bàs-
quet 3 x 3 i moltes més activitats. 

22     

La sisena edició de la Caminada dels 
Tres Pobles se celebra el 10 d’abril

Setmana de l’Educació i l’Esport

Després de recórrer diferents punts del Masnou, Alella i Teià, el recorregut finalitzarà a la platja d’Ocata

Aquesta serà la sisena edició de la caminada que uneix els pobles del Masnou, Alella i Teià. 

ESPORTS

ÉS UNA CAMINADA PER 
A TOTHOM, AMB UNA 
DIFICULTAT MÍNIMA, 
I AMB UN AMBIENT FES-
TIU I POPULAR
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el Masnou viu     Març de 2011

El diumenge 13 de març, va tenir lloc la 
presentació dels equips de futbol del Club 
Deportivo el Masnou i la inauguració de la 
gespa, els vestidors i les oficines. L’acte va 
comptar amb l’assistència del president 
del Club Deportivo, Roberto Hernández; 
de l’alcalde del Masnou, Eduard Gisbert, 
i del regidor delegat d’Esports, Mariano 

Alquézar, així com d’altres autoritats 
municipals.

També hi van assistir familiars dels i les 
esportistes i membres de la Junta Directiva 
del Club Deportivo Masnou i de l’Atlètic 
Masnou.

Després dels problemes que va ocasi-
onar el canvi de la gespa del CD Masnou 
per una de nova generació a principi de 
temporada, el Club realitza amb normali-
tat la seva activitat esportiva al camp 
municipal des del desembre de l’any pas-
sat. Finalment, l’entitat i l’Ajuntament van 
signar un acord per deixar palesa la satis-
facció amb les obres dutes a terme. 
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Presentats els equips de futbol del Club 
Deportivo el Masnou, amb inauguració 
de la gespa, els vestidors i les oficines

D’esquerra a dreta: Roberto Hernández, Eduard Gisbert i Mariano Alquézar, durant l’acte de celebració.

Les patinadores del Club Patinatge El Masnou van aconseguir el tercer lloc al Campionat d’Espanya de Grups 
Xou, celebrat el cap de setmana del 12 i 13 de març a Alcoi (País Valencià). El primer lloc del Campionat va 
ser per al CPA Olot i, el segon, per al Reus Deportiu. El grup masnoví va assolir el tercer lloc amb el seu 
espectacle Corrents plàstiques, que pren el relleu del reeixit Mou-me i mira’m, amb què les masnovines van 
resultar subcampiones de Catalunya, Espanya i Europa el 2010. 

El diumenge 20 de març, el Complex Esportiu Municipal va acollir la Competició de Gimnàstica Rítmica 
Comarcal, que va comptar amb la participació de més de vuitanta esportistes. 

Bronze per a les patinadores masnovines

El Complex Esportiu acull la Competició 
de Gimnàstica Rítmica Comarcal

La masnovina 
Marta Trillo, 
campiona 
de Catalunya 
absoluta 
de golf
La golfista masnovina Marta Trillo, de 15 anys, es va proclamar 
campiona de Catalunya absoluta de golf en la modalitat de parelles 
(categoria femenina) –juntament amb Laia Pasquina–, durant el 
Campionat Doble de Catalunya, que va tenir lloc el cap de setmana 
del 29 i 30 de gener al CG de Reus Aigüesverdes.
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Alejandra Lara, gerent del Consorci de la DO Alella

Per què creus que ara es valora més 
el vi? És una moda?
Crec que el vi s’ha valorat sempre. Qui s’ima-
gina un bon àpat sense un bon vi? De fet, ara 
que he tingut l’oportunitat de conèixer gent 
d’aquest món, he comprovat que hi ha mol-
tes persones que orienten el seu temps lliure 
a consumir enoturisme i suposo que, com a 
oferta diferenciada, cada cop té més adep-
tes. Aquest món té alguna cosa que engan-
xa, perquè et remou els sentits i, avui dia, 
es valora molt aquest tipus d’experiències. 

Com i quan sorgeix la idea de crear 
el Consorci de la DO Alella?
Des dels municipis del Masnou, Alella i Teià, 
des del 2003 es van començar a treballar 
projectes com les Jornades Gastronòmiques 
del Vi i del Raïm DO Alella (DOA), la Cella 
Vinaria o el Centre d’Acollida Turística. Des 
del municipi d’Alella es va encarregar un pla 
estratègic de turisme que va evidenciar la 
potencialitat del projecte com a conjunt de 
territori, més enllà del municipi impulsor.  

Quines són les funcions principals d’aquest 
organisme?
La impulsió i coordinació de les polítiques 
turístiques locals relacionades amb el vi DO 
Alella, i la promoció d’iniciatives per atreure 
visitants al territori i donar a conèixer els 
vins, el patrimoni i el paisatge de la zona.

Una de les seves accions prioritàries és 
la promoció i potenciació dels vins de la DO 
Alella dins de l’àmbit territorial, impulsant 
el sentiment de pertinença dels ciutadans 
de la DO Alella envers el seu propi territori.

Què significarà això per a les poblacions 
que la formen i especialment per 
al Masnou?
Una oportunitat de promoció econòmica 
per al municipi, ja que aquest ens local tre-
balla per promocionar els atractius turís-
tics que ja hi ha, amb el valor afegit que li 
proporciona el fet de crear productes mixts 
amb el vi DO Alella. A més, la promoció és 
del conjunt del territori DO Alella, variat i 
complementari, amb municipis de platja i 
de muntanya, amb paisatge de vinya, cellers, 
botigues especialitzades, vinateries, etc. 

El Masnou és un municipi amb un nom-
bre important de restaurants d’alta qualitat, 
cosa que, lligada al paisatge idíl·lic del mar 

i els atractius del port esportiu, fan quasi 
impossible no aconseguir un gran èxit en 
l’atracció de visitants, tant de turisme de 
proximitat com de visitants en general.

Quins són els objectius principals que 
t’has marcat com a gerent?

El primer objectiu va ser conèixer molt 
de prop els agents implicats en el projecte, 
tant privats (cellers, restaurants, emprene-
dors que treballen projectes al voltant del 
món del vi, vinateries, etc.) com públics 
(alcaldes, regidors i tècnics dels ajunta-
ments). Crec que és molt important tenir 
clar quin és el mapa del qual es parteix per 
poder crear sobre allò que ja existeix. I, a 
partir d’aquí, es tracta de començar a donar 
forma al projecte en coordinació amb tots 
el actors implicats, creant noves sinergies i 
cercant noves oportunitats. 

La DO Alella és desconeguda fins i tot 
pels ciutadans dels municipis que en formen 
part i les primeres accions del Consorci s’han 
pensat per donar a conèixer aquest territori 
tant a dins com a fora i treballar el sentiment 
de pertinença envers la nostra DO.

De quina manera es pot promoure 
una DO? Quines activitats teniu previst 
portar a terme?
Fins ara, a la DO Alella no s’havia treballat 
la promoció com a tal; així doncs, qualse-
vol acció, per petita que sigui, ja és un pas 
endavant. 

Aquest primer any volem aconseguir 
posicionar la marca a través de la nova 
imatge i participar en les activitats que cada 
municipi ja realitza, cercant la millora de la 
qualitat dels esdeveniments i posicionant 
millor els vins DO Alella. 

L’any que ve intentarem fer créixer aques-
tes activitats i crear-ne de noves a la resta 
dels municipis DO Alella per tal que puguem 
tenir una oferta atractiva a tots els municipis 
al voltant del vi.

La veritat és que tant els privats com els 
ajuntaments estan mostrant molt interès en 
el nostre projecte i el retorn és en positiu. 

Aquest any assumiu l’organització 
de les Jornades Gastronòmiques del Vi DO 
Alella. Quines novetats hi introduireu? 
He visitat personalment els restaurants que 
participen en les jornades, per conèixer-ne 
les instal·lacions, les actituds i les il·lusions 
dels responsables i per explicar de primera 
mà el projecte de la DO Alella. Els restaura-
dors juguen un paper clau en la sensibilit-
zació del territori, ja que són els que tenen 
contacte directe amb el client final, i els 
que els han de fer partícips i protagonistes 
d’aquesta història, la DO Alella. 

A més, el Consorci de la DO Alella ha 
posat a la seva disposició l’assessorament 
d’una sommelier experta en els vins de la 
zona per tal de treballar amb ells les harmo-
nies entre els plats que el xef suggeria i els 
vins de la DO Alella. 

El Masnou és el municipi amb més res-
taurants participants a les Jornades dels 
catorze municipis que hi participen, amb un 
total de nou restaurants: El Timonel, Restau-
rant Orfila, Tresmacarrons, El Restaurant-
Club Nàutic, La Santa, El Salero del Port, 
Xarcuteria Restaurant Coloma, Moll-Oest i 
El Peix Burleta.

Amb quin vi ens rebries per emportar-nos 
un bon record d’aquesta terra?
Sense cap dubte amb un vi elaborat amb 
pansa blanca, que és la varietat de raïm 
que identifica la DO Alella. Tots els cellers 
de la nostra DO elaboren vins amb aques-
ta varietat de raïm, però no trobaràs dos 
vins iguals, depenent del procés d’elabo-
ració, de la ubicació de la vinya, del grau 
de maduració del raïm en el moment de la 
verema, etc. Cada celler té la seva perso-
nalitat i cada vi és irrepetible... Així doncs, 
la millor manera de descobrir-los és tas-
tant-los.

Fa mig any que aquesta geòloga mataronina va assumir la gerència del Consorci de la DO Alella després de gairebé sis 
anys treballant per a la promoció de la comarca del Maresme en diferents àmbits de promoció econòmica i turística des 
del Consell Comarcal. Opina que sempre és molt engrescador començar de zero algun projecte i encara ho és més si professio-
nalment suposa una oportunitat de creixement important. Lara ha cregut que ara era el moment de centrar-se en un projecte 
concret per impulsar-lo amb dedicació plena; si depèn només de l’energia que desprèn, ho aconseguirà segur.

L’ENTREVISTA

“Cada vi és irrepetible i la millor manera de descobrir-los és tastant-los”

EL MÓN DEL VI TÉ ALGUNA 
COSA QUE ENGANXA, PER-
QUÈ ET REMOU ELS SENTITS

EL MASNOU ÉS EL MUNICI-
PI AMB MÉS RESTAURANTS 
PARTICIPANTS A LES JOR-
NADES GASTRONÒMIQUES 
DEL VI DE LA DO ALELLA
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