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Els alcaldes de Mataró, Cabrera de Mar,
Vilassar de Mar, Premià de Mar i el Masnou han sol·licitat al Govern central mesures urgents i estables per evitar els capítols de pèrdua de sorra a les platges. En
una reunió amb el secretari del Mar del

Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i
Marítim, Juan Carlos Martín Fragueiro, el 28 de gener passat, aquest es va
comprometre a engegar accions d’emergència per arreglar els desperfectes dels
darrers temporals.
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Editorial

Eduard Gisbert
Alcalde

Tots contra la crisi

En el número anterior de la revista, efectuava una anàlisi sobre la part negativa de la situació econòmica, de
la seva continuïtat fins al 2010, i anunciava algunes actuacions que es durien a terme des de l’Ajuntament
amb l’objectiu de millorar el Masnou per fer més suportable la situació a algunes empreses i treballadors.
També informava dels nostres serveis de Promoció Econòmica, que, encara que són molt avançats per a un
municipi com el nostre, confessava que poc podien fer davant la magnitud de la crisi. Tot i així, demanava
confiança, ja que hi estem posant el màxim interès, juntament amb els nostres Serveis Socials.
Ara ens toca a nosaltres, com a ciutadans, preguntar-nos què podem fer davant la crisi. És evident que
podem fer moltes coses i tots podem fer més del que fem. De moment, posar en valor la nostra vida i en molts
aspectes: amb nosaltres mateixos, amb la família, en el treball, amb els amics, amb la societat i, en resum,
amb tot allò que forma part de la nostra realitat.
Deixem de banda el nostre dia a dia, busquem un espai adequat del nostre temps i reflexionem buscant
com podem millorar, com a individus, i segur que hi haurà aspectes que, amb voluntat i esforç, podrem modificar en positiu: la nostra actitud generosa, davant la vida i el treball, respecte vers els altres i vers nosaltres
mateixos, comprensió davant els problemes, solidaritat davant l’adversitat d’altres i, sobretot, cal pensar que
tot, amb voluntat i esforç, és possible.
Sóc conscient que les meves paraules sonen a moralitat, però no m’importa. El que importa és que una
part, encara que mínima, de la nostra societat coincideixi amb les meves apreciacions i així puguem seguir
millorant les nostres vides i seguir avançant.
I voldria acabar, parafrasejant Gregorio Luri, amb la crida: “Tots contra la crisi”.

@

Juan Antonio Aguilera Repiso pregunta:

Ernest Suñé
Regidor de Manteniment i Serveis

La urbanització de Can Teixidó no disposa d’un
sistema d’enllumenat en normativa i, a més,
està malmès, cosa que impedeix fer-hi petites
actuacions de manteniment. L’any passat vam
avaluar els costos de fer-lo de nou i vam iniciar
el procediment per adjudicar l’obra. El cost
supera inicialment els 250.000 euros i serà
finançat per contribucions especials. Esperem
que aquest nou enllumenat estigui en funcionament a partir del mes d’abril.

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.

Les festes nadalenques ja han
passat, els Reis, també, i ja fa
molts dies que vam encetar
l’any 2009. Però els testimonis
queden i, amb aquesta fotografia, feta a l’altura de l’N-II,
cantonada Mare de Déu de
Núria, he volgut plasmar l’enllumenat d’enguany, unes garlandes que
han format part de la nostra “senyalització urbana" durant aquestes
dates amb una gran elegància i eficiència energètica.

Aquesta foto és de l’any 1955 i a mi (sóc el nen disfressat
d'indi) em transporta a un Masnou tranquil i relaxat. Amb el
meu germà Pere i la meva germana Maria Rosa, estem al carrer
Roman Fabra tocant a la plaça dels cavallets, el nostre barri de
tota la vida on encara hi visc.
Temps de calma, tot i que no l’enyoro, la vida és sempre el
present i amb ell hem de viure.
Ramon Serra i Roca

Mariona Rifà

:

Per a quan la reparació dels fanals i la reposició de bombetes a Can Teixidó? El seu
estat calamitós data d’uns quants anys i…
cap actuació. A banda de la foscor i l’estat
lamentable de la il·luminació, ja vergonyosos
per si mateixos, és un lloc de pas de molts
habitants del Masnou que van a caminar pel
passeig de vianants de la platja. Què estem
esperant, la foscor total nocturna?
Gràcies per la segura correcta resposta,
però esperem una actuació, ja!

M’agrada / No m’agrada

:)

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

El Mercat Municipal ha complert catorze anys. És una bona
notícia, que demostra que és un servei plenament madur i
completament implementat al nostre municipi. Des que es va
inaugurar, el 1995, aquest equipament i els venedors i venedores –que són el bastió principal del tarannà del Mercat– han
fet una aposta decidida per una oferta de productes de primera qualitat, amb un servei a l’altura. Aquesta ha de ser la seva
estratègia principal per poder competir amb altres grans
superfícies en què el servei no és tan personalitzat ni tampoc
es pot exercir un control tan directe sobre els productes que
s’adquireixen. El comerç de proximitat té molts avantatges.
D’una banda, ens permet veure la cara de la persona que ens
proveeix de productes tan importants com són els d’alimentació. D’altra banda, els comerços petits i el Mercat Municipal
són una peça clau per a l’economia i el dinamisme d’un municipi. Precisament per aquest paper tan important que tenen,
és necessari que s’adeqüin a les condicions de la situació econòmica actual, en què a més de la qualitat també és important
el factor preu. Per aquest repte i per la transcendència del seu
servei, cal cuidar el comerç de proximitat i celebrar els catorze anys de bona salut del Mercat Municipal.

)

Línia
directa
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No m’agrada que, per un
motiu o un altre, hi hagi un
nou retard en la construcció
del parc Vallmora, promès
des de fa dècades pels diferents equips de govern de l’Ajuntament. Amb tot el que significaria
poder gaudir, grans i petits, d’un gran espai verd, que tant es troba a faltar al nostre poble. Però menys m’agrada la manca de voluntat política i
la mala gestió que, a dia d’avui, ens deixa amb un entorn força degradat,
que és la realitat que tenim davant de casa tots el veïns de la zona.
Joan Manel Vila
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El Mercat Municipal del Masnou,
una aposta decidida per la qualitat
El 5 de febrer, el Mercat Municipal del Masnou, ubicat a l’Edifici Centre, celebrava el catorzè aniversari.
Des de la seva inauguració, el 1995, l’espai ha anat transformant-se per donar resposta a les necessitats
dels masnovins i masnovines, fins arribar a especialitzar-se en l’oferta de productes de primera qualitat i
en un bon servei.

Serafín Fernández

SÒNIA HERNÁNDEZ

President de la Junta de Venedors

MIREIA CUXART

Vostè és president des de fa gairebé
dos anys i abans ho havia estat durant
un any. Actualment, la Junta la formen quatre persones. Quina és la funció d’aquesta Junta?
Coordinem les promocions, fem sortejos, i
vigilem que la comunicació entre els
comerciants i l’Ajuntament sigui fluida i
correcta.

Eduard Gisbert, com a alcalde i usuari, va visitar les parades durant la celebració del catorzè aniversari del Mercat Municipal.

Una oferta diversa

Amb 38 parades obertes, entre el vestíbul
i l’interior, el Mercat Municipal compta
amb una oferta de comerç àmplia i diversificada: fruita i verdura, peix i marisc,
pesca salada, carnisseria, aviram i caça,
carn de cavall, menjars preparats, xarcuteria, herboristeria, llegums, forn de pa,
bar, complements de la dona, autoservei,
rellotgeria i joieria… Tots aquests serveis
s’estenen en una superfície de 896,56
metres quadrats dedicada exclusivament
a la venda. La Junta de Venedors del Mercat agrupa els propietaris i propietàries
de les parades i comerços. Mitjançant
aquest organisme, amb la col·laboració
de l’Ajuntament, es coordinen actuacions
per promoure l’espai, i per fidelitzar les
persones usuàries i atreure’n de noves.
Celebracions festives com el dia de l’aniversari, el dia de Carnaval, Sant Jordi,
Sant Joan o Nadal en són alguns exemples. En un altre ordre de coses, la Junta
de Venedors també s’ha de coordinar
amb el consistori per a aspectes com el
manteniment de l’edifici o la gestió de l’aparcament, que posa a disposició de la
clientela 91 places.
Bona resposta de públic

Segons el president de la Junta de Venedors, Serafín Fernández, l’especialització dels establiments del Mercat ha fet
que es pugui detectar un perfil de client o
clienta, que es podria concretar en perso-

Fernando Rodríguez i Mercedes Ferreiro

Què opineu del
Mercat Municipal
Fernando Rodríguez
Està bé, el que passa és que és una mica
car. I ara, amb la crisi que estem vivint,
doncs es fa més car encara.
Mercedes Ferreiro
És molt car. Crec que hi va poca gent pels
preus que tenen. Visc a Ramón y Cajal i
m’agrada anar-hi, perquè la qualitat és
molt bona. Aquest Mercat és molt millor
que el Mercat Vell.
Isabel Manguán
Fa tres anys més o menys que vaig a
aquest Mercat. No és dels més barats,
però és el que tinc al costat de casa, i això
em va molt bé. Sí que és veritat que hi ha
molta qualitat. Hi trobo a faltar més
comerços per poder triar més, potser és
una mica petit.

nes de mitjana edat, entre els 35 i els 55
anys, més preocupades per la qualitat
dels productes que per buscar el preu
més barat. Amb aquest perfil, el Mercat
va rebre prop de 320.000 visites el 2008,
cosa que suposaria una mitjana de 26.000
visites al mes o unes 1.000 al dia. Aquests
índexs demostren l’acceptació del Mercat. Així ho reflecteix la dada que dels 35
propietaris i propietàries de parades, 22
continuen des de la inauguració del Mercat el 1995. També ho confirma Fernández, que assegura l’alternança de propietats i negocis no és tan significativa com
en altres mercats, per exemple, de Barcelona. Actualment, al Mercat del Masnou
hi ha 5 parades tancades.
Segons el regidor de Promoció Econòmica, Artur Gual, el Mercat Municipal
“és un dels motors de l’eix comercial que
s’està configurant al voltant de l’actual
DOGI i des de la plaça de Marcel·lina de
Monteys. Hem detectat que els clients i
clientes ja no són només del Masnou, Alella o Teià, sinó que també captem clientela
de Premià de Mar atreta per la qualitat de
l’oferta”. El regidor també ha assenyalat
que “malgrat l’aposta que els venedors han
fet per la qualitat, tenen un gran repte:
saber mantenir la qualitat però poder oferir uns preus competitius”.
També es pot accedir als serveis del
Mercat mitjançant la seva pàgina web:
www.mercatmasnou.com

Com valora l’estat actual del Mercat?
El Mercat està bé, però cal cuidar-lo perquè no es degradi i s’hi ha de fer molt de
manteniment. L’Ajuntament ens ajuda molt,
però encara ens ha d’ajudar més, perquè
crec que, per ser competitius amb les grans
superfícies, necessitem ajuda. Mantenir una
parada al Mercat és molt dur. Per això la
gent jove no s’hi vol dedicar.
Quins són els problemes principals
actualment?
Tenim un problema seriós amb l’aparcament. Ha quedat petit i l’Ajuntament ens
hauria d’ajudar en això. És molt important
que la gent que vol venir al Mercat amb
cotxe trobi lloc i no hagi de marxar a una
altra banda on no tindrà problemes d’aparcament.
Vostè és al Mercat des de la inauguració el 1995. Com n’ha vist l’evolució?
Han canviat moltes coses. Jo, personalment, vaig començar amb molta por. Venia
d’un mercat de Barcelona i l’aposta per
aquest mercat era molt forta. Però des del
primer dia la gent ha respost. Recordo que,
quan es va inaugurar, el carrer era ple de
gent. Ens hem consolidat i hem anat creixent. Potser ara estem en una fase d’estancament.
L’horari els fa jugar en desavantatge
respecte d’altres tipus de comerços?
Sí. Obrim cada dia de 7.30 a 14 h, i els
dimarts i divendres fins a les 20 h. En
aquest aspecte, els venedors i venedores
estem una mica dividits. Hi ha a qui agradaria poder obrir més hores, però el problema és que llavors la despesa es dispararia,
perquè necessitaríem més personal.
Creu que el servei que s’ofereix és
complet?
Crec que sí. La ciutadania hi pot trobar tot
el que necessita en alimentació i altres
complements. I intentem que sigui sempre
així, que, encara que sigui època de vacances, tothom hi pugui trobar tot allò que
necessita. Per això organitzem les dates de
tancament de cada parada. Tot i així, no
sempre és possible.
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PLE DEL GENER

El Ple modifica el pressupost prorrogat per encabir-hi
les inversions del FEIL
Oriol Fernández i Saltor pren possessió del càrrec com a regidor d’ERC
Mocions

A la part de les mocions, PSC i ICV-EUiA
van aprovar una moció conjunta en relació
amb la intervenció israeliana de Gaza, que
va comptar amb els seus 10 vots afirmatius
i 11 abstencions (CiU, ERC i PP). En relació amb aquest tema, CiU havia presentat
una moció també, però la va retirar.
CiU també va presentar una moció
per sol·licitar el desplegament de la totalitat del programa d’atenció a la dona. Es
va aprovar per unanimitat, tot i que la
regidora de Salut, Cruz Álvarez Artidiello, va explicar que no calia una
moció com aquesta, perquè des de la seva
Regidoria i des de l’Ajuntament ja es fa un
seguiment i es pressiona el Departament
de Salut de la Generalitat perquè es faci
aquest desplegament, que ja està previst
al nou CAP Ocata-Teià.

SÒNIA HERNÁNDEZ

Intervencions

Oriol Fernández i Saltor, a l’esquerra, va prendre possessió oficialment del seu càrrec com a regidor d’ERC. A la imatge, amb l’alcalde,
Eduard Gisbert.

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 22
de gener, va aprovar la modificació del
pressupost prorrogat del 2008 –en vigència fins que s’aprovi el pressupost d’aquest any– per crear una partida que doni
cabuda a les inversions del FEIL (el Fons
Estatal d’Inversió Local creat pel Govern
de José Luis Rodríguez Zapatero per
reactivar l’economia i, especialment, l’ocupació de persones en situació d’atur).
L’aprovació, però, feia referència només a
una part del fons que rebrà l’Ajuntament:
més d’1,4 milions d’euros, que es destinaran, en aquesta primera fase, als deu projectes que ja havien estat aprovats per
part del Govern central. En una altra sessió plenària, el 2 de febrer, es va aprovar
la modificació per incloure la part que
resta –els altres projectes també han
estat presentats i aprovats– fins a arribar
als 3,882 milions amb què comptarà l’Ajuntament per a un total de divuit obres.

TAMBÉ ES VA APROVAR PER
UNANIMITAT EL PLA D’ACCIÓ
JOVE 2009-2012, QUE HA
COMPTAT AMB LA PARTICIPACIÓ DE COL·LECTIUS DE
GENT JOVE
Sobre la confecció de la llista a què es
destinaran les obres, representants
d’ERC i CiU van coincidir a celebrar el fet
que la proposta final hagi inclòs alguns
dels projectes suggerits per les forces
polítiques de l’oposició. Tot i així, tant
Joaquim Fàbregas, portaveu d’ERC,
com Pere Parés, portaveu de CiU, van
lamentar que el consistori no hagi optat
per obres més ambicioses. En aquest sentit, el regidor de Projectes i Obres, Enric
Folch, va explicar que els ajustats termi-

nis que estableix la Llei que regeix aquest
fons obligaven que fossin projectes i
obres assumibles en un termini molt delimitat de temps.
En un altre ordre de coses, també es
va aprovar per unanimitat el Pla d’acció
jove 2009-2012, el qual, segons la regidora
de Joventut, Cruz Álvarez Artidiello,
“és ambiciós, però alhora realista” i amb
el qual “espero no decebre la confiança
de tots els joves que han participat en la
seva elaboració”. Álvarez va explicar
que el Pla proposa una gran quantitat de
mesures i actuacions que ara obliguen a
“posar-se a treballar dur per buscar maneres de sufragar-les”.
Aquesta sessió plenària també va ser
especial, perquè va suposar la presa de possessió del seu càrrec com a regidor d’ERC
d’Oriol Fernández Saltor, que substitueix
a partir d’ara Carme Giol, que es va acomiadar a la sessió del Ple del desembre.

En l’apartat d’intervencions del públic,
dos ciutadans van demanar al consistori una actuació ràpida als terrenys que
havien d’acollir el parc Vallmora i que
actualment acullen abocaments de
runa i material industrial provinent de
l’anterior activitat que es duia a terme
en aquella zona. Els ciutadans també
van reclamar una explicació de per què
s’ha aturat el projecte del parc de Vallmora i van reclamar responsabilitats. A
aquest aspecte, també s’hi havia referit
el grup de CiU. L’alcalde va manifestar
que s’actuarà per resoldre els problemes detectats i que abans de l’estiu el
projecte ja estarà en marxa.

Altres punts aprovats:
Conveni de col·laboració amb l’associació Voluntaris pel Masnou en matèria de protecció civil del municipi. 19
vots afirmatius (PSC, CiU, ERC i ICVEUiA) i abstenció del PP (2 vots).
Frans Avilés, portaveu del PP, va explicar que la seva formació no hi votava
a favor perquè tenen sospites que l’entitat està dirigida políticament.
Figures de planejament urbanístic.
Modificació puntual del Pla general
d’ordenació del Masnou a l’àmbit de
l’antiga Unitat d’Actuació 3, "Can
Vives". Aprovada per unanimitat.

PLE EXTRAORDINARI

El Masnou ja s’ha afegit a l’acord per al desenvolupament econòmic i l’ocupació que
estableix la fusió en un sol ens del pacte
local per l’ocupació de Mataró (coordinat
per l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, IMPEM) i el pacte territorial per l’ocupació del Maresme (coordinat pel Consell Comarcal del Maresme),
per treballar de forma conjunta i consensuada en polítiques de desenvolupament

econòmic i assolir objectius coherents
amb la nova realitat del territori. L’Ajuntament del Masnou va aprovar per unanimitat, durant el Ple extraordinari del dilluns 2
de febrer, l’adhesió al nou pacte. Durant el
Ple, també es va aprovar la modificació del
suplement de crèdit 5/09 necessària per
acollir l’aportació econòmica del Fons
Estatal d’Inversió Local per als projectes
que encara restaven sense aprovar.

SÒNIA HERNÁNDEZ

El Masnou s’integra en un únic pacte territorial pel desenvolupament local i l’ocupació
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Els municipis del Baix Maresme
reclamen mesures estables
per evitar la pèrdua de sorra
a les platges durant els temporals

Els alcaldes de Mataró, Cabrera de Mar, Vilassar de Mar, Premià de Mar i el Masnou es van reunir amb representants del Govern central el 28 de gener.

Els alcaldes dels municipis de Mataró
(Joan A. Baron), Cabrera de Mar (Jaume
Borrás), Vilassar de Mar (Joaquim
Ferrer), Premià de Mar (Miquel Buch) i
el Masnou (Eduard Gisbert) han demanat al Govern central mesures urgents i
estables per evitar la degradació de les
platges i la pèrdua de sorra durant els temporals. Els batlles van fer aquest requeriment al secretari del Mar del Ministeri de
Medi Ambient, Medi Rural i Marítim, Juan
Carlos Martín Fragueiro, en el decurs
d’una reunió el 28 de gener passat per valorar els danys i desperfectes patits al litoral
d’aquests municipis durant el temporal del
26 de desembre de 2008. Martín Fragueiro es va comprometre a engegar actuacions d’emergència que arreglin els desperfectes i a fer aportacions de sorra per recuperar les platges. Segons el secretari d’Estat, aquestes actuacions podrien estar
enllestides d’aquí a dos mesos.

Un cop repassats i valorats els efectes
del temporal, els alcaldes van insistir en
la necessitat que les mesures que es
duguin a terme siguin estables i que assegurin el bon estat de les platges d’una
manera continuada. Els batlles –que van
demostrar la seva preocupació davant la
possibilitat de l’arribada d’altres temporals immediats– van denunciar que, fins
ara, s’ha treballat de manera que se solucionen els problemes dels temporals puntualment i no s’han fet actuacions més
generals. De la mateixa manera, van incidir en la necessitat de tenir platges més
amples per poder fer front als temporals.
L’alcalde del Masnou, Eduard Gisbert, va interessar-se per l’estat del contracte d’assistència tècnica encarregat el
2005 pel Ministeri de Medi Ambient i que
havia d’aportar solucions per fer possible
l’estabilitat de les platges de la comarca.
Segons Martín Fragueiro, aquest estudi

es troba en mans del Departament de
Qualitat Mediambiental, que ha de valorar-ne els resultats i buscar la millor
manera de posar en pràctica les propostes resultants de l’estudi.
Un altre aspecte relacionat amb el
Masnou que es va tractar va ser el de la
construcció de la passera que ha d’unir el
passeig Marítim de la banda del Masnou
amb el port esportiu. Segons va poder
saber Gisbert, aquest projecte es troba
aturat per un incident al Ministeri d’Hisenda que es podria solucionar en breu.
A la reunió, també hi van assistir el
delegat del Govern a Catalunya, Joan
Rangel, i la directora general de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, Alícia Paz.
Problemes endèmics

La pèrdua de sorra a les platges del
Baix Maresme, especialment entre els
municipis de Badalona i Tordera, és un

problema que no només es produeix com
a resultat dels temporals, sinó que respon
a un conjunt de circumstàncies. A més, el
perfil de les platges d’aquestes localitats
és molt variat, per la qual cosa es fan
necessàries mesures específiques per a
cada zona. L’estudi del contracte d’assistència tècnica del Ministeri ha de donar
respostes concretes, més enllà de la reposició puntual, a aquests problemes, derivats de fenòmens com el desgast patit per
la llera de la Tordera i les rieres de la
comarca –origen principal de la sorra del
Baix Maresme antigament– a causa de
l’excés d’extraccions d’àrids per a les
construccions i de la construcció d’obstacles artificials com els ports. És en aquesta línia d’actuació en què els alcaldes de
la comarca han demanat solucions definitives a l’Estat. Ara caldrà esperar els
resultats aportats per l’estudi del contracte d’assistència.

RAMON BARRAGAN

RAMON BARRAGAN

RAMON BARRAGAN

Els desperfectes pel temporal patit els dies 26 i 27 de desembre al litoral català han estat valorats en més de 15.500 euros. El vent va
provocar, el 24 de gener, desperfectes per més de 35.500 euros. A les imatges es poden veure alguns exemples de les destrosses.
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Ajuts socials en temps de crisi
L’Ajuntament ofereix un conjunt de recursos per a les persones més afectades per la
situació econòmica actual
Els efectes de la crisi que es viu a escala
global marquen la vida quotidiana de les
persones, especialment la vida laboral,
els ingressos obtinguts i la capacitat per
fer front a les despeses ordinàries. En
aquests moments, l’Ajuntament, com a
administració més propera a la ciutadania, també ha de ser capaç de donar resposta als ciutadans i ciutadanes que s’hi
adrecen per sol·licitar ajuda. Tot i així,
també l’Administració local pateix els
efectes de la conjuntura, per la qual cosa
no sempre es pot donar resposta a unes
necessitats que no paren de créixer. Perquè aquesta resposta sigui satisfactòria,
l’Administració ha d’incrementar el pres-

supost dedicat a ajuts, fet que obliga a
reformular-ne d’altres, com ha explicat
el regidor de Serveis Socials, Xavier
Serra. El regidor, a més, ha volgut afegir
que “cal ser conscients, però, que tots
els recursos municipals disponibles no
poden solucionar situacions cròniques,
com ara el baix nivell d’algunes pensions, que depenen d’altres administracions i que significarien una dedicació
impossible de recursos de les arques
municipals”.
Dintre de les seves possibilitats, l’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania tot un conjunt d’ajuts i serveis
(vegeu el quadre de la dreta).

Ajuts
Adreçats a les necessitats bàsiques. Es tracta d’ajuts en situacions d’urgència per cobrir les
principals necessitats, com ara l’habitatge o l’alimentació. Són de caràcter puntual i formen part
del programa d’intervenció dels treballadors i treballadores socials. Es poden sol·licitar a la Unitat Bàsica d’Atenció Social Primària (Serveis Socials).
D’urgència. Són ajuts puntuals per cobrir situacions d’urgència. Es tramiten a partir d’una
entrevista personalitzada a la Unitat Bàsica d’Atenció Social Primària (Serveis Socials).
Escolars. Són de caràcter puntual. La finalitat és que els infants en edat escolar puguin gaudir d’igualtat d’oportunitats en el moment d’estudiar. També es demanen mitjançant una entrevista personalitzada a la Unitat Bàsica d’Atenció Social Primària (Serveis Socials).

Beques de l’Ajuntament del Masnou
Per a llibres. Convocatòria anual oberta a tota la població escolaritzada, lligada al programa
de reutilització de llibres, a les escoles que el tenen implantat. És necessari complir uns requisits
pel que fa a la situació social i econòmica, i acreditar-los oficialment. La documentació s’ha d’entregar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) dins dels terminis establerts.

Deduccions. Totes aquestes reduccions s’apliquen directament
sobre el pagament de l’impost, la taxa o el preu públic. La documentació es tramita a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC).

Xavier Serra,
regidor de Serveis
Socials

Taxa d’escombraries. Consisteix en la rebaixa d’un 50% o de la totalitat de la taxa, sempre que
s’acrediti oficialment tenir-hi dret d’acord amb les condicions establertes anualment. Aquesta
demanda s’ha de tramitar, per a aquest any 2009, abans del 28 de febrer.
Reduccions de la taxa d’escombraries per potenciar l’ús de la deixalleria.

Aquests ajuts representen un esforç important per a l’Ajuntament del Masnou. En
xifres, la quantitat de diners disponibles
per a les necessitats bàsiques, les urgències, els ajuts escolars i les beques de llibres
han passat de 60.000 euros l’any 2003 a
prop de 130.000 en el pressupost de l’any
passat.
A aquestes xifres i mesures, i per tal de
fer front a la crisi, caldria afegir-hi l’esforç

en l’àmbit de la formació d’adults i ocupacional, en el suport a les persones emprenedores i la cerca de col·locació, així com la
construcció d’habitatges públics amb preu
de lloguer protegit (se n’entregaran, d’aquí
a poc temps, un grup de 71 al Sector Llevant). Paral·lelament, l’Ajuntament es planteja readaptar el pressupost d’enguany a
aquesta realitat, potenciant despesa social
i ajustant altres despeses i actuacions.

IBI. Reduccions per a famílies nombroses i per a habitatges de protecció oficial.
IAE. Reduccions per afavorir els contractes indefinits, per mesures mediambientals i per pèrdues econòmiques.
Impost de construcció. Reduccions per construcció d’habitatges de protecció social, per mesures mediambientals i per supressió de barreres arquitectòniques.
Llicència d’obres. Reducció per patologies estructurals, restauració de façanes i mesures
mediambientals, i per divisió horitzontal de la propietat per allotjar familiars.
Llicència ambiental. Reduccions en els negocis de persones que provinguin de l’atur i en els de
persones amb disminució.
Complex Esportiu. Reduccions per a majors de 65 anys, jubilats en general, invalidesa superior
al 33%, persones a l’atur i famílies nombroses.

Beques i ajuts d’altres administracions gestionades per l’Ajuntament del Masnou
Beques per al menjador. Les atorguen el Departament d’Educació de la Generalitat i també el
Consell Comarcal del Maresme. L’Ajuntament del Masnou, conjuntament amb els centres escolars del municipi, gestiona, tramita i controla aquestes beques. Cobreixen prop del 50% de la despesa de menjador. Es tramiten per convocatòria i s’ha de presentar la documentació oficial que
acrediti el dret a l’OAC.
Ajuts al lloguer. Atorgats pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat.
S’han de complir una sèrie de requisits i fer la demanda de l’ajut, anual, a l’Oficina Municipal d’Habitatge.
Beques per utilització de les escoles bressol municipals. Establertes per la Generalitat, s’han
de reunir una sèrie de requisits i acreditar-los, en el període que es determini, a l’Oficina Municipal d’Educació.

Llei d’autonomia personal (Llei de dependència)

Adreces dels serveis municipals esmentats:
Unitat Bàsica d’Atenció Social
Primària (UBASP)
Departament de Serveis Socials
Edifici Centre. Itàlia, 50, 2a planta
Tel. 93 540 74 40
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Departament de Promoció
Econòmica
Edifici Centre. Itàlia, 50, 1a planta
Tel. 93 540 62 00
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
Departament de Serveis Centrals
Tomàs Vives, 4
Tel. 93 542 47 00
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h,
i dijous, de 17 a 20 h

Oficina Municipal d’Escolarització
(OME)
Regidoria d’Educació
Ca n’Humet
Fontanills, 77
Tel. 93 540 53 80
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Oficina Local d'Habitatge
Av. de Prat de la Riba, 30
Tel. 93 540 91 38.
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i
dijous a la tarda, de 17 a 20 h

Normativa aprovada recentment, amb caràcter estatal. Es troba en les primeres fases de desplegament, previst de finalitzar l’any 2013. Cal acreditar estar en una determinada situació sanitària, que avalua la Generalitat. Un cop avaluada, la documentació passa a l’Ajuntament del Masnou, a la Unitat Bàsica d’Atenció Social Primària, per tal de fer el PIA (Pla individual d’atenció),
que, un cop aprovat, dóna dret a la prestació prevista a la normativa.

Serveis Municipals. Aquests serveis, excepte el Centre Obert, no
tenen caràcter gratuït, sinó que són de copagament, però es preveu
la possibilitat de descomptes sobre el preu establert.
SAD. Servei d’Atenció Domiciliària. Destinat a persones que necessiten ajut per a les tasques
quotidianes. Es demana a la Unitat Bàsica d’Atenció Social Primària, que valora la situació i estableix la prioritat i la forma d’implementació del servei.
Teleassistència. Servei d’ajuda a persones grans o amb malalties que visquin soles o en situació de risc. Es tracta d’un aparell que permet enviar un avís de socors en cas de necessitat.
Centre Obert Maricel. Equipament municipal destinat al treball amb infants i adolescents amb
mancances per ajudar-los en els estudis i a treballar hàbits de comportament.

Altres
Promoció Econòmica. Aquest departament de l’Ajuntament gestiona els cursos de formació
ocupacional, les demandes de treball, les formes d’ocupació i la promoció de les persones emprenedores. És, per tant, una bona eina per a les persones a l’atur.
Altres administracions ofereixen altres prestacions, com la gestió dels subsidis d’atur o les
pensions d’inserció (PIRMI). Al Masnou hi ha una oficina delegada de la Generalitat a l’Edifici
Centre (2a planta). Podeu trobar informació sobre aquests ajuts a través de la pàgina web de la
Generalitat o trucant al número d’informació gratuïta 012.

el Masnou viu

CIUTADANIA

Febrer de 2009

7

La telefonia i l’habitatge centren les
consultes més habituals a l’Oficina Municipal
d’Informació de Consum del Masnou
L’organisme atén més de 450 consultes durant el 2008

Què ofereix
l’OMIC?
Assessorament personalitzat
El personal tècnic especialitzat en consum atén personalment i de manera
gratuïta els ciutadans i ciutadanes en
visites concertades.

MIREIA CUXART

Recepció i trasllat de queixes,
denúncies o reclamacions
Rep les queixes, denúncies o reclamacions que els ciutadans i ciutadanes
vulguin tramitar contra les empreses o
establiments comercials.

L’Oficina Municipal d’Informació de Consum del Masnou es troba a l’Edifici Centre.

Els temes que més consultes generen a
l’Oficina Municipal d’Informació de
Consum del Masnou (OMIC) són la
telefonia, amb prop del 30%, i l’habitatge, un 21% del total de consultes ateses,
que durant el 2008 han superat les 450.
En el primer cas, el que més preocupa
és la contractació no consentida, la
manca d’atenció a peticions de baixa,
els deutes indeguts o el mal servei. El
percentatge que suposa aquest tipus de
consultes ha experimentat un augment
i, ara com ara, suposa gran part de la
tasca de mediació de l’Oficina.
En relació amb l’habitatge, el volum
més destacat correspon a qüestions
relacionades amb el lloguer i la propietat, com ara despeses de conservació,
obres, repercussió de despeses i actualitzacions de renda. Pel que fa a la compra d’habitatge (el 2,66%), els casos es
refereixen majoritàriament a deficiències en els acabats o que afecten les
condicions d’habitabilitat.

A una distància considerable se
situen la resta de consultes, relacionades amb el comerç en establiments
(10,42%), que majoritàriament pertanyen a reclamacions sobre peticions de
compliment de la garantia. D’altra
banda, els serveis professionals a la llar
han assolit un 7,32%.
Amb valors entre el 4 i el 5% se
situen els transports –la majoria dels
casos referits a vols aeris–, les assegurances, els automòbils i els electrodomèstics; mentre que els serveis turístics i les entitats financeres generen un
2% de les reclamacions. Altres xifres
indiquen que l’electricitat i el gas han
generat un 2,44% de les consultes; el
servei de correus, un 0,44%; i les entitats financeres, la sanitat, les tintoreries i l’ensenyament també se situen
per sota de l’1%.
Dels més de 450 casos tramitats per
l’OMIC, el 37,02% eren consultes i el
62,98%, reclamacions.

Cruz Álvarez
Artidiello,
regidora
de Consum

La regidora ha subratllat la importància d’aquest servei: “Durant
aquests últims anys, patim unes
campanyes publicitàries cada vegada més agressives i moltes vegades
molt confuses (un exemple clar és la
telefonia mòbil). Per això, per l’Ajuntament del Masnou és de gran
importància el servei que oferim des
de l’Oficina d’Informació de Consum.
No dubteu a utilitzar-lo. Us donaran
assessorament especialitzat i gratuït
per ajudar-vos a presentar les queixes o les reclamacions oportunes."

Entre els mesos d’octubre i gener s’ha dut a terme, al casal de gent gran d’Ocata, el
curs de pintura Un píxel, una pinzellada, organitzat conjuntament per les regidories
d’Educació i Gent Gran. L’objectiu principal del curs era difondre els beneficis de l’art
i de la pràctica de tècniques plàstiques entre la gent gran. Les persones que hi han
assistit, una trentena, han transformat una fotografia en un quadre brodat, seguint
una tècnica similar a la de Goya amb els tapissos. Els resultats d’aquesta experiència s’han pogut veure en una exposició de les obres al casal de gent gran Can Mandri (del dilluns 26 de gener al 6 de febrer) i encara es poden veure fins al 20 de febrer
a Can Malet, on estan exposades des del dia 6. Més endavant, les obres s’exposaran
al casal d’Ocata. Amb aquestes exposicions, es pretén que les persones usuàries dels
altres casals coneguin les possibilitats del taller i s’animin a encetar-lo als altres
casals de gent gran.

BLANCDEGUIX

Exposició de les obres del curs
Un píxel, una pinzellada

Mediació en conflictes
Fa de mediadora de manera gratuïta
entre les persones consumidores i usuàries i les empreses o establiments
comercials, per ajudar-los a trobar una
solució amistosa que sigui satisfactòria
per a ambdues parts.
Campanyes informatives
Organitza xerrades, tallers i col·loquis
amb infants, joves, persones adultes o
gent gran sobre temes de consum d’interès general.
Publicacions sobre temes de consum
Disposa de documentació tècnica i d’un
arxiu legislatiu i normatiu de consum.
Distribueix opuscles informatius sobre
els drets i deures de les persones consumidores.

Com contactar-hi?
Carrer de Josep Pujadas Truch, 1A.
08320 El Masnou
Telèfon 93 540 74 40
Fax 93 540 74 46
omic@elmasnou.cat
www.elmasnou.cat
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Associació Catalana d’Amics del
Poble Sahrauí (ACAPS) El Masnou
Solidaritat amb els campaments de refugiats de Tindouf
Manolo Lugo
President

ACAPS

Quina ha estat la resposta dels
masnovins i masnovines que han
acollit els infants sahrauís aquests
darrers set anys?
La valoració ha estat molt positiva. No
hem tingut cap problema significatiu amb
les famílies acollidores, i els infants sahrauís sempre s’han mostrat contents i
agraïts.

Llar d’infants del campament de refugiats.

Com a projectes immediats, tenen signat
un protocol de cooperació amb una escola de primària sahrauí de la qual han realitzat ja la reconstrucció de gran part de
les aules, malmeses a causa d’unes greus
inundacions que les van deixar inoperatives, i, a més, han dotat el centre d’equips
informàtics i de material escolar.
Actualment, l’entitat compta amb 37
socis i sòcies. El president és Manolo
Lugo; la secretària, Mònica López, i el
tresorer, Sebas García. Asseguren que la
resposta que han obtingut de la població
del Masnou sempre que han fet algun
tipus d’acte és bona, ja que la gent “es
mostra força sensibilitzada. Per exemple,
en realitzar el projecte de la caravana, tot
el municipi hi participa activament a través dels centres d’educació infantil i primària, instituts i les parades de recollida
al carrer”.
Els objectius de l’Associació ACAPS
El Masnou continuaran sent els mateixos
fins que no es resolgui el conflicte que
pateix el poble sahrauí.

LA POBLACIÓ DEL MASNOU SEMPRE HA DONAT
MOLT BONA RESPOSTA
ALS ACTES ORGANITZATS PER L’ENTITAT.
procés d’autodeterminació i denuncien
les violacions continuades que pateix la
població sahrauí al Sàhara Occidental
ocupat.
Al llarg de l’any, l’ACAPS organitza
diversos projectes, com la caravana
humanitària (que consisteix en la recollida de material higiènic per a la població
dels campaments), el projecte Tarbies
(per garantir un àpat diari a les llars d’infants dels campaments de refugiats) o el
projecte de colònies d’estiu sahrauís (un
dels projectes principals de l’Associació,
d’acolliment d’infants sahrauís per part
de famílies catalanes els mesos d’estiu).

Com contactar-hi:
Si voleu col·laborar en algun dels
seus projectes o voleu ser una
família acollidora:
Manolo Lugo
Tel. 648 226 334
manololugo@hotmail.com
Monica López
Tel. 669 159 219
monicalopez_2@yahoo.es
www.elmasnou.cat/entitats/sahara

Infants sahrauís durant les colònies d’estiu al Maresme.

ACAPS

ACAPS

Era l’any 1998 quan les famílies masnovines que acollien els infants sahrauís
durant les colònies d’estiu van decidir
formar l’ACAPS El Masnou, una secció de
l’Associació Catalana d’Amics del Poble
Sahrauí (ACAPS), després que l’entitat
que havia gestionat el projecte anteriorment deixés de fer-ho. L’ACAPS és una
organització no governamental nascuda a
Catalunya amb l’objectiu de col·laborar
activament en la consecució de la independència del poble sahrauí i en el seu
posterior desenvolupament com a país.
Els objectius principals de l’entitat
són l’ajuda material humanitària necessària per a la població sahrauí refugiada a
Tindouf (Algèria) –sense la qual la vida
als campaments de refugiats seria impossible–, el suport a totes les expressions
de la lluita política d’aquest poble per tal
d’obtenir una sortida justa al procés de
descolonització i el suport a la lluita d’activistes sahrauís que, d’una manera pacífica, emmarcada en l’anomenada Intifada Sahrauí, reclamen que es concreti el

Quins beneficis tenen els infants
que fan una estada aquí?
Facilitem que els infants sahrauís tinguin
la possibilitat de passar les vacances en
un entorn diferent al que viuen la resta de
l’any als campaments de refugiats de Tindouf. També se’ls fan revisions mèdiques
generals, tenint en compte la situació en
què viuen als campaments, i visites mèdiques especialitzades en cas necessari. Els
ajuntaments dels municipis que han acollit infants sahrauís els reben, participen
en casals d’estiu, les famílies de cada
municipi o zona organitzen activitats de
lleure conjuntes i es fa la festa central del
projecte Vacances en Pau en algun dels
municipis que hi participen.

Signatura del protocol de cooperació amb una escola de primària sahrauí.

el Masnou viu
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El Masnou jove

Cruz Álvarez
Artidiello
Regidora del Grup
Municipal del PSC

Al Ple del gener es va aprovar, per unanimitat,
el Pla d’acció jove del Masnou 2009-2012,
document que regirà, durant els propers anys,
les polítiques de joventut del Masnou. Aprofito aquesta pàgina per agrair a tots els grups
municipals el seu suport i per haver-hi aportat
idees, objectius i accions que l’han enriquit.
Però els grans protagonistes són els i les
joves del Masnou, que hi han participat activament i hi han aportat les idees més fresques
i agosarades.
Abans d’aprovar un nou pla de joventut al
Masnou, era imprescindible realitzar una
diagnosi de la realitat juvenil de la vila, i en
aquesta direcció hem treballat amb els i les
joves dels diferents centres d’educació secundària del Masnou, amb les diferents entitats
juvenils de la vila i amb joves no associats,
mitjançant enquestes, grups de discussió i un
fòrum participatiu per al jovent del Masnou.
Hem treballat plegats per garantir un Pla

La realitat supera les capacitats
del Govern municipal actual

Pere Parés
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

Ja fa més de dos anys que es va aprovar un
dels projectes més emblemàtics del mandat
anterior: la urbanització del parc Vallmora.
Com no podia ser d’una altra manera, l’aprovació a cuita-corrents a les acaballes del
mandat va venir acompanyada d’un gran
desplegament mediàtic municipal juntament amb la inèrcia preelectoral del Govern
els primers mesos del 2007. En aquell
moment, el grup de CiU ja va fer palesa la
necessitat de refredar les expectatives i
quantificar les dades relatives a les despeses de manteniment (com ara jardineria,
il·luminació, vigilància, mobiliari, maquinària, mobilitat...) abans de tirar endavant,

Tenim un poliesportiu insuficient

Oriol Fernández
Regidor del Grup
Municipal d’ERC

Un municipi com el Masnou no pot
continuar disposant del mateix equipament poliesportiu de fa més de vint
anys. Només cal que pensem que, des
de la inauguració del Complex Esportiu, la població del Masnou ha crescut
de 15.000 a 22.000 habitants. És obvi,
doncs, que l’espai actual és clarament
insuficient. Si, a més a més, hi afegim
el desgast de les instal·lacions després
de tants anys, amb els entrebancs que
sovint això suposa per al seu ús malgrat les tasques de manteniment, con-

DOGI, un altre cop!

Màxim Fàbregas
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA

Segons ens hem assabentat per la premsa, DOGI ha plantejat un expedient d’ocupació temporal de 45 dies per als seus
316 treballadors. Una vegada més, i ja
són massa, la direcció de DOGI ha
actuat de manera deslleial amb l’Ajuntament, en iniciar un procediment de regulació laboral sense informar-l’en prèviament.
És cert que una empresa privada no
està obligada a informar de les seves decisions al consistori del municipi on desenvolupa les seves activitats, però no és

On són?

Frans Avilés
Portaveu del Grup
Municipal del PP

Algú ha vist els pressupostos municipals per al
2009? Jo encara no, i això que estem a mitjan
febrer!
Sí, sí, el nostre municipi no té pressupostos
aprovats i ens regim pels del 2008. I això que el
pressupost és la primera i més important eina
municipal i política per posar en marxa les
directrius i els programes establerts per les
diferents regidories i mitjançant el qual, de
vegades, s’aconsegueixen les finalitats desitjades. O sigui que sense pressupost nou no hi ha
polítiques noves.
I això que l’alcalde ens va anunciar al desembre passat en aquest mateix mitjà que, atesa la
situació de crisi, tenien la intenció -i jo hi afegeixo l’obligació- de replantejar molts aspectes
del pressupost per adaptar-lo a la nova realitat
i intentar posar-hi alguna cosa que solucioni els
problemes actuals (més aturats, manca de
recursos, etc.)
Doncs bé, si tan delicada és la situació econòmica actual i tan necessaris són els pressupostos per poder iniciar accions que suavitzin
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d’acció jove de qualitat, ajustat al màxim possible a les demandes de la gent jove, tenint en
compte les seves inquietuds i mirant de recollir les seves propostes. Un pla ambiciós, però
realista, i dotat d’unes eines d’avaluació,
d’uns indicadors ben definits per valorar-lo i
perquè pugui estar obert a modificacions i
adaptar-se a noves realitats i necessitats del
dia a dia.
Al número del desembre, el Partit Popular
va acusar els i les joves del Masnou de manca
d’educació i de valors pel fet d’anar al Ple i
presentar les seves demandes i opinions de
manera pacífica. Crec, sincerament, que
aquesta manifestació només es pot fer des del
desconeixement del jovent masnoví i, ans al
contrari, hauríem de valorar com a molt positiu el fet que s’impliquin i utilitzin les institucions per defensar els seus drets i expressar
les seves demandes precisament ara que
també se’ls acusa de tot el contrari, és a dir,
de manca d’implicació i confiança en les institucions.
També hem de valorar molt positivament

tenir una gent jove i unes entitats joves que
participen i organitzen activitats i que han provocat que la realització d’un pacte per a l’ús de
l’espai públic entre joves, veïnat i l’Ajuntament sigui una acció prioritària del Pla d’acció
jove. Que trist que seria un poble sense vida,
amb un jovent passiu i conformista.
I, també, abans de posar en dubte els
valors del jovent, convindria reflexionar i fer
una ullada als informes sobre la joventut presentats per la Secretaria de Joventut de la
Generalitat i l’Institut de la Joventut (INJUVE).
El jovent es troba enmig d’un accelerat
trànsit d’una societat moderna a una societat
postmoderna que ha comportat la pèrdua de
prestigi de les institucions tradicionals i el
declivi de valors socials i col·lectius abans
hegemònics.
La societat adulta, en conjunt, viu una
crisi de valors i es troba amb nous agents
socialitzadors de gran força que promouen
una cultura egocèntrica, individualista i narcisista, i quan es critica o criminalitza la
joventut m’agrada recordar Aranguren,

quan diu que “la joventut retrata sempre
amb traços forts la societat global, a la qual,
per la seva banda, no sempre agrada veure’s retratada així”.
La generació actual de joves que Domingo
Comas denomina generació premeditada és,
per primera vegada, una generació de fills i
filles desitjats i carregats d’expectatives, sotmesos a una gran pressió i que, partint d’una
sobreprotecció, caminen cap a un futur incert
i complex, no només des del punt de vista
laboral, sinó també des del punt de vista de
l’habitatge i de l’emancipació.
Una paraula que s’utilitza sovint quan es
parla del jovent és respecte. Els i les joves han
de respectar. Vull remarcar que respecte
també vol dir reconeixement; és acceptar i
comprendre com són els altres i acceptar i
comprendre la seva manera de pensar, encara que no sigui com la nostra, i implica molt
més que la tolerància: implica enteniment,
comprensió i estima. És en aquest sentit més
ampli que demano respecte per al jovent del
Masnou.

perquè enteníem –i seguim entenent– que el
cost de mantenir 50.000 m2 podia fer inviable la urbanització del parc a càrrec d’un
poble de les nostres característiques. Les
més bàsiques i optimistes estimacions pròpies situen aquest cost en més de 400.000
euros anuals. Aquestes dades no es van facilitar mai d’una manera clara ni definitiva.
Declaràvem en aquells temps el nostre convenciment que aquest era un projecte -tal
com estava concebut- totalment allunyat de
la realitat. Ara, malauradament, constatem
amb la certesa dels fets allò que ja anticipàvem: que el projecte no era viable tal com es
va plantejar. Convidem a fer una passejada
per l’indret per trepitjar la desolació i la
decepció que viuen de manera més intensa
el veïnat, en particular, i molts vilatans, en
general. El nostre Grup espera que siguin

degudament contestades les preguntes formulades en aquest sentit al Govern municipal.
D’altra banda, un any més, la pressió fiscal al Masnou ens obliga, als masnovins i
masnovines, a fer un esforç més que qüestionable i desproporcionat en l’actual context de greu crisi econòmica. Aquest fet, i
d’altres, és fruit de l’acord de l’actual
Govern en minoria amb el grup d’ERC i la
conseqüència per a les butxaques de
tothom és un augment de la fiscalitat municipal de quasi 3 punts pel damunt de la inflació. Per contra, l’opinió defensada per CiU
hauria suposat un increment considerablement menor. L’augment dels impostos
municipals se suma als increments generalitzats i desproporcionats de serveis bàsics
com l’electricitat, l’aigua, els peatges a les

autopistes i els serveis de transport públic
(rodalies i metropolitans), i hem de fer evident la responsabilitat dels governs de l’Estat i de la Generalitat. És del tot incomprensible que, davant d’una situació delicada per
a moltes famílies del Masnou, els governs
anomenats progressistes hagin decidit augmentar la pressió sobre la ciutadania, quan,
precisament, s’hauria de fer tot el contrari.
Finalment, i també arran de preguntes i
l’interès del grup de CiU, es fa evident que
el Govern es troba col·lapsat i mancat d’iniciativa en fer patent la seva manca de lideratge en la finalització de les obres del
Camí del Mig després de mesos de retard.
Aquestes obres han de permetre la connexió i la vialitat entre els nous polígons i la
resta del nucli urbà a l’entorn del nou CAP
d’Ocata.

siderem que cal actuar de manera àgil
i decidida.
Per això, des del Grup d’ERC a l’Ajuntament ja vam forçar la inclusió en
el pressupost de 2008 d’una partida de
400.000 euros destinada a començar
un segon equipament poliesportiu. Per
desgràcia, l’Equip de Govern actual
n’està fent una gestió excessivament
lenta i podem dir que pràcticament
hem perdut un altre any.
Mentrestant, però, cal que mirem
de gestionar de la millor manera possible l’ús de la instal·lació actual. Cal
organitzar com es compaginen els
usos que fan del poliesportiu diferents

col·lectius: des del club de bàsquet
fins a les escoles, passant pel club de
futbol sala, el de gimnàstica, els usuaris particulars o el mateix Ajuntament
en ocasions puntuals. Ens consta que
no és una tasca fàcil, però cal abordarla immediatament i tothom hi haurà de
posar de la seva part. Ens oferim a
col·laborar-hi.
Així mateix, ja avanço que, al pressupost del 2009, que a dia d’avui encara no s’ha aprovat, des del Grup
d’ERC insistirem en la necessitat de
disposar de la partida per fer un
segon equipament poliesportiu, que
descongestioni l’actual, i també prio-

ritzarem que aquest pressupost estableixi mesures per fer front als efectes de la crisi: foment de l’activitat
comercial i econòmica del Masnou,
orientació laboral per als aturats i
increment dels serveis assistencials
per donar resposta a les noves necessitats.
Finalment, voldria aprofitar aquest
primer escrit que faig com a regidor
per posar-me a disposició de la ciutadania, de la mateixa manera que ho fan
la resta de regidors del grup d’ERC al
Masnou, en Quim Fàbregas i l’Alícia
Nieto, i com ho ha estat fent la Carme
Giol.

menys cert que, en el cas de DOGI, l’empresa està obligada “moralment” amb l’Ajuntament, atès el suport incondicional
que sempre ha rebut del consistori.
Amb independència de la necessitat
de l’expedient, respecte de la qual no
podem opinar perquè no disposem de la
informació necessària, el Grup Municipal d’ICV-EUiA manifesta el seu contundent rebuig a la manera d’actuar de la
direcció de l’empresa.
És inadmissible que, davant el compromís del Govern municipal i del conjunt del consistori en relació amb el
manteniment de l’activitat de la fàbrica i
per la defensa dels llocs de treball, la

resposta de DOGI posi de manifest, una
vegada més, un menyspreu absolut vers
l’Ajuntament per part de la direcció, en
no informar-lo prèviament de la seva
voluntat de presentar aquest expedient
així com de les raons que justifiquen
aquesta decisió.
Per tant, ICV-EUiA exigeix a la direcció de DOGI que, ja que no ho ha fet
abans, informi, amb urgència i de manera exhaustiva, el conjunt del consistori
de les raons de l’expedient i del seu
abast. Però, a més, exigim també a la
direcció de DOGI que doni explicacions,
tant a l’Ajuntament com als treballadors
de l’empresa, de totes les actuacions que

ha adoptat per al compliment del conveni signat l’any 2004 que, textualment,
tenia com a finalitat “contribuir a l’objectiu principal d’aquest conveni, que és
el de mantenir l’empresa DOGI, SA, al
municipi del Masnou i garantir així el
manteniment dels llocs de treball que
l’empresa té en aquest municipi”.
A la vegada, reafirmem el compromís
de la nostra coalició en la defensa dels
interessos dels treballadors de DOGI, i
ens oferim a estudiar amb els seus
representants la situació creada i les
possibles solucions, que en tots els
casos han de comptar amb el seu vistiplau.

els impactes d’aquesta crisi a la nostra població, per què no tenim pressupost? Per què el
Govern ens deixarà durant una quarta part de
l’any sense pressupost? On són els regidors que
ens governen, que no són capaços de fer el
pressupost?
No ho sé, no ho sé. Tinc la impressió (ja vaig
advertir de les meves sospites en números
anteriors) que la coalició d’esquerres que
governa el nostre municipi no és un matrimoni
ben avingut, i que en qüestions importants no
aconsegueix posar-se d’acord, la qual cosa
retarda la presa de decisions, la posada en
marxa d’accions i, per tant, l’ajut que han de
rebre els nostres veïns més necessitats.
Torno a desitjar que les meves sospites
només siguin això, sospites, i que si no tenim
encara pressupost no sigui per discussions
ermes, sinó per la ineficiència del nostre
Govern, atès que almenys sempre podrem dir
allò tan nostre de “d’on no n’hi ha, no en pot
rajar”.

para el 2009? Yo aún no, y eso que estamos a
mediados de febrero!
Sí, sí, nuestro municipio no tiene presupuestos aprobados y nos regimos por los del 2008. Y
eso que el presupuesto es la primera y más
importante herramienta municipal y política
para poner en marcha las directrices y programas establecidos por las diferentes regidurías y
mediante el cual, a veces, se consiguen los
fines deseados. Vamos, que sin presupuesto
nuevo, no hay políticas nuevas.
Y eso que el Alcalde nos anunció en diciembre pasado en este mismo medio, que dada la
situación de crisis, tenían la intención, y yo
añado la obligación, de replantear muchos
aspectos del presupuesto para adaptarlo a la
nueva realidad e intentar poner algo de solución a los problemas actuales (más parados,
falta de recursos, etc.).
Pues bien, si tan delicada es la situación económica actual y tan necesarios son los presupuestos para poder iniciar acciones que suavicen los impactos de ésta en nuestra población,
¿por qué no tenemos presupuestos? ¿Por qué el
gobierno nos va a dejar durante una cuarta
parte del año sin ellos? ¿Dónde están los regi-

dores que nos gobiernan que no son capaces de
hacer el presupuesto?
No sé, no sé. Tengo la impresión (ya advertí
de mis sospechas en números pasados) que la
coalición de izquierdas que gobierna nuestro
pueblo no es un matrimonio bien avenido, y
que en cuestiones importantes no logran ponerse de acuerdo, lo que retrasa la toma de decisiones, la puesta en marcha de acciones, y por
lo tanto, la ayuda que deben recibir nuestros
vecinos más necesitados.
Vuelvo a desear que mis sospechas sean sólo
eso, sospechas, y que si no tenemos aún presupuesto no sea por discusiones estériles sino
por la ineficiencia de nuestro gobierno, puesto
que al menos siempre podremos decir aquello
tan nuestro de “d’on no hi ha, no raja”.

¿Dónde están?
¿Alguien ha visto los presupuestos municipales

NOTA: El Masnou Viu publica l’article del Grup
Municipal del PP presentat en llengua castellana tot
i que vam fer constar reiteradament al Grup Municipal esmentat que el Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament del Masnou, aprovat en
sessió plenària de 21/07/1994, explicita que les publicacions municipals es faran en llengua catalana.
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el Masnou viu

viu l’agenda Del 16 de febrer al 31 de març de 2009
20

FEBRER
15

CONFERÈNCIA
19 h · Casal de la Gent Gran Can Malet

“Història del retrat”, a càrrec
de Maria José González Madrid

Diumenge

EXPOSICIÓ
Quarantè
aniversari de
l’escola Bergantí

Ho organitza: Patronat
Municipal del Masnou

D’11 a 14 h i de 17 a 20 h
Gent del Masnou

Ball de Carnaval per a menors de 18 anys. La
música serà a càrrec de PDP. Evidentment,
rebran la visita del rei Carnestoltes, Lord Dea
Naccu.

21

17 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Dissabtes d’Acció! PlayStation
Cada dissabte, de 17 a 21 h
1r dissabte, Magic. 2n dissabte, PlayStation.
3r dissabte, Magic. 4t dissabte, PlayStation.
Ho organitza: Regidoria de Joventut

18 h · Ca n’Humet
(sala Polivalent)

Dilluns

Ho organitza: Regidoria d’Activitats i Festes

MEDI AMBIENT

Celebració del Carnaval

11 h · Club Nàutic del Masnou

Seminari de ioga
Primera sessió d’un seminari de ioga, a
càrrec d’Ana Rincón. Aquesta activitat és
oberta a tota la ciutadania del Masnou. Les
persones que no siguin sòcies del Club Nàutic
El Masnou i hi vulguin assistir hauran de fer
la reserva al telèfon 93 555 06 05, atès que
les places són limitades. Preu: 8 ¤

Joc de rol

JOVENTUT

Durant la setmana de Carnaval, es farà un
joc de rol adreçat al jovent del Masnou que
serà l’eix conductor d’aquests dies.

17 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

CARNAVAL
Ho organitza: Regidora de Joventut

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

10.30 h · Aparcament del carrer
d’Amadeu I

Deixalleria mòbil
Horaris: els mateixos que els de la deixalleria
fixa (de dimarts a dissabte, de 10.30 a 13.30
h i de 16 a 19.30 h; diumenges, de 10.30 a
13.30 h).
Ho organitza: Oficina de Medi Ambient

Dissabtes d’Acció! Magic
Cada dissabte, de 17 a 21 h
1r dissabte, Magic. 2n dissabte, PlayStation.
3r dissabte, Magic. 4t dissabte, PlayStation.
Ho organitza: Regidoria de Joventut

Dimecres

LITERATURA

CARNAVAL

19 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Assemblea vampiresca
Assemblea vampiresca per condemnar el rei
Carnestoltes, Lord Dea Naccu.

CARNAVAL
Ho organitza: Corresponsals i Ajuntament del Masnou
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19 h · Biblioteca Pública Joan Coromines

Tertúlia
literària: “Cap
al cel obert”

19 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Benvinguda del rei Carnestoltes,
Lord Dea Naccu
A partir de les 19 h, el rei Carnestoltes, Lord
Dea Naccu, donarà la benvinguda a tots els
nois i noies del Masnou a la setmana de Carnaval i els indicarà tots els passos que han de
seguir perquè sigui una gran setmana.

CARNAVAL
Ho organitza: Regidoria de Joventut

EXPOSICIÓ

20.30 h · Sala Blau
(Prat de la Riba, 70)

Inauguració
de l’exposició
“Temps propi”

Dimecres

8 h · Reus

Ho organitza: Associació de Veïns de Ramón y Cajal

18 h · Casino del Masnou

Festa de Carnestoltes
Festa i concurs de disfresses
Concurs de disfresses i activitats per a
infants. En Quimet i la Quimeta seran els
mestres de cerimònies i els conductors de la
festa. Cal celebrar l’arribada del rei dels
poca-soltes! També hi haurà l’esperat concurs de disfresses, amb un lliurament de premis ben divertit.

El llibre explica, a través dels quaderns de
bitàcola del bricbarca Pablo Sensat, capitanejat per Salvador Maristany i
Sensat, una part de la història de la navegació catalana
del 1878 al 1884. La presentació serà a càrrec de Francesc Cusí, periodista, escriptor i navegant.

Ho organitzen: Ajuntament del Masnou, Corresponsals, Xalupa i Joves Actives
Hi col·laboren: Diables del Masnou i Foc Nou

Dilluns

15.30 h · Biblioteca Pública Joan
Coromines

Ho organitza: Casino del Masnou

Dijous

Dijous

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

15.30 h · Biblioteca Pública Joan
Coromines
“El mes de març, mes de les dones”.
Exposició de llibres cedits per l’Associació de
Dones per la Igualtat. Els llibres es podran
agafar en préstec. Demaneu més informació
a la Biblioteca.
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Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

Dissabte

EDUCACIÓ

Tot el dia · Carrer de Sant Miquel

19 h · Edifici Centre (sala polivalent)

19 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

La Ganga al Carrer

Dijous gras

Ho organitza: Associació de Veïns i Comerciants
del Carrer de Sant Miquel

Espai de Debat Educatiu
“Debatem sobre l’educació al
Masnou”

Berenar típic de dijous gras, obert a tot el
jovent del Masnou. Es donarà un berenar a
tothom qui participi en el joc de rol dirigit
per Lord Dea Naccu. El berenar és el típic de
dijous gras: pa amb truita i botifarra d’ou.

CARNAVAL

9.45 h · Ajuntament
19.30 h · Altell de les Bruixes
(c/ de Fontanills)

Ho organitza: Regidoria de Joventut

Rua diabòlica
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Recorregut per la vila amb final a Ca n’Humet. Durant el recorregut, cap a les 21.30 h,
a l’Altell de les Bruixes, hi haurà la gran manduca de bruixa i malabars.

Divendres

Tot el dia · Mercat Municipal

Celebració del Carnaval
Ho organitza: Mercat Municipal

Ho organitza: Colla de Diables del Masnou
Hi col·labora: Ajuntament del Masnou

22 h · Ca n’Humet (sala polivalent)

Taller de Carnaval per a infants

Carnaball
Ball i concurs de disfresses

Aquesta activitat es dividirà en dues parts:
s’explicarà un conte i es farà una màscara.
L’activitat és a càrrec de la companyia La
Minúscula. A partir de sis anys. Les places
són limitades i cal fer-ne la reserva a la
Biblioteca.

La música serà a càrrec de PD VITO i PDP. A
les 23 h, arribada del rei Carnestoltes, Lord
Dea Naccu, i lectura del pregó de Carnaval. A
les 24 h, lluïment de les disfresses del concurs. A la 1 h, aproximadament, lliurament
dels premis del concurs.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

Ho organitza: Xalupa, Joves Actives i Ajuntament
del Masnou

18 h · Biblioteca Pública Joan Coromines

CARNAVALCARNAVAL

Taller sobre cooperació
internacional i desenvolupament
ofert per la Regidoria de
Participació Ciutadana
i Educació Sense Fronteres
Cal fer una preinscripció a:
esf.masnou@gmail.com o al tel. 620 394 403.
Ho organitza: Participació Ciutadana i Educació
sense Fronteres

10 h · Club Nàutic del Masnou

Classe d’exhibició d’aquatono
i aquadance
Activitat oberta a tota la ciutadania del
Masnou. Places limitades. Les persones que
no siguin sòcies del Club Nàutic El Masnou i
vulguin participar en aquesta activitat hauran de fer la reserva al telèfon 93 555 06 05.
Preu: 8 ¤
Ho organitza: Club Nàutic El Masnou

9 h · Edifici Centre (vestíbul de la 1a
planta)

Mes de març: Mes de l’Aigua
Exposició: “La nova cultura
de l’aigua”
Explica què és la nova cultura de l’aigua i
com s’impliquen la ciutadania i les administracions públiques en aquesta nova manera
de resoldre les necessitats d’aigua sense fer
mal als ecosistemes aquàtics, basada en tres
principis fonamentals: conservació, eficiència
i equitat.
Ho organitza: Oficina de Medi Ambient

6

Divendres

18 h · Biblioteca Pública Joan Coromines

L’Hora del Conte: Contes
d’arreu del món
A càrrec de Joan Boher. Aquesta activitat
s’inclou dins el Pla educatiu d’entorn (PEE).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

7

Dissabte

10 h · C. de Barcelona i Roger de Flor

Fira d’artesania
Ho organitza: La Colla de l’Hort

17 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Dissabtes d’Acció! Magic
Cada dissabte, de 17 a 21 h
1r dissabte, Magic. 2n dissabte, PlayStation.
3r dissabte, Magic. 4t dissabte, PlayStation.
Ho organitza: Regidoria de Joventut

“Fomentant la igualtat”
Exposició de fotografia

Taller participatiu: Explica’m
històries del Masnou

Ho organitza: Bar Blau

Ho organitza: Oficina de Medi Ambient

DONA

“Va de dones”

Ho organitza: Patronat Municipal del Masnou

Aquarel·les i acrílics de Francesc Aguiló Riu

Consells d’estalvi d’aigua en l’àmbit domèstic
familiar per aconseguir una bona gestió de
l’ús de l’aigua a les llars. Es vol conscienciar
els usuaris i usuàries de la importància d’estalviar aigua a casa.

Exposició de la vida i l’obra de l’escriptora
Mercè Rodoreda.
L’exposició es podrà visitar dins l’horari de la
Biblioteca.

10.30 h · Arxiu Municipal

Trobada de persones interessades a documentar fotografies antigues de la vila.

Mes de març: Mes de l’Aigua
Exposició: “Estima l’aigua: cada
gota compta”

“Mercè Rodoreda, una poètica
de la memòria”

CARNAVAL DONA
26

9 h · Edifici Centre (vestíbul de la 1a
planta)

Ho organitza: Ajuntament del
Masnou

EXPOSICIÓ

Judici i crema del rei Carnestoltes a la placeta de Ca n’Humet i sardinada popular. Després del judici, es cremarà el rei Carnestoltes,
Lord Dea Naccu, amb un espectacle dels diables del Masnou. A continuació, regalaran
sardines a tothom qui vagi vestit de dol per
fer l’enterrament de la sardina.

Rua amb concurs de disfresses. Acabarà amb
una festa i una xocoltada popular.

Presentació del llibre Els mars
del meu avi, de Sara Masó i
Maristany

19 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Dimecres de cendra

Rua infantil de Carnestoltes
Concurs de disfresses

19 h · Museu Municipal de Nàutica
del Masnou

Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

Dia de pagament: 23 de febrer
Informació i reserves: Casal de Gent Gran
Can Malet (passatge de Marià Rossell, 2).
Tel. 93 555 47 26

17 h · Plaça de Ramón y Cajal

LITERATURA

MARÇ
2

Reus modernista

Comentarem la novel·la
Cap al cel obert, de l’escriptora Carme Riera,
que dirigirà la tertúlia.
La Biblioteca disposa
d’exemplars del llibre
per deixar-los en préstec.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

Hi havia una vegada, una nena que
sempre duia una
caputxeta vermella
al cap i per això tothom li deia Caputxeta
Vermella... Preu: 2 euros, infants d’1 a 11
anys, i 4 euros, majors d’11 anys

Ho organitza: Mercat Municipal

Ho organitza: Club Nàutic El Masnou

Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Lacaputxeta,
per l’Estaquirot
Teatre
(titelles)

Dimarts

Dissabte

CARNAVAL

Reunió de la Comissió de Festes

19

Ho organitza: Dones per la Igualtat El Masnou

Ho organitza: Comissió de Festes

Tot el dia · Mercat Municipal

20 h · Ca n’Humet

18

“El mes de març, mes de les dones”.
PNL: el llenguatge interior, programació neurolingüística. Taller a càrrec de la psicoterapeuta Carme Boo. Inscripcions als telèfons:
93 555 82 86 i 655 550 027

TEATRE FAMILIAR
CARNAVAL
CARNAVAL 24
Ho organitza: Corresponsals, Xalupa, Joves Actives i
Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Gent del Masnou

16

L’AIGUA

Circulació del trenet

Rua de Carnaval amb comparses i carrosses,
a les 12 h. Inici a la plaça de Ramón y Cajal i
final a la plaça de Marcel·lina de Monteys. A
partir de les 11.30 h, a la plaça de Marcel·lina
de Monteys, es podrà fer la inscripció al sorteig per a l’elecció del rei o reina del Carnaval
2010. A les 13 h, ball de disfresses i animació
infantil amb el grup Pica Picarol, amb l’espectacle Festa de Carnestoltes.

Carnaball Jove

3

10.45 h · Casal de la Gent Gran Can Malet

Taller d’autoestima

Rua de Carnaval

21 h · Ca n’Humet (sala polivalent)

28 DONA

11 h · Parc temàtic Caramar

12 h · Plaça de Ramón y Cajal

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Patronat
Municipal

Jornada de portes obertes
Jornada per visitar les instal·lacions del local
social de l’associació Gent del Masnou (Dr.
Josep Agell, 9), amb una mostra de les diferents activitats que organitza l’entitat.

Diumenge

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

Primera conferència del projecte Relacions en
joc, que farà una introducció a la història del
retrat, a càrrec de Maria José González Madrid.

12 h · Casa de Cultura

Exposició del passat i
present de l’escola Bergantí del Masnou. A la
mostra, s’hi podrà veure
la creació del centre fa
quaranta anys, els inicis,
l’alumnat...

22

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.
Activitat emmarcada dins el Pla educatiu
d’entorn.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb el suport
de la Diputació de Barcelona

3

Dimarts

EXPOSICIÓ
9 h · Edifici Centre (vestíbul de la 1a
planta)

Mes de març: Mes de l’Aigua
Exposició: “La gestió sostenible de l’aigua”
Itinerari a través de quatre espais complementaris per reflexionar sobre la necessitat
d’un ús raonable de l’aigua.
Ho organitza: Oficina de Medi Ambient

18 h · Gent del Masnou

“El mes de març, el mes de les dones”
Durant la inauguració de l’exposició, es faran
públics els noms dels guanyadors i guanyadores.
Ho organitza: Dones d’Avui El Masnou

8

Diumenge

11 h · Parc temàtic Caramar

Circulació del trenet
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

DONA
12 h · Casa de Cultura

Inauguració del Centre
d’Informació i Recursos
per a Dones
“El mes de març, el mes de les dones”
Està prevista la lectura del manifest institucional per la igualtat efectiva de dones i
homes, i la inauguració de l’exposició “Què
pinten les dones al Masnou”, en què han
col·laborat diferents dones pintores del nostre municipi i que restarà oberta fins al 22
de març de 2009. Més informació al telèfon
93 540 50 02 o per correu electrònic a l’adreça museu.nautica@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

9

Dilluns

DONA
15.30 h · Biblioteca Pública Joan
Coromines

Rock-and-roll en femení
“El mes de març, el mes de les dones”
Exposició de llibres i cedés de música
Selecció de llibres i cedés de rock-and-roll
que tenen com a autores dones.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
del Masnou

el Masnou viu

11

Febrer de 2009

viu l’agenda Del 16 de febrer al 31 de març de 2009
10

Dimarts

DONA

20

28

JOVENTUT

DONA

TEATRE FAMILIAR

17 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

19 h · Casal de la Gent Gran Can Malet

Dissabtes d’Acció! PlayStation

Conferència: “Del retrat a
l’autorepresentació i més enllà:
quan les dones eixamplen els
límits del quadre”, a càrrec
d’Assumpta Bassas

Cada dissabte, de 17 a 21 h
1r dissabte, Magic. 2n dissabte, PlayStation.
3r dissabte, Magic. 4t dissabte, PlayStation.

La diferència de gènere en el retrat
“El mes de març, el mes de les dones”
Segona conferència del projecte Relacions en
joc, que reflexionarà sobre la diferència de
gènere en la història del retrat.

Edifici Centre (vestíbul de la 1a planta)

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Patronat
Municipal

13

Divendres

TERTÚLIA LITERÀRIA
19 h · Biblioteca Pública Joan
Coromines

La maternitat d’Elna, bressol
dels exiliats, d’Assumpta
Montellà
Dirigirà la tertúlia la mateixa autora. La
Biblioteca disposarà de diversos exemplars
d’aquest llibre per deixar-los en préstec.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

14

Dissabte

MEDI AMBIENT
10.45 h · Av. de Joan Maragall

Visita guiada a una planta
de compostatge
Tercer aniversari de la recollida selectiva de
la matèria orgànica. Visita guiada a l’Ecoparc
de Montcada, on es podrà veure el procés de
compostatge, pel qual la brossa orgànica que
es recull selectivament es converteix en adob
(compost). La trobada serà a les 10.15 h a
l’avinguda de Joan Maragall. Les places són
limitades; per tant, cal concertar visita a l’Oficina de Medi Ambient (tel. 93 540 75 52).
Ho organitza: Oficina de Medi Ambient

Altres informacions

14

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

DONA

19 h · Casal de la Gent Gran Can Malet

Conferència: “Ús polític del
retrat”, a càrrec de Laura
Mercader
“El mes de març, el mes de les dones”
Última conferència del projecte Relacions en
joc dedicada a l’ús polític del retrat, a càrrec
de Laura Mercader.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Patronat Municipal

21

“On anem a divertir-nos? Lleure i consum”
“El mes de març, el mes de les dones”
Exposició dels cartells realitzats per l’alumnat de primària i primer cicle d’ESO dels centres del Masnou. Coincidint amb el “Mes de
març, mes de les dones”, el treball a les escoles inclou un petit exercici per reflexionar
sobre les diferències de gènere.

11 h · Edifici Centre (vestíbul de la 1a pl.)

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Dissabte

L’AIGUA
Campanya d’estalvi d’aigua
D’11 a 14 h, punt informatiu on es repartiran
equips d’estalvi d’aigua i s’informarà de com
fer un ús racional de l’aigua amb consells
pràctics per a la llar.
Ho organitza: Oficina de Medi Ambient

Dissabtes d’Acció! Magic
Diumenge

12 h · Parc temàtic
Caramar

Cada dissabte, de 17 a 21 h
1r dissabte, Magic. 2n dissabte, PlayStation.
3r dissabte, Magic. 4t dissabte, PlayStation.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Calçotada
popular
(per concretar)

22

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

11 h · Parc temàtic Caramar

Diumenge

Circulació del trenet

16

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

Dilluns

20 h · Ca n’Humet

Reunió de la Comissió de Festes

28

Dissabte

Ho organitza: Regidoria d’Activitats i Festes

DONA

20

10.45 h · Casal de la Gent Gran Can Malet
Divendres

18 h · Biblioteca Pública Joan Coromines

L’Hora del Conte: Contes en
versió original
L’Associació UNESCO El Masnou col·labora
amb la Biblioteca aportant narradors i narradores que explicaran contes en la seva llengua materna. Activitat adreçada a infants a
partir de quatre anys. Najat Driouech Ben
Moussa explicarà el conte en àrab Rah rah
ma rinah (‘És allà i no l’hem vist’).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

RanDeMar, per Marty Doy
(titelles)
Quatre petites històries que giren al voltant
del mar i en què els titelles són els protagonistes. Preu: 2 euros infants d’1 a 11 anys i 4
euros majors d’11 anys
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

DONA

Exposició del Concurs de
Cartells de Consum, amb motiu
del Dia Munidal de les Persones
Consumidores

15

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 · Ca n’Humet (sala polivalent)

Taller d’autoestima
“El mes de març, mes de les dones”.
Realitzar-nos des de la plenitud, no des de la
carència. Taller a càrrec de la psicoterapeuta
Carme Boo. Inscripcions als telèfons:
93 555 82 86 i 655 550 027
Ho organitza: Dones per la Igualtat El Masnou

17 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Dissabtes d’Acció! PlayStation
Cada dissabte, de 17 a 21 h
1r dissabte, Magic. 2n dissabte, PlayStation.
3r dissabte, Magic. 4t dissabte, PlayStation.

18 h · Edifici Centre (vestíbul de la 1a
planta)

Lliurament de premis del
Concurs de Cartells de Consum
“On anem de divertir-nos? Lleure i consum”
“El mes de març, el mes de les dones”
Lliurament de premis als guanyadors i guanyadores, i obsequis als tres finalistes de
cada categoria del concurs d’enguany.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

29

Diumenge

Horaris de Ca n’Humet
C/ de Fontanills, 77
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.
PIJ
Dilluns, d’11 a 14 h, i de dimarts a divendres,
de 17 a 20 h. Tel. 93 540 00 56
Servei d’assessoria jurídica per a dones
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.
Horaris dels equipaments del Patronat
Museu Municipal de Nàutica i Casa de Cultura:
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.
Arxiu Municipal:
Dilluns i dimecres, de 9 a 13 h i de 16 a 19 h.

SARDANES
10.30 h · Casino del Masnou

37è Aplec de la Sardana
al Masnou
Amb les cobles Principal del Llobregat, Jovenívola de Sabadell i Marinada, de 10.30 a 20
h. A les 14 h, servei d’àpats (reserves al 93
555 08 82) per a qui vulgui dinar amb tots
els i les sardanistes.
Concurs de colles improvisades, amb premis
per a totes les colles, i també rifes i sortejos.
En cas de mal temps, l’aplec es farà dins del
Teatre del Casino.

Horari de la Biblioteca Pública
Joan Coromines
Dimarts, dijous, divendres i dissabte,
de 10.30 a 13 h; i de dilluns a divendres,
de 15.30 a 20.30 h
Sortida a la Selva Negra, Alemanya
romàntica

Ho organitza: Agrupació Sardanista El Masnou

9 h · Sortida des
de la Plaça Marcel·lina
de Monteys

Caminada al
Castell de Sant
Miquel
(Montornès)
Es donarà esmorzar
en arribar al lloc
de destinació.

Excursió prevista per al dijous 14 de maig,
amb una durada de vuit dies.
Es visitarà Basilea, Ladenburg, Rudesheim,
Michelstadt, Heidelberg, Rothenburg, Schwabische Hall, Wurzburg, Estrasburg i Frankfurt.
Informació i reserves:
Casal de Gent Gran Can Malet (passatge
de Marià Rossell, 2. Tel.: 93 555 47 26).

Ho organitza:
Amics i Antics Escoltes
del Masnou

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

JOVENTUT

Aprovat el Pla d’acció jove del Masnou 2009-2012
El Ple de l’Ajuntament va aprovar, el 22
de gener, el Pla d’acció jove del Masnou
per al període 2009-2012. Aquest document estableix una estructura de gestió
per poder crear els serveis i portar a
terme els programes en què es basarà la
política de joventut al municipi. És a dir,
el document fixa els eixos bàsics de funcionament de la Regidoria per donar un
millor servei a la població jove del Masnou. Perquè aquest servei sigui tan efectiu com sigui possible, i s’adapti a les
necessitats i inquietuds del col·lectiu al
qual s’adreça, el Pla ha volgut comptar
amb la participació activa de la gent jove.
En primer lloc, s’han repartit 196 qüestionaris entre els 5 centres d’educació
secundària del Masnou. A més, s’han tingut en compte les ofertes fetes des de
l’Institut d’Estadística de Catalunya, les
publicades per l’Observatori Català de la
Joventut i l’informe realitzat pel Consell
Comarcal sobre les realitats juvenils del
Maresme. A partir de tota aquesta infor-

RAMON BOADELLA

Col·lectius i entitats de gent jove fixen les seves inquietuds i necessitats al document

Imatge d’arxiu d’una celebració per a la gent jove a la Festa Major.

mació, s’ha elaborat la diagnosi de la realitat juvenil del Masnou.
Paral·lelament, des del mes de juliol,
s’han muntat 5 grups de discussió, on
han assistit 10 entitats joves, més de 70
joves, agents socials i personal tècnic
dels diferents departaments de l’Ajuntament del Masnou. D’aquesta discussió
han sortit un nombre important de propostes per crear el document final, entre
les quals destaca la de realitzar un pacte
per l’espai públic entre joves, veïnat i
Ajuntament a través, per exemple, d’un
pla comunitari.
La regidora de Joventut, Cruz Álvarez
Artidiello, ha remarcat la importància de
la participació de la gent jove del municipi i ha volgut agrair totes les seves aportacions. Al llarg de la primavera, la Regidoria de Joventut farà la presentació oficial del document, tot i que des del mes
de gener ja s’està treballant en els programes i les accions previstos per als
propers quatre anys.
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“El mes de març, el mes de les dones”
Una celebració des de molts punts de vista

RAMON BOADELLA

Al voltant del Dia Internacional de la Dona
Treballadora, el 8 de març, s’ha configurat
tot un programa d’actes organitzats per
diverses entitats i col·lectius del municipi,
amb el suport de la Regidoria de la Dona
de l’Ajuntament, que porta per lema “El
mes de març, el mes de les dones”. Si bé la
inauguració del Centre d’Informació i
Recursos per a Dones, el 8 de març, és l’acte central i més ambiciós de la Regidoria,
hi ha tot un seguit de propostes que volen
posar de manifest el paper de la dona a la
societat i reivindicar la igualtat d’oportunitats entre sexes. El mateix dia 8 s’inaugura
l’exposició col·lectiva “Què pinten les
dones al Masnou”, amb pintores del municipi. La mostra restarà oberta fins al 22 de
març de 2009. Algunes de les artistes confirmades són Anna Mallo, Cristina
Camarero, Elena Feliu, Eva Casanova, Lluïsa Vizcaíno, M. Esperança García, Marta Fortuny, Núria Fusellas i
Victòria Pujadas. La participació en
aquesta exposició de pintura és oberta a
totes les dones artistes del Masnou. Més
informació al telèfon 93 540 50 02 o per

Imatge d’arxiu d’una de les activitats
.organitzades el 2008

correu electrònic a l’adreça museu.nautica@elmasnou.cat. El dia de la inauguració
del CIRD i de la mostra també hi ha prevista la lectura del manifest institucional per a
la igualtat efectiva de dones i homes.

BLANCDEGUIX

Observar el teixit social des
de l’art i des del rol de la dona

Una de les obres que es podran veure a la
mostra

Des del mes de juny de 2008, es du a
terme al Masnou el projecte Relacions en
joc. Aquesta iniciativa, promoguda per la
Regidoria de Cultura, el Patronat Municipal i la Regidoria de la Dona, amb el
suport de la Diputació de Barcelona i
l’Institut Català de les Dones de la Generalitat, ha estat coordinada per l’escola
Blancdeguix. El seu objectiu principal és
analitzar i mostrar el paper de la dona en
l’entramat social per arribar a confirmar
una hipòtesi de sortida: que és la figura
femenina qui sustenta les relacions familiars i socials.
Per arribar a aquest punt, s’han posat
en contacte diversos col·lectius (homes i
dones, joves i d’edat adulta) per analitzar
les seves relacions, mediatitzades en
aquest cas per l’expressió artística. S’han
organitzat cursos de pintura, dibuix, brodat i vídeo en què han coincidit 76 dones
i 22 homes que han treballat la tècnica del

retrat. A més, s’han triat quatre dones del
municipi per mostrar quin teixit social i
familiar s’estén al seu voltant. Tot plegat
contribuirà a demostrar quina és la imatge que es té de la dona a la societat i quin
és el paper que exerceix.
Les obres elaborades als cursos s’exposaran a la Casa de Cultura i als jardins de Can Malet al mes de juny. Mentrestant, el projecte es continua desenvolupant amb diverses xerrades i conferències. El 20 de febrer, a les 19 h, a Can
Malet, es farà una introducció a la història del retrat, a càrrec de la professora
d’història de l’art de l’Escola de Belles
Arts de la Universitat de Barcelona
Laura Mercader. El 10 de març, també
a les 19 h, a Can Malet, Assumpta Bassas, professora d’història de l’art a la
Facultat de Belles Arts de la Universitat
de Barcelona, pronunciarà la conferència “Del retrat a l’autorepresentació i
més enllà: quan les dones eixamplen els
límits del quadre”. El cicle de xerrades
finalitzarà el divendres 20 de març, al
mateix lloc i a la mateixa hora que les
sessions anteriors, amb Laura Mercader, que parlarà sobre l’ús polític del
retrat.
La regidora de Cultura, Marta Neira,
ha valorat l’experiència molt positivament, perquè “a més de diferents tècniques d’expressió artística, s’han treballat
aspectes tan importants com la participació ciutadana –aproximadament 100
persones hi han participat–, les relacions intergeneracionals i el protagonisme de la dona en la nostra societat.
Quan la Núria i la Cori, de Blancdeguix,
em van proposar aquest projecte, me’n
vaig enamorar, d’elles i del projecte. Ara
espero que a la ciutadania la sedueixi
tant com a mi i que participi en les conferències proposades i gaudeixi de les
exposicions, que ja us avanço que seran
espectaculars”.

Una altra exposició relacionada amb la
temàtica de gènere serà la dels cartells elaborats per l’alumnat de primària i primer
cicle d’ESO dels centres del Masnou. Si bé
en un principi la finalitat principal d’aquest
concurs era fer pensar els i les alumnes
sobre els seus drets com a persones consumidores coincidint amb el Dia Mundial
dels Drets dels Consumidors i Consumidores, per segon any consecutiu, el treball a
les escoles inclou un petit exercici per
reflexionar sobre les diferències de gènere.
La mostra es podrà visitar entre el 14 i el 29
de març.
Les conferències agrupades al voltant
del projecte Relacions en joc, promogut
conjuntament per l’Ajuntament, la Diputació i l’Institut Català de la Dona i l’entitat
Blancdeguix, fan incidència en el rol tradicional i la imatge de la dona en el seu
entorn. D’altra banda, la Biblioteca Pública
Joan Coromines oferirà l’exposició “Mercè
Rodoreda, una poètica de la memòria”,
centrada en la figura de l’escriptora, una de
les plomes més destacades de la literatura
catalana, entre el 2 i el 24 de març. La

Biblioteca també acollirà un altre dels
actes del programa “El mes de març, el
mes de les dones”: la tertúlia al voltant del
reeixit llibre La maternitat d’Elna, que
comptarà amb l’assistència de l’autora,
Assumpta Montellà. A la Biblioteca
també trobareu una àmplia selecció de llibres i cedés de rock-and-roll especialment
seleccionats per tenir la dona com a autores o intèrprets.
Per part de les entitats, Dones per la
Igualtat organitza un taller d’autoestima,
mentre que Dones d’Avui del Masnou ha
convocat un concurs de fotografia al voltant del tema de la igualtat, del qual resultarà una mostra que s’inaugurarà el 7 de març
(vegeu l’agenda, a les pàgines 10 i 11).
Aquestes propostes es completen amb
tota una sèrie d’activitats que des de la
Regidoria es duen a terme en col·laboració amb les escoles, com un taller adreçat
a l’alumnat de primària per treballar els
contes tradicionals amb perspectiva de
gènere i un altre per a secundària en què
s’analitzen els rols dels nois i noies a la
publicitat.

Marta Neira,
regidora de Dona

El CIRD, informació i recursos per a les dones
Què és el CIRD?
El CIRD és un Centre d’Informació i Recursos per a Dones que té com a finalitat donar
resposta a les diferents demandes d’informació i atenció, potenciar els processos d’autonomia de les dones i contribuir a la superació de totes les situacions de desigualtat
de gènere. És també un espai de trobada on les dones poden compartir experiències,
projectes i inquietuds sobre el món actual.
Què significa per a la ciutadania del Masnou?
Podem constatar, per l’experiència en altres municipis, que a mesura que s’avança en
la implementació de les polítiques locals d’igualtat, la relació directa que aquests centres poden establir amb les dones els converteix en espais privilegiats per captar les
necessitats expressades per elles, coneixement que ha de ser la base per a la planificació de les polítiques locals de gènere. L’atenció directa del centre el configura com
un espai idoni per fer visibles les necessitats que manifesten les dones i identificar els
interessos pràctics de gènere del nostre municipi.
També farem activitats de caràcter social i cultural dirigides a la població en general. En aquest sentit, considero molt important treballar amb els homes les noves masculinitats i transmetre la idea que treballar per la igualtat és cosa de tothom, no
només de les dones.
On s’ubicarà el CIRD?
El CIRD s’ubicarà a la Casa de Cultura, perquè hem considerat que ha d’estar en un
lloc cèntric i visible, condicions que reuneix aquest edifici.
A més a més, vull ressaltar que la decisió respon a una política d’optimització de recursos, ja que aquest espai municipal fa més d’una dècada que està infrautilitzat, perquè
només se’n fa servir la planta baixa per fer-hi exposicions. I seguirà funcionant com a
sala d’exposicions mentre no tinguem un espai més adient.
També vull deixar clar que hem estat respectuosos amb les condicions de donació de
la Casa de Cultura per part de la Sra. Rosa Pagès (més coneguda pel cognom del
marit, Sensat), que la va cedir per dedicar-la a finalitats culturals i com a Escola d’Economia Domèstica. Ella també pensava en les dones específicament.
Finalment, conscients del valor patrimonial de la Casa de Cultura, farem un esforç per
a la rehabilitació dels seus espais interns i per afavorir l’accessibilitat.
Quins serveis oferirà?
Els serveis que s’oferiran de manera immediata són els de suport emocional per a
dones que pateixen o han patit violència masclista, assessoria jurídica especialitzada
i un servei d’informació i orientació general en temes d’igualtat i participació.
També es faran activitats de caire cultural i social en forma de tallers, exposicions,
conferències…, que s’aniran programant en col·laboració amb les dones del Masnou i
en resposta a les seves demandes i aportacions.
Més endavant, quan el pressupost ens ho permeti, oferirem un servei de psicologia per
a infants que hagin patit de manera directa o indirecta situacions de violència a la llar.

el Masnou viu

EDUCACIÓ

Febrer de 2009

13

La primera Jornada d’Educació
al Masnou aconsegueix
una bona resposta ciutadana
Gent del Masnou, la Volada d’Estels, Adelina Lluch Lili, Carles de la Torre, Gregoria
Romano i Carme Giralt s’emporten els premis Eduquem? Fem pinya!

MIREIA CUXART

Fem pinya!, que compten amb el suport
de la Diputació de Barcelona, tenen com
a objectiu el reconeixement a activitats,
entitats i persones que han contribuït a
fer del Masnou una ciutat educadora, en
la qual tothom s’impliqui per aconseguir
la millora de l’educació al municipi.
En aquesta primera edició, els premis
es van atorgar a activitats, persones o
col·lectius triats per acord de tots els
membres del NIPEM i, al llarg d’aquest
any, s’elaboraran les bases que regularan
els criteris d’atorgament dels premis per
a les edicions posteriors.
Enguany, i per acord pres per unanimitat dels membres del NIPEM, el premi
a entitats va ser atorgat a Gent del Masnou, el premi a activitats es va atorgar a
la Volada d’Estels (organitzada per l’entitat Amics i Antics Escoltes), i els premis
a les persones van ser concedits a la llibretera Adelina Lluch Lili, a l’artista
Carles de la Torre, a la mestra Gregoria Romano (ara jubilada) i a Carme
Giralt, impulsora d’Escoltes Catalans al
Masnou i fundadora de l’escola Bergantí.
Els llargs aplaudiments del públic en el
moment del lliurament dels guardons va
confirmar l’encert en l’elecció de les persones i les entitats guardonades.
La jornada la va cloure Enric Badal,
que va animar a fer pinya per l’Educació
al Masnou
El regidor d’Educació, M à x i m
Fàbregas, ha valorat molt positivament
aquesta primera Jornada d’Educació, i
n’ha atribuït l’èxit als membres del Nucli
Impulsor del PEM i al personal de la
Regidoria. A la vegada, ha refermat el
seu compromís de continuar treballant,
amb el suport del NIPEM, per tal que les
línies de treball acordades en la jornada
es tradueixin en accions concretes al
llarg dels propers mesos.

La primera Jornada d’Educació al Masnou pretenia avaluar els resultats del Projecte educatiu del Masnou (PEM).

El 30 de gener, els nens i nenes del Masnou
van celebrar a Ca n’Humet el Dia de la Pau
i la No-violència sota el lema "Un mandala
per la pau". L’alumnat de quart de primària
i de segon d’ESO va omplir amb sal tenyida
amb pigment de colors mandales sobre
paper d’embalar. A cada mandala hi han
treballat conjuntament uns dotze infants
(barrejats, dels diferents centres participants), de manera que han fet mandales
uns 240 alumnes dividits en dos torns. En
finalitzar l’activitat, cada grup va lliurar la
cartolina amb el seu missatge per la pau a
la Regidoria d’Educació, que els ha exposat
en plafons de suro. Un cop retirats, s’elaborarà el Llibre gegant de la pau.

AJUNTAMENT

Els nens i nenes celebren el Dia de la
Pau i la No-violència

EL NUCLI IMPULSOR PROPOSA TREBALLAR PER ENFORTIR EL SENTIMENT DE PERTINENÇA I PER A LA CREACIÓ
D’UNA EMISSORA MUNICIPAL
què els masnovins i masnovines responien a qüestions referents a l’educació.
Abans de finalitzar l’acte, Pere Compañó, membre del NIPEM, va presentar
els premis Eduquem? Fem pinya!, que
són una evolució dels distintius marca
PEM que s’havien atorgat anys enrere a
activitats o projectes que fomentaven
valors educatius. Els premis Eduquem?

Xerrada per a la comunitat educativa
El 26 de gener va tenir lloc la conferència
“Aproximació a les Comunitats d’Aprenentatge”, una actuació recollida al Pla educatiu
d’entorn i organitzada des de la Regidoria
d’Educació amb el suport del Departament
d’Educació. La conferència, a càrrec de
Màrius Martínez, doctor en pedagogia,
exdegà i professor de la Facultat de Ciències
de l’Educació de la UAB, va superar les previsions d’assistència, amb més d’un centenar de
persones de la comunitat educativa. A l’acte
es va destacar la necessitat d’una pedagogia
crítica als centres educatius per a la transformació en Comunitats d’Aprenentatge,
basant-se en tres eixos principals: la igualtat
de les diferències per assumir que tothom és
igual i per garantir la participació, l’aprenentatge dialògic i la creació de consens.

AJUNTAMENT

banda, l’investigador i professor de
sociologia a la Universitat de Vic, Jordi
Collet, va pronunciar la conferència
“Què és el Projecte educatiu de ciutat
(PEC)?”, en què va posar de relleu que el
PEC, o el PEM en el cas del Masnou, no
és únicament un projecte de la Regidoria
d’Educació o dels centres escolars, sinó
que ho és de tot el municipi. Posteriorment, Carme Giralt, membre del
NIPEM, va fer un repàs del que s’ha fet
fins ara i va presentar, en nom de la resta
de membres del NIPEM, les propostes
d’actuació per a un futur proper: enfortir
el sentiment de pertinença a la vila i la
creació d’una ràdio municipal. A més a
més, durant l’acte es va projectar un
audiovisual elaborat per AKONGA en

Més d’un centenar de persones van
assistir, el 31 de gener passat a Ca n’Humet, a la primera Jornada d’Educació al
Masnou, dedicada al Projecte educatiu
del Masnou (PEM). Cinc anys després
dels primers passos del PEM, aquesta
iniciativa pretenia esdevenir un punt de
trobada per a totes les persones i entitats interessades en l’educació, per avaluar la tasca portada a terme fins ara i
valorar algunes propostes d’actuació per
continuar treballant per l’educació al
Masnou.
Gisa Mohr, membre del Nucli Impulsor del PEM (NIPEM), en obrir l’acte va
animar les persones presents a coresponsabilitzar-se de l’educació per aconseguir un municipi educador. D’altra
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El rei Carnestoltes es transforma
en un vampir al Masnou
Entitats i consistori organitzen un nodrit programa d’activitats per celebrar
el Carnaval al municipi
B A S E S PA R T ICI PACI Ó
RUA CARNAVAL 2009
1. Participants. Hi poden participar
totes les entitats socioculturals, juvenils,
esportives, de comerciants i particulars
que ho desitgin, tenint en compte que
cada participant només podrà presentar-hi una carrossa i una comparsa.

ARXIU AJUNTAMENT

2. Tema. Es podrà escollir lliurement.
3. Condicions de participació.
a) Les mides màximes de les plataformes de les carrosses, sense tenir en
compte la cabina o els vehicles que les
transportin, han de ser de 5 metres de
llarg per 2 d’ample, amb una altura
màxima de 3 metres.
b) És obligatori cenyir-se a les normes
de seguretat establertes sobre incendis,
de manera que cada carrossa ha de
portar un extintor (6 quilograms de
pols 21A-113B). En el cas que porti
generador, la benzina ha d’anar en dipòsits metàl·lics.
c) És obligatori que cada participant
presenti, en el moment de la inscripció,
una fotocòpia de l’assegurança del vehicle que arrossega la carrossa. El remolc
no pot sobrepassar els 750 quilograms
i ha d’estar proveït d’un sistema d’aco-

blament secundari –cadena, cable, etc.–
que n’impedeixi la separació del vehicle
tractor en cas de trencament del dispositiu principal d’acoblament.
d) Es recomana a les entitats que, si
tenen la pòlissa de responsabilitat civil
anyal, la presentin juntament amb l’assegurança del vehicle.
e) Les carrosses han de presentar-se a
la plaça de Ramón y Cajal el dia 22 de
febrer, a les 11.30 h. Es col·locaran
seguint les directrius de la Policia Local.
f) La col·locació de les carrosses es farà
per ordre d’arribada.
g) Els membres de la comparsa hauran
d’anar disfressats adientment. Les comparses han d’estar formades per un
mínim de 10 persones. És condició
indispensable la seva posada en escena.
4. Termini d’inscripció. Fins al 18 de
febrer, dimecres, a l’Àrea de Serveis a
les Persones de l’Ajuntament del Masnou, Ca n’Humet (carrer de Fontanills,
77), en horari de 9 a 14 h, a excepció
dels dissabtes i festius. Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93 540
53 85. Per raons de seguretat, es limita
a 10 el nombre de carrosses participants a la rua, les quals seran inscrites
per rigorós ordre de presentació de la
sol·licitud.

5. Ajuts. Es farà una aportació econòmica de 200 euros a cada carrossa participant i de 100 euros a cada comparsa, amb un mínim de 10 persones participants disfressades. L’aportació econòmica màxima assignada per a aquesta
convocatòria és de 3.000 euros. En el
cas que aquesta assignació resulti insuficient a causa del nombre de participants, els 3.000 euros es distribuiran de
la manera següent: es pagarà proporcionalment el doble a les carrosses que
a les comparses, sense sobrepassar el
límit dels 3.000 euros. L’acte de lliurament de les aportacions es durà a
terme en finalitzar l’actuació infantil
que es farà a la plaça de Marcel·lina de
Monteys el dia 22 de febrer de 2009.
6. Notes
- Els pagaments es faran efectius a partir del dia 2 de març de 2009, al departament de Tresoreria de l’Ajuntament
del Masnou (pg. de Prat de la Riba, 1),
en horari de 8.30 a 14 h, a excepció dels
dissabtes i festius.
- En cas de pluja l’actuació infantil es
farà a Ca n’Humet.
- Qualsevol imprevist serà resolt per la
Regidoria d’Activitats i Festes.
- El fet de concursar implica l’acceptació d’aquestes bases.

La rua és un dels actes centrals del programa de Carnaval.

Enguany, la celebració del Carnaval al
Masnou, entre el 16 i el 22 de febrer, es
caracteritza per un ampli nombre d’activitats adreçades a tots els col·lectius, on
les tradicions i les novetats es combinen.
El dilluns 16 de febrer, comença un
joc de rol adreçat al jovent del Masnou
que s’estendrà durant tota la setmana de
Carnaval i serà l’eix conductor d’aquests
dies. Segons aquest joc, el rei Carnestoltes s’ha transfigurat en un vampir anomenat Lord Dea Naccu, que amenaça la tranquil·litat del municipi, per la qual cosa s’aconsella sempre portar una bona quantitat d’alls a sobre. Les activitats del Carnaval Jove es faran totes a Ca n’Humet.
La tarda del dimecres 18 de febrer, es
donarà la benvinguda al rei del Carnestoltes del Masnou, Lord Dea Naccu, que, a
partir de les 19 h, iniciarà la setmana del
Carnaval per a tots els nois i noies del
Masnou, i els indicarà tots els passos que
han de seguir perquè sigui una gran setmana. Durant la tarda del dijous gras, es

donarà un berenar –pa amb truita i botifarra d’ou– a tothom qui participi en el joc
de rol.
El ball arribarà, primer, amb el Carnaball Jove, el divendres 20 de febrer a partir de les 21 h, on els nois i noies menors
de divuit anys podran ballar amb el rei del
Carnesoltes i la música a càrrec de PDP.
El Carnaball per a majors de divuit anys
serà el dissabte 21 de febrer, a partir de
les 22 h, amb ball amb música a càrrec de
PD VITO i PDP, i concurs de disfresses.
Allà, Lord Dea Naccu llegirà el pregó del
Carnaval.
El dimarts 24 de febrer, a les 19 h, es
farà l’Assemblea vampiresca per condemnar el rei Carnestoltes, Lord Dea
Naccu, i el dimecres de cendra, a la
mateixa hora, hi haurà el judici i la
crema del rei Carnestoltes, amb un
espectacle dels Diables del Masnou i
amb una sardinada popular per a tothom
qui vagi vestit de dol per fer l’enterrament de la sardina.

Altres celebracions

Per als infants, el divendres 20 de febrer,
a les 18 h, la Biblioteca organitza un taller
de Carnaval en què s’explicarà un conte i
es farà una màscara, a càrrec de la companyia La Minúscula. Aquesta activitat
s’adreça a nens i nenes a partir de sis
anys, les places són limitades i cal fer-ne
la reserva a la Biblioteca.
Els actes més tradicionals

Com cada any, no hi podien faltar les tradicionals rues, que començaran la tarda
del dissabte 21 de febrer, amb la rua
infantil de Carnestoltes, organitzada per
l’AV Ramón y Cajal, que sortirà des de la
plaça de Ramón y Cajal a partir de les 17
h i acabarà amb una xocolatada popular i
el lliurament de premis. Després, al Casino, hi haurà la Festa de Carnestoltes, a
les 18 h, on el Quimet i la Quimeta seran
els mestres de cerimònies i faran que els
nens i nenes passin per una sèrie de proves: cantar, ballar, moure’s i jugar. També

La presentació del llibre L’escola contra el món, del filòsof establert al Masnou Gregorio
Luri, el 16 de gener passat, organitzada per la llibreria Library, va omplir el teatre del
Casino de gom a gom. Un dels atractius de l’acte era la presència de l’expresident de la
Generalitat, Jordi Pujol, que va parlar sobre el llibre de Luri, l’estat de l’educació a Catalunya i sobre les polítiques educatives que es duen a terme des de les administracions. A
l’acte, també hi va participar l’escriptor Josep Maria Espinàs i l’assagista Ferran Sáez,
a més del mateix Luri.
A la foto: Espinàs, Luri, Sáez i Pujol, durant la presentació.

SÒNIA HERNÁNDEZ

El Casino s’omple per
la presentació del llibre
de Gregorio Luri

hi haurà l’esperat concurs de disfresses,
amb un lliurament de premis ben divertit.
A les 19.30 h, hi haurà la Rua Diabòlica,
encapçalada per carrosses de foc i fum, i
molt ben acompanyada per la Colla de
Diables del Masnou. Cap a les 21.30 h, a
l’Altell de les Bruixes, es farà una parada,
es repartirà manduca de bruixa, i hi
haurà música i espectacle. Tot seguit, la
rua continuarà fins a Ca n’Humet.
El matí del diumenge, a partir de les
11.30 h, a la plaça de Marcel·lina de Monteys, es faran les inscripcions per al sorteig per escollir el rei o la reina del Carnaval 2010. A les 12 h, la plaça de Ramón y
Cajal, començarà la Rua de Carnaval, presidida pel rei del Carnaval 2009, Èric
Rodà, que anirà acompanyat per les comparses i carrosses que desfilaran fins a la
plaça de Marcel·lina de Monteys. Un cop
allà, a les 13 h, hi haurà ball de disfresses
i animació infantil amb el grup Pica Picarol, que portarà l’espectacle Festa de
Carnestoltes.
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Psicomotricitat
aquàtica
per a gent gran
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Iandira Sánchez aconsegueix
vuit medalles al Campionat
d’Espanya Masters

La nedadora Iandira Sánchez va
penjar-se vuit medalles al darrer
Campionat d’Espanya Masters de

natació celebrat a Gijón a final de
gener. Sánchez competia per primer cop en un campionat d’aquest
nivell i reconeix que “només volia
fer mínimes per anar al Campionat
d’Espanya”, tot i que es va emportar una grata sorpresa quan va
aconseguir ser la primera en els 50
esquena i papallona, i també en els
100 i en els 200 estils. Per equips,
va guanyar en els relleus 4x50 lliures, 4x50 estils i 4x50 mixtos estils.
A l’última final, la dels relleus 4x50
mixtos lliures, es va penjar la vuitena medalla, que va ser de bronze.
Iandira Sánchez és estudiant de
segon curs a l’INEFC de Lleida i va
començar a nedar a la piscina del
Complex Esportiu Municipal del
Masnou, on encara va sovint a
entrenar. Durant l’estiu, treballa
com a socorrista a les platges del
municipi.

El programa està coordinat per les Regidories d’Esports i Salut Pública.

Des de final de gener, per iniciativa de
les regidories de Salut Pública i Esports,
s’ha posat en marxa el “Programa de psicomotricitat aquàtica per a gent gran”, a
càrrec de la llicenciada en educació física i tècnica en activitats aquàtiques i gent
gran Àngels Soler.
Es tracta d’un programa d’intervenció
terapèutica no medicalitzada que consisteix en la posada en acció del moviment,
les sensacions i els afectes, i es porta a
terme a la piscina del Complex Esportiu
Municipal. Es treballa a partir de propostes psicomotrius en què el moviment
sempre és present. En un ambient de
cooperació, es fan exercicis suaus de
baixa intensitat que potencien les possibilitats de cada participant, tenint en
compte l’estat de salut de cadascú.

Per a la selecció de les persones participants, s’ha comptat amb la col·laboració de l’equip d’atenció primària de l’Àrea
Bàsica de Salut del Masnou, que, sota la
direcció del doctor Pere Beato, s’ha
coordinat amb Àngels Soler per formar el grup de 10 persones que han començat el programa.
Aquesta proposta tindrà una durada inicialment prevista de 24 mesos, amb 2 sessions setmanals de treball de 60 minuts.
Les classes es fan els dimarts i els dijous
de 9 a 10 h, a la piscina petita, amb aigua
calenta, i no cal saber nedar. Aquest programa de prevenció està especialment
adreçat a aquelles persones grans que,
per tenir una edat avançada o presentar
un estat de fragilitat, estan en risc de
patir una dependència moderada.

David Campo García, segon classificat
a la darrera cursa de Sant Silvestre
D’on ve la teva
afició per l’atletisme?
El meu pare ha fet
atletisme tota la
seva vida i ja fa
més de deu anys
que ens va animar,
el meu germà i a
mi, a provar-ho. Vam saber que a Alella hi
havia un club d’atletisme i, de mica en
mica, m’hi vaig anar aficionant.
Quants anys fa que corres la Cursa
de Sant Silvestre al Masnou?
Faig la cursa des que el recorregut es fa
pel port, però algun any també l’havia fet
quan es corria pel centre del poble i acabava al poliesportiu.
Has participat en curses semblants
d’altres municipis? Què significa la
Sant Silvestre en el context de les
curses a Catalunya?
Principalment faig curses en pista, con-

cretament 1.500, 3.000 i 5.000 metres,
però, de tant en tant, faig algunes curses
populars de fons i mig fons, com milles o
la Cursa dels Bombers de Barcelona. La
Sant Silvestre del Masnou és una cursa
important en l’àmbit català, ja que és la
Sant Silvestre més antiga que es fa a
Catalunya i resulta una bona manera d’acabar l’any.
Què va suposar aconseguir el meritori segon lloc a la cursa del teu poble?
Em va fer molta il·lusió aconseguir aquest
segon lloc a la cursa del poble, ja que feia
temps que guanyava a la meva categoria
(infantil, juvenil, júnior) i en l’àmbit local,
però mai no havia aconseguit quedar
segon a la classificació general.
Creus que és encertada la decisió
de l’organització de muntar la cursa
l’últim diumenge del mes de desembre,
independentment de si és dia 31?
Sí, ja que d’aquesta manera hi pot participar tothom, ja que és un dia festiu.

Raquel Raventós, jugadora de l’equip
guanyador del Mundial de futbol sala
femení
Imatge de
la campanya.

Objectius d’aquest programa:
Oferir una activitat saludable i preventiva que pugui disminuir o retardar la pèrdua d’autonomia funcional.
Incidir en el manteniment de la disponibilitat articular, la resistència cardiovascular, la
força muscular, la capacitat d’alerta i reacció, i les capacitats coordinatives, sempre amb
la intenció que la gent gran mantingui la forma física necessària per poder realitzar les
activitats quotidianes.
Disminuir el risc de caigudes i facilitar el benestar corporal.
Millorar la memòria i la capacitat d’aprenentatge.
Afavorir les situacions de cooperació en un ambient lúdic i recreatiu.

Quants anys fa
que jugues a
futbol sala?
Com vas
començar a
jugar?
Vaig començar a
jugar fa cinc anys.
El meu germà
jugava al Masnou Interdinàmic i jo sempre
l’anava a veure. Així em va començar agradar el futbol i aquest club em va donar l’oportunitat d’apuntar-m’hi i jugar-hi.

Amb la selecció catalana sí que havia
jugat, però en una competició com un
Mundial, mai.

Què vas sentir quan et van avisar
per formar part de l’equip català
del Mundial de futbol sala femení?
Vaig sentir molta alegria i molta il·lusió.

Aquest triomf pot fer que es
conegui més l’esport femení?
L’esport femení, avui dia, no està gaire
valorat; sempre s’ha apostat més per l’esport masculí. Perquè es conegui més l’esport femení, crec que ens haurien de
començar a valorar més.

Era el primer cop que jugaves en
aquesta competició?

Què ha suposat per a tu l’experiència
de jugar un Mundial i guanyar-lo?
Per mi va ser una experiència que no oblidaré mai. Són molts records impossibles
d’oblidar. Jugar el Mundial i guanyar-lo
em va donar moltes més ganes de seguir
jugant a futbol sala, molta més il·lusió i
ganes d’aprendre més sobre aquest
esport.
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Anna Albert, artesana
“El Masnou és molt sensible a tot allò artístic i artesanal”
Mocadors, collarets, ventalls, corbates… Res no es resisteix a aquesta artesana, que utilitza la seda com a suport de
totes les seves creacions. Li agrada poder col·laborar amb diferents artistes i persones que es dediquen a l’artesania, ja que
creu que compartir el saber permet fer créixer una idea. Un exemple clar d’aquest pensament el trobem a la seva darrera idea:
una flor feta amb un mocador de seda que permet regalar una rosa, un poema i un mocador alhora. Aquesta flor es pot acompanyar amb una peça de bronze de Fili Plaza. És l’art en seda. Amb propostes com aquesta, ha estat una de les artesanes seleccionades per crear els objectes que es vendran al futur Centre d’Acollida Turística (CAT) del Masnou, Alella i Teià.
Quan va començar el seu treball artístic
i artesanal?

Quan acabo una peça, tinc sentiments de
gratificació, perquè estic fent el que m’agrada. Per mi, poder tenir un espai per
dedicar-te a coses que a la gent li agraden
és un petit luxe.

Vaig començar l’any 1998, de la mà de
Camila Monasterio, una artista polifacètica de Premià de Dalt, després d’haver
cursat, prèviament, l’especialitat d’estampació a l’Escola d’Arts i Oficis de la
Llotja de Barcelona. Vaig estar al seu
taller un temps i, després, vaig passar
per diversos tallers d’artistes i vaig fer
cursos monogràfics per adquirir una formació de tècniques específiques per al
treball sobre seda. A més a més, en
aquests deu anys he tingut una voluntat
clara d’experimentar i d’anar evolucionant cap al meu propi estil i la meva pròpia investigació. Vaig establir part del
meu estudi, ara fa set anys, al Masnou,
tot i que visc a Premià de Dalt. A l’estudi, treballo amb la meva germana i crec
que fem un bon equip. Tinc una història
particular amb el poble, perquè vaig treballar durant sis anys al Centre de Salut
Mental d’aquí i, un dia, un pintor em va
proposar compartir local. Després, al
cap d’un any, ell se’n va anar i m’hi vaig
quedar jo.

Per què la seda?

La seda és el suport bàsic que utilitzo en
totes les meves creacions perquè és un
material molt apassionant, ric, que possibilita molta vida i color. Pots fer una obra
artística per penjar en una paret o per
posar-te-la a sobre. M’agrada perquè és
entre l’art i la moda, i això et permet abraçar un ventall molt ampli de possibilitats.
L’art de la pintura sobre seda requereix
un procés d’elaboració complex, i més
encara si comptem que el suport utilitzat
és un material noble i autèntic.

MIREIA CUXART

M’AGRADA LA SEDA PERQUÈ ÉS ENTRE L’ART I LA
MODA, I AIXÒ ET PERMET
ABRAÇAR UN VENTALL
MOLT AMPLI DE POSSIBILITATS

Com es va inspirar per fer una de les
obres que representaran els atractius
del Masnou, Alella i Teià al futur CAT
de Teià?

Es pot viure d’aquesta activitat?

Penso que sóc una privilegiada, perquè
treballo en el que m’agrada. Intento viure
d’això i, de fet, ja fa deu anys que hi lluito. Tot i així, m’és difícil, perquè no es pot
comptar amb un sou fix cada mes. Cada
any és nou, cada temporada és una
col·lecció diferent i, per tant, contínuament has de generar moltes idees i ser
molt creatiu.
La meva venda està molt orientada a botigues de museus. Allà hi ha productes
molt exclusius i específics que pots adaptar a les característiques de cada lloc. Per
exemple, poder-te inspirar en els vitralls
de la Casa Batlló o en les columnes del

DIMECRES 18
Benvinguda del rei Carnestoltes
19 h. Ca n’Humet
Lord Dea Naccu
DIJOUS 19
Dijous gras
19 h. Ca n’Humet
Berenar típic amb pa amb
tomàquet i botifarra d’ou
DIVENDRES 21

18, 19, 20, 21, 22 i 25 de febrer

Ball de Carnaball jove
21 h. Ca n’Humet
Per a joves fins a 17 anys

Palau de la Música per fer les peces és
fantàstic. També treballo per al Liceu i el
MNAC, entre d’altres. Els artesans tenim
moltes idees, però ens falten clients.

Ha estat un repte molt interessant.
M’encanta el projecte i s’ha d’agrair que
s’hagi pensat en una iniciativa com
aquesta, que per a un artesà suposa un
repte molt engrescador. Hi he participat
amb molta il·lusió i, sobretot, m’he inspirat en la denominació d’origen. Són
vuit peces seleccionades: el ventall, per
exemple, forma part d’una petita
col·lecció amb diferent colorit; després,
hi ha un mocador que fem conjuntament amb el dissenyador Xavier Batalla; les corbates; un camí de taula amb
tovallons; dos models de mocador i el
collaret. Quan et poses a treballar en un
projecte d’aquests, en el camí del que
havies imaginat a allò que presentes es
queda molta cosa al tinter. Per tant,
penso que encara té moltíssimes possibilitats més.

PER MI, PODER TENIR UN
ESPAI PER DEDICAR-TE
A COSES QUE A LA GENT
LI AGRADEN ÉS UN PETIT
LUXE

Què sent quan acaba una peça?

Hi ha diferents maneres de treballar:
quan és una cosa completament creativa
que comences amb la tela en blanc i hi
deixes anar el teu saber i la teva inspiració, o quan és una peça d’encàrrec, que
està molt més acotada a uns paràmetres i
prima el que t’han demanat. En aquest
segon cas, sempre se’t coarta més, tot i
que tinc la sort de tenir uns clients que,
com que ja ens coneixem força, em
donen molta llibertat per expressar-me.

DISSABTE 21
Rua de Carnaval infantil, concurs de disfresses
i xocolatada
17 h. Concentració a la pl. de Ramón y Cajal
18 h. Inici de la rua
En finalitzar, hi haurà l’entrega de premis i xocolatada
Rua diabòlica
19.30 h. Recorregut per la vila amb final a Ca n’Humet.
Durant el recorregut, cap a les 21.30 h, a l’Altell de les Bruixes,
hi haurà la gran manduca de bruixa i malabars.
Carnaball
22 h. Ca n’Humet
Ball i concursos de disfresses
23 h. Pregó de Carnaval a càrrec de Lord Dea Naccu
01 h. Entrega de premis

Creu que s’hauria de donar més
importància a l’artesania com a
expressió cultural?

Penso que el Masnou, a mi, m’ha afillat i,
a més a més, jo sento un gran afecte per
aquesta vila, perquè és un lloc on hi ha
una gran sensibilitat per tot allò artístic i
artesanal. Una idea interessant podria ser
fer una ruta guiada pels diferents tallers
d’artistes i artesans i poder explicar la
nostra feina.

DIUMENGE 22
Rua de Carnaval
12 h. Inici a la pl. de Ramón y Cajal.
13 h. Ball de disfresses a la pl. de Marcel·lina
de Monteys
Inscripcions fins al 18 de febrer
Més informació al tel. 93 540 53 85
DIMECRES 25
Dimecres de cendra
19 h. Ca n’Humet
Judici i crema del rei Carnestoltes i sardinada
popular, on la gent que vulgui menjar ha de
venir vestida de dol.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou, Comissió de Festes del Masnou, AV de Ramón y Cajal, Xalupa, Joves Actives, Diables del Masnou i AE Foc Nou

