VIU
El Masnou

Informació
municipal
i ciutadana
Febrer 2013
Núm. 57 (3a època)

El Ple aprova
el Pressupost
municipal
per al 2013
Pàg. 4 i 5

La Generalitat rectifica
i deixa els dos carrils en
sentit Barcelona a l’N-II
Pàg. 8

L’Ajuntament activa
un pla de xoc contra
l’exclusió social
Pàg. 16 i 17

Quimi Portet obrirà el segon
trimestre de la temporada
a l’Espai Escènic Ca n’Humet
Pàg. 20
EL MASNOU VIU

FEBRER 2013

1

La casa de la fusta
Projectes i reformes d’habitatges i locals comercials

Cuines · Banys · Armaris · Vestidors · Parquets · Encadellats
Portes d’interiors · Portes blindades · Mobiliari a mida
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C/ Almeria, 25 · El Masnou · Tel./fax 93 555 86 91
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L’ALCALDE

Pere Parés
Alcalde

Telèfons d’interès
Informació
Ajuntament
93 557 17 00

Temps de concertació
Concertació, acord, consens, responsabilitat... No són paraules buides de contingut; són
exigències dels moments actuals per tal de fer front a les necessitats de la societat. Els
darrers mesos s’han construït les bases per a la millora d’alguns serveis municipals amb
la responsabilitat afegida d’altres grups municipals més enllà dels representats en l’Equip
de Govern. En aquest mateix sentit, al darrer Ple vam debatre i aprovar el Pressupost.
Aquest és un dels moments importants de la gestió municipal i crec que en aquesta
ocasió cal remarcar la manera com s’ha fet, ja que és gràcies a les aportacions de tots els
grups municipals que hem aconseguit millorar la proposta inicial. Llàstima que no hagi
estat possible l’acord entre tots. A partir d’ara, els dirigents polítics hem de fer un exercici
de reflexió i de responsabilitat, perquè les necessitats que planteja la nostra societat
són moltes, i hem de ser capaços de donar respostes, ajudar i millorar determinades
situacions. I això només és possible si ho fem plegats.
Sí, ja hem aprovat el Pressupost, però ara cal executar-lo amb responsabilitat i amb una
vocació de servei inequívoca. Precisament, un dels aspectes que ens ha permès abaixar
determinades partides i redistribuir millor els recursos públics ha estat la cura que hem
posat per aconseguir una gestió cada vegada més eficient. Però, perquè els resultats
siguin satisfactoris per a més gent, necessitem la implicació i el suport de tots, perquè
és el moment de treballar plegats per sortir d’una situació tan complicada. Aquest és
l’únic camí, que no podem transitar sols. Per això, vull agrair l’actitud als que ens donen
suport i a la vegada vull encoratjar els que no ho fan per seguir treballant plegats per
trobar els punts de trobada que ens permetin avançar.
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PRESSUPOST

El Pressupost del 2013 reforça
les polítiques socials
La proposta municipal, aprovada pel Ple el 31 de gener, va rebre l’abstenció del PSC i el PP

E

l Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar, en la sessió
extraordinària del 31 de gener,
el Pressupost per a l’exercici del 2013.
La proposta final de l’Ajuntament va
rebre els vots a favor de l’Equip de
Govern i les abstencions dels grups
municipals del PSC i del PP, mentre
que els edils de la resta de formacions
hi van votar en contra.
El pressupost d’ingressos és de
22.746.928 euros i el de despeses, de
22.089.352 euros. Això suposa que hi
ha un superàvit de 660.000 euros, que
respon a les obligacions marcades
pels plans d’ajust i sanejament en
què es troba immers l’Ajuntament.
L’encarregat de presentar els comptes
va ser el regidor de Finances, Llorenç
Birba, que va explicar que “el Pressupost del 2013 encara continua en la
línia de contenció i racionalització de
la despesa iniciada la segona meitat
de l’any 2011, a la qual es van afegir
els plans d’ajust i d’estabilitat que
vam haver d’aprovar posteriorment”.
El regidor també va afegir que de les
xifres es desprèn que “malgrat la crisi,
ens trobem en el camí adequat per
aconseguir el sanejament econòmic
que l’Ajuntament necessitava”. Com
a característiques principals, es pot
dir que el Pressupost experimenta un
augment molt lleuger respecte del de
l’exercici anterior, un 0,64%.
Uns ingressos recolzats en l’IBI
Des del punt de vista dels ingressos,
Llorenç Birba va explicar que els impostos propis de l’Ajuntament supo-

sen el 48,2% del Pressupost, del qual
l’IBI –amb l’increment que el Govern
de Rajoy va aprovar l’any 2011 i que
va apujar el del Masnou un 10%– representa el 40%. Altres fonts importants d’ingressos són els 4,5 milions
que es reben de transferències de
l’Estat i els 4,5 milions de taxes.

Llorenç Birba

Regidor d’Hisenda

El Pressupost del 2013 encara continua en la línia de la contenció i la racionalització de la despesa iniciada la segona
meitat de l’any 2011, a la qual es van afegir els plans d’ajust i
d’estabilitat que vam haver d’aprovar posteriorment.
Després de dos anys, podrem tancar els comptes del 2012
amb un romanent de tresoreria positiu, ajustem el Pressupost
del 2013 cobrint l’import consignat al pla d’ajust,26%
reduïm el
nivell d’endeutament per sota del límit màxim establert del
75% i podrem finançar les inversions del 2013 amb romanent
de tresoreria del 2012, sense haver51%
d’endeutar-nos.
Malgrat tot, el pla d’ajust no ha acabat i queda un8%
escull
important, l’any 2014, que caldrà afrontar i gestionar amb
15%
seny per acabar de redreçar les finances municipals.
Agraïm sincerament el suport tant al PSC com al PP.

Comunitat i persones
Foment

8%
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3.918.021 €

Comunitat i persones

1.994.285 €

Esmenes dels grups de l’oposició
616.175 €
Si Foment
l’aprovació del Pressupost
va ser
1.192.339
€
Administració
i
finances
possible va ser gràcies a l’abstenció
3.918.021
Manteniment
i
serveis
dels grups municipals del PSC€i del PP,
que van retirar les esmenes que havien
proposat en un començament en considerar que l’Equip del Govern n’hi ha-

2%

Despeses de personal

9%

9.394.453 €

Despeses en béns corrents i serveis 7.720.820 €

7%

Despeses financeres
43%

Administració i finances 1.192.339 €
Manteniment i serveis

15%

1.994.285 €
616.175 €

partides de les regidories i reforçar les
partides destinades a polítiques socials, com ara Benestar Social (aquesta
partida augmenta un 33,63%), Ensenyament (amb un augment del
7,41%), Salut Pública o Igualtat.
En aquest sentit, l’Àrea de Comunitat i Persones adquireix una importància destacada, amb un increment del
6,74%). El seu responsable, Jaume Oliveras, va voler remarcar durant la defensa del Pressupost que els comptes
s’han fet pensant en el manteniment
dels serveis en una època en què es
necessiten i exigint una gestió eficient
dels recursos públics. Dintre d’aquest
àmbit, una de les iniciatives destacades és la destinació de 100.000 euros a
un Pla contra l’exclusió social. Oliveras
va concloure que es tracta d’un pressupost equilibrat, en el qual, a més de
les socials, també adquireixen un pes
especial les polítiques culturals.
Una altra de les estratègies amb
què es volen combatre les dificultats
econòmiques és el reforç de les polítiques de Promoció Econòmica, a les
quals es destinen 156.522 euros, que
es dedicaran a donar suport als emprenedors, a programar cursos ocupacionals i fomentar el servei d’inserció
laboral, entre altres mesures.

Distribució de la despesa per capítols
2%
2%

51%

Es volen
combatre les
dificultats econòmiques amb
el reforç de
les polítiques
de Promoció
Econòmica,
a les quals
es destinen
156.522 euros

Despeses que reforcen
la política social
En l’apartat de les despeses, el capítol
destinat a personal és el més ampli,
amb una despesa de 9.394.453 euros.
Davant les necessitats plantejades per
la societat en el context actual, Birba
va explicar que el criteri ha estat la
contenció, és a dir, reduir la majoria de

Distribució de la despesa en béns corrents i serveis

26%

Emprenedoria

Transferències corrents
Inversions reals

35%

Transferències de capital
Passius financers

340.018 €
1.586.021 €
500.000 €
485.000 €
2.063.040 €

Artur Gual

Màxim
Fàbregas

Regidor del PSC

El Grup Municipal Socialista ha aconseguit canviar la proposta inicial del Govern
tant pel que fa als impostos com pel que
fa a la despesa municipal.
El mes d’octubre passat, conjuntament amb tots els grups municipals de
l’oposició, vam forçar l’Equip de Govern a
convocar un ple extraordinari per rebaixar
l’IBI, ja que el Govern pretenia prorrogar els
impostos i les taxes municipals sense debatre’ls al Ple municipal. Vam aconseguir,
així, reduir la pressió fiscal. D’aquesta manera, el rebut de l’IBI d’aquest any costarà
un 3,2% menys que el de l’any passat.
També hem aconseguit canviar la
proposta del Pressupost municipal per tal
que la despesa augmenti significativament
en les partides destinades a les persones.
Cal destacar especialment la creació
de la nova partida “Pla d’acció social”, de
100.000 euros, que va destinada a dotar
de recursos el Consell Municipal de Benestar Social, òrgan que neix gràcies a una
moció presentada per nosaltres per lluitar contra la pobresa i l’exclusió social, i
l’augment en 74.000 euros per fomentar
l’emprenedoria, els nous projectes, la inserció laboral i per combatre l’atur, principal generador de pobresa.

Federico
de Las Heras

Regidor
d’ICV-EUiA-E

Per segona vegada, i en van
dues de dues, CiU i ERC presenten la proposta de pressupost
fora de termini i en un ple extraordinari amb un contingut
que no justifica l’endarreriment.
És un pressupost tan poc imaginatiu que els 500 caràcters que
com a màxim ha de tenir aquest
escrit resulten massa caràcters.
Menys diners per a gent gran,
immigració, solidaritat i civisme,
i més diners per a manteniment
(fins quan?). Sembla que CiU i
ERC únicament vulguin basar les
seves polítiques en les accions
destinades a millorar la neteja
dels carrers i el manteniment de
la via pública. Avui dia, els nostres carrers, les nostres places i
els nostres jardins demostren
que estan fracassant estrepitosament en aquest objectiu.

via incorporat algunes de destacades.
Les esmenes transaccionades arriben
al valor de 260.000 euros en les partides que es van incrementar i de 95.000
euros en les partides que es van disminuir. Entre les esmenes transaccionals,
és a dir, negociades entre els grups
municipals i l’Equip de Govern per ser
incloses al Pressupost, es troben la
creació del Pla d’acció social, el foment
d’activitats culturals, el manteniment
d’edificis municipals i escoles, i la creació de nous projectes per fomentar
l’emprenedoria empresarial.

Frans
Avilés

Regidor
del PP

Regidor
del GIM

L’aprovació del Pressupost s’ha
aconseguit gràcies a l’abstenció del PSC i del Partit Popular.
Hem exercit la nostra responsabilitat afavorint dues àrees
bàsiques: Benestar Social, receptora d’un increment pressupostari important, i Promoció
Econòmica, amb la novetat de
l’impuls a projectes empresarials del municipi.
S’inicia així un canvi de
mentalitat pel qual sempre
hem apostat i que reflecteix el
nostre programa electoral. És
un primer pas i una línia en la
qual seguirem treballant per a
tots els masnovins.

Inversions per al manteniment
Des que la crisi econòmica es va fer
evident, el gran absent dels Pressupostos municipals són les inversions.
Enguany, però, es destinaran 500.000
euros a inversions reals que, sobretot,
seran per al manteniment del municipi, obres i intervencions que es facin
necessàries al llarg de l’any.
Implicació de tothom
En acabar la sessió, l’alcalde, Pere Parés,
va agrair les abstencions dels grups
municipals del PP i del PSC, i va lamen-

Manteniment

Es destinaran
500.000 euros a
inversions reals
que, sobretot,
seran per al
manteniment
del municipi

El nostre Grup Municipal no ha
tingut cap més remei que votar
en contra del Pressupost presentat per l’Equip de Govern,
tot i que és cert que algunes de
les nostres propostes han estat
acceptades i hi s’hi han recollit
finalment (potenciar econòmicament les àrees d’acció social
i les de foment de l’ocupació).
Però no és suficient, perquè
seguim mantenint despeses
elevades i que són poc o gens
socials, com el Festival Ple de
Riure, i seguim augmentant la
despesa en personal, tot i que
la mateixa auditoria encarregada pel Govern conclou que hi
ha un sobrecost de 3 milions
d’euros anuals a causa de l’excés de la plantilla municipal.

tar que els acords a què s’havia arribat
no haguessin estat possibles amb tots
els grups municipals. Parés va reflexionar sobre aquest aspecte, perquè,
segons va comentar, creu que la situació de la societat reclama una resposta
eficient i unànime que necessita la
implicació de tots. Un cop aprovat, va
comentar l’alcalde, ara cal executar-lo i
per això va sol·licitar la col·laboració de
tots els regidors i regidores, per aconseguir una gestió capaç de donar resposta i contribuir a solucionar els problemes dels masnovins i masnovines.

Els millors detalls per al dia
dels enamorats
14 de febrer, Sant Valentí

C/ Navarra, 49, local 2 / 08320 El Masnou / Tel. 93 540 53 87 / mirpertu.blogspot.com.es
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Comproveu quan heu de pagar els vostres tributs amb el

Calendari fiscal 2013
i guanyeu comoditat domiciliant els pagaments!
Pagament fraccionat de l’IBI

Domiciliació bancària de la resta de tributs

Per a més informació

Per acollir-se a aquesta opció, és indispensable la domiciliació bancària.

Es pot sol·licitar la domiciliació bancària de la resta de
tributs abans de la data d’inici del cobrament en període voluntari perquè tingui efecte en el mateix exercici
de 2013.

Si teniu algun dubte, consulta o problema, podeu
adreçar-vos al telèfon de Recaptació (93 557 17 48),
a l’adreça de correu electrònic (recaptacio@elmasnou.
cat) o a la pàgina web (www.elmasnou.cat).

Informació per a les persones sense
domiciliació bancària

Delegació ORGT

Per a qui ja compleixi aquest requisit de domiciliació, es
procedirà automàticament al càrrec fraccionat de l’IBI
en quatre fraccions del 25% cadascuna, en les dates
següents: 7 de maig, 2 de juliol, 3 de setembre i 4 de
novembre de 2013.
Qui no tingui la domiciliació i vulgui acollir-se al pagament fraccionat de l’impost de béns immobles urbans
i rústics obligatòriament ha de sol·licitar la domiciliació
bancària. Per fer-ho, cal emplenar la butlleta adjunta i
trametre-la a l’Oficina d’Atenció Ciutadana abans del
dia 26 d’abril de 2013.

En cada període rebreu un tríptic que us permetrà efectuar el pagament de tributs en qualsevol de les entitats
col·laboradores. La no-recepció del tríptic no exclou
el pagament del tribut. En aquells tributs gestionats
directament per l’Ajuntament, si no el rebeu abans del
termini, podeu adreçar-vos a qualsevol oficina de CaixaBank (“La Caixa”) i us en lliuraran un duplicat per tal
que pugueu fer el pagament.

Pagament fraccionat de les exaccions
municipals d’urbana i industrials

Exposició pública

Prat de la Riba, 1 - 08320 El Masnou
Tel. 93 557 17 00 - Fax 93 557 17 01

Per a qui ja compleixi el requisit de domiciliació, es
procedirà automàticament al càrrec fraccionat de les
exaccions municipals d’urbana i industrials en dues
quotes, en les dates següents: 4 d’abril de 2013 i 3
d’octubre de 2013.
Qui no tingui la domiciliació i vulgui acollir-se al pagament fraccionat de les exaccions municipals d’urbana i
industrials obligatòriament ha de sol·licitar la domiciliació bancària. Per fer-ho, cal emplenar la butlleta adjunta
i trametre-la a l’Oficina d’Atenció Ciutadana abans del
dia 26 de març de 2013.
Si no s’opta per la domiciliació bancària, no hi ha cap
possibilitat de fraccionar el pagament de l’IBI, com
tampoc les exaccions municipals d’urbana i industrials, el pagament dels quals només es podrà fer en les
dates especificades al calendari fiscal.

El termini d’exposició pública dels padrons als quals fa
referència aquest calendari és d’un mes a comptar des
de quinze dies naturals abans de l’inici dels períodes
de cobrament respectius indicats.
Observacions
Els ciutadans i ciutadanes han de comunicar a l’Administració municipal qualsevol canvi dels seus béns
sotmesos a tributació, ja sigui l’adquisició d’un bé immoble o el canvi del domicili fiscal.

ORDRE DE DOMICILIACIÓ

Per acollir-se a aquesta opció, és indispensable la domiciliació bancària.

L’Ajuntament del Masnou té delegat en l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT)
els tràmits següents:
1. Gestió i recaptació voluntària de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).
2. Gestió i recaptació voluntària de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE).
3. Recaptació executiva de tots els tributs i altres ingressos de dret públic local.
4. Gestió i recaptació de les multes de trànsit.
Per informar, solucionar dubtes i fer gestions i tràmits
relacionats amb aquests tributs, hi ha un punt de gestió
de l’ORGT ubicat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del
Masnou (Roger de Flor, 23). L’horari d’atenció presencial és de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h, i els
dijous també de 17 a 19 h. Així mateix, també es pot
obtenir informació i fer tràmits al Centre d’Informació
Tributària, mitjançant els telèfons 932 029 801 i 902 123
623, de 8.15 a 17.45 h (divendres fins a les 14.45 h) i
també a la seu electrònica de l’ORGT, http://orgt.diba.
cat (disponible les 24 hores del dia).

Molt important

NOVETAT
Fraccionament de les exaccions industrials
Aquest any, el cobrament de les exaccions industrials (taxes per recollida d’escombraries
industrials, ocupació de la via pública, i taules i
cadires a la via pública) per a aquelles persones
que el tenen domiciliat en una entitat financera,
es fraccionarà en dos càrrecs del 50% cadascun.

Una vegada transcorregut el termini assenyalat en
aquest calendari per a cada tribut, els deutes pendents
de pagament s’hauran d’exigir per la via de constrenyiment, tal com determina el Reglament general de
recaptació, que comporta un increment de la quota
amb recàrrecs, costes i els interessos corresponents.
Per al vostre interès, és important que us cenyiu als
terminis fixats.

CALENDARI FISCAL. EXERCICI 2013
Febrer

Mes
Concepte

Dia

4

IVTM (domiciliats)
IVTM (no domiciliats)
EXUR (domiciliats 50%)
EXUR (domiciliats 50%)
EXUR (no domiciliats)
EXIN (domiciliats 50%)
EXIN (domiciliats 50%)
EXIN (no domiciliats)
IBI (domiciliats 25%)
IBI (domiciliats 25%)
IBI (domiciliats 25%)
IBI (domiciliats 25%)
IBI (no domiciliats)
Cementiri (domiciliats)
Cementiri (no domiciliats)
IAE (domiciliats)
IAE (no domiciliats)

Març

Abril
2

11

4

Maig
8

7

Juny
13

4
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Setembre
9

3

5

Octubre
3

7

Novembre
4

5

del 4 de febrer al 4 d’abril
1r
2n
del 2 d’abril al 4 de juny
1r
2n
de l’11 de març al 13 de maig
1r
2n
3r
4t
del 7 de maig al 9 de juliol
del 7 de maig al 9 de juliol

IVTM: Impost sobre vehicles de tracció mecànica (delegat a l’ORGT)
EXUR: Exaccions municipals d’urbana refoses (taxes de recollida d’escombraries i d’entrada de vehicles)
EXIN: Exaccions industrials refoses (taxes de recollida d’escombraries i d’ocupació de via pública)
IBI: Impost sobre béns immobles (urbans, rústics i característiques especials)
Cementiri: Taxa de cementiri municipal
IAE: Impost sobre activitats econòmiques (delegat a l’ORGT)

6

Juliol
2

del 5 de setembre al 5 de novembre
Els percentatges indiquen els fraccionaments en concepte d'EXUR,
EXIN (2 fraccionaments) i d’IBI (4 fraccionaments).
En el cas dels domiciliats, s’indica la data en què es produirà el
càrrec al compte corrent de la persona contribuent.
En el cas dels no-domiciliats, s’indica el període de cobrament voluntari
durant el qual les persones contribuents podran efectuar el pagament.

INSTITUCIONAL

Punts aprovats al Ple del desembre
A la sessió del Ple del dia 20 de desembre es van aprovar els punts
següents:
• Règim de sessions del Ple del mes
de gener de 2013. Aprovat per unanimitat.
• Resposta a l’escrit presentat per
Hamelin 2, SL, en relació amb la garantia, mitjançant aval, del conveni
de cessió d’ús de la Casa del Marquès. Aprovat per unanimitat.
• Ampliació del requeriment previ
a la via contenciosa administrativa, previst a l’article 44 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, presentat davant el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
formulat en relació amb l’acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona de data 22 de setembre
de 2011, en virtut del qual s’aprovava definitivament la modificació
puntual del Pla general d’ordenació
al nucli antic i l’eixample del Masnou. Aprovat per unanimitat.
• Aprovació de l’expedient de contractació de l’explotació, mitjançant
concessió, dels serveis de tempora-

da de la platja del terme municipal
del Masnou, per al període 20132017, i convocatòria de la licitació,
mitjançant procediment obert amb
diversos criteris de valoració. Aquest
punt va ser retirat de l’ordre del dia.
• Declaració de no-disponibilitat de
crèdits previstos per a la paga extraordinària del mes de desembre
2012. Aprovat amb els vots a favor
de l’Equip de Govern (CiU i ERC-AM,
10 regidors), del PP (2 regidors) i el
GIM (1 regidor); en contra del PSC (4
regidors) i d’ICV-EUiA (3 regidors), i
l’absència de la regidora no adscrita.
• Aprovació i reconeixement extrajudicial de crèdits de l’empresa CESPA.
El PSC va demanar la votació dels
punts per separat. El primer punt es
va aprovar amb els vots a favor de
l’Equip de Govern (CiU i ERC-AM, 10
vots), PSC (4 vots) i GIM (1 vot); en
contra d’ICV-EUiA (3 vots), i l’abstenció del PP (2 vots). El segon i el tercer
punts, que es van votar conjuntament, van rebre el vot afirmatiu de
l’Equip de Govern (CiU i ERC-AM, 10
vots) i del GIM (1 vot); en contra del
PSC (4 vots) i d’ICV-EUiA (3 vots), i
l’abstenció del PP (2 vots).
• Es va presentar un punt d’urgència:

Celebrat el Ple
del mes de gener
El Ple de l’Ajuntament, a la sessió del 24 de gener, va sotmetre
a votació el punt d’urgència referit a la modificació d’un fitxer
de dades de caràcter personal de l’Ajuntament del Masnou,
que va ser aprovat per unanimitat. També, s’hi van aprovar
les mocions següents:
• Moció presentada pels grups municipals d’ICV-EUiA i PSC-PM
(amb esmenes incorporades de CiU i ERC, tot i el vot en contra
dels promotors de la moció) de rebuig al RDL 20/2012 i en què
es proposen mesures per minimitzar l’impacte de la supressió
de la paga extra del desembre sobre la capacitat adquisitiva dels
treballadors i treballadores municipals. Aprovada amb els vots a
favor d’CV-EUiA (3 vots), PSC ( 4 vots), CiU (7 vots), ERC (3 vots),
GIM (1 vot) i la regidora no adscrita i, en contra, del PP (2 vots).
• Moció presentada pel Grup Municipal del GIM (amb esmenes
incorporades de CiU, ERC i ICV-EUA) per donar solució a la problemàtica de trànsit de la carretera Nacional II a l’altura del Masnou.
Aprovada per unanimitat.

En memòria

Josep Puig Colomer, que havia estat regidor
d’aquest Ajuntament durant el període 19871993, ens va deixar el 28 de gener.

l’aprovació de l’aportació econòmica a projectes del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Tant
la urgència com la proposta van ser
aprovades per unanimitat.
Mocions
• Dictamen de la Comissió Informativa de Foment en relació amb
la moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament
del Masnou per prevenir els desnonaments de la residència habitual.
Aprovat amb els vots a favor de
tots els grups municipals excepte
el PP, que hi va votar en contra (2
regidors).
• Moció presentada pel Grup Municipal del PSC per a la constitució
d’una comissió de treball per combatre la pobresa i per a la promoció
de la inclusió social. La moció va incloure esmenes d’altres grups municipals i es va aprovar per unanimitat.
• La moció presentada pel Grup
Municipal del PSC-PM en defensa
del català i el model d’immersió lingüística a l’escola, la presentada pels
grups municipals de CiU i ERC-AM
de rebuig a l’avantprojecte de Llei
orgànica de millora de la qualitat de

Ple extraordinari
i urgent del 10 de
gener
El dijous 10 de gener, va tenir lloc un
ple extraordinari a la sala de sessions
del consistori, en el qual es va aprovar
l’expedient de contractació de l’explotació, mitjançant concessió, dels serveis
de temporada de la platja del terme
municipal del Masnou, per al període
2013-2017, així com la convocatòria
de la licitació, mitjançant procediment
obert, amb diversos criteris de valoració. La proposta que es va sotmetre
a votació incorporava algunes de les
esmenes presentades pels grups municipals del PSC i d’ICV-EUiA (a més de
les que s’havien incorporat durant el
procés de redacció presentades pels
grups municipals del PSC, PP i GIM).
El punt va rebre els vots a favor de CiU
(7 regidors), ERC-AM (3 regidors), PP (2
regidors) i GIM (1 regidor); en contra
del PSC (3 regidors en absència d’una
regidora) i ICV-EUiA-E (3 regidors), i
l’abstenció de la regidora no adscrita.

l’educació i en defensa del model
educatiu català, i la del Grup Municipal d’ICV-EUiA que exigia la retirada de l’esborrany d’avantprojecte
de la Llei orgànica de millora de la
qualitat educativa (LOMCE) es van
unificar en una única moció, que es
va aprovar amb els vots a favor de
l’Equip de Govern (CiU i ERC-AM, 10
vots), del PSC (4 vots) i d’ICV-EUiA
(3 vots); en contra del PP (2 vots), i
l’abstenció del GIM (1 vot).
• El Grup Municipal d’ICV-EUiA va
presentar d’urgència una moció de
rebuig al RDL 20/2012 i proposava
mesures per minimitzar l’impacte
de la supressió de la paga extra de
desembre sobre la capacitat adquisitiva dels treballadors i treballadores municipals. Va ser retirada
després que l’Equip de Govern
informés els membres d’ICV-EUiA
que havien arribat a un acord amb
els treballadors i treballadores sobre
aquest tema.
Intervencions del públic
Entre les persones assistents, es van
fer intervencions sobre la defensa
de l’escola pública i sobre el control
dels guals al municipi.

Ple extraordinari
del 31 de gener
Al Ple del 31 de gener, a més de l’aprovació del Pressupost municipal per al
2013, també s’hi va sotmetre a votació
l’aprovació de l’expedient de contractació per a la gestió del servei de recollida de residus, neteja viària, passeig
Marítim i platges del terme municipal
del Masnou, i la convocatòria de la licitació mitjançant procediment negociat sense publicitat. El Grup Municipal
d’ICV-EUiA va presentar unes esmenes
que, després de ser sotmeses a votació,
van ser rebutjades, en obtenir els vots
a favor només d’ICV-EUiA (3 regidors),
i els vots en contra de l’Equip de Govern (10 regidors) i el GIM (1 regidor).
El PSC (4 regidors), el PP (2 regidors) i
la regidora no adscrita es van abstenir.
La proposta va ser aprovada amb els
vots a favor de l’Equip de Govern (10
regidors), el PSC (4 vots), el PP (2 vots),
el GIM (1 vot) i la regidora no adscrita;
mentre que ICV-EUiA (3 regidors) va
votar-hi en contra.
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La Generalitat restableix els dos carrils
en sentit Mataró entre les rotondes
d’Alella i de Montgat

RAÜL ANDREU

RETENCIONS

El restabliment dels carrils també ha servit per aplicar petites millores relacionades amb
la seguretat en aquest tram.

L

es condicions meteorològiques van fer endarrerir uns
dies les obres, que finalment
van finalitzar el dia 30 de gener, per
restablir els dos carrils de circulació a
la Nacional II en sentit Mataró entre
les rotondes d’Alella i Montgat. La
intervenció es va fer després que així

La primera
actuació va
provocar
retencions
importants en
sentit Mataró,
que van ser
motiu de queixa dels veïns
del municipi

ho anunciés el director general de
Carreteres, Xavier Flores, a l’alcalde
del Masnou, Pere Parés, i al regidor
de Mobilitat, Quim Fàbregas, durant
una reunió mantinguda el 22 de gener. Alhora, s’ha aprofitat l’actuació
per aplicar petites millores relacionades amb la seguretat en aquest tram,

com ara la instal·lació de petits reflectants a la doble línia contínua.
Tornar a la situació anterior era la sol·
licitud que feia l’Ajuntament en el cas
de no poder trobar una solució millor
de manera immediata. La reunió es
va produir després que l’Ajuntament
demanés una trobada d’urgència
amb el director general de Carreteres
en comprovar que la primera intervenció a la Nacional II –que va donar
com a resultat dos carrils en sentit
Barcelona i un en sentit Mataró en
el tram afectat– no només no havia
produït els efectes esperats, sinó que,
a més, havia provocat des del primer
moment retencions importants en
sentit Mataró. L’Ajuntament va rebre
un gran nombre de queixes que
van posar de manifest el malestar
de la majoria dels usuaris habituals
d’aquesta via. Xavier Flores va lamentar que el resultat de la intervenció
recent no coincidís amb el que feien
preveure els estudis realitzats prèviament per la Direcció General.

Obres de millora a la carretera d’Alella

E

l dimarts 29 de gener van començar els treballs de millora
a la carretera d’Alella (BP5002),
competència de la Diputació de Barcelona. Amb aquesta intervenció, la
Diputació pretén reduir el nombre
d’accidents que actualment es registren en aquesta via, especialment als
encreuaments amb els carrers de Rosa
Sensat i de la Mare de Déu del Pilar,
tots dos considerats punts de concentració d’accidents (PCA).
El projecte inclou la instal·lació
d’un semàfor a l’encreuament de la
carretera d’Alella amb Mare de Déu del
Pilar, el qual regularà l’accés dels vehicles des d’aquest carrer a la BP5002.
A més, el semàfor anirà acompanyat
d’un pas de vianants, que facilitarà
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que es pugui creuar la carretera d’Alella, ja que en aquest punt la travessen
molts vianants per accedir al camp
de futbol. Aquesta actuació també
preveu la instal·lació d’una barana per
impedir que es creuï la carretera per
llocs no habilitats i que canalitzarà els
transeünts cap als passos de vianants
amb semàfor.
Una altra millora és la instal·lació
d’un altre pas de vianants a la sortida
de l’aparcament d’Amadeu I, a prop
del carrer de Navarra. Aquest pas de
vianants també tindrà un semàfor, que
s’activarà per polsador, per a les persones que hagin de creuar la carretera.
L’objectiu d’aquestes intervencions és millorar la seguretat dels
vianants en el moment de creuar la

PCA

Els encreuaments de la
carretera amb
els carrers de
Rosa Sensat i
de la Mare de
Déu del Pilar
són considerats dos punts
de concentració d’accidents
(PCA) del
municipi

carretera d’Alella i dels vehicles a l’hora
d’incorporar-s’hi des del carrer de la
Mare de Déu del Pilar. El projecte va
ser presentat per representants de la
Diputació de Barcelona al consistori,
que havia manifestat la seva preocupació nombroses vegades sobre les
perillositat de la carretera d’Alella en el
tram entre el carrer de Navarra i Mare
de Déu del Pilar. Segons les previsions,
les obres es podrien allargar durant
quatre setmanes. Durant els primers
dies, s’arreplegarà el material i es faran
tasques que no han d’afectar aquesta
via, i serà durant la tercera i la quarta
setmana (cap a mitjan mes de febrer)
quan el trànsit es veurà afectat. Llavors
es donarà pas altern a cada sentit de
circulació de la via.

Campanya de regularització de guals

La Diputació
assumeix
la gestió
i la inspecció
de l’IAE

L’Ajuntament fa balanç i una valoració de l’Ordenança
municipal dels guals de l’any 2005

MIREIA CUXART

Fins ara, aquests
tràmits eren
competència de
l’Administració
tributària de l’Estat

La placa senyalitzadora normalitzada ha d’estar col·locada en un lloc visible.

D

esprés que l’any 2005 entrés
en vigor l’Ordenança municipal reguladora dels guals
per entrada i sortida de vehicles al
terme municipal del Masnou, modificada posteriorment l’any 2007,
arriba el moment de fer-ne balanç i
una valoració. L’objectiu de l’Ordenança esmentada era regular la concessió, modificació i revocació de les
llicències de gual, així com les condicions i el règim que han de complir
els titulars d’aquests espais.
Ara, la nova campanya té com
a objectiu regularitzar tots aquells
guals que es trobin en situacions
anòmales i fer complir als seus titulars les obligacions fixades en l’Ordenança. Principalment, es demana
que es col·loqui en un lloc visible la

REGULACIÓ

La campanya
té com a objectiu regularitzar tots
aquells guals
que es trobin
en situacions
anòmales

placa senyalitzadora numerada que
des de l’any 2005 ha subministrat
l’Ajuntament, amb la qual cosa queda anul·lada qualsevol altra senyalització diferent; igualment, cal retornar la vorera i la vorada de la zona
corresponent al seu estat original
en els casos en què s’hagi produït la
baixa del gual.
Aquesta campanya no tindrà cap
afectació per a aquells titulars que ja
compleixen l’Ordenança.
Per a qualsevol dubte o aclariment respecte a aquesta qüestió,
podeu adreçar-vos a la Unitat d’Urbanisme, ubicada al passeig de Prat
de la Riba, 1 (accés pel carrer de Tomàs Vives), de dilluns a divendres, de
8.30 a 14 hores, o bé al correu electrònic urbanisme@elmasnou.cat.

Des del mes de gener, la Diputació de
Barcelona assumeix totes les gestions derivades de les declaracions
d’alta, baixa o modificació del cens
i la inspecció de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). Per tant,
a partir d’ara, totes les declaracions
d’alta, baixa o modificació del cens
d’aquest impost es podran presentar
a qualsevol oficina de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.
Fins ara, aquests tràmits eren
una competència atribuïda a l’Administració tributària de l’Estat i, per
tant, s’havien de fer des de l’Administració d’Hisenda de Badalona. El canvi obeeix a l’entrada en vigor de les
ordres ministerials HAP/2816/2012
i HAP/2817/2012 del Ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques,
que deleguen la gestió censal de les
quotes municipals i la inspecció de
l’IAE, respectivament.
El model de declaració de l’IAE
aprovat específicament per l’ORGT es
pot descarregar des de la pàgina web
http://orgt.diba.cat.

PRIMERA VISITA, ORTOPANTOMOGRAFÍA
Y PRESUPUESTO SIN CARGO
• Experiencia
• Profesionales cualificados
• Trato personalizado
• Flexibilidad horaria

• Tecnología de vanguardia
• Modernas instalaciones
• Todas las especialidades
• Financiación a medida

C/ Navarra, 26-28, local · El Masnou
info@bukal.es · www.bukal.es

Tel. 93 555 12 48
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L’Oficina d’Habitatge
i la de Consum, ara a l’OAC

Les primeres visites relacionades amb aquestes qüestions seran ateses a la planta baixa
de l’edifici de Roger de Flor, 23

D

RAÜL ANDREU

es del mes de desembre, les
gestions i els tràmits que es
feien des de l’Oficina Local
d’Habitatge (OLH) i des de l’Oficina
Municipal d’Informació de Consum
(OMIC) han estat assumides per l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Per
tant, el personal gestor de l’OAC, a
l’edifici municipal de Roger de Flor, 23,
atén també les primeres visites de la
ciutadania relacionades amb qüestions
d’habitatge i consum, que deriva a
continuació als tècnics municipals de
referència. Segons la regidora d’Atenció
Ciutadana, Sílvia Folch, aquest canvi
facilita les gestions de la ciutadania, ja
que ara no cal desplaçar-se a oficines
diferents, sinó que des de l’OAC es
dóna un servei centralitzat.

OAC

Prestacions econòmiques
d’urgència especial

CampanyA en marxa
a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana

El 21 de desembre de 2012, la Generalitat de Catalunya va aprovar la Resolució TES/2932/2012, per la
qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de prestacions econòmiques d’urgència especial
per al pagament del lloguer i de les quotes d’amortització hipotecària en situacions especials, i per
atendre persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució
hipotecària. Es tracta de prestacions econòmiques d’urgència especial destinades a evitar l’exclusió
social residencial. Aquests ajuts es podran sol·licitar a partir del dia 4 de febrer de 2013.

4 de febrer de 2013
Inici del període per sol·licitar
prestacions econòmiques d’urgència especial per al pagament
del lloguer, de quotes d’amortització hipotecària en situacions
especials i per atendre situacions de pèrdua de l’habitatge
com a conseqüència d’un procés
de desnonament o d’execució
hipotecària.
RAMON BOADELLA

Per a més informació, podeu adreçar-vos a l’Oficinal Local d’Habitatge, ubicada al carrer de Roger de
Flor, 23, del Masnou, de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h, i dijous, de 17 a 20 h.
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Del 10 al 28 de febrer
Campanya de bonificació de les
escombraries.

La campanya
“Queda’t”
es consolida

Els comerços
surten al carrer

E

l dissabte 2 de febrer, la Federació del Comerç, la Indústria i el Turisme del Masnou va
portar a terme una jornada festiva perquè
la població del municipi conegués l’oferta dels
comerços de proximitat de la vila. Així, una trentena de comerços van sortir al carrer per trobar-se
amb els seus clients i usuaris durant la iniciativa La
Botiga al Carrer. A més de les propostes de cada
comerç, es van fer diverses activitats lúdiques i
tallers per als infants. L’escenari de la proposta va
ser als carrers de Sant Miquel i d’Almeria, amb una
quinzena de parades cada un. Segons la Federació, amb aquesta proposta es pretén donar una
empenta imaginativa al comerç de proximitat per
trobar solucions originals en uns moments socials
i econòmics de dificultat. El fort vent va acompanyar tota la jornada i va fer que algunes botigues
recollissin abans del previst.

MIREIA CUXART

CRISTINA POCH

Unes 2.300 persones participen en aquesta
iniciativa, que vol fomentar el comerç local

Els guanyadors de la campanya amb l’alcalde, Pere Parés, i el regidor Quim Fàbregas.

Comerç, la Indústria i el Turisme, va
dur a terme la campanya comercial
“Queda’t” com a reclam perquè la
gent del Masnou comprés al poble.
El nombre de persones que s’han
acostat als punts d’informació per
recollir la bossa reutilitzable i a dipositar la butlleta per al sorteig ha
estat d’unes 2.300, aproximadament
la mateixa xifra que l’any passat. Segons el regidor de Promoció Econòmica, Quim Fàbregas: “La campanya
de suport al comerç local d’enguany
ha estat la de consolidació. Pensem
que, tenint en compte la situació
econòmica actual, el fet que la campanya s’hagi consolidat és positiu.
Sense cap mena de dubte, el punt
d’informació que funciona millor
és el del Mercat Municipal. De cara
a properes edicions, caldrà cercar
noves propostes que incrementin la
participació tant del comerç com de
la ciutadania.”

Nou telèfon
del servei de taxi
del Masnou
A partir de l’1 de gener de 2013, els números de telèfon del servei
de taxi del Masnou seran el 93 540 33 18 (Associació del Taxi del
Masnou) i el 93 515 07 55 (Associació Ràdio Taxi Masnou 24 h).
El número utilitzat fins ara pel Servei del Taxi (93 555 86 86) deixa
de ser operatiu.

RAÜL ANDREU

L

es persones premiades amb
els deu vals de la campanya
“Queda’t” per valor de 300
euros per bescanviar als comerços
del municipi van ser: Núria Compte,
Emília Poza, Purificación Artiaga,
Matías Matías, María Rodríguez,
Rosa Ochoa, Jordi Borràs, Miguel
Egea, Olivia Caballero i Dolors Peruchet. El dimecres 9 de gener van
recollir el diploma que els acreditava com a guanyadors de la mà de
l’alcalde, Pere Parés, i del regidor de
Promoció Econòmica, Quim Fàbregas. Aquestes persones hauran de
gastar-se els 300 euros entre el dia
10 de gener i 10 de febrer de 2013,
i hauran de comprar, com a mínim,
en dos establiments diferents i, com
a màxim, en deu. El sorteig es va fer
el 5 de gener, al Mercat Municipal.
Entre el 6 i el 24 de desembre
de 2012, l’Ajuntament, amb la
col·laboració de la Federació del

El carrer de Sant Miquel va ser un dels escenaris de la iniciativa.
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“El mes de març, el mes de les dones”
Els actes al voltant del 8 de març reivindiquen el paper de les dones en l’actualitat i en la música

MIREIA CUXART

P

er celebrar enguany el 8
de març, Dia de la Dona
Treballadora, l’Ajuntament,
amb les entitats UNESCO El
Masnou i Dones per la Igualtat,
ha organitzat dues conferències
amb les quals es vol reivindicar el
paper de les dones en la societat
actual i, de manera especial, en la
música. El programa d’activitats
porta per títol “El mes de març, el
mes de les dones”, i es proposa
com una invitació a la reflexió
i la participació per aconseguir
una realitat igualitària. El dia 8 de
març (19.30 h), Can Malet acollirà una conferència i un concert
de dones compositores, amb el
qual es vol posar de manifest les
importants aportacions femenines a la història de la música. La
segona part del programa tindrà
lloc el 15 de març, igualment a
Can Malet (19.30 h), on la jurista
Angelina Hurios pronunciarà la
conferència “La dona avui”. Després, el grup Scandicus oferirà
una audició de gospel amb composicions de dones.
La regidora d’Igualtat i Drets

La lectura de poemes dels joves del CFPAM va ser una de les iniciatives de l’any passat.
Civils ha explicat que amb aquestes activitats es vol posar de
manifest que en el tema de la
Igualtat encara queda molt per fer
i que per això és important tenir

Camí per fer

Queda molt
per aconseguir
la igualtat

moments per a la reflexió sobre
la situació actual i els problemes
que pateixen moltes dones en un
context social tan complicat com
l’actual.

El 18 de desembre de 2012, els
alumnes del curs Bàsic de català
del Masnou van visitar el Mercat
per posar en pràctica els conceptes
treballats a l’aula. Gràcies a la inestimable col·laboració de totes les
parades van tenir també l’ocasió de
conèixer millor els productes de la
terra, mirar, comparar i preguntar. A
més, van poder gaudir de l’ambient
nadalenc que es respirava al Mercat
i van donar menjar al tió.
A la imatge, els alumnes del curs Bàsic 1 de català.
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GEMMA VILLANUEVA

EL CATALÀ
AL MERCAT

El carrer de Sant Rafael s’omple per
la celebració dels Tres Tombs

SÒNIA HERNÁNDEZ

E

l carrer de Sant Rafael es va
omplir el diumenge 20 de
gener al matí amb motiu de la
celebració dels Tres Tombs. Organitzat
per l’Associació de Veïns del carrer
amb el suport de l’Ajuntament, l’acte
havia creat una gran expectació entre
la població, que volia veure els cavalls
que hi van desfilar. També van ser
molts els que s’hi van acostar per beneir els animals de companyia. Durant
els Tres Tombs pels carrers de Sant Rafael, Roger de Flor, Santa Rosa i Tomàs
Vives, els sis cavalls que hi van desfilar
van ser acompanyats pels timbalers
de la Colla de Diables del Masnou.
Van ser presents en aquesta diada
l’alcalde, Pere Parés, i altres autoritats
municipals.

L’arribada dels cavalls a la festa és un dels moments més esperats.

Avís a les persones usuàries d’Internet que reben correus
electrònics fraudulents de ‘phishing’ o pesca de contrasenyes
El phishing o pesca és una pràctica fraudulenta a Internet a través de la qual s’utilitza il·lícitament un duplicat fals d’una pàgina web (d’una
entitat bancària o financera) per aconseguir les dades personals i confidencials de la persona destinatària (contrasenyes, claus, números
de compte o targetes, dates de caducitat...) amb pretextos falsos (verificar les dades, actualitzar el sistema, reactivar el compte, problemes
tècnics...) i fer-ne ús. Una altra modalitat és a través d’ofertes de feina falses enviades per una empresa fraudulenta que comunica la intenció
fictícia de contractar personal laboral de confiança (lloc de comandament, ingressos alts i ràpids, horari flexible i des de casa) amb la intenció
d’apropiar-se de les dades bancàries del destinatari o obtenir diners.
Si rebeu correus electrònics com els esmentats:

On podeu denunciar-ho:

• No els obriu i elimineu-los directament.
• Desconfieu-ne encara que imitin el logotip, les senyes d’identitat o la signatura de la vostra entitat bancària.
• No els contesteu encara que us pressionin amb regals, promocions, urgències o amenaces de bloquejar-vos
el compte.
• No faciliteu les vostres dades privades d’accés.
• Bancs i caixes no us demanaran mai les claus secretes a través del correu electrònic. Si teniu algun dubte,
contacteu amb la vostra entitat de confiança.
• No empleneu cap formulari adjunt i no accediu a la pàgina web falsa que inclou l’enllaç del correu.
• Identifiqueu les pàgines web segures: en comptes de http:// a l’adreça hi ha de constar https:// (indicador de
servidor segur). A més, a la part inferior del navegador hi ha d’aparèixer un cadenat tancat.
• Instal·leu un programa de protecció a l’ordinador (per a virus, correu brossa...).

• A la Comissaria dels Mossos
d’Esquadra, si considereu
que heu estat víctima d’un
presumpte delicte informàtic.
• També podeu contactar
amb la Unitat de Delictes Informàtics del cos de Mossos
d’Esquadra: internetsegura@
gencat.cat.

Recordeu que teniu l’Oficina Municipal d’Informació de Consum al vostre servei, on us informaran sobre aquest o altres temes de consum, i gestionaran
i tramitaran les vostres reclamacions i denúncies. Dades de contacte: c/ de Roger de Flor, 23. Tel. 93 557 18 00, omic@elmasnou.cat.

EL MASNOU VIU FEBRER 2013

13

GRAN CALÇOTADA
A LA PLAÇA
DEL MERCAT VELL
Cal comprar els tiquets
al Bar del Mercat Vell
abans del 20 de febrer

B
D
M
V

(limitat a 100 tiquets).

Preu del tiquet:

Dissabte
23 de febrer
a les 14 h

10 €

Inclou calçots amb romesco,
botifarra, pa amb tomàquet
i pastís de poma

AR
EL
ERCAT
ELL

Plaça del Mercat Vell
Ho organitza: Associació de Veïns del Barri Antic

El Masnou
14
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Divendres, dissabtes
i vigílies

bardelmercatvell

Tel. 93 540 93 84

COMUNITAT

Concert de jazz i ‘gospel’
a benefici d’ESQUIMA

ESQUIMA

ESQUIMA, l’associació de familiars de persones amb malalties mentals, va organitzar un concert
de jazz i gospel a benefici de l’entitat el dissabte 26 de gener a Ca n’Humet. Hi van actuar dues
formacions musicals creades a l’escola de música d’Emma Calvo del Masnou: el Combo Jazz,
amb la direcció musical a càrrec del músic Òscar Neira, i el Cor de Gospel, conjunt de veus dirigit
per Anna Isern. Van assistir a l’acte el regidor de Salut Pública i Consum, Ferran Flo, i un gran
nombre de persones que van voler col·laborar amb l’entitat.

Durant tot el mes
de març se celebren
les VIII Jornades
Gastronòmiques
Les VIII Jornades Gastronòmiques del Vi DO Alella, que se celebren durant tot el mes de març,
volen difondre les qualitats del vi d’aquesta zona
i, alhora, la qualitat de l’oferta gastronòmica dels
municipis que en formen part. Per tercer any,
el Consorci de la DO Alella, del qual forma part
l’Ajuntament del Masnou, s’encarrega de l’organització d’aquestes Jornades. Els restaurants
que hi participen oferiran menús especials de
maridatge amb vi de la DO Alella. Al Masnou, ho
faran els establiments següents: Restaurant Club
Nàutic el Masnou, La Cuina dels Capitans, MollOest, Restaurant Orfila, Ple de Bo, Tresmacarrons
i Xarcuteria Restaurant Coloma.

Los Salerosos triomfen al Ripollès

Una dotzena de pensionistes de Can Mandri es proposen repartir alegria als centres de gent gran
Consorci de Benestar del Ripollès per
actuar a la cloenda de l’Any de l’Envelliment Actiu. Hi van assistir com a públic
més de dues-centes persones, que van
gaudir de l’actuació i van acabar aplaudint dempeus. Los Salerosos havien
presentat abans, el 12 de gener, el seu
muntatge musical a Can Mandri.
LAURA SEGUR

L

os Salerosos, un grup d’aficionats
al teatre format per una dotzena
d’usuaris de Can Mandri, va actuar el 19 de gener a la Sala Diagonal del
municipi de Campdevànol (el Ripollès).
El grup, que des de la seva constitució
el mes de juny passat s’ha proposat
repartir alegria i moments de felicitat
en llocs com residències, casals de gent
gran i hospitals, havia estat convidat
per l’Ajuntament de Campdevànol i pel

A la imatge, un moment de l’actuació
de Los Salerosos.

AROA

PERRUQUERIA I ESTÈTICA
FEM TRACTAMENTS D’ESTÈTICA I PERRUQUERIA
DEPILACIONS LÀSER
QUERATINA
HEM CANVIAT D’ADREÇA
C/ Puerto Rico, 12 - El Masnou - Tel. 93 540 90 72
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Entre les mesures extraordinàries, s’han destinat més diners a beques per als menjadors escolars.

ESCOLA ROSA SENSAT

Pla de xoc per combatre
l’exclusió social
Reforçar els serveis socials i les polítiques d’educació, donar resposta a situacions
d’exclusió social, i fomentar l’ocupació en són els aspectes prioritaris.

D

avant l’augment de persones que es troben en
una situació econòmica
d’exclusió social i que
requereixen l’ajut de l’Ajuntament
i altres entitats del tercer sector
social, el consistori ha dut a terme
diverses actuacions per contribuir
a pal·liar les dificultats que travessen. Una de les primeres mesures
ha estat destinar els diners de la
paga extra de Nadal dels regidors
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i regidores, per acord de tots els
grups municipals, a diversos ajuts:
s’han destinat prop de 27.000 euros a beques per a menjador per a
infants en situació de risc d’exclusió
social, 3.500 euros al programa de
reutilització de llibres i 3.500 a mesures per combatre la violència de
gènere.
A banda d’això, s’han destinat
prop de 6.000 euros a la compra
d’aliments per Nadal, que van ser

AUGMENT

El Pressupost
augmenta
significativament les partides socials

distribuïts per Cáritas; uns 4.000
euros s’han destinat a beques de
menjador, i a l’adquisició de lots
d’alimentació, 25.000 euros, els
quals es van distribuir conjuntament amb Creu Roja. També es va
fer una aportació de 18.000 euros
al Pla educatiu d’entorn (PEE), especialment al programa de tallers
d’estudi assistit, adreçats a nens i
nenes amb problemes d’escolarització.

Segons la regidora de Benestar Social i Ensenyament, Noemí Condeminas, la realitat actual ha demostrat que totes les administracions
han de fer un gir social important i
centrar-se en l’ajut de les persones
que ho estan passant malament i
en les entitats del tercer sector social, que estan molt saturades, com
Creu Roja i Cáritas. En aquest sentit,
l’Ajuntament ha iniciat un conveni
amb la Fundació Temps i Compromís per proporcionar ajudes per
a l’alimentació a vint famílies del
municipi. Igualment, Condeminas
ha anunciat que s’està treballant en
un acord amb l’Associació Catalana
de Recursos Assistencials per donar
ajuts per a menjador a gent gran i
en un conveni amb l’Associació de
Dentistes Solidaris per oferir atenció
bucodental a famílies amb necessitats. També s’estan mantenint con-

Consell
Municipal

S’està treballant per
constituir
el Consell
Municipal
de Benestar
Social
AJUDA

Entitats i
empreses
del municipi
ofereixen el
seu ajut

verses amb empreses del Masnou
interessades a oferir el seu ajut en
aquest àmbit.
Amb la mateixa voluntat de
lluitar contra l’exclusió social, s’ofereix un nou servei: la ciutadania del
Masnou pot accedir a l’Oficina d’Intermediació Hipotecària que ofereix
el Consell Comarcal del Maresme en
conveni amb el Col·legi d’Advocats
de Mataró. La regidora Condeminas també ha anunciat que s’està
treballant per constituir el Consell
Municipal de Benestar Social, que
serà un òrgan consultiu del qual formaran part representants de tots els
grups municipals, d’entitats socials,
d’usuaris i tècnics municipals. Amb
aquest òrgan es vol tenir una visió
real de la situació i projectar actuacions que contribueixin a satisfer
les necessitats més urgents d’una
manera eficaç i eficient.

Esforços visibles al Pressupost
municipal
El Pressupost d’enguany també
estableix un augment significatiu
de les partides socials, que s’incrementen al voltant de 187.000
euros. Augmenten les partides
destinades als serveis d’atenció
domiciliària, els ajuts socials i els
convenis amb les entitats del tercer sector. L’Ajuntament farà una
aportació directa de més de 30.000
euros al Pla educatiu d’entorn i
es faran convenis amb els centres
educatius. A tot això, cal afegir-hi
una nova partida de 100.000 euros
destinada a reforçar les polítiques
socials i els ajuts a les persones en
situacions de risc social. També s’ha
produït un augment important de
les partides destinades al foment
de l’ocupació i el suport a l’emprenedoria.

Noemí
Condeminas
Regidora de
Benestar Social

Al Govern hem decidit donar prioritat absoluta a la lluita contra la
pobresa i augmentar la dotació
pressupostària d’algunes partides que destinarem aquest any a
combatre l’exclusió social que està
originant la desocupació i la crisi.
Estem treballant amb les entitats
del tercer sector social del municipi
per consensuar un pla d’acció per a
la inclusió social i l’eradicació de la
pobresa. Estem compromesos en la
lluita contra la pobresa i dedicarem
tots els nostres esforços per millorar
l’atenció de tots els masnovins i afavorir la cohesió social.

Jaume Oliveras
Coordinador de
l’Àrea de Comunitat
i Persones

El Govern municipal ha fet una aposta
decidida per a aquest any 2013 per
afrontar les polítiques i les noves situacions de risc social que es puguin
produir conjuntament amb polítiques
actives de promoció econòmica i ocupació.

L’Ajuntament té convenis amb entitats sense ànim de lucre, com Creu Roja
o Cáritas, per a diferents campanyes.
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CREU ROJA

INFÀNCIA / JOVENTUT

En marxa les obres
de reordenació de Ca n’Humet
La intervenció dividirà l’equipament en dos espais: l’un es destinarà als usos
del funcionament habitual de les entitats i l’altre serà una sala B

MIREIA CUXART

Grafit a la grada exterior, elaborat per un grup de joves participants al darrer Nadalem.

A

mitjan mes de gener van
començar les obres d’ordenació de l’Àrea de Joventut
de Ca n’Humet. Com a resultat
d’aquesta intervenció, l’equipament
juvenil es dividirà en dos espais: l’un
es destinarà als usos del funcionament habitual i intern de les entitats,
mentre que l’altre, el que era fins ara
l’espai de les entitats, es transformarà
en una sala B, on es podran mostrar
i posar en marxa les activitats pre-

parades. A més a més, també resultaran de la intervenció dues aules
polivalents, per a estudi i per a tallers.
Segons la regidora de Joventut,
Sílvia Folch, amb aquestes obres es
vol recuperar i rellançar un espai del
qual no s’havia tret tot el rendiment
possible.
Una mostra dels canvis que s’estan duent a terme a l’equipament juvenil és el nou grafit que presideix la
grada exterior. El grafit va ser elaborat

CANVI

Es vol recuperar i rellançar
un espai del
qual no s’havia tret tot
el rendiment
possible

per un grup de joves participants al
taller del Nadalem dedicat a aquesta
tècnica expressiva. Entre el 27 i el 29
de desembre, el Nadalem Jove va
oferir diverses activitats per a joves. La
regidora de Joventut també ha valorat molt positivament aquesta activitat, en la qual els joves van poder participar en un torneig de ping-pong,
fer tallers d’expressió i art, de beat box
i breakdance, karaoke o jocs de taula,
entre les nombroses propostes.

Temps de disfresses i de festa
El Masnou celebra el Carnaval amb diverses propostes de l’Ajuntament i de les entitats

E

l cap de setmana del 8 al 10 de febrer se celebra el Carnaval. Perquè la festa arribi a tothom, les
entitats del municipi i el consistori han preparat diverses activitats. Perquè els més petits tinguin a
punt la seva disfressa i no els falti cap detall, l’associació Lleureka va organitzar un taller d’elaboració de complements per a disfresses els dies 26 de gener i 2 de febrer.
Ja immersos en el cap de setmana de la disbauxa que imposa el rei Carnestoltes, per al divendres 8 de febrer (17 h) és previst un concurs de disfresses i un berenar popular a Els Vienesos,
a càrrec de l’Associació Cultural Luz del Alba. L’endemà, el dissabte 9 de febrer, a partir de
les 19.30 h, la Colla de Diables organitza la Rua Diabòlica. I el diumenge al migdia serà el
moment de desfilar pel municipi seguint la Rua de Carnaval, organitzada per la Comissió
de Festes i l’Ajuntament. En aquesta ocasió, la Rua sortirà de l’avinguda de Pau Casals i
arribarà a la plaça de Marcel·lina de Monteys. Un cop acabada la desfilada, en aquesta
plaça hi haurà l’espectacle infantil Quin sarau!, de la companyia Xarop de Canya.
Altres activitats previstes per al Carnaval són la cercavila i la xocolatada popular a la
plaça de Ramón y Cajal organitzades pel Centre Obert Maricel, el divendres 8 de febrer
a les 17.30 h, i la festa i el concurs de disfresses del Casino, oberts a tota la població, el dissabte 9 de febrer a partir de les 19.30 h.
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Les comparses
acompanyen
les carrosses
durant la rua.

ENSENYAMENT

Curs d’educació secundària obligatòria
per a persones adultes (GES), al CFPAM
L’edat mínima necessària per accedir a aquests estudis és de 18 anys

La Barqueta
rep el distintiu
d’Escola Verda

ANNA BALAGUER

E

ntre l’oferta formativa del Centre de Formació de Persones
Adultes (CFPAM) per al curs
2013-2014 hi ha el curs de graduat
en educació secundària obligatòria
per a persones adultes (GES), adreçat a qui vulgui obtenir el títol de
graduat en educació secundària obligatòria (GESO), equivalent a tots els
efectes a l’ESO.
El curs no s’adreça només a joves,
sinó que és semblant al que al seu
dia era el graduat d’educació general
bàsica (l’EGB) i s’adreçava a la població adulta de totes les edats. Ara,
desapareguda l’EGB, el GES és l’equivalent a l’ESO.
Mitjançant els programes d’educació secundària per a les persones
adultes, es promou l’aprenentatge
i la formació contínua perquè totes
les persones tinguin l’oportunitat
d’ampliar la seva formació bàsica,
completar o actualitzar els seus coneixements, i afrontar les exigències
laborals i socials actuals. La titulació
GES esdevé una eina fonamental per
a una integració social plena i un des-

Moment d’una classe al CFPAM.

ESO

Desapareguda l’EGB,
el GES és
l’equivalent
a l’ESO

envolupament més profitós, especialment en la situació de crisi social que
estem vivint.
L’obtenció del títol de graduat
en educació secundària obligatòria
(GESO) obre un ventall de possibilitats professionals i laborals a aquelles
persones que per diverses raons van
haver d’abandonar els estudis, es troben en situació d’atur o volen millorar
les expectatives laborals.

A qui s’adreça?
L’edat mínima necessària per accedir a aquests estudis s’estableix als
18 anys (o complir-los durant l’any
natural en què inicien la formació).
La llei també permet que hi puguin
accedir persones de 16 anys, sempre
que es compleixin certs requisits
(com ara no poder seguir els estudis
de règim ordinari per raons laborals,
estar en procés d’obtenir un permís
de treball, ser esportista d’alt rendiment, cursar o haver cursat programes de qualificació professional
inicial, etc.).
Accés a altres estudis
Les persones que superen aquesta
formació poden accedir als ensenyaments de batxillerat, cicles
formatius de grau mitjà, preparació per a les proves d’accés als
cicles formatius de grau superior, i
preparació per a les proves d’accés
a la universitat per a les persones
més grans de 25 anys i alguns
cursos de formació professional
ocupacional.

Representants de l’escola bressol
municipal La Barqueta recollint
el premi.

CEDIDA

El programa Escoles Verdes, un instrument creat per la Generalitat de
Catalunya per ajudar els centres
educatius que voluntàriament decideixen esdevenir un espai d’aprenentatge per al desenvolupament
sostenible, ha atorgat a l’escola
bressol municipal La Barqueta el
distintiu que l’acredita com a tal. El
programa pretén generar un canvi
en la cultura del centre perquè esdevingui un referent de sostenibilitat.
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CULTURA

Programació per consolidar

Quimi Portet, Lluís Soler, Carme Pla i Marta Carrasco, entre
PÚBLIC

Quimi Portet
Oh my love

La programació és variada
i es destina
a diferents
públics
INFANTS

CEDIDA

Torna el teatre familiar
per als més
menuts
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Interdisciplinarietat
Un dels propòsits de la programació
és que les diferents manifestacions
artístiques i culturals trobin el seu
espai per projectar-se cap a la societat. Així, la companyia Ytuquepintas
presenta Somnis de sorra (24 de
març, 19 h), en què es combina l’art
amb la sorra, el circ, la música i els
titelles de gran format. La dansa
també hi serà present: a més de
Marta Carrasco, també hi actuarà

Marta Carrasco
No sé si...

Des del punt de vista de la música,
les propostes són diverses. D’una
banda, el 16 de març, l’entitat Metropolis organitza la Necropolis Fest
2013 (16 de març, 19 h). Per als més
clàssics, s’ha programat un concert
de fragments d’opereta (La vídua
alegre i El comte de Luxemburg, de
Franz Lehar; 7 d’abril, 19 h), a càrrec
de la soprano Glòria López, el baríton
Joan Josep Ramos i el pianista Josep
Buforn. I, amb motiu de la Diada de
la Gent Gran, el 18 i el 19 de maig,
s’ha programat una doble sessió de
l’espectacle Entre sarsueles, una
selecció dels fragments de sarsuela
més populars.
Per als més petits
El teatre familiar és un dels programes que més èxit ha aconseguit.
Per continuar apostant-hi, aquest
semestre s’han programat els espectacles La mà de Taaroa, de Joan

CEDIDA

Q

uimi Portet, amb la presentació del seu reeixit treball
Oh my love, el 9 de març
(22.30 h), serà l’encarregat d’iniciar
la programació d’aquest trimestre
a l’Espai Escènic Ca n’Humet. En
l’apartat de noms populars amb
espectacles garantits pels bons resultats a sales de Barcelona o altres
municipis catalans, es troba l’espectacle No sé si..., de Marta Carrasco
(20 d’abril, 22 h), i l’obra de teatre
Cosmètica de l’enemic (4 de maig,
22 h), interpretada per una de les
veus més reconegudes de Catalunya, Lluís Soler, i Xavier Ripoll, a partir d’un text de l’autora belga Amélie
Nothomb i direcció de Magda Puyo.
L’actriu establerta al Masnou Carme
Pla oferirà una acció formativa per a
adults majors de 16 anys per potenciar l’expressió i la creativitat a dalt
de l’escenari (del dilluns 6 al divendres 10 de maig, de 18.30 a 21 h).

Arqué, una funció plena de màgia
per intentar explicar l’origen de
l’univers (17 de març, 18 h); Clic!, de
Jordi del Rio, un joc constant amb
els espectadors amanit amb una
banda sonora acurada (14 d’abril), i
La rateta, de l’Estaquirot Titelles (11
de maig, 18 h), una adaptació molt
visual d’un conte clàssic.

l’Espai Escènic Ca n’Humet
les propostes més interessants

l’Associació de Dansa del Masnou
(21 d’abril, 19 h), amb motiu del Dia
Internacional de la Dansa, amb una
mostra de peces clàssiques i altres
de contemporànies. L’Associació
Luz del Alba proposa més dansa,
però en aquest cas flamenca, amb la
gala que portarà per títol Golpes de
fragua. Flamenco desde la raíz (16
de juny).
També actuaran a l’Espai Escènic
grups locals. El GAT hi presentarà el
muntatge, entre l’absurd i la sàtira,
Teatre sense animals (24 i 25 de
maig), i l’alumnat de l’Escola Municipal de Música (EMUMM) hi farà el

LOCAL

El cicle
també inclou
propostes
artístiques
locals

Xavier Ripoll i Lluís Soler
Cosmètica de l’enemic

seu concert de final de curs el 15 de
juny. D’altra banda, els escolars del
Masnou també hi seran presents
amb la gala de lliurament dels Premis Literaris Goleta i Bergantí, l’1 de
juny.
El preu de les entrades oscil·la
entre els 3 euros del teatre familiar
fins als 20 de l’espectacle de sarsuela. També hi haurà sessions gratuïtes. Tota la informació sobre la programació es pot trobar a la pàgina
web municipal www.elmasnou.cat.
En determinats casos, es pot adquirir l’entrada anticipada a través del
portal comercial www.quedat.cat.

CEDIDA

CEDIDA

Ytuquepintas
Somnis de sorra

Jaume
Oliveras

Regidor de Cultura

Estem consolidant l’Espai Escènic Ca
n’Humet amb una programació estable.
Per a la programació d’aquest trimestre
apostem per espectacles professionals
de primer nivell combinats amb les actuacions de grups amateurs del Masnou
de música, teatre i dansa. El Masnou
continua apostant per la cultura i les
arts escèniques.

CIVIL / PENAL / LABORAL / TRIBUTARIO
www.masnou-asesorialegal.es

Àngel Guimerà, 12, baixos - 08320 El Masnou
Tel. 93 540 29 53 - cellerdelmar@ferranpinel.net

Tel. 935 55 85 95 / 659 19 42 56
C/ Frederic Mompou, 2 - 08320 El Masnou
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Actuació de la coral Xabec
al pessebre de Sant Rafael

NADAL

GEORGINA NOY

SÒNIA HERNÁNDEZ

Cantada de nadales
a Els Vienesos

Arribada de Ses Majestats
els Reis de l’Orient

Diverses
activitats porten
l’esperit nadalenc
al municipi
RAMON BOADELLA

El Nadal va deixar al municipi un recull
d’imatges que mostren les diverses iniciatives
amb què es van celebrar aquestes festes
Nadalem Infantil

SÒNIA HERNÁNDEZ

EL MASNOU VIU FEBRER 2013

VANESA PONS

22

Concert de Cap d’Any de la Jove Orquestra
de Cambra del Masnou

ESPORTS

Prop de 700 dones van participar a la cursa.

La Cursa de Sant Silvestre continua creixent
Les 2.550 inscripcions per participar-hi es van esgotar set dies abans de la cursa

U

n any més, la Cursa de Sant
Silvestre del Masnou ha tornat a batre els seus propis
rècords. Organitzada per l’Ajuntament
del Masnou i amb la col·laboració del
club La Sansi, les 2.550 inscripcions
per participar-hi es van esgotar set
dies abans de la cursa, que va tenir lloc
el 26 de desembre. La del Masnou és
la cursa de Sant Silvestre més antiga
de Catalunya.
Com és habitual, el punt de sortida va ser al port esportiu, que un
cop més hi va col·laborar, i es va fer
un recorregut de cinc quilòmetres.
Una altra de les particularitats recents
de la competició és la separació per
categories i gènere, amb la qual cosa
ha esdevingut l’única Sant Silvestre
adreçada a dones a l’Estat espanyol.

Enguany, hi han pres part 700 dones.
A la cursa de dones la guanyadora
ha estat l’atleta Jacqueline Martin,
seguida de Hasna Bahom i Ouaffa
Hannani. En la categoria d’homes, la
victòria va ser per a Mohamed Benbarkha, i El Mehdi Aboujarah i Mostafa
Benslimane van obtenir el segon lloc i
el tercer, respectivament. Els tabalers
de l’escola Sagrada Família van animar
l’arribada a la meta dels atletes.
Des de l’organització, s’ha valorat
molt positivament la resposta dels
participants i el desenvolupament de
la cursa. Durant el dia de Sant Esteve al
matí, un helicòpter va seguir l’evolució
de la jornada, i algunes de les imatges
que va captar van ser emeses al reportatge que TV3 va dedicar a la Sant
Silvestre del Masnou.

Jordi Matas

Regidor d’Esports

La 33a Cursa de Sant Silvestre ha tornat a ser un èxit de
participació. Les inscripcions masculines es van esgotar
dies abans i les femenines, sense arribar al llindar que
ens havíem plantejat inicialment, van suposar un creixement del 25% respecte de l’any anterior. Més de 350
infants, 1.400 homes i 750 dones fan de la nostra cursa
la tercera més important de Catalunya durant aquestes
dates, al darrere de les de Barcelona i Sant Cugat del
Vallès. S’han corregit els errors organitzatius de l’edició
anterior i durant tot el dia van aparèixer reiteradament
per TV3 imatges del poble i de la cursa, fet que dóna
ressò al nostre municipi. Ara, a preparar la cursa popular.

E

l dissabte 12 de gener, el club
masnoví Judo Rei va participar
a la Copa d’Espanya categoria
A, celebrada a Tortosa. Els judokes del
club van aconseguir-hi classificacions
destacades: Pol Bielsa, setè lloc; Jordi
Solé, cinquè, i Paula Roset i Mireia Lapuerta, primers llocs.
Amb aquests resultats i un cop acabat
el circuit de copes d’Espanya, aquest
club masnoví s’ha consolidat com el

club espanyol amb més primers llocs
al rànquing nacional, en aconseguir
els primers llocs Roset i Lapuerta, totes
dues en categoria sub-15, i també Oriol
Subirana, en categoria sub-18. Tots tres
judokes s’han classificat directament
per al Campionat d’Espanya, que se
celebrarà al mes de maig a Madrid.
També cal destacar la classificació de
la judoka Anna Ortí, que ha aconseguit
un meritori cinquè lloc al rànquing.

JUDO REI

El Judo Rei del Masnou, el club estatal
amb més primers llocs al rànquing

Els judokes després de la competició.
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ENTREVISTA

Carme Pla, actriu
Diplomada per l’Institut del Teatre de Barcelona el 1990,
és membre i fundadora de la companyia T de Teatre,
amb la qual, juntament amb tres dones més, porta una
trajectòria de vint anys a l’esquena. En aquest temps han
estrenat obres que han estat veritables èxits de públic
i de crítica, com Homes, Criatures o Delicades, a més de
la sèrie de televisió Jet lag, les protagonistes de la qual
van anar canviant les seves vides al so de les rialles dels
teleespectadors. Carme Pla també ha col·laborat en altres
muntatges teatrals, com Hamlet, d’Oriol Broggi; en diverses sèries televisives, i en algunes pel·lícules, com En la
ciudad i Ficció. Nascuda a Terrassa l’any 1966, al Masnou
ha trobat un lloc on establir-se.

Per situar-nos en antecedents
i conèixer una mica els seus inicis,
des de quan va voler ser actriu?
Quins van ser els seus primers
passos per aconseguir-ho?
La meva vocació la vaig fer conscient
als 23 anys, però, de gran, m’he adonat
que quan jugava, de petita, ja actuava.
De fet, actuar és jugar.
Com a membre fundadora de la
companyia T de Teatre fa més de
vint anys, com veu l’evolució del
teatre? I el paper que hi han tingut
les dones?
El teatre és un reflex de la societat i,
per tant, evolucionen conjuntament.
En aquest sentit, hi ha hagut moments
d’evolució i moments d’estancament.
Crec que, ara, pot ser un moment interessant. La participació creixent de

les dones en el teatre, igual que en la
política, l’economia, etc., l’enriqueix.
Les dones tenim molt a dir i la nostra
opinió és imprescindible per a una
evolució sana de la societat.
Què li va aportar el personatge de
la Sílvia, l’hostessa més malcarada
de la sèrie televisiva Jet lag?
La Sílvia em va aportar popularitat
(és increïble l’abast que té la televisió) i l’aprenentatge d’actuar en
un mitjà televisiu (fins aleshores el
nostre mitjà habitual era el teatre) i
en un registre com és la sit-com, que
demana precisió i rapidesa.
Què opina de la relació entre
televisió i teatre? Creu que la televisió condiciona d’alguna manera
el panorama teatral català?

pollastres a l’ast
menjars preparats
begudes
llaminadures
gelats

MENÚ PER A GRUPS · CUINA DE MERCAT
Pg. Roman Fabra, 44 - El Masnou - Tel. 93 540 30 50
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Pg. Prat de la Riba, 64 (N-II) · El Masnou
Tel. 93 555 13 04 · www.restaurantpledebo.com

La sèrie de televisió
Jet lag (2000) va
aportar a aquesta
actriu, integrant
de la companyia
T de Teatre, una
popularitat que
ha sabut mantenir
amb nombroses
obres d’èxit en
diverses disciplines
artístiques.

Actualment sí. Malauradament,
molta gent vol veure al teatre el
mateix que veu a la televisió. Això
pot acabar essent positiu si serveix
perquè la gent agafi l’hàbit d’anar
al teatre i s’obri a veure noves propostes.
Val a dir, però, que actualment
ho estan posant cada vegada més
difícil: no hi ha diners per invertir
en una televisió de qualitat i, òbviament, tampoc per potenciar el
teatre. Fins i tot sembla que intentin
posar pals a les rodes amb fets com
la pujada de l’IVA al 21%, com si fos
un producte de luxe.
Què ens pot dir de la seva
experiència a la darrera obra que
ha estrenat, Aventura!, que va
ser al Lliure fins fa unes setmanes?
Avui en dia estrenar una obra de
creació i producció pròpies és tot
un luxe i, per nosaltres, poder-ho
fer en un teatre emblemàtic com
és el Lliure és tot un honor i un
privilegi.

“El teatre és
un reflex de
la societat
i, per tant,
evolucionen
conjuntament”
“Al Masnou
hi ha ganes
de potenciar
la cultura
teatral”

CEDIDA

Quan mira enrere, quina persona
diria que ha marcat més la seva
carrera?
Qui ha marcat més la meva trajectòria és T de Teatre. No sóc conscient
d’haver tingut un model o una guia
fora del grup.

Primera visita:
50% de descompte
en qualsevol servei.
Abonaments especials en:
cavitació, plataformes vibratòries,
radiofreqüència i criolipòlisi.

informa-tE’n
PROMOCIÓ
FOTODEPILACIÓ ENGONALS
+ AIXELLES
65 € per sessió

Quins són els seus projectes
en perspectiva?
Anar de gira amb Aventura. També
seguim fent actuacions de l’obra anterior, Delicades. I, com a projectes
personals, seguir fent actuacions
del miniespectacle Contes sorneguers d’en Pere Calders i preparar el
següent miniespectacle, que es dirà
Humor humà.

Jul’s

ESPAI DE BELLESA
SANT FELIP, 34 · EL MASNOU

93 540 96 31

Quina és la seva vinculació amb
el Masnou?
Visc al Masnou des de fa prop de catorze anys i, com més passa el temps,
més bé m’hi sento. Ara com ara, no
tinc cap intenció de moure-me’n.
Al municipi hi va protagonitzar
la celebració del darrer Dia Internacional de la Biblioteca al Masnou, on va donar vida als Contes
sorneguers d’en Pere Calders. Com
se sent en aquest format petit de
teatre com són les lectures?
La idea dels Contes sorneguers d’en
Pere Calders va sorgir arran de la
meva necessitat d’una comunicació
directa amb el públic, però el que
havia començat sent una lectura ha
acabat sent un monòleg compost
d’un seguit de contes enllaçats. Ara
estic preparant el proper i la dramatització de peces literàries és un
camp per explorar que m’apassiona.
Com veu el panorama teatral
del municipi?
El Masnou té, d’una banda, l’inconvenient de la proximitat amb Barcelona
de cara que la gent s’habituï a consumir teatre al municipi, però, d’altra
banda, hi ha molta gent aficionada
al teatre. Té un Festival com el Ple de
Riure amb un segell de popularitat i
de qualitat molt elevats, i, el que és
més important, hi ha —i crec que és
així— les ganes de potenciar la cultura teatral: traient partit als espais
de què disposa, impulsant petites
produccions, ajudant amb una bona
difusió, etc. Jo crec que amb un treball de fons lent però continuat és
possible crear una necessitat i, per
tant, un consum de cultura que formi
part dels habitants del poble d’una
manera natural i habitual.

Acadèmia de Reforç
· Primària, ESO i batxillerat
· Servei de psicología infantil i juvenil
· Idiomes: anglès, alemany, francès

Passatge Sistres, 1, local A
El Masnou
Tel. 93 555 79 19
Mòbil 609 02 31 43
info@centreaurum.com
www.centreaurum.com

Centre cultural i Artístic
(Cursos per a totes les edats)
· Informàtica
· Disseny de moda
· Pintura
· Taller literari
· Fotografia
· Psicologia aplicada
· Vídeo
· Història de l’art
· Restauració
· Història contemporània
· Maquetisme
· Intel·ligència emocional
· Manualitats
· Coach gastronòmic
I molts més...
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COM FUNCIONA

LA REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS
El Servei Bàsic d’Atenció Social de l’Ajuntament està format per un equip tècnic de professionals,
treballadores socials i educadores socials que tenen per objecte promoure els mecanismes per
conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i col·lectius, especialment si es troben en
situació de risc social o d’exclusió.

MIREIA CUXART

troben les persones que no disposen
de recursos econòmics suficients per
fer-hi front i no estan en condicions
d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres
fonts. Entre els ajuts que es proporcionen es troben els que es fan per
a l’escolarització i el menjador, els
serveis d’atenció domiciliària i la
residència d’estada limitada, que supleix temporalment la llar familiar en
casos puntuals i d’urgència.

Part de l’equip de la Regidoria, ubicada a la segona planta de l’edifici de Roger de Flor.

Des de la Regidoria de Serveis
Socials es gestionen prestacions
de servei, econòmiques o tecnològiques, és a dir, es proporciona informació sobre els recursos socials
disponibles i sobre com accedir-hi;
s’orienta sobre els mitjans més
adequats per respondre a les necessitats plantejades, i s’assessora i
es dóna suport a les persones i els
grups que necessiten l’actuació social. Igualment, es valora de manera
singularitzada i es fa un diagnòstic
social de situacions personals, convivencials i familiars, i de demandes
socials. A més a més, aquest departament intervé professionalment
per assegurar el compliment de les
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COORDINACIÓ
El servei es
coordina amb
altres departaments municipals per a
necessitats més
específiques
NECESSITAT
Fan aportacions dineràries
per atendre
determinades
situacions de
necessitat

finalitats dels serveis socials i gestionar els recursos socials propis i
d’altres administracions.
Aquest servei es coordina amb
altres departaments municipals
per oferir, entre d’altres, orientació
laboral en la recerca de feina, formació ocupacional, informació sobre
recursos específics, orientació legal,
atenció psicològica, accés a algunes
prestacions o serveis, informació
sobre l’accés a l’habitatge públic o
gestió de prestacions econòmiques
de lloguer just.
El Servei Bàsic d’Atenció Social
fa aportacions dineràries que tenen
com a finalitat atendre determinades
situacions de necessitat en què es

Centre Obert Maricel
Aquest servei és preventiu. Té lloc
fora de l’horari escolar per donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició
d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i
per compensar les deficiències socio
educatives de les persones ateses.
És adreçat a la infància i la joventut,
en la franja de sis a divuit anys, que
requereix suport assistencial o formatiu, prioritàriament aquells que
estan en situació de risc. Té una capacitat per a quaranta infants i joves,
que s’organitzen en diferents grups
d’edat.
L’equip
L’Equip Bàsic d’Atenció Social està
format per quatre treballadores
socials, tres educadores socials, una
treballadora familiar coordinadora
del Servei d’Atenció Domiciliària i
una cap del servei que també és treballadora social. D’altra banda, hi ha
el Servei d’Acollida, que és el que rep
les persones que no han estat ateses
mai a Serveis Socials i soluciona temes que són de gestió senzilla o bé
traspassa a l’Equip els casos que han
de rebre tractament. La professional
que atén el Servei d’Acollida té la doble titulació de treballadora i educadora social. Al Centre Obert Maricel,
l’equip el formen dues educadores
socials.

ENTITAT

Ple de Cops, la colla bastonera
del Masnou

PLE DE COPS

El grup va néixer com una part de la Colla Gegantera del Masnou, fins que ha decidit independitzar-se’n.
La colla bastonera del Masnou Ple de
Cops es va formar el 2012 per dinamitzar, en principi, una part de la Colla
Gegantera del Masnou i difondre
aquesta dansa popular. Va néixer com
una secció de la Colla Gegantera i, ara,
és una colla independent amb prop
de quaranta persones entre petits,
grans i músics.
L’objectiu principal d’aquesta
entitat és difondre la cultura popular
catalana, fer conèixer al poble el ball
de bastons i, sobretot, divertir-se. Per
això participa en la Festa Major i els
actes culturals del municipi, a les trobades geganteres dels pobles veïns, i,

també, a la Trobada Nacional de Bastoners. Segons les previsions de l’entitat, la propera actuació de la Colla
serà a la Rua del Carnaval del Masnou,
el diumenge 10 de febrer. I és que des
de l’entitat esperen que “la Colla s’acabi de consolidar com a tal i que, durant molt de temps, estiguem donant
cops de bastó al Masnou”.

Colla d’adults.

Colla petita.

Rosa Gómez
Presidenta

Què se’n sap de l’origen d’aquesta dansa?
Hi ha diferents hipòtesis. Una diu que té un origen agrari,
que era un ritual que perseguia la fertilitat de la terra, i la
més estesa és que es tractaria d’una evolució dels antics
balls d’espases, documentats ja al segle XII amb motiu de
les festes organitzades per celebrar el casament de Ramon
Berenguer IV amb la princesa Peronella.

El nou logotip de la
Colla és fruit d’un
concurs públic que es va
convocar per escollir el
distintiu de l’entitat.

Per què han decidit recuperar-la i difondre-la al Masnou?
Desconeixem si antigament existia al Masnou; per tant, parlaríem més d’un intent de difondre-la. Vam pensar que al
Masnou hi hauria gent capaç de fer aquest ball i formar una
colla per no haver de fer venir una colla de fora.
El Masnou és un municipi amb afició pel ball de bastons?
Qualsevol persona pot entrar a la colla?
Creiem que a partir d’ara hi haurà més afició. La prova és
que en poc temps hem triplicat el nombre de bastoners a la
colla i hem pogut formar un grup de nens i nenes. A la colla
d’adults, pot entrar-hi qualsevol persona major de dotze anys
i, a la colla petita, a partir dels sis anys.

PLE DE COPS

PLE DE COPS

Les tradicions com el ball de bastons corren el risc
de perdre’s?
Creiem que avui en dia hi ha un nombre elevat de colles que
asseguren la continuïtat d’aquesta tradició.

Com contactar-hi

collabastoneradelmasnou@hotmail.com. Telèfon: 680 37 27 11 (Rosa)
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TRIBUNA POLÍTICA

Eduard Garcia
Portaveu del
Grup Municipal
de CiU

Marta Neira
Portaveu del
Grup Municipal
del PSC

Màxim Fàbregas
Portaveu del
Grup Municipal
d’ICV-EUiA-E
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Pressupost 2013
Al darrer Ple extraordinari del mes de gener
es va aprovar el Pressupost de l’any 2013.
Aquesta aprovació es va produir gràcies a
l’abstenció dels grups municipals del PSC i
del PP. Aconseguíem, d’aquesta manera, tirar endavant el Pressupost amb només cinc
vots en contra: ICV-EUiA, GIM i la regidora
trànsfuga, Judit Rolán. Aconseguir aquest
suport no ha estat fàcil. Ha suposat pràcticament dos mesos treballant amb tots els
grups de l’oposició, que han servit perquè
tots els grups municipals poguessin plantejar esmenes a la proposta de pressupost inicial presentada per l’Equip de Govern, que,
finalment, n’ha incorporat un bon nombre
provinents de totes les forces, que han ajudat a millorar el pressupost de partida. Vagi
per endavant l’agraïment a totes les formacions per la feina feta, i molt especialment al
PSC i al PP, no només per la seva abstenció,
sinó per la seva voluntat d’arribar a acords.
És difícil arribar a acords si les dues parts no

ho desitgen i potser això, lligat a bona part
de tacticisme polític, ha impedit que també GIM i ICV-EUiA es poguessin sumar a la
proposta final.
El Pressupost aprovat permet complir
els objectius amb què CiU es va presentar a
les eleccions: reforç de les polítiques socials,
impuls a la promoció econòmica, dotació a
Manteniment i Serveis, i sanejament dels
comptes municipals.
Això vol dir que, enguany, la dotació
econòmica destinada a Serveis Socials creix
un 33,63% respecte de la d’anys anteriors,
fet que suposa un import total al voltant dels
540.000 euros. Dintre d’aquest àmbit, cal
fer referència a la nova partida destinada a
portar a terme un pla contra l’exclusió social,
amb una dotació de 100.000 euros, que se
suma a les partides ja existents d’ajuts socials i convenis amb entitats de serveis socials.
Pel que fa a la promoció econòmica, la
dotació d’enguany destinada al servei d’inserció laboral, foment de l’emprenedoria,

nous projectes de dinamització, etc. suposa
multiplicar per 2,5 els recursos que s’hi destinaven l’any anterior, en una clara aposta per
activar el mercat i facilitar l’ingrés o el retorn
al món laboral de molts masnovins i masnovines que actualment es troben a l’atur.
Finalment, Manteniment i Serveis es
consolida com una de les àrees més importants per l’Equip de Govern actual, amb la
voluntat de seguir avançant i millorant serveis com la jardineria, la recollida d’escombraries, etc.
En l’apartat d’inversions, enguany s’ha
optat per no fer front a noves obres, més enllà de les ja previstes al Pressupost de l’any
anterior i pendents d’execució, si bé es destinaran 500.000 euros a la millora i el manteniment d’allò existent, en camps com el manteniment de la via pública, infraestructures,
espais públics, edificis municipals i escoles.
Amb aquest Pressupost esperem poder fer front a un any que encara es preveu
difícil.

La lluita contra la pobresa ha de ser
una prioritat del Pressupost municipal
Al Ple del desembre va ser aprovada
per unanimitat la moció presentada pel
Grup Municipal Socialista relativa a combatre la pobresa i promoure la inclusió
social.
És, per tant, una bona notícia el fet
que, malgrat les lògiques diferències
dels grups municipals, tots compartim
la preocupació per l’augment de la pobresa que s’està produint en el nostre
entorn social.
Tal com establia la moció, al Ple del
mes febrer es portarà a aprovació la proposta de reglament del futur Consell Municipal de Benestar Social.
Complert aquest tràmit, ja es podrà constituir el Consell esmentat, que
estarà format pel Govern municipal, els

grups municipals de l’oposició, les entitats humanitàries, i diferents agents
socials i econòmics del nostre municipi.
El Consell Municipal de Benestar Social es constitueix com un òrgan de participació comunitària per a l’assessorament,
la consulta, la proposta i la participació
en matèria de serveis socials al municipi.
L’objectiu principal del Consell és promoure la complementarietat i la sinergia
entre les administracions públiques, i les
entitats privades de caràcter social i mercantil que desenvolupen la seva activitat
en l’àmbit dels serveis socials al nostre
municipi. I així, des de la reflexió i el consens, es vol incidir en la prevenció de la
pobresa i en la intervenció integral de les
persones que ja la pateixen.
Ara bé, si realment la lluita contra la
pobresa és una prioritat del consistori,

aquesta voluntat s’ha de materialitzar en
el Pressupost municipal. I en la proposta de Pressupost del Govern municipal
no hi veiem aquesta priorització. Per
aquest motiu, el Grup Municipal Socialista ha presentat una esmena al Pressupost en què proposa crear una partida
de 100.000 euros per poder atendre les
emergències socials i per donar cobertura econòmica als projectes que proposi
el Consell Municipal de Benestar Social,
per tal d’ajudar amb eficàcia a aquelles
persones de la nostra comunitat que
més ho necessiten.
Esperem que prosperi aquesta iniciativa, perquè seria lamentable que el
Consell proposés un pla de prevenció de
la pobresa magnífic i que no es pogués
tirar endavant per falta de recursos econòmics.

Pressupost 2013: una nova decepció!

l’Ajuntament suportava per la prestació d’aquests
serveis cal afegir-hi les despeses generals i el benefici industrial que cal pagar a l’empresa, i l’IVA) i,
la segona, l’acomiadament de treballadors municipals o la supressió dels seus llocs de treball, que
són substituïts per d’altres en condicions laborals
molt més precàries. La segona proposava destinar 50.000 euros a subvencionar les despeses
d’IBI als col·lectius més desfavorits (joves i gent
gran llogaters dels habitatges construïts quan
les responsabilitats municipals d’Habitatge eren
d’ICV-EUiA i persones amb nivells d’ingressos baixos que ocupin habitatges de protecció oficial).
La tercera demanava 20.000 euros per subvencionar famílies d’alumnes escolaritzats a les dues
escoles bressol municipals. La quarta plantejava
subvencions per a les plusvàlues de les persones que poguessin ser desnonades l’any 2013.
La cinquena exigia augmentar en 15.000 euros
l’assignació a l’Escola de Música. La sisena establia destinar 53.000 euros més a Serveis Socials
i 45.000 euros més a Promoció Econòmica. La
setena demanava destinar 25.000 euros a actuacions de suport a famílies en risc de desnona-

ment. La vuitena proposava 80.000 euros per a la
construcció d’horts urbans (construcció acordada
pel Govern anterior i que CiU i ERC han aturat).
La novena demanava al Govern el compromís
de convocar la urbanització del parc de Vallmora
abans de Setmana Santa de 2013 i la desena consistia a destinar 25.000 euros a obres de seguretat
a la cruïlla del Torrent Umbert amb l’N-II.
A hores d’ara, desconeixem si CiU i ERC acceptaran algunes de les nostres trenta-cinc esmenes.
Molt ens temem que preferiran pactar amb altres
grups que estiguin disposats a prestar-los el seu
vot o a garantir-los l’abstenció a canvi d’uns quants
euros que no canviaran gens el plantejament global del Pressupost presentat per CiU i ERC: un
pressupost gens imaginatiu, més propi d’haver
estat redactat per un auxiliar administratiu amb
coneixements de les quatre regles que per un govern que aposti per la incentivació de l’economia,
l’atenció a les persones més desvalgudes i per la
qualitat dels serveis públics del seu municipi.
Trobareu les nostres esmenes al Pressupost
a l’enllaç següent: http://www.iniciativa.cat/elmasnou/documents/5259

Escric aquestes línies la vigília de la discussió del
Pressupost del Masnou per a l’any 2013. Enguany,
semblava que el Govern de CiU i ERC havia rectificat i, encara que fos perquè ara estan en minoria,
semblaven disposats a negociar amb la resta de
grups municipals. Res més lluny de la realitat,
almenys pel que fa a la nostra coalició. Després
d’una primera i única reunió al mes de desembre,
en la qual vam traslladar al regidor d’Hisenda les
nostres trenta-cinc propostes, hem estat totalment ignorats. La raó argumentada verbalment
pel senyor Birba ha estat que les línies vermelles
que ICV-EUiA havia marcat com a innegociables
eren inacceptables per a CiU i ERC.
De les trenta-cinc propostes, deu eren absolutament innegociables per a nosaltres. La
primera era la nostra ferma oposició a qualsevol
externalització dels serveis municipals. La raó és
clara, ja que externalitzar significa encarregar a
empreses privades la prestació de serveis que,
fins ara, realitzen treballadors municipals amb
dues conseqüències: la primera, un encariment
dels costos superior al 20% (a les despeses que
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Les polítiques socials marquen
un pressupost equilibrat
El Govern municipal ha presentat
un pressupost pensant en les dificultats econòmiques d’aquest any
2013. Un pressupost equilibrat que
aposta per les polítiques socials, la
promoció econòmica, la cultura i
el manteniment del municipi. Un
pressupost que amb l’abstenció dels
grups de l’oposició del PSC i PP ha
pogut ser aprovat sense cap problema i amb un grau elevat de consens
amb les esmenes presentades. L’esforç pressupostari ha comportat que
les polítiques socials i els serveis a
les persones se situïn amb un pressupost a cavall entre el del 2010 i el
2011. Els criteris d’aquesta àrea s’han
basat en la contenció de la despesa,

més política social, el manteniment
dels serveis i una gestió més eficient.
L’augment significatiu de les polítiques de benestar i educació encara
prenen més força a causa de la disminució de transferències que es reben
de les altres administracions: poder
afrontar les situacions d’emergència
social, el manteniment de les escoles
bressol, un model d’escola de música
sostenible, un pla educatiu d’entorn
basat només amb fons propis i convenis amb les escoles en són alguns
dels eixos principals. El manteniment
de les polítiques culturals i el reforçament del treball transversal de l’Àrea
de Comunitat i Persones són trets
importants d’aquest pressupost. La
promoció econòmica i el foment
de l’ocupació també es posaran en

el centre de les polítiques d’aquest
Equip de Govern, especialment pel
que fa a la gent jove. Crec, sincerament, que no hi ha arguments per
oposar-se a unes propostes que posen les polítiques socials i de benestar en el centre de l’acció municipal.
Aquest Pressupost ha estat treballat
a fons per aquest Govern perquè ens
permet, alhora, donar millor resposta
als reptes socials de la crisi, mantenir
els serveis municipals, donar més suport a la promoció econòmica, reduir
el nivell d’endeutament de l’Ajuntament i racionalitzar la despesa corrent. Ens hem dotat d’una bona eina
de treball per a aquest 2013, que ens
ha de permetre fer tots els esforços
possibles en benefici dels nostres veïns i veïnes.

Responsabilitat
És clar que no podem coincidir en
molts aspectes de la gestió de l’Equip
de Govern de l’Ajuntament del Masnou, però hi ha una qüestió en què
coincidim, o hem de coincidir, no
únicament amb l’Equip de Govern
esmentat, sinó amb totes les forces
polítiques representades en aquest
Ajuntament: buscar el millor per als
ciutadans del Masnou. I, per fer-ho,
com deia el polític francès Valéry Giscard d’Estaing, haurem de ser capaços
d’empassar-nos un galàpet en dejú.
Entenc que, en un exercici de responsabilitat, sense deixar enrere el
nostre ideal, cal treballar plegats, ja
sigui amb l’Equip de Govern o amb
totes les forces representades per
aconseguir totes aquelles coses que

són necessàries per a la qualitat de
vida dels nostres conciudatans, i per
a això cal treballar i dialogar.
Els nostres veïns han de viure, avui,
demà, demà passat..., amb els carrers
nets, amb les escoles funcionant tan
bé com sigui possible, amb llum als
carrers, optimitzant tota classe de recursos als serveis socials, etc.
Nosaltres per davant i/o al costat
dels nostres ideals, tenim la responsabilitat adquirida arran de les eleccions
municipals. Això, entre d’altres, vol dir
dues coses:
• Respecte per al grup guanyador.
• Contribució a la gestió pública
municipal.
Per contribuir a la gestió pública
podríem posar sistemàticament pals
a les rodes a tot el que fa l’Equip de

Govern, amb una actitud que els
nostres votants podrien interpretar
de destructiva. Però la nostra via és
la del diàleg, la del respecte mutu i,
des d’aquesta posició, ferma i digna,
volem influir en el que nosaltres estimem i legítimament per millorar les
decisions del Govern municipal.
Com és lògic, en alguns temes
haurem de fer una oposició frontal a
l’Equip de Govern, com per exemple,
pel que fa a la ruptura amb l’Estat espanyol, precisament per la mateixa
raó que ens porta a col·laborar-hi en
altres aspectes. Buscar el millor per als
ciutadans del Masnou, fruit necessàriament d’una actitud de responsabilitat, és el nostre objectiu.
Els nostres millors desitjos per a
aquest any que encetem.

2012: Complint els compromisos
Aprofito aquesta columna per fer un resum
de les actuacions més destacades dutes a
terme durant l’any 2012, amb el propòsit
de facilitar als ciutadans el seguiment del
grau de compliment dels compromisos
que aquest regidor va adquirir en campanya
electoral amb tots vosaltres.
Doncs bé, la racionalització de la despesa així com una gestió econòmica més eficient i eficaç eren i són un dels nostres objectius principals, ja que, com a administradors
d’uns diners que no són nostres, és obligat
no malgastar-los. Sempre dic que si l’Ajuntament no és capaç de gastar sàviament els
diners recaptats, és millor que no els recapti
i que els diners segueixin a la butxaca dels
veïns. És per això que en qüestions econòmiques hem defensat uns impostos més baixos
i una revisió profunda de les despeses que
s’han estat fent al nostre consistori els últims

anys. Mostra d’aquest compromís és que,
juntament amb la resta de grups polítics
de l’oposició, vam aconseguir aprovar una
moció a l’octubre perquè l’IBI del present
exercici es reduís el 3,2%, una reducció que
avui, afortunadament, ja s’aplica.
Quant a la necessitat de millorar la comunicació dels ciutadans amb l’Ajuntament,
vam presentar una moció (que va ser aprovada) per sol·licitar que totes les queixes i els
suggeriments que els ciutadans entren per
registre siguin respostos en temps i forma,
i a dia d’avui podem dir que aviat veurà la
llum un protocol d’actuació per tal que cap
instància que entri a l’Ajuntament no quedi
sense respondre.
Ens vam comprometre a iniciar les actuacions necessàries per declarar la zona
del barri d’Ocata compresa pels carrers de
Sant Agustí, Sant Domènec i la travessia del
Capità Maristany, com a zona de prioritat

invertida, cosa que va ser aprovada pel Ple
després de la presentació d’una moció. La
situació financera no permet una actuació
immediata, però almenys aquesta qüestió
és ara a l’agenda del regidor de Mobilitat.
Finalment, i quant al compromís personal de donar la meitat del sou que rebo
com a regidor a entitats i persones en risc
d’exclusió social, vull dir que aquest regidor
va rebre l’any passat 15.000 euros bruts, que
nets són uns 11.250 euros (depèn de la resta
dels meus ingressos anuals), i he destinat a
aquesta finalitat la quantitat de 5.272,69 euros, distribuïts de la manera següent: 1.000
euros al Club de Patinatge El Masnou; 1.000
euros a l’AEFS Masnou Interdinàmic - Futbol Sala; 600 euros al Club Escola de Judo i
Gimnàstica Rítmica Masnou; 1.072,69 euros
a beques de menjador i 1.600 euros a ajudes
per a persones en risc d’exclusió social.
Malgrat això, queda molt per fer.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Imatges
del record
La història de la carretera
Nacional està directament vinculada a la del
Masnou, que n’ha hagut
de patir el creixement
i les molèsties que se’n
deriven. La imatge, presa
per Josep Fortea, demostra que ja l’any 1962 era
una via molt transitada.
La fotografia es troba
a l’Arxiu Municipal del
Masnou.

línia directa
El Masnou Viu us convida a fer una pregunta a un regidor
sobre la gestió del municipi. La publicació farà arribar
la vostra consulta directament a l’edil perquè us sigui
contestada. Podeu fer arribar les vostres consultes al
correu electrònic elmasnouviu@elmasnou.cat. Entre les
consultes rebudes se’n seleccionarà una per publicar-la.

Jordi López pregunta:
M’agradaria saber qui ha decidit canviar els carrils de la Nacional II entre la rotonda de Montgat
i la d’Alella, ja que l’únic que s’ha aconseguit és
crear unes cues interminables cada dia. L’únic
motiu que se m’acut és que la gent, en patir
aquestes cues, decideixi sortir per l’autopista i
així el govern recapti encara més diners. Ho trobo lamentable. Si una cosa funciona, per què la
canviem?

Quim Fàbregas, regidor de Mobilitat,
respon:
Ha estat la Generalitat qui ha fet els canvis a
l’N-II avalats per un estudi que posava de manifest que podien eliminar les cues en sentit
Barcelona, sense perjudicar la fluïdesa en sentit
Mataró. Malauradament, la realitat ha estat que
s’han provocat grans cues en sentit Mataró, la
qual cosa ha fet que es torni a la distribució inicial de carrils en cada sentit.
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M’agrada/No m’agrada
Aquest és un espai perquè ens envieu aquelles imatges que més us agraden del Masnou i
les que menys. Podeu enviar-nos les vostres fotografies al correu electrònic elmasnouviu@
elmasnou.cat. No es publicaran comentaris que atemptin contra persones o institucions.

M’agrada

Que es programin exposicions per donar a
conèixer a la ciutadania
el Masnou de fa molt
anys, com la mostra
recent a l’entorn de la
gran nevada que hi va
haver l’any 1962 i que
va deixar el poble cobert de blanc.
Pep Sánchez

No m’agrada

Visc a la zona dels
Músics i no m’agrada
que els veïns aparquin
els cotxes als seus
guals, perquè no puc
passejar per la vorera
i, si portes un cotxet
de nen, cal baixar a la
calçada.
Mario Maymó

AGENDA.
FEBRER
Dimarts 5
9.30 h / Torrent de Can Gaio

Deixalleria mòbil
Fins al 10 de febrer.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18.30 h / Biblioteca Pública
Joan Coromines

Conferència: “El mite
del jardí perdut”, a càrrec
de Vicenç Villatoro
Amb col·loqui obert al públic.

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Divendres 8
De 17 a 21 h / Els Vienesos

Carnaval
Festa de Carnaval, amb premis
per a disfresses i xocolatada
popular.

Ho organitza: Centre Cultural Luz del Alba

17.30 h / Plaça de Ramón y Cajal

Cercavila de Carnaval i
xocolatada popular del
Centre Obert

Del 5 de febrer a l’11 de març de 2013

De 18 a 19.30 h / Casino del Masnou

Festa de Carnestoltes
i concurs de disfresses
Activitat oberta a tothom.

Ho organitza: Casino del Masnou i Bbactivities

19.30 h / Altell de les Bruixes

Rua Diabòlica
A partir de les 17 h, tallers de disfresses a l’Altell de les Bruixes. A les
19.30 h, inici de la Rua Diabòlica,
amb la participació dels tabalers
de la Colla de Diables i el Grup de
Bruixes del Masnou. S’oferirà manduca de bruixa. Recorregut: inici al
carrer de Fontanills i final a l’Altell
de les Bruixes.
Ho organitza: Colla de Diables, amb la col·
laboració de l’Ajuntament

21 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Musical: Chicago
Musical adaptat de la pel·lícula Chicago, de Rob Marshall. Muntatge
de la Companyia Bibiana Morales,
dirigit per Bibiana Morales i produït
per La Flor de la Palma de Teià.
Preu: 5 euros. Punts de venda d’entrades: a taquilla dues hores abans
de l’espectacle i anticipada al portal
www.quedat.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Diumenge 10

Rua de Carnaval i xocolata desfeta
a la plaça de Ramón y Cajal.

12 h / Rua de Carnaval

18 h / Biblioteca (àrea infantil)

Sortida de l’avinguda de Pau Casals
i arribada a la plaça de Marcel·lina
de Monteys.

Ho organitza: Centre Obert Maricel

L’Hora del Conte: Contes
en llengua d’origen
Activitat adreçada a nens a partir
de 4 anys. Persones de diferents
països expliquen contes tradicionals de la seva infantesa.

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines i
Associació UNESCO del Masnou

20 h / Can Malet (segona planta)

Conferència: “La soledat
en companyia”, a càrrec
de Lluís Ruiz, enginyer
i escriptor
Després de la conferència, tindrà
lloc un col·loqui.

Ho organitza: Fundació Temps i Compromís

Dissabte 9

Cercavila pels carrers
de la vila

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

13 h / Plaça de Marcel·lina de
Monteys

Carnaval. Espectacle
d’animació infantil Quin
Sarau!, amb Xarop de
Canya
Petits i grans, prepareu l’olfacte.
L’home dels nassos us ha preparat
un viatge trepidant ple de música,
dansa, jocs i cançons.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Musical: Chicago
Podeu veure la informació sobre
l’espectacle al dia 9.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

10 h / Edifici Centre (aula 3, 1a planta)

Taller de tècniques
de muntatge de bijuteria
Inscripció per correu electrònic:
lacolladelhort.elmasnou@gmail.com.
Últim dia d’inscripció: 6 de febrer.
Ho organitza: La Colla de l’Hort

Rua infantil
de carnestoltes
17.30 h / Plaça de Ramón y Cajal
Amb premis i xocolatada popular
Ho organitza: Associació de veïns
de Ramón y Cajal

Dimarts 12
18.30 h / Biblioteca Joan
Coromines (sala polivalent)

Conferència: “Arquitectura modernista. Entre
tradició i modernitat”,
a càrrec de Joan Miquel
Llodrà
Després de la conferència, tindrà
lloc un col·loqui.

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Divendres 15
18 h / Biblioteca Pública Joan
Coromines

L’Hora del Conte:
El so d’un viatge
Conte musical adreçat a nens i
nenes a partir de 4 anys. Direcció:
Anna Remartínez i Carmen Amo.
Text literari i narració: Maria Puig.
Ajudant: Gemma Plans.
Hi col·labora: Blancdeguix.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i
l’estudi Musicamo

Dissabte 16
9 h / Plaça de Ramón y Cajal

Mercat de segona mà: Els
Petits Encants del Masnou
Venda d’objectes de segona mà:
antics, moderns, de col·lecció, discos, llibres, DVD, electrodomèstics...
De tot per a tothom a preus de
segona mà.
Ho organitza: ADAC

Dimarts 19
9.30 h / Pau Casals

Deixalleria mòbil
Fins al 24 de febrer

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18.30 h / Biblioteca Joan
Coromines (sala polivalent)

Conferència: “Reformar
la Constitució?”
A càrrec de Marc Carrillo, catedràtic
de dret constitucional de la UPF i
conseller del Consell de Garanties
Estatutàries. Després de la conferència, tindrà lloc un col·loqui.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Horari habitual de l’equipament
/ Biblioteca Pública Joan Coromines

Exposició de grafits contra la violència de gènere
Fins al 12 de març.

Ho organitza: Grup de joves del Centre
Obert Maricel, amb la col·laboració de Dones per la Igualtat del Masnou i el CIRD

Dimecres 20
19 h / Biblioteca Joan Coromines
(àrea de formació)

Tertúlia literària: Maletes
perdudes, de Jordi Puntí
Conduirà la tertúlia l’escriptora M.
Carme Roca. La Biblioteca posarà a
disposició dels participants exemplars d’aquesta obra.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Dissabte 23
12 h / Parròquia de Sant Pere

Concert d’hivern de
l’alumnat de l’EMUMM
Obert a tota la població.

Ho organitza: Escola de Música del Masnou (EMUMM)

Divendres 8

Diumenge 24

19.30 h / Can Malet (segona planta)

19 h / Gent del Masnou

Diumenge amb Lletres
Una vetllada cultural amb monòlegs còmics, música, cant,
fragments teatrals, dansa, contes,
poesia, literatura, etc.
Ho organitza: Rauxa Arts Escèniques,
de Gent del Masnou

Conferència i concert:
“Dones compositores”.
“El mes de març, el mes
de les dones”
Rosa M. Ribas farà de conferenciant
i tocarà el piano i M. Àngels Miró
serà la soprano que interpretarà les
peces. També es llegirà el manifest.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb
la col·laboració de l’entitat UNESCO i l’Associació de Dones per la Igualtat del Masnou.

MARÇ

Dissabte 9
19 h / Can Malet (segona planta)

Divendres 1

Poesia i música per la
igualtat. “El mes de març,
el mes de les dones”

9 h / Diversos restaurants

Jornades
Gastronòmiques
del Vi de la DO Alella
Durant el mes de març, els restaurants participants ofereixen
un menú especial maridat amb vi
DO Alella.
Per a més informació, vegeu el
fullet de les Jornades.
Fins al 31 de març.
Preu: Segons el menú
Ho organitza: Consorci DO Alella i ajuntaments participants

Ho organitza: Dones per la Igualtat del
Masnou i Poesia en Acció, amb el suport
d’UNESCO del Masnou i Amnistia Internacional del Masnou

22.30 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Quimi Portet presenta Oh
my love, el seu vuitè disc
Preu: 15 euros. Venda anticipada
d’entrades al portal www.quedat.cat.

Ho organitza: Ajuntament el Masnou

Altres informacions

22 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre: Cartes d’amor,
d’A. R. Gurney
Lectura dramatitzada presentada
pel GAT- sessions cava/cafè
Preu: 4 euros
Ho organitza: Grup d’Aficionats al Teatre i
Ajuntament del Masnou

Diumenge 3
De 12 a 18 h / Pista de Pau Casals

Tercera celebració
del Dia d’Andalusia
Festival de la gastronomia, germanor, cultura i tradició de la terra
andalusa.
Ho organitza: Centre Cultural Luz del Alba

Dimarts 5
9.30 h / Aparcament d’Amadeu I

Deixalleria mòbil
Fins al 10 de març.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18.30 h / Biblioteca Joan
Coromines (sala polivalent)

Conferència: “Wassily
Kandinsky: El triunfo
del sentimiento
y el nacimiento de la
abstracción”, a càrrec de
Pepe Jiménez Espejo
Després de la conferència, tindrà
lloc un col·loqui.

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Al web de l’Ajuntament del
Masnou, hi podeu consultar tota
la informació d’aquesta agenda i
tota l’actualitat municipal actualitzades: http://www.elmasnou.cat.
Nou horari d’atenció al públic
de l’Arxiu Històric Municipal
del Masnou
Els dilluns, de 16 a 19 h, i els dimarts
i dijous, de 9.30 a 13 h. Per resoldre
qualsevol dubte o consulta les persones interessades es poden adreçar
al correu electrònic arxiu@elmasnou.
cat o al telèfon 93 557 18 29.
Tertúlia literària al voltant
del llibre Las mujeres que
corren con los lobos
L’entitat Dones per la Igualtat del
Masnou organitza una reunió, dos
dissabtes al mes, d’11 a 12.30 h,
a la seva seu (al carrer de Cuba),
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.
Sortides del Casal de Gent
Gran Can Malet al Roselló
i a Holanda
El 18 de març, el Casal prepara
una sortida de cinc dies al Rosselló (França) i, el 22 de maig, una
altra de sis dies a Holanda.
Per a més informació i reserves,
contacteu amb el Casal de Gent
Gran Can Malet (ptge. de Marià
Rossell, 2. Tel. 93 555 47 26).
Circuit del trenet de cinc polzades
Els segons i quarts diumenges de
cada mes, d’11 a 13 h, al parc temàtic de Caramar. Per a més informació, trenetmasnou@gmail.com.
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Club Tennis Masnou

Promocions especials en tennis i gimnàs
Informa-te’n
Instal·lacions:
5 pistes de tennis
8 pistes de pàdel
1 pista polivalent · 4 sales de fitness
piscina · vestidors
Serveis:
escola de tennis · escola de pàdel
classes particulars · activitats dirigides
massatges · restaurant

C/ Sant Lluís, 4 · El Masnou · Tel. 93 555 03 70 · Fax 93 555 10 16 · ctmasnou@yahoo.es

www.clubdetenismasnou.com

