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La immensa majoria som conscients que qualsevol actuació per a la millora o simplement la conservació del nostre espai públic, que conformen els nostres carrers, places,
parcs, mobiliari urbà, senyals, etc., suposa un esforç continuat en recursos municipals
i, per extensió, en la contribució de tots dels ciutadans de la nostra vila.
Malgrat que els temps que vivim poden induir a expressar l’enuig que sentim davant
de certes situacions, aquest fet no pot ser l’excusa ni la justificació per embrutar i
malmetre l’espai de tots.
Som conscients que ja no cal només seguir treballant en la conscienciació de la necessitat de conservació i bon ús del mobiliari urbà i l’espai públic. Hem de fer un pas
endavant i manifestar amb contundència el rebuig als actes vandàlics i gratuïts, sovint
falsament revestits de càrrega ideològica, que, sense cap tipus de justificació, només
persegueixen la destrucció d’alguns racons del municipi que s’han projectat per oferir
usos per a la millora del benestar i la qualitat de vida.
No podem permetre ni admetre bretolades com les que s’han produït als jardins dels
Països Catalans o darrerament en façanes tant d’equipaments municipals com de particulars. Entre tots hem de dir prou i actuar amb contundència en defensa del nostre
patrimoni quan veiem o presenciem comportaments incívics. Nosaltres hi serem.
Continuem sent la immensa majoria els qui volem un indret agradable, convivencial,
amable i endreçat. Així doncs, no permetrem que uns quants incívics ens destrossin
el poble que tant estimem.
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ACTUALITAT

La Diputació aprova aportacions
per 950.000 euros per a serveis
i espais municipals
Les escoles bressol
municipals, la Casa de Cultura,
el nou pavelló esportiu i el Casinet
rebran injeccions importants per al seu
desenvolupament

Gràcies a l’aportació de la subvenció de la Diputació i d’altres, es rehabilitarà la Casa de Cultura
per recuperar-ne i posar-ne en valor tot el patrimoni arquitectònic i artístic.

E

n el marc del programa Xarxa
de Governs Locals 2012-2015,
la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament han assolit un grup de
preacords que, amb una aportació total
de 950.000 euros, serviran per engegar
i assegurar projectes que significaran
un avenç important per al municipi i els
serveis de què disposa.
Els projectes, que s’han de dur a
terme abans que finalitzi el 2015, estan
relacionats amb el funcionament de
les escoles bressol municipals (150.000
euros), les obres de rehabilitació de
la Casa de Cultura (189.000 euros),
la construcció d’un pavelló esportiu
municipal (247.000 euros aproximadament) i l’adquisició de la planta baixa
de l’edifici del Casinet (uns 364.000
euros).
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Més recursos per a les escoles
bressol municipals
Entre les diverses mesures de contenció de la despesa dutes a terme per la
Generalitat, des del curs 2010-2011, el
Govern català ha reduït el finançament
de les escoles bressol municipals. Això
ha suposat un augment de les quotes
de matrícula i de la quota mensual bàsica, una part de les quals va ser assumida
per l’Ajuntament per no carregar tot
l’increment a les famílies. Tot i així, la
situació econòmica actual va posar de
manifest que també es tractava d’una
càrrega massa pesada per a l’Ajuntament, per a la qual cosa es va sol·licitar
una subvenció de 50.000 euros per any
(2013, 2014 i 2015) a la Diputació dins
el programa Xarxa de Governs Locals
2012-2015. Aquesta aportació a les dues

ESCOLES BRESSOL

La subvenció
pal·liarà durant
tres anys la
reducció de finançament de
la Generalitat
NOU PAVELLÓ

Es podrà donar
resposta a la
demanda creixent d’espais
per a l’esport

escoles bressol municipals, La Barqueta
i Sol Solet, permetrà continuar oferint
aquests serveis com s’havia fet fins ara.

La Casa de Cultura, cap a la
recuperació de la seva esplendor
La Casa de Cultura forma part del conjunt d’edificis gestionats per l’Ajuntament
del Masnou que han de formar part del
nou eix d’informació turística del municipi. Durant l’any 2011, i com a conseqüència de les pluges, es va constatar que
l’equipament presentava deficiències
estructurals greus, sobretot a la coberta
de l’edifici, així com un assentament important de la cantonada de la façana del
carrer del Doctor Josep Agell amb el passeig de Prat de la Riba. Igualment, es van
detectar grans humitats a la planta baixa,
produïdes per capil·laritat del terreny.

IBAI ACEVEDO

La situació, per tant, requeria afrontar
tota una sèrie d’obres urgents per a
la rehabilitació d’aquest equipament.
Les obres projectades persegueixen
la consolidació de l’estructura malmesa, la millora de la seguretat dels
elements fisurats i l’optimització de la
salubritat dels espais en contacte amb
el terreny i la coberta. La intervenció
també es planteja en la consolidació
de l’estructura i la millora de les condicions d’estanquitat de l’immoble, així
com la restauració de les pintures murals malmeses. Per a aquestes obres,
la Diputació ha aportat 189.000 euros,
que s’afegeixen als provinents dels
fons FEDER (vegeu-ne la informació de
les pàgines 16 i 17), la qual cosa permetrà finançar al 100% l’obra, sense
cap despesa per a l’Ajuntament.

RAÜL ANDREU
MIREIA CUXART
RAMON BOADELLA

La recuperació d’un espai
emblemàtic
Entre els espais d’oci i culturals que han
tingut una presència destacada en la
vida dels masnovins i masnovines es
troben, en un lloc preponderant, les
instal·lacions del Casinet. Propietat
actualment de l’ONCE, l’Ajuntament ha
negociat amb aquest organisme per tal
de recuperar-ne la planta baixa, amb
una superfície de gairebé 450 metres
quadrats. De moment, s’ha aprovat un
contracte d’arrendament (per quatre
anys) amb opció a compra. Si, finalment, l’Ajuntament opta per exercir-ne
la compra, els dos primers anys de lloguer es descomptaran del preu final. La
subvenció rebuda de la Diputació, de
364.000 euros, permetrà a l’Ajuntament
la compra d’aquest espai, amb la qual
cosa el consistori només ha de fer front
a dos anys de lloguer. Aquesta opció
permetrà tenir la titularitat de tota la
finca, ja que les plantes altes ja eren
propietat de l’Ajuntament, de manera
que, en un futur, s’hi podria portar a
terme una intervenció global.
Tot i que encara no estan definits
els usos d’aquest equipament, des de
l’estiu del 2012 el Casinet ha tornat a
funcionar com a punt de trobada i com
a sala d’exposicions, amb una bona rebuda entre els masnovins i masnovines.
En el conjunt, les quatre subvencions
acordades serviran per revitalitzar
serveis importants en la configuració
de l’activitat i el desenvolupament del
Masnou.

Eduard Garcia

Regidor d’Urbanisme

JOSEP PUIG

El nou pavelló, un servei
molt desitjat
El Complex Esportiu Municipal del Masnou, que va ser pioner als anys vuitanta, en ser un dels primers equipaments
esportius de la comarca, amb el temps
ha resultat insuficient per donar cabuda a la demanda esportiva creixent de
la població. Per poder continuar donant una oferta de qualitat, s’ha previst
la construcció d’un altre equipament
esportiu.
És previst que el nou edifici s’erigeixi a la parcel·la situada al carrer de
la Ciutat de Sant Sebastià situada al
costat oest de la piscina municipal, un
solar amb una superfície de 10.085,85
metres quadrats. El projecte planteja la
construcció d’un nou pavelló esportiu,
grades i vestuaris, amb una superfície
total construïda d’uns 2.500 metres
quadrats. El conjunt s’uneix a l’edifici
existent i es crearà un únic punt d’accés
per a tot el Complex.
El nou edifici es distribuirà en dues
plantes: a la planta baixa hi haurà els
vestidors dels jugadors i dels àrbitres, la
pista i altres serveis, i a la planta primera, les grades, amb capacitat per a unes
dues-centes persones.
Aquesta intervenció podria comportar la rehabilitació de la zona actual
d’accés al pavelló per ubicar-hi el nou
bar i altres serveis. Un altre dels punts
inclosos en el projecte és la vinculació
de l’equipament actual i la nova instal·
lació amb el futur parc de Vallmora.
Pensant en el futur, el projecte preveu també una segona fase destinada a
dotar el Complex Esportiu d’un gimnàs
i diverses sales d’activitats dirigides,
així com d’una zona de spa vinculada
a la piscina, que completaria l’oferta
esportiva. La subvenció obtinguda
complementa altres aportacions exis-

tents, amb la finalitat de buscar el màxim finançament extern per a aquesta
actuació.

De dalt a baix:
Els terrenys on s’ubicarà el nou pavelló.
El Casinet va tornar a funcionar com a equipament municipal
durant la Festa Major del 2012.
Les dues escoles bressol municipals –La Barqueta a la imatge–
rebran 50.000 euros anuals durant tres anys.
L’escola bressol municipal Sol Solet també podrà continuar amb el
seu funcionament habitual.

Tot i la situació econòmica actual i la
baixa generalitzada de les subvencions que rep l’Ajuntament, la bona
tasca realitzada per a la preparació
de la sol·licitud de la subvenció ha
permès obtenir un import superior al
que es va obtenir en la convocatòria
anterior (per als anys 2008-2011). Les
subvencions sol·licitades i adjudicades permetran, d’una banda, garantir
la continuïtat de les escoles bressol
municipals i, de l’altra, millorar l’estat
dels equipaments actuals i augmentar
el patrimoni municipal, sense cap cost
per a l’Ajuntament.
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INSTITUCIONAL

L’Advocacia de l’Estat interposa un recurs
contenciós administratiu contra l’Ajuntament
per haver-se declarat territori lliure i sobirà
L’Advocacia de l’Estat, seguint les
instruccions de la Delegació del
Govern, ha interposat un recurs
contenciós administratiu contra la
moció que declarava el Masnou
territori català lliure i sobirà. L’Ajuntament va rebre la notificació a
finals del mes de gener. La moció
objecte del recurs va ser presentada
al Ple del 18 d’octubre per CiU i ERC
a proposta de l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC), i va rebre els vots
a favor de l’Equip de Govern (10
regidors) i de la regidora no adscrita, en contra d’un regidor del PSC i
del PP (2 regidors), i l’abstenció del
PSC (3 regidors), d’ICV-EUiA (3 regidors) i del regidor del GIM. Dintre
dels acords que incloïa la moció, el
27 d’octubre es va hissar la bandera estelada a la plaça de l’Onze de
Setembre.
L’alcalde, Pere Parés, ha afirmat
que no els ha sorprès rebre aquesta notificació, perquè l’Equip de

L’estelada es va hissar a la
plaça de l’Onze de Setembre
el 27 d’octubre.

SÒNIA HERNÁNDEZ

El consistori ja ha comparegut i ja ha designat un advocat
Govern ja sabia que altres municipis dels més de dos-cents que han
aprovat mocions similars havien rebut recursos semblants. Alhora, l’alcalde ha lamentat que “la Delegació
del Govern no respecti una moció
que és l’expressió d’una voluntat
clara i ferma de molts ciutadans i
ciutadanes”.
Pere Parés ha afegit que, en
una situació com la que vivim actualment, “una institució com la Delegació del Govern hauria d’estar
més atenta a altres necessitats més
urgents, en lloc de destinar recursos,
esforços i temps a combatre políticament la voluntat manifestada democràticament”.
L’Ajuntament ja ha comparegut
al jutjat i ha presentat l’expedient.
Igualment, s’ha designat un advocat, que, en ser un servei ofert per
l’Associació Catalana de Municipis,
no suposarà cap despesa per a
l’Ajuntament.

Punts aprovats al Ple del mes de febrer
El Ple de l’Ajuntament, a la sessió
del 21 de febrer, va sotmetre a votació els punts següents:

Benestar Social

• Aprovació del Reglament del Consell
Municipal de Benestar Social. Aprovat
amb els vots a favor de CiU (7 vots),
ERC-AM (3 vots), PSC (4 vots), PP (2
vots), GIM (1 vot) i la regidora no adscrita, i, en contra, d’ICV-EUiA (3 vots).

Cultura

• Dissolució del Patronat Municipal.
Aprovat per unanimitat.
• Aprovació del Reglament del Consell Municipal de Patrimoni Cultural.
Aprovat per unanimitat.
Mobilitat
• Resolució del recurs de reposició interposat per la mercantil Transports
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Urbans del Masnou, SL, contra la imposició d’una penalitat per la comissió d’una infracció lleu del contracte
de concessió del servei de transport
urbà del Masnou. Aprovat amb els
vots a favor de CiU (7 vots), ERC-AM
(3 vots), PSC (4 vots), ICV-EUiA (3
vots), PP (2 vots) i GIM (1 vot), i l’abstenció de la regidora no adscrita.

Medi Ambient i Paisatge

• Aprovació de la modificació del
Pla de distribució d’usos i serveis de
temporada de les platges i del mar
territorial, i sol·licitud de les autoritzacions corresponents per a la temporada 2012-2016. Aprovat amb els
vots a favor de CiU (7 vots), ERC-AM
(3 vots), PP (2 vots) i GIM (1 vot); en
contra del PSC (4 vots) i ICV-EUiA (3
vots), i l’abstenció de la regidora no
adscrita.

Mocions

• Moció presentada pels grups municipals de CiU, ERC-AM i ICV-EUiA
d’adhesió a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de
Catalunya. Aprovada amb els vots
a favor de CiU (7 vots), ERC-AM (3
vots), PSC (3 vots, a excepció d’un
regidor), ICV-EUiA (3 vots) i la regidora no adscrita, i, en contra, del PP
(2 vots), GIM (1 vot) i un regidor del
PSC.
Es van presentar dues mocions d’urgència:
• Moció presentada pel Grup Municipal del PP d’adhesió a la moció
del Partit Popular de Catalunya davant la declaració de sobirania feta
al Parlament de Catalunya. No va
ser aprovada, amb els vots a favor
del PP (2 vots); en contra de CiU (7

vots), ERC-AM (3 vots), PSC (4 vots),
ICV-EUiA (3 vots) i la regidora no
adscrita, i l’abstenció del GIM (1 vot).
• Moció presentada pels grups municipals de CiU, ERC-AM, PSC-PM i
ICV-EUiA en defensa de l’autonomia
local i del règim competencial local
de la Generalitat de Catalunya. Va
ser aprovada amb els vots a favor de
CiU (7 vots), ERC-AM (3 vots), PSC (4
vots) i ICV-EUiA (3 vots); en contra
del PP (2 vots), i l’abstenció del GIM
(1 vot) i de la regidora no adscrita.

Torn del públic

Un membre de l’entitat Associació Juvenil de Teatre del Masnou
(AJTEM) va demanar més oportunitats de promoció de les companyies amateurs de teatre del
municipi.

COMUNITAT

El Club de la Feina, un espai per
combatre la desocupació

MIREIA CUXART

Aquesta branca del Servei Local d’Ocupació orienta i acompanya en la seva cerca
les persones en situació d’atur o que volen una feina millor

Les persones que fan ús del servei, a més de rebre assessorament i consultar les ofertes de feina, poden
establir contacte i intercanviar informació amb altres persones que es troben en situacions similars.

E

l Club de Feina és un dels
serveis que s’ofereixen des
del Servei Local d’Ocupació,
que forma part de la Regidoria de
Promoció Econòmica (ubicada a
l’Edifici Centre, al carrer d’Itàlia, 50).
Des de la seva posada en funcionament l’any 2005, s’ha consolidat
com un espai on les persones que
busquen feina o volen millorar la
seva ocupació actual poden trobar
informació sobre ofertes de treball i
com accedir-hi.
Dinamitzat per personal especialitzat en inserció laboral, aquest
servei orienta, assessora i acompanya
els usuaris en la cerca d’ofertes de
treball que es publiquen a la premsa
i a Internet, així com les que es gestionen des del Servei Local d’Ocupació. A més d’informar, es posa a

UBICACIÓ

El Club es troba
a l’Edifici Centre, al carrer
d’Itàlia, 50
RECURSOS

Els usuaris
tenen a la seva
disposició les
ofertes de
treball publicades

disposició dels usuaris una sèrie de
recursos per facilitar la cerca activa
de feina i la possibilitat d’un intercanvi d’informació amb persones que es
troben en la mateixa situació. A les
instal·lacions del Club de la Feina es
pot trobar material didàctic per a la
inserció (per informar-se, per exemple, de com fer un curriculum vitae,
cartes de presentació, etc.), un tauler
d’ofertes de feina i formació, quatre
ordinadors amb connexió a Internet,
impressora i un telèfon per poder
trucar a les ofertes de treball o bé per
informar-se de les ofertes formatives.
Com a mitjana, cada any fan ús
del servei unes 88 persones, amb
prop de 550 visites. Aquesta és una
eina més per combatre la desocupació del Servei Local d’Ocupació,
que ha contribuït que, de l’1 de

gener del 2012 fins a començament
del mes de març del 2013, 259
persones inscrites al Servei hagin
trobat feina.

Quim Fàbregas
Regidor de Promoció
Econòmica

És important que les persones en
situació d’atur del Masnou s’adrecin
al Servei Local d’Ocupació del nostre Ajuntament per poder fer ús dels
recursos que s’hi ofereixen, entre els
quals hi ha el Club de la Feina, un servei dinamitzat per personal especialitzat en inserció que els facilitarà l’accés
al món laboral.
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Al març comença a funcionar
elmasnouviu.cat, el nou portal
de notícies del municipi
Aquest mitjà de comunicació vol contribuir a fomentar i difondre l’activitat de les entitats
INFORMACIONS

Tota la població podrà estar
informada sobre l’actualitat
al municipi
MILLORES
SÒNIA HERNÁNDEZ

L’objectiu del
portal és anar
incorporant
millores a
Les associacions i els col·lectius disposaran, a partir del mes mesura que es
de març, d’un espai informatiu que es farà ressò de la seva
vagi consoliactivitat. Igualment, l’oferta cultural i d’oci que es produeix
dant
al municipi serà l’eix determinant del contingut del nou
portal de notícies.

C

oincidint amb la publicació del
número 58 del butlletí municipal El Masnou Viu, l’Ajuntament
posa en funcionament el portal de
notícies www.elmasnouviu.cat, on es

recollirà l’actualitat del municipi.
Aquest nou mitjà de comunicació
vol ser una eina per facilitar i millorar la proximitat entre la ciutadania, els responsables de la gestió

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

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

informa-tE’n

Tel. 935 55 85 95 / 659 19 42 56
C/ Frederic Mompou, 2 - 08320 El Masnou
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PROMOCIÓ
FOTODEPILACIÓ ENGONALS
+ AIXELLES
65 € per sessió

municipal i les entitats. Per tant, els
fonaments del nou portal seran la
informació sobre l’actualitat del
municipi. Així, hi tindran cabuda
les informacions de les activitats
d’entitats, associacions, col·lectius i
creadors del municipi, la tasca dels
quals suposi una proposta interessant i profitosa per a la resta de masnovins i masnovines.
A www.elmasnouviu.cat, la població del Masnou hi trobarà les
notícies més destacades de l’actualitat de la vila, amb la qual cosa,
segons l’alcalde, Pere Parés, “es vol
contribuir a la creació d’una societat més informada, més integrada
i, per tant, més participativa. El nou
portal de notícies serà un espai per
veure’ns-hi reflectits, per assabentar-nos de què fan els nostres veïns
i per conèixer millor la societat en
què es desenvolupa la nostra vida”.
Aquest nou portal de notícies
està connectat directament al web
municipal, per la qual cosa, els visitants també hi tenen fàcil l’accés
i a la seu electrònica, espais on es
continuaran trobant els serveis habituals.

Jul’s

ESPAI DE BELLESA
SANT FELIP, 34 · EL MASNOU

93 540 96 31

L’Oficina Municipal d’Informació de Consum
atén més de 730 casos durant el 2012
El 10% de les consultes i gestions que s’hi duen a terme estan relacionats
amb serveis financers, com les participacions preferents

L’

lladat 8 reclamacions a l’organisme
competent en cada cas (Junta Arbitral, Agència Catalana de Consum,
Defensor del Client, etc.) i el temps
mitjà de tramitació de les reclamacions tancades va ser de 58,2 dies. En
el cas de les denúncies, de 22,4 dies.

SONIA HERNÁNDEZ

Oficina Municipal d’Informació de Consum (OMIC) va
atendre un total de 732 casos
durant l’any 2012. D’aquests, un
60,65% van ser consultes que es van
resoldre amb informació o assessorament; un 37,30%, reclamacions,
és a dir, peticions de rescabalament
d’un perjudici sofert com a conseqüència d’una relació de consum, i
un 2,05%, denúncies, o sigui, les comunicacions que es fan a l’Administració de presumptes irregularitats
administratives, que poden derivar
en infraccions amb el procediment
corresponent o poden ser considerades queixes.
La utilització del servei va créixer
un 9,4% en relació amb l’any anterior, en què es van atendre un total
de 669 persones usuàries. Dels casos
atesos, 551 ho han estat presencialment, 73 per telèfon, 42 per Internet
i 66 per altres vies.

El responsable del servei atén una usuària.

MÉS CONSULTES

La utilització
de l’OMIC ha
crescut un 9%

Les telecomunicacions, el sector
amb més consultes
Per grans temes, els casos que es va
atendre durant l’any van correspondre a telecomunicacions (telefonia
fixa i mòbil, Internet), un 30,05%; a
habitatge (compra, lloguer, manteniment i comunitats), un 11,75%;
a subministraments bàsics (aigua,

electricitat i gas), un 13,80%; a productes (adquisició i ús), un 10,79%;
a altres serveis (contractació i prestació de qualsevol altre tipus de
serveis de consum no inclosos als
apartats anteriors), un 29,24%; i aliens a consum (no relacionats amb la
defensa de persones consumidores
o usuàries), un 4,37%. Enguany, cal
destacar l’alt nombre de casos de
serveis financers, 73 (10%), la majoria relatius a participacions preferents i obligacions subordinades.
L’any 2012 es va tancar amb
287 reclamacions, 206 de les quals
(un 71,78%) van tenir una resolució
favorable en tot o en part per a la
persona consumidora. S’han tras-

Sensibilització i inspeccions
A part de gestionar els casos que es
presenten a l’OMIC, el servei també
organitza activitats d’educació i sensibilització sobre el consum. Durant
el 2012 hi van assistir prop de 250
persones.
Des d’aquest servei també
es duen a terme inspeccions de
consum. Durant el 2012, se’n van
realitzar 57, 14 amb el suport de la
Diputació de Barcelona i 43 amb
personal tècnic municipal. Aquestes
inspeccions van permetre informar
les empreses de la normativa vigent
en matèria de consum i comprovar
que la compleixen.
L’Oficina Municipal d’Informació
de Consum es troba al carrer de
Roger de Flor, 23. Allà us informaran
de temes de consum, i gestionaran i
tramitaran les vostres reclamacions
i denúncies. Tel. 93 557 18 00.
omic@elmasnou.cat

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...

Av. de Joan Maragall, 19, local 1B
08320 El Masnou
CVOCATA@telefonica.net
www.laclaudigital.com/centreveterinariocata
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El Masnou visibilitza la tasca de les dones
en els diversos àmbits de la societat
L’acte central de la campanya, el 8 de març, reivindica les dones compositores oblidades

CIRD

El concert de M. Àngels Miró i M. Rosa Ribas va
aconseguir difondre la tasca de compositores
normalment ignorades pel públic en general.

GERARD POCH

A

mb motiu del Dia Internacional de les Dones, aquest
mes de març tindran lloc tot
un seguit de propostes que
volen donar rellevància al paper de
la dona dins la societat, a la vegada
que es vol reivindicar la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones. El
programa d’actes ha estat organitzat
per l’Ajuntament amb la col·laboració
de l’Associació UNESCO del Masnou i
Dones per la Igualtat.
L’acte central de la campanya va ser
el divendres 8 de març, Dia Internacional de les Dones, quan es va fer la
lectura del manifest promogut per
l’Institut Català de les Dones i un concert de peces creades per dones compositores, a càrrec de la soprano M.
Àngels Miró i la pianista i compositora
M. Rosa Ribas. L’acte, que es va celebrar a la segona planta de Can Malet,
plena de gom a gom, va tenir com a
element central la reivindicació de la
contribució de la dona en les arts, que
sovint ha estat silenciada.
També durant el 8 de març a
la tarda, per als més menuts, es va
programar una sessió de L’Hora del
Conte, a la Biblioteca, amb una sessió
especial al voltant de la contribució

EXPOSICIÓ

A la Biblioteca,
s’hi pot visitar
l’exposició
realitzada pels
alumnes del
Centre Obert
PROFESSIONAL

DATA

SÍLVIA DÍAZ

Pg. Prat de la Riba, 16
Tel. 93 555 81 04
dona@elmasnou.cat
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Tot seguit, s’oferirà una audició de
gospel de dones compositores, a càrrec del grup Scandicus.
Finalment, els actes d’aquest mes
dedicat a les dones acabaran amb
la V Mostra de Curts de Dones, el
divendres 22 de març a les 19 h a la
Biblioteca, i el projecte “El saber de les
dones”, el dissabte 23.

HORA

Centre d’Informació i Recursos
per a Dones

L’Hora del Conte del 8 de març va fer reflexionar sobre el paper
de la dona dins la societat.

femenina dins la societat en què Jordina Biosca va explicar la història del
rei Pipin. El dissabte 9 a la tarda, la celebració va continuar amb una lectura
de poesia, acompanyada de música
per la igualtat, a Can Malet. L’acte va
ser organitzat per les entitats Dones
per la Igualtat del Masnou i Poesia en
Acció, amb el suport de la UNESCO
del Masnou i Amnistia Internacional
del Masnou.
Els actes per reivindicar el paper
de la dona en la societat havien
començat uns dies abans, el 27 de
febrer, amb la presentació a la Biblioteca del llibre emmarcat també dins
del Dia Internacional de les Dones,
Gynaikes. Mulieres. Mirades sobre la
dona a Grècia i Roma, de Joana Zaragoza i Gemma Fortea.
En el moment de tancar aquesta
edició, era previst que la setmana de
l’11 de març comencés amb l’acte de
cloenda de l’exposició dels joves del
Centre Obert Maricel, a les 18 h a la
Biblioteca. El dia 15, a les 19.30 h, a
Can Malet, hi haurà una conferència
titulada “Dones, on som?”, a càrrec
d’Angelina Hurios, presidenta d’honor
de la Federació Internacional de Dones de Carreres Jurídiques i cinquena
vocal de la Junta de Dones Juristes.

Noemí
Condeminas

Regidora d’Igualtat

Espero que algun dia no calgui celebrar el Dia de la Dona, perquè això
voldrà dir ja haurem aconseguit allò
que anhelem. En una celebració com
aquesta m’agrada remarcar que ser diferents és bo, però ser desiguals, no. No
cal que perdem la nostra mirada singular i particular del món, no cal perdre la
identitat femenina, però ens hem de
respectar a nosaltres mateixes i rebel·
lar-nos contra la subordinació que
sovint ens envolta. Cal seguir, doncs,
treballant en polítiques d’igualtat per
aconseguir una societat més justa.

ESPAI ESCÈNIC CA N’HUMET

TEATRE FAMILIAR
PROGRAMACIÓ DE MARÇ A MAIG DE 2013

17

diumenge
març

18 h

La mà de Taaroa
Joan Arqué

Una història plena de màgia sobre la creació de l’univers que
ens descobreix, a través d’imatges, pintura, música en directe
i narració, una bonica llegenda d’Oceania.

14

diumenge
abril

18 h

Clic!

Jordi del Rio
A Clic! jugarem, correrem, plorarem, ballarem, imaginarem, riurem,
ens ho passarem molt bé i, fins i tot, ens emocionarem. Un espectacle per a tots els públics i un joc constant amb els espectadors.

11

dissabte
maig

18 h

La rateta

L’Estaquirot Teatre
En aquesta adaptació molt visual del conte de La rateta, la protagonista viu a la ciutat en un bloc de pisos, fa la feina de casa
i treballa en una fàbrica de formatges.

PREU: 3 €

PUNTS DE VENDA D’ENTRADES
Taquilla: dues hores abans de l’espectacle / ANTICIPADA: www.quedat.cat
ESPAI ESCÈNIC CA N’HUMET. Carrer de Fontanills, 77-79 - 08320 El Masnou - Telèfon: 93 557 18 51 - salacanhumet@elmasnou.cat
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L’Ajuntament presenta
el Pressupost municipal
en audiència pública

Exposició sobre
la prevenció del
consum de drogues
entre la població
adulta

El regidor de Finances –a la foto, primer per la dreta– va remarcar que en el Pressupost del 2013 s’han volgut reforçar
les partides destinades a serveis socials, promoció econòmica, el servei de jardineria, ensenyament i seguretat.

E

l 26 de febrer a la tarda, la segona planta de Can Malet va
acollir l’audiència pública del
Pressupost municipal 2013, aprovat
al Ple extraordinari del 31 de gener.
Durant la sessió, es van presentar
les prioritats municipals que havien
regit la confecció del Pressupost per
a aquest any i després es va obrir un
torn de preguntes entre les persones assistents. L’alcalde, Pere Parés,
va recordar que es tractava de la
primera ocasió en trenta-cinc anys
en què es realitzava aquest acte
participatiu, després que el Govern
municipal decidís posar en marxa
aquestes audiències amb la voluntat
d’augmentar la transparència en la
gestió municipal.
La presentació va ser a càrrec del
regidor de Finances, Llorenç Birba,
que, acompanyat per l’alcalde, Pere
Parés, el portaveu de CiU, Eduard
Garcia, i el portaveu d’ERC, Jaume
Oliveras, va desgranar els punts més
importants d’un pressupost que
permet “reduir la càrrega financera, seguir el Pla d’ajust, millorar la
situació de tresoreria i reduir l’IBI
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un 3,2%”. Birba també va remarcar
que en el Pressupost del 2013 s’han
volgut reforçar les partides destinades a “serveis socials, promoció
econòmica, el servei de jardineria,
l’educació i la seguretat”.
El públic assistent es va interessar per qüestions que afecten els
desnonaments, tema sobre el qual
el portaveu d’ERC i coordinador de
l’Àrea de Comunitat i Persones, Jaume Oliveras, va explicar que s’havia
creat una nova partida, de 100.000
euros, destinada a donar solució a
possibles situacions d’aquest tipus.
A partir d’una consulta d’un ciutadà sobre els recursos destinats a la
promoció econòmica, el portaveu
de CiU i coordinador de l’Àrea de Foment, Eduard Garcia, va explicar que
“si es treuen les despeses imputades
com a fixes, la partida destinada a
polítiques de promoció econòmica
es multiplica un 2,5 més respecte al
Pressupost anterior”. Els ciutadans
també es van interessar per l’externalització de serveis, entre d’altres
qüestions que es van plantejar al
llarg de l’audiència pública.

ENRIC PELÁEZ

MIREIA CUXART

F

ins al 18 de març, des del dia 4 d’aquest mes, hi
ha instal·lat al Centre d’Atenció Primària (CAP) del
Masnou l’exposició “Entre nosaltres. Els adults, l’alcohol i altres drogues”, que compta amb la col·laboració
de l’Institut Català de la Salut a través dels dos CAP
del Masnou i el suport del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, i tracta aspectes relacionats
amb el consum de drogues entre la població adulta.
La mostra facilita informació i sensibilitza sobre els riscos principals del consum de drogues (principalment
l’alcohol, el cànnabis i la cocaïna), així com dels psicofàrmacs i l’automedicació. També inclou informació per
valorar el consum propi i sobre recursos als quals es pot
recórrer si es pensa que es pot tenir algun problema
amb l’alcohol o qualsevol altra droga. Un dels objectius principals d’aquesta exposició és trencar alguns
tòpics, com ara que el consum de drogues és exclusiu
dels joves, quan també afecta la població adulta, o que
algunes substàncies de consum habitual, com el tabac i
l’alcohol, no són drogues, quan sí que ho són.
Entre el 18 de febrer i l’1 de març, l’exposició es va
poder veure al CAP d’Ocata. La mostra s’emmarca en
les accions de prevenció que s’estan duent a terme dins
del marc del Pla municipal de prevenció de drogodependències.

La mostra es pot veure al CAP del Masnou fins al 18 de març.

Els escolars del Masnou aprenen a ser
conductors i vianants més responsables
L’escola Ferrer i Guàrdia va acollir un parc mòbil gràcies al qual la Policia Local va difondre
la importància de conèixer l’entorn viari i el compliment de les normes

AJUNTAMENT

E

ntre el 13 i el 15 de febrer,
els alumnes de cinquè de
primària de totes les escoles
masnovines van participar a les
jornades d’educació viària activa,
organitzades conjuntament per la
secció d’Educació Viària de la Policia
Local i els centres educatius. Prop
de 250 alumnes van passar pel pati
de l’escola Ferrer i Guàrdia, on es va
ubicar un parc mòbil que imitava un
entorn urbà, amb senyals, semàfors
i passos de vianants. El material per
a aquesta recreació va ser cedit pel
Servei Català de Trànsit.
L’objectiu principal d’aquesta activitat era fer entendre als alumnes
la importància del coneixement de
l’entorn viari i del compliment de
les normes. Igualment, el parc mòbil
va permetre aprendre en un entorn
simulat, mitjançant la pràctica, i
també adquirir experiència per evitar accidents.

A la imatge, els
escolars d’un dels
centres participants
a les jornades.

Durant les jornades, els alumnes
van adoptar diferents rols, com el
de conductor de bicicletes, el de
vianant i el d’observador. Des de
l’organització, s’ha valorat molt po-

sitivament l’experiència, ja que els
infants van aprendre mitjançant el
joc tot allò que cal saber per ser una
mica més responsable a l’hora de
conduir en un entorn urbà.

Nova campanya de proximitat de la Policia Local
Diversos agents circulen a peu per millorar la comunicació amb la ciutadania i el comerç i la seguretat

D

Àngel Lugo
Regidor de Seguretat
Ciutadana

AJUNTAMENT

es del 19 de febrer, i dins
del Pla d’actuació municipal (PAM), la Policia Local
ha iniciat una nova campanya de
proximitat. Amb l’objectiu d’augmentar la comunicació amb la
ciutadania i els comerciants, i de
prestar un servei més directe que
es pugui traduir en un augment
de la seguretat de la població, els
agents de la Policia Local recorren
a peu diverses zones i barris del
municipi. Aquesta campanya s’ha
iniciat al nucli antic, però és previst
que aviat s’estengui a altres zones.
La presència dels agents es farà
més evident entre les 7 i les 20 h.

Dos agents conversen amb un veí de la zona del nucli antic.

La resposta del veïnat a aquesta campanya està sent força positiva, ja que
es dóna solució a una demanda ciutadana de seguretat i prevenció al carrer. La prioritat dels agents de l’ordre
públic sempre ha estat la prevenció
per a la seguretat de la ciutadania. La
premissa que em vaig proposar quan
vam començar el mandat va ser donar a aquestes obligacions un caràcter
molt més proper a fi de crear sinergies
entre els vilatans i la seva Policia.
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Tot un mes per gaudir del vi DO Alella
i la gastronomia local
Aquest any, s’hi han afegit restaurants dels municipis dels voltants de la comarca i Barcelona

MIREIA CUXART

D

urant el mes de març es
durà a terme una nova edició de les ja consolidades
Jornades Gastronòmiques del Vi
DO Alella, que se celebren conjuntament a més de mig centenar de
restaurants del Maresme, el Vallès
Oriental i el Barcelonès, amb el vi
com a protagonista. Així, durant
aquestes setmanes, restaurants del
Masnou, juntament amb d’altres
dels municipis de la DO Alella (Alella, Cabrils, Martorelles, Montgat,
Montornès del Vallès, Premià de
Mar, la Roca del Vallès, Sant Fost de
Campsentelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt) i de l’entorn de la DO
(Arenys de Munt, Barcelona, Canet
de Mar, Granollers, Mataró, Montmeló, Pineda de Mar i Vilassar de
Mar) hi participaran amb l’elaboració d’un menú especial harmonitzat amb vins de la DO Alella.
L’alcalde d’Alella i president del
Consorci DO, Andreu Francisco, va
presentar, el 26 de febrer, el contingut de les Jornades en una roda de
premsa celebrada en un restaurant
masnoví, acompanyat del regidor
de Promoció Econòmica del Masnou, Joaquim Fàbregas. Francisco
va parlar d’una proposta en què es
remarca “la qualitat tant del vi DO

El regidor de Promoció Econòmica –a la imatge, a l’esquerra, amb l’alcalde
d’Alella durant la roda de premsa– assegura que els productes de proximitat esdevenen aportadors d’identitat a la cuina d’un indret.
PARTICIPANTS

Set restaurants del
municipi hi
participen

Alella i dels productes del territori
com també dels restaurants que hi
participen”. D’altra banda, Fàbregas
va parlar dels productes de proximitat com a “aportadors d’identitat
a la cuina d’un indret” i va expressar la voluntat de “potenciar-los

com a via per mantenir l’activitat
agrícola al territori i garantir-ne
així la conservació”. Els restaurants
participants al Masnou seran La
Cuina dels Capitans, Orfila, Tresmacarrons, Restaurant Club Nàutic,
Coloma, Moll-Oest i Ple de Bo.

@cellerdelmar
cellerdelmar

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
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Tel. 93 555 12 48

Venda de vins, caves i licors, cursos de tast
i una mica de tot
Àngel Guimerà, 12, baixos - 08320 El Masnou
Tel. 93 540 29 53 - cellerdelmar@ferranpinel.net
www.cellerdelmar.com

Una unitat mòbil de la Policia Nacional
visitarà el Masnou mensualment per oferir-hi
el servei de renovar el DNI

CEDIDA

L

a Regidoria d’Atenció Ciutadana, amb la voluntat d’oferir
serveis de proximitat a la ciutadania, ha contactat amb la Policia
Nacional perquè es puguin realitzar
renovacions del DNI al municipi, sense necessitat de desplaçar-se a altres
localitats. S’ha arribat a un acord
segons el qual una unitat mòbil de la
Policia es desplaçarà al Masnou una
o dues vegades al mes, segons les
necessitats, excepte els mesos de juliol i agost, durant els quals no presta
aquest servei. En cada desplaçament
es realitzen trenta renovacions.
El dia 19 de març s’oferirà per
primera vegada aquest servei al
municipi per a les persones que hi
han demanat hora prèviament. La
renovació del DNI es farà a l’antic local de l’ONCE (també conegut com
el Casinet, carrer de Barcelona, 5) de
les 9 a les 13 hores i la recollida serà

Cal demanar hora prèviament a l’OAC.
el dilluns dia 25 del mateix mes.
Pel que fa a les visites següents, s’informarà al web municipal i a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (Roger de Flor,
23) dels dies per demanar cita prèvia.
Es donarà prioritat a la gent gran
o a les persones amb dificultat de
mobilitat, justament perquè són les
que més problemes tenen per desplaçar-se. Quan s’ocupin les trenta

A PROP

Les renovacions es faran a
l’antic local de
l’ONCE i a Els
Vienesos

OAC

L’oncòloga Laura
Vidal parlarà
sobre el virus
del papil·loma
humà

CampanyA en marxa
a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana

De l’11 al 15 de març
Inscripcions al curs de monitors
i monitores de lleure.
De l’11 al 22 de març de 2013

PREINSCRIPCIÓ
CURS 2013-2014
AL 2n CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO

SÒNIA HERNÁNDEZ

El dimecres 27 de març, a les 19 h, a Els Vienesos, l’oncòloga masnovina Laura Vidal,
responsable de la divisió d’Oncologia Ginecològica de l’Hospital Clínic de Barcelona,
parlarà sobre el virus del papil·loma humà
(VPH), una conferència emmarcada dins
del Cicle de Xerrades d’Interès Comú 2013.
La doctora Vidal ja va fer una conferència
el mes de juny passat en el marc d’aquest
cicle de xerrades, en la qual l’oncòloga ginecològica va fer un acostament a la malaltia del càncer des de diversos punts de vista
i va presentar el llibre Volem estar amb tu,
amb consells pràctics per a familiars i amics
de malalts de càncer.

places ofertes per a cada visita, es començarà a omplir una llista d’espera
per a la següent. Per facilitar l’accés
de tota la població a aquest servei,
la renovació del DNI es realitzarà de
manera rotatòria: un mes al local
de l’ONCE (carrer de Barcelona, 5) i
l’altre a l’equipament d’Els Vienesos
(carrer de la Segarra, 12).
Amb la mateixa voluntat, la Policia Nacional ofereix la possibilitat
de desplaçar-se a les residències geriàtriques del municipi per fer-hi les
renovacions de les persones impossibilitades. Els centres que hi estiguin
interessats han de posar-se en contacte amb l’OAC a través de l’adreça
electrònica oac@elmasnou.cat.
Cal recordar que és obligatori
tenir el DNI a partir dels 14 anys, que
a partir dels 70 anys la renovació és
permanent i que les dades que hi
consten han d’estar actualitzades.

NO
MI’S
R
O
D
T’A
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EN PORTADA

Un projecte
per recuperar
i dinamitzar
el patrimoni
local
Els Fons Europeus de Desenvolupament Regional han concedit a l’Ajuntament una subvenció per valor de 320.000 euros per sufragar les actuacions per crear un eix turístic i
cultural al municipi

S

ota el lema “El Masnou,
terra de mar”, l’Ajuntament està duent a terme
un ambiciós projecte de
recuperació del patrimoni local. La
idea principal és que, en acabar,
alguns dels edificis i espais més emblemàtics de la història i la cultura
del municipi esdevinguin espais
centrals de l’activitat social, tant per
als habitants de la vila com per als
visitants i turistes. El pressupost total del projecte és de 640.000 euros,
la meitat dels quals (320.496 euros)
se sufragaran amb la subvenció
dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) que es
va adjudicar a l’Ajuntament l’estiu
del 2012. La resta del finançament
del projecte ve de la Diputació de
Barcelona, a través del programa
Xarxa de Governs Locals 2012-2015,
per un valor de 189.000 euros. En el
projecte s’imputen les obres ja re-

alitzades amb anterioritat a la Casa
de Cultura per un valor de 131.000
d’euros. Tot això comporta el finançament del 100% del projecte.
Tres llocs emblemàtics
La Casa de Cultura, el parc del Llac
i la Mina Museu seran rehabilitats i
adequats per a la seva nova funció
de focus culturals i dinamitzadors.
De la unió d’aquests espais sobre el
plànol es crea un eix de patrimoni
que recorre gairebé tot el municipi.
Per això, una part destacada dels
esforços s’adreçarà a la dinamització d’aquest itinerari, amb elements
museístics i de comunicació capaços de difondre i posar a l’abast de
la ciutadania els recursos i les riqueses de cada un d’aquests espais
patrimonials.
A la Casa de Cultura s’està duent
a terme la restauració de les pintures murals i la rehabilitació arqui-
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RAMON BOADELLA

A l’esquerra, una imatge de la Casa de Cultura, un dels equipaments més beneficiats per l’aportació dels FEDER, que en
permetran la rehabilitació.

RAÜL ANDREU

RAÜL ANDREU

Les intervencions a la Mina Museu, amb entrada a la plaça d’Ocata, ja han finalitzat i només
hi manca la instal·lació d’elements divulgatius.

Al parc del Llac, ubicat al costat de la Casa del Marquès, s’hi
duran a terme tasques de millora dels jardins i recuperació de
la vegetació, entre d’altres.

tectònica de l’edifici, que donarà
com a resultat l’adaptació d’aquest
espai a usos que posaran de relleu
el patrimoni local. L’equipament
resultant es compondrà d’un punt
d’atenció al públic i d’informació
cultural, un espai expositiu per a
obres de gran format, una sala d’exposicions temporals, dues sales per
a l’exposició de la col·lecció d’art
del segle XIX municipal i una pinacoteca, a més d’espais d’ús intern.
Les millores a la Casa de Cultura
tenen un pressupost de 381.000
euros.
Al parc del Llac, ubicat al costat
de la Casa del Marquès, s’hi duran
a terme tasques de millora dels jardins i de recuperació de la vegetació, se’n milloraran les instal·lacions
i els paviments, i s’hi instal·laran
elements informatius de divulgació
del patrimoni del parc. Tot plegat,
amb l’objectiu de revitalitzar aquest
jardí neoclàssic. Els treballs han estat pressupostats en 61.990 euros.
El tercer espai inclòs dintre del
projecte és la Mina Museu, a la qual
s’accedeix des de l’entrada que hi
ha a la plaça d’Ocata. Aquesta ha
estat la primera part del projecte

i ja ha finalitzat. S’hi han resolt els
problemes de filtracions d’aigua, i
se n’ha arranjat el terra amb sauló
i els llums malmesos. Ara per ara,
només manca la instal·lació dels
nous elements divulgatius i museístics que substituiran els que ja
hi havia, ja que s’havien deteriorat
pel pas del temps. Aquestes intervencions tenen un cost de 19.328
euros.

Turisme

Les intervencions inclouen
elements informatius per
als visitants
Fons pictòric

La Casa de
Cultura
acollirà les
obres de la
pinacoteca
municipal

“El Masnou, terra de mar”
Amb aquesta recuperació es vol
millorar la difusió de la riquesa
de la vila per incrementar l’activitat cultural i social al seu voltant,
amb la promoció turística que en
pot derivar. Per aquest motiu, les
estratègies de dinamització, visibilització i comunicació a l’entorn
d’aquests espais esdevé un aspecte
molt destacat. Tant els visitants
habituals dels espais com els ocasionals i els turistes podran veure-hi
nous elements informatius sobre
les característiques i les riqueses de
cada espai.
Un altre dels punts en què fa incidència el projecte és que es tracta
d’una intervenció unitària, és a dir,

on es deixa de manifest la pertinença dels tres espais a una història i
una evolució social comunes. Per
això, tot plegat es presenta com un
eix patrimonial que és l’inici d’una
idea global i que es resumiria amb
el lema “El Masnou, terra de mar”, ja
que recull els elements i les evocacions que formen part del tarannà
de la vila.

Jaume
Oliveras

Regidor de Cultura

El projecte “Terra de mar” és una oportunitat per al Masnou, amb un finançament garantit per la Unió Europea i la
Diputació de Barcelona. Ens permetrà
la recuperació d’equipaments culturals
que estan molt deteriorats i requerien
una intervenció urgent. A més a més,
també posem en valor el nostre patrimoni, i el vinculem a la promoció
del municipi. La projecció de la nostra
identitat com a valor de futur.
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Participem en les VIII Jornades Gastronòmiques
de la DO Alella. Vine a provar els nostres plats
harmonitzats amb els vins de la DO
Pg. Prat de la Riba, 64 (N-II) · El Masnou
Tel. 93 555 13 04 · www.restaurantpledebo.com

B
D
M
V

AR
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ERCAT
ELL

Plaça del Mercat Vell
Tel. 93 540 93 84
bardelmercatvell
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Plaça de Catalunya, 2 - 08320 El Masnou - Tel. 93 555 52 03
www.comercmasnou.cat - info@comercmasnou.cat

Obrim els caps de setmana al matí i a la tarda,
i, de dilluns a divendres, cada tarda
Durant tot l’any organitzem barbacoes, celebracions,
festes infantils i vermuts per encàrrec
Truca’ns o entra Al nostre facebook

CALÇOTADES PER ENCÀRREC
(grups COM A mínim de 10 PERSONES)
TRUQUEU AL TEl. 619 00 44 38
OBRIM TOTES LES FESTES DE SETMANA SANTA

JOVENTUT

Curs de monitors
i monitores de lleure
Sílvia Folch
Regidora
de Joventut

A més de la formació reglada,
és important que el jovent rebi
formació específica sobre professions que li poden servir per
accedir al mercat laboral, i així
contribuir a la seva emancipació.
Amb aquest fi, la Regidoria de
Joventut ha impulsat aquest curs
de monitors de lleure, i anirem
ampliant l’oferta formativa cap a
altres sectors.

CEDIDA

A

finals de març, i coincidint
amb l’inici de la Setmana
Santa, s’inicia un curs de
monitors i monitores de lleure a Ca
n’Humet, fruit de l’interès dels joves
del municipi a formar-se en l’àmbit
del lleure. La formació es destina a
majors de 18 anys. Les dates del curs
són del 25 al 28 de març; 6, 7, 13, 14,
20, 21, 27 i 28 d’abril, i 4 de maig, en
horari de 9 a 14 h i de 15.30 a 19.30 h,
a excepció dels diumenges, que serà
de 9 a 14 h. El preu de la inscripció és
de 150 euros per a les persones empadronades al Masnou i de 165 euros
per a les no empadronades. Les inscripcions es poden fer fins al 15 de
març a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(c. de Roger de Flor, 23).

Oberta la novena
convocatòria
de Beques
de Música Jove

Actuació del grup Made in Med.

F

ins al 12 d’abril, es poden fer les inscripcions a la
novena convocatòria de Beques de Música Jove,
una de les accions dels plans locals de Joventut
dels ajuntaments del Masnou, Alella, Montgat, Cabrils,
Tiana i, enguany també, Vilassar de Mar. Les inscripcions es poden fer als punts d’informació juvenil de tots
els municipis (al Masnou, a Ca n’Humet).
En aquesta edició, es continuen oferint beques per
a la producció artística d’un CD, cosa que pot ajudar
els grups a entrar en circuits professionals, i es facilita
la millora artística dels joves músics a través de la formació musical i la promoció d’actuacions dels grups
o solistes.
La formació masnovina Made in Med va ser una de
les guanyadores de l’edició anterior de les Beques, en
què van participar més grups que mai i també es va
assolir una gran assistència de públic de totes les edats,
fet que va demostrar la bona acollida que té aquesta
iniciativa, tant entre els músics dels municipis com entre el públic assistent.

Xerrada sobre la universitat
a Ca n’Humet

CEDIDA

L’

Espai de Trobada de Ca
n’Humet va acollir, el 20 de
febrer, una xerrada informativa sobre l’oferta de graus de la
Universitat Autònoma de Barcelona adreçada a l’alumnat de quart
d’ESO de l’escola Sagrada Família i
de segon de batxillerat de l’IES Maremar. L’activitat va ser organitzada
per la Regidoria de Joventut, amb
la voluntat d’orientar els estudiants
de secundària del municipi en el
moment de triar els estudis superiors. La xerrada va ser impartida pel
professor de la UAB Cecili Garriga.

Podeu trobar-ne les bases senceres a www.elmasnou.cat

Primera trobada de corresponsals de l’any
La primera trobada de corresponsals d’enguany va ser el dia 18 de febrer a Ca n’Humet, i hi van participar joves dels diferents cursos i
centres de secundària del Masnou. La trobada va agrupar al voltant d’una trentena de joves, amb els quals es van treballar les tasques que
realitzen com a corresponsals i dinamitzadors de la informació al llarg del curs al seu centre de referència. També es van posar en pràctica
dinàmiques de presentació del grup, amb una molt bona acceptació dels joves corresponsals.

EL MASNOU VIU MARÇ 2013

19

ENSENYAMENT

L’Escola de Música es consolida com a entitat
molt activa en la vida social del municipi
El consistori garanteix el funcionament de l’EMUMM durant l’any 2013

E

l 31 de gener passat, el Ple
de l’Ajuntament va aprovar
el Pressupost municipal per a
l’any 2013. Aquest Pressupost preveu, pel que fa a l’Escola Municipal
de Música del Masnou (EMUMM),
una dotació de 87.000 euros, fet
que suposa un increment del 45%
respecte de l’any 2012, amb la qual
cosa es garanteix el funcionament de
l’EMUMM durant l’any 2013.
Segons l’Equip de Govern, el
compromís amb l’escola de música
municipal va més enllà i preveu la
consolidació del seu projecte durant
els propers anys. Aquest compromís
és el fruit de les reunions de treball
mantingudes amb representants de
les persones usuàries del servei i del
professorat, així com de l’intercanvi
de parers de l’Equip de Govern amb
els grups municipals. En aquest
sentit, s’està treballant en un pla de
gestió econòmica fins a l’any 2019,
que desenvoluparia plenament el
projecte educatiu original, i en la
contractació corresponent.
Activitats obertes al municipi
Ara per ara, l’EMUMM es consolida,
a més, com una entitat activa en la
vida social del municipi. El concert
d’hivern, el dissabte 23 de febrer, a
l’església de Sant Pere, va aconseguir
escalfar la temperatura d’un matí que
havia començat amb una imatge del
Masnou emblanquinat per la neu. Els
diferents grups de l’escola van interpretar diverses peces, algunes amb
reminiscències tropicals i caribenyes,
que van servir per mostrar els aven-

L’actuació dels alumnes de l’EMUMM va omplir de públic l’església de Sant Pere durant el concert d’hivern.

PLA DE GESTIÓ

L’Ajuntament
treballa en un
pla de gestió
econòmica fins
a l’any 2019

ços dels alumnes en el coneixement
de la música i per aconseguir un
ambient més càlid. A l’acte, hi van
assistir un bon nombre de familiars i
amics dels alumnes, a més de diversos regidors del consistori.
A part de les activitats de la mateixa escola, l’EMUMM n’organitza,
al llarg del curs, d’altres d’obertes a

Portes obertes de les llars
d’infants
Les llars d’infants del municipi organitzen, com cada any, portes obertes als
centres. Pel que fa al procés de preinscripció 2013-2014, la presentació de
sol·licituds es preveu entre el 6 i el 17 de maig.
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SÒNIA HERNÁNDEZ

tota la població, com un taller gratuït
de cant en conjunt per a adults o
els concerts de Sant Jordi i de final
de curs, entre d’altres, que podeu
consultar a l’apartat de l’escola a la
pàgina web municipal. El concert de
final de curs serà el 15 de juny i està
inclòs dins la programació estable de
l’Espai Escènic Ca n’Humet.

Llar d’infants	dia	horari
		
LA BARQUETA
10 d’abril
de 17.30 a 19.30 h
SOL SOLET
12 d’abril
de 17.30 a 19.30 h
CA LA RITA
4 d’abril
de 18 a 20 h
PETIT VAILET
11 d’abril
de 17.45 a 19.15 h
BAMBI
6 d’abril
d’11 a 13 h

Obertes les preinscripcions per al curs 2013-2014
al 2n cicle d’educació infantil, primària i ESO
IMPORTANT

Cal fer les
preinscripcions dintre de
termini per
mostrar la
demanda real
de grups de P3
CEDIDA

F

ins al 22 de març, es poden
presentar les sol·licituds per a
les preinscripcions al segon cicle d’educació infantil i als ensenyaments obligatoris per al curs 20132014. Es mantenen els mateixos
criteris generals i complementaris
d’admissió d’alumnes i els barems
que es van aplicar el darrer curs.
Les llistes amb el barem es podran
consultar a partir de l’11 d’abril, les
de l’alumnat admès es publicaran el
24 de maig i el període de matrícula,
amb caràcter general, serà del 10
al 14 de juny (excepte per a segon,
tercer i quart d’ESO, que serà del 25
al 28 de juny). Per resoldre els dubtes sobre el procés de preinscripció
i matrícula, l’Ajuntament va organitzar dues xerrades informatives, l’una
dedicada a l’admissió a 1r d’ESO, el 5
de març, i, l’altra a P3, el dia 6.

Escolars del Masnou tornant a les aules el mes de setembre passat.
Des de la Regidoria s’ha volgut remarcar la importància que els pares
i mares facin la preinscripció dintre
dels terminis indicats. La regidora,
Noemí Condeminas recorda que,
segons l’acord a què s’ha arribat amb

el Departament d’Ensenyament, tot i
que l’oferta inicial és de deu línies per
a P3, serà la preinscripció real feta per
la població del Masnou el que determini els grups que s’assignaran a cada
centre, que podrien passar a nou.

RedescObreix el Sant Miquel
Al llarg de l’any, organitzem jornades
gastronòmiques (bolets, espècies, bacallà
i fruita) i diversos maridatges amb les
millors bodegues catalanes. Reservem els
nostres diferents espais per a celebracions
de tot tipus. Organitzem càterings i àpats
a domicili. Oferim menjar per emportar.
CONSULTEU EL NOSTRE WEB
Pl. de l’Església, 12 - 08188 Vallromanes
Telèfons 93 572 90 29 / 93 572 96 43
restaurant@stmiquel.cat - www.stmiquel.cat

Textil publicitari i regal promocional
Brodats i serigrafia · Roba laboral · Importacions
prendes tèxtils samarretes polos gorres bosses d’esport motxilles necessers moneders
articles d’electrònica usb estacions meteorològiques articles de viatge maletes paraigües
neveres accessoris de vi obridors copes dencantadors glaçoneres articles de platja
tovalloles pales pilotes inflables articles per als infants calculadores articles d’escriptura
bolígrafs llapis calendaris llibretes ceràmica agendes accessoris per a la llar articles de Nadal
Pl. de Marcel·lina de Monteys, 1 - EL MASNOU (Barcelona) - Tel. 93 383 41 74 - Fax 93 387 39 52 - comercial@t-shirtproject.com
www.t-shirtproject.com
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CULTURA

L’

El Festival de Curtmetratges tindrà lloc entre l’11 i el 13 de juliol

FASCURT

Ja es poden
presentar obres
per competir
al Fascurt

organització del festival
de curtmetratges Fascurt
–l’entitat AKONGA amb la
col·laboració de l’Ajuntament– ja
ha fet públiques les bases per a
l’edició del 2013, que se celebrarà
entre l’11 i el 13 de juliol. Fins al
17 de maig, poden presentar-hi
fins a un màxim de dues obres els
realitzadors que resideixen a l’Estat espanyol i també els espanyols
que es troben fora de l’Estat. Les
categories per participar-hi són
tres: Ficció, Undercurt i Animació.
Les persones que hi vulguin participar han d’enviar els seus treballs
en DVD per correu postal a l’Associació AKONGA, apartat de correus
111, 08320 El Masnou. També se’n
pot obtenir més informació al seu
web: www.fascurt.com. El Fascurt
és una de les cites culturals més
representatives de l’estiu al Masnou i ja ha esdevingut un referent
en el món dels festivals cinematogràfics.

El Ple de Riure es farà entre
el 23 i el 27 de juliol
El Festival torna amb el seu format habitual, amb la vela a la platja
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SUPORT
CIUTADÀ

La resposta
del públic de
l’any passat
demostra la
consolidació
del Festival
també en
època de crisi

Les places i els
carrers del Masnou
s’omplen durant
els dies del Ple de
Riure.
GERARD POCH

J

a es coneixen les dates en què
se celebrarà la dissetena edició del Festival Internacional
de Teatre Còmic Ple de Riure. Serà
entre el 23 i el 27 de juliol i mantindrà el format habitual, amb diversos
espectacles als carrers i places del
municipi i els espectacles de pagament a la vela de la platja. Després
de l’èxit d’assistència als espectacles
de l’edició de l’any passat, que van
posar de manifest l’arrelament del
festival entre la població, l’Equip de
Govern ha apostat per mantenir-ne
el format, amb la vela de dimensions més petites, que fa possible el
manteniment del Festival amb els
seus trets característics també en
una època d’austeritat com la que
es viu. Segons les previsions, cap al
mes de maig se’n podria fer pública
la programació de l’edició actual.

ESPORTS

Torna la Caminada dels Tres Pobles

E

Jordi Matas

Regidor d’Esports

ALBERT SÁNCHEZ

l diumenge 14 d’abril tindrà lloc
la vuitena edició de la Caminada dels Tres Pobles, organitzada
pels ajuntaments d’Alella, Teià i el
Masnou, amb un recorregut d’aproximadament deu quilòmetres. Durant
aquesta jornada esportiva i familiar, els
participants, que hauran sortit des de
cada una d’aquestes tres poblacions,
s’ajuntaran en punt del recorregut i
junts continuaran el camí. Al Masnou,
la sortida es preveu a les 9 h a la plaça
de Ramón y Cajal. La caminada finalitzarà cap als volts de les 12-13 h amb
un esmorzar per a tots els participants
al CAT de Teià. Les inscripcions, gratuïtes, es podran fer uns dies abans de la
jornada. Se’n pot obtenir més informació al Complex Esportiu del Masnou. A
l’edició de l’any passat hi van participar
més de 1.200 persones.

Els participants surten de punts diferents
des dels municipis respectius.

La Caminada dels Tres pobles arriba a la vuitena edició
amb la mateixa dinàmica d’agermanar els tres municipis
i amb la voluntat de mantenir com a mínim la mateixa
participació de l’any passat, en què va ser tot un èxit,
amb una inscripció de 1.400 persones i una participació
de més de 1.200.
La gran acceptació d’aquest esdeveniment ens encoratja a continuar sent fidels amb l’estil emprat fins ara,
amb la voluntat d’oferir una diada que ens ajudi a gaudir
de l’entorn tan meravellós que ens envolta, alhora que
fem activitat física d’una manera saludable i aprofitem
per retrobar-nos amb veïns, amics i familiars.
Us hi esperem el 14 d’abril.

E

l Masnou manté la seva posició
destacada en el patinatge sobre rodes català. El diumenge
10 de febrer, el club masnoví va aconseguir la segona plaça del Campionat
de Catalunya, que es va celebrar al
pavelló gironí de Fontajau. Les patinadores van aconseguir captivar el jurat
i el públic que hi va assistir amb el seu
muntatge Edificant pensaments. Només els van passar per davant les patinadores del CPA Olot, amb l’espectacle No hi ha res impossible. La tercera
posició va ser per a les campiones del
món actuals, les patinadores del Reus
Deportiu, amb el número Hero I am.
D’altra banda, en la seva estrena a la

categoria xou quartet, les patinadores
del Masnou van aconseguir el primer
lloc, amb l’espectacle Nosaltres ho sentim?, per davant del Reus Deportiu i el
CP Llagostera.
Durant el Campionat, també va
actuar el grup de xou juvenil, el dissabte 9 de febrer, que va aconseguir
un meritori sisè lloc a la classificació,
la qual cosa li permet participar en la
Copa de Vigo, corresponent al Campionat d’Espanya.
Durant el cap de setmana del 9 i
10 de març, es va celebrar a Reus el XII
Campionat d’Espanya de Patinatge en
la modalitat de xous, en què el CP El
Masnou va aconseguir el tercer lloc.

CP EL MASNOU

El Club de Patinatge El Masnou, subcampió de Catalunya
de xou gran i tercer del campionat d’Espanya

A la imatge, les patinadores i patinadors del grup gran de xou
del CP El Masnou.

Una setmana de propostes ludicoesportives per als escolars
Del 8 al 12 d’abril, en horari escolar, els diferents centres escolars participaran en una nova edició de la Setmana d’Educació i Esport, organitzada des de la Regidoria d’Esports i els diferents centres educatius del Masnou. Durant aquest període, es realitzaran diferents activitats
ludicoesportives en diverses instal·lacions del municipi: centres escolars, Complex Esportiu, la platja i els camps de futbol.
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ENTREVISTA

Gemma Fortea
Domènech,

arqueòloga i estudiosa
de la Grècia clàssica
El primer examen de grec que va fer a la seva vida el va suspendre. Pocs anys després començava la carrera de filologia
clàssica a la UAB i després marxava a Grècia a seguir estudiant, aquesta vegada, arqueologia. La masnovina Gemma
Fortea, que aquest 2013 fa 39 anys, ha treballat al Consolat
de Grècia de Barcelona com a responsable de temes culturals
i intèrpret. Actualment treballa a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), on, entre altres tasques, coordina l’Àrea
d’Arqueologia Grega i és professora d’arqueologia i història
de Grècia a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). També
és membre del grup de recerca “L’espai tal com el veien i el
pensaven els grecs”, coordinat per l’Institut d’Estudis Catalans i l’ICAC, i actualment està realitzant diversos estudis
sobre la dona a l’antiga Grècia. Tot i que viu a Tarragona, confessa que continua enganxada al Masnou, que visita sovint.
El 27 de febrer va ser a la Biblioteca Joan Coromines, amb Joana Zaragoza, parlant d’algunes de les seves investigacions.
Com va anar la presentació del seu
llibre a la Biblioteca?
Molt bé. Per mi va ser com estar al menjador de casa, perquè estava envoltada
d’amics, família i gent que m’estimo.
Havíem vingut a presentar un llibre científic, Gynaikes. Mulieres. Mirades sobre
la dona a Grècia i a Roma, que això sempre pot semblar molt avorrit, però vam
mirar de parlar de temes propers i que
resultessin interessants per a tothom, i
pensem que va agradar.
Quina relació manté amb el Masnou?
Vaig marxar-ne quan vaig anar a la Universitat i em vaig establir a Cerdanyola.
Després, vaig anar a Grècia amb una
beca Erasmus –el que havien de ser uns
mesos van esdevenir cinc anys– i vaig
tornar-ne el 2001, fins que el 2005 vaig
marxar a Barcelona i, després, el 2007,
a Tarragona. Però sempre he tornat al
Masnou. Hi continuo enganxada. Hi
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tinc una gran part de la meva família i
els meus amics. I trobo molt a faltar el
mar, veure’l des de gairebé qualsevol
punt del poble.

La seva fascinació, més que per la
Grècia clàssica, és per tot allò relacionat amb Grècia, oi?
Sí, exactament. És com una mena de
malaltia que de vegades costa de comprendre, però que els que em coneixen
respecten. M’apassiona Grècia. Roma,
per mi, n’és una mala imitació, si em
permeteu la nota d’humor. La grega és
una cultura molt rica, de la qual som
hereus. Vaig anar a Grècia com a estudiant de filologia clàssica a fer una estada
Erasmus, però vaig decidir que m’hi
volia quedar i em van admetre al postgrau d’arqueologia grega de la Universitat Aristòtil de Tessalònica. Vaig ser
la primera estrangera que aconseguia
acabar aquests estudis. Allà vaig tenir el

“El que sento
per Grècia
és com una
mena de
malaltia que
de vegades
costa comprendre”

privilegi de participar en algunes excavacions en jaciments tan emblemàtics
com el de Vergina, on a finals dels anys
setanta van trobar la tomba de Filip
de Macedònia, el pare d’Alexandre el
Gran. I, després, ja des de Catalunya, he
participat en moltes iniciatives sobre la
relació entre Catalunya i Grècia.

I com veu la situació actual allà?
Hi ha moltes similituds amb coses que
estan passant aquí. Allà han viscut
molt bé durant molts anys i no s’han
preocupat de preparar-se per quan les
coses no anessin tan bé. És propi de les
cultures mediterrànies aprofitar el que
es té en el present, no com les cultures del nord d’Europa, que estan més
acostumades a pensar en el moment
en què comenci el mal temps. Tot i així,
la dictadura grega va ser bastant diferent de l’espanyola: es donaven ajuts i
terrenys a aquells que no tenien casa

s’ajuden molt. També l’Església és propera al poble i ajuda, una Església que,
per sort, mai no ha estat instrumentalitzada per cap tendència política.

L’arqueòloga masnovina envoltada
d’un paisatge que
l’apassiona, el grec.

CEDIDA

Quina vigència tenen els valors
de la Grècia clàssica en la societat
actual?
Jo crec que molta. Les èpoques de crisi
sempre van bé per recuperar moltes
coses que potser teníem una mica oblidades injustament. Quan les coses van
malament, ens ho qüestionem tot. Ho
veig, per exemple, amb els meus alumnes de la UOC. Molts són persones que
estan a l’atur i que han optat per formar-se i enriquir-se culturalment. Hi ha
un interès creixent al qual també han
ajudat les noves tecnologies, com les
xarxes socials o els blogs. Hi ha molta
gent interessada pel món clàssic. No és
un mal moment en absolut, o almenys
no pitjor que per a la resta de camps
del coneixement, i no ho serà si el senyor Wert no treu aquesta matèria dels
estudis. Si perdem els nostres valors i la
nostra història, ens perdrem nosaltres
mateixos.

o per incentivar els grecs que havien
emigrat a tornar al país, per la qual cosa
és habitual que tothom visqui avui en
cases de propietat, cosa que significa
tenir menys despeses. Però també hi
ha hagut un aprofitament del sistema,
gent que no declara els ingressos, que
no paga impostos... Tothom ha estafat,
en diferents escales. I jo crec que ara no
podran pagar el deute que tenen.
Durant la guerra de Iugoslàvia, jo m’espantava quan veia tancs pel carrer i em
deien que no patís, que la seva cultura
existia des de feia més de 2.500 anys i
que allà continuarien. La majoria dels
grecs encara avui segueixen vivint
de l’orgull que els confereix ser descendents dels antics grecs. I el que va
passar aleshores, quan no es va saber
aprofitar amb seny els temps de bonança, s’ha tornat a repetir. Però també
és veritat que mai no he vist gent grega
al carrer passant gana, perquè entre ells

Què s’ha perdut pel camí i què cal
recuperar?
S’ha perdut molt en la formació. A la
Grècia clàssica ja sabien que els pares
eduquen i els mestres i professors
formen. També s’ha perdut el respecte
per la figura del professor. Penso que
s’ha perdut bastant la humilitat i, de
vegades, de retruc, el criteri i el rigor.
Es pensa que tothom pot fer-ho tot i
pot dir qualsevol cosa i publicar-ho. Si
està escrit, ha de ser cert? Per què? Per
exemple, no fa gaire va fer córrer per
Internet que un rei de Micenes es deia
Messi. I hi va haver qui s’ho va creure!
I també crec que s’ha perdut molt la
idea de germanor, la identificació amb
una cultura i un grup. No dic la identificació amb una bandera, perquè no n’hi
havia, ni amb un sistema polític, parlo
de la identificació amb una cultura. Per
exemple, el Masnou és un poble amb
molt poques tradicions, potser per la
proximitat a Barcelona i per tots els
canvis provocats per les circumstàncies
històriques, no sempre favorables, que
ha patit. Tot és molt nou, no hi ha tradicions gaire arrelades.
I també s’ha perdut molt en l’arquitectura. A l’antiguitat, abans de construir s’ho miraven tot molt bé i pensaven com la gent hauria de veure els
edificis i hi feien correccions òptiques.
Molts dels grans descobriments de la
ciència ja es van fer a l’Egipte ptolemaic. Als meus alumnes sempre els dic

“Hi ha un
interès creixent pel món
clàssic. En
èpoques en
què les coses
van malament, ens ho
qüestionem
tot”
“Hem perdut
molt en la
formació. A la
Grècia clàssica ja sabien
que els pares
eduquen i
els mestres
i professors
formen”
“Quan es parla
de la dona a
l’antiga Grècia, sovint se’n
fa un estudi
molt parcial.
Però, gràcies a
les noves troballes arqueològiques i una
nova mirada
en la investigació, això
està canviant”

que des de la Grècia clàssica allò que
realment podem considerar nou són la
llum elèctrica i el plàstic. La resta, poc
o molt, en una fase embrionària si més
no, ja ho havien descobert els egipcis,
els grecs o els romans.

Ara està centrant els seus estudis
en la dona al món clàssic. Com definiria breument aquesta presència?
Cal tenir en compte que era una dona
en un món d’homes; que la dona va
viure de manera molt diferent a Egipte,
Grècia o Roma o al món ibèric; i que
tampoc una època va ser igual que
l’altra en cadascuna d’aquestes cultures. Aquest ha estat sovint el gran error
d’interpretació a l’hora d’analitzar el
paper de la dona a l’antiguitat: no tenir
en compte aquestes diferències. És
important que quan estudiem història
ens deslliurem de prejudicis i dels nostres estàndards de pensament. Això
costa molt. Quan es parla de la dona a
l’antiga Grècia, sovint se’n fa un estudi
molt parcial, perquè gairebé sempre es
parla de la dona benestant de l’Atenes
clàssica. No podem aplicar les conclusions de l’estudi d’una classe social minoritària per parlar de la dona en general
a l’antiga Grècia. S’ha dit que la dona
grega vivia reclosa a casa, però sempre
les dones de posició benestant han
estat poc vinculades a la vida pública i
han gaudit dels privilegis de no haver
de treballar perquè la posició social
dels seus marits els ho ha permès.
Quins models destacaria?
Això va canviar amb Olímpia, la mare
d’Alexandre el Gran, que era del regne
de l’Epir, on la dona gaudia de més
privilegis socials i polítics, i podem dir
que va ser ella la primera dona que va
començar a Grècia a tenir algun paper
en els designis polítics del país. I quan
va morir Alexandre el Gran, a Egipte, les
dones de la dinastia dels Ptolomeus no
només van imitar l’exemple de la mare
d’Alexandre, sinó que fins i tot una va
aconseguir governar Egipte, la reina
Cleopatra VII. A Roma es van acabar de
consolidar aquests canvis en el paper
social de la dona. Ho veiem en les grans
matrones romanes, no gaire diferents
de les que encara trobem avui en molts
llocs d’Itàlia, sobretot, al sud.
Gràcies a la recerca i a les noves
troballes arqueològiques, des de fa
algunes dècades s’estan revisant les
teories que durant molts anys s’han
defensat sobre el paper de la dona a
l’antiga Grècia i que ara veiem que ja
no es poden seguir defensant per manca d’evidències.
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COM FUNCIONEN

Les regidories d’Urbanisme i Obres

MIREIA CUXART

SÒNIA HERNÁNDEZ

L’Administració municipal té la competència i la responsabilitat de vetllar per la utilització racional del territori
i per la protecció del medi ambient i el medi natural, i ha de respondre a les necessitats socials i del dret a
l’habitatge. Les regidories d’Urbanisme i Obres de l’Ajuntament del Masnou s’encarreguen d’aquestes tasques.

Les dues regidories s’organitzen a partir d’un departament administratiu –a la dreta– i un de tècnic –a l’esquerra.

A l’hora de configurar el paisatge
urbà, humà i natural del municipi,
s’ha de tenir en compte la utilització
racional del territori i la posada en
valor i la protecció adequades del
medi ambient i el medi natural, així
com els objectius de respondre
a les necessitats socials i al dret a
l’habitatge, tot amb la voluntat de
millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
L’instrument de més pes per
regular tots aquests factors –per als
quals treballen les regidories d’Urbanisme i Obres (dins l’Àrea de Foment)– és el Pla general d’ordenació,
que regula l’ordenació urbanística
del territori municipal. Totes dues regidories tenen competències sobre
el territori municipal, que van des
del disseny urbà, encarregat de dissenyar l’espai públic i els elements
que el configuren, fins a la planificació urbana, que defineix el model
de desenvolupament del municipi,
passant per la gestió urbanística,
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PLA GENERAL
El Pla general
d’ordenació és
un instrument
clau per vetllar
pel paisatge
humà, urbà i
natural de la
vila
UBICACIÓ
Les dues
regidories
es troben a
l’Ajuntament,
al passeig
de Prat de la
Riba, 1

que defineix com s’executa el que es
planifica.
Les competències bàsiques
d’ambdues unitats són, a grans trets,
les següents. En el cas d’Urbanisme:
la planificació del territori municipal
(redacció i tramitació de figures de
planejament); la gestió i la disciplina
urbanística; l’atorgament de llicències i autoritzacions administratives
de caràcter urbanístic; la rehabilitació urbana i el control del deure de
conservació; el Pla especial del patrimoni; la tramitació de la concessió
de guals, d’instal·lació de grues i de
les llicències d’ocupació de la via
pública; la tramitació d’expedients
relacionats amb activitats industrials
i comercials que es desenvolupen al
municipi, i l’emissió de certificacions
urbanístiques.
En el cas de la Regidoria d’Obres,
les seves competències són: la redacció i tramitació dels projectes
d’obres ordinàries i exercir-ne la gestió, la direcció i el control de la realit-

zació, i la tramitació dels expedients
de contractació.
Pel que fa a l’organització d’aquestes regidories, es pot distingir la
vessant administrativa, formada per
una administrativa, quatre auxiliars
administratives i dues juristes; i la
vessant tècnica, amb dos arquitectes, una enginyera industrial, dos
arquitectes tècnics, dos delineants i
un inspector d’obres.
Ambdues regidories es coordinen
amb altres departaments municipals,
tant per poder fer la planificació del
territori com per expedir llicències o
autoritzacions administratives de caràcter urbanístic i redactar projectes
d’obres municipals. Així mateix, hi
ha un contacte directe amb la ciutadania que es manifesta en l’atenció
que es proporciona tant d’àmbit
tècnic com administratiu a l’hora de
tramitar qualsevol llicència, aclarir
qualsevol consulta o realitzar totes
aquelles inspeccions que un ciutadà
pugui sol·licitar.

ENTITAT

Associació de Dansa El Masnou
L’any 2010, un petit
grup de joves apassionats de la dansa van formar l’Associació de Dansa
El Masnou amb la idea de
promocionar i fomentar la
dansa al municipi perquè tothom qui hi estigués interessat i
volgués ballar pogués participar
en les activitats de l’entitat.
L’objectiu principal
d’aquesta entitat està basat en
un projecte tant lúdic com educatiu, ja que, per als seus membres,
la dansa és una disciplina capaç
de fomentar la diversió i l’oci. En
aquest sentit, les seves fites són
promoure la dansa entre els infants, joves i adults; crear un espai
on poder dur a terme diverses
activitats relacionades amb la dansa, i donar a conèixer el món de la
dansa mitjançant les activitats que
realitza l’Associació.
Al llarg de l’any, organitzen
cursets i també intensius durant
períodes de vacances, representacions el Dia Internacional de
la Dansa, i altres exhibicions. En
aquests moments, estan treballant
per a la propera gala de l’Associació, que tindrà lloc a l’Espai Escènic
Ca n’Humet el 21 d’abril, un espectacle en què el públic podrà veure
algun tastet de fragments de ballet
clàssic i alguna peça contemporània i neoclàssica.

ACTIVITATS
Durant l’any, l’entitat organitza
cursets i representacions
ACTUACIÓ
El 21 d’abril, Dia de la Dansa,
es podrà veure la seva feina a
l’Espai Escènic Ca n’Humet

Mireia Escoda
Presidenta

Quins beneficis reporta la dansa?
La dansa aporta molts beneficis, tant
físics com emocionals. A part de ser
molt bona per mantenir-nos en forma, és una manera de deixar volar la
ment i deixar-se emportar per la seva
màgia. Alliberar la ment és una de les
coses que més ens costa avui en dia i
la dansa és un camí.
Què pensa de la promoció que es fa
d’aquesta art escènica, que sempre
ha estat considerada minoritària?
Per què creu que és minoritària?
Durant aquest darrer any, s’ha fet una
molt bona aposta per la cultura al poble i crec que està donant bons resultats. Em fa molt contenta veure que,
per fi, el teatre de Ca n’Humet té una
programació fixa amb diferents espectacles de música, dansa i teatre. Aquesta programació fa possible que tant espectacles professionals com amateurs
puguin ensenyar el seu treball a dalt
d’un escenari, que és el lloc on vol estar qualsevol artista. Malauradament,
sí que és cert que és un art minoritari.
Tant a Catalunya com a Espanya, les
arts escèniques no estan valorades (en
especial el ballet clàssic) com ho estan
a la resta d’Europa o en altres llocs del
món. Aquí és difícil trobar una bona
escola que t’ajudi a formar-te i et posi
al nivell de la resta de ballarins a què
en un futur t’hauràs d’enfrontar si vols
fer de la dansa la teva professió.
Creu que la gent, quan es parla de
dansa, encara ho relaciona amb el
ballet clàssic?
Crec que no. Avui en dia la gent
coneix bastant l’ampli ventall dels
diferents tipus de dansa que hi ha.
Principalment, perquè als mitjans de
comunicació és més normal veure diferents estils de dansa moderna que
no pas un ballet clàssic.
Espero que això canviï algun dia, perquè tots els bons ballarins que surten
d’aquí no troben cap altra alternativa
que marxar fora d’Espanya si volen
trobar feina.

CEDIDA

Com contactar-hi
En les seves actuacions, l’entitat ha demostrat que compta
amb el suport de molts seguidors i amics a la vila.

associaciodedansaelmasnou@gmail.com o masnouballet@gmail.com
http:// www.facebook.com/associaciodedansaelmasnou
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TRIBUNA POLÍTICA

Eduard Garcia
Portaveu del
Grup Municipal
de CiU

Ernest Suñé
Regidor del
Grup Municipal
del PSC

Elena Crespo
Regidora del
Grup Municipal
d’ICV-EUiA-E
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Inversions i subvencions
El Pressupost per a l’any 2013 presenta una
novetat molt important respecte del de
l’any anterior: la inclusió de 500.000 euros
per a inversions. La contenció de la despesa realitzada durant el 2012 ha permès arribar a finals d’any amb superàvit, cosa que
ha possibilitat eixugar una part del deute
contret durant els exercicis anteriors, així
com destinar la quantitat esmentada a
inversions. Aquestes inversions es veuran
reflectides en diverses actuacions en equipaments municipals, així com en la millora
de parcs públics i vials, principalment.
De la mateixa manera, està previst
iniciar obres llargament demanades, entre les quals destaquen la intervenció a la
Casa del Marquès, a Bellresguard, actuacions al voltant del parc de Vallmora, així
com l’asfaltatge del carrer d’Artesa de Segre, que permetrà millorar la mobilitat del

sector de Vila Jardí i Santa Madrona, amb
una connexió més fluïda amb la carretera
antiga de Teià.
Quant al parc de Vallmora, la necessitat de traslladar les línies d’alta tensió
que el travessen i d’urbanitzar el carrer
de Montevideo, per permetre aquest
trasllat de línies, estan endarrerint tot el
procés. Precisament per avançar en la
urbanització del parc, està previst que a
finals d’aquest any s’hi pugui dur a terme
una important plantació d’arbres fora de
l’àmbit del projecte actual, amb més d’un
miler arbres de diverses mides, 350 dels
quals seran de port mitjà i gran, i la resta,
de port petit. Deixant de banda aquestes
intervencions, i amb les subvencions rebudes, tant de la Diputació de Barcelona
com dels fons europeus amb les subvencions FEDER, esperem tornar a la Casa del
Marquès, a la Casa de Cultura i al parc del

Llac l’esplendor que es mereixen, així com
recuperar la planta baixa del Casinet, on
fins no fa gaire hi havia l’ONCE. Amb la
compra del local de l’ONCE, aplanem el
camí per a una futura intervenció integral en l’edifici. Amb la gestió d’aquestes
subvencions, comencem una nova etapa,
encaminada a cofinançar aquestes actuacions amb diverses subvencions, fet que
permetrà tirar endavant aquests projectes
sense que suposin més endeutament per
al municipi, en no haver de fer front a pagaments amb fons propis.
Entretant, seguirem treballant per tal
que el nou pavelló sigui una realitat al
més aviat possible, de manera que els i
les nostres esportistes tinguin unes instal·
lacions del nivell que es mereixen, com
ens demostren les nostres patinadores,
que porten el nom del Masnou a pòdiums
d’arreu del món.

Al Masnou, platges privades!
En el darrer Ple, el Govern va presentar dues
privatitzacions de les nostres platges: l’una
per a la del Masnou i l’altra per a la d’Ocata,
aprovades amb els vots d’ERC, CiU, PP i GIM.
A Ocata es va aprovar l’increment injustificat de la concessió per al Club Nàutic
del Masnou. Amb tots els respectes per a
aquesta institució, ningú no entén que es
demani un increment per a la seva ocupació privativa sense que des del Govern
li hagi estat demanat cap projecte que incorpori un pla de treball, horaris, sectors als
quals s’adreça ni una memòria econòmica
de beneficis estimats... Tot això, com a mínim per poder avaluar la viabilitat de la proposta, ja que estem cedint un espai de tots
per al gaudi privat... i amb ànim de lucre.
Per a la platja del Masnou, el Govern
s’inventa la reserva de la platja per a una
futura concessió a un projecte inexistent i

que suposa que la ciutadania del Masnou
perdi una mica més de platja perquè algú
en faci un ús privatiu i, a més, en tregui profit econòmic.
La veritat és que creiem que el que s’ha
fet és molt greu i anunciem ja la nostra voluntat d’analitzar detingudament la qüestió
per si calgués la interposició d’algun recurs
en altres instàncies.
Volem, a més, denunciar el que, segons
paraules del president de la Comissió de
Medi Ambient, el Sr. Matas, és una ocupació d’aquest espai que ja existeix pel Club
Nàutic de forma continuada i que ara es vol
legalitzar, cosa que es va confirmar al Ple.
Volem recordar a CiU i ERC que, del concurs de les guinguetes, algunes persones
n’han quedat excloses per faltes greus per
ocupació de la platja superior a la permesa.
Quants expedients han estat oberts per la
sobreocupació del Club Nàutic? Quantes

sancions li han estat imposades? No és ni
just ni ètic.
I si han amagat informació i hi ha un
projecte tant per a la platja d’Ocata com per
a la del Masnou, caldrà que responguin el
següent: En quants folis es desenvolupa
el projecte? Hi ha cap pla d’empresa on es
descrigui el pla d’operacions, el pla comercial, el pla d’organització o el pla econòmic
i financer? Disposa de memòria mediambiental en què es descriguin propostes per
disminuir l’impacte ambiental de l’activitat,
especialment pel que fa a estalvi i eficiència energètica, estalvi d’aigua i gestió de
residus, entre d’altres? Si el document no
conté aquests punts, llavors no és un projecte vàlid. I ho diem amb coneixement de
causa, perquè això és el que hem demanat
a les guinguetes per avaluar què volen fer
a les nostres platges. Els uns tant i els altres
tan poc.

Sobre el passat i el present de Ca n’Humet
Per a qui no ho sàpiga, Ca n’Humet és un equipament que inicialment pertanyia a la Regidoria de Joventut i que va ser creat a finals dels
noranta en una antiga fàbrica catalogada per
a usos exclusivament juvenils, gràcies als quals
es va poder obtenir un FEDER per rehabilitar-la
i que van fer que l’Ajuntament no hagués de
fer una gran inversió en la posada en marxa
d’aquest centre.
Aquest consistori mai no ha acabat d’entendre l’exclusivitat inicial dels usos i Ca n’Humet ha acabat sempre suplint les mancances
de no disposar de cap centre polivalent (centre
cívic) a la nostra vila.
En aquestes anades i vingudes, i després de
moltes reivindicacions del teixit associatiu juvenil del que havia de ser Ca n’Humet durant el
nou mandat, s’ha acabat dividint aquest centre
en dues parts: l’una, gestionada per Joventut (on
hi ha el Punt d’Informació Juvenil i l’espai d’entitats que actualmente està en obres…) i, l’altra,
la sala d’actes gestionada per Cultura, amb el
flamant nom d’Espai Escènic Ca n’Humet.

El model de gestió de la famosa sala és la plasmació de l’essència burgesa que històricament
ha inspirat la cultura al nostre poble (molt d’orfeons, patronats, goletes i notables de la vila) i
continua oblidant-se de la cultura de base, veritable motor de la vida cultural d’un territori. El
regidor actual ha fet cas omís fins i tot del que
afirmava el Pla d’acció cultural del Masnou, que
recomanava:
“[…] convertir Ca n’Humet en una ‘sala B’,
segon espai escènic del Masnou de tipus multifuncional o polivalent, amb una programació
i uns serveis intergeneracionals tot i que es proposa mantenir una certa especialització en els
temes que més interessen als joves.”
I és que no s’entén que, en els temps que
estem vivint, el pressupost de Cultura sigui
dels més galdosos i ben dotats de tot l’Ajuntament i es dediqui a portar grans figures que
podem trobar en l’oferta cultural de Barcelona,
vetant a la pràctica oportunitats a produccions
més modestes i properes al territori amb una
qualitat més que notable (començant per les
companyies de teatre local amateur i seguint

per propostes comarcals potents) que crearien
unes sinergies de ben segur que interessants i
a costos molt més sostenibles que els actuals.
El filtre de selecció de les actuacions i la
política de preus dels serveis oferts de la sala
(gestionada per una empresa) també és una nebulosa que caldria aclarir i revisar per garantir la
transparència de l’accés a l’ús de la sala, ple de
traves actualment.
En definitiva, el que pensem que cal a Ca
n’Humet és un canvi de rumb en la manera
de gestionar aquest espai, amb criteris de
programació públics i transparents, un major pes de l’oferta amateur i no un model de
gestió descontextualitzat que no respon a les
necessitats reals del poble, ja mancat d’espais.
Demanem al Sr. Oliveras que abandoni l’essència il·lustrada del “tot per al poble, però sense
el poble”, que tingui en compte tots els agents
que fan possible la vida cultural del Masnou
(entitats, artistes, associacions, escoles i, fins
i tot, propostes particulars), que escolti totes
les parts i que construeixi un model cultural a
l’abast de tothom.
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L’aposta per la cultura
Les polítiques socials han estat les prioritats del Pressupost municipal per a
aquest any 2013; especialment en l’àmbit dels serveis socials i l’educació és on
s’han centrat els majors esforços. Però
la cultura hi continua sent un element
important. En uns moments en què els
pressupostos vinculats a la cultura disminueixen i que la imposició del 21%
de l’IVA ataca frontalment les activitats culturals, el Govern municipal ha
mantingut el pressupost vinculat a la
cultura.
Les activitats vinculades al patrimoni, el foment de la lectura, el suport a les activitats festives i populars,

moltes vinculades al teixit associatiu
del nostre municipi, el manteniment
del Festival Ple de Riure, el suport al
festival de curtmetratges Fascurt, i les
activitats vinculades a les arts escèniques i les arts visuals es mantenen en
aquest Pressupost del 2013. L’Espai
Escènic Ca n’Humet estic convençut
que s’anirà consolidant amb la programació d’enguany, amb la combinació d’espectacles professionals i
amateurs del Masnou. La creació i el
manteniment d’un espai escènic, en
un moment en què la tendència és
tancar-ne, és una aposta estratègica
de la Regidoria de Cultura, i l’existència d’una programació estable en tea-

tre, música i dansa, una necessitat que
tenia el nostre municipi.
També el projecte “Terra de mar”,
subvencionat pels fons europeus FEDER i la Diputació de Barcelona, representarà una inversió important i una
millora del nostre patrimoni cultural:
la Casa de Cultura, la Mina Museu, el
parc del Llac i les rutes sobre el nostre
patrimoni tindran un impacte al nostre
municipi.
Com diu la frase “la cultura no és
un luxe”, la cultura és una necessitat vital per a un municipi, per construir un
país. La cultura fomenta les activitats i
aquestes també ajuden a la promoció
cultural i econòmica del municipi.

Que no oblidin el seny
Al número passat d’El Masnou Viu, a
l’apartat de pressupostos, ja vaig comentar dos dels aspectes que plantejàvem per als nostres projectes i que van
motivar la nostra abstenció. L’un va ser
l’augment substancial de dues partides:
la destinada a Benestar Social i la de Promoció Econòmica, amb èmfasi especial
al foment de nous projectes mitjançant
la creació d’una nova partida amb subvencions finalistes.
Portem un llarg període de crisi
econòmica, que ha tocat afrontar al Govern del PP com a partit del govern de
la nació. Durant aquest any i poc més
de govern, s’han dut a terme reformes
importants, com a principal resultat de
les quals destaca el fet d’haver evitat un
rescat del país. Aquest escenari, pel qual

pocs apostaven fa uns mesos, s’ha aconseguit amb l’esforç de tots i la feina ben
feta —les coses no surten perquè sí—, i
ha evitat una situació que més ens val no
haver conegut, per la fallida econòmica i
social que hauria suposat.
Superada aquesta línia, i recordant
la frase de J. F. Kennedy, a qui tenim un
carrer dedicat, “no preguntis el que el teu
país pot fer per tu, sinó què pots fer tu
per al teu país”, arriba el moment d’emprendre i, si és necessari, reinventar-se.
I l’Administració local, tan propera, ha
de donar exemple i prendre iniciatives,
deixant esterilitats al marge. El compromís als pressupostos és un exemple de
la línia que cal seguir. Però no l’única. El
suport a qui més ho necessita i a l’emprenedoria ha d’anar en paral·lel a les propostes de millora per al ciutadà, afron-

tant molts altres problemes del nostre
municipi. I en aquesta part, el nostre
Govern s’ha quedat curt, molt curt.
En comptes de dedicar totes les seves energies a l’execució d’altres millores
al seu abast, opta per l’esterilitat d’una
guerra de banderes, col·locant ensenyes
no reconegudes en zones públiques. Cadascú, a casa seva, pot posar-hi els colors
que més li agradin, però a la casa de tots,
com a mínim, és impresentable.
Des d’aquí convido l’Equip de Govern a centrar-se en la reducció dels
costos de l’Ajuntament, en la planificació d’inversions, en l’aposta pel Masnou
com a municipi turístic i a deixar de
banda tot allò que no sigui en benefici
de tots, i ho dic ben alt, “de tots” els ciutadans. Com diu l’encapçalament, que
no oblidin el seny.

Renovar-se o morir
No fa gaires dies que s’ha publicat l’informe “Baròmetre d’opinió política” (primera onada de 2013), realitzat pel Centre
d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de
Catalunya. Els resultats són devastadors
pel fa a la percepció dels ciutadans respecte de la classe política.
És preocupant, per exemple, saber
que el 85% dels catalans estan poc o gens
satisfets en el funcionament de la democràcia, que el 80% creu que els partits polítics només busquen el benefici propi, que
el grau de confiança que ens mereixen els
polítics arriba amb dificultats al 4 sobre 10,
o que la insatisfacció amb els polítics catalans esdevé el segon problema per a una
gran majoria de catalans, només superat
per l’atur i la precarietat laboral, i molt per
sobre de les relacions Catalunya-Espanya,
que estan tan de moda.

D’aquestes sensacions tan negatives
només hi ha un culpable: la classe política i, principalment, els partits polítics
tradicionals. I no m’estranya, perquè
darrerament esmorzem, un dia sí i l’altre també, amb notícies sobre casos de
corrupció d’alcaldes, diputats o, fins i
tot, partits polítics sencers als quals es
condemna a tornar els diners de què
s’han beneficiat. Que als partits polítics
hi hagi persones corruptes és un fet que
pot ser fins i tot normal (atesa la desmesurada ambició de l’ésser humà), però
no en més percentatge que en qualsevol altra organització o empresa. El problema és que, actualment, el percentatge de polítics corruptes és molt elevat;
però és que, a més, els partits polítics els
mantenen als seus llocs de treball, els
acullen i els emparen, i exclamen sense el mínim rubor que són innocents,

quan haurien de fer tot el contrari, és a
dir, fer-los cessar de manera automàtica
de tots els seus càrrecs, tant dintre del
partit com dels que puguin ocupar en
la funció pública. Els partits al·leguen
per no fer-ho que al nostre sistema jurídic regeix el principi fonamental de la
presumpció d’innocència, que és cert,
però cal no confondre responsabilitat
penal amb responsabilitat política. Els
ciutadans, independentment de la via
penal, rebutgem i mostrem el nostre
malestar quan els polítics embruten la
funció pública i, a més, exigim que s’assumeixin conseqüències polítiques des
del primer dia.
O té lloc un canvi profund en el sistema de partits o la democràcia s’anirà
deteriorant més i més, fins que la desconfiança sigui de tal magnitud que la
situació sigui ingovernable.
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Imatges
del record
El dia 8 de març és el Dia de la
Dona i des d’aquest espai volem
recordar dones d’altres temps. A
la imatge, feta pels volts de l’any
1900, s’hi pot veure un grup de
dones que anaven, segons els testimonis que s’han pogut aconseguir,
a Ca la Bastareta, una costurera
que ensenyava a cosir les noies del
poble, un aprenentatge de molta
importància per a la seva formació.
La fotografia ha estat cedida per
Maria Castellà a l’Arxiu Històric Municipal. Hi surten les filles del capità
Julià Curell, que va morir sobtadament a l’Argentina en un dels seus
viatges i va deixar la dona, Urània, i
les dues filles soles. Així doncs, van
haver d’aprendre a cosir per guanyar-se la vida.

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.

Raquel Brañas Canal pregunta:

Sóc veïna de Can Jordana. M’agradaria saber si s’acabarà fent el parc de Vallmora, encara que sigui una
part. I per quan la revisió? La zona on ha d’anar el
parc serveix perquè el gossos hi facin les seves necessitats i preferiria que fos per a altres coses, ja que
al Masnou fan falta parcs.

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

Em va agradar
veure de nou
el blanc de la
neu als carrers
del Masnou i els
voltants.
Sebastià Vivas

Eduard Garcia, regidor d’Urbanisme, respon:

Com ja vam comentar en aquesta mateixa secció en el
número 56 d’aquesta publicació, som conscients que
el parc de Vallmora és una reivindicació històrica dels
veïns i veïnes del Masnou, així com de l’estat actual del
mateix, tot i les tasques de manteniment i neteja que
s’hi han portat a terme. Els més de 55.000 m2 de superfície del parc fan imprescindible garantir-ne la viabilitat,
la sostenibilitat i el manteniment futur, garanties que
han provocat un endarreriment en el desenvolupament
d’aquest projecte. A més a més, el trasllat de les línies
d’alta tensió que travessen el futur parc, juntament amb
el desenvolupament necessari i la urbanització del carrer
de Montevideo, també ha contribuït a aquest endarreriment. Malgrat tot, estem treballant en aquest projecte
i en d’altres de vinculats, i ja podem dir que, a la tardor,
portarem a terme activitats lúdiques i ciutadanes per
dinamitzar aquest espai i començar-ne la millora.
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Com deia al número anterior Mario Maymó,
ara aparquem davant del nostre aparcament
sobre la vorera. Al carrer de la Garrotxa això
esta absolutament generalitzat i sembla que
permès. Al carrer de la Segarra, entre els carrers de la Garrotxa i Goleta Constança, com a
mínim, des de fa cinc anys sembla que es permet aparcar sobre la vorera. Molt sovint hi ha
més cotxes sobre la vorera que ben aparcats;
i caminar o passejar amb nens petits, gent
gran, cadires de rodes o cotxets és absolutament impossible. Per què aquesta tolerància?
Adolf Bouis

AGENDA.
MARÇ
Durant tot el mes
de març
En horari de la sala / Sala Àgora

Exposició col·lectiva
“Dones X Dones”, de Maribel, Alex, Glòria Núria,
Marta, Eva i Roser
Ho organitza: Associació Fotogràfica del
Masnou (FEM)

Dijous 14
En horari de la sala / Sala Blau

Inauguració de l’exposició
“Río Abajo”, de David Suñol
Ho organitza: Associació Fotogràfica del
Masnou (FEM)

Divendres 15
19.30 h / Can Malet, segona planta

Conferència:
“Dones, on som”,
a càrrec d’Angelina
Hurios, i audició
de gospel, a càrrec
del grup Scandicus
Activitat emmarcada dins de “El
mes de març, el mes de les dones”.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou,
amb la col·laboració de l’entitat UNESCO
i l’Associació de Dones per la Igualtat del
Masnou

En horari de l’equipament /
Biblioteca Joan Coromines

Exposició: “Vinyetes
palestines”
Fins al 14 d’abril.

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines i
Fundació Acció contra la Fam

Dissabte 16
17.30 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Festival Metal, de
l’Associació Metropolis
Ho organitza: Associació Metropolis amb la
col·laboració de l’Ajuntament el Masnou

Diumenge 17
9 h / Pl. de Marcel·lina de Monteys

Passejada pel nostre
entorn: ruta prehistòrica de Céllecs (Vilanova
del Vallès)
Ho organitza: Amics i Antics Escoltes del
Masnou

18 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre: La mà de Taaroa,
dirigida per Joan Arqué
Preu: 3 euros

Ho organitza: Ajuntament el Masnou

Del 14 de març al 18 d’abril de 2013

Dilluns 18

Amb les Cobles Marinada, Jovenívola
de Sabadell i Principal del Llobregat.
Ho organitza: Agrupació Sardanista

8 h / Rosselló

Sortida de cinc dies
al Rosselló
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).

Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

Dimarts 19
9.30 h / Torent de Can Gaio

Deixalleria mòbil
Fins al 24 de març.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h / Els Vienesos

Informa’t i Forma’t,
tallers per a entitats
Convocatòria de subvencions municipals 2013 per a les entitats.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18.30 h / Biblioteca Joan Coromines, sala polivalent

Conferència: “Indústriescolònies tèxtils: una dictadura dins la dictadura”, a
càrrec de Sílvia Alcantara
Seguida d’un col·loqui obert a la
participació del públic assistent.

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Dimecres 27
19 h / Els Vienesos

Conferència: “El virus
del papil·loma humà
(VPH)”, a càrrec de la
Dra. Laura Vidal
Dins del Cicle de Xerrades d’Interès
Comú 2013.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Diumenge 31
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

ABRIL
Dimarts 2
9.30 h / Pau Casals

Deixalleria mòbil
Fins al 7 d’abril.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimecres 20
19 h / Biblioteca Joan Coromines,
sala de formació

Tertúlia literària: Allò
que vaig estimar, de Siri
Hustvedt
Conduirà la tertúlia l’escriptora
Maria Carme Roca.

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Divendres 22
19 h / Biblioteca Pública Joan
Coromines

V Mostra de Curts de Dones
Activitat emmarcada dins d’“El mes
de març, el mes de les dones”.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb
la col·laboració de l’entitat UNESCO i l’Associació de Dones per la Igualtat del Masnou

Diumenge 24
19 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Sueños de arena, Borja
González, de la companyia Ytuquepintas
Preu: 5 euros

Ho organitza: Ajuntament el Masnou

11 h / Pati del Casino

41è Aplec de la Sardana
del Masnou

Diumenge 7

Dimecres 3
8 h / Montserrat

Sortida al monestir
de Montserrat
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).
Ho organitza: Casal de Gent Gran Can
Malet

Divendres 5
18 h / Biblioteca Joan Coromines,
àrea infantil

L’Hora del Conte: Contes
en llengua d’origen
Persones de diferents països ens
expliquen contes tradicionals de la
seva infantesa. A partir de 4 anys.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines i
Associació UNESCO el Masnou

Dissabte 6
Tot el dia / Carretera de Barcelonaplaça de la Llibertat

Fira d’Artesania
de primavera
Tot fet a mà. Hi trobareu: alimentació, objectes de regal, patchwork,
roba de casa, complements, moda...
Ho organitza: ADAC

Fragments d’opereta:
La vídua alegre
i El comte de Luxemburg,
de Franz Lehár
Intèrprets: Glòria López (soprano),
Joan Josep Ramos (baríton) i Josep
Buforn (piano). Preu: 10 euros

Tallers i enlairada d’estels, castell
inflable i exhibicions d’estels acrobàtics. També hi haurà xocolata i coca
per als participants matiners. Activitat oberta i gratuïta per a tothom.

Ho organitza: Amics i Antics Escoltes del Masnou

18 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Clic!, Jordi del Rio
Preu: 3 euros

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dilluns 15

Dimarts 9

En horari de la sala / Sala Blau

18 h / Els Vienesos

Inauguració de l’exposició
Mali, de Jordi Cano

Informa’t i Forma’t, tallers per a entitats 2013
Eines per a una comunicació efectiva i eficaç per a entitats (2a edició).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 16

18.30 h / Biblioteca Joan Coromines, sala polivalent

Conferència: “Vicis i
virtuts dels mitjans de
comunicació”, a càrrec de
Jordi Mir, professor associat del Departament
d’Humanitats de la UPF
Seguida d’un col·loqui obert a la
participació del públic.

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Dimecres 10
Videofòrum: “Vinyetes
palestines”

18.30 h / Biblioteca Joan Coromines, sala polivalent

Conferència:
“Cal canviar la mirada”
A càrrec d’Esther Giménez-Salinas,
doctora en dret de l’Àrea de Dret
Penal de la UB.
Seguida d’un col·loqui obert a la
participació del públic.

19 h / Biblioteca Pública Joan
Coromines

Presentació del llibre
Sgàile, de l’escriptora
masnovina Carolina
Lozano

Dissabte 13
De 10 a 14 h / Edifici Centre, aula
3, 1a planta

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Taller de tècniques de
muntatge de bijuteria
Inscripció per correu electrònic:
lacolladelhort.elmasnou@gmail.
com. Últim dia d’inscripció: 10 de
abril. Més informació: http://lacolladelhort-elmasnou.blogspot.com.
es/p/tallers-monografics.html
Ho organitza: La Colla de l’Hort

Altres informacions
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.
Telèfon 93 557 18 29.

Diumenge 14
9 h / Plaça de Ramón y Cajal

8a Caminada dels Tres
Pobles, Teià, Alella i el
Masnou
Es preveu que l’activitat s’acabi cap
als volts de les 12-13 h, amb un
esmorzar per a tots els participants
al CAT de Teià.

XII Volada d’estels

Deixalleria mòbil
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimecres 17

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines i
Associació Internacional Acció contra la Fam

De 9 a 14 h / Platja d’Ocata

9.30 h / Aparcament d’Amadeu I
Fins al 21 d’abril

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària

19 h / Biblioteca Joan Coromines,
sala polivalent

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Associació Fotogràfica del
Masnou (FEM)

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.
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L’actiu es reparteix a domicili a totes les cases d’Alella, el Masnou i Teià

