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La Fira de Santa Llúcia i l’encesa dels llums de Nadal als carrers va suposar l’inici de les Festes de Nadal al municipi. En aquest número especial us oferim les propostes que el consistori, les entitats i la ciutadania han organitzat per a aquests dies. A més, El Masnou Viu us
felicita amb la postal guanyadora del Concurs de Postals Escolars, que és obra de Mercè
García Varela, del segon curs de primària del CEIP Marinada. La postal guanyadora, juntament amb les dues finalistes i les de la resta de participants, es poden veure a l’exposició
que acull la Casa de Cultura fins al 4 de gener.

Pàgines de la 3 a la 5

L’esperit del Camí Escolar Obertes les inscripcions
s’estén a altres actuacions per a la Sant Silvestre
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Des que, el 2004, el professorat, pares, mares i alumnat
de l’escola Bergantí i de l’IES Maremar, conjuntament
amb l’Ajuntament, van iniciar el Camí Escolar, l’esperit
d’aquesta iniciativa, que vol assegurar la seguretat i la
comoditat de l’alumnat i els usuaris i usuàries que accedeixen als centres escolars, ha anat creixent amb actuacions en altres centres escolars.

La XXIX Cursa Popular de Sant Silvestre del Masnou
es farà el 28 de desembre, al port esportiu i al passeig Marítim. Ja es poden fer les inscripcions per participar-hi a les pàgines web www.santsilvestre.cat i
www.elmasnou.cat. Com a l’edició anterior, el nombre
màxim de participants és de 750 en la categoria adulta i
250 en la infantil.

Pàg. 23

TRIBUNA POLÍTICA
L’ENTITAT
L’AGENDA

Pàg. 12
Pàg. 13
Pàg. 14

Inclou l’agenda
del 16 de desembre
al 15 de gener
No us perdeu cap de les
activitats que es fan al
municipi
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Editorial

Eduard Gisbert
Alcalde

Temps difícils

La crisi econòmica que està patint el nostre país i, pràcticament, tot el món, és una realitat molt lamentable. Per pal·liar els efectes d’aquesta situació globalitzada, els diferents governs, principalment estatals, estan estudiant i posant en marxa polítiques de xoc. Els governs autonòmics també estan actuant i,
des del municipi, la realitat també ens exigeix una reacció. En aquesta línia, ampliarem les polítiques
d’assessorament a empreses, comerços, emprenedors i autònoms. També reforçarem la formació per a
les persones en situació d’atur i incrementarem els esforços adreçats a la generació de treball mitjançant
la inversió pública anual.
És per això que valorem com a positives les mesures elaborades pel Govern espanyol per a l’estímul de
l’economia i per combatre l’atur. Entre aquestes mesures, cal remarcar molt especialment el Fons Estatal d’Inversió Municipal, dotat amb 8.000 milions d’euros, 3,882 milions d’euros dels quals corresponen al Masnou,
una quantitat que se sumarà als pressupostos que aprovarem l’any que ve.
En aquest sentit, actualment estem treballant d’acord amb l’entorn i la normativa establerta per presentar
els projectes d’inversió corresponents que ens facin creditors dels fons que haurem de poder executar al llarg
del 2009 i, d’aquesta manera, podrem crear ocupació.
Tot i així, encara que lluitem per pal·liar les males notícies, la felicitat no és completa, ja que encara ens
manca aconseguir un millor finançament per als ajuntaments i, abans, el que correspon a Catalunya.
Aprofito aquest espai per transmetre-us la meva felicitació i el desig que, en aquestes dates tan assenyalades, sapiguem trobar la felicitat. Que aquests dies, més que mai, feu realitat el miracle de la solidaritat, la generositat i la companyia.

Línia
directa

@

Joan A. Pons pregunta:
Totes les administracions han anunciat
mesures per combatre la crisi econòmica
que estem patint. Què fa l’Ajuntament en
aquest sentit?

Eduard Gisbert

M’agrada / No m’agrada

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.

La plaça d’Ocata té
un encant especial.
Acollidora com cap
de les places del
municipi, és un lloc
de pas obligat per a
molts dels veïns i
veïnes del barri, que
de ben segur que hi han passat molts bons moments, asseguts als
seus bancs, prenent un cafè al bar, jugant…
Clàudia Corberó

Alcalde del Masnou

Era l’any 1952 quan la formació musical Los Fantasmas oferia
aquesta actuació al Masnou. El grup venia sovint a tocar a la
vila i un component del grup, Rafael Bert i Fàbregas (segon per
la dreta), fins i tot té un carrer al Masnou.

)

:

La situació econòmica actual i els problemes
que se’n deriven són qüestions que ens preocupen molt, com ja he manifestat en diverses
ocasions. Des de l’Ajuntament del Masnou,
hem reforçat els serveis de Promoció Econòmica, perquè les empreses, emprenedors i
comerciants trobin l’assessorament i els
recursos adequats per mantenir i millorar la
seva situació. D’altra banda, també continuem mantenint les inversions per generar
llocs de treball. Malgrat les mesures de prevenció, alguns efectes són impossibles d’aturar. Per a aquests casos, hem reforçat el
departament de Serveis Socials, ampliant-ne
el pressupost, per ajudar les persones que ho
necessitin.

Nadal és una de les èpoques en què el temps lliure i els dies festius empenyen a gaudir més de les possibilitats d’oci que ofereix
el municipi. Perquè aquestes festes esdevinguin una data veritablement entranyable i memorable per a tothom, tant per a qui en
pot gaudir amb tots els recursos necessaris com per a qui ja
pateix els efectes de la crisi global o qui visqui un moment personal no gaire bo, el consistori i les entitats han organitzat un
ampli programa d’activitats que conviden a sortir al carrer i compartir les celebracions amb els veïns i veïnes. La part d’organització ja està feta. Ara cal que tots i totes ens hi impliquem i gaudim de les propostes. Perquè la festa sigui completa, hem de serhi presents tots i totes, valorar-ne els aspectes positius i entendre
aquells altres que no surtin tan bé. El Nadal, com qualsevol acte
social, és una oportunitat per seguir creixent com a ciutadania,
com a persones responsables amb el nostre entorn i com a
poble. Tant de bo poguéssim aprofitar el que s’anomena esperit
nadalenc per contribuir al desenvolupament de la nostra societat i perquè els desitjos nadalencs trobin el marc idoni per anar
esdevenint, de mica en mica, cada dia una realitat més palpable.

:)

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.

el Masnou viu

Aquesta és una foto
feta des de casa meva,
al carrer de la Mare
de Déu del Pilar. El
“paisatge” varia cada
dia en funció d’allò
que decideixen llençar-hi els veïns i l’Ajuntament fa quasi dos anys
que em diu que busca una solució. Això també és el Masnou. El Masnou que jo veig des de casa és un poble brut com pocs.
Sebastian Salat

Magda Rubio

Fe d’errades. Enguany, la campanya contra la violència de gènere es diu “Contra la violència vers les dones, actua” i no pas “Deixa de cridar en silenci, actua”, com s’afirmava a la pàgina
12 del número anterior d’El Masnou Viu. De la mateixa manera, Armand de Fluvià ja no és president de la Societat Catalana de Genealogia Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària,
com es deia a la pàgina 3. Per error, també s’afirmava que el nom del creador de l’estelada era
Albert Vicens Ballester, mentre que el nom correcte és Vicenç Albert Ballester.
Aclariment. A la pàgina 5 apareixia una informació relativa als ajuts a la rehabilitació d’edificis i habitatges. La foto que acompanyava la notícia va ser extreta de l’arxiu i volia il·lustrar
un edifici en obres, però en cap moment es volia donar a entendre que aquest edifici gaudeixi
d’un d’aquests ajuts, ja que no és així.
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Ajuntament
93 542 47 00
Àrea de Manteniment
i Serveis
93 540 75 50
Àrea de Promoció Econòmica
93 540 62 00
Àrea de Serveis
a les Persones
93 540 74 40
Arxiu Municipal
93 540 15 11
Biblioteca Pública
Joan Coromines
93 540 90 56
Ca n’Humet. Punt
d’Informació Juvenil ACCÉS
93 540 00 56

Casa de Cultura
(Sala d’Exposicions)
93 555 66 00
Cementiri Municipal
93 555 76 02
Centre de Formació
d’Adults El Masnou
93 540 07 82
Jutjat de Pau
93 555 07 13
Mercat Municipal
93 555 19 65
Museu Municipal
de Nàutica
93 540 50 02
Oficina Benestar Social
de la Generalitat
93 540 28 80

SERVEIS

URGÈNCIES

Oficina Local Habitatge
93 540 91 38

Servei d’aigües (SOREA)
93 555 06 28

Oficina Municipal
del Consumidor (OMIC)
93 540 74 40

SOREA (urgències)
902 250 370

Policia Local
092 / 93 555 22 44
Comissaria dels Mossos
d’Esquadra
088
Protecció Civil
93 555 17 44
Bombers de Badalona
085 / 93 388 00 80
Àrea Bàsica de Salut (ABS)
Nou telèfon de programació
de visita mèdica (24 h):
902 111 444
CAP el Masnou: 93 555 74 11
Urgències ambulàncies UTE
061

Oficina Municipal
Escolarització (OME)
93 540 40 25
Poliesportiu Municipal
93 555 61 03
Recaptació
93 542 47 38
93 542 47 39
Sales de Vetlla Municipals
93 540 18 22
Servei Municipal de Català
93 540 22 85

Taxis
93 555 86 86 (emissora centralitzada)
93 540 33 18 (parada)
Correus i Telègrafs
93 555 09 96
Notaria
93 540 20 11
Autobusos CASAS
93 796 14 23
93 798 11 00
Transports Urbans del Masnou
(Aragó)
93 555 00 98
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El Masnou
es guarneix per Nadal
Nadal és una de les dates més destacades del calendari festiu, perquè no només és una celebració familiar,
sinó que l’ambient nadalenc acostuma a envair totes les esferes de la vida social. Per aquesta raó, tant les
entitats com l’Ajuntament han organitzat un ampli programa d’actes, perquè el temps d’oci i les ganes de
compartir experiències compleixin totes les expectatives, i tant el Nadal del 2008 com l’entrada de l’any
2009 esdevinguin memorables.

JOSEP PUIG

A continuació, us oferim els actes programats per a aquests dies, amb propostes per a tothom. També hi trobareu un repàs dels actes que ja s’han dut a terme al municipi per celebrar el Nadal.

La Fira de Santa Llúcia es va celebrar entre el 6 i el 8 de desembre al pati del Casino.

AGENDA NADALENCA
Dimarts 16 de desembre
De 9 a 21 h. Carrer de Sant Rafael
Pessebre al carrer de Sant Rafael
El pessebre es podrà veure fins
al 6 de gener.

Dissabte 20 de desembre
22 h. Parròquia de Sant Pere
Concert de Nadal a càrrec de la
Coral Xabec de Gent del Masnou

Dilluns 22 de desembre
18.30 h. Ca n’Humet
Fasmenut: curtmetratges per
a nens i nenes

Diumenge 28 de desembre
11 h i 11.30 h. Port esportiu i passeig
Marítim
Cursa de Sant Silvestre

Ho organitza: Gent del Masnou

Ho organitza: AKONGA

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Diumenge 21 de desembre
A les 12 h i a les 17 h. Sala polivalent
de Ca n’Humet
Concert de Joves Intèrprets
Direcció a càrrec de Carme Amo
i Anna Remartínez

Dimarts 23 de desembre
Hora per concretar. Parc temàtic
Caramar
Fem cagar el tió!

Divendres 2, dissabte 3 i diumenge
4 de gener
18 h. Parc de Pau Casals
Envelats dels carters reials.
Reis 2009

Ho organitza: Estudi musical Carme Amo, amb la
col·laboració de l’Ajuntament del Masnou

Divendres 26 de desembre
19.30 h. Sala polivalent de Ca n’Humet
Concert de Sant Esteve amb
la cobla Marinada

Ho organitza: Veïns del Carrer de Sant Rafael

Dissabte 20 i diumenge 21
de desembre
10 h. Carrer de Barcelona, des del
davant del Casino fins a J. Llimona
Fira d’artesania de Nadal.
Taller de fanalets i xocolatada
(diumenge 21)
Ho organitza: La Colla de l’Hort

Diumenge 21 de desembre
13 h. Carrer de Sant Rafael
La Coral Xabec visita el pessebre
del carrer de Sant Rafael
Ho organitza: Veïns del Carrer de Sant Rafael

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

Ho organitza: Agrupació Sardanista del Masnou

Ho organitza: Comissió de Festes i Ajuntament del
Masnou, amb la col·laboració del GAT

Divendres 2, dissabte 3 i diumenge
4 de gener
D’11 a 14 h i de 17 a 21 h.
Ca n’Humet
Nadalem Jove a Ca n’Humet
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres 2, dissabte 3 i diumenge
4 de gener
D’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Complex
Esportiu Municipal
Nadalem, Juguem Jugant
Hi haurà un trenet que unirà el Parc
de Pau Casals i el Complex Esportiu
Municipal.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dilluns 5 de gener
18 h. Plaça d’Europa (port esportiu)
Cavalcada de Ses Majestats
els Reis d’Orient
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
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JOSEP PUIG

SÒNIA HERNÀNDEZ

Fem un repàs de l’agenda nadalenca

Els llums de Nadal es van encendre el 5 de desembre.

La Biblioteca va celebrar el desè aniversari amb una vetllada musical.

L’onzena edició de la Fira de Santa Llúcia,
organitzada per la Federació del Comerç,
la Indústria i el Turisme del Masnou i l’entitat Gent del Masnou, es va celebrar els dies
6, 7 i 8 de desembre, i va donar el tret de
sortida a les activitats nadalenques. Més de
cinquanta paradetes van omplir el pati del
Casino, una nova ubicació que, segons
Joan Casals, president de Gent del Masnou, “era un repte que ha donat bons resultats”. Casals s’ha mostrat satisfet per la
quantitat de gent que va visitar la Fira, que
ha considerat “un èxit, ja que els comerciants en general estaven contents, tot i que
sempre hi ha algú que no compleix les
seves expectatives”. El president de Gent

Així mateix, el grup farà una selecció del
Messies de Händel amb acompanyament
d’orquestra i els beneficis del concert es
destinaran a la Marató de TV3. El concert
de Joves Intèrprets, dirigit per Carme Amo
i Anna Remartínez, arribarà el diumenge
21 a la sala polivalent de Ca n’Humet. El 22
de desembre, l’associació AKONGA organitza el Fasmenut, a les 18.30 h a Ca n’Humet, amb una sessió de curtmetratges per
a nens i nenes. A més a més, els infants
podran fer cagar el tió dels Amics del
Ferrocarril del Masnou el dimarts 23 de
desembre, al parc temàtic Caramar.
El divendres 26 de desembre, la sala
polivalent acollirà, a les 19.30 h, el concert
de Sant Esteve que organitza l’Agrupació
Sardanista del Masnou, que comptarà amb
l’actuació de la cobla Marinada.
La XXIX Cursa de Sant Silvestre, el 28
de desembre a partir de les 11 h, servirà
per a que els masnovins i masnovines s’a-

Les postals guanyadores de (de dalt a baix):
Mercè García Varela (primer premi),
Nouhayla Essemlali (segon premi)
i Clara Palom Grau (tercer premi).

del Masnou també ha afirmat que, per a
properes edicions, cal reforçar la presència
de productes típicament nadalencs. Coincidint amb la Fira de Santa Llúcia, el 5 de desembre es van encendre els nous llums de
Nadal. Per primera vegada, aquests llums
prevenen la contaminació lluminosa i augmenten l’eficiència energètica. Basats en el
sistema de díodes electroluminescents
(LED) en lloc de les bombetes tradicionals,
les garlandes il·luminaran 26 carrers del
municipi i han estat sufragades per l’Ajuntament del Masnou. El nou sistema suposa
un estalvi econòmic de més de 10.400
euros i un estalvi energètic de 171 kW.
El primer tast nadalenc va continuar a
la Biblioteca, ja que el divendres 12 de desembre va commemorar el seu desè aniversari amb una vetllada literària i musical
molt especial. En el moment de tancar
aquesta edició, era previst que, al migdia
del diumenge 14 de desembre, s’inaugurés
el pessebre municipal –elaborat per l’Associació Cultural d’Art i Artesania del Masnou– i l’exposició “Postals de Nadal” a la
Casa de Cultura, on s’havia de fer públic el
guanyador del concurs escolar de felicitacions nadalenques, que es podran veure
fins al 4 de gener. Aquest any, les postals
guanyadores han estat les elaborades per
Mercè García Varela, de 2n de primària
del CEIP Marinada (primer premi); Nouhayla Essemlali, de 2n de primària del
CEIP Ocata (segon premi) i Clara Palom
Grau, de 3r A de primària del CEIP Lluís
Millet (tercer premi).
Una altra proposta és el pessebre, que,
per dissetè any consecutiu, han muntat els
veïns i veïnes del carrer de Sant Rafael.
Aquest pessebre restarà obert fins al dia 6
de gener, en horari de 9 a 21 h, sempre que
el temps ho permeti. El diumenge 21 de
desembre, el pessebre rebrà la visita de la
Coral Xabec, que a les 13 h cantarà davant
del pessebre i dels Reis.
El cap de setmana del 20 i 21 de desembre, el carrer de Barcelona s’omplirà de
paradetes amb regals per a aquest Nadal.
Des de davant del Casino i fins a l’altura del
carrer de Josep Llimona, la Fira d’Artesania, organitzada per La Colla de l’Hort, acollirà una gran varietat de productes artesanals i, a més a més, el diumenge 21, es farà
un taller de fanalets per preparar l’arribada
dels Reis i una xocolatada per a tothom.
La nit del dissabte 20 de desembre, la
parròquia de Sant Pere viurà, a partir de les
22 h, el preludi del Nadal amb el tradicional
Concert de Nadal, a càrrec de la Coral
Xabec de Gent del Masnou, que oferirà un
repertori de nadales populars catalanes.

comiadin de l’any 2008 i es preparin per al
2009, que arriba amb la visita de Ses Majestats els Reis Mags de l’Orient i la seva
cavalcada, el dia 5 de gener a les 18 h a la
plaça d’Europa del port esportiu. Abans,
però, vindran els carters reials, que durant
el 2, 3 i 4 de gener, de 18 a 20 h, al parc de
Pau Casals, recolliran les cartes dels nens i
nenes del Masnou per entregar-les a Melcior, Gaspar i Baltasar.
El divendres 2, el dissabte 3 i el diumenge 4 serà un cap de setmana dedicat a
la joventut i la infància. D’11 a 14 h i de 17
a 21 h, a Ca n’Humet, hi haurà el Nadalem
Jove, i d’11 a 14 h i de 17 a 20 h, al Complex
Esportiu Municipal, el Nadalem Juguem
Jugant. Durant aquests dies, un trenet
unirà el Complex Municipal amb la pista
esportiva de Pau Casals, on s’instal·laran
els carters de Ses Majestats els Reis d’Orient. El trenet també farà una parada a la
plaça de Marcel·lina de Monteys.
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Per Nadal,
el Fascurt es
converteix
en el Fasmenut

Tot preparat
per rebre Ses
Majestats els
Reis d’Orient
Com ja és tradicional al Masnou, Ses Majestats els Reis d’Orient arribaran el 5 de gener per repartir els regals entre els nens i les nenes del
municipi que hagin estat prou bons per merèixer-los. L’arribada serà a les
18 h a la plaça d’Europa del port esportiu. Allà, seran rebuts per les autoritats municipals i per les nenes guanyadores del concurs de postals de
Nadal, que, en representació de tota la ciutadania del Masnou, oferiran
als tres reis les claus del municipi.

RAMON BOADELLA

L’associació AKONGA projecta
curtmetratges per a nens i nenes
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RECORREGUT
Inici: Plaça d’Europa (port esportiu)
Carretera d’Alella; carrer de Figueres, carrer d’Estapé i Maristany, carrer de Navarra,
carrer de Pompeu Fabra, carrer de Josep Pujadas Truch, av. de Joan XXIII, carrer
de Navarra, carrer de Tomàs Vives, carrer de Sant Felip, carrer del Capità Mirambell,
av. de Joan Maragall, carrer de Santiago Rusiñol, carrer dels Mestres Villà, carrer del
Doctor Agell, carrer de Sant Miquel, passeig de Roman Fabra, pl. d’Espanya, carrer de
Pau Casals, carrer d’Almeria, carrer dels Ametllers, carrer de Pau Casals
Final: Parc de Pau Casals
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selecció de produccions adaptades a la seva edat. La finalitat fonamental és fomentar i promoure la
cultura i la creativitat a la comarca, especialment entre els més
joves.
El festival Fascurt pròpiament
dit es va celebrar els dies 3, 4 i 5 de
juliol de 2008, durant el qual es va
gaudir de les seccions oficials
de Ficció, Animació, Xperiment
Visual, Undercurt i la secció dedicada al llargmetratge d’un director
novell procedent del món del curtmetratge Del curt al llarg.

stany
i Mari
stapé
C. d’E

La sisena edició del Fascurt encara proposa activitats relacionades
amb el món audiovisual. En
aquesta ocasió, coincidint amb
les celebracions de Nadal, l’associació AKONGA ha organitzat una
sessió per al públic més menut
amb curtmetratges de temàtica
infantil i nadalenca.
La programació escollida per al
Fasmenut, que tindrà lloc el 22 de
desembre de 2008 a les 18.30 h a
Ca n’Humet, té com a objectiu que
els infants gaudeixin del cinema
en el seu format més curt amb una
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La inauguració va comptar amb un grup d’animació.

El que fins ara era una zona sense
urbanitzar que acollia els vehicles de
manera desordenada ha esdevingut un
aparcament asfaltat i il·luminat amb una
àrea enjardinada, al costat de Joan
XXIII. Aquesta actuació contribuirà a
millorar la mobilitat i la conservació de
la zona, i ha comptat amb una inversió
de 230.000 euros.
La inauguració va comptar amb l’actuació d’un grup d’animació.

Les autoritats municipals en el moment de tallar la cinta.

MIREIA CUXART

El Masnou Alt ja té un centenar de places d’aparcament d’accés lliure més. La
inauguració oficial de l’espai del carrer
de Vallromanes del costat dels jardins de
les Nacions es va fer el diumenge 23 de
novembre, a les 12 h. L’alcalde del Masnou, Eduard Gisbert, va ser l’encarregat de tallar la cinta i, després, acompanyat per altres membres de la corporació
municipal, va fer un recorregut per l’aparcament i l’àrea enjardinada.

L’Ajuntament podria disposar de més de 3,8
milions d’euros per a obres
El Govern central fa una aportació a fons perdut als municipis per combatre la crisi
El Mercat Vell és una de
les obres més ambicioses
que s’estan duent a
terme al municipi.

MIREIA CUXART

Inaugurat un espai al carrer
de Vallromanes amb un centenar
de places d’aparcament noves

L’Ajuntament del Masnou podria disposar de 3,882 milions d’euros per endegar
i dur a terme obres públiques que reactivin el mercat laboral i que, d’aquesta
manera, combatin l’atur i la crisi econòmica. Els diners provenen de l’aportació
extraordinària (el Fons Estatal d’Inversió Municipal) de 8.000 milions que el
president del Govern central, José Luis
Rodríguez Zapatero, va anunciar el 27
de novembre passat com una de les
mesures de l’executiu per reactivar l’economia espanyola. Per accedir a
aquest fons econòmic, que es distribueix entre els municipis proporcionalment amb el nombre d’habitants, l’Ajuntament del Masnou ha de presentar tota
la documentació i la informació tècnica

relatives als projectes a què destinarà
els diners abans del dia 24 de gener de
2009. En el moment de tancar aquesta
edició, responsables del consistori estaven estudiant les propostes més viables
a les quals es podrien destinar aquests
fons.
El regidor de Projectes i Obres, Enric
Folch, manifesta que “per fer-nos una
idea, aquests 8.000 milions d’euros
suposen el doble de tot el que inverteixen els ajuntaments de tot Espanya en
un any. Aquesta dada ajuda a fer-nos una
idea de la magnitud de la iniciativa, que
en el cas de Catalunya pretén reduir la
situació d’atur en uns 45.000 o 50.000
llocs de treball al sector de la construcció”.

el Masnou viu
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El pagament de l’impost de la plusvàlua,
dins el procés de compravenda i de
transmissió

Qui vengui una propietat immobiliària haurà de pagar la plusvàlua en un termini de trenta
dies després de l’operació.

L’Ajuntament del Masnou ha implantat un
nou sistema de cobrament de la plusvàlua
(l’impost sobre l’increment de valor del
terreny de naturalesa urbana). A partir del
gener, quan alguna persona vengui un bé
immoble –una casa, un pis, un local, una
plaça d’aparcament, un traster, etc.– i hagi
de pagar un impost per l’augment del
valor d’aquesta propietat entre el moment

en què la va adquirir i el moment de la
venda o el traspàs, ho ha de fer en el termini d’un mes des que la propietat ha canviat de mans. En el cas d’herència les condicions són específiques: el termini de presentació i de pagament és de sis mesos
des de la data de la defunció. El pagament
s’ha de fer a l’Ajuntament.
El nou sistema pretén millorar els

EL NOU SISTEMA PRETÉN
MILLORAR ELS TRÀMITS PER
FACILITAR A LA CIUTADANIA
EL COMPLIMENT DE LES
SEVES OBLIGACIONS. L’IMPOST ES BASA EN L’INCREMENT DE VALOR QUE HA TINGUT EL TERRENY DES QUE ES
VA ADQUIRIR LA PROPIETAT
FINS QUE ES FA LA TRANSMISSIÓ

Terminis
La gestió de l’autoliquidació s’ha de
fer en un termini de trenta dies a
partir de la data del document públic
que acrediti el canvi de propietat
–l’escriptura, l’acta judicial o el document que acrediti la transmissió de
la finca– en el cas de transmissió
entre vius. En el cas de defunció, el
termini de presentació és de sis
mesos des de la data de la defunció,
prorrogables fins a un any.

Tramitació
En el cas de compravenda, la tramitació es farà a l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania i, per a la resta de transmissions, al Departament de Rendes
(ambdós serveis són al carrer de
Tomàs Vives, 4).

tràmits per facilitar a la ciutadania el
compliment de les seves obligacions.
L’impost es basa en l’increment de valor
que ha tingut el terreny des que es va
adquirir la propietat fins que es fa la
transmissió.
El regidor de Finances, Artur Gual, ha
declarat que aquest canvi “aproparà el
pagament de l’impost al moment en què es
realitza la transmissió. D’aquesta manera,
es liquidarà l’impost en aquell moment, i
no al cap d’un temps, quan la gent ja ni tan
sols se’n recorda”.

Més informació
Per facilitar tota la informació necessària sobre aquesta qüestió, l’Ajuntament ha editat un tríptic amb tots els
detalls que es distribuirà properament
entre la ciutadania del Masnou.

Calendari fiscal 2009
ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES. Enguany,
les unitats familiars que compleixen els requisits
i les condicions per gaudir d'una bonificació en la
taxa per recollida d'escombraries domiciliàries NO
hauran d'anticipar l'import del rebut, sinó que les
bonificacions acceptades es veuran reflectides en
el padró municipal d'exaccions d'urbana. La
implantació d'aquest nou sistema ha tingut en
compte els principis d'eficiència i eficàcia per a la
millora contínua del servei, ja que no s'ha de pagar
abans el rebut per demanar la devolució, i s'han
estudiat la documentació i els tràmits per intentar
agilitar al màxim l'actuació municipal. Per acollirse a aquest descompte, cal presentar una sol·licitud
al Registre general de l'Ajuntament (Oficina
d'Atenció Ciutadana) amb la documentació
pertinent abans del 28 de febrer de 2009. En cas
que no es presenti en el termini o en la forma
corresponents, es perd el dret a la bonificació.
Pagament fraccionat de l’IBI
Per acollir-se a aquesta opció, és indispensable la
domiciliació bancària.
Per a qui ja compleixi aquest requisit de
domiciliació, es procedirà automàticament al càrrec
fraccionat de l'IBI en 4 fraccions del 25% cada
una, en les dates: 6 de maig, 1 de juliol, 2 de
setembre i 4 de novembre de 2009. Qui no tingui la
domiciliació i desitgi acollir-se al pagament fraccionat
de l'impost de béns immobles urbans i rústics
obligatòriament haurà de sol·licitar la domiciliació
bancària. Per fer-ho, cal emplenar la butlleta adjunta
i trametre-la a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà abans
del dia 28 d'abril de 2009.
Pagament fraccionat de les exaccions
municipals d’urbana
Per acollir-se a aquesta opció, és indispensable la
domiciliació bancària.
Per a qui ja compleixi el requisit de domiciliació,
es procedirà automàticament al càrrec fraccionat,
en dues quotes, de les exaccions municipals
d'urbana, en les dates 6 d'abril de 2009 i 1 d'octubre
de 2009. Qui, sense tenir la domiciliació, desitgi
acollir-se al pagament fraccionat de les exaccions
municipals d'urbana, obligatòriament haurà de
sol·licitar la domiciliació bancària. Per fer-ho, cal
emplenar la butlleta adjunta i trametre-la a l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà abans del dia 27 de març de

2009. Si no s'opta per la domiciliació bancària, no
hi haurà cap possibilitat de fraccionar el pagament
de l'IBI, com tampoc les exaccions municipals
d'urbana, el pagament dels quals només es podrà
fer en les dates especificades al calendari fiscal.
Domiciliació bancària de la resta de tributs
Es podrà sol·licitar la domiciliació bancària de la
resta de tributs abans de la data d'inici del seu
cobrament en període voluntari perquè tingui efecte
en el mateix exercici de 2009.
Informació per a les persones sense
domiciliació bancària
En cada període rebreu un tríptic que us permetrà
efectuar el pagament de tributs en qualsevol de les
entitats col·laboradores. La no-recepció del tríptic
no exclou el pagament del tribut. Si no el rebeu
abans del termini, podeu adreçar-vos a qualsevol
oficina de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
(“La Caixa”) i us en lliuraran un duplicat per tal que
pugueu fer el pagament.
Exposició pública
El termini d'exposició pública dels padrons als quals
fa referència aquest calendari serà d'un mes, a
comptar des de quinze dies naturals abans de l'inici
dels períodes de cobrament respectius indicats.
Observacions
Els ciutadans i ciutadanes han de comunicar a
l'Administració municipal qualsevol canvi dels seus
béns sotmesos a tributació, ja sigui l'adquisició d'un
bé immoble o el canvi del domicili fiscal.
Molt important
Una vegada transcorregut el termini assenyalat en
aquest calendari per a cada tribut, els deutes
pendents de pagament s'hauran d'exigir per la via
de constrenyiment, tal com determina el Reglament
general de recaptació, que comporta un increment
de la quota amb recàrrecs, costes i els interessos
corresponents. Per al vostre interès, és important
que us cenyiu als terminis fixats.
Per a més informació
Si teniu algun dubte, consulta o problema, podeu
adreçar-vos al tel. de recaptació 93 542 47 39, a
l'adreça de correu electrònic recaptacio@elmasnou.cat
o a la pàgina web www.elmasnou.cat.

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys urbans (plusvàlua)
Definició: Aquest impost l'ha de pagar la persona que ven un bé immoble (casa, pis, plaça de
garatge, traster, local, etc.), per l'increment del valor que ha experimentat el terreny mentre n'ha estat
propietària. Quan la transmissió és a conseqüència d'una herència o donació, és la nova persona
propietària qui ha de pagar l'impost.
Terminis: En el cas de transmissió per venda o donació de l'immoble, el termini per a l'autoliquidació
de l'impost és de 30 dies hàbils a partir de la data de transmissió. En el cas d'herència, el termini
és de 6 mesos a partir de la data de la defunció, prorrogables a 1 any si se sol·licita per escrit dins
dels 6 primers mesos. S'ha de tenir en compte que, en cas d'incompliment dels terminis esmentats,
la Llei general tributària preveu recàrrecs i sancions específiques.

CALENDARI FISCAL. EXERCICI 2009
Febrer

Mes
Concepte
IVTM (domiciliats)

Dia

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

2

Març
3

4

Abril
30

3

6

Maig
20

4

5

Juny
6

2

Juliol

4

1

3

Setembre
6

2

Octubre
1

9

Novembre
4

5

Desembre
11

del 2 de febrer al 3 d’abril
1r
2n
del 30 de març al 2 de juny
del 3 de març al 5 de maig
1r
2n
3r
4t
del 20 d’abril al 3 de juliol
del 4 de maig al 6 de juliol
del 9 d’octubre a l’11 de desembre

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

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

Del 2 de febrer al 3 d’abril de 2009

Del 20 d’abril al 3 de juliol de 2009

IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Els càrrecs de les domiciliacions bancàries s’efectuaran el dia 4 de març
de 2009.

IMPOST DE BÉNS IMMOBLES URBANS
IMPOST DE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
Els càrrecs de les domiciliacions bancàries fraccionades al 25%
s’efectuaran els dies:

Del 30 de març al 2 de juny de 2009
EXACCIONS MUNICIPALS D’URBANA (recollida d’escombraries
habitatge i entrada de vehicles)
Els càrrecs de les domiciliacions bancàries fraccionades al 50%
s’efectuaran els dies següents:
1r termini:
6 d’abril de 2009
2n termini: 1 d’octubre de 2009

1r
2n
3r
4t

termini:
6 de maig de 2009
termini:
1 de juliol de 2009
termini: 2 de setembre de 2009
termini: 4 de novembre de 2009

Del 4 de maig al 6 de juliol de 2009
TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
Els càrrecs de les domiciliacions bancàries s’efectuaran el dia 4 de juny
de 2009.

Del 3 de març al 5 de maig de 2009
EXACCIONS INDUSTRIALS (recollida d’escombraries industrials,
ocupació via pública, i taules i cadires via pública)
Els càrrecs de les domiciliacions bancàries s’efectuaran el dia 6 d’abril
de 2009.

Del 9 d’octubre a l’11 de desembre de 2009
IAE, impost d’activitats econòmiques (empresarials,
professionals i artístiques)
Els càrrecs de les domiciliacions bancàries s’efectuaran el dia 5 de
novembre de 2009.
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La reeixida X Trobada d’Intercanvi
de Plaques de Cava clou les
Jornades Gastronòmiques DO Alella

Centenars de persones van passar per les disset parades que s’hi van instal·lar

MIREIA CUXART

La crisi econòmica, al Cafè
i Empresa
El director territorial de Caixa Catalunya, Antoni Arimon Manils, va fer un repàs de les raons
i els motius que han conduït a la crisi econòmica que es viu actualment durant la darrera sessió del cicle Cafè i Empresa, que va tenir lloc l’11
de novembre passat. Arimon va assenyalar la
davallada al sector de la construcció i la baixada del consum com les causes principals de la
situació actual. D’altra banda, també va retreure l’actitud dels mitjans de comunicació, que
han contribuït a augmentar la desconfiança
entre la població. Segons Arimon, es pot calcular que la situació millorarà notablement el tercer trimestre del 2009.

Adaptar-se a les noves
tecnologies

Una multitudinària Trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava, que commemorava la desena edició, va servir, el diumenge 30 de novembre, per posar el
punt i final a les IV Jornades Gastronòmiques del Raïm i del Vi de la Denominació d’Origen (DO) d’Alella, celebrades entre el 14 i el 30 de novembre als
restaurants dels municipis vinculats
amb la iniciativa: Alella, el Masnou, Premià de Mar, Teià, Tiana, Vallromanes i
Vilanova del Vallès. Entre les valoracions generals d’aquesta iniciativa, els
restaurants i ajuntaments van reclamar
que els cellers i les empreses productores que pertanyen a la DO Alella s’impliquin més en la iniciativa.
Durant tot el matí del diumenge, centenars de persones van passar pel carrer
de Pere Grau per observar i intercanviar
plaques de cava en alguna de les 17

parades que s’hi van establir. L’entitat
Gent del Masnou, amb la col·laboració
de l’Ajuntament del Masnou, va ser la
responsable de l’organització.
Durant la jornada, es va presentar la
nova placa de la sèrie de “Vaixells del
Masnou del 1800” i la placa commemorativa de la desena trobada. L’activitat
es va completar amb una visita guiada a
les instal·lacions del port esportiu i una
sortida a mar d’un grup de setze persones, gràcies a l’Escola Nàutica Masnou.
Joan Casals, president de Gent del
Masnou, s’ha mostrat molt satisfet dels
resultats de la Trobada, de la qual va
afirmar que “ha cobert les expectatives
que ens havíem marcat. Malgrat les dificultats per comptar les persones que hi
van passar, podem afirmar que hi va
anar molta gent, centenars de persones”.

L’economista Jacint Ros
Hombravella parla de la crisi

ARXIU AJUNTAMENT

SÒNIA HERNÁNDEZ

Els restaurants i ajuntaments reclamen més implicació dels cellers de la DO Alella

L’economista i catedràtic emèrit de la Universitat de
Barcelona Jacint Ros Hombravella va pronunciar
una conferència el 29 de novembre passat a la seu de
l’entitat Gent del Masnou, sota el títol “Els temes de
la nostra butxaca”. L’economista, molt vinculat al
Masnou, va parlar sobre la situació actual de l’economia catalana i dels efectes que la crisi econòmica global que s’està vivint provoca a Catalunya. La xerrada
va ser seguida per una cinquantena de persones,
algunes de les quals, al final, van obrir un animat
debat. La ciutadania assistent es va mostrar molt
interessada pels efectes de la crisi a mitjà i llarg termini, així com pels problemes i desigualtats que està
manifestant el sistema capitalista.

L’oferta de cursos d’aprenentatge i
reciclatge és contínua a la Unitat de
Promoció Econòmica.

Més informació a: Unitat de Promoció Econòmica.
Tel. 93 540 62 00 o p.economica@elmasnou.cat

MIREIA CUXART

El mercat laboral i els canvis que experimenta, sobretot en una època de crisi com l’actual,
sovint obliguen a fer canvis que permetin adaptar-se a les noves condicions. Conscient d’aquesta situació, la Unitat de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Masnou ofereix una
sèrie de cursos d’introducció a algunes aplicacions informàtiques, perquè les persones en
situació d’atur tinguin una preparació més bona en el moment de buscar feina o bé per a aquelles que volen millorar les seves condicions o ampliar els seus coneixements.
El 2 de desembre passat van començar els cursos d’introducció al treball amb ordinador (fins
al 23 de desembre, amb una durada de 45 hores) i el de full de càlcul (fins al 16, amb un total de
30 hores), mentre que el de correu electrònic, de 15 hores, es durà a terme entre el 17 i el 23 de
desembre, amb una durada de 15 hores. Per a aquest curs encara es poden fer les inscripcions.

el Masnou viu
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El camí escolar creix i avança
a pas ferm
L’any 2004, l’escola Bergantí i l’IES Maremar, conjuntament amb l’Ajuntament,
van iniciar el projecte del camí escolar.
De la reflexió, la discussió i la participació de pares, mares, professorat, alumnat i l’Ajuntament va sortir la idea de la
creació d’un camí que garantís la seguretat i la comoditat dels i les alumnes i la
resta de persones que s’han de desplaçar
als centres educatius. És a dir, es buscava la protecció dels vianants davant dels
vehicles. Aquesta iniciativa ha anat creixent i han estat moltes altres les actuacions que s’han dut a terme amb els
mateixos objectius. Actualment, el Masnou compta amb cinc actuacions que
suposarien el creixement del camí escolar a la vila: la ja esmentada de l’escola
Bergantí i l’IES Maremar, la de la llar

d’infants Rita, la de l’IES Mediterrània i
el CEIP Lluís Millet, la del CEIP Marinada i la de l’escola Sagrada Família. Tots
aquests projectes volen garantir un accés
segur i confortable als centres escolars.
Enric Folch, regidor de Mobilitat, en fa

una valoració “altament positiva, ja que,
precisament, l’entorn escolar és
aquell que pateix
més la manca d’espai
públic per accedir
amb mitjans sostenibles a l’escola” i
defensa que “si els
nois i noies es formen en una altra
mobilitat, més sostenible, quan siguin adults no patiran els
problemes d’excessiva ocupació de vehicles privats que es dóna actualment”.
La professora de l’IES Maremar Anna
Ballester parla de “l’esforç i el treball
fet per tota la comunitat educativa del

centre”, però reconeix que “encara queden moltes coses per fer”. Demana,
sobretot, que “es mantinguin les actuacions ja fetes i ben aviat se’n faci una de
les més importants que queden per fer, i
que fa referència a l’entrada del centre
escolar per la part de l’alberg”. D’altra
banda, Carme Giralt, presidenta de la
Fundació Bergantí, manifesta que “la
nostra valoració va ser positiva després
de dos cursos d’intenses reunions entre
la Regidoria, l’IES Maremar, i l’Escola
Bergantí, fet que ja va quedar reflectit en
la cloenda del primer camí escolar i en el
document que va acompanyar aquest
acte”, però afegeix que “lamentem que
per raons pressupostàries, tal com se’ns
va manifestar, no s’hagin portat a terme
les millores que es van aprovar”.

ACTUACIONS PER MILLORAR LA MOBILITAT A L’ENTORN ESCOLAR
Accessos a l’IES Mediterrània i al CEIP Lluís Millet

Des dels seus inicis i de manera
constant, es van fer diverses actuacions: implantació de nous passos
de vianants i arranjament dels existents, instal·lació de pàrquings de
bicicletes a les escoles, col·locació
d’elements limitadors de la velocitat
per als vehicles, arranjament de les
voreres i ampliació visual de la vorera del carrer de Califòrnia per tal
d’augmentar la seguretat dels vianants, col·locació de baranes protectores al llarg de l’avinguda de
Cusí i Fortunet, canvis de senyalització per augmentar la seguretat
(entrada parc Caramar i dos senyals
a la cruïlla amb el carrer de Ciutat
Vilajardí), plantada d’arbres i arranjament dels escocells en mal estat
de l’avinguda de Cusí i Fortunet,
obertura de nous carrers (carrer de
Montevideo, integrant del Pla parcial Can Jordana) i arranjament dels
jardins Lluís Millet (instal·lació
d’una font i neteja del camí que
transcorre pel mig del futur parc Vallmora). Aquesta inversió va tenir un pressupost aproximat de 35.000 euros.

Per arribar a aquests centres, cal travessar una
carretera (la BP-5002) per
un punt amb poca visibilitat i en el qual hi havia
hagut diversos accidents.
Es va treballar una proposta amb la Diputació de
Barcelona (titular de la
carretera) que va consistir
a traslladar un semàfor i
un pas de vianants per augmentar la visibilitat i la
seguretat dels punts més
conflictius, convertir un
dels carrers que travessen la carretera en una via d’un únic sentit i l’ampliació de
voreres. Aquesta inversió ha estat a càrrec de la Diputació de Barcelona.
ARXIU AJUNTAMENT

Camí escolar a l’escola Bergantí-IES Maremar

ARXIU AJUNTAMENT

Es van pintar passos de
vianants davant del
centre, protegits per
triangles per evitar l’aparcament indegut, i
als voltants es va habilitar un itinerari adaptat i segur per poder
accedir al centre per
una de les vies més utilitzades pels pares i
mares. També es va eliminar l’aparcament del
carrer de Domènech
Farré (entre el carrer
d’Itàlia i el carrer de
Josep Estrada), ja que
és un carrer estret i de
doble sentit, i es va canviar la prioritat de pas dels carrers per augmentar la seguretat. Aquesta inversió va tenir un pressupost aproximat de 10.000 euros.

Es va habilitar un itinerari segur per accedir
a l’escola mitjançant una ampliació visual
de la vorera. Aquesta actuació se suma a les
que s’havien fet fa uns anys, de construcció
d’un atri a l’entrada i elevació de passos de
vianants al davant del centre. Aquesta
actuació ha tingut un gran impacte entre la
comunitat escolar, ja que aquesta escola
està ubicada en una carretera amb un gran
volum de trànsit. L’actuació ha comptat amb
un pressupost de prop de 43.500 euros.

Accés a l’escola Sagrada Família

ARXIU AJUNTAMENT

Accessos a la llar d’infants Rita

MIREIA CUXART

ARXIU AJUNTAMENT

Accés al CEIP Marinada

Per a aquesta darrera actuació es va habilitar una escotadura per encotxar i desencotxar els nens i nenes que
van a l’escola amb cotxe
per tal que l’entrada secundària de l’escola (que és on
fins ara arribaven gairebé
tots els infants, tant si anaven a peu, amb bicicleta o
amb cotxe) quedi lliure de
vehicles i sigui més segura
per a vianants. L’actuació
ha comptat amb un pressupost de prop d’11.000 euros.
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Els avets després de Nadal

RAMON BARRAGAN

Entre el 7 i el 22 de gener, s’instal·laran punts de recollida dels arbres

Un dels espais de recollida d’arbres de la campanya anterior.

L’arbre de Nadal és, sens dubte, un dels
símbols principals de les celebracions de
Nadal. Abans d’adquirir-ne un de natural,
el principal consell de consum responsable és que cal assegurar-se que es tracta
d’arbres que provenen de plantacions
autoritzades, sempre amb arrels, perquè
puguin ser replantats o reciclats, i que
mai no s’adquireixin arbres que hagin
estat tallats. Un cop passades les festes,
des de la Regidoria de Medi Ambient es
vol animar la ciutadania a replantar l’arbre al jardí de casa (no a la muntanya, ja
que no és natural de les nostres terres) o
portar-lo als punts de recollida del municipi, cosa que es podrà fer entre el 7 i el
22 de gener. Els arbres recollits seran uti-

litzats per fer compost, que després es
farà servir com a adob orgànic als parcs i
jardins.

Punts de recollida d’arbres
del Masnou
Dates: del 7 al 22 de gener de 2008
Plaça d’Espanya
Plaça de Ramón y Cajal
Jardins dels Països Catalans
Plaça de la Reina Maria Cristina
Plaça de Marcel·lina de Monteys

Un dels tallers de reciclatge a la festa del 19 d’octubre.

MIREIA CUXART

Des dels mesos d’octubre i novembre se
succeeixen els actes per celebrar el tercer aniversari de la implantació de la
recollida selectiva de la matèria orgànica.
L’acte central va ser el 19 d’octubre passat, amb la festa dels tres anys, però les
actuacions per conscienciar la ciutadania
continuen. La Regidoria de Medi Ambient
ha instal·lat punts informatius al vestíbul
de l’Edifici Centre, on s’han repartit bosses compostables, cubells i mostres de
compost. El dimarts 16 de desembre serà
l’últim dia d’aquests punts informatius.
A més a més, en el moment de tancar
aquesta edició, era previst per al dissabte
13 de desembre una sortida per visitar
l’Ecoparc de Montcada, per conèixer el
tractament que reben els residus orgànics
que es recullen al Masnou.
Per al 2009, s’han preparat diverses
festes, amb “L’inflable, per reciclar saltant!”, tallers destinats als infants i un
punt informatiu sobre la recollida orgànica: l’1 de febrer (a la plaça de Marcel·lina
de Monteys), el 19 d’abril (al parc del
Llac), el 7 de juny (als jardins de Països
Catalans), el 28 de juny (a la platja) i el 19
de juliol (a la plaça de la República).

MIREIA CUXART

Continuen els actes del tercer aniversari de
la recollida de la matèria orgànica

La 8a Desfilada
d’ADAM, tot un èxit
La platja d’Ocata va acollir, el diumenge 9 de novembre, la 8a Desfilada d’ADAM (Associació per la Defensa dels Animals del Masnou), per on van desfilar els gossos que la
protectora té en adopció. Des de les 11 fins a les 14 h, a part de la desfilada de gossos,
hi va haver un concurs de dibuix, maquillatge infantil i una xocolatada. També hi va
haver la botigueta “Comprant els ajudes” i els encants solidaris.

La desfilada vol animar la ciutadania
a adoptar animals.

el Masnou viu
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El Ple acorda demanar subvencions per a la
nova escola bressol i per ampliar la Sol Solet
A instàncies de CiU, que va presentar una moció, el municipi es compromet a homenatjar la figura
de Vicenç Albert Ballester, creador de l’estelada

RAMON BOADELLA

Ple de mocions

L’escola bressol municipal Sol Solet es va inaugurar a final del mes de gener de 2005.

El Ple de l’Ajuntament del Masnou va
acordar, en la sessió del 20 de novembre,
sol·licitar una subvenció al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la creació de 61 places noves
per a escolars de zero a tres anys –que
correspondrien a la segona escola bressol municipal–, que és previst que entri en
funcionament al setembre de 2009. A
més, aquest increment de places es complementaria amb la sol·licitud d’una altra
subvenció per a 33 places a la ja existent
Sol Solet.
El punt referent al nou equipament es
va aprovar amb els vots a favor del PSC
(7), ERC (3) i ICV-EUiA (3), i les abstencions de CiU (6) i el PP (2), mentre que la
sol·licitud de subvenció per a l’escola
bressol municipal Sol Solet va comptar
amb els mateixos vots afirmatius i les
negatives de CiU (6) i PP (2).
Els vots afirmatius es basen en la
defensa de l’educació pública i en el convenciment que l’Ajuntament ha d’oferir
escolarització als infants de zero a tres
anys, “una època de la vida en què l’educació és importantíssima”, com va
comentar el regidor d’Educació, Màxim
Fàbregas. Els vots en negatiu del PP i
CiU es van basar en la idea que, al parer
del portaveu popular Frans Avilés,
incrementar les places públiques suposa
una despesa excessiva per al consistori,
i, segons Pere Parés, portaveu de CiU,
l’escola bressol municipal ha de ser un

servei de marcat caràcter social, per a
les persones que tenen més dificultats
econòmiques i no poden accedir a la privada.

EL PLE PAGARÀ LA QUOTA
DEL CANAL TDT COMARCAL
DEL 2009 NOMÉS EN EL CAS
QUE EL SENYAL DE LA TELEVISIÓ DIGITAL COMARCAL ES
REBI A TOTES LES LLARS DEL
MASNOU AMB LES ANTENES
DE TELEVISIÓ ACTUALS
Tant Avilés com Parés van demanar
que els criteris per atorgar les places a les
llars d’infants públiques tinguessin més
en compte les necessitats de les famílies.
D’altra banda, Fàbregas va remarcar que
les famílies necessitades ja compten amb
altres ajuts socials i que l’escolarització
ha de ser un dret universal.
En el torn de paraules, al final d’un ple
que va durar més de cinc hores, una ciutadana, la directora de la llar d’infants
Petits Vailets, Carme Duran, es va adreçar a l’Equip de Govern per fer-li saber
que amb les noves places d’escola bressol
pública “ens esteu matant, a les llars d’infants privades”.

Un dels aspectes més destacats de l’ordre
del dia de la sessió del 20 de novembre va
ser l’abundància de mocions, un total de
vuit:
1. Moció presentada per CiU, que va ser
modificada per una esmena del PSC i ICVEUiA, referent al servei del “Menjar sobre
rodes”. Es va votar per punts. El primer,
tercer i quart es van aprovar per unanimitat, mentre que el segon només va comptar amb el suport de l’Equip de Govern,
PSC i ICV-EUiA (10 vots), amb la qual
cosa la moció va quedar descartada.
2. Moció presentada per ERC en suport
d’un model de mobilitat sostenible a la
comarca del Maresme. No va ser aprovada, atès que només va comptar amb els
vots a favor d’ERC (3) i ICV-EUiA (3), i en
contra del PSC (7), CiU (6) i PP (2).
3. Moció presentada per ICV-EUiA davant
la situació que viu l’empresa Nissan i d’altres dedicades a l’automoció, que va ser
reformulada amb una esmena a la totalitat presentada pel PSC, que va comptar
amb el suport de CiU, PSC i ERC (16 vots
en total), el vot en contra d’ICV-EUiA (3)
i l’abstenció del PP (2).
4. A càrrec de CiU, moció per premiar la
solidaritat entre els vilatans i vilatanes,
que es va votar per punts. Només es van
aprovar el primer i el tercer per unanimitat.
5. Moció presentada per CiU per retre
homenatge a Vicenç Albert Ballester,
creador de l’estelada, que va comptar
amb els vots a favor de totes les forces
polítiques excepte del PP (2).
6. A càrrec del PP, moció per demanar un
informe jurídic sobre el procediment utilitzat per la Regidoria de Medi Ambient
en relació amb la modificació del contracte de la gestió de les àrees de servei
de la temporada a la platja. El regidor
delegat de Serveis Centrals, Jordi
Maset, va manifestar que es tractava
d’una moció amb greus errors de forma,
però tot i així es va votar. Va ser rebutjada amb els vots a favor del PP i CiU (8 en
total) i en contra del PSC, ERC i ICVEUiA (13 en total).
7. Moció presentada pel PP per demanar
que la Cursa de Sant Silvestre se celebri
el 31 de desembre o que canviï de nom.
De nou, Maset va fer constar que es tractava d’una moció amb defectes. La moció
va ser rebutjada amb l’abstenció d’ERC i

els vots en contra del PSC, CiU i ICVEUiA (16 en total).
8. Moció presentada pel PP per demanar
sortir de manera provisional del Consorci
Públic de Televisió Terrestre Maresme
Sud. ERC hi va presentar una esmena que
es va considerar a la totalitat i que proposava condicionar el pagament de la quota
municipal corresponent a l’any 2009 al fet
que el senyal de la televisió digital comarcal es rebés a totes les llars del Masnou
amb les antenes de televisió actuals. Si no
fos així, el consistori no abonaria la quota
que li correspon. Aquesta esmena va ser
aprovada amb els vots del PSC, ERC i ICVEUIA (13 en total), mentre que CiU es va
abstenir i el PP hi va votar en contra (2).

Altres punts sotmesos a votació:
Rectificació de l’inventari del patrimoni
municipal de l’any 2007. Vots a favor del
PSC, ERC, ICV-EUiA i PP (15 en total), i
abstenció de CiU (6).
Autorització de la redacció del projecte
modificat d’obres d’arranjament de l’espai
del Mercat Vell. Vots a favor del PSC i
ICV-EUiA (10 en total), i abstencions de
CiU, ERC i PP (11 en total).
Resolució de les al·legacions per contribucions especials de les obres d’il·luminació de Can Teixidó i aprovació definitiva
dels acords d’imposició i ordenació. Vots a
favor de PSC, CiU, ERC, ICV-EUiA i ERC
(19 en total), i en contra del PP (2).
Modificació pressupostària per suplement de partides per aplicació del romanent de tresoreria, 4/2008. Vots a favor
de PSC, CiU i ICV-EUIA (16 en total), i en
contra d’ERC i PP (5 en total).

Es van presentar dos punts
d’urgència:
Resolució d’al·legació i aprovació definitiva de l’expedient de modificació del
pressupost 3/2008, per suplement de
partides, per aplicació del romanent de
tresoreria. Vots a favor de totes les formacions excepte el PP (2).
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general en l’àmbit de la Unitat
d’Actuació 3 “Can Vives”. Aprovat per
unanimitat.

RAMON BOADELLA

Carme Giol dimiteix com
a regidora d’ERC
Carme Giol durant la visita d’Armand Fluvià al municipi.

La fins ara portaveu d'Esquerra Republicana al Govern Municipal, Carme Giol, ha anunciat que
deixarà el seu càrrec com a regidora a l'Ajuntament del Masnou per les dificultats de combinar la vida política amb la seva tasca com a docent. Qui va ser regidora de Cultura i Educació
durant el mandat 2003-2007, al tripartit compost per PSC, ERC i ICV-EUiA, continuarà a l'executiva local. Oriol Fernández Saltor serà el substitut de Giol a l'Ajuntament.
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Respostes clares davant la crisi
econòmica

Marta Neira
Regidora del Grup
Municipal del PSC

Si bé la crisi econòmica actual té una
dimensió global, per al Partit dels Socialistes de Catalunya això no significa
renunciar a actuar des de l’àmbit local, ja
que, per nosaltres, els governs locals
poden participar, i han de fer-ho activament, per ajudar a sortir de la crisi. I, a
més a més, no podem oblidar que els
ajuntaments, com a governs més propers
a la ciutadania, són els primers a rebre
les demandes que s’esdevenen de la crisi:
ocupació i ajuts socials.

Un any (o dos) del Masnou en obres

Eduard García
Regidor del Grup
Municipal de CiU

Arriba cap d’any i és hora de fer balanços i de fer bons propòsits per a l’any
vinent. Aquest any 2008, que estem a
punt de tancar, havia de ser l’any en què
diverses obres emblemàtiques al Masnou s’havien de finalitzar. Destaquen les
obres de Mercat Vell i el CAP d’Ocata,
ambdues amb un denominador comú: la
manca de previsió, que ha acabat portant retards en la data de finalització.
Especialment sagnant és el cas del
CAP d’Ocata, les obres del qual van
començar l’última setmana del mes de
maig de l’any 2006, i se n’havia fixat,
com a data de finalització, final de l’any

El meu comiat

Carme Giol
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

M’adreço a vosaltres per última vegada com a portaveu del Grup Municipal
d’ERC, ja que he presentat la meva
renúncia al càrrec de regidora. El
motiu d’aquesta decisió és la incompatibilitat de la meva professió (sóc mestra) amb les obligacions que comporta
ser regidora a l’oposició.
He estat més de cinc anys a l’Ajuntament. Els quatre primers anys formava part de l’Equip de Govern i vaig
ser la responsable de les regidories de
Cultura i Educació. Aquest darrer

Carta als Reis (de l’Orient!)

Màxim Fàbregas
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA

Falten pocs dies per a la fi de l’any 2008
i, per tant, s’acosta l’hora de preparar la
carta als Reis (de l’Orient!) per a l’any
2009.
Probablement us semblarà estrany
que, a la meva edat, i més encara sent
“un comunista”, com moltes vegades
s’han referit a mi en alguns escrits i
intervencions públiques, estigui disposat a fer la carta a Ses Majestats. Espero,
però, que quan acabeu de llegir aquest
escrit, pugueu entendre el perquè d’aquesta aparent contradicció.
Normalment, les cartes als Reis que
arriben a les nostres mans acostumen a
contenir una relació pràcticament infinita de demandes, elaborada amb el convenciment que, com més demanem, més

Crisi moral

Estela Parodi
Regidora del Grup
Municipal del PP

Darrerament, la Regidoria de Joventut
ha presentat un estudi en què intenta
explicar la realitat juvenil del Masnou.
Dues coses me n’han cridat l’atenció:
al Masnou és relativament fàcil accedir
a les drogues i el nivell educatiu es
troba per sobre de la mitjana catalana.
En primer lloc, val a dir que el nostre grup va presentar una moció per
crear un observatori de la droga i va
ser rebutjada amb els vots en contra de
PSC, ICV i l’abstenció d’ERC. El cas
era negar que el problema existís, tal
com va resumir l’Equip de Govern
(PSC-ICV).

Desembre de 2008
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Per tant, cal una resposta local a una
crisi global, tenint en compte que afecta
d’una forma més directa les administracions municipals, ja que suposa mantenir
els serveis davant d’una reducció en els
ingressos municipals. Aquesta situació
demana, no només contenció en la despesa pública, sinó previsió per donar resposta a l’augment de les demandes d’ocupació per part de la ciutadania.
Sensibles al fet que els treballadors i
treballadores són els primers que reben
l’impacte de la crisi, conscients que es
traduirà en un augment de l’atur, l’Ajuntament, per fer front a aquesta situació, ha
incrementat els recursos humans de Pro-

moció Econòmica amb la incorporació
de tres persones, dues de les quals ja
estan treballant des del mes de novembre
per facilitar la ràpida inserció laboral
dels ciutadans i ciutadanes del Masnou
que es trobin en situació d’atur.
També cal ressaltar la posada en
marxa del programa PEMO, que, com el
programa ORIA que es va dur a terme
durant el 2008 amb molt bons resultats,
té per objecte facilitar la inserció laboral
de dones específicament, ja que sabem
que la precarietat laboral i les dificultats
per aconseguir un lloc de treball tenen
majoritàriament rostre de dona.
Aquests nous recursos se sumen als ja

existents, com ara l’orientació laboral
(programa d’itineraris personals per a
l’inserció), borsa de treball, Club de la
Feina, tallers de recerca de feina, formació ocupacional…
No dubteu a venir a utilitzar tots
aquests recursos que teniu al vostre abast
i que us ajudaran en la vostra recerca de
feina, com ja ho han fet moltes de les persones que es troben en aquesta situació.
Des del PSC, volem fugir de posicions
catastrofistes, tot i que aquesta crisi està
resultant llarga i difícil. Però també és
una oportunitat per canviar, per formarse, per reorientar la nostra vida laboral.
Ens en sortirem!

2007. Finalment, està prevista la inauguració del CAP aquest mateix mes de desembre. Així doncs, l’obra s’acaba amb
un any de retard. La data de l’entrada en
funcionament? En breu, esperem.
Amb aquest precedent, les obres del
Mercat Vell i el seu estat actual no inviten a l’optimisme. El 26 de juny passat,
fèiem una visita a les obres, acompanyats d’alguns veïns i del regidor de
Projectes i Obres del nostre Ajuntament. L’estat de l’obra en aquell
moment, així com el ritme que portava,
ens va fer preguntar-li si havíem entès
bé el que havia dit: les obres, fins i tot el
pas soterrat que ha de creuar la carretera i les vies del tren per comunicar amb
el port, estarien finalitzades a final d’a-

quest any. Al número anterior d’aquesta
revista, se’ns informava que, per diverses causes, com la complexitat del projecte (sembla que al juny encara no se
n’havien adonat, ja que el projecte era
complex), la manca d’espai a l’entorn
de l’obra (tampoc ningú s’havia adonat
d’aquest fet), qüestions no previstes al
projecte (com el nivell freàtic, que va
aparèixer més amunt del que s’esperaven, quan tothom sap que el nivell freàtic varia en funció de l’època i de les
pluges), etc., endarrerien les obres, i es
parlava de la primavera de 2009 com a
data més probable per a la finalització
de la plaça i els pisos, i de l’estiu de
2009 per a la finalització del pas soterrat. Així doncs, en el millor dels casos,

entre sis i nou mesos d’endarreriment.
Per cert, algú sap com van les obres
del parc Vallmora? Provin d’endevinarho i, si no, algun dia els ho explicaré.
Fa pocs dies assistíem a la inauguració de l’aparcament del carrer de Vallromanes, caracteritzat pels pendents de la
zona. Desconec si també ha estat un
imprevist o és premeditat, però hi
manca clavegueram i canalització d’aigües. Així doncs, si m’accepten un consell, si es preveuen pluges, aparquin a la
part més alta.
No voldria acomiadar-me sense desitjar-los unes bones festes i un feliç any
nou, i espero que l’esperit que regna en
aquestes dates tan assenyalades es faci
extensiu a la resta de l’any.

temps he estat treballant des de l’oposició, però com que no puc complir els
compromisos que pertoquen, deixo
pas a una altra persona, l’Oriol Fernández, perquè em substitueixi.
Vull agrair a tots els masnovins i
masnovines la confiança i el suport
que m’han mostrat en aquest període.
Em refereixo als que lideren les entitats i associacions del poble, als usuaris i usuàries dels diferents serveis
municipals, a la gent que assisteix
fidel a la diversitat d’actes i celebracions de caire cultural, a les persones
que es van implicar en el Projecte educatiu del Masnou, a tots els membres

de les comissions de festes, a tots els
treballadors i treballadores de l’Ajuntament que feien possible l’assoliment
dels objectius polítics que se’ls proposava, als companys i companyes del
consistori... De tothom he après moltes coses, però la més important de
totes ha estat saber estimar encara
més el poble on vius, el Masnou. I
això, no en tingueu cap dubte, és el
que intento transmetre al meu alumnat, que conegui i estimi el seu entorn
més proper.
Vull donar gràcies d’una manera
especial a les persones que en el seu
moment van creure en mi i em van

proposar com a cap de llista d’ERC.
També vull agrair al Quim Fàbregas, al
Ramon Pellicer i a l’Alícia Nieto (companys del grup municipal) l’ajut que
m’han donat pel camí d’aprenent de
política.
Marxo satisfeta per la feina realitzada i seguiré vetllant per aconseguir
un Masnou millor. Resto a la vostra
disposició si em necessiteu per alguna
raó, ja que com a ciutadana vull complir els meus deures.
Aprofito l’avinentesa per desitjarvos bones festes i que el 2009 es
puguin fer realitat alguns dels somnis
pels quals sospireu.

possibilitats tenim d’arreplegar alguna
cosa. Doncs bé, en aquest cas, i per portar la contrària, la meva carta als Reis
(de l’Orient!) serà ben curta.
Jo, que crec que he estat un bon noi
al llarg d’aquest any i per això em mereixo un bon premi, faig les demandes
següents a Ses Majestats:
En primer lloc, els demano una sentència favorable del Tribunal Constitucional a l’Estatut de Catalunya, que permeti al nostre país l’assumpció d’unes
quotes d’autogovern inimaginables ara
fa trenta anys.
Després, també m’agradaria que, més
aviat a principi d’any que no al final,
Catalunya disposi d’un nou sistema de
finançament que, a més d’atorgar-li els
recursos econòmics que li corresponen,
acabi amb les males llengües que diuen
que Rodríguez Zapatero, de la mateixa

manera que va provocar la caiguda de
Maragall, ara s’està plantejant que no
estaria malament acabar amb Montilla.
A continuació, voldria que, l’any
vinent, els ajuntaments participessin
dels recursos econòmics de l’Estat en
els percentatges en què ho fan en altres
països europeus, per acabar d’aquesta
manera amb els eterns problemes de
finançament que afecten els nostres
municipis.
També demano que la crisi econòmica actual, que, encara que sembli el contrari, qui més afecta és els treballadors
amb sous “normals” (i no les constructores ni les empreses fabricants d’automòbils), s’acabi al més aviat possible i torni
la tranquil·litat a les famílies, a qui cada
vegada costa més arribar a final de mes.
I, tot i que ja sé que és demanar
massa, exigeixo a Ses Majestats que,

d’una vegada per totes, el Govern de
l’Estat, en mans d’un partit d’esquerres, acabi amb l’escàndol que representen tant l’actual salari mínim interprofessional com les pensions miserables
que cobren alguns dels nostres veïns i
veïnes.
Suposo que ara enteneu el perquè de
la meva carta als Reis, tot i que ara
penso que, si descobreixen que sóc
“comunista”, per desgràcia per a tothom
el “Màxim” que em portaran serà carbó.
Per això, i perquè no em refio gaire
de Ses Majestats, em comprometo, juntament amb els meus companys del
Grup Municipal i de coalició, a seguir
treballant per la defensa dels interessos de tots vosaltres aportant el nostre
granet de sorra a la millora del nostre
municipi.
Bones festes i bon any 2009!

En segon lloc, un grup de joves ha
assistit als darrers plens per manifestar les seves opinions envers uns fets
que els afectaven, a ells i una bona part
de gent no tan jove del Masnou. Amb
les seves manifestacions i les seves
maneres vaig adonar-me que, per molt
nivell d’estudis que tinguin, hi ha quelcom que els manca: educació i valors.
Cal que reflexionem d’acord amb
aquestes dues realitats. Fa molts anys
que, de mica en mica, s’ha anat erosionant la responsabilitat, l’autodisciplina, el respecte mutu, els resultats a
llarg termini a favor de la satisfacció
immediata. Però preferim no entrar en
judicis de valor respecte a quins són
els comportaments correctes o incor-

rectes. Hi ha paraules que la societat i
els polítics no s’atreveixen a dir:
correcte, incorrecte, ben fet, mal fet.
Tots, inclosos els polítics, ens equivoquem, però si el resultat és un silenci o
mirar cap a l’altre costat, llavors fallem
el doble. Correm el risc de convertirnos en una societat amoral on ningú no
gosi dir el que està bé o malament. Si
continuem així, l’absència de límits
farà que els nostres fills pensin que
poden fer el que vulguin, perquè ningú
no els posarà fre. El jovent d’avui són
els nens d’ahir i els adults de demà.
Són i seran el resultat d’una societat en
què es minimitzen els valors, l’educació i el respecte, on només val passars’ho bé.

Els valors que s’han de recuperar i
que ens han de permetre fer una societat més forta són valors que s’han
d’ensenyar des de casa, des de la família, però nosaltres, els polítics, a qui
s’ha encarregat que vetllem per la
població, per la societat del Masnou,
hem de posar el nostre gra de sorra i
començar a dir i fer el que és “políticament incorrecte”, que no fem per por
que, en el millor dels casos, ens critiquin i, en el pitjor, ens insultin o amenacin. Si som capaços de solucionar
aquest problema tan important, els
altres, possiblement, se solucionaran
sols.
Aprofitem per desitjar-vos un bon
Nadal i un millor any 2009.

el Masnou viu
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viu l’agenda del 16 de desembre al 15 de gener de 2008
DESEMBRE
16

17

21

LITERATURA
19 h · Biblioteca
Pública Joan
Coromines

Dimarts

EXPOSICIÓ
Matins, dimarts, dijous, divendres i
dissabte, de 10.30 a 13 h; tardes, de
dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h
Biblioteca Pública Joan Coromines

“Simone de Beauvoir, feminista
i escriptora”
Ho organitza: Regidoria de Dona

Carrer de Sant Rafael

Pessebre al carrer de Sant
Rafael
Inauguració del pessebre, el dia 16 de
desembre. Estarà muntat fins al dia 6 de
gener en horari de 9 a 21 h (sempre que el
temps ho permeti). Com cada any, s’hi esperen les visites de totes les llars d’infants i
escoles, així com també de tot el poble.
El dia 21 de desembre, a les 13 h, la Coral
Xabec visitarà el pessebre del carrer de Sant
Rafael i cantarà davant del pessebre i dels
Reis. Tothom hi està convidat.

Tertúlia
literària
Comentarem la
novel·la La ciudad sin
tiempo, de l’escriptor
Francisco González
Ledesma. Dirigirà la tertúlia l’escriptora M.
Carme Roca. La Biblioteca disposa d’exemplars per deixar-los en préstec.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

20

MÚSICA
12 h · Sala polivalent
de Ca n’Humet

Concert de
Joves Intèrprets
Direcció a càrrec de Carme
Amo i Anna Remartínez.
Hi haurà dues sesssions:
a les 12 h i a les 17 h.

Ho organitza: Veïns del Carrer de Sant Rafael

ARTESANIA
10 h · C/ de Barcelona, des del davant
del Casino fins a J. Llimona

Fira d’Artesania de Nadal

22

Diluns

CINEMA
18.30 h · Ca n’Humet

Fasmenut: Curtmetratges
per a nens i nenes

La Nimfa

Deixalleria mòbil

Dimecres

8h

PreNadal tradicional. Excursió
a la Gleva i dinar al Lluçanès
Sortida a primera hora del punt habitual en
direcció a la plana de Vic i fins a la Gleva. Després de parar per esmorzar (inclòs en el preu),
l’excursió continua cap al Lluçanès, passant per
la població d’Olost fins al santuari dels Munts,
on es pot gaudir d’unes vistes impressionants
dels Pirineus. La ruta continua fins a l’històric
poble de Perafita. Es deixarà temps lliure per
fer-hi una visita i hi haurà un tast de dolços en
una acreditada pastisseria del poble. Després,
es dinarà en un bon restaurant, amb un magnífic menú de Nadal.
A la tarda, se celebrarà el Nadal amb festa i
ball per a tothom. A una hora prudencial, es
tornarà al Masnou.
Informació i reserves: Casal de Gent Gran
Can Malet (passatge de Marià Rossell, 2. Tel.:
93 555 47 26)

18.30 h · Escola
bressol Sol Solet

Créixer amb tu
Tallers i
xerrades,
curs
20082009
Formació
de pares i mares amb infants de 0 a 3 anys.
Aquesta sessió es dedicarà a la incorporació
d’una nova persona a la família i als canvis
que s’hi produeixen. Preu: Gratuït
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb la
col·laboració de la Generalitat de Catalunya

19.30 h · Sala de conferències
(Edifici Centre)

Cicle de xerrades Aprendre
amb Tu "Connecta amb els
teus fills. Actuem"
Xerrada formativa per a pares i mares amb
adolescents. Aquesta sessió es dedicarà a
treballar el tema del consum de drogues.
Preu: Gratuït
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb la
col·laboració de la Secretaria de Polítiques Familiars
i Drets de Ciutadania de la Generalitat de Catalunya

Dimarts

Hora a concretar · Parc temàtic Caramar
Paradetes de regals i menjar.
Ho organitza: La Colla de l’Hort

JOVES
17 h · Espai de Trobada de Ca n’Humet

Dissabtes d’Acció!
Sotst: Magic
Cada dissabte, de 17 a 21 h, a l’Espai de Trobada de Ca n’Humet:
1r dissabte: Magic; 2n dissabte: PlayStation;
3r dissabte: Magic; 4t dissabte: PlayStation.
Ho organitza: Regidoria de Joventut, amb la col·laboració de Rubén Martínez

MÚSICA

Fem cagar el tió!
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

26

Divendres

MÚSICA
Concert de Sant Esteve
Concert de música de cobla
Ho organitza: Agrupació Sardanista del Masnou

27

17 h · Espai de Trobada de Ca n’Humet

Dissabtes d’Acció!
PlayStation

Ho organitza: Anacrusa, Músics del Masnou

Circulació del trenet

28

Diumenge

11 h · Parc temàtic Caramar

Port esportiu i passeig Marítim

Inscripcions obertes. Es
poden fer tant en línia
(a www.santsilvestre.cat
i www.elmasnou.cat)
com presencialment
al Complex Esportiu
Municipal (c/ de Ciutat Sant Sebastià, 14.
Tel. 93 555 61 03)
o a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (c/ de Tomàs
Vives, 4. Tel. 93 542 47 00).
Preu: 10 euros la cursa
popular i 2 la infantil
(consulteu els descomptes)
Ho organitza: Ajuntament
del Masnou

De les 11 a les 14 h i de les 17 a les 20 h,
activitats, jocs i tallers adreçats als infants
de 0 a 11 anys.
Preu: Gratuït
Ho organitza: Regidoria d’Infància

5

Dilluns

Arxiu Municipal
Horari de la biblioteca Pública
Joan Coromines
Matins: dimarts, dijous, divendres i dissabte,
de 10.30 a 13 h. Tardes: de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h

CAVALCADA

Els Reis arribaran al Masnou amb vaixell i seran rebuts per les autoritats de la vila i els infants
guanyadors del Concurs Escolar de Felicitacions de Nadal.
Tot seguit, començarà la cavalcada amb les carrosses participants. Enguany, la cavalcada finalitzarà al parc de Pau Casals, on els Reis rebran les cartes de la mainada del Masnou.

9

Divendres

30

Hora del conte: Contes d’ara
i de sempre
A càrrec de Joan de Boher. Recomanada per
a infants a partir de quatre anys. Activitat
inclosa dins el Pla educatiu d’entorn (PEE).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Joan Coromines

10

Dimarts

MEDI AMBIENT
10.30 h · Pau Casals

Deixalleria mòbil
Horari: Els mateixos que la deixalleria fixa (de dimarts a dissabte, de
10.30 a 13.30 h i de 16.00 a 19.30 h;
diumenges, de 10.30 a 13.30 h)
Tothom qui vulgui podrà portar-hi els residus
que normalment es dipositen a la deixalleria
municipal.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

EXPOSICIONS
Sala d’Actes Municipal. Edifici Centre
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.
Dies de tancament per Nadal: 24, 25, 26 i 31
de desembre de 2008, i 1, 5 i 6 de gener de
2009.

Fins al 4 de gener
Exposició “Picasso pinta el Guernica”

Dissabte

JOVES
17 h · Espai de Trobada de Ca n’Humet

Dissabtes d’Acció!
PlayStation
Cada dissabte, de 17 a 21 h, a l’Espai de Trobada de Ca n’Humet: 1r dissabte, Magic; 2n
dissabte, PlayStation; 3r dissabte, Magic; 4t
dissabte, PlayStation
Ho organitza: Regidoria de Joventut

12

10 h · C/ de Barcelona fins a J. Llimona
i Roger de Flor

Ho organitza: La Colla de l’Hort

Dilluns i dimecres, de 9 a 13 h i de 16 a 19 h.

ESPORTS

ARTESANIA

Taller per preparar fanalets per a la cavalcada, tal com es feia a la Fira dels Reis, però
enguany es farà a la Fira de Nadal, el diumenge 21 de desembre, d’11 a 14 h i de 17 a
20 h. De 19 a 20 h, hi haurà xocolatada per a
tothom.
Preu: 2 euros

Complex Esportiu Municipal

18 h · Biblioteca Pública Joan Coromines

Diumenge

Taller de fanalets

Horaris dels equipaments
del Patronat
Museu Municipal de Nàutica

Ho organitza: Regidoria de Joventut

D’11 a 14 h, al vestíbul i a l’Espai de Trobada,
activitats diverses per a joves
De 17 a 21 h, a la sala polivalent, tallers per
a joves. Preu: Gratuït

CONTES

Ho organitza: Gent del Masnou

11 h · Plaça de la Llibertat
o Roger de Flor

Podeu demanar consulta al servei 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.

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.
Dies de tancament per Nadal: 24, 25, 26 i 31
de desembre de 2008, i 1, 5 i 6 de gener de
2009.

Nadalem Jove a Ca n’Humet

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

Tradicional concert de Nadal a càrrec de la
Coral Xabec de Gent del Masnou. Repertori
variat de nadales populars catalanes. Selecció del Messies de Händel, amb acompanyament d’oquestra. Concert a benefici de la
Marató de TV3.

Ho organitza: La Colla de l’Hort

Servei d’assessoria jurídica per
a dones

Ho organitza: Regidoria de Joventut

11.00 h Cursa infantil
11.30 h Cursa popular

Fira d’artesans amb gran varietat de productes. Xocolatada.

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 21 h.
Els dies 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener
l’equipament romandrà tancat.
PIJ: dilluns, d’11 a 14 h, i de dimarts a divendres, de 17 a 20 h. Romandrà tancat del 2 al
16 de gener de 2009, ambdós inclosos.
Tel. 93 540 00 56

Cada dissabte, de 17 a 21 h, a l’Espai de Trobada de Ca n’Humet: 1r dissabte, Magic; 2n
dissabte, PlayStation; 3r dissabte, Magic; 4t
dissabte, PlayStation

Cursa de Sant Silvestre

Fira d’Artesania de Nadal

Horaris de Ca n’Humet

Cavalcada de Ses Majestats els Reis d’Orient
Dissabte

Botifarrada i concerts dels grups Water D
Vàter, Vicious Circle, Anal Hard i AMD. Entre
banda i banda tindrà lloc una competició
d’air guitar. Entrada: 5 euros
Detall del programa:
- A les 14 h, botifarrada amb preus populars
- A les 20.30 h, projecció de vídeo de l’associació Skater LPC
- A les 20.30 h, botifarrada amb preus populars
- De 21.30 a 22 h, Water D Vàter
- De 22.15 a 22.45 h, Vicious Circle
- De 23 a 23.45 h, Anal Hard
- De 00 a 1 h, AMD

21

Dv. Ds. Dg.

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.

18 h · plaça d’Europa (port esportiu)

JOVES

Concert de Nadal

2-3-4

Altres informacions

19.30 h · Sala polivalent de Ca n’Humet

Activitats i concert d’Anacrusa

22 h · Parròquia de Sant Pere

Ho organitza: Comissió de Festes i Ajuntament del
Masnou, amb la col·laboració del GAT

Nadalem, Juguem Jugant

20.30 h · Ca n’Humet

NADAL

Els carters reials arriben al Masnou per rebre
les cartes dels infants de la vila en nom de
Ses Majestats els Reis d’Orient. Hi haurà
narració de contes, a càrrec del GAT.

Ca n’Humet

NADAL

Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

FAMÍLIA

Envelats dels carters reials
Reis 2009

Dissabte

23

17

18 h · Parc de Pau Casals

La Coral Xabec visita
el pessebre del carrer
de Sant Rafael

MEDI AMBIENT

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

REIS MAGS

13 h · Carrer de Sant Rafael

Ho organitza: Akonga

Tothom qui vulgui podrà portar-hi els residus
que normalment es dipositen a la deixalleria
municipal. La deixalleria mòbil dóna servei
als municipis del Masnou, Teià i Alella, i cada
setmana serà en una d’aquestes localitats.
Què s’hi pot portar?
Roba i sabates, ferralla, cables elèctrics, olis
vegetals i/o de cuina, olis minerals i/o de
motor, dissolvents, fluorescents, radiografies,
tòners i cartutxos, telèfons mòbils, petits
electrodomèstics, miralls i vidre pla, piles i
bateries, aerosols, i pintures. En general, tots
aquells residus que es porten a la deixalleria
fixa, excepte els que per volum no són fàcilment transportables o es poden deixar en
àrees d’aportació.

Dv. Ds. Dg.

Ho organitza: Estudi musical Carme Amo.
Hi col·labora: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Veïns del Carrer de Sant Rafael

Horari: Els mateixos que la deixalleria fixa (de dimarts a dissabte, de
10.30 a 13.30 h i de 16.00 a 19.30 h;
diumenges, de 10.30 a 13.30 h)

GENER
2-3-4

Dilluns

EDUCACIÓ
19 h · Sala polivalent de l’Edifici Centre

Espai de Debat Educatiu
“Debatem sobre l’educació
al Masnou”
Pla educatiu d’entorn. Si teniu interès a debatre sobre aspectes relacionats amb l’educació
al Masnou, veniu a l’Espai de Debat Educatiu.
Aquest curs, parlem de respecte (a les persones, al mobiliari, a un mateix, etc.). Les sessions
són moderades per Maria Jesús Comellas, doctora en psicologia. Treballem pel respecte!
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb el suport
de la Diputació de Barcelona

Exposició basada en l’exhibició de les reproduccions dels dibuixos preparatoris del Guernica i de fotografies de l’època.
Ho organitzen: Patronat Municipal del Masnou i Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i la Fundació Palau de Caldes d’Estrac, amb la
col·laboració de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Casa de Cultura
Pg. de Prat de la Riba, 16
Horari: laborables, de 18 a 20 h; dissabtes, de
12 a 14 h i de 18 a 20 h, i diumenges i festius,
de 12 a 14 h. Dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1 de gener, tancat. Tel.: 93 555 66 00.

Fins al 4 de gener
Exposició “Postals de Nadal”
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
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La Colla de l’Hort
Animació sociocultural amb denominació d’origen del Masnou

LA COLLA DE L’HORT

Piti Poch
Responsable
de la Fira
d’Artesania

Les disfresses per Carnaval són un dels punts forts de l’entitat.

La Fira d’Artesania, cada cop més
participativa

a 20 h, hi haurà una xocolatada a la plaça
de la Llibertat.
Per al 2009, l’associació ha previst
quatre fires d’artesania, que es faran trimestralment les dates següents: 7 i 8 de
març, 27 i 28 de juny, 3 i 4 d’octubre, i 19
i 20 de desembre.

de La Colla de l’Hort, només es demanen
tres requisits essencials per exposar-hi:
que els productes estiguin fets per la gent
que els ven, que no hi hagi gaires coses
repetides i que, si és possible, el o la firaire
sigui del Masnou o rodalia, tot i que estan
oberts a gent d’altres indrets si és per aportar varietat a la fira. La propera fira que
organitzarà la Colla serà amb motiu de les
festes nadalenques i tindrà lloc els dies 20 i
21 de desembre. S’hi podrà trobar bijuteria
amb ceràmica, objectes de decoració amb
materials reciclats, bijuteria amb pedres
semiprecioses, ninots de patchwork,
peces amb llana, roba pintada i personalitza, sabons artesans, espardenyes fetes a
mà, imants artesanals, postals, vidre fusió,
fusta tornejada a mà i moltes altres manualitats artesanals. A més a més, el diumenge
21 de desembre, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h,
La Colla de l’Hort organitza un taller de
fanalets per a la cavalcada de Reis i, de 19

Any nou, projectes nous

Per a l’any vinent, l’entitat vol endegar un
nou projecte de cursos i tallers monogràfics de manualitats que inclourien disciplines tan variades com: l’scrapbook, la restauració i decoració d’objectes de la casa,
la risoteràpia, el feltre moldejable, el
patchwork, el folre de capses i la cuina
vegetariana.
Com a entitat, afirmen que els agradaria poder canviar certes coses, “com ara
fer més conscients els polítics que, si ajuden més les entitats –i no volem dir precisament amb diners, sinó amb infraestructures–, creiem que hi hauria molta més
gent que s’animaria a fer coses. Nosaltres
visitem pobles on les colles tenen naus
per poder treballar amb les seves carrosses sense que això els costi res, i res és
moltíssim quan al cost d’un lloguer li has
d’afegir el que necessites per fer efectiva
la teva il·lusió.”

Com a membre de la Comissió
de Festes, com valores la Festa Major
de Sant Pere d’enguany?
En general, en faig una bona valoració,
però cal tenir en compte que els membres de la Comissió de Festes som els
menys indicats per valorar totes les activitats, perquè el fet d’estar treballant
quan tothom està de festa no ens permet assistir a tots els actes que voldríem. Per a l’any vinent, tot el que s’està
preparant crec que serà molt llaminer
per a tothom però, això sí, reivindiquem
més pressupost, ja que no es poden fer
coses si no hi ha diners.

Com contactar-hi:
Organització de fires:
Piti Poch. Tel.: 669 761 905
Organització de carrosses i disfresses:
Yolanda Ferreres. Tel.: 685 890 907
Adreça electrònica:
lacolladelhort@hotmail.com
Bloc:
http://lesfiresdelmasnou.blogspot.com

LA COLLA DE L’HORT

Des dels inicis, la Fira d’Artesania ha tingut
molt bona acceptació entre la població i
els i les firaires que hi han participat. Des

L’ASSOCIACIÓ RECLAMA
MÉS SUPORT POLÍTIC A LES
ENTITATS PER CONTRIBUIR
A LA DINAMITZACIÓ DEL
MUNICIPI

La Colla de l’Hort prepara amb especial dedicació les carrosses per a la cavalcada de Reis.

LA COLLA DE L’HORT

El 19 de juny de 2002, La Colla de l’Hort es
va formar com a associació després de deu
anys com a grup d’amics i amigues que, originàriament, es disfressaven per Carnaval.
A poc a poc, el grup es va anar ampliant
amb els anys i dels sis membres inicials
s’ha passat als gairebé vint que són ara.
Yolanda Ferreres, la presidenta; Paco
Morales, el tresorer; Rafi Carrasco, la
secretària; Tina Fernández, Antonio
Ruiz i Àngel Puig, vocals; Piti Poch, responsable de les fires, i un reguitzell de socis
i sòcies són els membres que conformen
aquesta entitat que, al llarg de l’any, participa activament en activitats destacades del
municipi, com ara la cavalcada de Reis o la
rua de Carnaval. A més a més, des de fa set
anys organitzen la Fira d’Artesania, que
coordinen diversos cops l’any coincidint
amb les diferents celebracions que es duen
a terme al municipi. L’entitat també forma
part de la Comissió de Festes, tot i que
reclamen que se’n canviï el sistema, ja que
l’actual no els sembla prou operatiu.

Creus que, en general, s’està perdent
l’essència de l’artesania?
No crec que s’estigui perdent. Tenim
prou exemples que no és així, sobretot
amb la gent jove que fa ceràmica, joieria
amb plata, sabons, etc. El que sí que és
veritat és que no tot és fet des del
començament artesanalment. És a dir,
per exemple, els que fem servir roba,
lògicament, la comprem i la manufacturem, i, per suposat, ho fem amb màquines, i en l’essència de l’artesania no hauria de ser així. Crec que aquest és un
canvi en el món artesanal, ja que hi ha un
ampli mercat de peces inicials per poder
fer moltes coses i seria també absurd no
gaudir-ne. A més a més, també hi ha un
handicap importat, que és l’espai on treballem normalment, que sol ser el menjador de casa.

La Fira d’Artesania ha esdevingut una cita esperada i celebrada per la ciutadania.

el Masnou viu
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El CAP Ocata-Teià obre
portes el 19 de desembre
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MIREIA CUXART

SÒNIA HERNÁNDEZ

Premiat un projecte del Casal
de la Gent Gran Can Malet

Una sessió de gimnàstica a Can Malet.

El CAP Ocata-Teià, a punt.

quin serà d’ara endavant el seu personal
mèdic de referència. Segons la regidora
de Salut, Cruz Álvarez Artidiello, en la
mesura que ha estat possible, s’ha intentat respectar l’assignació de professionals perquè tota la família sigui atesa per
la mateixa persona.

El 19 de desembre entrarà en funcionament el CAP Ocata-Teià. Perquè l’inici
sigui el més fàcil possible per als seus
usuaris i usuàries, a mitjan mes de desembre, els masnovins i masnovines
rebran a casa una carta de l’Institut Català de la Salut en què se’ls comunicarà

El Casal de la Gent Gran Can
Malet del Masnou és una de les
associacions guardonades per la
Fundació Agrupació Mútua, que
premia fins a vint projectes de
referència en l’àmbit de l’acció
social, la cooperació i la solidaritat
que fan referència a la gent gran,
les persones discapacitades i la
infància. El Casal de la Gent Gran
Can Malet ha presentat un pla per
promoure l’activitat física i psíquica. Així mateix, ha dissenyat un

Setmana de Lluita contra la Sida

programa dinàmic i d’animació
destinat al temps de lleure de les
persones grans. L’objectiu és la
millora de les condicions de vida
d’aquest sector de la societat, que
cada vegada és més extens, a partir de la instal·lació d’una sala de
fisioteràpia. Maria Montserrat
Rossell, presidenta de l’entitat, es
mostra molt satisfeta per la resolució d’aquest projecte, ideat per
Antoni Giménez, membre del
Casal.

Un moment de la representació de l’espectacle ‘No et ratllis!’

gaudir del teatre, van omplir una enquesta per saber si els i les joves del Masnou
tenen prou informació sobre aquesta
malaltia i la seva prevenció. Al llarg de
la setmana, de l’1 al 5 de desembre, a
Ca n’Humet, es van fer diferents activitats per a tots els usuaris i usuàries,
com ara un debat sobre el VIH i un
taller lúdic sobre el preservatiu com a
element preventiu de la malaltia.

Amb motiu de l’1 de desembre, el Dia
Mundial de la Lluita contra la Sida, a part
de repartir el llaç vermell identificatiu
d’aquesta jornada, l’Ajuntament va organitzar un seguit d’activitats que van
començar amb una representació teatral
sobre aquesta malaltia a Ca n’Humet. L’obra de teatre No em ratllis! s’ofereix cada
any a l’alumnat de 3r d’ESO dels centres
de secundària del poble, que, a part de

MIREIA CUXART

Els ocupes de Can Calaya tenien
170 plantes de marihuana

Efectius dels Mossos d’Esquadra al davant
de Can Calaya.

Cinc joves van ser detinguts per
agents dels Mossos d’Esquadra com a
presumptes autors d’un delicte de
producció i cultiu de marihuana. L’11
de novembre, els efectius van entrar a
Can Calaya –edifici ocupat il·legalment– en compliment d’una ordre
judicial per identificar-ne els habitants i comprovar l’estat de la finca, i
va ser quan van trobar 170 plantes de
marihuana.

RAMON BOADELLA

MIREIA CUXART

Cinquanta anys casats

Les parelles que van celebrar les noces d’or amb autoritats municipals.

El Casal de la Gent Gran Can
Malet del Masnou és una de les
associacions guardonades per la
Fundació Agrupació Mútua, que
premia fins a vint projectes de
referència en l’àmbit de l’acció
social, la cooperació i la solidaritat
que fan referència a la gent gran,
les persones discapacitades i la
infància. El Casal de la Gent Gran
Can Malet ha presentat un pla per
promoure l’activitat física i psíquica. Així mateix, ha dissenyat un

programa dinàmic i d’animació
destinat al temps de lleure de les
persones grans. L’objectiu és la
millora de les condicions de vida
d’aquest sector de la societat, que
cada vegada és més extens, a partir de la instal·lació d’una sala de
fisioteràpia. Maria Montserrat
Rossell, presidenta de l’entitat, es
mostra molt satisfeta per la resolució d’aquest projecte, ideat per
Antoni Giménez, membre del
Casal.

Més zones Wi-Fi al Masnou
Des d’inici de desembre, el Masnou ja disposa d’una nova zona de connexió a
Internet mitjançant la tecnologia Wi-Fi a la plaça de Marcel·lina de Monteys. A
més a més, és previst que a final de desembre comenci a funcionar la zona Wi-Fi
de la plaça dels Països Catalans.
La primera zona Wi-Fi del Masnou es va instal·lar el 17 de juliol passat a la platja d’Ocata. Aquest servei és una extensió dels punts d’accés a Internet de l’Ajuntament del Masnou i permet la connexió utilitzant un equip propi que tingui un
dispositiu Wi-Fi.
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Renovat el projecte GEODA fins
al curs 2009-2010
La iniciativa persegueix la integració al sistema educatiu de l’alumnat de secundària en
situació d’exclusió i risc social

IES MEDITERRÀNIA

comerços on els nois i noies faran les
pràctiques.
Les pràctiques en comerços i empreses del municipi es complementen amb
hores lectives que han d’assegurar els
coneixements acadèmics necessaris per
arribar a aconseguir el títol que acredita
l’ESO. El curs passat van prendre part
en aquest programa 18 alumnes i per a
aquest curs la xifra també se situa al voltant de la vintena. Entre les empreses,
comerços i serveis que han col·laborat
en aquest projecte es troben Automoció
Sant Miquel, Expofinques, Loko Sports,
SL, Restaurant Enrico, Ramon Clemente, SA, Restaurant El Timonel, Restaurant El Tastet, Fernández Beas 3, Condis
o la llar d’infants El Petit Vailet, entre
molts altres. També hi va haver alumnes
que van fer pràctiques a l’escola bressol
municipal Sol Solet i a la brigada municipal.

Màxim
Fàbregas
Regidor
d’Educació

L’escola bressol municipal és un dels llocs on els i les estudiants poden fer les seves pràctiques.

LES PRÀCTIQUES DE L’ALUMNAT A EMPRESES I
COMERÇOS ELS PERMETEN
DESCOBRIR O REMARCAR
LES SEVES HABILITATS I
LA SEVA CAPACITAT PER
RELACIONAR-SE AMB L’ENTORN, I PORTAR A TERME
UNA TASCA ÚTIL I NECESSÀRIA EN L’ÀMBIT DEL
TREBALL

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament
del Masnou i el Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya han renovat el conveni signat el 15 de desembre de
2004 per dur a terme el projecte GEODA.
Aquest projecte persegueix com a objectiu principal l’adaptació i la integració al
sistema educatiu d’aquell alumnat d’educació secundària en situació d’exclusió i
risc social, a més de promoure l’adquisició d’habilitats per al desenvolupament
social i laboral, i de facilitar l’acreditació
de l’ESO.
Empreses i comerços implicats

Un dels aspectes més destacats del projecte GEODA és que s’hi impliquen, a més

dels centres d’ensenyament secundari,
empreses i comerços del municipi, on els
i les alumnes fan un conjunt d’activitats i
pràctiques que els serviran per establir un
primer contacte amb el món laboral. A la
vegada, les pràctiques els permeten descobrir o remarcar les seves habilitats i la
seva capacitat per relacionar-se amb l’entorn, i portar a terme una tasca útil i
necessària en l’àmbit del treball. D’aquesta manera, l’alumnat augmenta de manera notable la seva autoestima i pot encaminar les seves aptituds. Les mateixes
escoles, amb el suport de la Regidoria
d’Educació i també de la Unitat de Promoció Econòmica, s’encarreguen d’establir el contacte amb les empreses i els

Per al regidor d’Educació, el projecte GEODA és un exemple dels avantatges que poden representar per a
la societat aquelles iniciatives que
persegueixen la col·laboració entre
les diferents administracions i el
teixit empresarial amb l’objectiu de
millorar les expectatives professionals d’aquelles persones que, sense
recursos com aquest, correrien el
risc de quedar al marge del mercat
laboral i, per tant, veurien minvades
les seves expectatives personals i
professionals.

Àlex Blasco Coordinador pedagògic del projecte GEODA a l’IES Mediterrània i professor d’economia
Des de quan participa el seu centre en el projecte GEODA?
Des de l’inici, al desembre del 2004. Primer érem els dos IES
del municipi i, després, la iniciativa es va ampliar als centres privats.

SÒNIA HERNÁNDEZ

Com van ser els inicis?
Al principi, el conveni només era amb l’empresa pública, amb l’Ajuntament, bàsicament la brigada de manteniment i l’escola bressol municipal Sol Solet. L’Ajuntament posava a la nostra disposició
els seus recursos, i això és d’agrair, però era insuficient, perquè l’alumnat tenia altres inquietuds i motivacions. A partir dels contactes dels gestors d’aquest projecte vam aconseguir la col·laboració
del petit comerç i la petita empresa.
Com viuen aquesta experiència els i les alumnes?
Si s’aconsegueix donar resposta a la seva motivació laboral, és a
dir, si trobem una feina que els agradi, incrementem la seva auto-

estima, reduïm el nivell de conflictivitat i aprofiten molt més l’ensenyament.
Accepten la iniciativa de bon grat?
Generalment són alumnes amb risc d’abandonament escolar i amb
molt baix nivell d’implicació als estudis. Quan els fem la proposta,
d’una banda senten intriga o por i, de l’altra, una certa il·lusió de
poder obrir una porta que creien tancada.
Quins són els resultats?
Aconseguim que molts nois i noies que no tenien perspectiva educativa la tinguin. La valoració és positiva, cada vegada més, perquè
cada vegada hi ha més empreses i més de diferents, i hi ha la possibilitat d’oferir una empresa o comerç més adient a cada estudiant.
Jo sóc gestor i un fan del projecte GEODA. És un recurs adequat
per fer front a la desmotivació dels nois i noies de 15 i 16 anys.

el Masnou viu
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Espai de Debat Educatiu
L’1 de desembre, va tenir lloc la tercera reunió d’aquest curs de les persones que formen part de l’Espai de Debat Educatiu (EDE),
que actualment es troba en fase de consolidació i desenvolupament. Aquest projecte es va impulsar des de la Regidoria d’Educació, amb el suport de la Diputació de Barcelona, i actualment té com a representants August Cabré, tècnic auxiliar de la Regidoria d’Educació, i la Dra. M. Jesús Comellas, professora de la UAB, com a dinamitzadora i coordinadora del grup.

SÒNIA HERNÁNDEZ

El grup de l’Espai de Debat Educatiu es va reunir l’1 de desembre passat.

A les sessions de l’EDE hi poden prendre part persones adultes de qualsevol
edat i professió, representants d’entitats i dels centres educatius, mares i

pares, àvies i avis, representants de la
comunitat educativa en general… L’espai és obert a tota la població masnovina que vulgui col·laborar en la millora

nes enrere, que consisteix a continuar la
frase "El respecte és..." amb una definició, idea o acció que se us ocorri sobre
què és el respecte. Feu-nos arribar la
vostra frase amb el vostre nom i cognoms, l’edat i la professió a la Regidoria
d’Educació (educacio@elmasnou.cat).
També la podeu publicar al bloc de
l’EDE com a comentari (www.espaidebateducatiu.blogspot.com). Aquest bloc
es va crear perquè qualsevol persona
pugui expressar les seves preocupacions,
idees o reflexions sobre el tema.
Desitgem que entre tots i totes aconseguim optimitzar aquesta qüestió fonamental per a les relacions humanes. Perquè una manera de respectar-nos és respectar tothom.
La propera reunió de l’EDE serà el dia
12 de gener, a la sala polivalent de l’Edifici Centre. Us hi esperem!

d’alguns aspectes de l’educació al
municipi.
No és un projecte només destinat a
l’atenció dels infants. L’objectiu és sensibilitzar tothom per evitar actuacions que
poden incomodar o fins i tot perjudicar
altres persones de la vila.
Enguany, la temàtica del treball de
l’EDE segueix sent el respecte. Durant
els propers mesos, en molts comerços i
entitats de la vila es podran veure uns
cartells amb diferents eslògans relacionats amb el respecte. A més, circularan
uns fulls de mà, que a l’EDE anomenem
educatines, amb els mateixos continguts
que els cartells. El primer cartell i la primera educatina portaran la frase que
serà el lema de tots els següents: “Ens
respectem?” A partir d’aquest eslògan, se
n’afegiran d’altres, que d’una manera
senzilla i col·loquial tractaran diferents
aspectes de la convivència ciutadana.
També podeu participar en el petit
joc del respecte que es va iniciar setma-

Article elaborat pels membres de
l’Espai de Debat Educatiu

El PEE inicia el segon curs al Masnou
Els seus eixos fonamentals són el foment de la llengua catalana, la interculturalitat
i la cohesió social
Activitats ja realitzades

Activitats per a aquest curs

Per aconseguir aquests objectius i fer realitat els seus plantejaments, hi ha dues
comissions del PEE (operativa i local) que
participen en el disseny i l’organització de
diferents activitats. Entre les propostes
més destacades per al curs 2008-2009 es
troben els tallers d’estudi assistit, el de
cant coral, el de música de percussió, els
tallers de teatre per a secundària, les sessions de contes a la Biblioteca Municipal,
el suport a les AMPA i diferents actuacions
formatives.
Tallers d’estudi assistit

Des del 9 de desembre passat i fins al proper 28 de maig, el Col·legi Sagrada Família,
el CEIP Ocata, el CEIP Marinada (amb
alguns alumnes de l’escola Bergantí), el
CEIP Rosa Sensat, el CEIP Lluís Millet i el

GABRIEL MILÀ

El Pla educatiu d’entorn (PEE) inicia el
seu segon curs al Masnou, que haurà de
ser el de la seva consolidació. Amb la
intenció d’implicar els diferents agents
educatius que intervenen al municipi i la
població en general, el PEE és un projecte
compartit entre la Regidoria d’Educació
de l’Ajuntament del Masnou i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i entre els seus objectius destaca
buscar l’augment de l’èxit escolar. Per
aconseguir-los es promou el suport als
centres educatius en la seva tasca formativa, i el treball amb l’alumnat i la ciutadania
d’aspectes com l’acollida de persones nouvingudes, el foment de la cultura o les tradicions culturals catalanes.
Les sessions de contes a la Biblioteca Municipal tenen molt bona resposta.

CEIP Ferrer i Guàrdia compten amb els
tallers d’estudi assistit. L’objectiu és potenciar la igualtat d’oportunitats entre l’alumnat, evitar qualsevol tipus de marginació i
d’exclusió social, i afavorir l’èxit escolar
d’aquest alumnat.
La Regidoria d’Educació, en coordinació amb els centres educatius del Masnou,
aporta els monitors i monitores que faran
possible aquesta tasca. Els tallers d’estudi
assistit es fan tres dies a la setmana.
També disposen d’aquest recurs educatiu
els dos instituts del municipi (IES Mediterrània i Maremar).
Cant coral

Des del 4 de novembre fins al 22 de maig,

els centres educatius Sagrada Família,
CEIP Ocata, CEIP Lluís Millet, CEIP Marinada i CEIP Ferrer i Guàrdia gaudeixen
d’un taller setmanal de cant coral, adreçat
a l’alumnat de primària.
En les sessions es fan diverses activitats artístiques i s’utilitza com a llenguatge el propi del cant coral. Hi ha
activitats de realització individual i d’altres de grupals. Els primers permeten la
descoberta de si mateix, programats
per a la desinhibició i la recerca del
propi món emocional. Els tallers s’imparteixen com a activitat complementària als mateixos centres educatius, a
càrrec de professionals experts en la
matèria.

Durant els mesos d’octubre i novembre, i
en el marc del PEE, ja s’han dut a terme
altres activitats, que han estat valorades
molt positivament per part de les persones
assistents i l’organització, com ara l’exposició “Viatge pels colors de la ciutat”, al
voltant dels drets i deures d’infants i joves,
a la sala polivalent de Ca n’Humet; l’actuació de formació de delegats i delegades, a
la qual van assistir alumnes de Sagrada
Família, Escolàpies i IES Mediterrània; la
formació de monitors i monitores, o les
sessions de rondallaires Contes de la Mare
Terra, a la Biblioteca Municipal Joan Coromines.
Els propers mesos

A més de les actuacions descrites fins ara,
és previst que, els propers mesos, s’iniciïn
diverses activitats adreçades a l’aproximació a les comunitats d’aprenentatge, un
taller de teatre per a secundària i un taller
de percussió àrab.
El regidor d’Educació, Màxim Fàbregas, ha assenyalat que el Pla educatiu
d’entorn, que és un dels projectes més significatius del Projecte educatiu del Masnou (PEM), és una eina importantíssima
per aconseguir, amb la implicació de tota
la comunitat educativa, que l’objectiu final
del PEM, fer del Masnou un municipi educador, esdevingui una realitat. Per això,
perquè els èxits del PEE i del PEM depenen molt especialment de la participació
de la ciutadania, fa una crida a la població
del Masnou i li demana una col·laboració
activa en tots dos projectes.
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El Masnou rebutja la violència
vers les dones
Al llarg del mes de novembre, s’han fet un seguit d’activitats en repulsa a les agressions
de caràcter sexista, entre les quals destaca la presentació de la revista ‘Mar de Dones’
i el Protocol municipal per a casos de violència de gènere
Una cinquantena de persones van participar, el 25 de novembre, Dia Mundial contra la Violència vers les Dones, en la concentració davant l’Ajuntament per rebutjar qualsevol forma d’agressió, especialment per raons de gènere. Les persones
concentrades van encendre espelmes en
record de les víctimes, nou a Catalunya
des de principi d’any i vuitanta a tot l’Estat espanyol, en aquell moment. També
es va tenir un record especial per al professor Jesús Neira, que es troba en estat
molt greu després que el mes d’agost va
ser colpejat repetidament per un home
que estava agredint la seva companya
sentimental, la qual Neira va intentar
defensar.

Marta Neira, a l’esquerra, amb la diputada Mila Arcarons, durant la xerrada de la segona.

RAMON BOADELLA

Una cinquantena de persones es va reunir davant l’Ajuntament per protestar contra les
agressions i per recordar les dones assassinades.

RAMON BOADELLA

Abans de l’encesa de llums, l’alcalde,
Eduard Gisbert va llegir, a la sala consistorial, el manifest de la jornada, consensuat per diferents administracions.
També es va aprofitar l’ocasió per presentar el Protocol municipal per a casos
de violència de gènere, que estableix
quins han de ser els procediments per
oferir la millor resposta a les dones que
pateixen o estan amenaçades per la violència de gènere. La regidora de Dona,
Marta Neira, ha mostrat la seva satisfacció per haver aconseguit aquest document, que evidencia “que el nostre compromís amb la lluita per a l’eradicació de
la violència masclista no es limita a les
bones paraules, sinó que ho traduïm en
fets, en programes concrets”. El Protocol
va ser aprovat pel Ple municipal en la
sessió del 17 de juliol. Segons Neira: “Ja

RAMON BOADELLA

EL PROTOCOL MUNICIPAL PER
A CASOS DE VIOLÈNCIA DE
GÈNERE ESTABLEIX ELS PROCEDIMENTS PER PROPORCIONAR LA MILLOR RESPOSTA A
LES DONES QUE PATEIXEN
AQUEST TIPUS D’AGRESSIONS

ha començat a funcionar i ja disposem
d’algunes dades: segons la informació
facilitada pel cos de Mossos d’Esquadra,
s’han recollit trenta denúncies per violència de gènere de dones del Masnou, i des
dels Serveis Socials del nostre Ajuntament se n’han detectat nou casos més.
Davant de tots aquests casos, els diferents agents del circuit d’intervenció es
posen en funcionament per protegir les
dones afectades.” Actualment, 47 dones
al Masnou compten amb una ordre de noacostament, és a dir, la Policia Local i el
cos dels Mossos d’Esquadra han de protegir-les dels presumptes maltractadors, i
garantir la distància entre elles i els suposats agressors.
La presentació del Protocol municipal per a casos de violència de gènere, la
lectura del manifest i l’encensa d’espelmes van posar el punt final al programa
“Contra la violència de gènere, actua!”,
que durant tot el mes de novembre ha
ofert un conjunt d’activitats per prevenir
i combatre aquesta xacra social, entre les
quals ha destacat la presentació de la
revista Mar de Dones, editada per la Regidoria de Dona, o les xerrades i tertúlies a
càrrec de Maria Dolors Renau, psicòloga i expresidenta de la Internacional
Socialista de les Dones, o Mila Arcarons, diputada al Parlament de Catalunya. També es van fer tallers d’autoestima
i una sessió de cinefòrum.
La regidora ha valorat molt positivament el desenvolupament del cicle d’activitats: “Estic molt satisfeta amb el programa contra la violència de gènere del
2008, perquè ha estat la culminació del
treball que hem fet al llarg de l’any”.
Neira també ha remarcat que, per combatre la violència de gènere, “és imprescindible la implicació de tota la ciutadania. No podem passar de llarg, no podem
fer veure que no sentim res. Hem de fer
saber a les dones que pateixen aquesta
situació que no estan soles, que volem
ajudar-les, que poden sortir-se’n, que
tenen dret a ser lliures”.

La publicació ‘Mar de dones’ es va presentar públicament el diumenge 16 de novembre.

el Masnou viu
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El Nadalem infantil, Juguem
Jugant, canvia de dates
El cicle d’activitats ofereix tallers, jocs gegants, de colla, de noves tecnologies i racons
per a nadons, entre d’altres
El Nadalem inclou actuacions infantils, com la de la imatge, a l’edició anterior.

RAMON BOADELLA

El Nadalem infantil, Juguem Jugant, el
cicle d’activitats organitzat per la Regidoria d’Infància durant les vacances de
Nadal per als infants del Masnou,
enguany canvia de dates i se celebrarà
entre els dies 2, 3 i 4 de gener. Així, el
Nadalem coincidirà amb la preparació
de l’arribada de Ses Majestats els Reis
d’Orient.
Com ja és tradicional, el Nadalem
s’ubicarà al Complex Esportiu Municipal, on els nens i nenes del Masnou
podran participar en un ampli nombre
d’activitats. Hi haurà tallers, racons simbòlics, jocs de colla, gegants i de noves
tecnologies, racons de nadons i espais
d’interacció, entre d’altres. També els
pares i mares tindran el seu racó especial. Totes les activitats són gratuïtes.
Una de les novetats d’enguany és que

el Nadalem es comunicarà amb l’envelat,
on els carters reials recolliran les cartes
de tots els infants del Masnou. A les tardes, un trenet unirà el Complex Esportiu
Municipal amb la zona esportiva de Pau
Casals, on s’instal·laran els envelats.
Una altra de les iniciatives que es
duran a terme al Nadalem, després de l’èxit de l’any passat, és la recollida de joguines per a la campanya de la Creu Roja.
La regidora d’Infància, Cruz Álvarez
Artidiello, ha valorat que “el joc és un
dels drets dels infants i també una eina
bàsica per al seu desenvolupament. El
Nadalem els n’ofereix una gran oferta
durant els dies de vacances. També és
una molt bona oportunitat perquè siguin
solidaris i sàpiguen compartir: no oblideu que poden portar una joguina per als
infants menys afortunats”.

El jovent també té el seu Nadalem
Un gran envelat de circ és una de les
novetats més destacades d’enguany

NADALEM JOVE
2, 3 i 4 de gener
a Ca n’Humet

D'11 a 14 h
i de 17 a 21 h
A l’Espai de Trobada

ARXIU AJUNTAMENT

De 17 a 21 h
Al gran
envelat del circ:

El taller de malabars és una de les grans apostes del Nadalem Jove.
Davant de l’èxit de les edicions anteriors del Nadalem Jove, la Regidoria de Joventut enguany
torna a organitzar aquesta activitat, que vol oferir una proposta d’oci per a la gent jove del
municipi durant les vacances de Nadal. Entre el 2 i el 5 de gener, Ca n’Humet acollirà tota una
sèrie d’activitats. L’Espai de Trobada oferirà la possibilitat de jugar a billar, futbolí, dards, tennis de taula i jocs de taula. Al vestíbul de la sala polivalent es jugarà a la PlayStation, Wii, màquina de ballar i Singstar. A la sala polivalent s’instal·larà un gran envelat de circ, on es duran a
terme els tallers de trapezi fix, malabars i xanques, a més dels racons dels plats xinesos, les pilotes d’equilibri i els monocicles. Les activitats estan adreçades a persones entre 12 i 30 anys.
Durant els dies del Nadalem Jove, també es farà recollida de joguines per a nens i nenes
o persones joves més desfavorides. Així la Regidoria s’adscriu a la campanya de Creu Roja.
La regidora de Joventut, Cruz Álvarez Artidiello, ha volgut animar els i les joves del municipi a participar: “No és fàcil competir amb la Wii o la PlayStation, però estem segurs que
aquest any, amb el trapezi i els malabars, ho aconseguirem. A més, qui ho sap?, potser descobriràs una nova afició i, fins i tot, una nova professió amb la qual no comptaves... Et convido a venir a Ca n’Humet i provar-ho”.

billar
futbolí
dianes amb dards
taules de ping-pong
taules de mini ping-pong
jocs de taula

taller de
trapezi fix
taller de m
alabars
racó
d'equ
ilibri
s
s
e
cl
ci
o
n
o
m
ues
nq
xa

Al vestíbul:
PlayStation II (amb jocs NOUS)
Wii (amb jocs nous interactius)
màquina de ballar
Singstar

Vols dibuixar un somriure?
Porta una joguina teva i la regalaràs
DIUMENGE 4 de gener, a les 20.30 h, EXHIBICIÓ DE
MALABARS a càrrec de talleristes i PARTICIPANTS
Activitats gratuïtes per a joves de 12 a 30 anys
+ INFO:

joventut@elmasnou.cat Tel. 93 540 53 84 / 93 54 00 56
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Un projecte per a un estudi d’ornitologia
s’emporta la IV Beca de Recerca Local
Els guanyadors promouen el voluntariat mediambiental

ARXIU AJUNTAMENT

Antonio Marí Vivancos,
Xavier Castañer
i Jordi Ribas,
guanyadors de la Beca

Els guanyadors de la IV Beca de Recerca, d’esquerra a dreta, Xavier Castañer, Antoni Marí i Jordi Ribas.

La IV Beca de Recerca Local, que atorga
l’Ajuntament del Masnou mitjançant el
Patronat Municipal i que està dotada amb
3.000 euros, ha estat destinada al projecte per a l’estudi Passat, present i futur de
l’ornitologia a la població del Masnou.
Les poblacions d’aus i la seva relació
amb el medi ambient del municipi,
d’Antonio Marí Vivancos, Xavier Castañer i Jordi Ribas. El veredicte es va
fer públic el 20 d’octubre a la sala consistorial de l’Ajuntament del Masnou i va
comptar amb l’assistència de l’alcalde,
Eduard Gisbert, i la regidora de Cultura,
Marta Neira, així com també de tots els
membres del jurat.
El jurat, format per Pep Parés –llicenciat en història, president d’Amnistia
Internacional de Catalunya i vinculat a
programes de televisió dedicats al medi
ambient–, Rosa Toran –historiadora i
autora de diversos llibres–, Marta Cardona –il·lustradora–, Glòria de Miguel
–llicenciada en ciències biològiques i
membre de l’associació UNESCO Mas-

nou– i Carme Giralt –educadora social
i membre del Patronat Municipal–, va
destacar el plantejament del projecte
com a treball de camp per conèixer la
població d’aus, l’experiència de l’equip
presentada per desenvolupar el treball i
les propostes de dinamització dels resultats, que consideren que implicaran
col·lectius de la vila amb l’objectiu de
preservar el medi ambient de la comarca
i el Masnou.

van plantejar els objectius del seu treball, centrats a conèixer com han canviat les poblacions d’ocells al Masnou i
quines són les espècies que hi viuen en
l’actualitat.
Per donar continuïtat a aquest projecte, la voluntat dels guanyadors és formar
un grup de persones que tinguin l’ornitologia com a nexe comú, així com promocionar el voluntariat ambiental. És per
això que la formació de voluntaris i
voluntàries comença els dies 16 i 18 de
desembre, de 18 a 20 h, a l’aula taller del
Museu Municipal de Nàutica, i el dissabte
20 de desembre, amb una sortida que
començarà a les 8 h davant l’Ajuntament
del Masnou. Les persones interessades
poden posar-se en contacte amb els responsables del projecte a l’adreça electrònica aucellsmasnou@gmail.com.
A més a més, els guanyadors de l’estudi han creat un bloc (www.aucellsmasnou.blogspot.com) com a lloc de trobada per a les persones aficionades a l’ornitologia del Masnou i rodalia.

Presentació del projecte

El 4 de desembre es va presentar el projecte i també la proposta de voluntariat
ambiental de seguiment ornitològic que
promouen els autors del treball i que és
oberta a tothom.
A partir del llibre Los aucells de Teià
i Masnou (Jacint Barrera, 1892), el primer llibre d’ornitologia editat en català,
que va ser recuperat el 2007 pels ajuntaments del Masnou i Teià, els guanyadors
de la IV Beca van explicar l’evolució de
l’ornitologia fins als nostres dies. També

Per què vau triar aquest tema?
Pel nexe comú que tots tres tenim amb
l’ornitologia i amb la població del Masnou.
També, a partir de la publicació del primer llibre d’ornitologia moderna en català, de Jacint Barrera, vam pensar que
podia ser força interessant veure com han
evolucionat les poblacions en el present.
Quins plans teniu previstos per dur a
terme aquest treball?
Aquest treball de recerca tindrà una duració d’uns deu mesos i hi haurà tres fases
molt diferenciades: la fase hivernal –durant
la qual farem la recerca de les poblacions
d’ocells que es trobin al Masnou entre els
mesos de desembre, gener i febrer–, la fase
de nidificació –durant la qual farem la
recerca de les poblacions d’ocells que es
trobin al municipi entre els mesos de març,
abril i maig–, i la fase de recollida de dades
i elaboració del projecte. La nostra intenció
és presentar el projecte a l’octubre de
2009, aprofitant la celebració del Dia
Internacional dels Ocells.
Quin lligam teniu els tres guanyadors?
La nostra estimació sincera cap a la natura ha fet que ens hàgim trobat en una
zona comuna: el Parc de la Serralada Litoral. Allà, en Xavier fa el seguiment de diferents poblacions de mamífers i educació
ambiental amb la seva escola de natura
(www.ursusnatura.org), en Jordi fotografia tota aquesta natura, i en Toni fa tasques de dinamització, educació ambiental
i recerca d’ocells per aquestes contrades.

El Ple de Tardor acaba amb un muntatge nostàlgic i ‘retro’
La Regidoria vol promoure el teatre de qualitat i ja comença
a preparar la nova edició del Ple de Riure

SÒNIA HERNÁNDEZ

‘Demodés’ explica les vicissituds
de tres còmics que busquen
la glòria passada.

Tres clowns en un moment de la seva carrera en què els és difícil contactar amb el públic i que
pràcticament només viuen enyorant un passat que acaba, literalment, convertit en cendres són
els protagonistes de Demodés, el magnífic espectacle a càrrec de la Cia. La Tal i Leandre que
va posar el punt final al primer cicle teatral Ple de Tardor. L’espectacle, apte per a tota la família, es va representar el 21 de novembre a Ca n’Humet i va demostrar com n’és de prima la frontera que separa els sentiments i amb quina facilitat es pot passar del riure a la malenconia.
El cicle va començar el 3 d’octubre amb la representació d’Encantadas, de Virginia Imaz,
que va impartir un curs d’introducció al clown els dies 4 i 5 d’octubre. El segon espectacle va
ser La forma de las cosas, un text de Neil Labute posat en escena en una coproducció amb
el Teatre Lliure i La Troca, el 24 d’octubre.
El programa Ple de Tardor, segons les paraules de la regidora de Cultura, Marta Neira, “ha
volgut allargar l’esperit del Ple de Riure durant tot l’any”. Si bé aquesta iniciativa no ha aconseguit en la seva primera edició tot el suport ciutadà ni la resposta del Festival Internacional
de Teatre Còmic Ple de Riure, Neira ha assegurat que “en fem una valoració positiva, i continuarem treballant perquè la població del Masnou comprengui i prengui consciència que el
municipi també té oferta cultural de molta qualitat. Seguirem treballant per estendre la programació de teatre, en clau d’humor, al llarg de l’any, com a prolongació natural del Ple de
Riure. Per cert, comencem a escalfar motors per a la propera edició del Ple de Riure, amb propostes noves i estimulants”.
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El Masnou ret homenatge
al creador de l’estelada
Una exposició, una xerrada i una moció al Ple
reivindiquen la figura de Vicenç Albert Ballester
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Publicades les bases dels
Premis Literaris Goleta
i Bergantí
El jove masnoví Mauro Anadon Pericot aconsegueix
el segon premi comarcal de poesia
noví Mauro AnaL’Ajuntament del
don Pericot, de
Masnou ja ha fet
l’IES Maremar, amb
públiques les bases
l’obra Adolescent,
per als XXXI Premis
ha obtingut el seLiteraris Goleta i
gon premi de la
Bergantí, i per al IV
seva categoria a la
Premi Especial de
fase comarcal en la
Poesia. Les novemodalitat de poetats principals a les
sia. El 23 de novembases
d’aquesta
Mauro Anadon Pericot.
bre passat va recoconvocatòria són el
llir el premi.
canvi de termini per al lliurament
Els XXXI Premis Literaris Golede les obres que hi vulguin particita i Bergantí es divideixen en catepar, que acabarà el 25 de març de
gories per edats, des dels 6 fins a
2009, i la data de la lectura del veremés de 26 anys, i en les modalitats
dicte del jurat, que serà el 30 de
de narrativa i poesia. Els premis
maig durant una festa literària, com
oscil·len entre els 60 euros en llija és habitual, al teatre de Ca n’Hubres i els 300 euros en metàl·lic per
met. Segons la regidora de Cultura,
a les categories d’adults.
Marta Neira, aquests canvis a les
bases s’han fet perquè les escoles,
Premi Especial de Poesia
principals motors de la convocatòEl Premi Especial de Poesia arriba
ria, tinguin més temps per elaborar
a la quarta edició. Dotat de 3.000
els treballs amb l’alumnat.
euros i de la publicació de l’obra,
Com ha succeït els darrers
s’hi poden presentar treballs fins al
anys, els escrits que resultin pre25 de març. Aquest guardó es troba
miats passaran a concursar a la
entre els més destacats i més ben
fase comarcal de la Mostra Literàdotats de tot Catalunya.
ria del Maresme. Enguany, el mas-

SÒNIA HERNÁNDEZ

AJUNTAMENT DE MONTGAT

La inauguració de la
mostra va ser el 30
de novembre.

Fins al 19 de desembre, es pot visitar al
local de l’entitat Gent del Masnou una
exposició dedicada al centenari de l’estelada, el símbol nacionalista creat per
Vicenç Albert Ballester i Camps (Barcelona, 1872 - el Masnou, 1938). La mostra, que es compon de material cedit per
la Comissió dels Cent Anys de l’Estelada, va ser inaugurada oficialment el 30
de novembre, per part de Joan Muray,
masnoví biògraf de Vicenç Albert
Ballester, i Oriol Falguera, membre
de la Comissió dels Cent Anys de l’Estelada. Abans de la inauguració, es va fer

ofrena d’un ram de flors al cementiri, on
descansen les restes de Vicenç Albert
Ballester. D’altra banda, el 22 de
novembre, Muray va pronunciar la conferència “El Masnou i la vinculació amb
l’estelada”, a la seu de Convergència i
Unió.
El Ple municipal també s’ha volgut
afegir als actes de reconeixement, amb
l’aprovació, a la sessió del 20 de novembre, d’una moció –presentada per Convergència i Unió i aprovada per totes les
forces polítiques excepte el PP– per retre
homenatge al creador de l’estelada.

Publicades les bases
del Fascurt 2009

El masnoví Jordi Pericot
ingressa a l’Acadèmia
Catalana de Belles Arts
de Sant Jordi

S’hi poden presentar treballs fins al 30 d’abril
Ja s’han fet públiques les bases per
participar en la propera edició del
Festival de Curtmetratges Fascurt.
Aquesta cita convoca els premis
per a curtmetratges de ficció, d’animació, de videocreació, per a
creacions Undercurt i per a treballs de vídeo que queden fora
d’altres festivals pel seu baix pressupost, però que destaquen per la
seva qualitat i originalitat, a més
del premi del públic. Cada realitzador o realitzadora podrà presen-

El discurs de l’artista i catedràtic va versar sobre
l’herència del cinetisme

SÒNIA HERNÁNDEZ

Pericot rep el
diploma que l’acredita
com a membre de
l’Acadèmia Catalana
de Belles Arts de
Sant Jordi.

L’artista i catedràtic emèrit masnoví
Jordi Pericot va llegir, el 19 de novembre passat, el seu discurs d’ingrés, “L’herència del cinetisme”, a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.
Pericot, nascut el 1931, va fer un repàs
de la seva relació amb l’art cinètic i de l’evolució d’aquesta tendència al llarg del
segle XX, de la qual és un dels artistes
més representatius. El discurs de contesta va ser a càrrec de l’acadèmic Frederic-Pau Verrié i Faget, que va destacar

la importància de la tasca de Pericot en
l’evolució de l’art català des de diferents
vessants: com a creador, com a teòric i
com a catedràtic.
Pericot també és membre de la Real
Academia de Santa Isabel de Hungría, de
Sevilla, i el 2006 va rebre la Medalla d’Or al
Mèrit Cultural de l’Ajuntament de Barcelona. Durant l’acte, també va llegir el seu discurs d’ingrés l’escultor i arquitecte Francesc Fajula i Pellicer, que va ser respost
per l’acadèmic Antoni Pladevall i Font.

tar-hi un màxim de dues obres realitzades amb posterioritat a l’1 de
gener de 2008. El període d’admissió dels treballs serà fins al 30 d’abril de 2008. Els premis oscil·len
entre els 1.400 euros per al millor
curtmetratge de ficció i els 500 per
a la resta de categories, a més dels
300 euros del premi del públic.
El Fascurt 2009 tindrà lloc del 9
a l’11 de juliol. Podeu aconseguirne les bases completes i més informació a www.fascurt.com.

Exposicions d’artistes
del Masnou
Entre el 25 de novembre i el 13 de desembre
es va poder visitar la mostra “Aigua”, del pintor masnoví Carles de la Torre, a la galeria
d’art Subex (c/ de Mallorca, 253, Barcelona).
Totes les obres exposades es basaven en el
tema de l’aigua i la seva importància en el
paisatge. D’altra banda, el 2 de desembre, a la
tarda, coincidint amb un recital de poemes a
càrrec de Josep Padrals, a la vinacoteca Vins
i Divins (c/ de Barcelona, s/n, al costat del
Casino) es va inaugurar una exposició de
pintures dels artistes Pere Pujadas Roig,
Jaume Marzal i Victòria Pujadas. Les obres
exposades fins després de Nadal són de format petit, la majoria sobre paper.

Fragment d’una obra
de Carles de la Torre.

22

ESPORTS

Desembre de 2008

el Masnou viu

RAMON BOADELLA

Preparats per a la 29a Cursa
de Sant Silvestre
Programa
11 h Cursa infantil
Infants nascuts des de l’any 1995 fins ara.

11.30 h Cursa popular

Mariano
Alquézar

Categories:
Juvenils (dels anys 1989 i 1994)
Sèniors (dels anys 1974 i 1988)
Veterans A (dels anys 1963 i 1973)
Veterans B (dels anys 1952 i 1962)
Veterans C (de l’any 1951 i anteriors)

Regidor d’Esports

Inscriviu-vos-hi!

La cursa popular de Sant Silvestre vol arribar a un màxim de mil participants.

La Cursa de Sant Silvestre del Masnou és
una de les competicions més populars
en el panorama esportiu català i un referent clar en el calendari nadalenc, tant
per a la població de la localitat com per
a l’esport de tota la província. Enguany,
la cursa arriba a la 29a edició i tindrà
lloc el dia 28 de desembre, a les 11.30 h,
al port i al passeig Marítim, coincidint,
com marca la tradició des de ja fa uns
anys, amb l’últim diumenge de l’any. Tindrà dues distàncies, que seran de vuit
quilòmetres per als adults i d’un quilòmetre per als infants, en un recorregut

pla i a la vora del mar que sortirà des de
la plaça d’Europa del port esportiu. Els
infants també tindran una zona lúdica on
podran gaudir d’inflables.
Tot i que la Cursa de Sant Silvestre
del Masnou és la més antiga de Catalunya, l’any 2003 se’n va canviar per primer cop la data de celebració, del 31 al
28 de desembre, perquè no coincidís
amb la cursa de Barcelona i per assegurar una participació més àmplia. Es permet així que les persones que treballen
entre setmana també hi puguin assistir,
ja que la cursa es fa en diumenge.

Per als masnovins i masnovines, el dia 28
al matí és una bona ocasió per sortir al
carrer a participar i gaudir de l’espectacle
de la Cursa de Sant Silvestre del Masnou.
Des de l’inici del meu mandat com a regidor d’Esports, l’any 2003, que coincidia
amb la 24a edició d’aquesta cursa, la
meva preocupació sempre ha estat fer-la
més popular i de gran participació, sobretot per als masnovins i masnovines. Ara,
entre adults i infants, ja podem dir que
hem arribat al miler de participants.
Els canvis de dia, hora i recorregut no
han estat els únics per aconseguir el gran
èxit de participació. També hi ha altres iniciatives per engrescar i animar la ciutadania a participar en la 29a cursa, com el
preu d’inscripció, el premi de 200 euros
per a la compra de material esportiu per a
l’entitat del Masnou que més participants
aporti, la finalitat solidària de la cursa
dels infants –aquest any és lliurarà la
recaptació a l’escola d’oficis de Gazuani, al
poble sahrauí–, així com també l’espai
lúdic que hi haurà per als infants, els
gorrets de Pare Noel i tot un colorit que fa
que sigui un matí agradable per a tothom.
Amb aquestes paraules, m’agradaria
engrescar tots els masnovins i masnovines
a participar a fer esport a la vora del mar,
a fer la guerra al tabaquisme i al sedentarisme, i, en definitiva, com dic sempre:
“Fent esport, fent salut”.

Les inscripcions ja són obertes i es poden
fer tant en línia a les pàgines web
www.santsilvestre.cat i www.elmasnou.cat, com presencialment al Complex
Esportiu Municipal (c/ de Ciutat Sant
Sebastià, 14. Tel. 93 555 61 03), o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (c/ de Tomàs
Vives, 4. Tel. 93 542 47 00). Els drets
d’inscripció són de 10 euros per a la
cursa popular, tot i que hi ha un descompte especial d’un euro per a qui tingui el xip groc i per a les entitats del
Masnou amb més de cinc participants,
que tindran uns drets d’inscripció de 5
euros per participant. Els drets d’inscripció per a la cursa infantil són de 2 euros,
els quals es destinaran a donacions solidàries.
Les persones participants podran recollir
el dorsal i el xip de competició a la zona
de sortida el mateix dia de la cursa, de
les 9 h fins a les 10.30 h. El nombre
màxim de participants és de 750 a la
cursa popular i de 250 a la cursa infantil,
i es tancarà el període d’inscripció en
assolir-se aquestes xifres. En el cas que
hi hagi inscripcions el mateix dia de la
cursa, tindran un cost de 14 ¤.
Per a més informació i inscripcions,
consulteu la pàgina web oficial de la
cursa: www.santsilvestre.cat

Natació per a embarassades
l’aigua alleuja la tensió a les articulacions
i la posició horitzontal facilita una millor
distribució del pes del cos sense sobrecarregar cap zona.
Les sessions poden fer-se els dimarts,
de 15 a 15.50 h, i els divendres, d’11 a
11.50 h, o bé de 15 a 15.50 h, i el preu
mensual és de 14,60 euros per un dia a la
setmana. Com que cada embaràs és diferent, cal consultar el personal sanitari
perquè recomani el termini de duració
dels cursos.

Més informació:
Complex Esportiu Municipal
C/ de Ciutat Sant Sebastià, 14
Telèfon: 93 555 61 03

ARXIU AJUNTAMENT

El Complex Esportiu Municipal ofereix
classes de natació prenatal, una activitat
aquàtica dirigida a embarassades, amb
natació i exercicis específics indicats per
millorar la seva condició física durant la
gestació. La natació per a embarassades,
com que és una activitat aeròbica, millora
el sistema cardiovascular, tonifica tota la
musculatura, ajuda a relaxar les zones
més sobrecarregades durant l’embaràs,
millora la distribució del pes del cos, i
ajuda les futures mares a controlar el pes
i a sentir-se àgils i actives.
La natació i l’activitat física dins de la
piscina és un dels esports més aconsellables durant l’embaràs, amb pocs riscos si
es té cura, ja que l’aigua proporciona
beneficis a les dones que esperen un
nadó. La sensació d’ingravidesa que dóna
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El grup gran de xou
del Club Patinatge
El Masnou, sotscampió
del món
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MARESME RACING

Maresme Racing canvia
de cotxe

CP EL MASNOU

El nou cotxe de l’equip de ral·li masnoví.

Clouds away, no van poder superar l’actuació de l’equip italià Revival, amb Jockers, que va guanyar el campionat. El Reus
Deportiu, l’altre conjunt de patinatge artístic català que va participar en el mundial,
ha assolit un meritori cinquè lloc.

L’equip de tir, sotscampió a
l’11è Campionat
de Catalunya per a Policies
Locals de Tir Pràctic
Policial Ciutat de Lleida

FOTORACING AYMAMÍ

Els germans Pros, campions
de l’Open de Catalunya de
Ral·lis de Terra

Ricky Rubio,
guardonat
amb el premi
Gillette Future
Champion 2008

Pros eren els que millor ho tenien, ja que
només havien d’acabar la cursa (perquè
en les sis anteriors havien acumulat quatre victòries i dos abandonaments per
avaria mecànica). L’equip vol donar les
gràcies a tots els patrocinadors pel
suport i la confiança que els han dipositat
des del primer dia.

L’equip de tir masnoví: Martínez, González i Pastor Rubio.

L’equip de tir de la Policia Local,
format pel caporal Pere J. Martínez i els agents Gregorio Pastor
i Carlos González, va aconseguir
un meritori segon lloc a l’11è Campionat de Catalunya per a Policies
Locals de Tir Pràctic Policial Ciu-

tat de Lleida, organitzat per la
Guàrdia Urbana de l’Ajuntament
de Lleida. El Campionat es va celebrar entre els dies 13 i 14 de
novembre, i s’hi van reunir 180
tiradors i 50 equips dels cossos de
Policia Local de Catalunya.

El basquetbolista masnoví Ricky Rubio, jugador del Joventut de Badalona, va rebre el premi Gillette Future Champion 2008 a
l’esportista espanyol més jove. El masnoví es va imposar a la votació dels altres tres aspirants: el pilot de motociclisme Pol
Espargaró, el nedador Sergio García i l’atleta Víctor Corrales. Aquest guardó va ser creat per Gillette amb l’objectiu de donar
suport a l’esport i ajudar al desenvolupament de joves esportistes. L’any passat va ser premiat el jugador del F.C. Barcelona
Bojan Krkic.
RAMON BOADELLA

L’equip masnoví format pels germans
Xesc i Xavi Pros i el seu VW Golf 2.0 16V
de 193 CV es va proclamar campió de l’Open de Catalunya de Ral·lis de Terra després de quedar tercer a l’última cursa, el 7
de desembre a Tàrrega. Quatre equips
van arribar a aquesta cursa amb possibilitats de ser campions, però els germans

tres cúbics i compta amb una
potència de 185 cavalls de sèrie
que s’han convertit en 197 cavalls
després de les modificacions. La
formació havia comptat fins ara
amb un Fiat Punto HGT 1.8 del
grup N. El debut de l’equip amb el
cotxe nou va tenir lloc els dies 7 i
8 de novembre a Lloret de Mar, on
es va disputar el 56è Ral·li Costa
Brava
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El grup gran de xou del Club de Patinatge
El Masnou es va proclamar sotscampió
del món en el 53è World Roller Figure Skating World Championships, celebrat a
Kaohsiung (Taiwan) del 8 al 22 de novembre. Les masnovines, amb el seva actuació

L’equip de ral·li masnoví Maresme
Racing, format pel pilot Gregorio
Pastor i la copilot Noelia Laporta, estrena cotxe. El mes d’octubre passat, després de la seva participació al VII Ral·li Cassà de la
Selva, l’equip va canviar el seu
vehicle pel nou Renault Clio Sport
Fase 1 del grup N, un cotxe molt
més competitiu. La cilindrada d’aquest vehicle és de 2.000 centíme-

D’altra banda, Rubio és el primer esportista no americà candidat al prestigiós premi Next, convocat per la revista nord-americana ESPN per reconèixer l’esportista amb més projecció de futur de l’any. El basquetbolista masnoví es disputa el premi amb
el pilot Joey Logano, el jugador de beisbol David Price i el jugador de futbol americà Matt Ryan.
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Montse Real. Directora del CEIP Lluís Millet
“Al Masnou, s’està fent un treball educatiu d’alt nivell a totes les escoles”
Quan es parla amb la Montse es descobreix una dona activa, alegre i dinàmica, amb les idees molt clares. Una és que
estudiar suposa un esforç i el més important és aconseguir despertar les ganes d’aprendre. Directora del CEIP Lluís Millet
des de fa vuit anys, combina aquesta tasca amb la de mestra d’educació física al centre. Ja de petita jugava a ser mestra amb
unes nines i una pissarra, per la qual cosa la seva tria de professió va ser purament vocacional. Va estudiar magisteri i, després,
va fer la llicenciatura de geografia i història per enriquiment personal. També va fer un postgrau en educació física, quan es van
implantar noves especialitats. L’alumnat que ha passat per les seves classes en té un bon record; si no, no s’acostarien encara
a berenar per casa seva.
Què és el més gratificant de la teva feina?

digitals a les aules, i esperem començar el
proper curs amb aquestes pissarres
també per al cicle superior. Aquest projecte ha estat subvencionat principalment per l’AMPA del centre. També hem
obtingut suport de l’Ajuntament a través
del projecte de reutilització de llibres de
text.

Veure com l’alumnat aprèn i creix personalment; veure com aquells continguts,
hàbits i valors que vas inculcant dia a dia
arrelen a poc a poc.
Com és el dia a dia d’una directora?

Originàriament, el meu paper estava centrat en tasques organitzatives i de gestió.
Amb els anys, s’ha complicat molt la
tasca, sobretot pel que fa a documentació, i en lloc d’estar parlant de línies
pedagògiques i d’alumnat, un director o
una directora es passa el dia fent tasques
administratives.
Una de les complicacions més grans
que se m’han presentat des que sóc directora d’aquest centre és explicar a un pare
o a una mare que el seu fill o filla té dificultats, del tipus que siguin, i fer-li entendre que totes les mesures que prendrà
l’escola són per al bé del seu fill o filla. La
figura del mestre o la mestra s’ha de respectar i valorar molt més socialment.

Com veu el Masnou?

El Masnou és el meu poble i el veig amb
una projecció important de futur. Penso
que estem en un moment en què ja no es
veu tant el poble com una ciutat dormitori i m’agradaria que la gent s’impliqués en
les diferents activitats i arribés a sentir-se
integrada dins d’un projecte comú.
Al Masnou, li ha faltat sempre un espai de
trobada comú, per a tots els vilatans i

M’AGRADARIA QUE LA
GENT S’IMPLIQUÉS EN LES
DIFERENTS ACTIVITATS I
ARRIBÉS A SENTIR-SE
INTEGRADA DINS D’UN
PROJECTE COMÚ

LA FIGURA DEL MESTRE O
LA MESTRA S’HA DE RESPECTAR I VALORAR MOLT
MÉS SOCIALMENT

No m’agradaria ser negativa, però he de
dir que s’han produït molts canvis i que,
de vegades, penso que no anem pel camí
correcte. Tenim nens i nenes molt consentits, amb manca de valors i poc acostumats a l’esforç, ja que aconsegueixen el
que volen amb molta facilitat. Necessitem
nens i nenes motivats, i adreçats a aconseguir els canvis socials.
El CEIP Lluís Millet va començar
a funcionar l’any 1978, però l’any 2006
va ser ampliat i remodelat. Quins han
estat els principals canvis del centre?

L’edifici antic va ser remodelat, i s’hi van
crear espais nous, com l’aula de plàstica
o l’aula d’audiovisuals, i es van insonoritzar espais com el menjador i l’aula de
música. L’edifici nou ens va permetre eli-

MIREIA CUXART

Com ha canviat l’alumnat des que
exerceix?

minar els barracons que havíem tingut
durant 25 anys i crear dues aules de P3,
una aula de suport, una aula de psicomotricitat, un pati nou i, sobretot, un gimnàs
molt gran que també fa les funcions de
sala d’actes. Els vestidors i els serveis de
l’alumnat també es van fer nous.
Actualment, sou l’única escola pública
del municipi amb doble línia a tots els
cursos.

Tenim 422 alumnes al centre sobre una
capacitat total de 450. L’escola va ser creada com a centre de doble línia des dels
inicis. Actualment, tot el municipi té una

‘El Masnou Viu’
us desitja
un bon Nadal

matrícula considerable d’alumnes de P3 i
es creu que amb l’arribada de nouvinguts
es mantindrà aquest ritme. Crec que el
poble necessitarà, en un futur no gaire
llunyà, una altra escola pública de doble
línia.
El curs vinent, la meitat de l’escola ja
estarà treballant amb pissarres digitals.

Ens vam iniciar en aquest projecte el curs
2007-2008, amb una pissarra digital
col·locada a l’aula d’audiovisuals on els i
les mestres passaven amb alumnes i hi
practicaven. Aquest gener, tot el cicle inicial i el mitjà treballaran amb pissarres

vilatanes. La Nacional II i les vies del tren
han dificultat un punt així, perquè ens
separen de la platja, que s’hauria d’aprofitar molt més. Crec que manquen espais
esportius i que és el moment de reformar
i ampliar el poliesportiu, que en aquest
moment no pot acollir a tothom.
Com veu el panorama educatiu del municipi i què opina sobre les iniciatives que
s’estan duent a terme des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament?

Al Masnou, s’està fent un treball educatiu
d’alt nivell a totes les escoles. Crec que la
Regidoria d’Educació és de les que més
bé han funcionat sempre, i segueix funcionant molt bé, amb un treball coordinat
entre la direcció dels centres i l’Ajuntament. Crec que hauria de destacar el Pla
educatiu d’entorn, ja que és una proposta
educativa innovadora que dóna resposta
a múltiples necessitats i que s’adreça a
tota la comunitat educativa.

