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Joseph Collard van ser alguns dels plats forts en una programació farcida de propostes interessants, tant a l’emblemàtic envelat com a les places del municipi.
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Les obres a l’espai de l’antic Mercat
Vell avancen a bon ritme i tot fa pensar que estaran enllestides a final
d’any. Llavors quedarà definida la
plaça sobre els quaranta-cinc apar-

caments, amb una graderia mirador
a l’entrada i tres habitatges adossats
a la mitgera de l’edifici adjacent. El
pas soterrat d’accés al port completa
l’actuació.

Un total de 128 joves opten a un dels
pisos de lloguer jove del sector Llevant. Encara no hi ha dates per al sorteig, però es calcula que les claus es
podrien lliurar cap al mes de febrer
del 2009.
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Editorial

Eduard Gisbert
Alcalde

Disculpes

En primer lloc vull demanar disculpes.
Conciliar l’ús dels equipaments i espais públics per part de diversos col·lectius,
especialment la gent jove, amb el descans nocturn no és gens fàcil, i sobretot a l’estiu. Cal tenir en compte que les activitats per a joves suposen a la vegada una resposta a les inquietuds dels pares i mares que volen que els seus fills i filles tinguin propostes d’oci al municipi.
Malgrat l’intent de seguir una política de distribució de les ubicacions on es duen
a terme les activitats —que són moltes— entre espais com la platja d’Ocata, a l’altura del carrer del Brasil, de l’avinguda de la Mare de Déu de Montserrat i davant el
baixador d’Ocata, així com el Casino, el Club Nàutic, Ca n’Humet i la platja del Masnou; i malgrat les normes establertes al voltant tant pel que fa al nivell de decibels
permesos com a l’horari, la veritat és que l’ús d’aquests espais no ha funcionat com
era el nostre desig, principalment durant la segona setmana de juliol.
Davant d’aquest fet, ens comprometem a revisar a fons la política practicada en
relació amb els espais i les activitats que s’hi fan, amb l’objectiu de conciliar els interessos de tots els col·lectius i el descans, i fer possible un equilibri imprescindible
per a la vila.
Bon estiu i bones vacances!

@

Juan Valencia pregunta:

Enric Folch
Tinent d’alcalde de Projectes i Obres, i Mobilitat

La imatge d’un o més vehicles estacionats
davant el videoclub de l’avinguda de John
Kennedy, a més d’evidenciar la manca d’aparcament, posa de manifest, sobretot, l’incivisme d’alguns conductors envers la falta de
seguretat dels vianants (s’obstaculitza la visibilitat del pas de vianants) i l’excessiva flexibilitat de la Policia Local. La Regidoria de
Mobilitat vol estudiar seriosament la implantació d’un sistema similar al de l’àrea verda
per facilitar l’aparcament, en especial al nucli
antic i a l’eixample del Masnou.

Imatges del record

Aquest és un espai perquè ens envieu aquelles imatges que més us agraden del Masnou i les que menys. Podeu enviar-nos les vostres fotografies
al correu electrònic elmasnouviu@elmasnou.cat o bé per correu convencional a El Masnou Viu, Ajuntament del Masnou, passeig de Prat de
la Riba, 1. 08320 El Masnou.

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

Mantinc l’esperança de veure algun
dia que la N-II ha
esdevingut un
passeig. Els dies
tan agradables
com el 15 de juny
passat haurien de repetir-se més sovint perquè tots els masnovins i masnovines poguéssim sortir a passejar, anar amb bicicleta… per la via més maca que tindria el nostre poble.
Alejandro Fuentes

:

A l’avinguda de John Kennedy, els cotxes estacionen contínuament en doble
fila per accedir al videoclub, cosa que
esdevé un perill per als conductors que
circulen per aquesta via. S’han pensat
mesures que ajudin a pal·liar aquest
problema? Seria possible crear una
zona verda per solucionar el problema
d’aparcament als residents de la zona?

M’agrada / No m’agrada

:)

En aquest espai, El Masnou Viu us convida a fer
una pregunta a un regidor o regidora sobre
qualsevol dubte que tingueu sobre la gestió del
municipi. La publicació farà arribar la vostra
consulta directament a l’edil perquè us sigui
contestada. Podeu fer arribar les vostres consultes al correu electrònic elmasnouviu@elmasnou.cat, per correu convencional a El Masnou
Viu, Ajuntament del Masnou, passeig de Prat de
la Riba, 1. 08320 El Masnou, o al telèfon 93 542
47 00. Entre les consultes rebudes se’n seleccionarà una per publicar-la.

Amb l’actuació a l’antic Mercat Vell, que donarà com a resultat un espai
compost per un aparcament, una plaça, tres habitatges i una graderia mirador a l’entrada de la plaça, l’eix blau-verd del Masnou —que vol unir la platja amb el parc Vallmora mitjançant un corredor verd— va prenent forma.
Les obres en aquest espai són un dels projectes més ambiciosos de l’Equip
de Govern actual, així com de l’anterior. I ho són perquè han de contribuir
a crear més espais oberts al municipi, i més punts de trobada entre els masnovins i masnovines.
El corredor verd aconseguirà alleugerir la càrrega urbanística de determinades zones del municipi o, com es diu més col·loquialment, “esponjar”
la pressió urbanística amb la intenció primordial de millorar la qualitat de
vida de la ciutadania. Però, a més, aquesta actuació, com la que s’està duent
a terme a l’espai de l’antic edifici de Correus, ha de contribuir a revitalitzar
una zona que actualment no té l’activitat comercial i ciutadana que havia
tingut en altres èpoques, i que cal recuperar per aconseguir un municipi
més dinàmic i sense desequilibris. Correus, innegablement, aportava una
gran activitat al seu voltant i el nou edifici per a dependències municipals,
unit a la reurbanització i la millora dels voltants, també contribuirà a recuperar l’activitat i el dinamisme perduts.

)

Línia
directa
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No m’agrada la
casa presumptament abandonada
de la pujada a l’església de Sant
Pere. Per mi, és un
dels llocs amb més
encant del poble i trobar-hi una casa en unes condicions com aquesta desmereix notablement tots els bells racons que vas trobant mentre puges cap a l’església de Sant Pere.

Diumenge de rams
Començament de la dècada dels setanta, al carrer d’Àngel Guimerà, davant d’una casa acabada d’enderrocar al juliol de 2008. Les
mares ens havien posat els millors vestits per anar a beneir la
palma i els rams. Les noies de la família Martos –d’esquerra a
dreta–, l’Àngela (a la foto no se li veu el cap), la Núria, la Carme,
la Neus, la Fàtima i la Montse, estàvem ben contentes amb la celebració. De totes elles, ara només viu al Masnou la Carme.

M. Carme Atienza Martos

Lucía Fernández
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L’actuació a l’espai del Mercat
Vell podria estar enllestida
a final d’any
La nova plaça serà un dels punts destacats de l’eix blau-verd
Les obres al solar del Mercat Vell, que han
de donar com a resultat l’aparició d’un nou
espai públic compost per una plaça a
sobre d’un nou aparcament subterrani de
45 places, edificacions a una banda (tres
pisos que seran subhastats), una graderia
mirador i un pas subterrani d’accés al port,
avancen al ritme correcte perquè l’actuació pugui estar finalitzada a final del 2008.
Així ho ha anunciat el tinent d’alcalde de
Projectes i Obres, Enric Folch, i així ho
van poder comprovar la trentena de persones que van assistir a la visita d’obres del
26 de juny passat, acompanyades d’autoritats municipals i dels i les responsables
tècnics de l’obra.

EL NOU ESPAI QUEDARÀ
DEFINIT PER L’APARCAMENT
SOTERRAT, UNA PLAÇA, EDIFICACIONS A UNA BANDA,
UNA GRADERIA MIRADOR I
UN PAS SOTERRAT D’ACCÉS
AL PORT
Les obres han patit un retard de sis
mesos respecte de la previsió inicial a
causa de les complicacions que van sorgir
al començament de la intervenció, quan es
va comprovar que el nivell de les aigües
freàtiques no es trobava a la cota prevista,
sinó un metre més amunt. Aquest fet, a
més de retardar el ritme de la intervenció,
perquè s’havia de recalcular l’estructura
de formigó, va provocar una reducció del
nombre de places d’aparcament, de les 60
previstes a les 45 que s’hi han construït
definitivament. Les obres tenen un pressupost d’adjudicació de 3,3 milions d’euros.

Els treballs continuen a bon ritme per complir el calendari previst.

Imatges simulades de la plaça acabada, des de l'aire, a peu
de carrer i del pas soterrat d'accés al port

Vallmora) que uniria el mar amb el futur
parc Vallmora amb un corredor verd.
Folch, a més, ha remarcat la rellevància de la millora i la reurbanització dels
carrers de l’entorn de l’antic Mercat Vell
(Mare de Déu de Lourdes, Anselm Clavé i
Rector Pineda) per millorar la qualitat de
vida del veïnat.

EL NIVELL DE LES AIGÜES
FREÀTIQUES ES VA TROBAR
UN METRE PER SOBRE DEL
QUE ESTAVA PREVIST, FET
QUE VA SUPOSAR QUE S’HAGUÉS DE RECALCULAR L’ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Enric Folch

L’aparcament tindrà cabuda per a 45 vehicles.

L’altra part destacada del projecte, la
construcció del pas soterrat per accedir al
port i la urbanització de la banda del mar,
segons ha explicat Folch, també avança
correctament i podria estar enllestit a final
d’any si ADIF –l’empresa que gestiona les
infraestructures de RENFE– hi dóna l’autorització pertinent. Folch s’ha mostrat
optimista i ha afirmat que les obres del pas
podrien començar al mes d’octubre o al
novembre com a molt tard.
D’altra banda, l’alcalde, Eduard Gisbert, ha declarat que aquesta actuació és
una de les més destacades al municipi,
perquè ha de contribuir de manera decisiva en la creació de l’eix blau-verd (l’eix

Tinent d’alcalde
de Projectes
i Obres
“Una part essencial de la intervenció a l’espai de l’antic Mercat Vell és el pas
inferior que connectarà el nucli antic amb
el port i que discorrerà per sota de la
Nacional II i les vies del tren. Aquest pas
acaba a l’altre costat de la via, que també
s’urbanitza, i connecta amb la plataforma
actual d’aparcament del port. És una part
molt complexa de l’obra, que s’iniciarà al
llarg del mes de setembre. El pas inferior,
si no hi ha retards en els permisos pertinents i en el control tècnic d’ADIF, es
podria iniciar entre l’octubre i el novembre
d’enguany.”
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128 masnovins i masnovines opten a un
habitatge jove al sector Llevant
L’Oficina Local d’Habitatge (OLH) ha rebut un total de 128 sol·licituds per optar a un dels 71 pisos
d’habitatge jove del sector Llevant, construïts per l’INCASÒL i gestionats per l’empresa ADIGSA de
la Generalitat de Catalunya. El termini per presentar-les va acabar l’1 de juliol i havia estat obert
des del 2 de juny.

Al mes de febrer de 2009
es podrien entregar les claus dels 71
pisos d’habitatge de lloguer jove.

Màxim
Fàbregas
Primer tinent
d’alcalde
d’Urbanisme
i Habitatge

A partir d’ara, el procés continua amb l’elaboració de la llista provisional de
sol·licituds admeses, la llista definitiva i el
sorteig perquè tot estigui a punt per lliurar
les claus abans del mes de febrer del 2009.
Segons el primer tinent d’alcalde d’Urbanisme, Màxim Fàbregas, encara no es
disposa d’un calendari que estableixi les
dates per a cada una d’aquestes fases,

però el desenvolupament de l’obra està
seguint el ritme previst.
Abans del lliurament de les claus a les
persones que hagin resultat triades al sorteig, encara falten processos com la recepció de la urbanització, la llicència de primera ocupació, el subministrament dels serveis (aigua, electricitat, etc.) o la legalització de les instal·lacions, a més de la prime-

Els 71 habitatges de lloguer per a
joves al sector Llevant posen de
manifest l’aposta del Govern municipal per contribuir que la gent jove
del Masnou pugui exercir el dret a
un habitatge digne. En aquesta segona promoció, que quadruplica en
nombre els habitatges de Can Jordana adjudicats a principi de l’any
2007, s’han incorporat també reserves per a famílies monoparentals i
per a joves amb mobilitat reduïda.
El Govern municipal no descuida,
però, altres sectors de la població i,
per això, abans de finalitzar l’any
2009, es lliuraran els 20 habitatges
per a gent gran que s’estan construint al carrer de Josep Tarradellas
i, a continuació, els 36 habitatges
que, també destinats a la gent gran,
es construiran a la cruïlla de Joan
XIII amb Olivé Gumà. Així mateix, a
les futures actuacions de construcció d’habitatge protegit, està previst
destinar habitatges a persones del
sector de població comprès entre
els 35 i els 65 anys que, per raons
diverses, tinguin dificultats per
accedir a un habitatge digne.

Característiques
dels habitatges

Abans de finalitzar l’any 2009, es lliuraran els 20 habitatges per a gent gran que s’estan
construint al carrer de Josep Tarradellas.

Nombre d’habitatges: 71 (11 de dos
dormitoris, 4 dels quals són destinats a
famílies monoparentals, i la resta d’un
dormitori, 3 dels quals són adaptats
per a persones amb mobilitat reduïda).
62 dels habitatges tenen una plaça d’aparcament vinculada.
Extensió: entre 34 i 45 m2
Règim de lloguer: per a 5 anys improrrogables.

ra visita, un cop finalitzats els habitatges,
per detectar-hi possibles errors.
Aquesta és la segona promoció d’habitatge jove que es fa al municipi, després
dels 18 habitatges i les 23 places d’aparcament construïts a Can Jordana, les claus
dels quals es van lliurar el 24 de febrer de
2007.

Altres ajuts per a un
habitatge digne
Des de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH)
es tramiten tota una sèrie d’ajuts per
facilitar l’accés a un habitatge digne:
Ajut al lloguer just: Ajuts municipals
de fons perdut per a les persones
amb contracte d’arrendament.
Proporcional al sou i al cost del lloguer. Entre 20 i 240 euros al mes.
Renda bàsica d’emancipació: Ajut
estatal especialment adreçat a la
gent jove. Fins a un màxim de 240
euros al mes.
Ajuts a la rehabilitació: Ajut municipal per a la rehabilitació d’habitatges. Proporcional a l’import total de
les obres.
A l’OLH us informaran sobre els requisits i les condicions que regulen tots
els ajuts.
Oficina Local d’Habitatge
Av. de Prat de la Riba, 30
Tel. 93 540 91 38
habitatge@elmasnou.cat

el Masnou viu
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La rotonda de la Nacional II
amb la carretera d’Alella, nou punt
de referència al municipi
Una intervenció discreta i singular

Les obres de la rotonda van acabar el mes de juny passat.

Des de començament del mes de juny passat, el Masnou compta amb un altre punt
de referència destacat. Es tracta de la
rotonda de la confluència de la carretera
d’Alella (BP-5002) amb la Nacionall II.
Amb un pressupost de 300.000 euros, i a
càrrec de la Demarcació de Carreteres del
Ministeri de Foment, les obres —iniciades
la segona setmana de febrer— han donat
com a resultat un treball “singular i innovador”, en paraules del tinent d’alcalde de
Projectes i Obres, Enric Folch.

L’OBRA EXIGIA UN DISSENY
ACURAT, PERQUÈ ES TROBA
SOBRE UNA PLACA DE FORMIGÓ QUE HA DE SUPORTAR
UNA GRAN QUANTITAT DE
TRÀNSIT
Un cop acabades les obres per part de
Carreteres, l’Ajuntament va assumir els
acabats de la rotonda, concebuda pel
masnoví Salva Fàbregas, professor de
l’Escola Elisava. El regidor ha destacat
que la intervenció exigia un desenvolupament de les obres i un disseny molt acurats, atès que es tracta d’un punt on una
gran placa de formigó ha de suportar una
important quantitat de trànsit per sobre
de la riera, i també hi ha l’accés de vehicles al port i el pas subterrani per a vianants a la platja. L’obra havia de donar
una atenció especial al control de les
càrregues de pes i a altres aspectes, com
l’evacuació ràpida d’aigua o un manteniment poc costós en una placeta on no era
possible la instal·lació d’una zona enjardi-

La rotonda ha contribuït a la pacificació de la Nacional II.

nada. A més a més, la contenció del pressupost també era un altre condicionant
important, així com l’exigència d’assegurar una bona visibilitat des de tots els
punts d’accés a la rotonda.
A partir dels discos horitzontals superposats construïts per Carreteres, l’Ajuntament va apostar per una proposta de disseny innovadora i que aprofités el suport
per fer-lo esdevenir un element comunicatiu propi del municipi. Per aquest motiu,

es va optar per la decoració en color blau,
en clara referència a la proximitat del mar
i el passat mariner del poble, i també s’hi
van afegir altres elements comunicatius
que contribueixen al sentiment de pertinença a la vila, com és l’escut i el nom del
municipi.
Una actuació de gran abast

La construcció de la rotonda s’emmarca
en una actuació més àmplia de millora en

la zona de confluència de les dues carreteres (la N-II i la BP-5002). També s’estan
adequant les zones intermèdies entre la
carretera d’Alella, la riera i la rotonda. En
aquesta zona, s’hi habilitaran un màxim
de sis places d’aparcament, amb una
plaça per a persones discapacitades.
També s’hi instal·larà mobiliari urbà i
arbres per construir “un petit saló urbà”,
en paraules de Folch. Un altre punt pendent és la decoració de la mitgera de l’edifici que dóna a aquest terreny.
El regidor ha explicat que és un
aspecte que “ja no depèn només de l’Ajuntament, sinó que hi intervenen terceres persones, com els propietaris de l’edifici i l’empresa que podria subvencionar el tractament de la façana”. Adossada a la mitgera, s’hi instal·larà una pèrgola per fer ombra als i les vianants. L’Ajuntament haurà destinat prop de 100.000
euros per al conjunt de les obres dutes a
terme. Totes aquestes intervencions
complementen les que ja es van dur a
terme ara fa dos anys, quan es va unir la
zona de la rotonda amb la de Can Targa,
per a la qual cosa es van haver d’enderrocar dues cases.
Simultàniament a la construcció de la
rotonda, s’ha construït la rampa d’accés
a la platja, amb una zona habilitada per a
persones discapacitades, així com una
nova escala d’accés al pas soterrat que
travessa la carretera i les vies de tren. En
un futur molt proper, s’iniciaran les
obres d’una passera que unirà el port
amb el passeig Marítim de la zona del
Masnou. Depenent del Ministeri de Medi
Ambient, responsable d’aquesta part de
l’actuació, i amb un pressupost de
380.000 euros, les obres podrien començar al mes de setembre.
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El cost de la temporada d’estiu
L’Ajuntament destina més de 260.000 euros al manteniment i la vigilància de la platja
Aquest any s’han fet treballs a la platja
del Masnou per reduir-ne els desnivells.

La platja és un dels principals atractius del Masnou, i no només per al veïnat del municipi, sinó per a molta gent que hi ve de tota
la província. Precisament, la platja d’Ocata ha estat guardonada amb la bandera blava per la Fundació d’Educació Ambiental
(ADEAC-FEE), que garanteix la qualitat d’aquests espais.
Per continuar vetllant per la qualitat de
les platges del municipi i pel seu manteniment, enguany l’Ajuntament ha creat la
Comissió de Platges, on hi ha representats
tots els partits polítics del consistori.
Aquest organisme es pronuncia sobre les
condicions de les guinguetes, les dutxes,
els lavabos públics i la senyalització, entre
altres aspectes.
Més enllà d’aquesta Comissió, la cura i
el manteniment de tots els serveis que s’ofereixen a la platja comporta que l’Ajuntament hi dediqui esforços importants, tant
de personal com econòmics.
La Unitat de Manteniment i Serveis és
el departament municipal encarregat de
mantenir les platges d’Ocata i el Masnou
en condicions òptimes. Aquest manteniment es fa durant tot l’any un dia a la setmana, però des del mes d’abril fins al mes
de setembre es fa diàriament. L’equip que
porta a terme aquestes tasques es compon
de pintors, fusters, un manyà, lampistes,
electricistes, mecànics, paletes i peons.
A més, hi ha un altre equip de la brigada
municipal la tasca del qual és molt important per a la salubritat i la neteja de la platja: els responsables de portar la maquinària per fer la neteja de la platja i la recollida dels residus que generen tant els i les
banyistes com les sis guinguetes de serveis
que funcionen durant la temporada d’estiu.

La nova passarel·la a la platja d'Ocata.

Una brigada de neteja.

Altres actuacions

Les tasques de manteniment

Algunes de les tasques d’aquests grups
són: la pintura de tot el mobiliari urbà, el

repàs de tots els serveis, el control dels
jocs infantils i la jardineria. Quant a la
neteja, es fa de dues maneres: mecànicament (amb llauradors de sorra) i manualment (a càrrec de vuit peons, sis dels
quals són contractats per l’Ajuntament i
dos per mitjà de plans ocupacionals de la
Generalitat).
En aquest sentit, el regidor de Manteniment i Serveis Municipals, i Medi Ambient
i Paisatge, Ernest Suñé, ha fet incidència
en la importància de “la col·laboració de
totes les persones que gaudeixen de la
platja per fer respectar les normes establertes i la consciència ecològica”.
Una valoració aproximada dels costos de
les tasques de manteniment que es fan a
la platja col·locaria la xifra prop dels
260.000 euros per temporada, xifra que
inclou el servei de socorrisme, el lloguer
dels diferents mòduls que s’hi instal·len
(Creu Roja, Protecció Civil i Medi
Ambient), els rètols informatius, les reparacions de la maquinària, el material
lúdic, les neteges extres per les celebracions de Sant Joan i Sant Pere, i les passarel·les.

Maquinària recollint la brossa.

Aquest any també s’han fet treballs a la
platja del Masnou per reduir-ne els desnivells. Això s’ha aconseguit aportant sorra
de la zona de Can Teixidó i dels cúmuls
que s’havien format al costat de l’entrada
dels vehicles. La intervenció es va fer els
dies 27 de juny, 1, 2 i 4 de juliol.

Les xifres
128.910 quilos de residus recollits a les
platges l’any 2007
7.500 quilos de residus recollits el 24 de
juny de 2007
7.350 quilos de residus recollits el 24 de
juny de 2008
915 hores del personal municipal dedicades a la neteja mecànica
1.200 hores del personal municipal dedicades a la recollida de la brossa
6.048 hores del personal municipal dedicades a la neteja de la platja manualment

Nova passarel·la
a la platja d’Ocata
Des del dijous 10 de juliol, la platja d’Ocata, a prop del baixador d’Ocata, té una
nova passarel·la de formigó que arriba fins
a la vora del mar en substitució del de
fusta que hi havia fins ara. Amb aquesta
nova construcció, l’Ajuntament vol assegurar la continuïtat de la passarel·la i evitar futures accions incíviques com les
registrades la passada celebració de Sant
Joan, quan es va calar foc a l’anterior passarel·la. L’actuació ha tingut un cost de
19.557,25 euros.

el Masnou viu
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Reclamació
ciutadana

La ciutadania talla el trànsit de la Nacional II
Milers de persones van reclamar amb una jornada festiva una solució per als problemes que causa la N-II.

El matí del diumenge 15 de juny, la
Nacional II va canviar de nou la seva
fesomia habitual i es va convertir en un
agradable passeig des del Masnou fins a
Cabrera. Sota el lema “Passeig i punt!”,
l’acció, de caràcter lúdic i reivindicatiu,
va comptar amb la presència de milers
de persones per reclamar una solució al
problema que aquesta via suposa per al
Maresme i la transformació de la façana
litoral.
Al Masnou, la marxa va sortir a les 11
h des del semàfor que hi ha a l’altura de
l’estació de RENFE. La primera parada
es va fer a l’Ajuntament del Masnou, on
Eduard Gisbert, l’alcalde del municipi,

va rebre el manifest de la Coordinadora
No N-II (integrada, entre d’altres, per la
Plataforma El Masnou 21), que va ser
llegit per l’actor Àlex Casanovas.
Seguidament, la marxa va continuar per
les poblacions de Premià de Mar i Vilassar de Mar fins arribar a Cabrera, on un
dinar de germanor va posar punt final a
l’acte.
L’activitat va comptar amb una nodrida representació del consistori masnoví,
així com de molts masnovins i masnovines que, a peu o amb bicicleta, van fer el
recorregut. Els gegants del Masnou i
moltes entitats del municipi tampoc no
es van voler perdre aquesta festa.

Curs de formació ocupacional
d’auxiliar d’infermeria en
geriatria

El Masnou ja disposa d’un
Punt d’Informació Mòbil

El Servei de Formació Ocupacional de
la Regidoria de Promoció Econòmica
organitza un curs d’auxiliar d’infermeria
en geriatria adreçat a persones treballadores en situació d’atur. El curs es farà
del 13 d’octubre de 2008 al 27 de febrer
de 2009 en horari de 9 a 13 h, de dilluns
a divendres, i es faran un total de 354
hores, 248 de les quals seran de teòrica i
196, de pràctica. Les inscripcions estaran obertes fins al 26 de setembre.

L’Ajuntament del Masnou compta amb
un nou instrument per informar la ciutadania sobre els serveis que ofereixen
els diferents departaments del consistori. Es tracta del PIMM (Punt d’Informació Mòbil del Masnou), un mòdul
fàcil de transportar que recorrerà diferents espais del municipi per ser a
prop a la ciutadania. Des del 22 de
juliol i fins al final de setembre, el
PIMM es troba a la platja, just al davant

Per a més informació
i inscripcions, podeu
adreçar-vos a:
Regidoria de Promoció Econòmica
(c/ d’Itàlia, 50, 1a planta)
Horari: de 8.30 a 14 h
Telèfon: 93 540 62 00
Adreça electrònica:
p.economica@elmasnou.cat

de l’estació d’Ocata, per oferir tota
mena d’informació municipal.
Durant aquesta primera setmana,
però, el PIMM s’utilitzarà com a oficina
del Ple de Riure. L’horari d’atenció al
públic del PIMM és els dimarts i divendres, de 10 a 13.30 h, i de dilluns a diumenge, de 15.30 a 19.30 h.
Després de la temporada de platja,
el PIMM voltarà per diversos punts i
activitats del municipi
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Celebrada la vuitena edició
de la Festa de la Solidaritat

el Masnou viu

Oferta formativa del curs
2008-2009 del CFAM
El Centre de Formació d’Adults del Masnou (CFAM) ja ha preparat els cursos que
s’impartiran al llarg del curs escolar 2008-2009. Les dates de matriculació seran
del 8 al 10 de setembre per a les persones preinscrites (només aquelles interessades en el curs d’accés per a majors de 25 anys poden venir també en aquestes
dates, encara que no hagin fet la preinscripció), i del 15 al 19 de setembre per a
les no preinscrites. Les matriculacions es faran al CFAM (Edifici Centre, c/ de
Josep Pujadas Truch, 1A) en horari de 16 a 18 h.

Diferents entitats van mostrar els estils de vida propis d’altres països.

Dissabte 31 de maig, la pista esportiva
de l’avinguda de Pau Casals va acollir la
VIII Festa de la Solidaritat. Al llarg de
tota la tarda, molts masnovins i masnovines s’hi van acostar per visitar la fira
d’entitats o degustar alguns dels plats

típics dels diferents països que conformaven la fira gastronòmica. A més a
més, també hi va haver l’espectacle
infantil Dançons, a càrrec de Carles
Cuberes, i l’actuació musical del grup
cubà Cuba Mi Son.

Oferta formativa, curs 2008-2009

Quinzena edició de la Festa
de la Gent Gran

NOU!
Preparació per a les proves d’accés a la universitat per a majors
de 25 anys
Per a persones amb 25 anys o més que desitgin accedir a uns estudis universitaris.
Preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior
Per a persones amb 19 anys complerts o que els compleixin durant el 2009 i
desitgin accedir a un cicle formatiu de grau superior.
Per a persones amb 18 anys complerts o que els compleixin durant el 2008 i
tinguin un títol de tècnic de grau mitjà.

TALLERS
Iniciació a la informàtica, iniciació a l’anglès i nivell bàsic d’anglès.

La gent gran del Masnou disposa d’una data assenyalada per trobar-se.

El dissabte 26 d’abril, al migdia, es va
celebrar la quinzena festa dedicada a la
gent gran. Així doncs, aquest col·lectiu
va tenir una cita ben especial a l’avinguda de Pau Casals, a la zona esportiva
on l’única condició era ser major de 65

anys. Al llarg del dia es van celebrar
diverses activitats, com l’actuació del
mariachi Roberto Aguilar o el ball a
càrrec de Jordi Bruch. També es va fer
un dinar de germanor entre totes les
persones assistents.

Programes de qualificació professional inicial (PQPI) per a joves
entre 16 i 21 anys que no han aprovat l’ESO
Amb aquest curs aprenen un ofici i es preparen per a la prova d’accés al
CFGM. Els mòduls que oferim són: auxiliar en muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas, i auxiliar en comerç i atenció al públic.
Preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà
Adreçat a joves i persones adultes a partir de 16 anys que no tinguin el títol
de l’ESO.
Català i castellà per a persones nouvingudes
Acolliment lingüístic en català, acolliment lingüístic en castellà i castellà nivell
bàsic.
Cicle instrumental
Alfabetització, neolectura i certificat escolar.

El Festival DISMA va arribar
una setmana més tard
Servei d’assessoria jurídica
per a dones
Al llarg del matí, es van succeir les activitats solidàries.

El diumenge 8 de juny es va celebrar el
Festival Pro Disminuïts Psíquics del Masnou, que cada any, a començament de
juny, organitza l’entitat DISMA amb l’objectiu de recollir fons per a les persones
afectades, les seves famílies i els centres
que els donen suport. El Festival, que
sempre es fa al pati del Casino del Mas-

nou, era previst que es fes l’1 de juny,
però es va haver de suspendre per pluja i
es va ajornar per al dia 8 de juny. Aquesta
diada tan especial i solidària va comptar
amb un reguitzell d’activitats, com les
actuacions d’alumnes de les escoles,
associacions i clubs masnovins, així com
una tómbola i diverses parades.

La Regidoria de la Dona ofereix un servei d’assessoria jurídica presencial de consulta personal, confidencial i gratuït amb una advocada. Aquest servei pot ser utilitzat per a qualsevol dubte o problema que afecti jurídicament els àmbits
següents: el matrimoni, el dret de família, les parelles de fet, la violència de gènere, els conflictes per propietats, els drets laborals, els conflictes penals, l’assetjament i la maternitat. S’oferirà cada primer i tercer divendres de mes, de 15.30 a
18.30 h. Prèviament, cal demanar data i hora de consulta.
Com es pot demanar una consulta?
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h, a Ca n’Humet (carrer de Fontanills, 77), trucant
al telèfon 93 540 53 85 o bé enviant un correu electrònic a dona@elmasnou.cat amb
l’adreça de correu electrònic on es vulgui rebre la resposta.

el Masnou viu

EDUCACIÓ

juliol - agost 2008

9

El futur en set exàmens
L’alumnat masnoví supera la selectivitat
Els dies 10, 11 i 12 de juny, l’alumnat de
segon de batxillerat dels dos instituts
públics del Masnou, l’IES Maremar i l’IES
Mediterrània, es va desplaçar a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona per fer
les proves de selectivitat que permeten
accedir a la universitat. De l’IES Maremar,

s’hi van matricular quarant-sis alumnes, i
de l’IES Mediterrània, trenta-tres.
L’alumnat va conèixer els resultats el 25
de juny a través del web del Consell Interuniversitari de Catalunya i als centres educatius, el 27 de juny. Del total dels quarantasis alumnes presentats de l’IES Maremar,

només quatre van suspendre les proves. De
l’IES Mediterrània, dels trenta-tres que s’hi
van presentar només en van suspendre
tres. El repte, però, no és aconseguir el quatre que permet passar les proves d’accés a
la universitat (PAU), sinó tenir la nota suficient per accedir a la carrera desitjada.

Aquesta va ser l’última selectivitat tradicional, que consistia en una prova única
per accedir a totes les universitats públiques de l’Estat i que es distribuïa en set
exàmens al llarg de tres matins. L’any
vinent s’aplicarà un nou model que, a dia
d’avui, encara té força incògnites.

A l’esquerra, l’alumnat de l’IES Mediterrània als passadissos
de la Universitat
Pompeu Fabra. A la
dreta, l’alumnat de
l’IES Maremar just
després d’acabar les
proves de selectivitat.

Hem parlat amb alumnes perquè ens expliquin com han superat la selectivitat i què és el que els espera en el seu futur més pròxim. Coincideixen que segon de batxillerat és un curs frenètic i esgotador, ja que durant un curt període de temps s’ajunta el treball de recerca i el temari de les PAU, però s’emporten un bon record de la seva etapa als instituts masnovins.
IES Mediterrània

IES Maremar

Cristina González

Sebastià Soriano

Anna Duran

Andreu Porta

Nota PAU: 8,13
Vol estudiar: psicologia

Nota PAU: 7,50
Vol estudiar: publicitat
i relacions públiques

Nota PAU: 8,03
Vol estudiar: publicitat
i relacions públiques

Nota PAU: 7,29
Vol estudiar: sociologia

La Cristina va afrontar la selectivitat estudiant i anant a les classes de repàs i preparació de l’institut, on va poder fer exàmens
d’altres anys i, per tant, “ja sabia més o
menys el que em trobaria”, diu. Va celebrar
la bona nota obtinguda a les PAU amb un
sopar amb la colla. Per ella, la clau per
superar la selectivitat rau en el fet d’haver
treballat durant el curs, “perquè així, abans
de fer la selectivitat, només has de repassar
el que ja saps i hi vas més preparat”, explica. Ara, la Cristina vol estudiar psicologia i,
d’aquí a uns anys, li agradaria treballar en
un hospital com a psicòloga. Aquest estiu, el
dedicarà a descansar, divertir-se i, també, a
treballar.

A l’hora de preparar la selectivitat, en Sebastià va posar-se a estudiar les assignatures
començant per les que li suposaven una
major dificultat. A més, separava el que ja
considerava après des d’un principi del que
necessitava un repàs addicional. Ara, després
d’aprovar la selectivitat, diu que el secret per
sortir-se’n amb èxit és l’estratègia a l’hora
d’estudiar: “S’ha de saber quines assignatures
impliquen més nota i repassar-les a fons”. A
més a més d’això, en Sebastià aconsella “sortir el cap de setmana abans per agafar aire i
anar menys tens als exàmens”.

Després d’acabar el batxillerat i prendre’s uns
dies de descans, l’Anna va preparar-se durant
dues setmanes “molt dures” assistint a les
classes de repàs i anant a la biblioteca. Ella
esperava que les proves de selectivitat fossin
més llargues, perquè “els tres dies de les proves passen volant”, explica. Va sortir força
contenta dels exàmens, però recorda que el
dia que van sortir les notes no tothom havia
tret la nota desitjada i, tot i que van anar de
festa amb la colla, “va ser una celebració
familiar i calmada”, afirma. Després d’haver
aprovat la selectivitat, diu que l’organització i
la constància són les millors aliades a l’hora
de superar les proves. Fins fa poc, l’Anna no
es decidia per cap carrera, però, finalment,
ha triat publicitat i relacions públiques.

El simulacre de les PAU que va fer a l’institut
li va servir per afrontar la selectivitat amb
més tranquil·litat. L’Andreu creu que hi ha
dues claus per superar les proves: la constància i la confiança en si mateix. El dia que van
acabar els exàmens, l’Andreu ja va sortir per
Barcelona per celebrar amb la colla l’inici de
l’estiu i el final de la selectivitat. El curs
vinent començarà sociologia, perquè creu que
és una carrera “polivalent i toca diversos
aspectes que m’agraden: història, economia,
antropologia, moviments socials..., però
sobretot m’interessa per proposar alternatives que puguin millorar aquesta societat tant
políticament com socialment”.

Els nens i nenes del Consell dels Infants demanen una pista d’’skate’

Fotografia de grup durant l'acte de cloenda amb representants del consistori.

L’últim Ple del Consell d’Infants, format
per onze regidors i regidores i els
suplents respectius, tots alumnes de 6è
curs de primària de les escoles masnovines, va escollir el 22 d’abril com a propostes més votades d’enguany la construcció
d’una pista d’skate amb parets per fer-hi
grafits, la programació d’un conjunt d’activitats per fer a Ca n’Humet els caps de
setmana i l’eliminació de barreres arquitectòniques.
L’alcalde, Eduard Gisbert, i el regidor
d’Educació, Màxim Fàbregas, durant la
trobada amb els regidors i regidores
escolars, van valorar totes les demandes i
van demanar que els infants concretessin
més la proposta principal, una pista
d’skate, ja que, per fer-la efectiva, primer

calia redactar-ne un avantprojecte tècnic,
després pressupostar-lo i, posteriorment,
concretar-ne les fases d’execució. Al llarg
de tot aquest procés, el Consell d’Infants
hi podrà participar amb els seus suggeriments, tal com s’ha fet en els projectes
corresponents als anys anteriors.
Màxim Fàbregas creu que el Consell
dels Infants és un projecte que cal mantenir i impulsar, “ja que serveix per potenciar la solidaritat, la coresponsabilitat i la
tolerància entre els nois i noies que hi
participen, i els acosta als valors fonamentals de la democràcia”.
L’acte també va comptar amb la presència d’altres regidors i regidores del
municipi, així com pares, mares i mestres
dels nens i nenes.
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L’atenció ciutadana, un repte
i una obligació

Jordi Maset
Regidor del Grup
Municipal del PSC

Aprofito l’oportunitat de dirigir-me a
vosaltres en aquesta revista per parlarvos d’aquelles persones que fan possible
que l’Ajuntament presti, i majoritàriament de manera molt ben feta, l’atenció
personal i les tasques necessàries per
mantenir uns nivells de convivència i de
relacions correctes.
Per al bon funcionament de l’Ajuntament, és bàsica la tasca diària de les treballadores i treballadors en la prestació
dels serveis a la ciutadania. Uns es veuen
i es demanen personalment, i d’altres no
es veuen tant: des del manteniment en

Un any de mandat, un any
d’anar tirant

Pere Parés
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

La convicció que tenim a CiU una vegada transcorregut el primer any de mandat
és que el bipartit municipal s’ha instal·lat
en una total inèrcia en relació amb l’anterior. Dependència total, perquè el plantejament de l’acció de Govern està prioritàriament focalitzat en l’enllestiment de projectes de l’anterior quadrienni més que no
pas a liderar nous escenaris que ens permetin obtenir una visió de futur. Alguns
d’aquests projectes ja vénen de lluny, com
són el Mercat Vell, el mal anomenat Pla
comercial, el PERI de l’Estampadora, el
parc Vallmora, el CAP d’Ocata o l’espai de

El futur de la mobilitat al Maresme

Quim Fàbregas
Regidor del Grup
Municipal d’ERC

Els darrers mesos, la mobilitat al Maresme ha tornat a la primera plana de l’actualitat; l'acord entre Foment i la Generalitat pel traspàs de la N-II i la convocatòria per part de les plataformes contra
la N-II ho han fet possible. Des d’Esquerra celebrem el traspàs de competències
de l’Estat al Govern de Catalunya i
creiem que la Generalitat serà més sensible que l’Estat espanyol als problemes de
mobilitat que tenim a la comarca. Ara bé,
també s’han traspassat 400 milions d’euros per a la construcció d’una doble calçada lateral paral·lela a l’autopista del
Maresme entre Montgat i Tordera. Així
doncs, podem constatar que des de fora
del Maresme s’han començat a prendre
decisions en relació amb el territori i la

Un any de bipartit

Màxim Fàbregas
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA

Fa poc més d’un mes que s’ha complert el
primer any del Govern bipartit format per
PSC i ICV-EUiA després de les eleccions
del 27 de maig de 2007. Per tant, és hora de
fer balanç d’aquest període, que, en opinió
d’ICV-EUiA, és francament positiu, tot i que
l’acció del Govern és sempre millorable.
Així, el mes de gener passat, el Govern
va aprovar el Pressupost municipal per a
l’any 2008, que, a la vegada que permetia
tancar els projectes de l’anterior mandat
que mancaven per finalitzar, incorporava
partides noves destinades a fer front al
cost de projectes de futur, per a alguns
dels quals s’han sol·licitat subvencions,
tant a la Generalitat com a la Diputació de
Barcelona, que permetran disposar d’ajuts

Números vermells al nostre
Ajuntament?

Frans Avilés
Portaveu del Grup
Municipal del PP

Tot i que la informació que facilita el
Govern municipal en matèria econòmica
és mínima i es limita a dir que encara s’està estudiant l’impacte de la crisi en els
ingressos municipals, tinc la impressió
que els comptes al nostre Ajuntament no
quadraran ni aquest any ni els següents.
Si bé és cert que no disposo de dades, sí
que s’han produït fets externs rellevants
que m’inclinen a pensar que les coses no
van bé.
Ara com ara, és la primera vegada que
l’Ajuntament es veu obligat a elaborar un
pla economicofinancer, atès que al Pres-
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allò que ens afecta dia a dia (enllumenat,
reparacions, etc.), fins a gestions quotidianes (certificacions, padró, permisos,
etc.).
L’atenció a les persones al Masnou
(més enllà de les grans obres o grans
actuacions, que també són molt necessàries per millorar i mantenir la qualitat
de vida de tots els ciutadans i ciutadanes) és bàsica per garantir les respostes
a les peticions o necessitats que en cada
moment podem tenir i que tothom
mereix rebre dels organismes públics, i
més encara d’un ajuntament com a
administració més propera a la ciutadania.
Per donar servei a les més de 21.000
persones que vivim al Masnou, són 271

les persones que treballen en aquests
moments a l’Ajuntament, fixes i temporals (aquestes darreres bàsicament en
tasques relacionades amb el període estival): unes 84 treballen a manteniment en
sentit genèric; 53, a seguretat ciutadana,
i 153, a serveis administratius i a les persones.
En aquests moments estem immersos
en les tasques prèvies a les negociacions
de conveni, i ja s’ha acabat la primera
fase de la descripció i valoració de llocs
de treball, eina que ha de servir, un cop
negociada i acordada, per millorar objectivament les tasques i els serveis que
donem a la ciutadania, i per valorar de
manera objectiva i equilibrada tots els
llocs de treball. Com més bé fem aquesta

feina amb la representació del personal,
més adequada tindrem l’organització,
més adaptats tindrem els llocs de treball
i més a gust estarà tothom en les seves
tasques, i, en consequència, millor servei
donarem a les persones que viuen al
Masnou.
L’objectiu en aquest àmbit per a l’Equip de Govern és, dins de les disponibilitats pressupostàries, doble: d’una
banda, anar millorant les condicions de
treball, en el sentit més ampli, de totes
les persones que treballen a l’Ajuntament, i de l’altra banda, i com a conseqüència de l’anterior, millorar el ja de per
si bon servei que donen a la ciutadania
les treballadores i treballadors del municipi.

Pau Casals (algunes d’aquestes idees de
mandats liderats per CiU). Projectes del
passat i també errors, com la tossuderia
extrema de l’edificació del solar de
Correus o l’adquisició de la caserna de la
Guàrdia Civil. És en aquest estadi levitatiu
i inercial on el bipartit municipal troba la
seva màxima comoditat. I la seva raó de
ser. Un escenari ideal on el Govern obté la
majoria i la comoditat que li és necessària,
perquè, mirant el passat immediat, partits
que han format part del Govern anterior
no renunciaran, ni tenen perquè fer-ho, a
la seva coherència, malgrat ser a l’oposició. El difícil és arriscar-se i el Govern
actual prefereix no fer-ho.
És com si el Govern del PSC i ICVEUiA del Masnou conduïssin un vehicle

mirant contínuament el retrovisor extern
per tal de culpabilitzar CiU de totes les
desgràcies que avui pateix la societat masnovina i el retrovisor intern amb més
intensitat, no sigui que el remolc d’ERC es
desenganxi en un sotrac. Quan es condueix, s’ha de mirar endavant. El combustible, que són les finances municipals, té
pinta de ser un greu problema abans que
acabi el recorregut i no hi ha benzineres a
la vista que no siguin les butxaques dels
masnovins, que empenyem els ingressos
municipals. Ara vénen revolts i pujades.
Mentrestant, des del vehicle s’entretenen
a llançar serpentines, caramels i confeti
de colors per les finestres quan els conductors no són capaços d’establir quin és
el trajecte que s’ha de fer, com demostra la

incapacitat per redactar el PAM o Programa d’actuació municipal, que és el full de
ruta i instrument estratègic de planificació
del qual avui en dia qualsevol Administració municipal que treballi seriosament es
dota al començament del mandat.
Amb aquest estat d’apatia i de sequera
política per part del Govern, atès que d’ençà dels Pressupostos de 2008 no hi ha
hagut iniciatives noves i rellevants sobre
la taula, és des del nostre Grup de CiU (i
altres de l’oposició) que hem decidit fer
propostes positives per a la millora de la
qualitat de vida de les persones mentre
esperem que la pluja també arribi a l’Equip
de Govern i no sigui necessària la construcció d’una canonada o, com ara es vol
dir, captació puntual i provisional d’idees.

seva mobilitat que repercuteixen en el
futur de la comarca.
Esquerra Republicana de Catalunya
dóna ple suport als diversos acords presos
pel Consell Comarcal del Maresme, en els
quals es demana la millora del transport
públic (especialment el ferroviari) i la gratuïtat de l’autopista per a les persones residents a la comarca, entre d’altres. A més,
creiem que és imprescindible la pacificació
de l’actual traçat de la N-II per tal de recuperar la façana marítima dels municipis del
Baix Maresme i per convertir el camí Ral en
el passeig que tots i totes desitgem.
Aquest mes de juliol, el Grup Municipal
d’ERC va presentar una moció al Ple en
què demanava al Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat tota una sèrie de mesures, entre les
quals hi ha la de donar prioritat al transport públic enfront del privat, tant pel que

fa a la xarxa ferroviària com a la implantació d’un servei d’autobús adient a les
necessitats de la comarca. També es
demanava la gratuïtat dels peatges de la
C-32, si més no per a les persones residents, i la pacificació de l’actual traçat de
la N-II. Hem de tenir en compte que el
2004 va finalitzar la concessió a Acesa del
tram Montgat-Mataró, que al seu dia va ser
prorrogat, i que l’ampliació fins a Palafolls
havia de ser gratuïta inicialment.
Així doncs, Esquerra està en contra de
les calçades laterals a l’autopista del
Maresme, ja que, a més de la forta inversió
que suposa la seva construcció, és una
nova agressió a la comarca i potencia el
transport privat enfront del públic. Malauradament, aquesta proposta no és compartida, com a mínim pels partits del PSC i
CiU, que clarament aposten per la construcció de les calçades laterals.

Aprofitem l’ocasió per encoratjar les
persones que estan treballant des de les
plataformes contra la N-II del Masnou,
Premià de Mar i Vilassar de Mar per tal que
ho segueixin fent en la seva línia i els oferim el nostre suport.
Vull informar-vos també que el Grup
Municipal d’ERC va presentar al Ple del
mes de juny una altra moció en què demanava a l’Ajuntament que sol·licités a l’Estat espanyol —que va ser qui va aprovar la
seva bonificació en un 95%— la compensació de l’impost de l’IBI de l’autopista
C-32. Pel que fa al quadrienni 2003-2006,
pot suposar un ingrés per a les arques
municipals de més de 70.000 euros; altres
ajuntaments ja ho han cobrat. Aquesta
moció va ser aprovada per unanimitat.
Finalment, vull desitjar-vos que gaudiu
de les merescudes vacances. Ens retrobem passat l’estiu.

per un import proper als dos milions d’euros. A la vegada, durant aquest primer any,
el Govern de PSC i ICV-EUiA, en minoria
per la renúncia d’ERC a formar-ne part, ha
preparat els fonaments del que serà l’acció
del Govern dels propers tres anys, que tindrà com a prioritat les polítiques adreçades a les persones.
En aquests darrers mesos, però, s’ha
produït allò que fa temps que tothom
anunciava: una brutal crisi de la construcció, provocada per factors de sobra coneguts. Aquesta crisi, que segons els experts
encara no ha arribat al punt més preocupant, ha estat acompanyada per l’augment
incontrolat del preu del petroli, i ha disparat les veus d’alarma a tot el país i, molt
especialment, a tots els ajuntaments de
Catalunya. La disminució dels ingressos
que comportarà la crisi de la construcció,

acompanyada dels efectes col·laterals,
posarà en perill l’estabilitat pressupostària dels ajuntaments i dificultarà l’execució dels seus projectes.
Per això, ara més que mai, es fa necessari que el Masnou, i la resta de municipis
de Catalunya, reclamem amb contundència allò que és de justícia: a) L’aplicació
sense dilació de l’Estatut de Catalunya i,
per tant, l’establiment d’un nou sistema de
finançament per a Catalunya que, tot i
mantenir la nostra solidaritat amb les
comunitats més pobres, ens permeti disposar dels recursos necessaris per realitzar-nos com a país. b) Un nou model de
finançament local que garanteixi la nostra
suficiència financera en la prestació de
serveis als nostres ciutadans. Per a ICVEUiA, aquest nou model ha d’adaptar-se a
les necessitats reals del municipi, ha de

respectar la nostra autonomia financera,
ha d’elevar la nostra participació en els tributs i en els ingressos de l’Estat, ha d’abolir la llei d’estabilitat pressupostària i ha
d’avançar en la fiscalitat ambiental.
Sense aquestes dues mesures, els ajuntaments estarem abocats a adoptar polítiques de contenció de la despesa pública
que, per molt que intentem evitar-ho, afectaran en quantitat i qualitat els serveis que
prestem als nostres ciutadans.
Tant el PSOE com el PSC tenen a les
seves mans els vots suficients per fer realitat aquestes mesures i, per tant, si no
volen acabar d’ofegar els nostres ajuntaments, han d’aprovar-les al més aviat possible. I, en aquest sentit, la nostra coalició,
al Masnou, a Catalunya i a Espanya, impulsarà les accions necessàries per tal d’exigir-los que així ho facin.

supost d’enguany no es compleixen els
objectius d’estabilitat pressupostària
marcats al nostre ordenament, i això perquè, bàsicament, demanem més diners
als bancs dels que podem retornar aquest
any, ja que el pressupost municipal va
néixer amb una necessitat de finançament extern de més de 1.700.000 euros,
una xifra considerable.
Un altre exemple: és també la primera vegada que l’Ajuntament decideix
imposar contribucions especials a determinats veïns d’una urbanització per ferlos pagar les obres de millora d’enllumenat. Es poden imaginar què hauria passat
si totes les actuacions en matèria d’enllumenat les haguessin suportat de manera
directa els veïns i no mitjançant els pres-

supostos generals de l’Ajuntament? O
què hauria passat si les millores recents
en l’enllumenat a la zona de Santa
Madrona les haguessin pagat aquests
veïns? Em temo que alguns polítics no
haurien repetit en els seus càrrecs.
Entenc que l’enllumenat públic és un servei bàsic que ha de donar l’Ajuntament,
així com el seu manteniment, i que ha de
ser suportat pels pressupostos ordinaris,
d’altra banda, com fins ara s’ha fet al
Masnou. Així doncs, si el Govern decideix canviar de criteri i fer pagar als
veïns per tenir els seus carrers il·luminats, deu ser que les finances municipals
no estan com antigament.
I, finalment, una qüestió notòria: totes
les administracions, tant la central com

les autonòmiques i locals, han declarat
que estan patint una disminució dels seus
ingressos i que, per tant, hauran d’adaptar les despeses a aquesta nova realitat
econòmica. Per què l’Ajuntament hauria
de ser immune a aquesta disminució d’ingressos?
És obvi que no és responsabilitat d’aquest Ajuntament la situació actual, però
sí que és responsabilitat seva donar una
resposta adequada a la nova situació,
com ja han fet altres administracions. Ha
de preparar un paquet de mesures per
adequar el volum de despeses que, sense
comprometre les partides destinades a
tasques socials, ofereixi una resposta eficaç a la crisi actual. Naturalment, espero
equivocar-me en les meves previsions.

el Masnou viu
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viu l’agenda d’AGOST i SETEMBRE
AGOST
6
Dimecres

CONTES

SETEMBRE 14
1
15
Dilluns

Cal reservar plaça. El taller començarà a l’octubre i és quinzenal. Les inscripcions es tancaran quan s’arribi a les quinze persones.
Preu: gratuït
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

Hora del Conte a la platja:
Contes animats
També hi haurà llibres, contes i revistes per
llegir i agafar en préstec.
Preu: gratuït

4

21.30 h · Carrer de Sant Miquel

Circulació del trenet

Sopar i revetlla amb ball amb
l’orquestra Mandrágora

Ho organitzen: Amics del Ferrocarril del Masnou

Dilluns

20 h · Ca n’Humet

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

20

Dijous

20 h · Espai de Trobada (Ca n’Humet)

Desè aniversari de la Nit
d’Havaneres i Rom
Exposició “Ganges, cuerpos
y almas”, del fotògraf Héctor
Zampaglione
11.30 h · Plaça de Marcel·lina de Monteys

V Fira de Dibuix, Pintura
i Fotografia Artística
del Masnou
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, a través de la
Comissió Organitzadora, integrada per Carles de la
Torre i Pepe Jiménez.

Ho organitza: Associació de Dones per la Igualtat
El Masnou

Presentació de la campanya “Sumem-nos al
mapa per un estat propi”
Més informació a www.estatpropi.cat

10

Ho organitza: Estatpropi.cat

6

Dissabte

De 10 a 21 h · Carrer de Sant Miquel

La Ganga al Carrer
Ofertes comercials
Els comerços instal·len paradetes al carrer i
ofereixen productes a preus de ganga.
Ho organitza: Associació de Veïns i Comerciants del
Carrer de Sant Miquel

19 h · Plaça d’Ocata (guingueta
El Primero, entre El Menyo i El Calima)

Creart al Masnou (Senegal
s’apropa al Masnou a través
de l'artteràpia)
Ho organitza: Creart
Hi col·labora: La Xalupa

10
9 h · Platja d’Ocata

1r. Campionat Vòlei Platja 4x4
Dintre del programa Els estius del Casino.
Preu: 10 ¤ per persona.
Per passar una bona estona jugant al Volei
Platja. Inscripcions a la Secretaria del Casino
o a secretaria@casinoelmasnou.org.

Dimecres

DIADA NACIONAL
20 h · Sala Capitular de l’Ajuntament
del Masnou

Conferència amb motiu de la
Diada Nacional de Catalunya
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

SARDANES

13

21.30 h · Local de l’Agrupació
Sardanista del Masnou (plaça d’Ocata)

18 h · Platja d’Ocata (davant de
l’estació de la RENFE)

Hora del Conte a la platja:
Contes d’aigua
Hi haurà llibres, contes i revistes per llegir i
agafar en préstec.
Preu: gratuït
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

20

Dimecres

18 h · Platja d’Ocata (davant de
l’estació de la RENFE)

Hora del Conte a la platja:
Contes de picaresca

Inauguració de les reformes
del local
22 h · plaça d’Ocata

Ballada de sardanes amb
motiu de la Diada amb la cobla
Marinada
Ho organitza: Agrupació Sardanista del Masnou
amb la col·laboració de l’Ajuntament del Masnou

11

Dijous

De 17.30 a 19.30 h · Museu Municipal
de Nàutica del Masnou

Ho organitza: Associació Cultural Sons

Passejada pel Masnou amb l’objectiu que les
persones nouvingudes puguin conèixer els
diferents elements d’interès del municipi
relacionats amb el patrimoni i la història de
la vila.

22

Dilluns

Preu: gratuït

A partir de les 10 h · Itinerant

Curem-nos en Salut.
Salut i Esport
Fins al 26 de setembre
Activitats de prevenció de malalties cardiovasculars. Consulteu-ne els detalls als cartells
informatius que s’editaran per a l’ocasió.

28

Diumenge

12 h · El Masnou

Bicicletada popular

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

22

Dilluns

23

dimarts

ARTESANIA

La matriculació als cursos es farà ambdós
dies, a excepció del curs de Fil i agulla, que
només es farà el dia 23. Els cursos que s’impartiran són: Fil i agulla, Decoració de ceràmica i vidres, Ioga i cos-ment, Taller de pintura i dibuix, Cuina, Art floral amb flor seca
i flor natural, Patchwork i labors, Plàstica en
anglès, Restauració de mobles, Marqueteria,
i Estampació. Preu: mensual
Ho organitza: Associació de les Arts i l’Artesania del
Masnou, amb la col·laboració de l’Ajuntament del
Masnou

24

SORTIDA
8 h · Castellar de n’Hug

Excursió a les fonts
del Llobregat
Dia de pagament: 22 de setembre
Informació i reserves: Casal de Gent Gran
Can Malet. Passatge de Marià Rossell, 2
El Masnou. Tel. 93 555 47 26

25

Estudi elaborat amb el suport de la Diputació
de Barcelona.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Jornades Europees
del Patrimoni. Itinerari sobre
la Guerra Civil al Masnou
Recorregut que recordarà indrets protagonistes d’episodis de la Guerra Civil: els bombardejos, les barricades, els refugis, les col·lectivitzacions de les empreses de la vila, les seus
dels sindicats i els comitès, l’arribada dels
nacionals, i els inicis de l’època franquista.
Preu: gratuït

29

Dilluns

EDUCACIÓ
19 h · Sala polivalent de l’Edifici Centre

Espai de Debat Educatiu.
Pla educatiu d’entorn

El veredicte del jurat es farà públic del 20 al
26 d’octubre del 2008. La dotació de la Beca
és de 3.000 ¤.
Ho organitza: Patronat Municipal del Masnou

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres

Museu Municipal de Nàutica del Masnou

Data límit d’entrega de treballs
de la IV Beca de Recerca Local
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb la
col·laboració de les entitats de la vila

D’11 a 14 h · Museu Municipal
de Nàutica del Masnou

El tema del debat, moderat per M. Jesús
Comellas, és el respecte. L’Espai de Debat
Educatiu neix amb l’objectiu de crear una
xarxa de debat relacionada amb aspectes
educatius diversos que abracin, no només
l’àmbit educatiu més pur, és a dir, l’escola,
sinó tot el seu entorn. Tot plegat, amb l’objectiu d’aconseguir millorar la situació de l’educació al Masnou. Aporteu-hi el vostre granet de sorra!
Preu: gratuït

26

Hi haurà llibres, contes i revistes per llegir
i agafar en préstec.

Parc temàtic Caramar

Dijous

19.30 h · 2a planta de Can Malet

Hora del Conte a la platja:
Contes, mentides i alguna
veritat

De 10 a 14 h i de 17 h a discreció

Ho organitza: Patronat Municipal del Masnou

Presentació de l’Estudi de
les situacions de dependència
de la gent gran del Masnou

18 h · Platja d’Ocata (davant de
l’estació de la RENFE)

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitzen: Amics del Ferrocarril del Masnou

Ofrena floral amb motiu de la
celebració de la festivitat de la
Diada Nacional de Catalunya

Dimecres

A principi de setembre s’especificarà l’hora,
el lloc de sortida i el recorregut. Aquesta
activitat s’emmarca dins la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura del 2008, que
porta el lema “Aire net per a tothom”.

XVII Festa del Trenet
Dimecres

Amb aquesta mostra, el fotògraf pretén
transmetre experiències i sentiments. L’exposició és un recorregut pel Ganges, riu sagrat
d’una civilització mil·lenària amb centenars
de divinitats, religions, creences i filosofies.
Preu: gratuït
Ho organitza: Patronat Municipal del Masnou

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

Ca n’Humet. Dissabtes d’Acció!
durant el mes de setembre
Cada mes, els dissabtes, de 17 a 20 h:
1r dissabte: Magic
2n dissabte: PlayStation
3r dissabte: Magic
4t dissabte: PlayStation

Horaris de Ca n’Humet
C/ de Fontanills, 77
Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 22 h;
dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 23 h, i diumenges, d’11 a 14 h i de 17 a 22 h. Espai de Trobada: de dilluns a dissabte, de 17 a 20 h.
Vacances del PIJ: del 8 d’agost al 12 de
setembre, ambdós inclosos. L’Espai de Trobada de Ca n’Humet romandrà tancat del 4 d’agost al 4 de setembre, ambdós inclosos.

La deixalleria mòbil s’instal·larà, del 12 al
17 d’agost, al parc de la Nimfa, i després, al
parc Pau Casals, del 26 al 31 d’agost. Del 9 al
14 de setembre, s’instal·larà al carrer d’Amadeu I, i, després, al parc de la Nimfa, del 23 al
28 de setembre. L’horari serà de dimarts a
dissabte de 10.30 a 13.30 h i de 16 a 19.30 h,
i els diumenges, de 10.30 a 13.30 h.

Matriculació als tallers
de l’Associació de les Arts
i l’Artesania del Masnou

Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines del Masnou

Jornades Europees
del Patrimoni. Itinerari per
a persones nouvingudes

Ho organitza: Patronat Municipal del Masnou

SALUT

11.30 h · Plaça de l’Onze de Setembre

Hi haurà llibres, contes i revistes per llegir
i agafar en préstec.
Preu: gratuït

27

Actuació dels grups Arjau (Calella de Palafrugell), Barca de Mitjana (Premià de Mar),
Vent Fort (Hospitalet de l’Infant), Boira (Lleida), Garbes i Rostolls (Begues), Jaume Arnella (Vallès), La Vella Lola (Arenys de Mar) i
Borinquen (el Masnou).

De 18 a 20 h · Can Malet, 3a planta

Ho organitza: Casino del Masnou

Dimecres

Del 6 al 28 de setembre

Hi col·labora: Ajuntament del Masnou

Presentació del portal
www.estatpropi.cat

Taller d’autoestima a càrrec
de la psicoterapeuta Carme Boo

ESPORT

C/ de Josep Pujades Truch, 1A
Horari: de dimarts a divendres, de 17 a 20 h;
dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h, i diumenges i festius, d’11 a 14 h. Dilluns tancat.

20 h · Plaça d’Ocata

10 h · Casal de la Gent Gran Can Malet

Diumenge

Sala d’Actes Municipal
Edifici Centre

HAVANERES

Dijous

Informació als telèfons: 655 55 00 27
i 93 555 52 73.

Cadascú porta el seu sopar. Hi haurà taules
al carrer. L’acte és obert a tothom qui hi vulgui participar. Cal comprar els tiquets a la
botiga La Gioconda (c/ de Sant Miquel, 14).
Ho organitza: Associació de Veïns i Comerciants del Carrer Sant Miquel
Preu: per definir

EXPOSICIONS

PINTURA

Dissabte

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

7

Dissabte

D’11 a 13.30 h · Parc temàtic Caramar

15.30 h · Biblioteca
Pública Joan Coromines

Inscripcions per al taller
d’escriptura creativa per a
gent adulta, curs 2008-2009

18 h · Platja d’Ocata (davant de
l’estació de la RENFE)

27

Diumenge

Servei d’assessoria jurídica
per a dones
Podeu demanar consulta de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h, personalment a Ca n’Humet (Fontanills, 77), trucant al telèfon
93 540 53 85, o bé enviant un correu electrònic a dona@elmasnou.cat amb l’adreça
de correu electrònic on es vulgui rebre la
resposta.

Viatge al Perigord
Viatge de sis dies durant el qual es visitarà
Toulouse, Roque St. Christophe, Château Beynac, Roque-Gageac, Manoir d’Eyrignac, Sarlat,
Château Milandes, Perigeux, Monpazier, Gouffre de Proumeyssac, Bergerac, Carcassonne i
Narbonne. El dia de sortida serà el dijous 23
d’octubre, a les 6 h.
Informació i reserves: Casal de Gent Gran
Can Malet (ptge. de Marià Rossell, 2. Tel. 93
555 47 26)
Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

Curs de formació ocupacional
d’auxiliar d’infermeria en geriatria
Curs adreçat a persones treballadores en
situació d’atur. Es farà del 13 d’octubre de
2008 al 27 de febrer de 2009 en horari de
9 a 13 h, de dilluns a divendres. Es faran un
total de 354 hores: 248 de teòrica i 196 de
pràctica.
Per a més informació i inscripcions, podeu
adreçar-vos a la Regidoria de Promoció
Econòmica: c/ d’Itàlia, 50, 1a planta, telèfon
93 540 62 00, adreça electrònica
p.economica@elmasnou.cat, en horari de
8.30 a 14 h. Inscripcions obertes fins al 26 de
setembre.

Horaris dels equipaments del Patronat
Museu Municipal de Nàutica:
Tancat de l’1 al 31 d’agost.
Casa de Cutura:
Tancada de l’1 al 31 d’agost. A partir del
setembre romandrà tancada per obres.
Arxiu Municipal, horari d’estiu:
Dilluns i dimecres, de 9 a 14 h.
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Federació del Comerç, la Indústria
i el Turisme del Masnou
Beneficis i millores per als comerços associats, promoció per al municipi
Carles Cruz
President de la
Federació del Comerç,
la Indústria i el
Turisme del Masnou

L’entitat organitza diverses fires per promoure el comerç local. A la dreta la Fira Comercial i Gastronòmica, a l’esquerra, la de Santa Llúcia.

La Federació del Comerç, la Indústria i el
Turisme del Masnou es va crear l’abril de
l’any 2000 com a entitat sense ànim de
lucre i totalment apolítica amb l’objectiu
de promocionar, ajudar i assessorar en la
defensa dels interessos, i, en conjunt,
sobre qualsevol altra activitat encaminada
a la millora del comerç i la situació dels i
les professionals d’aquest sector i de la
indústria del Masnou. Va ser una iniciativa
comuna de les sis associacions de comerciants que en aquella època estaven en funcionament al poble amb la finalitat de dur
a terme el Pla de dinamització comercial,
signat amb l’Ajuntament del Masnou i la
Generalitat de Catalunya.

Senyalització
Un dels projectes de millora
és el de la senyalització
comercial. Sota el lema
“Comerç federat, comerç
de qualitat”, la Federació
va endegar una campanya
de senyalització a les botigues federades amb l’objectiu de facilitar la identificació i el reconeixement dels
comerços federats.

EL PRESIDENT REMARCA
QUE PER ENFORTIR LA FEDERACIÓ HAURIEN DE COMPTAR
AMB EL 100% DEL COMERÇ
ASSOCIAT
L’entitat, que actualment compta amb
194 establiments federats (aproximadament un 51% del total de comerços que hi
ha al municipi), està formada per una junta
directiva de vuit membres, presidida, des
del 21 de febrer passat, per Carles Cruz.
Cruz recorda que “el comerç del municipi
el promou, bàsicament, l’Ajuntament i la
Federació”, i fa una crida per demanar que
“com més federats siguem, més força tindrem per fer canvis al municipi”.
La Federació vol ser el punt de trobada
dels comerços masnovins per ajudar els
associats a relacionar-se entre ells i afavorir iniciatives conjuntes que siguin un punt
d’unió entre tots. L’entitat recull les propostes i les inquietuds dels socis i sòcies,
proposa actuacions i posa els mitjans adequats perquè siguin eficaces. Dins del pla

d’activitats promocionals i de comunicació
de l’entitat, amb la intenció de donar la
millor gestió comercial als comerços associats, s’han creat un seguit d’avantatges,
entre els quals destaquen la presència a les
fires amb condicions i descomptes especials per als federats; servei gratuït de consultes d’assessorament comercial, laboral i
jurídic; campanyes publicitàries conjuntes
als mitjans de comunicació (també gratuïtes), i pertinença immediata, com a soci de
la Federació, a la Confederació de Comerç
de Catalunya, entre d’altres.
A més a més, per potenciar i millorar
l’oferta per als consumidors i consumidores, l’entitat organitza diverses activitats
al llarg de l’any, entre les quals destaquen
la Fira Comercial i Gastronòmica, que se
celebra l’últim diumenge de maig
(enguany la pluja va obligar a suspendrela), i la Fira de Santa Llúcia, celebrada
durant el pont de la Constitució. També
col·labora en altres activitats del municipi, com la Festa Major, amb motiu de la
qual, aquest any, va regalar samarretes
commemoratives, que es van distribuir a
través de la Comissió de Festes.

Quina és la situació actual del comerç
al municipi?
No estem en un bon moment comercial, ja
que s’està fent molt de ressò de la famosa
crisi, que fa temps que s’està notant. El meu
consell a tots els comercials i/o industrials
és que mirin d’optimitzar temps i recursos,
i afrontar aquests moments que estem passant amb serenitat i prudència.
Quina resposta estan donant els
comerços del Masnou a la Federació?
Tal com he dit abans, els temps que vivim
no són favorables i ens trobem amb casos
de tot tipus: empreses i comerços que tanquen, botigues que volen fer reducció de
despeses, federats nous que agafen amb
il·lusió l'obertura del seu nou negoci tot i la
situació econòmica que tenim…
Quins són els projectes més immediats
que teniu?
Sempre vetllem per l’interès del soci, ja
sigui de forma individual o col·lectiva.
Volem negociar l’obtenció de rebaixes fiscals, ja sigui en impostos de vehicles comercials, altes o traspassos de comerç, escombraries... També volem aconseguir condicions bancàries especials per als socis, així
com que el terminal al punt de venda (TPV)
sigui gratuït i sense comissions. A més a
més, volem aconseguir que els comerços,
igual que els habitatges particulars, puguin
portar gratuïtament els residus a la deixalleria, entre d’altres.

Com contactar-hi:

D’esquerra a dreta: Joan B. Vidal (tresorer), Joaquim Moliner (vocal), M. Antònia Olivella
(vocal), Carles García (secretari), Miguel Tripiana (vicepresident), Carles Cruz (president),
Mireia Cullell (comercial), Alicia Martínez (secretària), Jordi Manrique (vocal).

Plaça de Catalunya, 2
El Masnou
Telèfon: 93 555 52 03
comercmasnou@comercmasnou.com
www.comercmasnou.com

el Masnou viu
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PLE DEL JULIOL

Veïns i veïnes d’Ocata i del carrer de Fontanills demanen la
supressió dels concerts a la platja i a Ca n’Humet

La sala de plens es va omplir de ciutadans i ciutadanes que volien manifestar la seva protesta.

Una trentena de persones, veïnes d’Ocata i
del carrer de Fontanills, van presentar les
seves protestes al consistori al Ple del 17
de juliol pels problemes d’incivisme que
han de patir com a conseqüència dels concerts i altres activitats que s’organitzen a la
platja i a Ca n’Humet. El grup, molest pels
problemes de convivència que es van viure
el cap de setmana del 12 i 13 de juliol amb
motiu del festival Anacrusa Fest, a través
del portaveu Xavier Forcada, va protestar
contra “els botellons municipals”, “els exagerats decibels” i “el consum de drogues”
que afirmen que tenen lloc a la platja.
També van denunciar actes incívics, com
“les defecacions i orins al carrer” de la gent
que assisteix a aquest tipus d’activitats.
Els veïns i les veïnes també van reclamar “formar part d’una comissió que pugui
decidir sobre l’organització d’aquest tipus
d’actes”. A més a més, la principal reclamació és que l’alcalde, Eduard Gisbert,
adquireixi un compromís perquè no es tornin a repetir activitats com aquestes ni a la
platja d’Ocata ni a Ca n’Humet.

L’alcalde ja havia demanat disculpes per
les molèsties que havien patit els veïns i les
veïnes abans de donar-los la paraula, i va
explicar que havia encarregat “una investigació en profunditat” per analitzar els
errors de gestió, la capacitat de resposta de
la Policia Local i del mateix Ajuntament, i
la necessitat de conciliar l’oci de la gent
jove a la platja amb el descans i la
tranquil·litat del veïnat.
Entre els punts de l’ordre del dia del Ple
també va destacar l’aprovació, per unanimitat, del protocol municipal per a casos
de violència de gènere del Masnou. Segons
la regidora de Dona, Marta Neira, aquest
protocol ha de servir per sensibilitzar la
societat sobre aquesta problemàtica i ajudar a la prevenció d’aquests casos.
En l’apartat de mocions, els grups municipals de PSC, ICV-EUiA, ERC i PP en van
presentar una d’urgència en relació amb
els accessos del CEIP Marinada. Després
de ser aprovada la urgència de la moció
amb l’abstenció de CIU, la moció va rebre
el vot positiu de tots els grups municipals.

Xavier Forcada.

Altres punts del Ple del 17 de juliol
Serveis centrals
Modificació del punt número 7 del Ple
extraordinari del 12 de juliol de 2007, referent
a: assignacions econòmiques a les persones
membres de la corporació local i dels grups
municipals. 17 vots a favor (PSC, CiU, ICV-EUiA
i PP) i 3 en contra (ERC).
Finances
Expedient de modificació del pressupost
1/2008, per crèdit extraordinari. 18 vots a
favor (PSC, CiU, ERC i ICV-EUIA) i 2 en contra
(PP).
Aprovació del pla economicofinancer que
procedeix elaborar com a conseqüència d’incórrer en els supòsits previstos a la Llei 18/2001,
de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària. 12 vots a favor (PSC, ERC i ICVEUiA), 6 abstencions (CiU) i 2 en contra (PP).
Expedient de modificació del pressupost
1/2008, per suplement de partides. 17 vots a favor
(PSC, CiU, ICV-EUiA i PP) i 3 en contra (ERC).

Expedient de modificació del pressupost
2/2008, per suplement de partides. 12 vots a
favor (PSC, CiU, ERC i ICV-EUiA) i 8 abstencions (CiU i PP).
Mocions
Moció que presenta el Grup Municipal del
PSC de suport a la candidatura dels castells
com a Patrimoni Cultural de la Humanitat.
Aprovada per unanimitat.
Moció que presenta el Grup Municipal del PSC
contra la directiva europea sobre l’increment de
la jornada laboral. 18 vots a favor (PSC, CiU, ERC
i ICV-EUIA) i 2 abstencions (PP).
Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC
en suport d’un model de mobilitat sostenible a
la comarca del Maresme. Passa a comissió
informativa.
Moció que presenta el Grup Municipal de CiU
sobre el Consell de les Arts. Aprovada per unanimitat. El regidor Mariano Alquezar, d’ICV-EUiA,
no hi era a la sessió.

PLE DEL JUNY

El Ple de l’Ajuntament aprova l’ordenació de les contribucions
especials per reformar l’enllumenat públic de Can Teixidó
El Ple de l’Ajuntament del Masnou, en la
sessió ordinària del 19 de juny, va aprovar,
entre altres punts, la imposició i l’ordenació de les contribucions especials per al
projecte de reforma de l’enllumenat públic
a Can Teixidó. La iniciativa va ser aprovada amb els vots a favor dels grups del PSC,
amb 7 vots; CiU, amb 6 vots; ICV-EUiA,
amb 3 vots; ERC, amb 3 vots, i 2 vots en
contra del PP, que va intentar ajornar
aquest punt per al Ple següent, ja que considera desajustat el criteri que s’està aplicant, el qual repercuteix el 90% del cost per
als propietaris i propietàries i el 10% al consistori.
El regidor de Promoció Econòmica i
Finances, Artur Gual, va defensar el seu
vot favorable explicant que, quan l’Ajuntament va fer recepció de la urbanització privada de Can Teixidó, ja presentava una
manca de serveis pel que fa a l’enllumenat.
Tot i que han transcorregut més de quinze
anys des d’aleshores, l’Ajuntament actual

ha d’adaptar aquella xarxa privada a les
necessitats del Pla integral per a enllumenat públic amb els mateixos criteris que
s’han utilitzat a la resta de sectors del
municipi. Gual va citar com a exemple la
urbanització de Can Barrera i altres actuacions en diferents sectors. També va replicar que el criteri de repercutir el 90% del
cost de l’obra als propietaris i propietàries
i el 10% d’aportació municipal és el mateix
que ha emprat el consistori actual en totes
les actuacions que han requerit l’aplicació
de contribucions especials. A més a més,
també ha estat el mateix percentatge que
va utilitzar fa uns anys l’Ajuntament d’Alella quan va aplicar la reforma de l’enllumenat i les quotes contributives a la part d’urbanització que pertany al seu terme municipal.
En el punt de les mocions, van passar a
comissió informativa dues de les tres presentades pel grup de CiU. La primera
sol·licitava la confirmació de la transfor-

mació de l’actual Centre de Salut Mental en
Centre de Dia de Salut Mental. Pel que fa a
la segona, que tractava sobre la campanya
“Catalunya lliure de bosses de plàstic”, es
va aprovar per urgència i per unanimitat de
tots els grups, ja que finalitza el termini
d’adhesió abans de la celebració del proper
Ple. La tercera, en la qual es demanava l’impuls de l’aprofitament de les aigües pluvials per a usos domèstics, es va traslladar
també a la comissió informativa especial
sobre la sequera.
A més a més va ser aprovada, per unanimitat, la moció presentada per tots els
grups municipals per demanar a l’Estat
espanyol la compensació corresponent a la
bonificació del 95% de l’impost de béns
immobles a la concessionària de l’autopista del Maresme.
També es va aprovar una moció presentada pel PSC i ICV-EUiA per adherir-se a la
commemoració del Dia de l’Alliberament
de Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transse-

xuals. El vot de les formacions polítiques
va ser favorable, a excepció del PP, que es
va abstenir.

La resta d’acords del Ple
van ser els següents:
Serveis Centrals
Concurs per convocar la licitació corresponent de la guingueta ubicada al parc esportiu
Pau Casals. Aprovat per unanimitat.
Finances
Aprovació del contracte de préstec d’inversions 2008 amb Caixa Catalunya, i acceptació
de la subvenció de la Diputació de Barcelona i
de conveni a fi de subsidiar el tipus d’interès
del contracte. Aprovada per unanimitat.
Acceptació del crèdit per a la urbanització de la plaça del Mercat Vell i aprovació
del conveni regulador amb Caixa Crèdit
Cooperació Local. Aprovada per unanimitat.
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El Dia del Medi
Ambient crida
l’atenció sobre el
gamarús
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La bandera blava
torna a onejar a la
platja d’Ocata

el Masnou viu

El Masnou, lliure
de bosses de
plàstic

Un dels punts informatius al parc del Llac.

Al Masnou es van celebrar diversos actes amb motiu
del Dia Mundial del Medi Ambient, el 5 de juny. El cicle
es va iniciar amb la xerrada acompanyada d’una exposició sobre la presència del gamarús al Masnou. També
dins la celebració d’aquesta diada, el diumenge 8 de
juny, el parc del Llac va acollir una trobada d’entitats
del municipi que treballen en temes relacionats amb el
medi ambient. Hi va haver un punt informatiu sobre els
residus al Masnou, es va inaugurar el sistema de recirculació d’aigua del parc i es va fer una demostració de
com funcionen les cuines solars amb degustació de
productes cuinats. A més a més, hi va haver jocs
mediambientals per a la canalla i una actuació infantil.

Bosses de compra reutilitzables.
Conesa i Álvarez Artidiello hissen la bandera blava.

El dimarts 1 de juliol, es va hissar la bandera blava de la
platja d’Ocata. La regidora de Salut Pública, Cruz Álvarez, i la regidora a l’oposició, de CiU, Irene Conesa
van penjar-la a l’altura de l’estació de tren d’Ocata. La
Fundació d’Educació Ambiental (ADEAC-FEE) ha concedit a la nostra platja aquest reconeixement per l’esforç i per haver complert determinats criteris de legalitat, accessibilitat, sanitat, neteja i seguretat.

SALUT

El 3 de juliol, el Masnou va celebrar el Dia Lliure de
Bosses de Plàstic, dins la campanya promoguda per
la Fundació Privada Catalana de Prevenció de Residus i Consum Responsable. L’Ajuntament del Masnou
va instal·lar un estand a l’Edifici Centre per informar
sobre la campanya global per eradicar l’ús de les bosses de plàstic i conscienciar la població sobre la
necessitat de la reducció de la utilització d’aquest
material. Al llarg de tot el dia es va obsequiar amb una
bossa reutilitzable de roba a tothom.

DONA

Rescats aquàtics a les
platges del Masnou

Presentada una guia per
a invidents per conèixer
el cos i estimar-lo

La regidora i les autores en un moment de la presentació del llibre.

Un moment del simulacre del rescat aquàtic.

Un bon nombre de banyistes van presenciar les exhibicions i van participar a les
activitats organitzades durant tot el dia de
dissabte 5 de juliol a les platges d’Ocata i
el Masnou per celebrar el Dia de la Creu
Roja. Organitzada per aquest organisme
internacional, amb la col·laboració de l’Ajuntament aquesta diada volia difondre la
tasca dels voluntaris i voluntàries de la
Creu Roja i contribuir a recaptar fons.
Entre les activitats dutes a terme, la més

destacada va ser el simulacre de rescat
aquàtic, que es va fer al migdia a la platja
d’Ocata i a la tarda, a la del Masnou. Els
rescats aquàtics simulats van ser diferents
a les dues platges, ja que estaven adaptats
a la realitat amb què es troba la Creu Roja
a cada zona. A la platja del Masnou han
d’actuar bàsicament per traumatismes a la
zona de l’espigó, i a la d’Ocata, per accidents més generals. També es van fer
diversos tallers i jocs per als infants.

La Guia bàsica d’educació afectivosexual per a persones amb discapacitat visual, elaborada per
Esther Sánchez, Maria Honrubia i
la regidora masnovina de CIU M.
Dolores Chacón, es va presentar
dimecres 10 de juny a la Biblioteca
Pública Joan Coromines. A l’acte,
presentat per la regidora de Cultura i de Dona, Marta Neira, hi van
assistir una trentena de persones
que van voler conèixer les característiques de la guia.

El llibre, que ha comptat amb el
suport de l’ONCE per adaptar-ne els
continguts al llenguatge braille i en
gravacions sonores, fa un recorregut per les diferents etapes sexuals
i reproductives del cos humà. La
principal voluntat de l’obra, segons
van explicar les seves autores, és
que els lectors i les lectores coneguin el propi cos, que s’acostin a la
sexualitat i la reproducció d’una
manera natural, i que disposin de
tota la informació.

el Masnou viu
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On són els límits del plaer i la creativitat?
La Casa de Cultura va mostrar la tasca de quinze artistes joves durant la Festa Major
El divendres 27 de juny, a les 20 h, a la Casa
de Cultura, es va encetar la Festa Major de
Sant Pere amb la inauguració de l’exposició de Joves Creadors “Plaer i límits?”, en
què el grup d’artistes que hi participaven
van representar el significat del concepte
plaer des de la seva creativitat, i quins són

i on pensen que poden ser els límits. La
mostra estava formada per treballs de
diverses disciplines artístiques fets per creadors i creadores fins a trenta anys, tant
del Masnou com de fora del municipi. S’hi
van exposar una gran varietat d’obres d’art,
des de gravats, pintures i escultures fins a

videoart, joieria, fotografies, disseny de
roba o curtmetratges. El discjòquei Boytronic va punxar música durant l’acte.
La regidora de Joventut, Cruz Álvarez
Artidiello, va manifestar la seva satisfacció
per la celebració d’una convocatòria d’aquest tipus i va comentar que cal promoure

tant com sigui possible la tasca dels joves
creadors del municipi. “Vull agrair als joves
creadors la fantàstica resposta que han
donat a la pregunta: “Plaer i límits?” i que ha
fet possible una exposició fresca i engrescadora, una de les més interessants d’enguany
a la Casa de Cultura”, ha afirmat.

Van participar en la mostra: Marta Viñallonga, Víctor Sancho, Gares (Pedro Espigares), Cristina Camarero, Íngrid Ventura, Ànnia Aragonès, Núria Casalpeu, Xavier Rodríguez,
Cristian Garro, Yolanda Vives, Pol Codina, Carla Segú, Joaquim Martínez, Toni Valdés, Teresa M. Aragó i Aleix Carreño.

Obra de Marta Viñallonga

Obra de Pol Codina

Obra de Gares (Pedro Espigares)

Obra de Cristina Camarero

Obra de
Yolanda Vives

Obra d’Íngrid Ventura

Obra de Núria Casalpeu

Obra d’Aleix Carreño

Obra de Carla Segú

Obra de Joaquim Martínez

Obra de Xavier Rodríguez

Obra de Teresa M. Aragó

Obra de Toni Valdés

Obra
d’Ànnia Aragonés

Cristian Garro i Víctor Sancho van
participar en la mostra amb dues
produccions audiovisuals.

Aquest estiu, Fakaló!
OFERTA D’ACTIVITATS PER A INFANTS I JOVES
L''skate' ha estat una de les
activitats amb més resposta.

Algunes de les noies que
van participar en el taller
de bijuteria.

Fakaló Jove

Casal d’estiu infantil

Aquest any, els nois i noies del Masnou “han sortit de
l’ou”. Sota aquest reclam, ells mateixos han estat els
que han proposat a la Regidoria de Joventut les activitats que volien fer durant les vacances. Una seixantena de joves del Masnou han gaudit d’alguns dels tallers
que ja han finalitzat. Els tallers que s’han dut a terme
durant l’estiu són: bijuteria, guitarra, guerra de pintura, surf de vela, skate i hip-hop.
La regidora de Joventut,
Cruz Álvarez Artidiello,
ha valorat molt positivament la resposta del jovent
davant la possibilitat que
fossin ells mateixos qui
triessin els tallers que s’havien de programar: “No hi
ha activitats millors per als
joves que les que ells
mateixos proposen. Des
de la Regidoria de Joventut, continuarem donant
resposta a les seves
demandes i el jovent del
Masnou continuarà «sortint de l’ou»”.

Aquest any, el casal d’estiu ha crescut en tots els
seus aspectes, però sobretot en la quantitat d’infants que en poden gaudir. S’han apuntat 245
infants, un 104% més respecte de l’edició anterior.
Així doncs, durant la primera setmana hi han participat 71 infants; la segona, 145; la tercera, 165, i la
quarta, 160. La regidora de Joventut, Cruz Álvarez
Artidiello, ha explicat que “la conciliació de la vida
laboral i familiar és i serà una de les prioritats d’aquest Govern. Hem doblat els dies de casal i n’hem
ampliat l’horari. També ens hem adaptat a noves
demandes i necessitats. La resposta dels masnovins
i masnovines ha estat a l’altura i hem duplicat el
nombre de places”.
Aquest any, per primera vegada, el casal ha
començat el 25 de juny i s’ha allargat fins al 10 de
setembre, el doble de setmanes que s’oferien anteriorment. A més a més, se n’ha ampliat l’horari i tots
els grups gaudiran setmanalment d’una excursió, un
dia a la platja i un dia a la piscina del Complex Esportiu Municipal.
Els infants també han gaudit ja de tres excursions,
durant les quals s’ho havien passat molt bé: a la
Bassa de Sabadell, al parc vial de Molins de Rei i a
Can Montcau.

16

FESTA MAJOR

juliol - agost 2008

el Masnou viu

1

Sant Pere en imatges
Balanç positiu de la Festa Major

2
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EL MASNOU OPINA:
Pol Mottura
“Com a jove que sóc, vull
remarcar la manca d’activitats destinades a la
gent de la meva edat, tot
i que a la Festa Major
d’enguany el concert de
Canteca de Macao va ser una gran sorpresa.
Com a masnovins i masnovines amb un gran
pes en el futur del municipi, crec que se’ns
hauria de tenir més en compte.”

Lourdes Alonso
3

“La idea dels menús de
Festa Major em va semblar una incitativa molt
enginyosa. Espero que
l’any que ve siguin molts
més els restaurants que
ofereixin aquesta original opció a preu tancat durant la Festa Major.”

Laia Pairot

4

5

L’exposició de Joves Creadors “Plaer i límits?”; el pregó de Festa Major, a
càrrec de Lluís Millet; el correfoc juvenil; el castell de focs artificials; la
jornada castellera amb les colles de Castellers de Badalona, Xicots de
Vilafranca i Castellers de Terrassa; el concert del grup de mestissatge
Canteca de Macao, i moltes altres activitats van tenir cabuda a la Festa
Major d’enguany, celebrada entre el 27 i el 30 de juny. Sota el lema “El
Masnou, gresca i enrenou!”, un llarg cap de setmana va omplir el munici-

6

“Per mi, el correfoc és el
més destacat de la
Festa Major masnovina.
D’altra banda, aquest
any em va agradar la
jornada castellera. Els
carrers engalanats els vaig trobar una mica
fluixos. Sé que decorar un carrer no és gens
fàcil, però m’agradaria que fossin més els
veïns i veïnes que vestissin els seus carrers
de festa.”

pi de propostes per a tothom. Enguany, la novetat va ser el menú especial de Festa Major que alguns restaurants van oferir durant aquests dies.
La regidora d’Activitats i Festes, Marta Neira, ha valorat molt positivament la celebració: “Com a responsable de la Regidoria, estic molt contenta de com s’han desenvolupat tots els actes i s’ha de reconèixer l’esforç de totes les persones que hi van treballar, i especialment de la
Comissió de Festes, perquè tot sortís com estava previst”.

1. El ball tirat de Festa Major, al pati del
Casino, el dia 29.
2. El concert del grup Canteca de Macao, a
la platja d’Ocata, el dia 29.
3. Actuació de la Coral Xabec, el dia 30.
4. Mostra de Joves Creadors “Plaer i límits?”
5. Festa de la Música, el dia 15.
6. La jornada castellera va ser una de les
novetats més destacades d’enguany.
7. Actuació a la plaça de Marcel·lina de
Monteys durant la trobada de gegants,
el dia 28.
8. El Concurs de Paelles i la gran paella popular, a la plaça de Ramón y Cajal, el dia 29.
9. Esmorzar popular per inaugurar la festa
al carrer de Sant Rafael, el dia 28.
10. Havaneres i rom cremat al carrer de Pere
Grau, el dia 29.
11. Lluís Millet durant el pregó de la Festa
Major.

10

8

7

9

11
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Espectacles de qualitat
al Ple de Riure
La dotzena edició del Festival torna a mobilitzar
la ciutadania al voltant del teatre còmic

2

1

3

4

Els dies en què se celebra el Ple de Riure al Masnou suposen una de les èpoques
més entranyables al municipi, quan la platja és envaïda pel gran envelat, que cada
any es fa més acollidor per rebre el públic. Els masnovins i les masnovines donen
el seu suport tant pel que fa als espectacles que es fan dins l’envelat com els que
es fan a la platja o bé a altres racons del poble, com a la plaça de Marcel·lina de
Monteys o la de Ramón y Cajal.
Sota la direcció de la companyia Chapertons, en aquesta dotzena edició, el Festival ha tornat a oferir espectacles de gran qualitat, com el monòleg Las que faltaban, d’Antonia San Juan, o l’espectacle de mim de Joseph Collard, Zic-Zag. Sí que
es va trobar a faltar, però, el monòleg Nonsolum, de Sergi López, que va haver de
suspendre la seva actuació a causa de la lesió que havia patit durant el rodatge de
la pel·lícula Partir, dirigida per Catherine Corsini, a Nîmes, França. L’espectacle
substitut, Passió pel TúrmixPlayback, de la companyia The Chanclettes, tampoc
no va decebre.

5

El bon desenvolupament del Festival anima l’organització, molt satisfeta per la
resposta rebuda, a continuar treballant en un any en què se sent especialment
engrescada pel projecte Ple de Tardor, que allargarà la programació teatral còmica fins al mes de desembre.

7

9

10

11

6

8

12

1. Gresca al Mercat Municipal / 2. Antonia San Juan / 3. Los Gingers a la plaça de Marcel·lina de Monteys / 4. Ngoro’Ngoro / 5. Joseph Collard / 6. La banda del festival, Vatua l’Olla / 7. The Chanclettes /
8. Vatukem a l’exterior de l’envelat / 9. Jashgawronsky Brothers / 10. Yllana / 11. D’Irque & Fien. Els infants, també protagonistes del Festival / 12. Ambient a l’interior de l’envelat.
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La sisena edició del Fascurt
consolida el Festival
‘Mensajes de voz’, de Fernando Franco, premi al millor curtmetratge de ficció
Entre el 3 i el 5 de juliol es va celebrar la sisena edició del Festival de Curtmetratges Fascurt, en què van tenir cabuda les seccions oficials de Ficció, Animació, Xperiment Visual, Undercurt i
Del Curt al Llarg, amb un programa molt complet de més de seixanta curts. L’organització, a càrrec de l’associació cultural Akonga, calcula que unes tres mil persones van passar per aquest Festival.
El premi al millor curtmetratge de ficció d’aquesta edició, dotat
amb 1.400 euros, va ser per a Fernando Franco, amb la seva obra
Mensajes de voz. D’altra banda, el premi del públic, dotat amb
300 euros, va ser per a Chino, de Rogelio Sastre.
El cinema La Calàndria i la platja d’Ocata van ser els dos espais
on es van celebrar les activitats del Festival. A més a més de la
projecció dels curts, també hi va haver actuacions musicals i de
teatre.
Una de les novetats del Festival d’aquest any ha estat que s’han
anat programant altres activitats fora del calendari habitual.
Així, el 16 de maig, l’organització va oferir a Ca n’Humet un avançament del Festival, amb una jornada dedicada a la producció
audiovisual de Colòmbia. En edicions anteriors, el Festival ja havia
recorregut a la producció audiovisual sud-americana, amb països
convidats com Mèxic, l’Argentina i Cuba.

Les projeccions a la platja, un èxit.

El 13 de juny es va fer la festa de presentació del Festival, a Ca
n’Humet, en la qual es va donar a conèixer tota la programació del
Festival, i va tenir lloc una segona jornada, dedicada a Bill
Plympton, un realitzador nord-americà que ha sortit de l’anonimat per la seva actitud provocadora i agosarada.
Elena Alcina, membre d’Akonga, explica que “amb aquesta sisena edició, el Festival de Curtmetratges del Masnou Fascurt s’ha
consolidat professionalment. Des d’Akonga estem molt satisfets
amb el desenvolupament dels tres dies de Festival, tant per la
qualitat de la programació i l’organització com per l’èxit de
públic. Amb el Fascurt 2008 hem demostrat, una vegada més,
que amb moltes ganes i pocs recursos es poden portar a terme
grans projectes”.

El palmarès
Premi de Ficció
Mensajes de voz, de Fernando Franco (Madrid).
Premi amb una dotació econòmica de 1.400 euros.
El cinema La Calàndria va acollir diverses projeccions.
Premi Undercurt
Musika, d’Asier Urbieta (País Basc).
Premi amb una dotació econòmica de 500 euros.
Premi d’Animació
Hezurbeltzak, una fosa común, d’Izibene Oñederra
(País Basc).
Premi amb una dotació econòmica de 500 euros.
Premi XperimentVisual
YOV, de Carlos Pérez (Andalusia).
El premi suposa l’entrada directa a la selecció del VAD
Festival i una dotació econòmica de 500 euros.
Premi del Públic
Chino, de Rogelio Sastre (Madrid).
Premi amb una dotació econòmica de 300 euros.

L'actor Víctor Clavijo va recollir el premi al millor curtmetratge de ficció per 'Mensajes de voz' en nom
de Fernando Franco.

El Fascurt, organitzat per l’associació cultural AKONGA,
compta amb el suport de l’Ajuntament del Masnou, la Generalitat de Catalunya i la Xarxa de Municipis de la Diputació de
Barcelona, així com amb el patrocini de Magners i la col·laboració d’altres entitats privades.
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El Masnou estrena temporada
estable de teatre
El cicle Ple de Tardor inclou representacions teatrals i activitats
formatives, i incideix en el gènere còmic
Un altre dels aspectes destacats d’aquesta iniciativa és que inclourà les
produccions dels grups locals de teatre
amateur. Així, el GAT presentarà les
seves propostes el 3 de novembre i el
13 de desembre.

Al mes d’octubre, es farà realitat una
de les principals demandes culturals
dels masnovins i masnovines amb la
presentació de la primera temporada
estable de teatre al municipi. Nascuda
inevitablement lligada al Festival Internacional de Teatre Còmic Ple de Riure,
aquesta iniciativa suposarà la programació d’un total de cinc espectacles
entre els mesos d’octubre i desembre,
així com l’organització d’un curs d’iniciació al clown a càrrec de Virginia
Imaz.

Un repte important

La regidora de Cultura, Activitats i
Festes, Marta Neira, ha explicat que
aquesta iniciativa és un dels reptes més
importants del seu Departament, ja que
existia des de feia temps la demanda
d’oferta teatral al Masnou, alhora que
“es reforça el Ple de Riure amb una
programació de tardor per aconseguir
que tota la ciutadania s’impliqui més en
un festival que tant aporta al municipi”.
Neira també ha afirmat que la programació estable de teatre té una ferma
voluntat de continuïtat. Com en el cas
del Ple de Riure, la direcció artística
serà a càrrec de la companyia teatral
masnovina Chapertons.

EL CICLE VOL ALLARGAR
L’ESPERIT DEL PLE DE RIURE
DURANT LA TEMPORADA DE
TARDOR PER PROMOURE EL
TEATRE AL MUNICIPI
Precisament aquesta actriu, que ja
va actuar el 1997 a la primera edició del
Ple de Riure amb un èxit de públic destacable, serà l’encarregada d’inaugurar
el festival amb l’espectacle Encantadas, el dia 3 d’octubre. També passaran
per l’escenari de Ca n’Humet l’espectacle La forma de les coses, de Neil
Labute, dirigit per Julio Manrique, en
una coproducció del Teatre Lliure i La
Troca Produccions Artístiques, el 24
d’octubre; i el clown Leandre Ribera,
el 21 de novembre.

Un moment de la representació ‘La forma de les coses’.

Preus
Teatre amateur: 6 ¤
Teatre professional: 12 ¤
Abonament teatre: 36 ¤
Venda anticipada a l’OAC i a taquilla

Ho organitzen:
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament del Masnou
Festival Internacional de Teatre Còmic Ple de Riure

Leandre

Direcció artística: Chapertons Còmic Teatre
Hi col·labora: Grup d’Aficionats al Teatre del Masnou (GAT)

La programació:
Divendres 3 d’octubre,
a les 21.30 h

Dissabte 4 i diumenge 5
d’octubre

Divendres 24 d’octubre,
a les 21.30 h

Divendres 21 de novembre,
a les 21.30 h

Encantadas, amb Virginia Imaz

Curs d’iniciació al clown, a
càrrec de Virginia Imaz

La forma de les coses, de Neil
Labute

Leandre Ribera

A càrrec de Virginia Imaz i José Carmelo
Muñoz, del grup de teatre Oihulari Klown.
Durada: 18 hores
Preu: 50 ¤ (residents al Masnou: 50 % de
descompte)
Places limitades (15 persones)

La forma de les coses, de Neil Labute, explica la transformació que experimenta l'Adam, un noi insegur, per agradar més a la
seva xicota, l'Evelin. Un canvi d'hàbits i de
personalitat que no acaba d'agradar als
seus amics.

Pauxa és una pallassa que es pren per bella
dorment i que es desperta set-cents anys
més tard perquè el príncep blau encara no
ha aparegut. Una ocasió per jugar sobre
diferents temes des d’una perspectiva de
gènere.
Clown: Virginia Imaz
Guió i direcció: Virginia Imaz

Leandre, un magnífic clown, improvisador, mim, creador i director d’espectacles, domina l’espai i el temps, hi juga i
ens introdueix en el joc sense que ens n’adonem.
Direcció i interpretació: Leandre Ribera

Direcció: Julio Manrique
Intèrprets: Mireia Aixalà, Cristina Genebat,
Xavi Ricart i Marc Rodríguez
Coproducció: Teatre Lliure i La Troca Produccions Artístiques

Dilluns 3 de novembre
Teatre amateur amb GAT.
Espectacle per concretar

Dissabte 13 de desembre
Virginia
Imaz

Teatre amateur amb GAT.
Espectacle per concretar
GAT
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Sant Joan
recupera la
cultura popular

Èxit de Xavier Rodés a la Sala Parés
El pintor figuratiu establert al Masnou anuncia una possible obra de
grans dimensions sobre racons de la vila

La flama del Canigó va passar pel Masnou de nou.

La nit del 23 de juny, el Masnou va celebrar la vigília de Sant Joan. Enguany
també es va celebrar l’arribada de la
flama del Canigó amb una passejada de la
flama fins la plaça dels Països Catalans,
on es va fer l’encesa de la foguera. Aquesta iniciativa va ser organitzada per l’Associació Cultural La Xalupa, Diables del
Masnou, Gent del Masnou i Plataforma
Cívica el Masnou 21, amb la col·laboració
de l’Ajuntament del Masnou.
La plaça de Ramón y Cajal també va
celebrar la revetlla, organitzada per l’Associació de Veïns de la Plaça de Ramón y
Cajal, amb el duet musical Belle Pop. A
més a més, el Casino del Masnou, amb la
col·laboració de l’Ajuntament, també va
oferir un ball de revetlla amb la disco
mòbil del discjòquei Jordi Díaz.

L’editorial
masnovina Manel
Padura, premiada
doblement pels
millors llibres
d’arquitectura

21

L’artista Xavier Rodés a la Sala Parés.

El 25 de maig, el pintor masnoví Xavier
Rodés va tancar, amb un èxit notable,
la seva darrera exposició individual a la
reconeguda Sala Parés de Barcelona.
L’exposició, que portava per títol
“Expo”, comptava amb seixanta quadres que buscaven l’originalitat en les
composicions i que van aconseguir la
lloança unànime del públic i la crítica.
Rodés, de 37 anys, s’expressa mitjançant l’oli i el pinzell captant el realisme de les escenes, un realisme que
ell veu com el seu “codi d’interpretació
i expressió sobre un suport que s’està
tacant”, ja que el pintor creu en “el
foment de les idees mitjançant els
codis expressius propis per anar aprofundint en allò que t’identifica”, segons
comenta ell mateix. De les seves obres,
destaquen el domini de la llum i el
color, sempre fugint explícitament de
la figura humana, però no pas dels símbols d’humanitat.
L’artista es va establir al Masnou
l’any 1998, després d’estiuejar-hi des
de la infància. La situació de la seva

casa o “refugi” —tal com ell l’anomena— al nucli antic del poble, li permet
gaudir d’una tranquil·litat aïllada de la
vida de la ciutat. Tot i que pensa que al
poble li sobra la N-II i creu que la via
del tren hauria d’estar soterrada per
obrir el poble al mar i tenir un passeig
en condicions, l’artista afirma que “ara
no se m’acut cap altre lloc on viure que
no sigui aquí”. Pictòricament, del
poble li atrau especialment el torrent
Humbert, del qual ens assegura que
algun dia pintarà un gran quadre. No
obstant això, els viatges són el motor
que alimenta els quadres de Rodés. El
pintor agafa la motxilla, el cavallet i
tots els estris de pintura per copsar
aquells racons que li criden l’atenció:
“M’interessen els instants que es donen
a totes bandes”.
Com a projecte immediat té la seva
propera exposició individual a Granollers, del 3 al 22 d’octubre, a la Sala
d’Art El Quatre (c/ de Santa Esperança, 4). El 2009, l’artista exposarà a la
Galeria d’Art Ansorena de Madrid.

Visita al Palau de
la Música Catalana
Una cinquantena de masnovins i
masnovines van participar, el 28 de
maig passat, en la visita guiada al
Palau de la Música, activitat organitzada conjuntament per l’Ajuntament del Masnou i el Palau per commemorar el centenari de la institució musical, molt vinculada al
músic modernista masnoví Lluís
Millet. Durant la visita, les persones
assistents van poder conèixer de
primera mà els detalls i els secrets
d’un dels edificis més emblemàtics
de la cultura catalana. L’activitat va
acabar amb un dinar al restaurant
del Palau.

El Masnou recupera la memòria històrica
Carles Ferrater i Manel Padura durant
l’entrega del premi de Riba Books.

Manel Padura, editorial ubicada al Masnou des de l’any 2005, ha estat guardonada amb dos premis de reconegut prestigi.
En primer lloc, a final del mes de maig va
rebre el guardó al millor llibre d’arquitectura de l’any 2008 en la categoria de Practice Architecture per la seva monografia
de l’arquitecte català Carles Ferrater,
de la qual ja han venut 5.000 exemplars
repartits pels cinc continents. El disseny
del llibre és obra del grafista i il·lustrador
masnoví Josep Puig. Els premis, convocats per la reconeguda llibreria tècnica
anglesa Riba Books, es van lliurar la tarda
del dijous 29 de maig a Londres. D’altra
banda, el Ministeri de Cultura també ha
reconegut la tasca de l’editorial. En
aquest cas, al mes de juny es van fer
públics els Premis als Llibres Millor Editats que atorga l’Estat. L’editorial Padura
va rebre el segon premi com a llibre d’art
i el primer dins l’àmbit de l’arquitectura
pels volums Housing II i Works de la
col·lecció Spain architects.

Des de l’any 2003 s’han dut a terme
diferents projectes des del Patronat
de l’Ajuntament del Masnou per tal
de recuperar, preservar i difondre el
patrimoni històric del Masnou. Amb
l’objectiu de dinamitzar l’interès pel
patrimoni de la vila, el Patronat
Municipal ha organitzat un taller
intergeneracional de fotografies

antigues del municipi i una trobada
de documentació al voltant del
material gràfic. Ambdues trobades
es reprendran a l’octubre a l’Arxiu
Municipal. A la fotografia, la darrera
trobada de les persones que participen en les trobades a l’Arxiu per
comentar les imatges del patrimoni
municipal, el 7 de juliol passat.

V Fira de Dibuix, Pintura i Fotografia Artística del Masnou
El dissabte 27 de setembre, la Regidoria de Cultura i la Comissió Organitzadora de la V Fira de Dibuix i Pintura del Masnou, integrada per Carles de la Torre i Pepe Jiménez, convoquen a tots els i les artistes que ho
desitgin a participar en aquesta Fira.
En l’edició d’enguany destaca com a novetat l’ampliació de la Fira a l’exposició i venda de fotografies artístiques, a més dels ja tradicionals dibuixos i
pintures a l’oli, aquarel·les, acrílics i collages. La Fira se celebrarà a la plaça de Marcel·lina de Monteys de les 11.30 i a les 19.30 h. De les 12 a les 14 h,
hi haurà un visita comentada per a infants, a càrrec de Carles de la Torre i Pepe Jiménez.
Per consultar les bases, podeu posar-vos en contacte amb la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament del Masnou, de les 9 a les 14 h, de dilluns a divendres, al c/ de Fontanills 77; per telèfon al 93 540 53 85; per fax al 93 540 53 81, i també al correu electrònic cultura@elmasnou.cat o bé a través
del web municipal www.elmasnou.cat.
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El Masnou més esportista
Entitats i clubs esportius mostren la seva feina en una jornada festiva
La Diputació ha
regalat a l'Ajuntament 25 taules de minipingpong, que es van
estrenar durant
la jornada.

La passió pels
escacs uneix
gent molt
diversa.

La gimnàstica
dolça és una
activitat apta
per a totes
les edats.

Entre les activitats
hi havia un rocòdrom.

El Consell Municipal d’Esports va organitzar la III Mostra de l’Esport del Masnou el 7
de juny passat a la plaça de Marcel·lina de
Monteys. La festa, inaugurada per Toni
Tobeña, coordinador de l’Àrea d’Esports
de la Diputació de Barcelona; Eduard Gisbert, alcalde del Masnou, i Mariano
Alquézar, regidor d’Esports, es fa anualment per donar a conèixer l’esport que es
practica al poble.
Un seguit d’actuacions i activitats, com
el circuit de bàsquet, a càrrec del club El
Masnou Basquetbol; el taller d’aeromodelisme, del Club Aeromodelisme Barcelona;

UN CIRCUIT DE BÀSQUET, UN
TALLER D'AEROMODELISME,
ESCACS, DÒMINO I INICIACIÓ A L'ESCALADA VAN SER
ALGUNES DE LES ACTIVITATS DE LA MOSTRA DE
L’ESPORT
els escacs per a tothom, oferts pel Club
d’Escacs el Masnou; el Torneig de Dòmino

Popular, del Club Dòmino Los Almendros;
la iniciació a l’escalada, a càrrec del Centre
Excursionista El Masnou; el taller de nusos
mariners, organitzat pel Club Nàutic Masnou, i el minigolf, el miniping-pong –amb
les 25 taules regalades per la Diputació–, el
campionat de bitlles catalanes i el tennis de
taula popular van amenitzar la jornada
esportiva.
També hi va haver una classe popular
de gimnàstica dolça, a càrrec de SAFIS i
el grup d’alumnes de gimnàstica per a
gent gran del casal d’avis de Can Malet,
Can Mandri i Ocata, i dues exhibicions:

una d’alumnes de gimnàstica rítmica del
Club de Judo i Gimnàstica Rítmica del
Masnou, i l’altra de l’alumnat de judo,
amb una classe oberta a tothom. A més a
més, es va fer una classe oberta de tai-txi,
a càrrec del centre Niu Ioga del Masnou;
un campionat de futbol sala femení, a
càrrec del club El Masnou Interdinàmic, i
un torneig de futbol prebenjamí, a càrrec
del Club Atlètic de Masnou.
Diversos sortejos i un refrigeri per a
totes les entitats al CEIP Ocata van cloure
aquesta mostra dedicada a l’esport al Masnou.

Un festival de patinatge sobre rodes
El Club de Patinatge El Masnou va presentar l’espectacle “Preservar la Terra”

Les actuacions van incidir en la conscienciació ambiental.

La nit del dissabte 5 de juliol, la pista de
l’IES Mediterrània va acollir el XXIV Festival de Patinatge Artístic organitzat
anualment pel Club Patinatge El Masnou, amb la col·laboració de l’Ajuntament. “Preservar la Terra” va ser el títol
escollit per a la celebració, que va oferir
diverses actuacions entorn a la natura,
l’aire, les plantes i els animals com a
cadena perfectament equilibrada que
s’ha de preservar.
L’acte va comptar amb la participació
de més de cent seixanta patinadores i
patinadors, molts dels quals són campions internacionals, després d’haver
aconseguit medalla d’or al Campionat
d’Europa. Diversos representants del
consistori, encapçalats per Eduard Gis-

bert, alcalde del Masnou, no es van voler
perdre aquesta cita, que va aconseguir
reunir més de mil cinc-centes persones al
pati de l’institut.
Montserrat Mata, presidenta del
Club, fa una valoració molt positiva de la
celebració, sobretot per la gran afluència
del públic assistent, “que coneix i valora
l’esforç i la dedicació dels patinadors i
patinadores”. La presidenta dóna les gràcies a totes aquelles persones que els han
donat suport, “amb les quals espero continuar comptant perquè es pugui repetir
l’èxit del passat Campionat d’Europa al
proper Campionat Mundial”, diu.
El Campionat Mundial se celebrarà
entre el 8 i el 22 de novembre d’aquest
any a Taipei, la capital de Taiwan.

el Masnou viu
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L’equip de ral·li Maresme Racing s’embarca
en la seva primera temporada
El masnoví i la masnovina volen puntuar per al Campionat d’Espanya a Lloret de Mar
Pastor i Laporta
amb el Fiat
Punto HGT 1.8
del grup N

L'equip Maresme
Racing durant el
40è Ral·li Osona
2008

L’equip de ral·li masnoví Maresme
Racing, format a final del 2007, s’embarca en la seva primera temporada completa de ral·li amb el pilot Gregorio
Pastor, de 39 anys, i la copilot Noelia
Laporta, de 31 anys. La formació neix
amb la intenció de participar a les pro-

ves del calendari català de ral·lis d’asfalt
amb un Fiat Punto HGT 1.8 del grup N, i
així familiaritzar-se amb aquesta competició tan exigent per, en un futur no gaire
llu-nyà, ampliar els objectius.
La darrera cita de l’equip masnoví va
ser el 40è Ral·li Osona 2008, que es va

Ricky Rubio, a Pequín
amb la selecció

de l’Eurocopa, des d'una pantalla gegant
de 4x3 metres, instal·lada per l’Ajuntament amb el patrocini d’Altis, una empresa del municipi, a la plaça de Ramón y
Cajal. La tensió que es va viure durant tot
el partit va desencadenar en una gran
eufòria final quan Espanya va aconseguir
guanyar l’Eurocopa.

Bons resultats per
a l’equip de tir de la
Policia Local
El jugador de bàsquet masnoví Ricky
Rubio ha estat convocat per formar part
de la selecció espanyola de bàsquet als
propers Jocs Olímpics de Pequín. Rubio
viurà aquesta experiència olímpica amb
només disset anys. L’entrenador de la
selecció espanyola de bàsquet, Aíto García
Reneses, ja va convertir Rubio en el debutant més jove de la història de l’ACB quan
tan sols tenia catorze anys. Ara, el masnoví tornarà a fer història per dues raons:
serà el jugador més jove de tota la competició i igualarà el registre de Juan Antonio
Corbalán, exbase del Madrid que l’any
1972 va ser el més jove de la història a
jugar amb la selecció absoluta.

L’Eurocopa més sonada
Diumenge 29 de juny, a les acaballes de la
Festa Major de Sant Pere, molts van ser
els masnovins i les masnovines que van
seguir el partit Alemanya-Espanya, la final

L’equip de tir del cos de la Policia Local del
Masnou, format pel caporal Pere J. Martínez
i els agents Gregori Pastor i Carlos González,
continua molt actiu a les convocatòries de
formació i competició de la seva disciplina, on
no deixen de recollir bons resultats.
L’equip va participar, entre el 13 i el 15
de juny, en el 13è Challenge de Tir en Situation Police, organitzat pel centre de formació policial CRETES, de Marignane, a França. Així mateix, els tres agents també van
prendre part, el 18 de juny, al I Campionat
de Tir Interpolicial Ciutat de Figueres, organitzat per la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Figueres.

disputar entre el dies 27, 28 i 29 de
juny. Aquesta va ser la tercera prova
del calendari català de ral·lis d’asfalt
en què participen Pastor i Laporta, i
en la qual van quedar en 38a posició de
la general d’entre un total de 137 participants.

Després de l’estiu, el 27 de setembre,
l’equip masnoví participarà en el VI
Ral·li Cassà de la Selva, que els servirà
per preparar el més important de la temporada: el Ral·li Costa Brava, amb seu a
Lloret de Mar i puntuable per al Campionat d’Espanya de Ral·lis.

Nil Montserrat,
líder de la Fórmula 3
espanyola

Tabarca, celebrat a Alacant durant el primer cap de setmana de juliol. Aquesta regata és classificatòria per al Campionat d’Espanya de la classe creuers.

El pilot masnoví de GTA Motor Competició,
Nil Montserrat, es va situar com a líder al
Campionat d’Espanya de Fórmula 3, amb 35
punts, i va repetir la primera posició a la
taula de la Copa d’Espanya, amb 44 punts,
7 punts per sobre del segon classificat. La
darrera cita de la Fórmula 3 espanyola va
ser els dies 27 i 28 de juny al circuit de La
Torrecica, a Albacete. Fins al moment,
Montserrat s’ha mostrat com un dels
volants més regulars al campionat nacional
i els seus resultats l’avalen com un dels clars
aspirants al títol final de la temporada.

Campus esportiu 2008

El regatista del CN
El Masnou Santi Mas
s’incorpora a l’equip
del Bribón
Amb només quinze anys, el jove regatista
Santi Mas, del Club Nàutic El Masnou, ha
estat incorporat a l’equip del Platú 25 Bribón Movistar, de Josep Cusí. En la primera
competició a bord del seu nou vaixell, Santi
Mas va poder assaborir el triomf en aconseguir la primera posició en tots els parcials i
erigir-se amb la victòria final al Trofeu

Com és habitual, durant el mes de juliol va
tenir lloc el Campus Esportiu. Aquest any, la
iniciativa ha comptat amb dos grups d’entre
70 i 74 participants, fet que suposa un augment de 20 participants per grup. Les activitats van fer-se amb èxit i amb una participació força bona en tots els esports, sobretot a capoeira i gimnàstica esportiva, dos
nous esports que han tingut una forta
acceptació per part dels nois i noies del
Campus. També es van fer dues excursions:
al parc de Palomera de Saldes i al llac de
Navarcles.
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Jacint Ros Hombravella. Economista
“El primer record de la meva vida és la guerra al Masnou”
El mes d’abril passat va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya en reconeixement a les seves aportacions a l’estudi i el coneixement de l’economia catalana. A més de ser catedràtic d’economia i haver impartit classes
en un bon nombre d’universitats, ha estat síndic de la Sindicatura Comptes de la Generalitat. Tot i que viu entre Barcelona i
el Masnou, els seus cognoms estan fortament lligats a la història del municipi des de fa segles, així com els seus sentiments.
El seu cognom està vinculat al Masnou
des de fa molts segles.

Tot i que és barceloní, sempre s’ha sentit
molt vinculat al Masnou.

Els meus quatre besavis eren del Masnou.
Per part de la família Ros, el primer registre trobat del cognom pertany al segle
XIX, relacionat amb la casa que hi havia al
costat de la casa de la vila. No sabem d’on
vénen, però els hem trobat gràcies al primer padró, del 1867.
I per la banda dels Hombravella,
tenien la casa pairal a la Garrotxa. Hi ha
documentació d’un fadrí que cap al segle
XIV vivia al carrer de Sant Antoni d’Olot
amb l’ofici de sastre. Aquesta branca de
la família va fer les Amèriques. A Córdoba, a l’Argentina, l’avi i el besavi feien
d’adobers.

Hi tinc lligams molt forts, i amb la família
hi vinc molt sovint. Aquí, al Masnou, hi he
escrit alguns llibres i hi he preparat oposicions. És un lloc molt important per mi. I
segueixo les manifestacions culturals que
es duen a terme al poble.
Com se sent després de rebre la Creu
de Sant Jordi?

Ha estat un guardó immerescut. Hi ha
molts economistes entre els quaranta i els
setanta anys que no l’han tinguda i que la
mereixien. Però l’agraeixo, sobretot pel
reconeixement que suposa de la tasca
docent que he portat a terme, entre d’altres, a la Universitat Autònoma de Barcelona o a la Universitat de Barcelona.
També s’han valorat els tretze llibres que
he escrit de temàtica econòmica.

Quins records quedaven a la família
d’aquella època?

La meva mare sempre parlava molt de
l’Argentina. Durant la Guerra Civil, va
posar la bandera a la porta en una mostra
d’internacionalització del conflicte.

I la seva feina com a síndic a la
Sindicatura de Comptes.

Però això no crec que hagi estat tan
decisiu.

Però va arribar un moment en què la
seva família es va instal·lar a Barcelona.

Sí, cap al 1920 van marxar tots a Barcelona, tot i que van continuar mantenint un
fort lligam amb el Masnou.

“AL MASNOU HE ESCRIT
ALGUNS LLIBRES I HE PREPARAT OPOSICIONS. SEGUEIXO DE PROP LA VIDA CULTURAL”

I vostè també resideix entre Barcelona
i el Masnou.

“EM VAIG SALVAR D’UN
BOMBARDEIG PERQUÈ EM
VAN POSAR A SOTA D’UN
MATALÀS QUE EM VA PROTEGIR”
El primer record de la meva vida és el
bombardeig de les tropes nacionals al
mercat. Aleshores tenia cinc anys. També
recordo com arribava el menjar i els problemes que això suposava. Jo em vaig salvar d’un bombardeig perquè em van posar
a sota d’un matalàs que em va protegir de
l’ona expansiva.
I, actualment, quina relació manté amb
el Masnou?

Tinc la nostàlgia del Masnou de sis mil

Com a expert, quina relació veu entre l’economia i la política en la vida diària de
la gent?

habitants, amb carrers amb sol i
tranquil·litat. Tot i així, sé que s’ha d’acceptar el canvi social. El d’ara és un altre
Masnou. Abans ens coneixíem tots i ara
em queixo de Sa Majestat el cotxe. En
aquest poble es fa un ús excessiu del
cotxe. Crec que és hora de fer més carrers
de vianants. Hi ha molts carrers on és possible, i el comerç en sortiria afavorit a
mitjà i llarg termini.
També caldria buscar una solució per al
desequilibri comercial i de serveis que
pateix el nucli de població del sector de
l’estació del Masnou. En aquella zona,
caldria fer-hi algun tipus d’actuació,
com oficines o comerços, perquè és una

zona que queda una mica morta. És una
opció viable, que potser requereix uns
certs recursos, però que es poden compensar.
Com veu el futur del municipi?

D’una banda, té el problema que en certa
mesura encara és una mica una ciutat dormitori, i s’hauria d’aconseguir que la capacitat de consum d’aquesta població que
està poc al municipi es fixés al Masnou,
cosa que voldria dir promoció comercial.
Per la distància que té amb Barcelona, és
un lloc més destinat a serveis que a indústria, i per això caldria un edifici que es
destinés a activitats de serveis.

11 setembre
Dimecres 10, a les 20 h
a la Sala Capitular de l’Ajuntament del Masnou
Conferència amb motiu de la Diada Nacional
de Catalunya

Hi ha estudis sobre això que diuen que
dos terços de les decisions polítiques
tenen contingut econòmic, que és molt.
En les decisions electorals sobre el vot, el
60% dels motius són de caire econòmic.

Dijous 11, a les 11.30 h
a la plaça de l’Onze de Setembre
Ofrena floral amb motiu de la celebració
de la festivitat de la Diada Nacional de Catalunya

Es parla de crisi, de si n’hi ha o no. Com
afecta aquesta situació al Masnou?

Crec que afectarà una mica el comerç,
perquè el consum estava creixent fins al
5% i ara baixarà fins a l’1%. També podria
afectar una mica l’atur, per la construcció. Tot i així, el comerç al Masnou disposa d’un coixí: les pensions dels jubilats,
ja que és una població amb índexs alts
d’envelliment.

DIADA NACIONAL

