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Un acte oficial amb parlaments de l’alcalde actual del Masnou, Eduard Gisbert, del primer batlle de la
democràcia, Josep Azuara, i del filòsof Josep Ramoneda va servir per obrir la celebració dels trenta anys
d’ajuntaments democràtics, el 18 d’abril. A més a més, l’endemà es va fer una jornada de portes obertes
a l’edifici consistorial i es va inaugurar una exposició fotogràfica a la Casa de Cultura sobre les darreres
tres dècades al Masnou. Els grans protagonistes van ser les persones que van tirar endavant el projecte
democràtic al municipi.
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La presentació de la “Flor de seda”, elaborada per l’artesana Anna Albert amb
poemes de Vicenç Llorca, va ser un dels
actes destacats de la celebració de Sant
Jordi al municipi, on no van faltar les
paradetes de roses i de llibres, a més d’altres activitats organitzades per entitats,
malgrat la pluja.
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Inclou l’agenda de l’1
de maig al 8 de juny
No us perdeu cap de les
activitats que es fan al
municipi

ENRIC FOLCH

L’ENTITAT
TRIBUNA POLÍTICA
L’AGENDA

El cap de setmana del 25 i 26 d’abril, van
finalitzar els treballs per fer el túnel del
pas soterrat que uneix la plaça on fins
ara hi havia el Mercat Vell i el port esportiu. Les obres, iniciades el 13 d’abril passat, han obligat a fer restriccions de

trànsit a la Nacional II i a la línia de
Renfe. El dissabte 25 es va tallar la circulació entre el Masnou i Vilassar de Mar,
alhora que s’oferia un transport alternatiu amb autobusos facilitats per Renfe i
l’Ajuntament.

MIREIA CUXART

EDUCACIÓ
Els tallers
intergeneracionals,
una experiència
en què tothom aprèn

RAMON BOADELLA
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Necessitem la implicació de tothom

Editorial

Eduard Gisbert
Alcalde

Els ajuntaments són i han de continuar sent els motors fonamentals del desenvolupament social i econòmic
de les poblacions del nostre país, perquè és l’administració més propera a la ciutadania, perquè coneix els
seus problemes i les seves inquietuds, i perquè desenvolupa polítiques per millorar la qualitat de vida de la
població i propicia la cohesió social.
Per tant, la celebració dels trenta anys de la constitució dels primers consistoris democràtics és una gran
notícia, perquè és una realitat que hem fet possible entre tots i totes. És cert que les persones que van fer
possible el primer ajuntament mereixen un reconeixement especial per part de tota la ciutadania, i així ho
hem volgut fer durant els actes del 18 i 19 d’abril. Però també és cert que perquè la democràcia funcioni és
imprescindible la implicació i la participació de tothom.
La gestió dels recursos municipals afecta totes i cadascuna de les persones que viuen en un municipi; per
tant, han de dir-hi la seva: manifestar les seves necessitats, els seus anhels, les seves disconformitats... Però
també és necessari que, en la nostra condició de ciutadans i ciutadanes, estiguem disposats a col·laborar i a
treballar per aconseguir allò que de vegades exigim d’una manera passiva a les administracions.
Un dels aspectes més importants de l’arribada de la democràcia el 1979 va ser que tothom estava content
i disposat a fer costat al consistori. Les circumstàncies han variat molt i les reivindicacions són unes altres,
però encara cal continuar treballant conjuntament per poder treure el màxim profit possible a la democràcia que tant ens va costar tenir.

Línia
directa

@

La immensa majoria de les administracions locals del país
han celebrat durant el mes d’abril el trentè aniversari de la
constitució dels primers ajuntaments democràtics. El Masnou no ha estat una excepció, i ho ha fet amb un reconeixement públic a totes les persones que van assumir la responsabilitat de posar a caminar una administració que
patia una mancança total d’experiència democràtica. Tant
el primer alcalde de la democràcia, Josep Azuara, com l’alcalde actual han recordat els temps dels primers ajuntaments per la il·lusió i l’alegria de la ciutadania, i pel suport
que tothom donava als seus representants. Tots dos alcaldes troben a faltar aquesta manca de participació i de
suport per part de la ciutadania. Aquesta és la conclusió
que roman després de les celebracions i sobre la qual cal
reflexionar. Actualment, hi ha un distanciament important
entre la població i els seus representants, tant les persones
que es troben en una banda com les que es troben a l’altra
han de fer una reflexió sobre els motius d’aquest distanciament, i, sobretot, de les conseqüències.

M’agrada / No m’agrada

Imatges del record

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

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

:)

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.
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Eduard Comin Roca ens ha fet arribar aquesta imatge d’una pràctica que en un altre temps havia estat molt important per al Masnou i
que actualment ja no ho és tant, tot i que encara queden persones
que s’hi dediquen, per sort.

Andrea Pérez pregunta:
L’Ajuntament s’ha plantejat alguna
vegada ampliar l’horari de la Biblioteca?
Crec que és necessari, perquè actualment hi ha un horari que no s’adapta al
dels estudiants universitaris, tan sols a
l’horari dels nens petits.

Aquesta imatge
va ser feta al
carrer de Barcelona, 25, davant de
l’antic estanc del
Masnou, el dia 15
d’abril de 1962.
Jo lluïa orgullós
el palmó que
m’havien regalat.
Joan Roca Boix

Regidora de Cultura i Activitats i Festes

Senyora Pérez, en resposta a la seva pregunta, li comunico que l’horari de la Biblioteca s’ajusta estrictament al que marca la
normativa en funció del nombre d’habitants. Tot i així, sí que ens n’hem plantejat
l’ampliació a la franja del migdia, però
òbviament això suposa un augment de la
despesa. De moment, el 2010 comencen
les obres d’ampliació i quan s’acabin serà
el moment de valorar l’ampliació de l’horari, tenint molt en compte les demandes
dels usuaris i usuàries que, afortunadament, són moltes.

)

:

Marta Neira

Vaig amb freqüència al Complex Esportiu i és lamentable que els espais
públics, és a dir,
que són de tots,
degenerin per
l’incivisme d’uns
quants. Tots
tenim dret a
expressar-nos,
però cal buscar
canals que no
molestin els
altres.
Jordi Rubió

ACLARIMENT
A l’últim número del Masnou Viu s’afirmava que L'Oficina Local d'Habitatge
(OLH) gestiona els ajuts que ha fet públics el Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya per les persones que no poden pagar el
deute derivat d’hipoteques o lloguers. No obstant, aquests ajuts no es gestionen
des de l'OLH sinó des de Serveis Socials, que elabora un informe de les persones
sol·licitants. Des de l’OLH només se n’informa la ciutadania.

Telèfons d’interès
Edició:

Coordinació:
Sònia Hernández
Redacció:
Mireia Cuxart i Sònia Hernández
Correcció lingüística:
Servei Municipal de Català. Mònica Clotet
Disseny i maquetació:
Josep Puig
Producció:
RRB
Dipòsit legal: B-9961-1979

INFORMACIÓ

SERVEIS

URGÈNCIES

Ajuntament
93 542 47 00

Servei d’aigües (SOREA)
93 555 06 28
SOREA (urgències)
902 250 370
Taxis
93 555 86 86 (emissora centralitzada)
93 540 33 18 (parada)
Correus i Telègrafs
93 555 09 96
Notaria
93 540 20 11
Autobusos CASAS
93 796 14 23
93 798 11 00
Transports Urbans del Masnou (Aragó)
93 555 00 98

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

Àrea de Manteniment
i Serveis
93 540 75 50
Àrea de Promoció
Econòmica
93 540 62 00
Àrea de Serveis a les
Persones
93 540 74 40
Arxiu Municipal
93 540 15 11

Biblioteca Pública
Joan Coromines
93 540 90 56

Jutjat de Pau
93 555 07 13

Ca n’Humet. Punt
d’Informació Juvenil ACCÉS
93 540 00 56

Poliesportiu Municipal
93 555 61 03
Museu Municipal de Nàutica
93 540 50 02
Recaptació
93 542 47 38
Oficina Benestar Social
93 542 47 39
de la Generalitat
93 540 28 80
Sales de Vetlla
Municipals
Oficina Local Habitatge
93 540 18 22
93 540 91 38
Servei Municipal
Oficina Municipal
de Català
del Consumidor (OMIC)
93 540 22 85
93 540 74 40

Casa de Cultura
(Sala d’Exposicions)
93 555 66 00
Cementiri Municipal
93 555 76 02
Centre de Formació
d’Adults El Masnou
93 540 07 82

Mercat Municipal
93 555 19 65

Oficina Municipal
Escolarització (OME)
93 540 40 25
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El Masnou homenatja els homes i dones que van constituir el primer consistori elegit
pel poble després de la dictadura franquista

RAMON BOADELLA

Un acte emotiu per recordar
els trenta anys d’ajuntaments
democràtics

creu, sinó tenir el convenciment que amb
el diàleg trobarem el consens”, va afirmar.
Des de la seva àmplia experiència i
com a consell, l’exalcalde va demanar als
càrrecs polítics actuals que estimin allò
en què treballen i hi creguin, ja que “estimar els ideals, creure-hi i voler realitzarlos és la veritable implicació”.
Tots dos alcaldes van voler fer extensiu aquest homenatge als familiars –especialment a les parelles–, militants, enti-

Formació del primer
ajuntament democràtic
després de la dictadura,
constituït el 1979
Els regidors
Pere Roig i Colomé (CiU), que va ser substituït per Francesc Xavier Pagès i Vital
Josep Xavier Díaz i Biesa (CiU), que va ser
substituït per Ramon Casals i Luque
Jordi Colomer i Tremolosa (CiU), que va ser
substituït per Ramon Pujadas i Terns
Antoni Josep Ferrero i Balaguer (CiU)
Josep Francesc Mudarra i Herrera (PSC-PSOE)
Claudi Bravo i Huarte (PSC), que va ser
substituït per Eduard Gisbert i Amat
Alfons Gil i Puertas (PSC)
Alfred Fernández i Morales (CC-UCD)
Carles Corbera i Rubio (PSUC)
Jordi A. Mallafré i Dalmau (ERC-FNC)

tats del municipi i ciutadania que els han
donat suport, i van fer una menció a aquelles persones que van tirar endavant el
projecte del primer govern unitari democràtic l’any 1979, així com a totes aquelles
que ja no hi són.
Després dels parlaments, el filòsof i
articulista Josep Ramoneda va donar
una dimensió reivindicativa a l’acte amb
una xerrada en la qual va voler fer un
repàs de la democràcia i els seus enemics.
Ramoneda va assenyalar l’autoritarisme,
el populisme, la corrupció, el classisme i,
el pitjor de tots, la indiferència, com els
principals enemics de la democràcia.
Finalment, la concertista de clavicèmbal Lluïsa Cortada va oferir una audició
amb què va homenatjar l’artista masnoví
Joan Comellas.
L’endemà, 19 d’abril, al matí, l’edifici
consistorial va obrir les portes perquè
tota la ciutadania pogués conèixer de primera mà les instal·lacions on es du a
terme la gestió de l’administració més
propera. Per a l’ocasió, Jordi Alumà va

Ramoneda durant la seva intervenció.

cedir algunes obres. A continuació, a la
Casa de Cultura, es va inaugurar una mostra fotogràfica, on es pot observar l’evolució del municipi i el seu desenvolupament
urbanístic, social i cultural. La Casa de
Cultura acull la mostra fins al 3 de maig.

Tinents i tinentes d’alcalde
6è: Enric Tarrida i Viñas (PSC-PSOE)
5è: Pere Rossell i Puig (CiU)
4t: Jaume Serra i Riera (PSUC)
3r: Josep Lluís González i Pastrana (CC-UCD)
2n: Marià Aran i González (CIU)
1a: M. Carme Giralt i Rosés (PSC)

RAMON BOADELLA

El dissabte 18 d’abril, la Sala d’Actes
Municipal es va omplir de gom a gom per
acollir l’acte local commemoratiu dels
trenta anys d’ajuntaments democràtics,
que va comptar amb la presència dels dos
alcaldes electes després del franquisme
al Masnou: Josep Azuara (CiU) i
Eduard Gisbert (PSC). En el torn de
parlaments, l’alcalde actual, Eduard Gisbert, a més de voler reconèixer públicament la tasca de les persones que van
engegar el primer consistori el 1979, va
parlar del present i dels desafiaments del
futur, per als quals va mostrar el seu compromís ferm “perquè l’Ajuntament del
Masnou esdevingui el motor de dinamització per assolir les aspiracions i els reptes que se’ns plantegen en el present”.
Gisbert va recordar l’època en què
els primers ajuntaments democràtics
començaven a caminar, “caracteritzada
per una implicació política més activa i
més incondicional per part de la ciutadania”, i va remarcar que una de les aspiracions actuals és aconseguir “que la participació ciutadana sigui molt més àmplia i
que la població del Masnou sigui conscient que la gestió dels recursos és responsabilitat de tothom”.
D’altra banda, Josep Azuara, primer
alcalde democràtic del poble –i que com
a tal va rebre el dia 16 d’abril un reconeixement per part de la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques al Saló de Cent
de l’Ajuntament de Barcelona–, va recordar amb orgull els primers anys de democràcia, “en què tots fèiem pinya i vèiem
més allò que ens unia que no pas el que
ens separava”.
Azuara també va fer incidència en la
necessitat del consens per a l’exercici de
la política: “La gràcia essencial de la democràcia no és imposar el que la majoria

RAMON BOADELLA

Regidors i regidores dels diferents consistoris dels darrers trenta anys.

Alcalde
Josep Azuara i González (CiU)

La Casa de Cultura acull una mostra fotogràfica sobre l’evolució del Masnou.
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Entrevista a Josep Azuara
Alcalde del Masnou entre 1979 i 2003
Al capdavant de l’Ajuntament del Masnou durant 24 anys, ha vist algunes de
les transformacions més importants del
municipi. Enginyer de formació, parla
de l’esclat de la democràcia el 1979 amb
entusiasme i amb una certa nostàlgia
per la implicació de la ciutadania en la
gestió local i pel suport que llavors
rebien els i les representants. Ara valora
aquells moments amb El Masnou Viu.

Quines anècdotes recorda amb més
tendresa i quin va ser el moment més
difícil?

“Ser alcalde és la
feina més bonica que
un polític pugui tenir”

Va ser un moment, a més d’històric, emotiu i entranyable. L’alegria ens desbordava a tots, polítics i qualsevol ciutadà o
ciutadana que tingués una mínima relació
amb la realitat social. Aquesta alegria feia
que la convivència fos molt bona al
carrer, entre tots els partits polítics d’una
banda i els ciutadans de l’altra. Fèiem
qualsevol actuació i la gent la valorava
molt, cosa que ara ja no passa. Els 30
anys que han passat han fet canviar la
situació: hi ha molta més intolerància,
més sectarisme, més odi i més partidisme, que fan que aquesta comunió entre
ciutadans i polítics no existeixi. És difícil
dir si la culpa és dels polítics o de la ciutadania. Això ho haurien d’analitzar molt
detalladament especialistes.
Com ha viscut l’evolució del Masnou?

Des del primer moment, tant jo com els
diferents equips de govern crèiem fermament que les ciutats mitjanes i petites havien d’arribar a un equilibri entre
la indústria, els serveis i la ciutadania.
Havia vist exemples i models durant els
meus estudis d’enginyeria i a Suïssa,
mentre estudiava l’especialització, i
volia aplicar-los al Masnou. El 1979, possiblement vaig ser el primer polític a dir
que faria una revisió del Pla general del
municipi. En aquell moment, el Pla
general, que es deia Pla comarcal del 63,
preveia la possibilitat d’arribar a més de
50.000 habitants al Masnou. No m’imagino aquesta població en 3,3 quilòmetres
quadrats si no és en vertical. En aquell
moment ja hi havia pinzellades d’això.
El 1979 vaig dir que faríem del Masnou

MIREIA CUXART

Com recorda la constitució del primer
ajuntament democràtic?

un poble equilibrat entre els serveis i els
ciutadans. També vaig dir que nosaltres
treballaríem per canalitzar tots els
torrents i les rieres i que al Masnou el
2000 només seríem 25.000 habitants. El
2000 no hi vam arribar, n’hi havia entre
20.200 i 20.300. Amb una segona revisió
vam continuar dient que el 2010 no hauríem de passar dels 25.000 habitants.
Em sembla que estem sobre els 22.000.
Així s’ha fet possible aquest equilibri
entre els ciutadans i els serveis sanitaris, escolars, esportius, del sector terciari, etc. Són les coses que configuren
el benestar d’una persona.
Personalment, després de tants anys
dedicats a l’Alcaldia, com va viure la
seva retirada de la primera plana de la
política?

Sempre havia tingut clar que era una au
de pas, que l’Alcaldia no era el meu lloc
de treball per sempre, sinó que havia de
ser una situació totalment provisional,
tot i que els partits polítics d’alguna
manera t’obliguen a continuar presen-

tant-te si vas guanyant les eleccions.
Però sempre vaig mantenir una connexió amb el món de l’empresa, i això feia
que tingués una certa facilitat perquè el
dia que volgués pogués marxar, i això és
el que va passar. El 2003, un any i mig
abans de les eleccions, vaig prendre la
decisió, conjuntament amb la meva
família, i vaig decidir que allò ja s’havia
acabat. He estat alcalde, que és una de
les feines més boniques que pot haver-hi
per a un polític. També he estat president de l’Associació Catalana de Municipis i responsable de relacions amb els
ens locals a la Generalitat, vaig treballar
molt estretament amb el president Jordi
Pujol, a més de ser diputat durant 16
anys a la Diputació de Barcelona com a
president de grup. Havia fet molta tasca
pública a favor del Masnou i de la política catalana des d’aquests vessants.
I ara?

Sóc un soldat ras. El dia que vaig prendre
aquesta decisió vaig passar a ser militant
de base i a dedicar-me a l’empresa privada.

Crec que es podria fer un llibre interessant amb les històries viscudes pels
alcaldes del 1979, i algú hauria de fer-lo.
Un dia, quan havia passat un mes i mig
d’unes eleccions, a la porta de l’església
de Sant Pere em van aturar dues dones
que no coneixia. Una em va dir que
m’havia votat perquè jo li havia tornat la
vida. Des que havia mort el marit s’havia
quedat tancada a casa, fins que, un bon
dia, la dona que l’acompanyava li va dir
que a l’església de Sant Pere hi havia un
concert de balalaiques. Van anar a
aquell concert i a partir d’aquell
moment la vida havia canviat per a ella,
tant que va pensar que havia de votar
l’alcalde que havia fet possible aquella
activitat. Això demostra que la gent vota
per motius molt més importants des del
punt de vista personal i menys des de
l’estructural, com un poliesportiu, un
gran camp de futbol amb gespa artificial…
Quin creu que va ser el moment més dur
dels seus 24 anys de govern?

El famós 23F. En aquell moment em
venien a la memòria moltes coses del
passat, explicades per la família. Eren
moments d’angoixa, fins que tot va
evolucionar positivament i va retornar
la democràcia, que per uns moments
havia estat en perill. He d’agrair a tots
els membres del consistori que em van
fer costat. Ens vam reunir, com ara es
faria en un gabinet de crisi, perquè
vam creure que havíem d’estar junts
per veure què es podia fer o quines instruccions havíem de donar a la ciutadania. També vam viure situacions difícils quan venien les rierades per les
pluges, fins que es van fer les canalitzacions, o amb els accidents domèstics
o gent que se suïcidava, o l’assassinat
de tres persones de la mateixa família.
Això afecta molt. Es viu una situació
de desesperació i de pànic. Són situacions que creen angoixa i són desagradables.

INSTITUCIONAL

Ple del mes d’abril
El Ple ordinari del mes d’abril va tenir lloc
dimecres 22 d’abril, a les 20 h, a la sala de
sessions de l’Ajuntament del Masnou, i s’hi
van sotmetre a votació aquests punts:
Urbanisme i habitatge

Aprovació definitiva de la modificació del
Pla Parcial 12 “Camí del Mig”. Aprovat
per unanimitat.
Projectes i obres

Aprovació del projecte modificat de les
obres ordinàries d’arranjament de l’espai
del Mercat Vell. Aprovada amb els vots a
favor del PSC (7 vots) i ICV-EUiA (3
vots); l’abstenció d’ERC (3 vots) i PP (2

vots), i en contra de CiU (5 vots, el regidor Jordi Pagès estava absent).
Finances

Es va donar compte de la liquidació pressupostària de l’exercici 2008.
Es va presentar un punt d’urgència:
Modificació puntual del Pla general d’ordenació del Masnou referent als àmbits
de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil i
del carrer de Mèxic del Masnou. Aprovada amb els vots a favor del PSC (7 vots),
ICV-EUiA (3 vots) i ERC (3 vots); l’abstenció del PP (2 vots), i els vots en contra
de CiU (5 vots).

Mocions

Moció presentada pel Grup Municipal
de CiU per tal de garantir el finançament
de la Llei de dependència, que va ser
reformulada amb una esmena a la totalitat presentada per PSC i ICV-EUiA. Va ser
aprovada, atès que va comptar amb el
suport de PSC (7 vots), ICV-EUiA (3 vots)
i CiU (5 vots), i el vot en contra d’ERC (2
vots, la regidora Alícia Nieto estava
absent) i PP (2 vots).
Moció presentada pel Grup Municipal
de CiU per permetre que els proveïdors
del consistori cobrin en menys de trenta
dies (confirming), que va ser reformulada amb una moció transaccional presen-

tada per PSC i ICV-EUiA. Va ser aprovada,
atès que va comptar amb el suport de
PSC (7 vots), ICV-EUiA (3 vots), ERC (2
vots) i PP (2 vots), i els vots en contra de
CiU (5 vots).
Es va presentar una moció d’urgència:
Moció presentada pel Grup Municipal del
PP per demanar que l’Ajuntament es comprometi a millorar durant l’any 2009 les
partides destinades a subencionar les
entitats municipals. No va ser aprovada,
atès que només va comptar amb els vots
a favor del PP (2 vots) i CiU (5 vots); en
contra del PSC (7 vots) i d’ICV-EUiA (3
vots), i l’abstenció d’ERC (2 vots).
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Avança la primera connexió directa
entre el port i el nucli urbà

SÒNIA HERNÁNDEZ

El pas soterrat que uneix el port i la plaça on fins ara hi havia el Mercat Vell podria estar enllestit
aquest estiu

Enric Folch amb els plànols de l'obra.

na empresa constructora especialista
en obres ferroviàries.
Especialment importants, segons
Folch, “han estat les intervencions del
cap de setmana del 25 i 26 d’abril, quan
es va actuar sota les vies, que es van
aixecar i es van restituir, amb la qual

EL CAP DE SETMANA DEL
25 I 26 D’ABRIL ES VA
ACTUAR SOTA LES VIES,
QUE ES VAN AIXECAR I ES
VAN RESTITUIR, AMB LA
QUAL COSA ES VA ALTERAR LA CIRCULACIÓ DE
TRENS ENTRE EL MASNOU
I VILASSAR DE MAR

FOTOS: ENRIC FOLCH

Ja han finalitzat els principals treballs
del pas inferior sota la Nacional II i les
vies del tren que han d’unir la nova
plaça on fins ara hi havia el Mercat Vell
amb el port esportiu. Aquestes obres,
valorades en prop de 900.000 euros, han
suposat, conjuntament amb la resta de
l’actuació d’arranjament del Mercat
Vell, la intervenció més gran realitzada
recentment al Masnou. Al parer del
segon tinent d’alcalde de Projectes i
Obres i Mobilitat, Enric Folch, és un
pas important, perquè “s’està construint
la primera connexió per a vianants
directa entre el port i el nucli urbà d’iniciativa municipal”. Des del 13 d’abril i
fins a final del mes d’abril –segons les
previsions en el moment de tancar
aquesta edició–, s’ha dut a terme la perforació per al pas, que ha suposat una
intervenció complicada en què s’han
vist implicats no només l’Ajuntament i
l’empresa constructora, sinó també
Renfe, Adif, la Demarcació de Carreteres del Ministeri de Foment i una sego-

cosa es va alterar la circulació de trens
entre el Masnou i Vilassar de Mar. L’A-

juntament i Renfe van facilitar transport alternatiu amb trenta autobusos
durant tot el dissabte 25”. Aquesta fase
va ser una de les que va requerir més
coordinació entre tots els agents implicats: Renfe, el personal d’informació i
de seguretat i la Policia Local, per l’elevat nombre de passatgers que es van
haver de traslladar.
A les dificultats tècniques, ja resoltes al seu moment durant la construcció de l’aparcament soterrat, s’hi ha
afegit la del pas de serveis essencials
per la vorera de la Nacional II (la canalització del gas i el prisma de fibra òptica de Telefónica), que han fet modificar
lleugerament la posició de l’inici del
pas inferior.
Una altra complicació que ha retardat
el termini de finalització –actualment es
calcula que les obres puguin estar enllestides aquest estiu– ha estat la trobada
d’una altra escullera sota les vies.
A la banda del port, es construiran
uns talussos al costat del mur de Renfe
i s’enjardinarà la zona per embellir la
confluència del pas soterrat amb la
vorera. Segons Folch, “les obres estaran al mateix nivell de qualitat i d’acabat que a l’altra banda del pas”. L’obra
es va iniciar ara fa aproximadament
dos anys i, quan estigui acabada, s’hauran aconseguit objectius importants,
com la primera connexió directa del
nucli urbà amb el port i el fet de facilitar aparcament a una zona del Masnou
amb una gran mancança en aquest sentit, per a la qual cosa també es construeixen 45 places d’aparcament sota la
plaça. El regidor ha afirmat que “en
general, el Masnou ja no viurà tant d’esquena al port; a més, aquesta intervenció s’emmarca en la definició de l’eix
cívic Vallmora (o eix Blau-Verd), que
començaria al port i acabaria més
amunt del parc de Vallmora, on s’ha
construït el Centre d’Atenció Turística
(CAT), que es posarà en marxa properament”.

HABITATGE

Formalitzat el tercer contracte per al lloguer d’un pis de la Borsa d’Habitatge Social
L’Oficina Local d’Habitatge del Masnou
va signar el tercer contracte de lloguer
d’un habitatge el 23 d’abril passat. Gràcies a la tasca de mediació que ofereix
l’Oficina Local d’Habitatge del Masnou,
aquest pis estarà llogat durant cinc anys
amb la garantia que l’Administració

Què és el programa de mediació per al
lloguer social?
La mediació que ofereix l’Oficina Local
d’Habitatge consisteix a oferir des del sector públic assegurances gratuïtes de caució i multirisc, subvencions a fons perdut
en el cas d’haver de fer obres de rehabilitació o de posada a punt, i seguiment de la
vida del contracte per vetllar per la bona
convivència.

pública supervisa i controla el compliment del contracte.
Els habitatges que romanen buits
per por a impagaments o desperfectes
per part de qui els lloga tenen a la seva
disposició les opcions de mediació i
cessió per ocupar-los mitjançant l’Ofici-

Què és el programa de cessió d’habitatges desocupats?
L’habitatge desocupat se cedeix a l’Administració mitjançant les borses de lloguer
social, a canvi d’una renda mensual pactada
per cinc anys i el retorn de l’habitatge en
bon estat al final del contracte. Si és necessari, l’Administració ajuda a fer les obres de
rehabilitació i es compromet a retornar l’habitatge en condicions d’habitabilitat.

na Local d’Habitatge de l’Ajuntament
del Masnou.
El tinent d’alcalde d’Urbanisme i
Habitatge, Màxim Fàbregas, va comentar, en el moment de la signatura del
contracte, que “aquesta és una magnífica
opció tant per als propietaris d’habitat-

ges desocupats com per als masnovins
que cerquen un habitatge de lloguer, perquè dóna als propietaris unes garanties
que no obtenen en el mercat de lloguer
lliure i permet als llogaters accedir a un
habitatge de lloguer a un preu inferior al
del mercat".

Requisits que ha de complir l’habitatge per entrar en algun dels dos programes:
– Ha de disposar de cèdula d’habitabilitat o ha de poder-ne disposar un cop realitzades les obres
de rehabilitació.
– Ha d’estar situat a Catalunya, en una zona on hi hagi necessitat d’habitatge de lloguer.
– No ha de ser un habitatge protegit.
Totes les persones que puguin estar interessades a formar part de la Borsa de Lloguer, ja siguin
propietàries o llogateres, poden posar-se en contacte amb l’Oficina Local d’Habitatge (Prat de la
Riba, 30. Tel. 93 540 91 38).
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Recomanacions sobre les revisions i les inspeccions
de gas butà i gas natural

JOSEP PUIG

La Policia Local, conjuntament amb vigilants cívics i l’Oficina Municipal d’Informació de Consum (OMIC), ha fet públic un
avís sobre les recomanacions que cal tenir
en compte sobre les revisions i les inspeccions de gas butà i natural. En el cas del
butà, cal tenir present la data de les revisions –s’han de fer cada cinc anys– i les
dates de caducitat dels elements que s’han
de canviar, com ara els tubs flexibles.
També és necessari assegurar-se que la
persona que es presenta per fer la revisió
és membre de la companyia subministradora o té carnet oficial.

nectades a les xarxes de distribució. Amb
una periodicitat de cinc anys, han de ser
realitzades per una empresa instal·ladora
de gas autoritzada. En cas que es detecti
alguna deficiència, la companyia dóna un
termini de sis mesos per solucionar-la. Si
s’ha de cursar alguna reclamació perquè
s’està en desacord amb el consum o amb
els conceptes facturats pel servei, s’ha de
fer per escrit a la companyia prestadora
del servei. Si no hi ha resposta o si no s’hi
està d’acord, la persona usuària es pot
adreçar a l’oficina municipal o comarcal
d’informació de consum.

Pel que fa al gas natural, la companyia subministradora de gas està obligada a portar
un control de seguretat de les instal·lacions
receptores, per a la qual cosa persones
acreditades per l’empresa distribuïdora de
gas han de fer inspeccions periòdiques
cada cinc anys amb un cost econòmic que
ha de suportar la persona titular de la instal·lació. D’aquesta manera, s’obté el certificat d’inspecció. D’altra banda, per controlar la seguretat de les instal·lacions de gas,
la persona titular de la instal·lació o qui en
fa ús han de realitzar revisions en totes
aquelles instal·lacions que no estiguin con-

Recuperació de les platges
del Masnou

Durant el matí del diumenge 19 d’abril, la pista esportiva de
Pau Casals va acollir la Festa de l’Orgànica, amb tallers infantils, l’inflable dels residus i l’espectacle musical De parranda.
La festa estava prevista inicialment al parc del Llac, però
roman tancat des del 15 d’abril fins que s’acabin les tasques
de manteniment que s’hi han de dur a terme per netejar a
fons el llac.

El parc del Llac roman tancat des del 15 d’abril fins al final de
les tasques de manteniment que s’hi han de dur a terme.
Durant aquest temps, es buidarà, s’arreglarà i es netejarà a
fons el llac. També es farà un cens dels animals del llac i es
traslladaran aquells que no pertanyen a aquest ecosistema,
en concret els ànecs muts i els pigallats, que es portaran a uns
aiguamolls, i les tortugues, que aniran al Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya, on seran donades en
adopció.

El Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí invertirà 9
milions d’euros per reparar els desperfectes dels temporals
del 26 i 27 de desembre del 2008 al Masnou, Montgat, Caldes d’Estrac, Cabrera de Mar i Vilassar de Mar. El Ministeri de
Medi Ambient, a través del subdirector general per a la Sostenibilitat de les Costes, Miguel Velasco, va fer aquest anunci
el 21 d’abril a representants polítics de la comarca en el
decurs d’una reunió a Mataró.
En concret, a la zona compresa entre els termes del Masnou i Montgat, s’hi farà la reconstrucció de 998 metres de
passeig, s’hi aportaran 200.000 metres cúbics de sorra i es
repararan les instal·lacions de serveis. Aquestes actuacions
suposen un total de 3.825.674 euros.

Festa Solidaritat
AVÍS
Per motius organitzatius, enguany hi ha
hagut un canvi en el calendari de la Festa
de la Solidaritat que organitza cada any la
Regidoria de Solidaritat. És previst que la
nova edició d’aquesta convocatòria es faci
al mes de setembre, tot i que tradicionalment s’ha celebrat al mes de maig.

Gent gran:
digui’m?
El servei “Gent gran: digui’m?” es durà a
terme fins al mes de maig. En lloc d’aquest servei, les persones de més de 65
anys podran adreçar-se al futur Punt
d’Atenció a la Gent Gran, on seran ateses
presencialment. Atès que aquest nou
servei es posarà en funcionament després de l’estiu, se n’ampliarà la informació al proper butlletí.

SÒNIA HERNÁNDEZ

RAMON BARRAGAN

Tasques de manteniment
al parc del Llac

SÒNIA HERNÁNDEZ

Nova edició de la Festa
de l’Orgànica

RELACIÓ DE VEHICLES EN ESTAT D’ABANDONAMENT (data 15/04/2009)


Vehicles detectats en estat d’abandonament a la
via pública i pendents de requerir-ne la retirada a
la persona titular, al cap de 30 dies de la data de
localització
2009
Joan XXIII, 82
Sant Miquel, 92
Sant Miquel, 47
Navarra, 92
Navarra, 84
Colom, 32
Colom amb Joan Llampalles
Navarra, 106
Domènech Farré, 11
Domènech Farré, 11
Flos i Calcat amb Pompeu Fabra
Domènech Farré, 15
Navarra, 121
Rep. Argentina amb Kennedy
Domènech Farré, 11
Rep. Argentina, 50

B-7901-TJ
M-9046-XH
B-6844-LX
B-2261-VT
B-5345-LL
5369BGG
B-1863-VW
B-1288-MY
C9283BGN
C9270BGD
B-4073-TV
B-7167-PB
VE002123
8387BJH
C5459BJS
C2134BMF

Vehicles sobre els quals s’ha constatat que fa més
de 30 dies que estan estacionats al mateix lloc i es
té llesta per enviar una notificació a la persona
titular, requerint-la per tal que els retiri del lloc on
es troben
2009
Torrent Umbert, 36
Can Mandri, s/n

B-9078-SY
C0748BDV

Vehicles a la persona titular dels quals s’ha enviat
el requeriment anterior i s’està pendent de confirmar la recepció de la notificació per part d’aquesta persona; aquests vehicles seran desballestats
un cop transcorregut el termini de quinze dies, a
comptar des de la data de la notificació, si la persona titular no els ha retirat del lloc on es troben

Generalitat, s/n

B-1615-TV

2008
Garrofers, 17

B-7469-JS

2009
Pollacra Goleta, 27
Cuba, 21
Flos i Calcat, 11
Maristany Noms, 34
Dr. Pere Genové, 1
Meridià, 16

2009
Dipòsit Kennedy
Dipòsit Policia Local
Dipòsit Municipal
Camil Fabra amb Joan Carles I

5586BRS
C6267BNV
C7685BFF
B-7311-MB
B-4392-PF
B-2412-LT

Vehicles la notificació anterior dels quals està
pendent de publicar-se al BOP, atès que no s’ha
pogut notificar al domicili de la persona titular el
requeriment de retirada
2009
Pintor Domènech Farré, 3
Can Mandri, s/n
Can Mandri, s/n
Itàlia, 100 A
Descampat cementiri
Fontanills, 43
Dipòsit Kennedy
Navarra, 88
Itàlia, 32
Fontanills, 4

B-3210-ML
S-8126-Z
C6378BLT
1500BFH
B-4037-HV
C3133BBN
B-8790-NP
B-4008-NM
C5911BJS
B-6450-JW


Vehicles el requeriment anterior dels quals s’ha
publicat al BOP

2008
Manila, s/n
Itàlia, 24
Colom, s/n
La Garrotxa enfront de Lluís Companys
Itàlia, 24
Vallromanes, s/n
(darrere del núm. 6 de Ramón y Cajal)
Saragossa, 41

B-2241-PD
C2056BFJ
C9390BDL
C4621BCS
B-7223-PK
C5103BRL
B-6841-IG
B-6591-GK
B-1933-MX
B-4498-PK
B-8181-NX

Vehicles l’expedient dels quals s’ha conclòs i estan
pendents únicament de ser desballestats, prèvia
retirada de la via pública pel gestor de residus
autoritzat
2009
Navarra, 121
Joan Miró, 95
Silveri Fàbregues, 6

B-1288-MY
B-5438-KN
B-0912-MC
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La novena desfilada d’ADAM obre
la campanya d’identificació d’animals de companyia

Un dels animals participants.

La novena desfilada de gossos organitzada per ADAM, l’Associació de Defensa

Dipòsits d’aigua potable:
Qui disposi d’aquests dipòsits, cal que els
revisi, i comprovi que la tapa es troba en
bones condicions (sense esquerdes) i s’ajusta correctament al dipòsit.
Si alguna persona detecta larves a l’aigua del dipòsit, ha de prendre les mesures
següents:
- Buidar completament el dipòsit.
- Netejar-lo.
- Col·locar una tapa que s’ajusti bé al dipòsit.
- Si no es fa ús de l’aigua, el més adient
seria eliminar el dipòsit.

nimal pot comportar sancions de 100 a
400 euros.
– No recollir els excrements pot suposar
sancions de 401 a 2.000 euros.
– No tenir la llicència de tinença i conducció d’un gos de raça potencialment perillosa ni portar-lo pels espais públics
amb morrió pot comportar sancions de
150,25 a 1.502,53 euros.
– Abandonar un gos o un gat pot suposar
sancions de 401 a 20.000 euros.

Horts:
En aquestes instal·lacions, és freqüent trobar-hi racons on s’acumulen pneumàtics,
galledes, recipients de diverses mides i,
sobretot, bidons per recollir aigua de la
pluja. Llenceu els recipients que no s’utilitzen o poseu-los sota cobert, i buideu un cop
per setmana els bidons d’aigua de pluja i
mantingueu-los tapats (amb una tapa que
s’hi ajusti bé o amb una tela mosquitera
tancada amb una brida).

L’atenció a la salut sexual i reproductiva estrena equipament
A partir del 5 de maig, l’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) es trasllada a les
noves instal·lacions del Centre d’Atenció Primària Ocata (c/ Torrent Can Gaio, 17, primera
planta). Es potenciarà l’atenció a la dona de les localitats del Masnou, Alella i Teià amb l’adquisició d’un nou ecògraf que, a partir del mes de juny, permetrà fer ecografies ginecològiques i d’obstetrícia de baixa definició, amb la qual cosa s’evitaran desplaçaments a altres
centres per obtenir aquestes proves i suposarà un augment d’hores de presència de professionals de la ginecologia per prestar aquest servei.

El dissabte 16 de maig, a les 13 h, la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Marina Geli, inaugurarà oficialment el nou Centre d’Atenció Primària Ocata.

Jardins i patis:
- Buideu dos cops per setmana els recipients de l’exterior que puguin acumular
aigua (cendrers, gerros, galledes,
bidons, plats sota els testos, ornaments
de jardí, joguines, plats per al menjar i
l’aigua dels animals de companyia, etc.).
- Mantingueu ben tapats els dipòsits d’aigua.
- Retireu, si no s’utilitzen, o tapeu amb
tela mosquitera espessa els safaretjos i
les basses petites de l’exterior.
- Els dipòsits o bidons que s’utilitzen per
recollir aigua de pluja per al reg han
d’estar coberts amb una tela mosquitera prima o s’han de buidar i assecar
una vegada a la setmana com a mínim.
Cal que la tela mosquitera s’ajusti bé
per no permetre el pas dels mosquits.
- Cal evitar acumulacions d’aigua a les
zones de drenatge o canals de desguàs.
Els embornals del jardí que acumulin
aigua es poden tapar amb una tela mosquitera per tal d’evitar que el mosquit hi
entri i hi pongui els ous.
- S’han de tapar amb sorra o ciment les
depressions del terra i els forats dels
troncs dels arbres on es pugui acumular
aigua.
- Elimineu o poseu sota cobert els pneumàtics.
- Quan marxeu de vacances, retireu del
jardí, del pati, etc. els objectes que
puguin acumular aigua.
- Mantingueu neta (clorada) l’aigua de les
piscines, i en el cas que la tingueu buida,
retireu-ne l’aigua completament després de ploure.
- Buideu les basses o fonts ornamentals
amb aigua estancada, sense moviment,
o bé introduïu-hi peixos (per exemple la
carpa comuna), que són un mètode biològic d’eliminació de les larves de mosquit.
Les piscines plenes d’aigua clorada, l’aigua
de rius i rieres en moviment, i les basses
on hi ha peixos o granotes no constitueixen espais de risc.

Consells que cal tenir en compte
abans de canviar de companyia
de subministraments

MIREIA CUXART

Inauguració del CAP Ocata

Cementiri:
- Ompliu de sorra els gots de plàstic
emprats per dipositar-hi les flors per
evitar que hi quedi aigua acumulada.
- Si no els utilitzeu, retireu els gerros i
altres objectes d’ornamentació dels nínxols on es pugui acumular l’aigua.

Amb l’arribada de la calor, tornarem a
notar la presència del mosquit tigre al nostre municipi, on va ser detectat fa dos anys.
Durant aquests dos anys, l’Ajuntament ha
portat a terme nombroses actuacions i ha
fet difusió a tota la població de les mesures
necessàries per controlar-ne l’expansió.
Per minimitzar els efectes d’aquest
insecte, us recordem que el més important
i efectiu és evitar la posta d’ous i el creixement de les larves aquàtiques, i eliminar
tots els punts d’aigua on pot créixer. L’aplicació d’insecticides sobre el mosquit adult
no és un mètode eficaç per controlar la
plaga. Per tant, cal aplicar les mesures preventives següents:

El Masnou ConViu. Per la convivència amb els animals, juga net!
La presència de gossos als espais públics
és sovint un element de conflicte. Gossos
sense lligar, excrements als carrers i
parcs, animals perillosos sense morrió…
Són actuacions incíviques i és per això que
l’Ajuntament ha endegat una campanya
amb el lema El Masnou ConViu per difondre l’Ordenança reguladora de la tinença
d’animals al municipi, que es basa en els
punts següents:
– No censar, ni posar un xip i una xapa a l’a-

Dos anys controlant l’expansió
del mosquit tigre al Masnou

CEDIDA

dels Animals del Masnou, amb la
col·laboració del Centre Veterinari El
Masnou, el dissabte 18 d’abril a la platja
d’Ocata, va donar inici a la campanya d’identificació d’animals de companyia que
organitza la Regidoria de Salut Pública de
l’Ajuntament. Enguany, la campanya s’estendrà fins al 20 de juny. Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament vol donar suport a la
ciutadania en el compliment del Decret
legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de protecció d’animals i que obliga les persones
posseïdores de gossos i gats a censar-los
a l’Ajuntament i a dur-los degudament
identificats amb un microxip. Per a
aquesta iniciativa, el consistori compta
amb la col·laboració dels centres veterinaris i el Col·legi de Veterinaris. Es pot
tramitar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(OAC), situada al carrer de Tomàs Vives,
4, en horari de dilluns a divendres, de 8.30
a 14 h, i dijous, de 17 a 20 h.

7

L’Oficina Municipal d’Informació de Consum del Masnou (OMIC) ha iniciat una
campanya d’informació sobre tota una sèrie de consells
que cal tenir en compte
abans de canviar de companyia de subministraments
com el gas o l’electricitat.
L’OMIC recomana que
s’estudiï prèviament i amb
atenció, sense precipitacions,
la nova oferta, informar-se
sobre els requisits necessaris
per al canvi, llegir atentament el contracte i no signar cap document en blanc. Abans de formalitzar el
canvi, cal informar-se si queda alguna
quantitat pendent de pagament i és
important no facilitar cap documentació
ni factura anterior, com tampoc cap dada
bancària. En cas d’optar per la nova companyia, el contracte de subministrament

s’ha de fer per escrit i en exemplar doble.
Si la proposta de canvi s’ha fet per telèfon
o durant una visita, la companyia ha de lliurar una còpia
del contracte, i en tots dos
casos es disposa de set dies
des de la signatura del contracte per anul·lar-lo.
Pel que fa a les tarifes,
també cal estudiar atentament si l’usuari o l’usuària vol
fer un contracte per tarifa (es
paga el preu fixat per l’Administració) o per un contracte
de lliure mercat (el preu es pacta amb la
companyia).
En tot cas, és molt important controlar la documentació que es facilita a
les companyies que ofereixen el canvi,
per assegurar que no han formalitzat el
contracte sense autorització de la persona interessada.
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Celebrada la I Fira Flotant del
port del Masnou
La iniciativa reuneix 300 embarcacions de vela i motor, a més de vaixells i motos d’aigua
de l’entrada del port des d’Alella. A l’envelat gran, hi van tenir cabuda els vuit expositors de les diferents nàutiques del port i
la capitania, així com aquelles empreses
relacionades amb la nàutica que hi treballen habitualment.
Segons Mestre, hi van assistir prop
de 2.000 persones, quantitat molt satisfactòria, “perquè es tracta d’una convocatòria molt especialitzada per a la gent inte-

ressada en la navegació”. Tot i així, el
gerent de Promocions Portuàries creu
que el mal temps del cap de setmana del
25 i 26 d’abril va impedir que l’assistència
fos més nombrosa. Tot i que l’actual conjuntura econòmica també podria haver
suposat un condicionant important, Mestre creu que la resposta del públic va ser
bona i “es van poder fer operacions
comercials, que era una de les finalitats”.

Davant d’aquests resultats, la continuïtat
de la iniciativa queda assegurada.
També ha estat valorada positivament
la col·laboració dels restaurants del port,
que van oferir menús especials per a l’ocasió. A més a més, el dissabte 25 d’abril,
es va presentar el llibre Els mars del meu
avi, de la periodista Sara Masó i Maristany, un important testimoni de la relació
del Masnou amb el mar.

MIREIA CUXART

L’organització de la I Fira Flotant del Masnou ha valorat positivament el desenvolupament de l’activitat. Així ho ha manifestat Fernando Mestre, gerent de Promocions Portuàries, l’empresa organitzadora. La Fira, que es va dur a terme entre el
22 i el 26 d’abril, va comptar amb més de
300 embarcacions de vela i motor. També
hi va haver vaixells i motos d’aigua ubicats als envelats instal·lats a l’aparcament

Nous cursos de formació ocupacional
Promoció Econòmica proposa 19 cursos de diverses disciplines per afavorir
la inserció laboral
es confirmin, les persones que hagin realitzat la preinscripció podran formalitzar
la inscripció pertinent.
En total, la Unitat de Promoció Econòmica proposa 19 cursos, que es faran
entre els mesos de maig i desembre de
2009, i que es destinen a la formació en
tasques administratives, informàtica,
assistència especialitzada a persones
malaltes d’Alzheimer, gestió de la pràctica esportiva, anglès, comptabilitat o
bases de dades, entre d’altres.

MIREIA CUXART

La formació és una peça clau davant de la
situació de crisi actual. L’Ajuntament del
Masnou, a través de la Unitat de Promoció Econòmica, ha sol·licitat, per a tot
l’any 2009, accions de formació adreçades prioritàriament a persones desocupades, amb l’objectiu de donar resposta a
les necessitats emergents dels diferents
sectors productius del territori. Pendent
de la resolució definitiva, des del 20 d’abril és obert el termini de preinscripció
als diferents cursos. En el moment en què

LARA JARUCHNIK

Trasllat de diferents òrgans judicials de la província de Barcelona a la
Ciutat de la Justícia
Entre el mes de maig i el mes d’octubre, està previst que el
complex de la Ciutat de la Justícia, ubicat entre els termes
municipals de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat, aculli més
de 152 òrgans judicials, alguns dels quals presten servei a tota
la província de Barcelona i, per tant, també als masnovins i
masnovines.
En concret, els òrgans amb jurisdicció provincial que s’hi
traslladen són els jutjats de menors i els mercantils. També
s’hi traslladen els jutjats penals amb seu a Barcelona, que
estenen la seva jurisdicció als partits judicials de Badalona,
Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Igualada, l’Hospitalet de Llobregat, Martorell, Sant

Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Sant Feliu de
Llobregat. Finalment, a la Ciutat de Justícia, s’hi ubicaran
també els jutjats de vigilància penitenciària, que tenen jurisdicció a les províncies de Barcelona i Girona.
La Ciutat de la Justícia és el projecte de major dimensió i
complexitat del Pla d’infraestructures judicials que ha dut a
terme el Departament de Justícia. Simbolitza la voluntat del
Govern d’apropar la justícia a la ciutadania, modernitzant-la i
fent-la més còmoda i accessible.

Podeu trobar més informació a
www.gencat.cat/ciutatdelajusticia
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La Cistella Verda
Conscienciació i divulgació per a un consum sostenible
Brisa Balagué
Presidenta

LA CISTELLA VERDA

Què és un grup de consum responsable?
És una entitat sense ànim de lucre que
practica de forma activa el consum crític
i ecològic.

Integrants de l’entitat que promou una nova manera de consumir.

La Cistella Verda va néixer al maig del
2005. La idea va sorgir d’un grup de joves
del Masnou i rodalies amb la voluntat de
poder consumir diàriament uns productes sans i respectuosos amb el medi
ambient. Ara, després de quatre anys,
aquest grup de consum responsable és
format per unes quaranta unitats familiars de totes les edats i condicions.
Consumir de forma responsable, saludable i respectuosa amb el medi ambient
és el principal objectiu de La Cistella
Verda. Un altre objectiu important per a
l’entitat és canviar les relacions de
comerç actual per unes altres de més justes amb el primer productor, i més saludables per als consumidors i consumidores i per la terra en general. “Volem fer
que el consum responsable sigui vist amb
normalitat i conegut com una opció més
dins la nostra societat, i volem fomentar
la formació d’un estat d’opinió i de con-

AQUEST COL·LECTIU VOL
RELACIONS MÉS JUSTES
AMB EL PRIMER PRODUCTOR
ductes sostenibles, i augmentar la consciència social i ecològica dels individus”,
expliquen.
Al llarg de l’any, organitzen diverses
activitats, com les visites als seus proveïdors per conèixer de prop els productes
que consumeixen, trobades amb altres
cooperatives de consum, tallers de cuina
on elaboren productes com el pa o les
conserves, o fan tallers com el de producció de sabó a partir d’oli reciclat. També
col·laboren en qualsevol activitat que
difongui el consum responsable, i ja no
només entre els masnovins i masnovines,
sinó que els veïns i veïnes d’Alella, Teià,

Premià i Montgat també els responen
amb escreix. És per això que el futur de
La Cistella Verda passa per engrandir la
seva oferta i créixer com a entitat. La
recerca d’un nou local amb un cost més
baix o subvencionat que els permeti oferir altres activitats i arribar a créixer prou
perquè cada poble del voltant tingui la
seva pròpia entitat de consum responsable, que funcioni de manera independent
però alhora en col·laboració entre elles,
és el seu projecte de futur més destacat.
Recentment, l’entitat ha editat uns
fullets amb la intenció de fer reflexionar
els consumidors i consumidores, i també
han fet unes bosses de roba per tal de
promoure’n l’ús i evitar les bosses de
plàstic. Les properes activitats al Masnou
on tindran presència per divulgar el consum responsable seran La Caminada dels
Tres Pobles, la Festa de la Solidaritat i el
Mercat d’Intercanvi.

Com és el tipus de consum en què
creieu?
En el nostre cas, biològic, sense pesticides, etc. Un consum tan local com sigui
possible, per dinamitzar l’economia del
Maresme, donar suport als productors
locals i evitar intermediaris innecessaris
que encareixen el producte. Amb una producció geogràficament propera és possible estalviar benzina en el transport des
d’àrees més llunyanes. Si això no és possible, optem per un consum de productes
de comerç just i solidari.
Com seria una compra responsable?
En una compra responsable, se sortiria de
casa amb el carro de la compra, cistell o
bosses de roba. En comprar el producte,
escolliria aquell que genera menys residus: defugiria els envoltoris innecessaris
de plàstic o les safates de porexpan. Escolliria els productes de temporada (si
menjo les taronges a l’època que cal i
m’espero a la temporada següent, no cal
portar-les de Turquia perquè en vull
també a l’estiu). Preguntaria d’on ve
aquell producte (per exemple, calen
pomes del Tirol si a Lleida en tenen?)
Valoraria l’impacte mediambiental de la
meva compra (què passa si jo compro una
taula de fusta massissa tropical? No hi ha
cap relació amb la deforestació dels boscos?) Buscaria l’opció més saludable per a
la meva família i el meu entorn (preferiria
els aliments biològics i sense additius
enfront d’altres, encara que aquests
últims tinguin una gran propaganda
mediàtica).
Quins són els principals enemics
del consum responsable?
L’enemic és la comoditat, la immediatesa
i la manca de reflexió de cada consumidor
sobre el que hi ha al darrere de cada producte.

La Cistella Verda ensenya a comprar de manera respectuosa i crítica.

LA CISTELLA VERDA

LA CISTELLA VERDA

Com contactar-hi

L’entitat organitza tallers diversos.

Correu electrònic:
infocistella@yahoo.es
Pàgina web:
www.cistellaverda.com
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Pressupost de crisi

Artur Gual
Regidor del Grup
Municipal del PSC

L’actual conjuntura econòmica afecta les
economies domèstiques, les economies productives i també les economies de les administracions públiques. A l’Ajuntament del
Masnou, concretament, la reducció dels
ingressos que provenen de l’activitat econòmica significa un total d’1,5 milions d’euros
menys, una quantitat que representa aproximadament un 7% menys dels ingressos
corrents.
És per això que hem aplicat una sèrie de
mesures a l’hora de confeccionar el pressupost, com ara la congelació dels sous i dedicacions dels càrrecs polítics, la congelació
de les aportacions als partits polítics, la congelació de la plantilla de l’Ajuntament, i la

Govern feble per a temps difícils

Pere Parés
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

Quan un govern tira endavant amb més de
tres mesos de retard el pressupost municipal i sense el suport explícit de la majoria
del consistori vol dir que, malgrat el cofoisme oficial, hi ha alguna cosa que no rutlla
correctament. En el nostre criteri, no hi trobem ni capacitat de lideratge ni disposició
per sumar esforços per fer front a uns
moments molt adversos per a tota la població en general. És en fets com aquest que es
posa de manifest l’altura de mires dels
governants i s’evidencia l’autisme del
Govern del Masnou en particular. Tenim un
pressupost mancat de perspectiva i sense
fortalesa real, pràcticament igual que el del
2008 en les xifres globals (any teòricament

El Masnou, municipi comercial?

Oriol Fernández
i Saltor
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

El Masnou, com molts altres municipis, ha
patit els darrers anys una transformació
comercial com a conseqüència del canvi
d’hàbits de la ciutadania i de la competència
de les grans superfícies.
Davant d’aquest fet, els mateixos
comerciants, però també les administracions, han hagut de reaccionar per tal de
facilitar i potenciar el teixit comercial
propi dels diferents municipis. Hi ha municipis que ho han fet, però al Masnou la
situació podria ser millor. Si bé és cert que
hi ha comerços que han apostat per arriscar-se, renovar-se i per oferir serveis i productes de qualitat, també és veritat que des
de l’Ajuntament s’han pres decisions difí-

L’educació, el gran repte!

Màxim Fàbregas
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA

Un dels indicadors del grau de modernització d’un país i de la seva capacitat d’afrontar els reptes que se li presenten és el nivell
educatiu dels seus habitants.
Doncs bé, si hem de fer cas dels informes publicats respecte a la situació de l’educació als països de l’OCDE i la UE, ni
Espanya ni Catalunya no estem en les
millors condicions per fer front a les dificultats que se’ns plantegen.
Els importants avenços de l’educació en
el breu període de la Segona República van
quedar anul·lats pels quaranta anys de dictadura franquista. Malauradament, les polítiques educatives desenvolupades durant els
trenta anys transcorreguts des de la recupe-

Les entitats masnovines, ofegades
per l’Ajuntament

Frans Avilés
Portaveu del Grup
Municipal del PP

Al Ple municipal del mes d’abril, el Grup
Municipal del Partit Popular va presentar
una moció que instava l’Ajuntament a
revisar les quantitats que aquest any ha
previst per a les diferents entitats masnovines, la majoria de les quals han patit
retallades de prop del 30%. La raó és molt
senzilla: es disposa d’un romanent de tresoreria de 800.000 euros, una part del
qual es pot utilitzar per pal·liar l’efecte de
la crisi en els pressupostos per a l’any
2009. Però la decisió, tant en els pressupostos com en la mateixa moció, per part
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creació del Departament d’Anàlisi de Costos i Compres per a la revisió i el control
dels preus dels proveïdors, amb la qual cosa
ens sumem a les accions del Consell Comarcal de la compra conjunta de serveis.
Els pressupostos municipals per al 2009
han estat clarament restrictius pel que fa a
la despesa. Les partides de les diferents regidories han experimentat una retallada respecte a l’any passat de l’entorn del 30%, ja
que una part importantíssima del pressupost presenta dificultats tècniques per ser
modificat, a la vegada que hi ha partides que
hem hagut de pressupostar amb increments
significatius, com són els consumibles, els
contractes i serveis, i el personal de l’Ajuntament, ja que, tot i que no hem augmentat
la plantilla, sí que ha augmentat l’import del
seu cost.

Malgrat això, des de l’Equip de Govern
hem apostat clarament per augmentar els
recursos econòmics i humans dels departaments de Serveis Socials i Promoció
Econòmica, ja que són instruments necessaris per combatre la situació en què es
troben moltes de les famílies del Masnou
afectades directament per la crisi econòmica, ja sigui ajudant les famílies a superar situacions crítiques, ja sigui acompanyant, assessorant i formant aquelles persones que malauradament han perdut el
seu lloc de treball i necessiten trobar feina
en les millors condicions possibles.
Una altra manera de lluitar contra la
crisi econòmica des de l’Administració
pública és fent un esforç en la inversió
per tal de reactivar un sector especialment afectat com és el de la construcció.

En els pressupostos d’aquest any, es preveu invertir fins a 7 milions d’euros, que
sumats als 3,8 milions del Fons Estatal
d’Inversions Locals i els 3,8 milions aportats pel Ministeri de Medi Ambient per
arranjar les platges i el passeig Marítim,
sumen més de 14 milions d’euros, que, a
més de reactivar l’economia de les
empreses del nostre entorn i els llocs de
treball, aportaran una millora significativa de les infraestructures del nostre
municipi. D’aquesta manera, es milloraran els espais públics, hi haurà una millor
qualitat de vida al nostre un poble, i el
farem més sostenible i més acollidor per
a tothom. Al cap i a la fi, treballem per
això: per fer del Masnou un lloc cada
vegada més agradable i amb més possibilitats per viure-hi.

de bonança), que preveiem problemàtic en
la seva aplicació. La taxa d’atur al Masnou,
segons dades del mateix Ajuntament i
altres administracions, indiquen un ritme
dramàtic de destrucció dels llocs de treball
a casa nostra, mentre la resposta del
Govern municipal és l’increment de la pressió fiscal en gairebé 3 punts pel damunt de
l’IPC real del 2008, arraconant propostes de
CiU que haurien suposat una situació molt
més equilibrada en l’esforç dels masnovins
i masnovines i en la mateixa línia que ha fet
que molts altres ajuntaments hagin optat
per congelar els impostos per al 2009.
Què dirien si al desencís provocat pel
desplegament de la Llei de dependència hi
afegim que l’aportació de la Generalitat per
al funcionament dels serveis socials del
Masnou suposa una disminució d’un 36% o

147.500 euros i que deixa al llindar del
col·lapse l’assistència als més necessitats,
mentre que les campanyes de sensibilització
a la cooperació internacional o les partides
de la Regidoria de Participació mantenen la
seva dotació econòmica? Què hem de pensar mentre la partida d’ajuts socials disminueix un 6% i el servei d’inserció laboral ho
fa en -36% mentre s’entesten a pagar per un
canal de la TDT que al Masnou no es pot
veure? Són aquestes les polítiques socials,
hem de preguntar-nos? Si s’haguessin acceptat les propostes de CiU, s’hauria reforçat el
conjunt de partides socials en un 22% i les de
promoció laboral i econòmica en 20%. La
despesa de personal creix (440.000 euros) i
és el fruit dels excessos dels darrers anys.
Aquest fet suposa gairebé el 49% o la meitat
de la despesa corrent, fet que deixa l’Ajunta-

ment mancat de capacitat per generar estalvi. Per assolir el ritme més baix d’inversió
per habitant dels darrers anys (amb la
Caserna i Correus inclosos), és necessari
pressionar amb un 14% l’augment del deute
municipal (que ja serà de 15 milions d’euros), mentre que la capacitat de retornar-lo
resta greument compromesa al ritme d’un
increment del 7% anual, la qual cosa implica
que el Masnou difícilment podrà fer front a
nous reptes si no hi ha un canvi en la gestió
política i econòmica municipal.
Finalment, ja no es tracta de fer un pressupost d’una o altra manera, sinó que
governs com l’actual, que han gestionat alegrement l’abundància, ara no tenen capacitat ni experiència ni generen confiança per
gestionar els contextos restrictius i donar el
tomb a la situació.

cilment comprensibles: des del trasllat
sense altres compensacions de l’antic Mercat Vell, matant comercialment aquella
zona del municipi, passant per la permissivitat que va haver-hi amb la concentració
d’oficines bancàries i immobiliàries en
carrers i places ben comercials, fins a la
manca de canals estables de diàleg amb els
comerciants, com podria ser l’aprofitament del Consell Municipal del Comerç.
Però encara disposem d’algunes noves
oportunitats que des d’ERC al Masnou
volem aprofitar. Una és la pròxima reforma
del carrer de Sant Felip. Cal aprofitar aquesta reforma per afavorir-hi l’establiment de
comerços o facilitar el desenvolupament
dels ja existents. I, per fer-ho, cal que el
Govern municipal (PSC-ICV) escolti els
comerciants.

Una altra oportunitat és la futura modificació del Pla general d’ordenació del Masnou, que afectarà el nucli històric i l’eixample del Masnou. Des d’ERC, apostem, a
banda de d’altres mesures urbanístiques,
per facilitar l’establiment de comerços en
zones on ara hi ha problemes, per exemple,
espais destinats a garatges.
El Masnou, tot i els seus més de 22.000
habitants, és un municipi difícil comercialment parlant. L’orografia dels carrers no
ajuda gaire a l’hora de definir eixos comercials, i tampoc la seva proximitat a municipis comercialment molt potents (Mataró,
Badalona o Barcelona, per exemple). Però,
en tot cas, el que és imprescindible és tenir
clar quin és el model de comerç local que es
vol i actuar en conseqüència.
Des d’ERC, sabem gestionar les políti-

ques públiques de suport i dinamització del
comerç. Ho estem demostrant des de fa
anys, liderant el departament de la Generalitat competent en aquesta matèria i també
des de l’Àrea de Comerç de la Diputació de
Barcelona. Hi hem apostat perquè ens ho
creiem. Creiem que, si volem tenir uns
municipis vius, necessitem un comerç local
fort i viu. De fet, ens ho creiem tant que
se’ns acusa de restrictius, de no permetre la
llibertat d’establiment de grans superfícies
o la llibertat total d’horaris, com voldrien
altres opcions polítiques. Però nosaltres
tenim un model clar, volem pobles i ciutats
on convisquin els diferents usos: residencial, comercial i de serveis. El comerç local
crea ocupació i riquesa, dóna vida i seguretat als carrers i places, i ajuda a teixir municipis compactes.

ració de la democràcia, tot i millorar sensiblement la situació anterior, encara ens deixen a la cua dels països desenvolupats.
A Catalunya, estem vivint un moment
històric: l’aprovació de la primera Llei d’educació de Catalunya (LEC). El procés iniciat el 20 de març de 2006 amb la signatura
del Pacte Nacional per a l’Educació (PNE),
acord d’àmplia base política i social sobre
com enfrontar la millora de l’educació, ha
vist com les iniciatives del conseller d’Educació, el Sr. Maragall, han acabat amb el
consens aconseguit al PNE, han provocat la
convocatòria de tres jornades de vaga a
l’ensenyament i, fins i tot, han trencat la
unitat del Govern, ja que el projecte de llei
va arribar al Parlament amb el vot en contra d’ICV-EUiA.
Les darreres setmanes, la voluntat del

Sr. Maragall de comptar amb el vot de CiU
està provocant importants renúncies al projecte inicial que, si es confirmés, condicionaran sensiblement el caràcter progressista
de la LEC.
Per a ICV-EUiA, aquesta no pot ser la
Llei només de majories parlamentàries,
sinó que, per garantir l’èxit en el seu desplegament, també ha de ser-ho de majories
socials.
Per això, el Grup Parlamentari, que es
reunirà amb diverses organitzacions i entitats signants del PNE, com UGT, CCOO,
FAPAC, FAPAES, AJEC i Moviments de
Renovació Pedagògica per conèixer la seva
valoració de la LEC, condicionarà el seu vot
final al tractament que el text definitiu doni
als aspectes següents:
– L’aposta inequívoca per l’escolarització

mixta: és inacceptable que, amb diners
públics, es paguin escoles que separin nens
i nenes.
– L’equiparació d’obligacions per a l’escola
pública i concertada: a igualtat de drets,
igualtat d’obligacions.
– La laïcitat ha de ser un principi fonamental del sistema educatiu català.
– La formació professional i la formació al
llarg de la vida han de ser fonamentals en la
LEC.
– La LEC ha de reforçar el paper dels ajuntaments: els ha de donar la possibilitat de
gestionar l’educació, però aquesta capacitat ha d’anar acompanyada dels recursos
econòmics necessaris.
– La LEC ha de recollir el compromís de
destinar a l’educació el 6% del PIB en el termini de vuit anys, tal com recull el PNE.

de l’Equip de Govern (PSC-ICV), amb
l’habitual col·laboració d’Esquerra Republicana, ha estat reduir les subvencions
que anualment reben les entitats masnovines per dur a terme activitats d’interès
per a la ciutadania. I si la reducció de les
quantitats ja suposa un problema per a
les entitats, que se n’hagin assabentat
quan ja han passat tres mesos de l’any
segur que els ha causat i els causarà
majors problemes, ja que tenen els pressupostos per a aquest 2009 ja tancats i l’Equip de Govern no ha estat capaç d’informar-los amb suficient antelació que les
subvencions serien retallades de forma
dràstica, tot i que tenien la decisió presa
des de feia mesos.

Ja ho vam dir en el debat de pressupostos: sabem que és un any difícil i que tots
haurem de fer esforços econòmics, entitats incloses, però abans de ratificar retallades s’ha de ser valent i suprimir despeses que només interessen uns quants. Per
exemple, no podem continuar “gaudint” de
la TDT del Maresme (per cert, algú la pot
sintonitzar?), que aquest any ens costarà
prop de 80.000 euros per un servei que no
rebem, ni podem mantenir un Ple de Riure
durant tres dies, al qual tant el públic que
compra entrades com els patrocinadors
han donat l’esquena, mentre els esforços
de centenars de vilatans que col·laboren
amb les entitats durant tot l’any tornen a
ser menystinguts.

El Govern d’Esquerres al Masnou
(PSC-ICV i l’annex ERC) torna a enganyar
la població, disfressat sempre de màxim
defensor dels drets de la ciutadania i la
cultura popular. Ells, l’esquerra, que
comença al Masnou, passa per la Generalitat de Montilla i acaba a Madrid amb el seu
gran valedor Zapatero, ja fa molt temps
que ens enganyen. Entitats ofegades, ciutadans sense feina i un futur que no invita
a l’optimisme, perquè les solucions passen
per racionalitzar la despesa i ajudar així
qui realment ho necessiti, i que la crisi es
noti en altres qüestions menys importants,
qüestions que sovint agraden més l’Equip
de Govern, perquè els permet continuar
ajudant qui realment volen.

el Masnou viu
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viu l’agenda de l’1 de maig al 8 de juny de 2009
MAIG
2
Dissabte

De 17 a 21 h · Ca n’Humet (Espai de
Trobada)

Dissabtes d’Acció
PlayStation.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

3

Diumenge

17 h · Plaça d’Ocata

Festa i ballada de sardanes, adreçada a tots
els nens i nenes de la població. Hi haurà
xocolatada i jocs infantils. També hi haurà
una exhibició de colles sardanistes de la categoria d’alevins i infantils.
Ho organitza: Agrupació Sardanista del Masnou

19 h · Edifici Centre (sala polivalent)

Activitat del Pla educatiu d’entorn.
Si teniu interès a debatre sobre aspectes
relacionats amb l’educació al Masnou, participeu en l’Espai de Debat Educatiu. Aquest
curs parlem de respecte. Les sessions són
moderades per Maria Jesús Comellas, doctora en psicologia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb el suport
de la Diputació de Barcelona

Diumenge

9 h · El Masnou, Alella i Teià

IV Caminada dels Tres Pobles
Ho organitzen: ajuntaments del Masnou, Alella i Teià,
amb la col·laboració de diverses entitats

Impartida per la Sra. Esperança Duçet, infermera i membre del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris.
En conmemoració del Dia Mundial de la
Fibromiàlgia i dintre del cicle “Dona i salut:
cuida’t, cuidem-nos”. Acte gratuït. Hi haurà
servei de guarderia.

Teatre familiar: Les mil i una
nits... més una!

12 h · Casino del Masnou

Un espectacle de teatre familiar que ho té
tot: aventura, humor, música, titelles...
Per a més informació: albert@bbactivities.com.

DONA
19
15
Divendres

Ho organitza: Casino del Masnou i Bbactivities

Fins al 10 de maig. Horari: 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: Ajuntament del Masnou

10.30 h · Arxiu Municipal

Taller participatiu: Explica’m
històries del Masnou
Trobada de persones interessades a documentar fotografies antigues de la vila.
Ho organitza: Patronat Municipal del Masnou

Fins al 24 de maig. Horari: 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.

18 h · Ca n’Humet

Inauguració del trasllat del
Punt d’Informació Juvenil
Ca n’Humet
Més informació al telèfon 93 540 00 56.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Minilliga de tennis de taula.
Premi: vals de compra per al Decathlon
Inscripcions: fins al dijous 7 de maig a Ca
n’Humet. Consulteu-ne el preu.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h · Biblioteca Pública Joan Coromines

Hora del Conte: “Olla de grills”
A càrrec d’Ada Cusidó.
A partir de quatre anys.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h · Ca n’Humet (sala polivalent)

Teatre amateur: Con los pies
fríos
Una mica de misteri, una mica de mala bava i
un aire gore durant tota l’obra. Primera obra
de teatre escrita per Joan Aragó.
Consulteu-ne el preu.

A càrrec de Cristina Belenguer.
Amb motiu del Dia Internacional dels
Museus. Activitat gratuïta i recomanada per
a infants majors de 3 anys.

20 h · Ca n’Humet

Presentació oficial del nou Pla
d’acció jove del Masnou
2009-2012. Sopar i concert
de DCallaos, amb l’espectacle
El cafè de las niñas
A les 21 h, hi haurà un sopar popular i a les
22 h, l’espectacle de DCallaos, El cafè de las
niñas. Preu: DCallaos: Joves amb carnet
Ca n’Humet, 2 euros; joves de 12 a 30 anys,
3 euros; adults, 5 euros. Venda d’entrades
sense numerar del 9 al 13 de maig fins a
exhaurir-les, a Ca n’Humet de 17 a 21 h.
Més informació al 93 540 00 56 - 93 540
53 84.

16

Dissabte

Inauguració del CAP Ocata
Assistència de la consellera de Salut de la
Generalitat de Catalunya, Marina Geli.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

De 17 a 21 h · Ca n’Humet (Espai de
Trobada)

Dissabtes d’Acció
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Jove Orquestra de Cambra del Masnou,
Parròquia de Sant Pere i Ajuntament del Masnou

21 h · Ca n’Humet

Exhibició i concert de hip-hop,
amb sopar popular
Amb motiu de la presentació del nou Pla
d’acció jove del Masnou 2009-2012.
A les 21 h, hi haurà una exhibició de hip-hop;
a les 22 h, un sopar popular, i a les 23 h, un
concert de hip-hop. Més informació al
93 540 00 56 - 93 540 53 84.

Visita teatralitzada al Museu
Municipal de Nàutica

Ho organitza: Museu Municipal de Nàutica del Masnou

D’11 a 13.30 h · Parc temàtic Caramar

Sardinada
Informació i reserves: Casal de Gent Gran
Can Malet (ptge. de Marià Rossell, 2.
Tel. 93 555 47 26)

Es comentarà la novel·la El llibreter de Kabul,
de l’escriptora Asne Seiersta. Dirigirà la tertúlia l’escriptora M. Carme Roca.
La Biblioteca disposa d’exemplars per deixar-los en préstec.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

22

Divendres

17 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Minilligues d’Acció
Minilliga de tennis de taula.
Premi: vals de compra per al Decathlon
Inscripcions: fins al dijous 7 de maig a Ca
n’Humet. Preu: 1¤
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h · Biblioteca Pública Joan Coromines

Hora del Conte: “Esteu a punt
per escoltar contes bonics?”
A càrrec d’Estrella dels Contes
Activitat emmarcada dins del Pla educatiu
d’entorn. A partir de quatre anys.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

Circulació del trenet

26

Dimarts

17.30 h · Centre d’Informació i Recursos per a Dones (Casa de Cultura)

Conferència: “Dones i homes:
salut i diferències”
Impartida per la psicòloga Gemma Canovas,
membre del grup “Programa dones, salut i
qualitat de vida”, del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris. Hi haurà servei de guarderia.

DONA
29
Divendres

17 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

23

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20 h · Ca n’Humet

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

30

Dissabte

De 17 a 21 h · Ca n’Humet (Espai de
Trobada)

Dissabtes d’Acció
PlayStation.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19.30 h · Teatre de Ca n’Humet

Lliurament dels Premis Goleta
i Bergantí
Lectura del veredicte dels XXXI Premis Literaris i IV Premi Especial de Poesia Goleta i
Bergantí, i presentació del llibre guanyador
del 2008: En el desert dels meus ulls, de
Maria Carme Arnau i Orts. Lectura dramatitzada de fragments de les obres guanyadores
a càrrec del rapsode Josep Pedrals. I lliurament de premis als guanyadors i guanyadores del certamen literari.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

Dissabte

De 10 a 14 h · Laboratoris Alcon
(Camil Fabra, 58. El Masnou)

31

Diumenge

Visita al Museu Cusí de Farmàcia

6 h · Cantàbria

Visita gratuïta. Cal fer reserva prèvia al telèfon 93 497 70 00, ext. 3357, o bé a
jordi.dolz@alconlabs.com. Places limitades.

Sortida de sis dies a Cantàbria

Ho organitza: Museu Cusí de Farmàcia

10 h · Casino del Masnou

II Open Primavera Billar a Tres
Bandes

Es visitarà Santillana del Mar, Cuevas de
Altamira, Santander, Torrelavega, Comillas,
Fuente Dé, Potes, San Vicente la Barquera,
Cabárceno i Santoña.
Informació i reserves: Casal de Gent Gran
Can Malet, Passatge de Marià Rossell, 2,
El Masnou. Tel. 93 555 47 26

Campionat obert a tothom, amb handicap
per igualar els nivells. Inscripcions a la
Secretaria del Casino del Masnou abans del
20 de maig.
Informació: albert@bbactivities.com
Preu: a consultar.

Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

Ho organitza: Casino del Masnou i Bbactivities

Ho organitza: Federació de Comerç, la Indústria i el
Turisme

De 17 a 21 h · Ca n’Humet (Espai de
Trobada)

Dissabtes d’Acció
PlayStation.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)
21.30 h · Museu Municipal de Nàutica
del Masnou

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

Diumenge

8 h · Llançà i Selva de Mar

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Circulació del trenet

10

D’11 a 13.30 h · Parc temàtic Caramar

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

13 h · CAP Ocata (c/ Torrent Can Gaio, 17)

A càrrec del GAT (Grup d’Aficionats al Teatre del Masnou). Amb motiu del Dia Internacional dels Museus. Diferents personatges
vestits d’època ens faran una visita teatralitzada pel Museu i ens explicaran les seves
experiències com a masnovins i masnovines
que van ser. El GAT adaptarà el guió redactat per Humbert Pérez.

Ho organitza: Clis, Clis i Nyac

Diumenge

Tertúlia literària: El llibreter
de Kabul

Concert de Primavera amb
la Jove Orquestra de Cambra
del Masnou

PlayStation.

24

“MARavelles”, explicació
de contes i rondalles mariners

21 h · Parròquia de Sant Pere

Dissabtes d’Acció

Dimecres

Tardes d’Acció
Tarda de rol
A càrrec del club de rol La Fletxa Negra, de
Premià de Dalt.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h · Càmping El Vedado (ctra. del
Masnou a Granollers, km 7, tel. 93 752
90 26)

X Acampada Estel·lar
Preu: a consultar.
Fins al diumenge 24 de maig
Ho organitza: Amics i Antics Escoltes del Masnou

2

Dimarts

10.30 h · La Nimfa

Deixalleria mòbil
Fins al 7 de juny. 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: Ajuntament del Masnou

Minilliga de tennis de taula.
Premi: vals de compra per al Decathlon
Inscripcions: fins al dijous 7 de maig a Ca
n’Humet. Preu: 1¤

Exposició del trentè aniversari
del Festival DISMA

De 17 a 21 h · Ca n’Humet (Espai de
Trobada)

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Comissió
de Festes

19 h · Biblioteca Pública Joan Coromines

19.30 h · Casa de Cultura

Dissabte

Fins al 20 de juny.

Minilligues d’Acció

PlayStation.

Ho organitza: DISMA i Ajuntament del Masnou

Lliurament premi del XXII
Concurs de Cartells Festa
Major 2009

Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

Ho organitzen: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

Fins al 16 de maig

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20

20 h · Casa de Cultura

18 h · Museu Municipal de Nàutica
del Masnou

Divendres

17 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

10.30 h · Aparcament d’Amadeu I

Deixalleria mòbil

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Minilligues d’Acció

Dimarts

Minilliga d’Acció
Minilliga de tennis de taula.
Premi: vals de compra per al Decathlon
Inscripcions: fins al dijous 7 de maig a Ca
n’Humet. Consulteu-ne el preu.

23

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

17 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Dimarts

Deixalleria mòbil

9

17

Conferència: “El malestar de
les dones, dolor i fibromiàlgia,
la medicalització”

Ho organitza: Museu Municipal de Nàutica del Masnou

10.30 h · Pau Casals

8

17.30 h · Centre d’Informació i Recursos per a Dones (Casa de Cultura)

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dilluns

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

5

Dimarts

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Sardanes per a infants amb
la Cobla Vila d’Olesa

4

12

De 9 a 21 h · Pl. Marcel·lina de Monteys

Fira Comercial i Gastronòmica
Els comerços oferiran els seus productes i es
faran diverses activitats per a petits i grans.

JUNY
1
Dilluns

19 h · Edifici Centre (sala polivalent)

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

4

Dijous

18.45 h · Edifici Centre

1a Jornada Activa’t per Tots,
Activa’t per Tu
Del treball en xarxa a la cooperació i de la
cooperació al creixement. Inscripcions a
www.emprenedorsdelmaresme.com
Ho organitza: Emprenedors del Maresme amb la
col·laboració de l’Ajuntament del Masnou

5

Divendres

18 h · Biblioteca P. Joan Coromines

Hora del Conte: “Els forats de
la sorra”
A càrrec de l’Ada Cusidó. Activitat emmarcada dins del Pla Educatiu d’Entorn.
A partir de quatre anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca P.
Joan Coromines

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

Horaris de Ca n’Humet
Ca n’Humet: 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 i ordinadors: de dilluns a
divendres, de 15 a 21.45 h; dissabtes, de 17 a
22.45 h, i diumenges, de 17 a 21.45 h.
PIJ: dilluns, d’11 a 14 h, i de dimarts a divendres, de 17 a 20 h. Tel. 93 540 00 56
El Punt d’Informació Juvenil es trasllada a la
platja els mesos de juny i juliol.
Del 8 de juny al 23 de juny i del 30 de juny al
31 de juliol, estarà ubicat a la platja d’Ocata,
davant de l’estació de Renfe. Horari: dilluns
d’11 a 14 h, i de dimarts a divendres, de 17 a
20 h. Més informació al 93 540 00 56.

Horaris de la Casa de Cultura
Casa de Cultura: de dilluns a divendres, de
10 a 14 h; de dimarts a divendres, de 17 a 20
h, i dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenges i festius, tancat.
Horari de la sala d’exposicions: de dimarts a
divendres, de 17 a 20 h, i dissabtes, d’11 a 14 h
i de 17 a 20 h. Diumenges i dilluns, tancat.

Servei d’atenció a les dones
Els serveis que s’ofereixen són els d’informació,
d’assessoria jurídica i de suport emocional.
Podeu demanar consulta al servei de dilluns a
divendres, de 8.30 a 14 h, personalment a
Centre d’Informació i Recursos per a Dones
(pg. Prat de la Riba, 16), trucant al telèfon 93
555 81 04 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: de dimarts a
divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h, i dissabtes, d’11 a 14 h.
Arxiu Municipal: dilluns i dimecres, de 9 a
13 h i de 16 a 19 h.

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.

Campanya d’identificació d’animals
de companyia, fins al 20 de juny
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament vol
donar suport a la ciutadania en el compliment
del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció d’animals, que obliga les persones posseïdores de gossos i gats a censar-los a l’Ajuntament i a dur-los degudament identificats amb
un microxip. Per a aquesta iniciativa, el consistori compta amb la col·laboració dels centres
veterinaris i el Col·legi de Veterinaris.

Fins al 14 de maig, es poden fer propostes per a les activitats d’estiu
Surt de l’Ou.
Proposeu aquelles activitats, tallers o cursos
que us interessin al Punt d’Informació Juvenil de Ca n’Humet.
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Èxit del Fakaló
2009 sense cues!

el Masnou viu

El butlletí d’informació juvenil
‘El Crit’ celebra els 75 números

Tots els infants preinscrits entre el 14 i el 20
d’abril han estat admesos al casal d’estiu infantil
fos prioritari l’ordre d’arribada. Entre el 27
i el 30 d’abril, els llistats amb els infants
admesos o exclosos han estat en exposició
pública, mentre que en el
moment de tancar aquesta
edició era previst que el 30
d’abril es fes el sorteig de
les places del campus
esportiu.
La Regidoria d’Infància ha remarcat els
esforços realitzats perquè tots els infants
preinscrits hagin estat
admesos. El dimecres
13 de maig, a les 20.30
h, a Ca n’Humet, hi
haurà una reunió
informativa del casal d’estiu infantil.
Les inscripcions es
formalitzaran
entre el 18 i el 29
de maig. En cas
que hi hagi places disponibles,
entre el 2 de juny i el 17 de juliol es faran
inscripcions fora de termini per a les persones que no s’hagin preinscrit durant el
període pertinent.

ARXIU AJUNTAMENT

Entre el 14 i el 20 d’abril s’han fet les
preinscripcions per al programa d’activitats Fakaló, organitzat conjuntament per
les regidories d’Infància i Esports.
Enguany, sota el lema “Sense
cues!”, s’ha proposat un nou sistema per a les
preinscripcions,
que ha estat valorat
com “un encert” per
part de la Regidoria
d’Infància, ja que ha
permès que tothom
tingués les mateixes
oportunitats i s’ha
donat prioritat a les
persones empadronades al Masnou en cas
que la demanda superés
l’oferta.
Per primera vegada,
les preinscripcions s’han
cursat a través de la pàgina web municipal, a més
de la possibilitat de fer-ho
presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Entre el 14 i el 20 d’abril, s’han
cursat totes les preinscripcions sense que

Assistents a la trobada.
El Crit, llibret d’informació juvenil ha
arribat a la setanta-cinquena edició.
Per celebrar-ho, els punts d’informació
juvenil del Masnou, Alella, Cabrils, Premià de Mar, Premià de Dalt, Teià, Vilassar de Dalt, Montgat i Tiana van organitzar, el 25 d’abril, una sortida al parc

d’atraccions del Tibidabo amb els subscriptors i subscriptores de la publicació. En total, van assistir-hi 104 joves i
8 persones adultes, acompanyats de
les informadores, i els dinamitzadors i
dinamitzadores dels espais joves de
cada poble..

Sortida de corresponsals a la
Seu d’Urgell

aquesta intervenció artística a càrrec de
joves creadors del Masnou a l’armari
elèctric de la plaça d’Espanya, coordinada per les regidories de Joventut i
Manteniment.

Els i les corresponsals participants a la sortida.

RAMON BARRAGAN

Diverses regidories de l’Ajuntament
estudien campanyes per incentivar la
convivència cívica als espais públics del
municipi. Un exemple de les primeres
accions que s’estan duent a terme és

ARXIU AJUNTAMENT

El Masnou ConViu amb
l’art urbà

El PIJ, a l’estiu a la platja
El Punt d’Informació Juvenil, amb seu a Ca n’Humet, aquest estiu es traslladarà a la
platja els mesos de juny i juliol, i s’instal·larà al Punt d’Informació Mòbil del Masnou
(PIMM). Del 8 al 23 de juny i del 30 de juny al 31 de juliol, el PIJ mantindrà a la platja d’Ocata el seu horari habitual: els dilluns, d’11 a 14 h, i de dimarts a divendres, de 17
a 20 h. Les persones usuàries hi trobaran la informadora juvenil, que atendrà les consultes i proporcionarà la informació i els serveis habituals que s’ofereixen al PIJ de Ca
n’Humet durant tot l’any.

El grup de corresponsals de Ca n’Humet (format per representants dels
cursos de secundària dels centres educatius del Masnou), una iniciativa liderada des de la Regidoria de Joventut,
va protagonitzar una nova sortida, els
dies 18 i 19 d’abril, a la Seu d’Urgell.
Per la bona feina feta durant l’any, l’Ajuntament obsequia els nois i noies
corresponsals amb dues sortides l’any.
Aquesta és la crònica de la sortida que
ens han fet arribar:
“Un any més, els corresponsals del
Punt d’Informació Juvenil Ca n’Humet
vam gaudir de la nostra recompensa
per la feina feta. Però aquest cop, per
primera vegada, vam marxar tot un
cap de setmana. En total érem 27 nois
i noies de 13 a 17 anys, acompanyats
per la Teia Àlvarez, dinamitzadora; la
Marta Vilà, monitora de suport, i la
Georgina Noy, informadora juvenil de
Ca n’Humet.
Vam marxar el dissabte 18 d’abril
en direcció a la Seu d’Urgell i ens vam
instal·lar a l’alberg juvenil La Valira.
Un cop allà, vam dinar tot prenent el
sol. Després, vam anar fins a Sant
Julià de Lòria, Andorra, al parc d’aventura Naturlàndia, a la Rabassa, a
fer un seguit d’activitats relacionades
amb la natura, l’oci i l’esport. Una nova

manera de conèixer la natura, des del
seu interior.
Però el temps ens va jugar una mala
passada. Un cop a Naturlàndia i quan ja
estàvem dividits en grups i començant
a fer les diferents activitats, va començar a nevar i només vam poder gaudir
del tir amb arc, tot i que vam fer molt
bones fotos amb el paisatge nevat.
També vam tenir temps per fer petites
compres.
En arribar a l’alberg, ja ens esperava
el sopar i un televisor per poder veure
el partit de futbol Getafe-Barça. Després de sopar, vam anar a fer un tomb
per la Seu i vam acabar de passar la nit
en un pub musical, on vam poder fer
unes partides de futbolí i, els més atrevits, es van fer amb la pista de ball.
L’endemà, ben aviat i després d’haver
esmorzat, ja tornàvem a pujar cap a
Naturlàndia per acabar de realitzar les
activitats del dia anterior. Havent
dinat, ens posàvem en marxa per tornar cap al Masnou.
Van ser quatre hores de camí i vam
arribar sobre les vuit del vespre, força
cansats, però molt contents i amb
ganes de tornar a marxar tots junts!”
Eva González Flo i Georgina Noy
Oliveras
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Tallers intergeneracionals: interacció
entre infants, joves i gent gran

CEIP ROSA SENSAT

Municipal a través dels testimonis que
han format part de la història o bé a través de persones que conserven en el seu
record un patrimoni intangible d’un valor
incalculable. En aquest taller didàctic,
s’ofereix la possibilitat que joves investigadors, gent gran del Masnou i els mateixos documents (les fotografies) es trobin
i esdevinguin elements que participen en
el coneixement, la difusió i la construcció
del patrimoni històric de la vila. Per a

aquest mateix alumnat, també es programa una visita al Jutjat de Pau, perquè
puguin conèixer què és un jutjat en general, el Registre Civil, així com per informar-los del contingut i les característiques d’algunes de les activitats que s’hi
desenvolupen: judicis de faltes, casaments civils, etc. D’aquesta manera,
coneixen una nova dimensió de la realitat
que sovint queda fora dels llibres de text
i les aules.

Carles de la Torre,
deu anys al capdavant del taller de pintura

Un dels tallers dedicat a la pintura.

mostra serà el 6 de juny, al Club Tennis
Masnou. Aquesta és una activitat adreçada als cursos de 3r i 4t de primària de tots
els centres educatius del municipi, es fa
durant els mesos de març, abril i maig a
les escoles del poble, i hi participen prop
de 400 alumnes.
Altres activitats incloses dins d’aquest
programa intergeneracional són les visites al parc temàtic Caramar per als cursos de P2, P3, P4 i P5, amb circulació del
trenet de cinc polzades, que compten
amb la col·laboració de l’Associació dels
Amics del Ferrocarril. També per als
cursos de 1r i 2n de primària es programen visites a la seu social d’Amics del
Ferrocarril, on es pot veure la maqueta
del trenet i el petit museu del món ferroviari.
Els cursos de 5è i 6è de primària, ESO
i batxillerat participen en el taller “Explica’m històries del Masnou”, a l’Arxiu Històric Municipal, que esdevé una manera
efectiva de consultar el fons de l’Arxiu

RAMON BOADELLA

Els tallers intergeneracionals, promoguts
per la Regidoria d’Educació i adreçats a
tot l’alumnat del Masnou d’educació
infantil, primària, secundària i batxillerat,
van néixer amb la voluntat d’afavorir la
relació entre grups de generacions diferents, perquè ambdues parts puguin reconèixer i extreure valors comuns de formes de vida de vegades extremes i que
cal aproximar. L’activitat parteix de la
idea que el foment de l’intercanvi d’experiències i coneixements entre infants,
joves i persones grans proporciona resultats positius en el món educatiu. De la
mateixa manera, dóna una nova dimensió
social a les generacions que prenen part
de l’intercanvi i estimula l’aprenentatge,
la convivència i la participació.
Amb aquesta voluntat, s’organitzen
diverses activitats. Enguany, per desè any
consecutiu, es fa el taller de pintura d’aquarel·la de Carles de la Torre, que finalitza amb una exposició de tots els treballs realitzats. En aquesta ocasió, la

una riquesa extraordinària. Ells em veuen
com un més, i entre nosaltres s’estableix un
diàleg planer i molt col·loquial.

Com va sorgir la idea de fer aquest taller?
Va sorgir quan l’Eladi Torres era regidor de
Cultura i es va crear el Consell de les Arts,
una formació que buscava l’acord entre els
artistes del Masnou i l’Ajuntament per
fomentar les relacions intergeneracionals. Va
coincidir amb una època en què m’acabava
de jubilar i la proposta de dedicar el meu
temps lliure a ensenyar a pintar tots els nens
i nenes em va fascinar. Ensenyar a pintar els
més petits fomenta un intercanvi que genera

Què n’extreu el seu alumnat?
N’extreu una afició que després es manté i
molts segueixen posant-la en pràctica a les
escoles de dibuix. Quan sento que un nen o
nena que ha participat en el meu taller després s’apunta a classes de pintura per continuar aprenent, me n’alegro moltíssim, perquè
és una cosa que t’omple molt.
A més, els ensenyo aquarel·la, perquè crec
que, dins del món de la pintura, l’aquarel·la és
màgica, perquè l’acompanya el moviment de
l’aigua, que desperta la sensibilitat de la pintura. Els ensenyo que, igual que l’aquarel·la,
ells també han de ser transparents.
Com valora aquesta activitat?
Ensenyar els nens i nenes a pintar és gaudir.
Els meus alumnes tenen entre 8 i 9 anys i, per
mi, aquesta és una etapa francament
extraordinària. Són molt gestuals, no tenen
cap por a fer el ridícul i s’atreveixen amb
qualsevol repte que se’ls planteja.

Una Setmana Santa ben lúdica
zada per un equip d’educadors i educadores.
Pel que fa als racons, estaven diferenciats: hi
havia un racó de nadons (sonalls, peluixos...), de
psicomotricitat (tobogan, balacins, baldufes...),
un de construccions (Lego, fustes...), un de joc
simbòlic i titelles (nines, teatre...), un d’habilitat
(ping-pong, billar...) i un de jocs de taula (jocs
en català i jocs d’arreu del món). També, hi
havia jocs perquè les persones nouvingudes
descobrissin la nostra cultura i compartissin
estones amb tots els infants..

ARXIU AJUNTAMENT

Entre el 6 i el 8 d’abril, durant les vacances de
Setmana Santa, el CEIP Rosa Sensat va acollir
la ludoteca Juguem Jugant, una activitat
emmarcada dins del Pla educatiu d’entorn per
la qual cada dia van passar més de 120 persones. Els nens i nenes de 0 a 11 anys, acompanyats sempre per una persona adulta, van poder
jugar als diferents racons i espais que ofereix la
ludoteca. Aquesta iniciativa s’estructurava a
partir de diferents racons de joc especialitzats
per edats o tipologies de joc, i estava dinamit-
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La Biblioteca Pública Joan Coromines
supera les 60.000 visites per any

JOSEP PUIG

El 2008, l’equipament ha superat els 1.100 carnets de préstec nous

La Biblioteca va celebrar el seu desè aniversari al desembre de 2008.

La Biblioteca Pública Joan Coromines,
que al desembre del 2008 celebrava el seu
desè aniversari, s’està definint com un
dels espais més importants en la dinamització de la vida sociocultural del municipi, com demostra el fet que l’equipament
ha comptat amb un total de 60.164 visites
al llarg del 2008. Aquesta és només una

duint un canvi substancial. A la Biblioteca Joan Coromines, durant el 2008 s’hi
han dut a terme 91 activitats de promoció
de la lectura, de les quals destaquen 17
tallers, 20 hores del conte i 8 clubs de lectura, totes amb una gran resposta per
part del públic. En el marc d’aquestes
propostes, també es fan presentacions de
llibres, com el de l’autora masnovina
Carolina Lozano el 15 d’abril passat, o
tertúlies sobre els darrers èxits editorials.
Un ampli fons

Actualment, la Biblioteca del Masnou
compta amb un fons de 32.669 documents.
El darrer any, se n’hi han incorporat 3.261,
amb la qual cosa es podria dir que es disposa d’1,48 documents per cada habitant
del municipi. De les més de 60.100 visites
que rep l’equipament a l’any, 20.200 han fet
ús del servei de préstec. Segons les xifres,
els documents més reclamats són els
DVD, amb 21.623 documents prestats,

xifra que ho demostra la vitalitat d’un
espai que espera la seva ampliació, que
actualment es troba en l’elaboració del
projecte executiu i que ha de ser una realitat a partir del febrer de 2010.
Si la imatge tradicional d’una biblioteca és la d’un espai que la gent visita per
llegir-hi en silenci, actualment s’està pro-

seguits de les novel·les, amb 8.431 préstecs, i els contes infantils, amb 6.810. Per
poder optar a aquests documents, és
imprescindible el carnet de préstec.
Enguany se n’han fet 1.116 de nous.
Les noves tecnologies també suposen
un valor afegit en l’oferta de la Biblioteca,
on es pot disposar de connexió a Internet,
ja sigui mitjançant els ordinadors de què
disposa (12) o bé mitjançant Wi-Fi. En
total, el 2008, aquest servei ha tingut un
total de 17.566 usuaris i usuàries. D’altra
banda, la pàgina web de la Biblioteca, mitjançant la Xarxa Municipal de Biblioteques
de la Diputació, ha rebut 4.763 visites.
La regidora de Cultura, Marta Neira, ha
valorat molt positivament aquestes dades i
ha afirmat que “la Biblioteca és un espai de
proximitat molt valorat i utilitzat per la ciutadania, la qual cosa justifica la seva ampliació imminent per dotar-la de l’espai necessari, que servirà per accentuar la seva funció
de dinamització sociocultural”.

MIREIA CUXART

La festa de les lletres al Masnou

Presentació de la Flor de seda, el 23 d’abril.

La presentació d’una rosa mocador de
seda amb poemes de Vicenç Llorca, un
nou autobús, les roses i els llibres van
animar una de les diades més importants
de la cultura catalana.
Pels volts del 23 d’abril, la rosa i els
llibres són els grans protagonistes de la
vida ciutadana. Com a preàmbul de la
gran celebració, el 15 d’abril, l’autora
masnovina Carolina Lozano va presen-

dora de Cultura, Marta Neira.
El dia 23, jornada central de la celebració, el municipi va celebrar la Diada
de Sant Jordi i els carrers del Masnou es
van omplir de paradetes amb llibres i
roses. Entre els actes més destacats de la
jornada, a la tarda, l’artesana Anna
Albert va presentar el mocador “Flor de
seda”, il·lustrat amb poemes del poeta
establert al Masnou Vicenç Llorca.
Durant l’acte, Llorca va llegir poemes del
seu llibre L’últim nord, acompanyat del
violí d’Enric Badal. També es va aprofitar per donar a conèixer la guia de recursos bibliogràfica feta per les biblioteques
municipals de la comarca, enguany enfocada al teixit industrial del Maresme.
Nou autobús per fer més gran la festa
ciutadana

tar Diabólica, la seva darrera novel·la, a
la Biblioteca Pública Joan Coromines.
Durant l’acte, també es va fer una mena
de taller literari en què l’autora va
explicar com preparava els seus llibres
(els personatges, els espais, el temps...)
i va donar consells a les persones assistents que volien escriure. L’acte va
comptar amb la presència de l’alcalde
del Masnou, Eduard Gisbert, i la regi-

A més a més, també es va estrenar un
nou autobús per al recorregut habitual
que uneix els diferents punts de la vila. A
la tarda, els i les representants del consistori van inaugurar simbòlicament el
nou vehicle i van fer el trajecte de la
línia.
Per al jovent, la Regidoria de Joventut, dins el Pla d’acció jove del Masnou
2009-2012, va celebrar la Diada de Sant

Jordi, a la tarda, a la placeta de Ca n’Humet, on es van poder intercanviar llibres, fer bookcrossing i crear una rosa
de sucre.
Més actes

Hi havia una sèrie d’actes relacionats
amb la celebració de les lletres per al cap
de setmana. Alguns no es van poder dur a
terme per la pluja, tot i que es van ajornar
per a altres dates. La Biblioteca Pública
Joan Coromines va organitzar, el divendres 24, una sessió especial de Sant Jordi
per als infants del Masnou: una hora del
conte a càrrec de l’alumnat de segon curs
del cicle formatiu de grau superior d’educació infantil de l’IES Maremar, i la confecció d’un llibre gegant i tridimensional
van amenitzar la tarda dels nens i nenes.
D’altra banda, el CEIP Ocata va haver de
suspendre la celebració prevista per al 26
d’abril, per a la qual també s’havia programat la presentació de la mascota de l’escola, l’Ocaton.
L’exposició “Iconografia jordiana",
que mostra Sant Jordi en diferents representacions de l’art, la numismàtica, la
medallística o el costumari popular, es
podrà veure fins al 8 de maig a Gent del
Masnou.

XXII Concurs de Cartells Festa Major del Masnou 2009
Recordeu que fins al 16 de maig és obert el termini per presentar obres al XXII Concurs de Cartells
Festa Major. Hi pot participar qualsevol persona que visqui o treballi al municipi. La tècnica és lliure
i la temàtica ha de fer referència als Gegants del Masnou. Al cartell, hi ha de constar la inscripció
“La festa més gegant” i, a més a més, “Festa Major de Sant Pere, el Masnou 2009”, de manera visible.
Els treballs es poden enviar per correu a l’Ajuntament del Masnou, Ca n’Humet, Activitats i Festes,
c/ de Fontanills, 77. També es poden presentar presencialment.

Podeu consultar les bases senceres a: www.elmasnou.cat

- Comissió de Festes
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A punt per a la Caminada dels Tres Pobles?

L’activitat sempre aconsegueix una gran participació.

Alella
El Bosquet (davant de l’IES d’Alella)
El Masnou
La plaça de Ramón y Cajal
Teià
Poliesportiu El Cim

Arriba el primer Half Challenge
Costa de Barcelona-Maresme

El 24 de maig, el Maresme serà el centre
esportiu d’atenció internacional com a
conseqüència de la celebració del I Half
Challenge Costa de Barcelona-Maresme,
un triatló de mitjana distància que aplegarà 2.200 atletes d’arreu.
Aquesta prova esportiva consisteix a
nedar 1,9 km, fer 90 km amb bicicleta i
córrer 21 km. La cursa ciclista seguirà el
traçat de la Nacional II entre Calella i el
Masnou (concretament fins a l’altura del
baixador de la RENFE d’Ocata, lloc on
es farà el canvi de sentit), motiu pel qual
aquesta via restarà tallada al trànsit
durant un període aproximat de 9 hores
(entre les 05.30 i les 14 h), així com tots
els seus accessos i entrades o sortides a
garatges.
La celebració d’aquesta competició
esportiva és una gran promoció dels
municipis participants en l’àmbit inter-

nacional, atès que les condicions són
força favorables per assolir rècords
mundials.
Des del carrer de Tomàs Vives es
podrà accedir cap a Barcelona per la NII i els vehicles que vulguin accedir cap
a Mataró-Girona ho hauran de fer per la
carretera d’Alella agafant l’autopista C32. A tots aquests vehicles que hagin
d’agafar necessàriament l’autopista en
direcció Mataró, se’ls facilitarà un
tiquet que servirà per evitar el pagament del peatge. També s’habilitarà un
carril en un únic sentit des de la riera de
Teià fins al Torrent Can Gaio, perquè els
vehicles accedeixin a la gasolinera de la
N-II.

L’AJUNTAMENT I LA POLICIA LOCAL DEL MASNOU,
EN COL·LABORACIÓ AMB
EL CONSELL COMARCAL
DEL MARESME I AMB ELS
MOSSOS D’ESQUADRA, HAN
TREBALLAT PER ESTABLIR
VIES ALTERNATIVES DE
CIRCULACIÓ I REDUIR
AL MÀXIM POSSIBLE LES
MOLÈSTIES ALS CIUTADANS I CIUTADANES

sense l’acompanyament d’un adult hauran de portar el full d’inscripció amb
l’autorització signada.
L’activitat compta amb la col·laboració d’entitats de les tres poblacions: el
Centre Excursionista del Masnou, el
Centre Excursionista d’Alella, l’Associació d’Amics i Antics Escoltes del Masnou, l’AE Foc Nou, el Grup per al Consum Responsable Cistella Verda, el grup
de senderisme d’Alella Peu a Terra,
l’ADF Teià, l’Agrupació Defensa Forestal
La Conreria, Marfil Alella i la Diputació
de Barcelona.

Torna el campionat de bitlles
festius al matí. Com a conseqüència de
les obres que s’estan fent al seu carrer,
ara entrenen a Can Malet.
El grup de veïns i veïnes va resultar
campió a la competició de Sant Llorenç
de la Muga a començament del mes d’abril.

Des d’aquest mes d’abril fins al juliol,
tornen les competicions i els entrenaments de bitlles catalanes, organitzats
pel veïnat del carrer de Sant Rafael.
Com ja va passar la temporada passada,
els entrenaments i les competicions es
duen a terme els dissabtes, diumenges i

VEÏNS DE SANT RAFAEL

Els punts de trobada
als tres pobles són els
següents:

ment d’esmorzar. Es preveu que l’activitat s’acabi cap als volts de les 13 h, amb
l’inici de la baixada.
Les inscripcions són limitades a
1.300 participants i es podran fer fins al
14 de maig a l’oficina de la Regidoria
d’Esports al Poliesportiu Municipal d’Alella, al Complex Esportiu o a la pàgina
web de l’Ajuntament del Masnou, o al
Poliesportiu Municipal El Cim o a l’Ajuntament de Teià. Els infants menors de 14
anys hauran d’anar acompanyats d’una
persona adulta, i els nois i noies d’entre
14 i 18 anys que hi vulguin participar

Ricky Rubio anirà al ‘draft’ de l’NBA

ARXIU AJUNTAMENT

Després de l’èxit de les tres edicions
anteriors de la Caminada dels Tres
Pobles, aquest any arriba la quarta. L’activitat es promou des dels municipis del
Masnou, Alella i Teià, amb la finalitat de
fomentar una nova cultura de trobada
entre els vilatans i les vilatanes d’aquestes localitats. La IV Caminada tindrà lloc
el diumenge 17 de maig, amb un recorregut d’aproximadament cinc quilòmetres.
La sortida serà a les 9 h des d’Alella i el
Masnou, i a les 9.30 h des de Teià, i s’anirà fins al pla de Can Gurguí, on totes les
persones participants gaudiran gratuïta-

El basquetbolista masnoví Ricky Rubio,
actual base del DKV Joventut, és elegible al proper draft, el procés d’elecció
de nous jugadors de l’NBA. La cerimònia del draft se celebrarà el 25 de juny
al Madison de Nova York. Rubio ha
declarat a la premsa que ja es troba
preparat per saltar a l’NBA, considerada la millor competició de bàsquet del
món.
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Joan Casals, president de Gent del Masnou
“Si perdem la nostra història, perdem els referents”
Es confessa un enamorat del seu poble, el Masnou, on va néixer l’any 1941. Va estudiar a l’escola Sagrada Família per continuar després els seus estudis a l’Acadèmia Montserrat i d’allà va passar a l’Acadèmia Badalonesa, on va cursar els estudis de peritatge mercantil. Amb només 16 anys, va entrar a treballar a l’oficina de Caixa de Catalunya al Masnou, on només hi
havia el director, Ezequiel Maristany. Va començar com a grum i va passar per tot l’escalafó de l’empresa fins a arribar a ser el
director de l’oficina del Masnou. A més a més, ha dedicat bona part del seu temps a Gent del Masnou. El proper mes de gener celebrarà els 25 anys al capdavant de l’entitat.
lar, o a la platja. Malgrat les carències,
encara hi ha espais de trobada i la gent
encara es coneix pel carrer.
Potser el que més em desagrada és que
som un poble de vegades massa passiu. Hi
ha moltes entitats, moltes activitats i ha
un munt de coses que es fan, però som
passius. Cal prendre posicions per vetllar
pel poble, perquè no tot ho han de fer els
polítics. La societat civil hauria d’aportar
més dinamisme, més crítica i més
col·laboració.

Com va començar la seva relació amb
Gent del Masnou?

Ara fa 26 anys, un grup d’amics, gairebé
tots procedents de l’escoltisme, volíem
fer alguna cosa per al poble. No sabíem
què, però vam intentar crear un grup que
vetllés per fer activitats culturals i cíviques per al Masnou. Així va néixer aquest
projecte. El 27 de gener de 1985 es va fundar Gent del Masnou com a entitat. Vam
començar al garatge de casa meva. Després, ens van acollir a l’antic Casinet, fins
que vam anar a parar al local social que
tenim ara, que és de la Fundació La
Calàndria i va ser inaugurat el 26 de
febrer de 1989.

LA CORAL XABEC ÉS EL NOSTRE EMBLEMA. AVIAT PARTICIPAREM EN L’ENREGISTRAMENT D’UN DISC

Per quins objectius treballa l’entitat?

FA 26 ANYS, UN GRUP D’AMICS VOLÍEM FER ALGUNA
COSA PER AL POBLE. VAM
FUNDAR L’ENTITAT
Com treballa per aquests objectius?

Gent del Masnou, com a entitat, ha tingut
l’encert i la gosadia de tirar endavant un
butlletí mensual, creat el 1987, que ha estat
una eina molt important, perquè fem arribar a tot el poble de manera gratuïta allò
que fem, allò que pensem i allò que pensen

L’entitat i vostè personalment van rebre
el guardó dels premis “Eduquem? Fem
pinya!” A més, vostè és un membre molt
actiu del Nucli Impulsor del PEM. Com
valora aquesta campanya?

MIREIA CUXART

L’objectiu bàsic, i així ho diuen els estatuts, és la promoció i la defensa de la llengua i la cultura catalanes. A partir d’aquí,
la llengua i la cultura catalanes són també
la llengua i la cultura del Masnou. Volem
fer poble i intentar aportar coses al municipi. Al Masnou, que és un poble que m’estimo molt, sempre hi ha coses per millorar,
i aquesta és la qüestió. Per això, a Gent del
Masnou estem fent una tasca de recopilació de la història local a partir d’articles i
altres documents. Si perdem la nostra història, perdem els referents i el poble no
sap cap on va. També treballem pel civisme, és a dir, fer cultura és una actuació
cívica. Pretenem que dins del poble hi hagi
una relació amable i de respecte, que la
gent es pugui relacionar i conviure dins de
la diversitat que hi ha. Si això no es potencia des del civisme, a la llarga crea fractures que nosaltres volem evitar.

els nostres col·laboradors –que no necessàriament coincideix amb l’opinió de l’entitat, però hi tenen una plataforma per
exposar les seves idees. També té l’apartat
de bústia oberta, que és un apartat molt
interessant, perquè ofereix la possibilitat
que la gent del carrer pugui dir què pensa.
Ja hem tret 264 números.
També, des que tenim local, vam iniciar les exposicions i no hem parat mai.
Hem tingut exposicions contínuament, la
qual cosa ens ha permès donar a conèixer
temes que són de casa nostra. D’altra
banda, la Coral Xabec és, potser, l’emblema de l’entitat: ens dóna vida i representa el poble quan sortim a fer concerts.
Properament gravarem un disc amb
altres corals i la nostra hi aportarà tres
peces populars del Masnou. Després, es
farà un concert al Palau de la Música
Catalana, el 28 de juny de 2009.
A més a més, també fem cursos de

balls de saló, de swing, de teatre… Participem en la vida ciutadana, en el festival
DISMA, cedim el local per a les donacions
de sang...
Com veu el Masnou d’ara?

S’ha fet gran, ha crescut, jo diria que
massa. El Masnou té un espai molt limitat
i l’estem ocupant d’una manera desmesurada. Teníem esperances que s’obririen
espais, que es farien més zones verdes. Ho
havien dit tots els partits polítics, tant els
que han estat al Govern com els que hi ha
ara, però no ha estat ni és així. I la culpa és
de tots, tant dels polítics com del mateix
poble, que ha reaccionat poc davant de
determinades actuacions municipals. Hauríem d’haver estat més valents, dir les
coses pel seu nom i pressionar més.
Malgrat això, el Masnou té moltes virtuts.
Encara podem anar pel Camí Ral i saludar
la gent i trobar-nos un momentet per par-

Campanya d’identificació d’animals de companyia
Des del 20 d’abril fins al 20 de juny de 2009
9a Desfilada de Gossos d’ADAM. El 18 d’abril, a les 11 h, a la platja d’Ocata
(davant del baixador). Hi trobareu activitats, regals i un refrigeri. I no oblideu de porta-hi el vostre gos!
Des del 20 d’abril fins al 20 de juny de 2009, les persones propietàries de gossos i gats del Masnou teniu la possibilitat
d’identificar el vostre animal amb un microxip homologat, amb un descompte de 21 euros.

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

S’està fent un intent seriós perquè sigui
un projecte en què s’involucri tot el poble
i sigui una feina de tothom. Ha de ser tota
la ciutadania del Masnou qui s’encarregui
de l’educació i cadascú hi té alguna cosa
a dir, perquè tots tenim uns valors importants per aportar. També és cert que ens
està costant força involucrar-hi més persones. El Nucli Impulsor som poca gent,
però hem anat avançant. En aquests
moments tenim uns projectes en marxa
importants, com el de la possible emissora de ràdio municipal i el projecte de
crear un mecanisme d’arrelament al
poble: el sentit de pertinença. La regidora
Carme Giol va iniciar el projecte i l’ha
continuat el regidor Màxim Fàbregas, i
ara ha agafat una bona embranzida i s’ha
de dir que tinc esperances que seguirà
endavant i funcionarà.
I sobre el premi?

Aquest reconeixement que se’ns va donar
d’alguna manera és un petit orgull per a
l’entitat, per poder dir: mira estem fent les
coses amb seny i tenim una línia de funcionament que cal seguir. És un mèrit de tota
l’entitat i de totes les persones que hi
col·laboren.

T’ESTIMO,
NO EM PERDIS.
POSA’M EL XIP

