
Novembre, el mes
per actuar contra
la violència de
gènere Pàg. 7

Al llarg de tot el mes de novembre, l’Ajun-
tament del Masnou i diverses entitats han
organitzat un ampli programa d’actes per
mostrar el rebuig a la xacra social que
representa la violència contra les dones.
L’acte central serà el 25 de novembre, amb
la lectura d’un manifest i una conferència.

El Masnou vetlla i treballa
per la salut mental Pàg. 6

Al llarg del 2009, l’Ajuntament ha dut a
terme o ha participat en diverses iniciati-
ves que han significat un pas endavant
important en la lluita per a la millora de les

condicions de vida de les persones que
pateixen algun tipus de malaltia mental. En
aquesta tasca, el consistori compta amb
diversos aliats, com ara l’entitat ESQUIMA.

Inclou l’agenda 
de l’1 de novembre 
al 15 de desembre
No us perdeu cap de les activitats
que es fan al municipi

El Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar, amb els vots a favor del PSC, ICV-EUiA, ERC i PP, les orde-
nances per a l’any 2010, que es caracteritzen perquè no experimenten cap pujada respecte a les de l’any
2009. L’IBI, que continua amb el procés de revisió cadastral iniciat el 2002, es fixarà en 0,83%, cosa que
significa un descens de 6 centèsimes respecte al 0,89% que es va aplicar l’any anterior. La proposta apro-
vada va comptar amb el vot en contra de CiU, que demanava que no només es congelessin els impostos,
sinó que també s’abaixessin.
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PSC, ICV-EUIA, ERC i PP acorden 
congelar els impostos i les taxes 
per al 2010 Pàg. 3
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TRIBUNA POLÍTICA Pàg. 8

L’ENTITAT Pàg. 9

L’AGENDA Pàg.  10 i 11

Sumari
CARTA DE L’ALCALDE
Cal afrontar els 
problemes i continuar
endavant  
Pàg. 2

CIUTADANIA
Comencen les obres 
de l’entorn de l’antic
edifici de Correus 
Pàg. 4

PROMOCIÓ 
ECONÒMICA
Incertesa entre 
la plantilla de DOGI
pel futur de l’empresa 
Pàg. 5

EDUCACIÓ
Comença el curs 
amb una reflexió sobre 
la importància de 
l’educació 
Pàg. 12

JOVENTUT
Ja es poden presentar
obres a la convocatòria
Jove Creació
Pàg. 13

CULTURA
El Nadal tindrà pessebre
vivent a Can Malet
Pàg. 14

ESPORTS
Els homes i les dones de
ferro passen pel Masnou
Pàg. 15
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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.

Pescadors recollint la xarxa des d’una barca

Tres pescadors recullen la xarxa des d’una barca a la platja. El de

sobre la barca és Josep Batlle. Els altres són Joan Valls i Quirico Arbós

(a la dreta). S’ho mira el Sr. Puig, de la botiga Marfanet. Cala Marina.

Barca: Joan Josep. Fotografia de Teresa Torres, datada entre el 1950 i

el 1959, donada a l’Arxiu Municipal per la família Vendrell.

Fotografia documentada per: Maria Cid, Rita Terrades, Joan Oliveras, Francesc Fàbregas, Jordi Milà, 
Carlos Maristany, Joan Maresma, Arturo Pascual, Rosa Pagés, Jaume Grané, Ana Maria Mora, Aurora
Mateo, Marcel Cid, Margarita Costa, Marcel·lina Puig, Joan Puig, Joan Cid, Ramon Asensio i Francesc Duran

Aquest és un espai perquè ens envieu aquelles imatges que més us agraden del Mas-
nou 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, Ajun-
tament del Masnou, passeig de Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou. No es publica-
ran comentaris que atemptin contra persones o institucions.

@ M’agrada / No m’agrada

L’asfalt del carrer de Roger de Flor. Per què és diferent que la resta? El seu
aspecte és més brillant i, sovint, és motiu de caigudes i relliscades, tant
dels vianants com també de bicicletes i motocicletes. Un perill.

Pere Pons

Miquel 
Bargalló ens
ha enviat
aquesta foto-
grafia feta
durant la cele-
bració d’un
correfoc al
Masnou.
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Ajuntament
93 542 47 00

Àrea de Manteniment 
i Serveis 
93 540 75 50

Àrea de Promoció 
Econòmica 
93 540 62 00

Àrea de Serveis a les 
Persones 
93 540 74 40

Arxiu Municipal 
93 540 15 11

Biblioteca Pública 
Joan Coromines 
93 540 90 56

Ca n’Humet. Punt 
d’Informació Juvenil AC-
CÉS
93 540 00 56

Casa de Cultura 
(Sala d’Exposicions) 
93 555 66 00

Cementiri Municipal 
93 555 76 02

Centre de Formació 
d’Adults El Masnou
93 540 07 82

Jutjat de Pau 
93 555 07 13

Mercat Municipal 
93 555 19 65

Museu Municipal de Nàutica
93 540 50 02

Oficina Benestar Social 
de la Generalitat 
93 540 28 80

Oficina Local Habitatge 
93 540 91 38

Oficina Municipal 
del Consumidor (OMIC) 
93 540 74 40

Oficina Municipal 
Escolarització (OME)
93 540 40 25

Poliesportiu Municipal 
93 555 61 03

Recaptació
93 542 47 38
93 542 47 39

Sales de Vetlla 
Municipals 
93 540 18 22

Servei Municipal 
de Català 
93 540 22 85
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Coordinació: 
Sònia Hernández
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Mireia Cuxart i Sònia Hernández
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Servei Municipal de Català. Mònica Clotet
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Josep Puig
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Telèfons d’interès

SERVEIS

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

URGÈNCIES

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

INFORMACIÓ

La crisi econòmica continua present en moltes famílies del Masnou, en els nostres autònoms, en els nostres comer-
ços i en les nostres empreses, entre molts altres àmbits. A partir d’aquesta realitat, l’Equip de Govern està treballant
en un informe monogràfic sobre la crisi amb el qual es volen donar a conèixer quins són els serveis que, de manera
regular, l’Ajuntament ofereix a la ciutadania i aquells altres que, de manera excepcional, hem posat en marxa al llarg
del 2009, més uns altres que desitgem que formin part de la nostra proposta de pressupost per al 2010. Abans de tirar
endavant l’informe, però, volem convidar les altres formacions que no formen part del Govern a estudiar el docu-
ment i a sumar-se a les seves propostes.

Un primer pas de realisme, per solidaritzar-nos amb les persones afectades per la crisi i també amb la resta de
masnovins i masnovines, s’ha produït amb la congelació de les ordenances fiscals per al 2010, una mesura que ha
comptat amb el suport majoritari dels grups municipals, un acord pel qual ens hem de felicitar.

Un altre tema que també ens preocupa i que denunciem amb dolor i indignació és el saqueig a la Fundació Orfeó
Català-Palau de la Música per part de determinades persones, que no senyors, i desitgem que s’apliqui el que deter-
mini la justícia amb la màxima agilitat i contundència.

En aquest sentit, vull manifestar el nostre ple suport al masnoví Lluís Millet Loras, nét de qui va ser el director de l’Or-
feó Català i fundador del Palau de la Música, i fill de Lluís Maria Millet, director com ell, al seu dia, de l’Orfeó Català.

Finalment, com a vocal de la Junta del Patronat, em complau fer públic el nostre suport a la senyora Mariona Caru-
lla, presidenta de l’Orfeó, que, amb rigor i contundència, està treballant per aclarir els fets i reorganitzar la institució.

Línia 
directa
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 directa-
ment a l’edil perquè us sigui contestada. Podeu fer
arribar les vostres consultes al correu electrònic
elmasnouviu@elmasnou.cat, per correu conven-
cional 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 rebu-
des se’n seleccionarà una per publicar-la.

Andreu Adrover pregunta:
Només la guingueta de davant de casa té permís per
a dues actuacions setmanals (permisos excepcionals
a part). El mateix passa amb les guinguetes que que-
den a dreta i esquerra, com a mínim, quatre nits per
setmana. No estem bé a casa. És just? Els que vivim
als pisos superiors de Prat de la Riba no podem mirar
la TV, ni llegir un llibre, ni dormir cada cop que es fa
una d’aquestes activitats, que estan molt bé, i ens
agraden a tots, però crec que l’Ajuntament hauria
d’acceptar d’una vegada que tanta freqüència no és
sostenible ni just per als que vivim al davant del mar.

Ernest Suñé
Regidor de Noves Tecnologies, Medi Ambient 
i Paisatge, i Manteniment i Serveis Municipals

La conciliació del descans d’una part de la ciutadania amb
el lleure ha estat sempre una tasca difícil en què les admi-
nistracions no sempre han aconseguit l’equilibri idoni.
Entenem que hi ha famílies que, pel fet de viure a prop
de la platja, pateixen les molèsties de les activitats que
s’hi programen. Any rere any millorem la gestió i incor-
porem nous elements que permeten equilibrar les molès-
ties amb el gaudi. Cal entendre, també, que les guingue-
tes de la platja donen un servei a la ciutadania. Per afron-
tar aquest problema, la Comissió de Platges és una bona
eina. La representació de tots els grups polítics permet
consensuar acords que beneficiïn el major nombre pos-
sible de persones. Estem elaborant un nou plec de condi-
cions que tindrà en compte totes les sensibilitats i espe-
rem que sigui un pas endavant per tancar les polèmiques
sobre els usos de la platja. En tot cas, com sempre, resto
a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Estratègies per combatre la crisi
El 15 d’octubre passat, el Ple de l’Ajuntament va aprovar les orde-
nances per al 2010, amb el vot a favor de quatre de les cinc forma-
cions polítiques que componen el consistori. La principal caracte-
rística d’aquests impostos i taxes és la congelació, és a dir, que no
experimenten cap pujada respecte a l’any anterior. Amb aquesta
mesura, el consistori vol contribuir a pal·liar o, si més no, no incre-
mentar els efectes de la crisi econòmica global. L’increment zero
s’ha considerat la millor manera d’equilibrar la pressió fiscal sobre
la ciutadania i la necessitat de recaptar per part de l’Administra-
ció local per tal de dur a terme la seva gestió. L’IBI, que continua
amb el procés de revisió cadastral, es fixarà en 0,83% punts, cosa
que significa un descens de 6 centèsimes respecte al 0,89% que es
va aplicar l’any passat. Actualment, en l’activitat de l’Ajuntament,
precisament, tenen una importància especial les polítiques d’ajut,
formació i promoció de l’ocupació, i els serveis socials, per als
quals és imprescindible continuar disposant d’ingressos. Per tant,
cal celebrar que una destacada majoria hagi estat capaç d’arribar
a un acord responsable amb les necessitats de la ciutadania i, alho-
ra, amb la dinàmica de l’Administració. 

Aquesta iniciativa de no augmentar els impostos resulta signi-
ficativa en la gestió de l’Ajuntament si es té en compte que, el 2009,
els ingressos municipals es van reduir en més d’un milió d’euros,
que haurien d’haver provingut del sector de la construcció i de la
compravenda d’habitatge. A més a més, el 2010 continuaran les
restriccions, ja que les aportacions de l’Estat també es reduiran.
En conjunt, aquestes xifres demostren que el pressupost munici-
pal, que s’ha d’aprovar properament, haurà d’ajustar-se a aquesta
situació, com ja s’hi va ajustar també l’any passat.

Editorial
Eduard Gisbert 

Alcalde

Imatges del record



Les taxes i els impostos municipals del 2010
no experimentaran cap pujada respecte als
del 2009. Aquest és el resultat de les orde-
nances fiscals aprovades pel Ple de l’Ajun-
tament en la sessió plenària del 15 d’octu-
bre. Segons va explicar el regidor de Finan-
ces, Artur Gual, aquests impostos es carac-
teritzen per la “congelació”, a causa de la
conjuntura econòmica actual, que està tenint
efectes negatius tant sobre les economies
domèstiques com en la de l’Ajuntament. Les
ordenances aprovades són fruit d’un acord
previ entre quatre dels cinc partits que for-
men part del consistori (PSC, ICV-EUiA, ERC
i PP). Gual va remarcar la importància d’ha-
ver arribat a l’acord de no apujar els impos-
tos en les circumstàncies actuals, i l’exerci-
ci de responsabilitat i compromís que havien

fet totes les forces polítiques implicades:
“Estic molt content i molt orgullós de per-
tànyer a un consistori com aquest, en el qual
quatre dels cinc grups municipals, amb una
situació econòmica com la que estem vivint,
hem estat capaços de posar-nos d’acord.” 

Les quatre formacions es van felicitar per

haver arribat a aquest acord, mentre que CiU
va votar en contra de la proposta perquè és
del parer que no només s’haurien de conge-
lar els impostos, sinó que caldria abaixar-los.
La sessió va estar presidida pel regidor d’ICV-
EUiA Màxim Fàbregas, ja que l’alcalde,
Eduard Gisbert, es va excusar per la seva
absència per problemes d’agenda. 

El punt més debatut de les ordenances
va ser el referent a l’impost sobre béns
immobles (IBI). Segons la proposta aprova-
da, se situarà en el 0,83%, fet que suposa una
rebaixa de 6 centèsimes de punt respecte al
0,89% que s’aplicava l’any anterior. Amb
aquesta rebaixa es pretén equilibrar la revi-
sió cadastral iniciada el 2002. Pere Parés,
portaveu de CiU, va insistir en la necessitat
de rebaixar més aquest índex, fins a arribar

al 0,81, per “promoure l’estalvi en les econo-
mies domèstiques i, de retruc, en les despe-
ses municipals”. En aquest sentit, des d’ERC,
el regidor Oriol Fernández va afirmar que
“no abaixar encara més l’IBI és també una
mostra de responsabilitat” respecte als
ingressos que l’Ajuntament necessita per fer
front a la gestió diària de l’organització i
atendre les necessitats de la ciutadania. Inci-
dint en aquesta idea, el portaveu del PP,
Frans Avilés va afirmar que “tots haurem
de fer esforços el 2010, i l’Ajuntament haurà
de demostrar que una bona gestió econòmi-
ca, eficient i eficaç, pot significar mantenir
la majoria de les prestacions o totes les pres-
tacions sense necessitat de carregar més les
butxaques dels ciutadans”.

Altres taxes
Les noves ordenances preveuen altres taxes
i bonificacions. En el cas de les primeres,
s’han previst, entre altres mesures: un impost
per als caixers automàtics i les màquines
expenedores ubicades al carrer, que se situa
en els 310,25 euros; un altre en concepte d’o-
cupació pública per rodatges o per sessions
fotogràfiques, de 450 o 250, respectivament,
i un altre per la utilització del domini públic
municipal per part d’empreses explotadores
de serveis de telefonia mòbil, que podria
suposar un ingrés de més de 72.000 euros. 

També s’han previst algunes bonifica-
cions, com en el cas de la taxa per recolli-
da d’escombraries d’industrial per als
comerços dels carrers de Sant Felip i de
Sant Rafael, que s’han vist afectats per les
obres del Fons Estatal d’Inversions Local
(FEIL), o com la que beneficiarà les famí-
lies monoparentals, que començaran a gau-
dir de les mateixes bonificacions que les
famílies nombroses.
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La crisi econòmica global obliga 
l’Ajuntament a congelar els impostos
Quatre de les cinc forces polítiques del consistori aproven la modificació de les taxes municipals

EL REGIDOR DE FINANCES 
VA AGRAIR EL SUPORT 
I L’EXERCICI DE RESPONSA-
BILITAT DE LES FORCES
POLÍTIQUES LOCALS QUE
VAN VOTAR LA PROPOSTA

L’IBI, QUE CONTINUA AMB LA
REVISIÓ CADASTRAL INICIA-
DA EL 2002, SE SITUARÀ EN
EL 0,83%, 6 CENTÈSIMES
MENYS QUE EL 2009

D’esquerra a dreta: Enric Folch (PSC), Frans Avilés (PP), Màxim Fàbregas (ICV-EUiA), Artur Gual (PSC) i Oriol Fernández (ERC).
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“Segons dades recents, el cost de la vida és del -1%. No cal
tenir gaires coneixements econòmics per entendre que, quan
hi ha un increment 0 de la fiscalitat local, suposa, en realitat,
més pressió fiscal, i allò que creiem que s’ha de fer en aquest
moment no és ni tan sols congelar, sinó, més aviat al contra-
ri, abaixar els impostos.”

“Intentar presentar la congelació de l’IBI i la resta d’im-
postos i taxes com una mesura de sensibilitat amb la situa-
ció és, al nostre criteri, un exercici de maquillatge, perquè,
rere aquest futur titular, s’hi amaga el fet que els masnovins
seguirem pagant un any més per damunt del cost de la
vida.”

“El nostre Grup és conscient que ha defensat una proposta
en el sentit contrari de les intencions del Govern i, consegüent-
ment, no ens volem fer responsables d’aquesta decisió.”

“Estem molt satisfets amb aquestes taxes i ens hi sentim
molt còmodes, perquè, de fet, creiem que reflecteixen la
nostra motivació, la de buscar l’equilibri necessari entre
els ingressos que ha de tenir un ajuntament si es volen
continuar prestant els serveis que ofereix i el no-
increment de la pressió fiscal per a la ciutadania. I en
tots dos casos cal tenir en compte que ens trobem 
en anys difícils, tant per a la ciutadania com per als
ajuntaments.

També estem satisfets perquè creiem que hi ha una
certa dosi d’imaginació, ja que s’han buscat recursos
alternatius. Per exemple, amb la nova taxa que afectarà
les empreses de telefonia mòbil o la que s’aplicarà als
caixers automàtics o màquines de vending que ocupin la
via pública.”

“Ja havíem dit que, sobre la base de la pujada 0, o de la con-
servació d’impostos, tindrien un sincer aliat a l’hora d’apro-
var aquestes ordenances. Estem en un any difícil, i això
requeria una responsabilitat més gran o una col·laboració
més gran entre tots per treballar per a un objectiu comú: el
de no ferir més les butxaques dels ciutadans masnovins i fer
una aposta valenta i decidida per congelar els impostos.”
“Ara tenim un repte entre tots: fer possible que aquesta con-
gelació d’impostos no minvi durant l’any 2010 els serveis
bàsics que presta aquest Ajuntament al conjunt de la ciuta-
dania, sobretot als més desfavorits. Si durant el 2010 som
capaços –i des d’ara, potser amb la col·laboració del Partit
Popular– entre tots que la despesa no sigui desproporciona-
da, això segurament significarà que en uns anys futurs no
caldrà seguir augmentant impostos.”

Les reaccions

Pere Parés 
(CIU)

Oriol Fernández 
(ERC)

Frans Avilés
(PP)



El 13 d’octubre passat, el regidor de Projec-
tes, Obres i Mobilitat, Enric Folch, l’arqui-
tecte municipal Xavier Casas i el sotsins-
pector de la Policia Local, Enric Olmo, es
van reunir amb els veïns i veïnes afectats
per les obres d’urbanització de l’entorn de
l’antic edifici de Correus. Aquestes obres de
l’entorn del nou edifici, on s’ubicaran depen-
dències municipals, afectaran els carrers de
Josep Llimona, Bonaventura Bassegoda i
Amigó, Roger de Flor, plaça de Catalunya i
plaça de Jaume Bertran. Primer es comen-

çarà pel perímetre de l’edifici municipal, i
la segona part comprendrà la plaça de
Jaume Bertran, el carrer de Roger de Flor i
el de Josep Llimona. En el moment de tan-
car aquesta edició, era previst que les obres
s’iniciessin a finals d’octubre i finalitzessin
al febrer de 2010.

Les obres es desenvoluparan en dues
etapes. L’objectiu de la primera etapa és
convertir en zona de vianants l’entorn de
l’edifici i facilitar-hi l’accessibilitat, així
com millorar el clavegueram, anivellar els

carrers traient les voreres per col·locar-hi
un nou paviment, per diferenciar la part
exclusivament de vianants de la part roda-
da. També es renovarà el mobiliari urbà
(bancs, papereres) i es col·locarà nou
arbrat. En la segona fase, els contenidors
se soterraran a la part baixa de la plaça de
Catalunya i se n’eliminaran els graons mit-
jançant un pendent suau. A més, la il·lumi-
nació s’incrementarà amb noves columnes
a la plaça de Jaume Bertran i a la plaça de
Catalunya. Assistents a la reunió del 13 d’octubre.
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Abans de final d’any, és previst que s’iniciï
el procés per a l’adjudicació dels vint habi-
tatges dotacionals de lloguer per a la gent
gran que s’estan construint al carrer de
Josep Tarradellas. Aquests habitatges, d’un
i dos dormitoris, seran els primers per a la
gent gran que es construeixen al Masnou
i formen part d’una de les promocions més
importants d’aquestes característiques que
s’han fet a la comarca els darrers deu anys.
Actualment, s’estan elaborant les bases
que determinaran les condicions de la con-
vocatòria. Una vegada acordades, entre

l’Ajuntament i Adigsa (empresa pública de
la Generalitat de Catalunya) es convoca-
ran els masnovins i masnovines interes-
sats perquè presentin les sol·licituds. 

El regidor d’Habitatge, Màxim Fàbre-

gas, ha afirmat que, amb aquesta actuació,
es compleix, encara que d’una manera
modesta, l’objectiu que, de mica en mica,
tots els sectors més necessitats del Mas-
nou puguin disposar d’ofertes que els per-
metin exercir, en millors condicions que
les actuals, el seu dret a gaudir d’un habi-
tatge digne. 

El 28 de maig de 2008, un grup de masnovins i masnovines van visitar el Palau de la Música.

Comencen les obres de l’entorn de l’antic edifici de Correus

Indignació de l’Ajuntament contra l’espoli del Palau

El Ple del mes de setembre va tenir lloc
el dijous 17 de setembre, a les 20 h, a la
sala de sessions de l’Ajuntament del
Masnou, i s’hi van sotmetre a votació
aquests punts:

Serveis Centrals
Modificació de la plantilla del personal funcio-

nari i de la relació dels llocs de treball. Aprovada
amb els vots a favor del PSC (7 vots), ICV-EUiA (3
vots) i PP (2 vots), en contra d’ERC (3 vots) i l’abs-
tenció de CiU (6 vots).

Finances
Modificació del pressupost 2009 per suplement

de crèdit 15/09, per aplicació de romanent de tre-
soreria. Aprovada amb els vots a favor del PSC (7
vots), ICV-EUiA (3 vots) i PP (2 vots), i l’abstenció
de CiU (6 vots) i ERC (3 vots).

Modificació del pressupost 2009 per crèdit
extraordinari 16/09, per aplicació de romanent de
tresoreria. Aprovada amb els vots a favor del PSC
(7 vots), ICV-EUiA (3 vots) i PP (2 vots), i l’absten-
ció de CiU (6 vots) i ERC (3 vots).

Modificació del pressupost 2009 per suplement
de crèdit 19/09, per aplicació de romanent de tre-
soreria. Aprovada per unanimitat.

Es va presentar un punt d’urgència:

Aprovació de l’esborrany del conveni de les
obres d’adequació de les instal·lacions elèctriques
del CEIP Ocata. Aprovada amb els vots a favor del
PSC (7 vots), ICV-EUiA (3 vots), CiU (6 vots) i PP
(2 vots), i l’abstenció d’ERC (3 vots).

Mocions
Moció presentada pel Grup Municipal d’ERC en
defensa del dret a decidir i de les consultes populars
per a la independència. Sotmesa a votació després
que ERC acceptés una esmena transaccional de CiU
i una altra d’ICV-EUiA, va ser aprovada, amb els vots
a favor d’ERC (3 vots), CiU (6 vots) i ICV-EUiA (3
vots), en contra del PSC (6 vots) i PP (2 vots), i l’abs-
tenció de la regidora socialista Cruz Álvarez (1 vot). 

Es va presentar una moció d’urgència:

Moció dels grups municipals d’ICV-EUiA, PSC,
ERC i CiU en relació amb el centenari de Ferrer i
Guàrdia. Aprovada amb els vots a favor del PSC (7
vots), ICV-EUiA (3 vots), CiU (6 vots) i ERC (3
vots), i en contra del PP (2 vots). 

Punts votats al Ple del mes d’octubre
(Ve de la pàgina 3)

A més d’aprovar les ordenances municipals, el
Ple de l’Ajuntament va sotmetre a aprovació a la

sessió plenària del 15 d’octubre els punts següents: 
Aprovació inicial dels plecs de clàusules admi-

nistratives generals de contractació de l’Ajunta-
ment del Masnou adequats a la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic; i segons
els models dels plecs de caràcter estàndard apro-
vats per la Diputació de Barcelona per als munici-
pis i altres entitats locals dins l’actuació d’assis-
tència i cooperació local. Aprovat per unanimitat,
amb l’absència de l’alcalde i de la regidora Alícia
Nieto, que es va incorporar després al Ple.

Autorització prèvia per a la cessió del contrac-
te de gestió del servei d’aparcament amb limitació
horària de la concessionària Parbla, SL, a favor de
Saba Aparcamientos, SA, per fusió empresarial.
Aprovat per unanimitat.

Protocol d’actuació en els procediments de con-
tractació negociats sense publicitat per al foment
del comerç i l’empresariat local. Aprovat per una-
nimitat.

Ajuts a les obres de millora que efectuïn els esta-
bliments comercials. Aprovat per unanimitat.

Conveni amb la Fundació El Maresme per a l’es-
tabliment de llaços de col·laboració amb el pro-
grama social de la Fundació. Aprovat per unani-
mitat.

Protocol de col·laboració entre l’Ajuntament del
Masnou i el Consell Català de l’Esport, per imple-

mentar el Pla d’activitat física, esport i salut
(PAFES). Aprovat per unanimitat.

Ratificació de l’acceptació de la subvenció de la
Generalitat de Catalunya per a l’escola bressol
municipal Sol Solet, curs 2008-2009. Aprovat per
unanimitat.

Aprovació provisional de la modificació puntual
de la normativa urbanística del Pla general d’orde-
nació del Masnou. Aquest punt va ser retirat de
l’ordre del dia.

Aprovació inicial del plec de condicions per a la
concessió demanial de places d’aparcament de resi-
dents per vehicles automòbils a la zona de l’antic
Mercat Vell del municipi del Masnou. Aprovat amb
els vots favorables del PSC (6), d’ICV-EUiA (3) i PP
(2), i els vots en contra de CiU (6) i d’ERC (3).

Aprovació del protocol d’intencions que han de
formalitzar l’Ajuntament del Masnou i la Diputa-
ció de Barcelona per promocionar l’adhesió al
pacte d’alcaldes i alcaldesses. Aprovat per unani-
mitat.

En el torn d’intervencions del públic assistent,
diverses persones van intervenir per preguntar
sobre l’estat de les obres a la piscina del Complex
Esportiu Municipal i sobre l’estat del procés de les
indemnitzacions i reparacions dels habitatges afec-
tats per les obres realitzades al parc esportiu de
Pau Casals.

Punts aprovats als Plens de setembre i octubre

Propera adjudicació dels pisos 
de lloguer per a gent gran 

Des de la Regidoria d’Habitatge de l’Ajunta-
ment del Masnou, es vol posar en marxa el
Servei d’Informació d’Habitatge (SIH) per
mantenir la ciutadania informada sobre els
serveis que ofereix l’Oficina Local d’Habi-
tatge. El projecte també permetrà posar a
disposició de la ciutadania un butlletí elec-
trònic trimestral i un servei d’informació via
correu electrònic sobre temes d’habitatge. 

També s’està treballant en la renova-
ció de l’apartat dedicat a habitatge a la
pàgina web de l’Ajuntament, per fer-lo més
entenedor i participatiu, i, a la vegada,

adaptar-lo perquè els ciutadans i ciutada-
nes es puguin subscriure al Servei d’Infor-
mació d’Habitatge.

Properament, la Regidoria d’Habitatge
iniciarà una campanya informativa sobre
aquest nou Servei, que inclourà un punt d’in-
formació mòbil, que se situarà en diferents
indrets del municipi i en el qual també es
podrà sol·licitar la subscripció al Servei.

El projecte compta amb el suport eco-
nòmic de la Diputació de Barcelona i es
preveu que abans de fi d’any estigui en
marxa. 

Ben aviat, nou Servei d’Informació
d’Habitatge (SIH)

L’alcalde del Masnou, Eduard Gisbert,
ha manifestat la seva indignació per l’es-
poli del Palau de la Música Catalana i els
diversos càrrecs imputats a Fèlix Millet

en relació amb el desviament de fons pro-
vinents de la Fundació Orfeó Català-
Palau de la Música en benefici propi, que,
segons el fiscal, podrien arribar als 20
milions d’euros.

“Amb tristesa i perplexitat pels fets”,
l’alcalde del Masnou ha manifestat la
seva voluntat perquè “s’apliqui amb la
màxima agilitat i contundència el que
determini la justícia”. Gisbert també ha

volgut manifestar el seu ple suport al
masnoví Lluís Millet Loras, nét del fun-
dador del Palau de la Música i director
de l’Orfeó Català, fill de Lluís Maria

Millet, que també fou director de l’Or-
feó Català. També per a la presidenta de
l’Orfeó, Mariona Carulla, a qui ha mani-
festat la seva voluntat de col·laborar en
la “difícil tasca de treure el regust i la
decepció, i per retornar un prestigi que,
ara per ara, ha quedat malmès”. L’Ajun-
tament del Masnou és membre del Patro-
nat de la Fundació Orfeó Català-Palau
de la Música. 
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PROMOCIÓ ECONÒMICA 5el Masnou viu Novembre de 2009

Per dinamitzar l’activitat econòmica i comer-
cial, fer front a la crisi i pal·liar els efectes
de les obres del FEIL (Fons Estatal d’Inver-
sions Locals), l’Ajuntament ha aprovat un
ajut a la realització d’inversions en obres de
millora en els establiments comercials i de

serveis, sempre que aquestes obres es facin
entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2009.
La quantia de la subvenció serà del 50% de
la inversió, amb un màxim de 1.500 euros i
fins que s’esgoti la partida pressupostària de
20.000 euros que s’hi destina. Aquesta mesu-

ra s’afegeix a les aprovades anteriorment i
que consisteixen en la bonificació del 95%
en l’impost sobre construccions, instal·lacions
i obres, i en l’exempció de la taxa per llicèn-
cies urbanístiques que aquestes reformes
requereixin. 

Ajut per dinamitzar 
l’activitat econòmica 
i comercial al municipi

El jutge del Jutjat Mercantil número 5 de
Barcelona va donar llum verda a l’empre-
sa tèxtil masnovina DOGI perquè apliqui

l’expedient de regulació d’ocupació
(ERO) d’extinció de 74 llocs de treball
acordat entre la Direcció i el Comitè

d’Empresa el 24 de setembre passat.
Aquest expedient suposa el quart ERO
d’extinció de llocs de treball de l’empre-

sa des de l’any 2004, amb els quals ha vol-
gut fer front als mals resultats dels
darrers anys. Segons ha manifestat l’al-
calde del Masnou, Eduard Gisbert,
“aquesta és una tendència i un problema
que preocupa molt a l’Ajuntament, per la
qual cosa hem intentat seguir de ben a

prop tot el procés i hem intentat que els
efectes negatius siguin els mínims per als
treballadors i per a l’empresa, sempre
sent respectuosos amb el Comitè d’Em-
presa i amb la Direcció”. En aquest sen-
tit, l’alcalde en persona ha mantingut
diversos contactes amb el Departament
d’Economia i Finances i amb l’Institut
Català de Finances, perquè atenguin les
sol·licituds de l’empresa per fer front al
pla de viabilitat en què es troba DOGI des
que al mes de juny passat va presentar un
concurs de creditors per valor de més de
42 milions d’euros. Actualment, després
del darrer expedient, queden 229 treba-
lladors i treballadores, 113 dels quals són
del Masnou. 

Quina és la situació entre els treballadors
i treballadores de DOGI actualment?
Podríem dir que tota la plantilla es troba
en una situació d’incertesa total. L’assem-
blea de treballadors i treballadores va
aprovar amb un 75% dels vots l’acord a què
havíem arribat amb l’empresa, però sabem
que això no suposa el final dels problemes.
El gran problema és el deute que hi ha i no
se solucionarà només reduint la plantilla.
A més, no tenim confiança que les matei-
xes persones de la Direcció i que ens han
portat a aquesta situació siguin capaces de
treure’ns-en. La crisi de DOGI no es deu
només a l’actual conjuntura econòmica, ni
tan sols a la crisi del sector tèxtil, sinó que
arrosseguem molts problemes des de fa
molt de temps.

El procés per tirar endavant el pla de
viabilitat és molt complicat, perquè no es
compta només amb el negoci, sinó que
també s’ha de tenir en compte la venda
de les filials que l’empresa té en altres paï-
sos, com la Xina, els Estats Units, Alema-

nya, Tailàndia o Sri Lanka. I dubtem serio-
sament que aquestes vendes, que no han
de dificultar l’estratègia del negoci, es
facin de la millor manera possible. Pen-
sem que potser caldria externalitzar
aquesta gestió, i així ho hem fet saber.

Com veuen el futur?
No som gens optimistes. Segons el pla de
viabilitat, l’empresa té vuit anys per pagar
els deutes. Si no ho fa, s’hauria de liqui-
dar, perquè ja no li queden més oportuni-
tats. De moment, sembla que hi ha bons
resultats, però no se sap quant pot durar
aquesta situació. 

En una situació com aquesta, què pot
fer el Comitè d’Empresa?
Hem de vetllar perquè el pla de viabilitat
es compleixi estrictament, com no s’ha
fet en cap dels altres expedients. Si no es
fa bé, el desenllaç serà dramàtic. 

Exigim a l’empresa que tingui en comp-
te que la venda de les filials és un punt molt

important i que d’això depèn en bona
mesura el desenvolupament posterior. 

Aquest expedient, a més, ha suposat un
distanciament entre els dos sindicats
que formen part del Comitè.
Sí, el Comitè està format per 9 represen-
tants de la UGT i 8 de CCOO, que no van
voler signar el preacord que havíem asso-
lit amb l’empresa i al qual ens havia cos-
tat molt arribar. A la UGT, tampoc no està-
vem contents amb el que havíem aconse-
guit, perquè no quedaven garantides les
indemnitzacions. Per això no vam defen-
sar l’acord. Com a representants de la
plantilla, vam exposar a l’assemblea quin
era el preacord i vam analitzar-ne els
punts positius i els negatius. No el vam
defensar. Es va sotmetre a votació i el 75%
hi va votar a favor. Però CCOO no va voler
signar l’acord. I d’aquí s’estan derivant
molts malentesos i molt dolorosos. A més,
no comprenem com és que no van signar
un preacord en el qual ells mateixos

havien participat mentre negociàvem amb
l’empresa. Havia estat molt difícil arribar-
hi i sabíem que, si no hi arribàvem, es
podria liquidar l’empresa, que hauria estat
molt pitjor per a tothom.

Des de l’Ajuntament, s’ha posat a dispo-
sició de les persones afectades per l’ERO
els serveis de Promoció Econòmica per
ajudar-les a buscar una altra feina. Com
ha funcionat aquesta relació?
Encara és molt recent. Sí que sabem que,
en expedients anteriors, hi va haver perso-
nes que van rebre suport en matèries com
formació o per buscar feina, però la situa-
ció era molt diferent, perquè moltes eren
baixes voluntàries. Ara, Promoció Econò-
mica haurà de fer molta feina, perquè bona
part dels afectats no han estat voluntaris.

L’Ajuntament s’ha interessat molt per
nosaltres. Amb l’Equip de Govern ante-
rior, el tripartit, vam tenir diverses reu-
nions, i l’alcalde encara continua fent el
seguiment del nostre cas.

El Masnou Viu ha intentat parlar amb l’empresari masnoví Josep Domènech, accionista majoritari de l’empresa, cosa que no ha
estat possible. Sí que ha parlat sobre l’estat d’ànim de la plantilla el Comitè d’Empresa, a través del seu president, Sergio Moreno.

La plantilla de DOGI afirma que 
se sent “en la incertesa total”

Yolanda Bonilla, del Comitè d’Empresa de DOGI, i Sergio Moreno, president del Comitè, durant una de les reunions amb l’alcalde del Masnou.

L’AJUNTAMENT HA SEGUIT DE
PROP L’EVOLUCIÓ DELS EXPE-
DIENTS DE L’EMPRESA MAS-
NOVINA

L’empresa masnovina presenta el quart ERO d’extinció de llocs de treball des de l’any 2004
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Al llarg del 2009, els serveis de salut men-
tal al Masnou han experimentat un fort
impuls per part de l’Administració local i
l’autonòmica, i també s’ha treballat per
avançar en la lluita contra l’estigma i la dis-
criminació de les persones que pateixen una
malaltia mental.

Com a mostra més significativa d’aques-
ta evolució, cal assenyalar la inauguració
del nou CAP de Salut Mental, al CAP Ocata-
Teià, que ha significat un pas endavant no
només per la qualitat de les instal·lacions,
sinó també per la seva integració, amb total
normalitat, al mateix Centre d’Atenció Pri-
mària. L’Ajuntament ha seguit de molt a
prop i minuciosament l’evolució de tot el
procés de construcció i configuració d’a-
quest equipament.

Les antigues instal·lacions del CAP de
Salut Mental, al carrer del Doctor Agell,
s’han destinat a altres activitats també rela-
cionades amb aquest àmbit, en col·labora-
ció amb la Fundació Molí d’en Puigvert, que
treballa al Maresme Sud amb l’objectiu de
rehabilitar i integrar laboralment persones
amb problemes derivats de la salut mental,
així com millorar el seu estat de salut i la
seva qualitat de vida. N’és un exemple la
gestió de la cafeteria d’Els Vienesos. La Fun-
dació ha signat un conveni de col·laboració
amb l’empresa SERHS, SL, a través del seu
Departament de Responsabilitat Social Cor-
porativa, que els ha assessorat i donat
suport en la posada en marxa.

La feina a favor de la salut mental s’ha
vist reconeguda. La Comunitat Terapèutica
del Maresme (CTM), que gestiona el CAP de
Salut Mental del Maresme, ubicat al CAP
Ocata-Teià, ha reconegut la tasca de l’Ajun-
tament del Masnou i l’entitat ESQUIMA a
favor de la integració de les persones amb
problemes de salut mental en la societat, i
per lluitar contra els prejudicis i les compli-
cacions que pateixen aquestes persones. El
reconeixement es va fer públic durant la Pri-
mera Jornada de Salut Mental, organitzada

per la CTM el dimecres 30 de setembre, al
CAP Ocata-Teià, per commemorar el Dia
Mundial de la Salut Mental, el 10 d’octubre.

Segons ha explicat la regidora de Salut
Pública, Cruz Álvarez Artidiello: “Mal-
grat totes aquestes millores de serveis i ins-
tal·lacions, necessitem, per donar el màxim
de fruits possibles, la col·laboració i la coor-
dinació directa amb ESQUIMA, que és l’en-
titat que tenim més a prop, i no només de
les persones afectades, sinó també de les
seves famílies, per donar-los suport emo-
cional, comprensió i esperança, i per por-
tar a terme, amb el seu club social, una tasca
de rehabilitació i estabilització, i lluitar pel
seu dret a una millor qualitat de vida”.

El diumenge 4 d’octubre, el Pati del Casi-
no del Masnou va acollir, durant tot el dia,
la tretzena edició de la Diada de Salut Men-
tal. L’entitat ESQUIMA va fer de la jornada
una festa plena de música i color.

Una altra activitat de l’entitat va ser l’ex-
posició "Creacions i sentiments des de la
salut mental", inaugurada el dilluns 21 de
setembre al vestíbul de la primera planta de
l’Edifici Centre. La mostra recull un conjunt
d’obres realitzades al taller d’artteràpia que
han dut a terme els usuaris i usuàries del
Club Social Esquima.. 

Informacions d’interès
CAP Ocata-Teià
Centre de Salut Mental del Maresme Sud
C/ de Torrent Can Gaio, 17
Telèfon: 93 540 78 90

ESQUIMA
C/ de Mossèn Cinto Verdaguer, 53
Telèfon 93 540 43 38

Fundació Privada Molí d’en Puigvert 
Servei prelaboral
Centre especial de treball
C/ de Doctor J. Agell, 11
Telèfon 93 540 79 84

El Masnou treballa per millorar 
la salut mental

L’enlairament de globus amb desitjos és una tradició a cada edició de la Diada de la Salut Mental d’ESQUIMA.

L’Ajuntament i l’entitat ESQUIMA reben un reconeixement per lluitar contra l’estigma
social de les persones que pateixen malalties mentals

Cafeteria Fora de Sèrie, a Els Vienesos. 

La presidenta d’ESQUIMA, Maria Rosa Rodríguez Vidal, recollint el reconeixement atorgat
per la Comunitat Terapèutica del Maresme.
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Amb motiu de la Diada Internacional con-
tra la Violència de Gènere, és el moment
oportú per fer una avaluació del Centre
d’Informació i Recursos per a Dones
(CIRD), un servei adreçat a les dones que,
entre altres programes, ofereix atenció a
les dones víctimes de la violència de
gènere. 

Des que el 8 de març passat, coincidint
amb el Dia Internacional de la Dona, es va
inaugurar el CIRD del Masnou, s’hi han
atès 32 dones que pateixen violència a les
seves llars o n’estan patint les seqüeles.

Aquesta dada, segons Marta Neira, regi-
dora de Dona, “per si mateixa ens demos-
tra la vulnerabilitat en què es troben mol-
tes dones del nostre municipi i posa clara-
ment de manifest la necessitat que hi havia

d’aquest espai de referència de dones i per
a dones”. Neira ha explicat que “aquests
casos són la punta de l’iceberg i fan que
ens preguntem quantes dones més deuen
estar patint en silenci. Desitgem que la
intervenció que fem des del CIRD per a la
superació del problema en els casos detec-
tats, amb una bona atenció i acompanya-
ment, animi altres dones a trencar el seu
silenci”. 

Al CIRD s’està treballant també en
altres programes, encara que tots tenen un
objectiu comú: eliminar la discriminació

per raó de sexe, i potenciar la implicació i
la participació activa de les dones en dife-
rents àmbits de la nostra societat. El CIRD
ja és un servei de referència per a les
dones. Així ho demostren les 87 visites
rebudes (entre acollida i seguiment). Com
a resultat d’aquestes visites, s’han obert 60
expedients, 21 dels quals s’han pogut tan-
car en data d’avui després d’haver donat
resposta a la demanda plantejada.

Aquestes dades corresponen al període
de temps entre març i setembre, i, segons
Neira, no són “gens menyspreables, tenint
en compte que és un servei de nova crea-
ció i, per tant, és previsible que el nombre
d’usuàries augmenti amb el temps”. 

La tendència positiva en l’evolució de
la demanda d’aquest servei especialitzat ja
es detecta des de l’inici de la seva posada
en marxa (vegeu el gràfic).

La regidora ha conclòs que el CIRD
encara “és un fruit verd que necessita
inversions importants per millorar l’acces-
sibilitat i el condicionament de l’espai, així
com els recursos humans suficients per
gestionar-lo adequadament. Espero que,
de la mateixa manera que es va votar per
unanimitat el Protocol municipal sobre la
violència de gènere i el Pla local d’igualtat
d’oportunitats, també hi hagi unanimitat
política per consolidar el CIRD com a eina
fonamental per implementar els protocols
esmentats”. 

Avaluació del Centre d’Informació
i Recursos per a Dones

Durant el mes de novembre, i amb motiu de
la celebració del Dia Internacional contra la
Violència de Gènere (25 de novembre), l’A-
juntament del Masnou torna a posar en
marxa la campanya “Actua contra la violèn-
cia de gènere” i organitza un seguit d’actes
per mostrar el seu rebuig a qualsevol forma
de violència domèstica. 

Els actes s’iniciaran el dilluns 2 de
novembre. A les 19 h, a la Biblioteca Públi-
ca Joan Coromines, tindrà lloc la conferèn-
cia “Dona i franquisme: la repressió oculta”,
a càrrec de la periodista i documentalista de
TV3 Montserrat Armengou. Durant la
conferència, es projectaran diversos frag-
ments d’aquest documental. Armengou
també impartirà a la Biblioteca la conferèn-
cia “Ravensbrück: l’infern de les dones”, el
dilluns 16 de novembre, a les 19 h, al voltant
del camp de concentració femení més gran
que es coneix, on moltes dones espanyoles
van ser deportades quan la República espa-
nyola va ser atacada pel feixisme.

Per a la jornada del dissabte 7 de novem-
bre, és prevista una visita a la Maternitat
d’Elna (Llenguadoc-Rosselló, França), una
activitat organitzada per l’Associació UNES-

CO El Masnou i que compta amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament. Seguint amb la matei-
xa temàtica, el dissabte 14 de novembre es
representarà La Maternitat d’Elna, una
obra que descobreix un dels capítols més
dramàtics, tendres i desconeguts de la nos-
tra postguerra, a les 22 h, a la sala poliva-
lent de Ca n’Humet.

A més, des de les 11 h del dimarts 24 de
novembre, el personal de la Regidoria de
Dona de l’Ajuntament estarà al Punt d’Infor-
mació Mòbil del Masnou (PIMM), ubicat al
mercat setmanal, per informar sobre les
actuacions i els serveis municipals adreçats
a atendre i combatre les situacions de vio-
lència que pateixen les dones.

La campanya clourà el Dia Internacio-
nal contra la Violència de Gènere, el dime-
cres 25 de novembre. A les 19.30 h, a la sego-
na planta de Can Malet, tindrà lloc la confe-
rència “Artemisa, artista i dona”, una activi-
tat organitzada per l’escola de dibuix i pin-
tura Blancdeguix i l’Ajuntament. Posterior-
ment, es llegirà el manifest institucional con-
tra la violència de gènere i es farà una con-
centració silenciosa en memòria de les víc-
times amb encesa d’espelmes.

La concentració silenciosa i l’encesa d’espelmes en record de les víctimes de la violència de
gènere tornarà a fer-se durant la campanya d’enguany.
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El servei es va inaugurar al mes de març, coincidint amb la celebració del Dia Internacional de la Dona.

EL CIRD, UBICAT A LA CASA
DE CULTURA DES DEL 8 DE
MARÇ, HA ATÈS 32 CASOS DE
VIOLÈNCIA DOMÈSTICA

El Masnou actua contra la violència de gènere
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La consulta popular d'Arenys de Munt s'ha
convertit en una pugna política que alguns
partits han aprofitat simplement per donar-
se notorietat; així, hem pogut veure com CiU
volia demostrar que era més independentis-
ta que ERC (millor dit, Convergència, perquè
Unió Democràtica s'ha afanyat a reivindicar
el seu soberanisme, que no independentis-
me). I atès que el PSC és federalista i el PP
espanyolista, doncs ens fiquen al mateix sac
com a antiindependentistes. 

La veritat és que alguns partits polítics
s'han aprofitat de la iniciativa de la Candida-
tura d'Unitat Popular (CUP) per fer la seva
campanya partidista. Aquesta entitat, com
qualsevol altra, pot fer les consultes popu-
lars que vulgui sense demanar permís a cap
administració.

Però en el moment en què aquesta con-
sulta popular, mitjançant una moció presen-
tada pel Grup Municipal de la CUP, és apro-
vada pel Ple de l'Ajuntament d'Arenys de
Munt, que en va facilitar la cobertura orga-
nitzativa, perd tota la legitimitat perquè, sim-
plement, un ajuntament no té aquesta com-
petència. Així ho marca la Constitució, la
Llei de règim local i, finalment, així ho va
dictaminar el jutjat contenciós administra-
tiu que va resoldre la suspensió de l'acord
del Ple. 

Val la pena recordar que la comissió pro-
motora d'aquesta iniciativa va presentar al
Parlament de Catalunya una proposició de
llei per a l'aprovació de la convocatòria d'un
referèndum d'autodeterminació, que va ser
rebutjada per unanimitat de la Mesa del Par-
lament de Catalunya perquè no s'ajustava
al marc competencial de la Generalitat. I
resulta que a la Mesa del Parlament hi estan

representats tots els partits polítics de la
càmera, inclosos CiU i ERC. No els sembla
una mica estrany que els mateixos partits
que voten en contra d'aquesta iniciativa per
no ajustar-se a les competències de la Gene-
ralitat després es passin pel folre les matei-
xes competències d'un ajuntament? Pen-
sem-hi.

Per nosaltres, el problema no radica a
fer una consulta sobre la independència a
Catalunya, sinó en el fet que un ajuntament,
en tant que admisitració pública, s'excedei-
xi en les seves competències. Ni més ni
menys. Per tant, volem deixar molt clar el
nostre respecte per aquelles persones que
defensen i són partidàries de la indepènden-
cia, només faltaria. 

Tanmateix, hem de dir que aquesta con-
sulta resulta, al nostre entendre, ociosa, ja
que el que pensa la majoria de la ciutadania
queda palès en les eleccions, i la relació de

forces polítiques és la que és i coneguda per
tots i totes.

Per cert, fóra bo que alguna entitat convo-
qués una consulta popular per conèixer els
motius que porten tants ciutadans i ciutadanes
a l'abstenció i que després se'n publiquessin els
resultats perquè els partits polítics en prengués-
sim bona nota… Perquè amb la irresponsabili-
tat d'una bona part de l'espectre polític, molt
em temo que l'abstenció seguirà en augment. 

No pot ser aquesta llunyania dels proble-
mes reals de la gent. Els governs municipals
el que hem de fer és treballar per fer front a
la crisi econòmica que estem patint i per fer
tot el possible i més per millorar els nostres
pobles i les condicions de vida de la ciutada-
nia, cosa que passa per crear les condicions
necessàries per viure en harmonia en una
societat plural i diversa on la tolerància i el
respecte són condicions bàsiques per a la
convivència.

Molt soroll per a no-res

El 29 de setembre, el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya va aprovar, a instàn-
cies del Departament d’Acció Social i Ciu-
tadania que dirigeix ERC, un decret en què
es reconeixen les famílies monoparentals
i les comença a equiparar en drets a les
famílies nombroses. Catalunya ha estat pio-
nera a tot l’Estat en el reconeixement d’a-
questes famílies i en la concessió d’un títol
propi que les dota de nombrosos avantat-
ges.

La societat i les seves estructures can-
vien, i els governs amb voluntat de progrés
han d’adaptar-se a les noves realitats, com

són, en aquest cas, les famílies monoparen-
tals. Això és el que des d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya hem aconseguit que faci
també el Govern del Masnou.

En el darrer Ple municipal, que va tenir
lloc el 15 d’octubre, es van aprovar les orde-
nances fiscals per a l’any 2010 i ERC va
aconseguir incloure-hi una disposició que
fixa que, en el moment en què la Generali-
tat emeti els certificats de família monopa-
rental, aquestes llars puguin gaudir al Mas-
nou dels mateixos beneficis que ja tenen les
famílies nombroses. I això també ho volem
estendre als preus públics municipals, és a
dir, descomptes per a l’escola bressol, per
a l’ús del poliesportiu… Llàstima que
aquests beneficis encara no es puguin apli-

car a l’IBI que paguem, ja que això depèn
d’una normativa del Govern de l’Estat, i mal-
grat que des d’ERC se li ha reclamat, cal
veure quina serà la seva resposta.  

Ja que parlem de les ordenances fiscals
i taxes del Masnou per al 2010, que es van
aprovar al Ple d’octubre, val a dir que, com
a grup municipal, n’estem especialment
satisfets. No només per haver aconseguit
equiparar les bonificacions que poden obte-
nir les famílies monoparentals a les de les
famílies nombroses, sinó perquè es pot dir
que les ordenances per al 2010 no augmen-
ten la pressió fiscal sobre la ciutadania. I en
un moment com l’actual, cal valorar-ho
especialment. Aquestes ordenances, que
van ser fruit de l’acord de quatre dels cinc

grups municipals (ERC, PSC, ICV i PP), bus-
quen l’equilibri entre els ingressos que
necessita l’Ajuntament per poder donar ser-
veis i que aconsegueix a partir dels nostres
impostos, i la congelació de la pressió fis-
cal que pateix la ciutadania.    

Finalment, no voldria perdre l’oportu-
nitat d’acabar aquest escrit sense animar
tota la gent del Masnou a participar i
col·laborar en el nombrós grup de perso-
nes que s’ha organitzat per tal de poder
celebrar una consulta al nostre poble sobre
la independència de Catalunya, tal com es
va fer a Arenys de Munt. Des d’Esquerra
Republicana de Catalunya del Masnou,
donarem suport a aquesta iniciativa en tot
allò que puguem.

ERC amb les famílies monoparentals

S’han confirmat les previsions més pessi-
mistes i DOGI, menyspreant les mobilitza-
cions dels treballadors i els advertiments
que, des d’aquestes mateixes pàgines, feia
el nostre Grup al mes de setembre, ha acor-
dat l’acomiadament de 74 treballadors que,
sumats als de l’any 2007, han deixat al carrer
prop de 300 persones i han colpejat l’eco-
nomia de les seves famílies. Un comitè
d’empresa dividit, una legislació laboral
molt favorable per als empresaris i un tebi
Departament de Treball han facilitat les
intencions de l’empresa.

La crisi del tèxtil i la crisi econòmica no
poden amagar que la raó principal de la situa-
ció actual de l’empresa es deu a tot un seguit

de decisions errònies dels seus gestors, més
preocupats per aconseguir grans titulars de
premsa relacionats amb les seves inversions
a l’estranger i a la seva cotització en borsa
que pel manteniment de l’activitat de la plan-
ta del Masnou. 

Per al Masnou, DOGI sempre ha estat una
empresa emblemàtica, no pel fet de la seva
cotització en borsa, sinó perquè una bona
part de la seva plantilla estava formada per
masnovins i masnovines. I és per aquesta raó
que l’Ajuntament del Masnou sempre s’ha
compromès en la defensa d’aquests llocs de
treball i ha facilitat, amb les seves decisions,
el trasllat de l’empresa a una nova ubicació
amb unes condicions més que favorables per
a DOGI. Per contra, la resposta de la direc-
ció de DOGI, sempre d’esquenes al munici-
pi, ha estat vulnerar els acords signats amb
l’Ajuntament.

A la junta d’accionistes, celebrada fa uns
dies al Masnou, el conseller delegat ha tor-
nat a parlar d’un ajust laboral, la qual cosa
sembla donar peu a nous acomiadaments.
Davant d’aquesta situació, cal que tots ens
impliquem en la recerca de solucions: el
comitè d’empresa, fent els esforços necessa-
ris per recuperar la unitat d’acció; la Gene-
ralitat de Catalunya, fent complir a l’empre-
sa les seves obligacions i aportant els recur-
sos necessaris per millorar la situació de les
famílies dels acomiadats i per facilitar-ne la
ràpida reincorporació al món del treball, i
l’Ajuntament, actuant de manera enèrgica
davant l’empresa, exigint-li el compliment
dels seus compromisos i no escatimant esfor-
ços de cap mena per tal de posar a disposi-
ció dels acomiadats una oferta de cursos de
formació que els capacitin per optar a noves
ofertes de treball, per adoptar les mesures

econòmiques necessàries per ajudar aque-
lles famílies que ho necessitin i, el que és més
important, prenent els acords que permetin
la continuïtat de l’empresa al municipi i que
facilitin que, en el termini de temps més breu
possible, les actuacions urbanístiques pre-
vistes en diversos sectors del Masnou que
generin llocs de treball es desenvolupin al
més aviat possible, tenint en compte que
aquests nous llocs de treball, a més de ser-
vir per recol·locar alguns dels treballadors
ara acomiadats, també podran ocupar altres
masnovins i masnovines que estan esperant
una oferta de treball al nostre municipi.
Des d’ICV-EUiA ens comprometem a fer arri-
bar a la Generalitat de Catalunya i al Govern
municipal les nostres propostes, així com a
treballar amb la resta de grups municipals
per aconseguir el màxim consens en el seu
desenvolupament.

DOGI, més acomiadaments 
inadmissibles!

Zapatero i la seva idea d’apujar els impostos no han
fet escala al Masnou o, com a mínim, als impostos
municipals (ja sabem com les gasta el govern ZP en
matèria d’impostos estatals!) I els ciutadans ho
agraïm, i molt. Gràcies a un acord ampli a l’Ajunta-
ment, hem aconseguit que els impostos que es paga-
ran el proper any no experimentin cap increment. O
sigui, que es congelen! I això, es miri com es miri, és
una bona notícia que no recordo que s’hagués adop-
tat abans.

I aquest acord ha de servir per assentar les bases
que permetin el canvi d’una dinàmica lamentable-
ment arrelada als municipis i que no és cap altra que
el malbaratament compulsiu que, des de la pràcti-
ca totalitat de consistoris, s’ha anat aplicant durant
els darrers anys. Els ajuntaments no han fet cap altra
cosa que gastar i gastar sense estudiar quan, on, com
ni quant; sense preocupar-se de l’eficiència i l’eficà-
cia a la gestió d’aquests recursos econòmics. I, és
clar, any rere any, els ciutadans han hagut d’anar
pagant més i més impostos municipals per compen-

sar les males decisions dels seus representants.
Doncs bé, l’any que ve, l’Ajuntament del Masnou

no recaptarà més diners, la qual cosa l’obligarà a haver
d’aplicar-se i esforçar-se per poder distribuir els recur-
sos allà on realment siguin necessaris, prescindint
d’aquelles activitats o serveis que no siguin reclamats
pels ciutadans o que gairebé no tinguin interès o uti-
litat. Aquest és el veritable repte de la congelació d’im-
postos: ara hem de ser capaços de gestionar més bé,
perquè una bona gestió obre la porta perquè als pro-
pers exercicis es prevegi una baixada d’impostos
municipals, fins ara impossible i impensable.

I des d’aquí, de la mateixa manera que hem ofert
el nostre ajut al Govern municipal per congelar els
impostos del 2010, els dic que, si comencem a racio-
nalitzar la despesa municipal per continuar alleuge-
rant la butxaca dels ciutadans, podran comptar amb
nosaltres. D’una altra manera, la col·laboració no serà
possible.

¡Y Zapatero pasó de largo!

Zapatero y su idea de subir los impuestos no han
hecho escala en Masnou o, al menos, en los impues-
tos municipales (¡ya sabemos como las gasta el gobier-

no ZP en materia de impuestos estatales!) Y los ciu-
dadanos lo agradecemos y mucho. Gracias a un acuer-
do amplio en el Ayuntamiento, hemos conseguido que
los impuestos que se pagarán el año próximo no con-
templen incremento alguno. Vamos, ¡que se conge-
lan! Y eso, se mire como se mire, es una buena noti-
cia que no recuerdo se hubiera adoptado antes.

Y este acuerdo ha de servir para sentar las bases
que permitan el cambio de una dinámica lamentable-
mente arraigada en los municipios que no es otra que
el derroche compulsivo que, desde la práctica totali-
dad de consistorios, se ha venido aplicando en los
últimos años. Los ayuntamientos no han hecho otra
que cosa que gastar y gastar sin estudiar cuándo,
dónde, cómo y cuánto; sin preocuparse de la eficien-
cia y eficacia en la gestión de esos recursos económi-
cos. Y claro, año tras año, los ciudadanos han tenido
que ir pagando más y más impuestos municipales para
compensar las malas decisiones de sus representan-
tes.

Pues bien, el próximo año, el Ayuntamiento del
Masnou no va a recaudar más dinero, lo que le va a
obligar a tener que aplicarse y esforzarse para poder
distribuir los recursos allí donde realmente sean nece-

sarios, prescindiendo de aquellas actividades o servi-
cios que no sean reclamados por los ciudadanos o
que apenas tengan interés o utilidad. Este es el ver-
dadero reto de la congelación de impuestos: ahora
hemos de ser capaces de gestionar mejor, porque una
buena gestión abre la puerta para que en los próxi-
mos ejercicios se contemple una bajada de impues-
tos municipales, hasta ahora imposible e impensable.

Y desde aquí, igual que le hemos ofrecido nues-
tra ayuda al Gobierno municipal para congelar los
impuestos del 2010, les digo que si empezamos a racio-
nalizar el gasto municipal para seguir aliviando el bol-
sillo de los ciudadanos, van a poder contar con nos-
otros. De otra forma la colaboración no será posible.

I Zapatero va passar de llarg!

En l’escenari actual de greu crisi econòmica,
quan el cost de la vida és negatiu (-1,0 %) i les
darreres dades fetes públiques de l’IPC així ho
corroboren, la congelació dels impostos al
Masnou suposa, en realitat, més pressió fis-
cal, i allò que des de Convergència i Unió hem
defensat no és congelar sinó abaixar els
impostos. L’obvietat és que l’Ajuntament, el
proper 2010, empobrirà les famílies del Mas-
nou encara més. En un context proper a la
deflació econòmica i en què creixen les llistes
d’aturats, no pot seguir tot igual o congelat, i
s’ha de promoure prioritàriament l’estalvi en
les economies domèstiques i, consegüent-
ment, també en la despesa municipal. Al Mas-
nou, les darreres dades conegudes evidencien

un creixement de l’atur superior al mig punt
per sobre de la mitjana de Catalunya.

El mateix govern que actualment parla
de congelació i que fa just un any negava la
crisi intenta ara dissimular la seva voracitat
recaptatòria presentant la congelació d’im-
postos i taxes com una mesura de sensibili-
tat amb la situació econòmica. Es tracta, al
nostre parer, d’un exercici de maquillatge
polític, perquè el fet real és que seguirem
pagant per sobre del cost de la vida i que de
cap manera no existeix la intenció de com-
pensar l’esforç de les economies familiars
com a mínim del 2009. Si se’ns parla de con-
gelació en relació amb l’any passat, ens hem
de remetre a l’obvietat de les dades del 2009,
que reflecteixen un increment de la fiscali-
tat al Masnou del 4,1% en contraposició al
cost de la vida del 1,4%. El resultat va ésser

un augment de la pressió fiscal del 2,7%. 
Per al proper 2010, les noves ordenances

fiscals preveuen, entre d’altres, una injecció
addicional de 72.000 euros mitjançant una
nova taxa d’utilització del domini públic per
a les empreses de telefonia mòbil. Cap pro-
blema, però posem-nos en el cas que no exis-
tissin aquests nous ingressos i preguntem-
nos si es produiria igualment el discurs de la
benevolènça fiscal del Govern municipal.
Nosaltres estem convençuts que no. I ja
posats, per què no aplicar aquest ingrés a
compensar la butxaca de les maltractades
economies domèstiques i no tan sols aplicar
la congelació, sinó amb una baixada com a
mínim en la mateixa proporció de la factura
fiscal dels masnovins i masnovines?

CiU hem estat els únics que hem propo-
sat, sense èxit, una baixada de l’IBI del 2% i

equivalent a l’1,2% del conjunt de l’esforç fis-
cal familiar en relació amb el 2009. Aquest
fet hauria suposat compensar les famílies del
Masnou per l’esforç fiscal del darrer any i,
conjuntament, hauria generat un estalvi de 
-161.000 euros en la despesa municipal.
També hauria significat donar un missatge
ben clar d’austeritat a la societat del Masnou.
Podem enumerar tot un munt de partides
d’activitats, promoció, publicitat, personal i
despeses de protocol que, prèviament reta-
llades, compensen amb escreix la rebaixa
proposada. Sense anar més lluny, seguirem
pagant 74.000 euros per un servei de televi-
sió del qual avui encara no podem gaudir
mentre continuem esperant la propera puja-
da de l’IVA per part d’aquells altres (que són
els mateixos que els d’aquí) que deien que
abaixar els impostos era “d’esquerres”.

Congelar no és baixar

Pere Parés
Potaveu del Grup 
Municipal de CiU

Màxim Fàbregas
Portaveu del Grup 
Municipal d’ICV-EUiA

Frans Avilés
Portaveu del Grup
Municipal del PP

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

Marta Neira
Regidora del Grup 
Municipal del PSC

Oriol Fernández 
Regidor del Grup 
Municipal d’ERC
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Associació de Discapacitats Físics El Masnou (ADDFEM)
Vetllant pels drets de les persones discapacitades del Masnou

Com contactar-hi

addfem@terra.es
http://www.addfem.blogspot.com

Lluís Rodó
Responsable

Al Masnou, especialment amb l’apro-
vació de les obres del FEIL, s’han fet
diverses actuacions per millorar l’ac-
cessibilitat. És el Masnou un municipi
cada dia més accessible o encara hi ha
moltes barreres arquitectòniques?
Com valora les actuacions realitzades?
Es fan moltes coses, però per l’orografia
del poble se’ns fa molt difícil circular-hi.
Les barreres arquitectòniques que hi ha
al municipi dificulten enormement el
dret normal a la circulació de tot ciuta-
dà (inclosos els que patim algun tipus
de disminució) i és evident que els pro-
jectes que suprimeixen les barreres
beneficien tota la ciutadania. Així
doncs, hi ha la necessitat de dissenyar
serveis i estructures per garantir la
mobilitat de totes les persones. No
demanem res que no ens correspongui.

Hi ha consciència ciutadana de les
dificultats quotidianes que tenen a
diari les persones de la vostra asso-
ciació per poder desplaçar-se lliure-
ment pel municipi? 
La veritat és que hi ha poca conscièn-
cia cívica, sobretot pel que fa a la
reserva de places d’aparcament per a
discapacitats. L’Associació vol fer un
curs de conducció amb cadira de rodes
a la Policia Local del municipi, ja que
creiem que si entenen el nostre proble-
ma, serien més sensibles. El que no pot
ser és que s’adapti el municipi per fer-
lo més accessible i després no es faci
complir estrictament la normativa.

Una de les activitats organitzades per l’entitat.

L’Associació de Discapacitats Físics El
Masnou (ADDFEM) és una entitat que va
néixer fa quatre anys amb la voluntat de
solucionar la problemàtica que pateix la
gent amb disminució física al Masnou, tant
en la vessant de treballar per la supressió
de les barreres arquitectòniques, de trans-
port, d’aparcament i de desplaçaments
dins i fora del nostre municipi, com també
en la de la integra-
ció dels seus asso-
ciats i associades
socialment i en el
mercat laboral.
Actualment, l’enti-
tat compta amb
prop de dues-centes persones que hi
col·laboren i que treballen per aconseguir
un municipi més adaptat a les necessitats
de les persones amb discapacitat. Segons
els càlculs d’aquesta associació, actual-
ment hi ha unes 600 persones disminuïdes
físiques i mentals al municipi.

Conscienciar fent pedagogia 
Tenir una discapacitat física vol dir tenir una
dificultat per a la mobilitat normal. La difi-
cultat que les persones amb disminució
tenen a l’hora de desplaçar-se per la vila els

ha portat a endegar un seguit de campanyes
de sensibilització amb la finalitat d’apropar
la població en general a aquesta realitat. Tre-
ballen per fer arribar a la societat el missat-
ge del principi d’igualtat de drets i la neces-
sitat que tots els ciutadans i ciutadanes,
sense excepció, tinguin les mateixes opor-
tunitats d’utilització i participació dels recur-
sos i serveis existents. “Els aparcaments

reservats per a dis-
capacitats en dife-
rents punts de la
vila no són un luxe,
sinó una necessi-
tat”, afirmen. “Hem
de conscienciar-

nos tots plegats de la necessitat de l’existèn-
cia d’aquests aparcaments, del fet que cal
respectar-los i de la funció social que com-
pleixen”, afirma Lluís Rodó, responsable
de l’entitat. “L’objectiu és crear consciència
ciutadana: que la gent no aparqui en una
plaça reservada per a discapacitats per con-
vicció, no pas per prohibició”, afegeix.

A més, sota el títol de “Discapacitat i
escola”, l’Associació organitza conferèn-
cies als diversos centres escolars del muni-
cipi amb l’objectiu de conscienciar els
infants. 

l’entitat

CREAR CONSCIÈNCIA 
CIUTADANA ÉS UNA DE LES
PRIORITATS DE L’ADDFEM

BASES XX
CONCURS DE
CARROSSES 
DELS REIS
MAGS
Per tal de donar la millor
rebuda a Ses Majestats els
Reis d’Orient el dia 5 de
gener de 2010 i que el segui-
ci que acompanya les
carrosses reials sigui ben
lluït, us convidem a partici-
par en aquesta dinovena
edició del Concurs de
Carrosses dels Reis d’Orient.

1. Participants
Hi poden participar totes les entitats
socioculturals, juvenils, esportives, de
comerciants i particulars que ho 
desitgin, tenint en compte que cada
participant només podrà presentar-hi
una carrossa.

2. Tema
Es podrà escollir lliurement sempre
que la temàtica sigui infantil. Les
comparses s’han d’adir amb la deco-
ració de les carrosses i és condició
indispensable la seva posada en
escena.

3. Condicions de participació
a) Les mides màximes de les platafor-
mes, sense tenir en compte la cabina
o els vehicles que les transportin, han
de ser de 5 metres de llarg per 2
d’ample, amb una altura màxima de 3
metres. 
b) Cada carrossa ha de portar il·lumi-
nació. El so és opcional, però, si en
porten, la música ha de ser de temes
infantils.

c) És obligatori cenyir-se a les normes
de seguretat establertes sobre incen-
dis, de manera que cada carrossa ha
de portar un extintor (6 kg de pols
21A-113B) i la benzina per al genera-
dor ha d’anar en dipòsits metàl·lics.
Per al compliment de la normativa
establerta, l’associació de Protecció
Civil es posarà en contacte amb les
persones participants per a les reco-
manacions necessàries sobre les
mesures de seguretat.
d) És obligatori que cada participant
presenti, en el moment de la inscrip-
ció, una fotocòpia de l’assegurança
del vehicle que arrossega la carrossa.
El remolc no pot sobrepassar els 750
kg i ha d’estar proveït d’un sistema
d’acoblament secundari –cadena,
cable, etc.– que n’impedeixi la separa-
ció del vehicle tractor en cas de tren-
cament del dispositiu principal d’aco-
blament.
e) Es recomana a les entitats que, si
tenen la pòlissa de responsabilitat
civil anyal, la presentin juntament
amb l’assegurança del vehicle. 

f) Les carrosses han de presentar-se
al port del Masnou el dia 5 de gener a
les 17 h. Han d’entrar pel pas del sub-
terrani de la carretera d’Alella i es
col·locaran abans d’arribar a la plaça
d’Europa, seguint les directrius de la
Policia Local.
g) La col·locació de les carrosses es
farà per ordre d’arribada.

4. Termini d’inscripció
Fins al 30 de desembre, dimecres, a
l’Àrea de Serveis a les Persones de
l’Ajuntament del Masnou, Ca n’Humet
(carrer de Fontanills, 77), en horari de
9 a 14 h, a excepció dels dissabtes i
festius. Per a més informació, podeu
trucar al telèfon 93 540 53 85.
Per raons de seguretat, es limita a
deu el nombre de carrosses partici-
pants a la cavalcada, les quals seran
inscrites per rigorós ordre de presen-
tació de la sol·licitud.

5. Jurat
Estarà format per tres professionals
del món de les arts i un secretari o

una secretària, que seran designats
per la Regidoria d’Activitats i Festes.
El jurat valorarà les carrosses en tres
punts clau del recorregut (a l’inici, al
mig del trajecte i al final), i ho farà
tenint en compte l’originalitat de la
carrossa, l’adequació de la comparsa,
l’espectacularitat, la il·luminació, els
materials emprats i l’animació.

6. Ajuts
Es lliuraran 300 euros per cada
carrossa, la qual haurà de portar una
comparsa (s’entén per comparsa un
grup mínim de 10 persones disfressa-
des, la disfressa de les quals haurà de
ser original) que reuneixi les condi-
cions del punt 2.
Es donaran bosses de caramels a
totes les carrosses per repartir al
llarg del trajecte.

7. Premis
1r premi: 500 ¤
2n premi: 400 ¤
3r premi: 300 ¤
4 accèssits de 100 ¤

Els premis estan subjectes a les
reduccions fiscals pertinents, és a dir,
d’un 15%. Els premis no seran acumu-
latius i cada carrossa participant
només podrà rebre un dels premis.
L’acte de lliurament de premis es durà
a terme en finalitzar la cavalcada,
dins la festa de cloenda.

5. Notes
– Els pagaments es faran efectius a
partir del dia 18 de gener de 2010, al
Departament de Tresoreria de l’Ajun-
tament del Masnou (pg. de Prat de la
Riba, 1), en horari de 8.30 a 14 h, a
excepció dels dissabtes i festius.
– Hi haurà un petit refrigeri per a
tothom qui hi hagi participat i
col·laborat.
–Qualsevol imprevist serà resolt per
la Regidoria d’Activitats i Festes.
– El fet de concursar implica l’accep-
tació d’aquestes bases.

Algunes de les campanyes de 
sensibilització fetes per l’entitat.
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viu l’agenda de l’1 de novembre al 15 de desembre de 2009

10 Novembre de 2009     el Masnou viu

DONA

DONA

DONA

DONA
DONA

DONA

DONA

DONA

NOVEMBRE
1 Diumenge

D'11.30 a 13.30 h · Ca n'Humet 
(sala polivalent)
Infants a la Placeta!
Aprenem a ballar sardanes i taller reciclatge
de banderoles.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou amb la
col·laboració de l'Agrupació Sardanista

2 Dilluns

17 h · Ca n'Humet 
(Punt d'Informació Juvenil)
Obert el període d'inscripcions
al curs de premonitors/es 
a partir dels 16 anys i al curs 
de cangurs per a majors 
de 18 anys
Més informació: telèfon 93 540 00 56; o al
correu electrònic pij@elmasnou.cat.
Consulteu el preu dels cursos.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18.30 h · Llar d'infants El Petit Vailet 
(c/ de Ventura Gassol, 29)
Créixer amb tu. Taller 1
La incorporació d'una nova persona a la famí-
lia i els canvis que s'hi produeixen.
Ho organitza: Secretaria de Polítiques Familiars i
Drets de Ciutadania del Departament d'Acció Social i
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, en
col·laboració amb l'Ajuntament del Masnou

De 18.30 a 20.30 h · Casal de la Gent
Gran Can Malet
Taller d'autoestima per a dones
amb pressa
A càrrec de Joaquima Sograñes.
Preu: Consulteu el preu de l'activitat.
Ho organitza: Dones per la Igualtat del Masnou

19 h · Biblioteca Pública Joan 
Coromines
Conferència: “Dona i franquisme:
la repressió oculta”
A càrrec de la periodista Montserrat Armen-
gou. Dins els actes de la campanya: "Actua
contra la violència de gènere".
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines 

20 h · Ca n'Humet
Reunió de la Comissió de Festes
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

3 Dimarts

9.30 h · Edifici Centre (aula 7)
Taller per emprendre (I). 
Naixement de la teva empresa:
fonaments i passos
Taller de vuit hores que pretén treballar 
tots els aspectes previs a la creació d'una
empresa. El fil conductor serà el document
del pla d'empresa. Fins al 17 de novembre.
Ho organitza: Unitat de Promoció Econòmica i EIMM

5 Dijous

De 17.30 a 19 h · Ca n'Humet
Jo també cuino
Taller de cuina per a infants de 3 a 6 anys.
Places limitades. Inscripcions fins tres dies
abans del taller a la Regidoria d'Infància 
(93 540 53 84/infancia@elmasnou.cat).
Impartit per El Cullerot.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

6 Divendres      

18 h · Biblioteca Pública Joan Coromines
Contes en llengües d'origen: 
"Il était une fois" (conte en
francès)
A càrrec d'Estel Grífol.
L'Associació UNESCO El Masnou col·labora
amb la Biblioteca aportant narradors i narra-
dores que explicaran contes en la seva llen-
gua materna. Per a infants a partir de 4 anys.
El conte s'explicarà en francès.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines
Hi col·labora: Associació UNESCO El Masnou

20 h · Ca n'Humet (sala polivalent)
Ple de Tardor, teatre a Ca n'Humet
Circ-Cabaret Armando Rissoto, Txo titelles
Preu: Consulteu el preu de l'activitat. Venda
anticipada d'entrades a l'OAC i el mateix dia
a taquilla a partir de les 18 h.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, Festival Inter-
nacional de Teatre Còmic Ple de Riure

7 Dissabte

11 h · Biblioteca Pública Joan Coromines
Espai Petita Infància
Per a infants de 0 a 3 anys. Espai amb jocs,
matalassos i llibres tous on podreu conèixer i
intercanviar experiències amb mares i pares
d'infants de Criança Dolça.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h · Gent del Masnou
Exposició d'aquarel·les de 
l'artista Joaquín Felipe
Fins al 27 de novembre.
Ho organitza: Gent del Masnou

Durant tot el dia · Elna (França)
Visita de la Maternitat d'Elna
Informació i inscripció: Cente d'Informació i
Recursos per a Dones (CIRD), de 10 a 14 hores.
Un cop acabada la guerra, començava l'exili. Eli-
sabeth Eidenbez, una jove mestra suïssa va
organitzar, en una residència abandonada de la
vila d'Elna, una maternitat per atendre-hi les
parteres dels camps de refugiats.
Ho organitza: Associació UNESCO El Masnou, amb la
col·laboració de la Regidoria de Dona

8 Diumenge

D'11 a 13.30 h · Parc temàtic Caramar
Circulació del trenet
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

D'11.30 a 13.30 h · Plaça de Ramón y Cajal
Infants al Parc!
Taller de titelles. En cas de pluja, el taller es
farà a Ca n'Humet.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

9 Dilluns

18.30 h · Escola bressol Sol Solet 
(c/ del Dr. Pere Genové, 9-11)
Créixer amb tu. Taller 2
Les atencions bàsiques a la criatura.
Ho organitza: Secretaria de Polítiques Familiars i
Drets de Ciutadania del Departament d'Acció Social i
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, en
col·laboració amb l'Ajuntament del Masnou.

De 18.30 a 20.30 h · Casal de la Gent
Gran Can Malet
Taller d'autoestima per a dones
amb pressa
A càrrec de Joaquima Sograñes.
Preu: Consulteu el preu de l'activitat.
Ho organitza: Dones per la Igualtat del Masnou

12 Dijous

De 17.30 a 19 h · Ca n'Humet
Jo també cuino
Taller per a infants de 7 a 11 anys. Places limita-
des. Inscripcions fins tres dies abans del taller a
la Regidoria d'Infància (93 540 53 84/infan-
cia@elmasnou.cat). Impartit per El Cullerot.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

13 Divendres

18 h · Els Vienesos (c/ de La Segarra, 12)
Conte i taller adreçats a
infants: “Contes grans per a
oïdes petites”
A càrrec de Noemí Cavaller.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Restaurants participants
V Jornades Gastronòmiques del
Raïm i Vi DO Alella
Fins al 29 de novembre, els restaurants parti-
cipants ofereixen un menú especial amb raïm
i vi DO Alella.
Ho organitza: Ajuntaments participants

14 Dissabte

De 10 a 14 h · Laboratoris ALCON
(Camil Fabra, 58). L'entrada està situa-
da a la part de muntanya 
Visita al Museu Cusí de Farmàcia
Cal fer reserva prèvia per visitar-lo al telèfon
93 497 70 00, ext. 3357, o bé a
jordi.dolz@alconlabs.com. Places limitades.
Ho organitza: Museu Cusí de Farmàcia

10 h · CAP del Masnou 
(c/ de St. Miquel, 125)
Taller de massatge per a nadons
De 10 a 11.30 h, o bé d'11.30 a 13 h. Adreçat
a nadons d'1 a 9 mesos. Places limitades. Per
participar-hi, us heu d'inscriure a la Regidoria
d'Infància (93 540 53 84/infancia@elmas-
nou.cat) fins al dimecres 11. Impartit per
infermeres del CAP del Masnou.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

14
De 10 a 14 h · Edifici dels Vienesos
El joc del Big Bang: Joc interactiu
sobre l'origen de l'Univers
Dins la Setmana de la Ciència a Catalunya
Durant aquesta jornada, es pot tastar la
visió científica de l'Univers a través d'una
sèrie de jocs virtuals independents. L'espai
virtual d'Internet combina el fet de jugar,
obtenir punts, xatejar… amb informació
divulgativa.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

12 h · Edifici Vienesos
Espectacle CDI, Ciència 
Divertida Investiga
Dins la Setmana de la Ciència a Catalunya
CDI, Ciència Divertida Investiga, és una festa
científica sorprenent i divertida en què els cien-
tífics més divertits reclutaran nens i nenes,
noves promeses i talents de la investigació cien-
tífica, per convertir-los en policies científics.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

12.45 h · Ajuntament del Masnou 
(Sala Capitular)
Celebració de les noces d'or 2009
Homenatge a les parelles del Masnou que
durant l'any 2009 celebren els cinquanta
anys de convivència.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h · Sala de conferències Edifici Centre
Conferència "Charles Darwin,
un naturalista complet"
A càrrec de Joandomènec Ros, catedràtic
d'ecologia de la UB. Activitat emmarcada
dins la Setmana de la Ciència a Catalunya
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h · Gent del Masnou
Conferència i mostra gastronò-
mica: “Parlem de bolets”
Ho organitza: Amics i Antics Escoltes del Masnou

22 h · Ca n'Humet (sala polivalent)
Teatre: La Maternitat d'Elna
Activitat emmarcada dins la campanya
“Actua contra la violència de gènere”
Les entrades són a la venda a l'OAC.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

15 Diumenge

8 h · Plaça de Marcel·lina de Monteys
XII Trobada Anem a Buscar
Bolets 
Cal portar el dinar (l'esmorzar és a càrrec de
l'organització). Qui ho vulgui pot venir direc-
tament al pla de l'Arròs a les 9 h per esmor-
zar uns bons entrepans.
Ho organitza: Amics i Antics Escoltes del Masnou, amb la
col·laboració de Gent del Masnou i la Caixa de Pensions

D'11 a 13.30 h · Parc temàtic Caramar
Jornada Via Zero. Circulació
del trenet
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

D'11.30 a 13.30 h · Parc de la Ninfa
Infants al Parc!
Anem a plantar
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

16 Dilluns

18.30 h · Llar d'infants Bambi 
(c/ de Jaume I, 29)
Créixer amb tu. Taller 3 
Interacció i comunicació.
Ho organitza: Secretaria de Polítiques Familiars i
Drets de Ciutadania del Departament d'Acció Social i
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, amb la
col·laboració de l'Ajuntament del Masnou.

19 h · Biblioteca Pública Joan Coromines
Conferència: “Ravensbrück:
l'infern de les dones”
A càrrec de la periodista Montserrat
Armengou. Conferència sobre l'únic camp
de concentració que Hitler va crear exclusi-
vament per a dones. Dins els actes de la
campanya: “Actua contra la violència de
gènere”.
Ho organitzen: Biblioteca Pública Joan Coromines i
Regidoria de Dona

17 Dimarts

18 h · Biblioteca Pública Joan Coromines
Taller: Experimentem a la
Biblioteca
Dins la Setmana de la Ciència a Catalunya.
Taller relacionat amb el sentit del tacte. Acti-
vitat adreçada a infants d'entre 6 i 12 anys.
Cal reservar plaça a la Biblioteca.
Ho organitzen: Biblioteca Pública Joan Coromines i
Regidoria de Dona

18 Dimecres

8 h · Garraf
Castanyada al Garraf
Informació i reserves: Casal de Gent Gran
Can Malet, passatge de Marià Rossell, 2. 
Tel.: 93 555 47 26
Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

19 h · Biblioteca Pública Joan Coromines
Tertúlia literària: Fa mil anys que
sóc aquí, de Mariolina Venezia
Dirigirà la tertúlia M. Carme Roca, també
escriptora. La Biblioteca disposa d'exemplars
per deixar-los en préstec a qui ho desitgi.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

19 h · Sala de Conferències 
(Edifici Centre)
Conferència: “El canvi 
climàtic”, un problema nou 
o un fenomen cíclic?
A càrrec de Roger Marfà
Dins la Setmana de la Ciència a Catalunya
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 Dijous

De 17.30 a 19 h · Ca n'Humet
Jo també cuino
Taller de cuina per a infants de 3 a 6 anys.
Places limitades. Inscripcions fins tres dies
abans del taller a la Regidoria d'Infància 
(93 540 53 84/infancia@elmasnou.cat). 
Impartit per El Cullerot.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20 Divendres

10 h · Estació RENFE d'Ocata
Visita a la torre Agbar
Desplaçament amb tren a càrrec de cada visi-
tant. Inscripcions a Gent del Masnou (labora-
bles, de 18 a 20.30 h). Places limitades.
Preu: socis, gratuït; no-socis, 1 ¤
Ho organitza: Gent del Masnou

18 h · Biblioteca Pública Joan Coromines
Contes de gènere. “Del dret i de
l'inrevés”
A càrrec de la narradora Ada Cusidó. Activi-
tat dins el Pla educatiu d'entorn. A partir de
quatre anys. Dins els actes de la campanya:
“Actua contra la violència de gènere”
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

19 h · Biblioteca Pública Joan Coromines
Xocolatada i taller pels drets
de l'infant
Celebració del 20è aniversari de la Convenció
sobre els drets de l'infant
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h · Museu Municipal de Nàutica
Conferència Ciència i màgia, del
professor Tornasol a Harry Potter
A càrrec del catedràtic i escriptor de
novel·les de ciència-ficció Miquel Barceló.
Dins la Setmana de la Ciència a Catalunya.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

21 Dissabte

De 10 a 14 h · Els Vienesos 
(c/ de la Segarra, 12)
Jornada Els Drets de la Infància
Vigència i evolució dels principis de la Con-
venció internacional dels drets de la infància.
Més informació a: masunesco@masunesco.org.
Per a inscripcions, adreceu-vos a la Regidoria
d'Infància, ubicada a Ca n'Humet, fins al
dilluns 16 de novembre.
Ho organitza: Associació UNESCO del Masnou, amb
la col·laboració de l'Ajuntament del Masnou

D'11 a 13 h · Casal de la Gent Gran 
Can Malet
Taller de txi-kung
A càrrec de Maria Antònia Segalés
Activitat oberta a homes i dones. 
Preu: Consulteu el preu de l'activitat
Ho organitza: Dones per la Igualtat del Masnou

17 h · Els Vienesos (c/ de la Segarra, 12)
Teatre: Pam i Pamki Clown i els
drets dels infants i de la Terra
Berenar i teatre.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h · Edifici Centre (Sala d'Actes Muni-
cipal)
Exposició: “El Masnou en minia-
tures”, de Carles de la Torre
Fins al 12 de desembre. 
Ho organitza: Carles de la Torre

22 Diumenge

D'11.30 a 13.30 h · Plaça d'Espanya
Infants al Parc!
Taller d'estampació. En cas de pluja, el taller
es farà a Ca n'Humet.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

23 Dilluns

18.30 h · Llar d'infants Ca la Rita 
(c/ de Josep Estrada, 27)
Créixer amb tu. Taller 4 
El benestar i la salut de la criatura.
Ho organitza: Secretaria de Polítiques Familiars i
Drets de Ciutadania del Departament d'Acció Social
i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, en
col·laboració amb l'Ajuntament del Masnou

24 Dimarts

11 h · El PIMM s'instal·larà al Mercat
Municipal
Campanya “Actua contra la
violència de gènere”
El personal de la Regidoria de Dona de 
l'Ajuntament del Masnou informarà sobre
els serveis municipals adreçats a atendre i
combatre les situacions de violència que
pateixen les dones.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

25 Dimecres

19.30 h · 2a planta de Can Malet
Conferència: “Artemisa, 
artista i dona”
Campanya “Actua contra la violèn-
cia de gènere”
Es llegirà el manifest i hi haurà una con-
centració silenciosa en memòria de les víc-
times de la violència de gènere amb encesa
d'espelmes. Amb servei de guarderia gra-
tuït.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

26 Dijous

De 17.30 a 19 h · Ca n'Humet
Jo també cuino
Taller per a infants de 7 a 11 anys. 
Places limitades. Inscripcions fins tres dies
abans del taller a la Regidoria d'Infància (93
540 53 84/infancia@elmasnou.cat). 
Impartit per El Cullerot.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

27 Divendres

18 h · Ca n'Humet
Conte i taller adreçats a
infants: “Passegem pel món”
A càrrec de Mon Mas.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

21 h · Escola Blancdeguix (Buenos
Aires, 20)
Cafè concert amb Bonnie 
and Clyde Review
Les persones assistents han de portar algu-
na cosa de menjar per picar.
Ho organitza: Blancdeguix

28 Dissabte

18 h · Ca n'Humet (sala polivalent)
Teatre familiar: 
Contencinc, per Companyia
d'Anna Roca Teatre
Espectacle de contes teatralitzats amb molt
de ritme i canvis de veu. 
Preu: Consulteu el preu de l'activitat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

29 Diumenge

De 10 a 14 h · Carrer de Pere Grau
XI Trobada d'Intercanvi 
de Plaques de Cava 
del Masnou
Presentació de la nova placa de la 
sèrie de Vaixells del 1800, embotellada
per caves Lincon. Sorteigs durant tot 
el matí.
Taules d'intercanvi i taules per a venda d'ar-
ticles relacionats amb el col·leccionisme de
plaques de cava. 
Per reservar taules, truqueu als telèfons 
93 555 46 58 i 93 555 04 52.
Ho organitza: Gent del Masnou, amb la col·laboració
de l'Ajuntament del Masnou, Associació Lúdica
Amics de Pere Grau, associacions de col·leccionistes
CPC i ACP Bagà, La Clau i diversos comerços del
Masnou.
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viu l’agenda de l’1 de novembre al 15 de desembre de 2009

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 diumen-

ges, de 17 a 21.45 h.
Punt d’Informació Juvenil: dilluns,
d’11 a 14 h, i de dimarts a divendres,
de 17 a 20 h. Tel. 93 540 00 56

Horaris de la Casa de Cultura
Casa de Cultura: de dilluns a diven-
dres, de 10 a 14 h; de dimarts a diven-

dres, de 17 a 20 h, i dissabtes, d’11 a
14 h i de 17 a 20 h. Diumenges i fes-
tius, tancat. 
Centre d’Informació i Recursos
per a Dones: Servei d’informació,
servei d’acollida i acompanyament,
assessoria jurídica, atenció psicolò-
gica i servei de documentació. Podeu

trucar al telèfon 93 555 81 04,
enviar un correu electrònic a
dona@elmasnou.cat o adreçar-vos-hi
personalment al passeig de Prat de la
Riba, 16. Horari: de dilluns a divendres
de 10 a 14 h.

Horaris dels equipaments 
del Patronat:
A partir de l’1 d’octubre. Museu
Municipal de Nàutica: de dimarts a
divendres, de 10 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 diven-
dres, de 15.30 a 20.30 h.

L’equipament cultural i juvenil Ca n’Hu-
met va acollir, el dissabte 24 d’octubre, la
celebració d’una nova edició del Corre-
llengua, la festa ciutadana amb què es vol
reclamar un ús comú i generalitzat de la
llengua catalana com l’única llengua d’u-
nió dels territoris que configuren els Paï-
sos Catalans. Per fer partícip tota la ciu-
tadania de la reivindicació, la jornada va
proposar un ampli programa d’actes. La
iniciativa va comptar amb un bon nombre
de persones assistents.

La tarda va començar amb activitats
infantils, que van anar seguides d’una xerra-
da al voltant de l’obra de Manuel de Pedro-

lo a càrrec d’Adelais de Pedrolo –filla de
l’escriptor independentista– i de Josep

Poveda –de la fundació que porta el nom
de l’autor. A més a més, també es va poder
gaudir de l’actuació de diverses colles bas-
toneres –Quico Sabaté, de Sant Celoni;
Cop de Garrot, de Berga; Picadits, del
Maresme; La Bastonera, de Sant Andreu
del Palomar, i Ball de Bastons, del Clot–,

d’un concert d’ska –a càrrec d’Skaparrats–,
d’un altre de rumba catalana –amb Rumb

al Bar– i d’una sessió de música amb el disc-
jòquei Pdp. Un dels moments més especials
de la nit es va viure durant la marxa de les
torxes, sota el lema “Conservem la flama de
la llengua, encenem la llibertat”. 

El Correllengua va ser organitzat per
l’Associació Cultural La Xalupa, amb
la col·laboració de l’Ajuntament del Mas-
nou, l’entitat Lleureka i la Fundació

Pedrolo. 

Jornada de festa i cultura per reivindicar la llengua

Una de les actuacions al Correllengua.

CIUTADANIA

Pedalar contra el canvi climàtic
Un total de 180 persones de totes les edats
van participar, el diumenge 27 de setem-
bre, en la pedalada inclosa dins la Setma-
na de la Mobilitat Sostenible, que es va
celebrar entre el 22 i el 29 de setembre.
El recorregut per diversos carrers del
municipi va suposar un estalvi de 159,12
quilograms de CO2, que és el que s’hauria
abocat a l’atmosfera si tots els quilòme-
tres del recorregut (5,2) s’haguessin fet
amb cotxe. Dins la Setmana de la Mobili-
tat Sostenible també es va celebrar el Dia
del Transport Públic, el 25 de setembre,
quan l’autobús urbà va ser gratuït, igual
que l’aparcament del port per a les per-
sones usuàries del tren.

Celebració de les noces d’or
L’Ajuntament prepara la celebració de les
noces d’or del 2009 per al 14 de novem-
bre. Les parelles que l’any 2009 celebrin
els cinquanta anys de convivència i vul-
guin participar en aquesta celebració, cal

que contactin amb la Regidoria de Gent
Gran, ubicada a l’Edifici Centre (c/ de
Josep Pujadas Truch, 1 A), telèfon 93 540
74 40. També caldrà aportar fotocòpies
dels DNI i del llibre de família.

Celebrada una nova edició de 
la Fira de la Solidaritat
El dissabte dia 19 de setembre, al parc
esportiu de Pau Casals, es va celebrar la
Festa de la Solidaritat, que va comptar
amb una trentena d’estands, tant d’enti-
tats solidàries del Masnou com de repre-
sentants dels col·lectius presents al muni-
cipi, així com amb un espai de l’Agència
Catalana de Cooperació de la Generalitat.
Al llarg del dia es van dur a terme diver-
ses activitats, a més d’una degustació gas-
tronòmica de diversos països.

Reflexions sobre la tasca 
de ser pares i mares
L’associació masnovina Grup Fills. Recer-
ca en Educació i Salut va organitzar, el 24

d’octubre, a Can Malet, una taula rodona
al voltant del títol “Fer de pares és incò-
mode?” Hi van prendre part la mestra i psi-
copedagoga Mercè Escribano, l’escriptor i
professor Vicenç Llorca, la pediatra Ana
Maria de Bes, el mestre i psicòleg Esteve
Pujol, i la psicòloga Iolanda Andilla. El psi-
còleg Josep Villà va fer de moderador. 

Vi i cava per assaborir la 
gastronomia del Maresme
Del 13 al 29 de novembre se celebren les
V Jornades Gastronòmiques del Raïm i del
Vi DO Alella. Un total d’onze restaurants
masnovins hi participaran juntament amb
d’altres dels municipis veïns d’Alella, Mont-
gat, Premià de Mar, Vilassar de Dalt, Teià,
Tiana, Cabrils, Montornès del Vallès i Vila-
nova del Vallès. Al Masnou, hi participen
els restaurants Can Felipe, El Salero del
Port, El Restaurant-Club Nàutic, Enrico,
La Ferreria, La Santa, La Tana del Lupo,
Pantaibèric, Restaurant Orfila, Moll Oest
i Xarcuteria Restaurant Coloma. Per infor-

mar sobre els menús dels restaurants, els
ajuntaments participants han editat un lli-
bret, amb una introducció del reconegut
cuiner Santi Santamaría.

La Trobada d’Intercanvi de Plaques
de Cava, que tindrà lloc el diumenge 30
de novembre, posarà el punt i final a
aquestes Jornades. Aquell dia, es presen-
tarà la nova placa de la sèrie de “Vaixells
del Masnou del 1800”. L’activitat es com-
pletarà amb una visita guiada gratuïta a
la Casa del Marquès i als jardins del parc
del Llac. Tant la Trobada d’Intercanvi de
Plaques de Cava com la visita guiada a
la Casa del Marquès i als jardins del parc
del Llac han estat organitzades per Gent
del Masnou, amb la col·laboració de l’A-
juntament del Masnou, l’Associació Lúdi-
ca Amics Pere Grau, les associacions de
col·leccionistes CPC i ACP Bagà, La Clau
i diversos comerços masnovins.

Per completar les Jornades Gastro-
nòmiques, els diumenges 15, 22 o 29 de
novembre, de 10 a 14 h, es podrà visitar

la Cella Vinaria de Vallmora de Teià
(Carrer d’Ernest Lluch, 40. Teià), on es
pot veure com s’elaborava el vi d’Alella
a l’època romana. A més, els dies 17, 19
i 24 de novembre, hi haurà un curs d’ini-
ciació al tast de vins. 

Es constitueix l’entitat Al 
Masnou Decidim 
El 17 d’octubre passat, a Can Malet, es va
constituir l’entitat Al Masnou Decidim, la
comissió organitzadora de la consulta sobre
la independència de Catalunya que s’està
duent a terme en diversos municipis cata-
lans. Segons l’organització, van assistir a
aquesta assemblea fundacional més de
cent-quaranta persones, que van aprovar
tirar endavant la consulta al Masnou.

A l’acte, hi va assistir, entre d’altres, el
membre de la Comissió Nacional de la con-
sulta, el diputat Uriel Bertrán, que va deta-
llar aspectes concrets del protocol que cal
seguir el 13 de desembre, dia en què es
farà la consulta al Masnou. 
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29 
11 h · Visita a la Casa del Marquès 
i jardins del parc del Llac
Punt de trobada: davant del
cinema La Calàndria
Dins la Trobada de Plaques de Cava. La sorti-
da permetrà conèixer una mica més la histò-
ria d'aquest edifici emblemàtic i els seus vol-
tants. Per fer les inscripcions, poseu-vos en
contacte amb la Unitat de Promoció Econò-
mica de l'Ajuntament del Masnou. 
Tel: 93 540 62 00 (horari de 8 a 15 h).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

D'11.30 a 13.30 h · Països Catalans
Infants al Parc Recicla Jugant
En cas de pluja el taller es farà a Ca n’Humet.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb la
col·laboració de Lleureka

18 h · Ca n'Humet (sala polivalent)
Simfonia de les joguines
A càrrec de la Jove Orquestra de Cambra del
Masnou. Adreçat a infants de 3 a 11 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

30 Dilluns

18.30 h · Llar d'infants El Petit Vailet
(c/ de Ventura Gassol, 29)
Créixer amb tu. Taller 5 
La cura, el desenvolupament i l'educació de
les criatures
Ho organitza: Secretaria de Polítiques Familiars i
Drets de Ciutadania del Departament d'Acció Social
i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, en
col·laboració amb l'Ajuntament del Masnou

DESEMBRE
1 Dimarts

9.30 h · Edifici Centre (aula 7)
Taller per emprendre (II)
Establir-se com autònom/a.
Taller de quatre hores per definir els concep-
tes bàsics i ajudar en la gestió d'aquelles
persones que volen establir-se com a treba-
lladores autònomes.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i EIMM

19 h · Ca n'Humet (Espai de Trobada)
Dia Mundial de la Lluita 
conta la Sida
També se’ls informarà de manera més inten-
siva de la malaltia i de com prevenir-ne el
contagi, i podran recollir informació i fullets
sobre el tema.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

4 Divendres

18 h · Biblioteca Pública Joan 
Coromines
“Hi havia una vegada... 
Llengües i contes”
Contes d'arreu de Catalunya.
A càrrec del narrador Carles Alcoy. 
Activitat emmarcada dins el Pla educatiu
d'entorn. A partir de quatre anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

5 Dissabte

Casino del Masnou
Fira de Santa Llúcia
El dia 5 a la tarda, i els dies 6 i 7 de desem-
bre, al pati del Casino, és farà la dotzena edi-
ció de la Fira de Santa Llúcia. 
Ho organitza: Federació del Comerç i Gent del Mas-
nou

11 Divendres

19 h · Ca n'Humet (sala polivalent)
Nit Literària: Homenatge a
Joan Amades
Homenatge al folklorista Joan Amades
amb motiu del cinquantenari de la seva
mort. 
Hi haurà una conferència i un recital de
cançons populars i tradicionals recollides
per ell. També es presentarà la publicació
amb els treballs guardonats a la XXXI edi-
ció dels Premis Literaris Goleta i Bergantí
del Masnou.
Ho organitza: Biblioteca Pública Joan Coromines i
Ajuntament del Masnou 

12 Dissabte

20 h · Ca n'Humet
Conferència: “Les dones i els
homes al segle XXI”
I festa musical a càrrec del grup Sabina Wiz
Activitat oberta a homes i dones.
Ho organitza: Dones per la Igualtat del Masnou

13 Diumenge

D'11 a 13.30 h · Parc temàtic Caramar
Circulació del trenet
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

14 Dilluns

18.30 h · Escola bressol Sol Solet 
(c/ del Dr. Pere Genové, 9-11)
Créixer amb tu. Taller 6 
La relació que s'estableix entre els diferents
contextos de la vida de l'infant.
Ho organitza: Secretaria de Polítiques Familiars i
Drets de Ciutadania del Departament d'Acció Social
i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, en
col·laboració amb l'Ajuntament del Masnou

20 h · Ca n'Humet
Reunió de la Comissió de Festes
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

21 h · Restaurant Orfila (c/ Roger de Flor, 43)
Els colors de la nostra cuina
Carles de la Torre pintarà un quadre amb els
colors dels plats creats per Xavier Orfila.

15 Dimarts

17 h · Edifici Centre (aula 7)
Taller per emprendre (III)
Màrqueting: punt de partida. Taller de sis hores
que vol ser una eina útil per a petites empreses
i persones emprenedores que volen donar-se a
conèixer sense fer una gran despesa.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i EIMM

Altres informacions
Dijous d'Acció. Jocs de taula a Ca n'Humet
Els dijous 5, 12, 19 i 26 de novembre, i 3 i 10 de
desembre, de 17 a 21 h, a l'Espai de Trobada de
Ca n'Humet, hi trobareu una gran varietat de
jocs de taula, com Party&Co, Cranium, dames,
cartes, Scrabble, Othello, Monopoli, Kiriki...
Cada setmana varia la proposta de jocs de
taula.

Dissabtes d'Acció. Rol o PlayStation
Els dissabtes 7, 14, 21 i 28 de novembre, i 5 i
12 de desembre, de 17 a 21 h, a l'Espai de Tro-
bada de Ca n'Humet, gaudireu de les últimes
novetats de la PlayStation i la Wiï, amb jocs
com el Pro Evolution, Guitar Hero, Mario Car...

Divendres d'Acció. Minilliga d'acció.
Cada divendres, a les 18 h, a l'Espai de Trobada
de Ca n'Humet. Inscripcions cada tarda, de 17
a 20 h, a Ca n'Humet (consulteu el preu). El
premi per al guanyador o guanyadora és un val
de compra en productes esportius. 

Curs d'iniciació al tast de vins (nivell 1).
Dies 17, 19 i 24 de novembre, de 19.30 a 21.30
h. Consulteu el preu del curs. Per a inscripcions
i més informació: Ajuntament del Masnou,
Regidoria de Promoció Econòmica 
(tel. 93 540 62 00).

El Casal de Gent Gran Can Malet organitza
un creuer de 8 dies per Terra Santa amb
sortida el 12 d'abril de 2010. Es visitarà Grècia,
Egipte, Israel i Xipre. Més informació i reser-
ves: Casal de Gent Gran Can Malet. Passatge
de Marià Rossell, 2. Tel.: 93 555 47 26.
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Una setantena de masnovins i masnovines
van assistir, el dilluns 21 de setembre, a
l’acte oficial de l’inici del curs escolar 2009-
2010, que va tenir lloc a la sala polivalent
de l’edifici Els Vienesos. La conferència del
catedràtic de ciència política de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona Joan Subi-

rats sobre la importància de l’educació al
llarg de tota la vida de les persones va ser
la proposta central de la inauguració, a la
qual també va assistir Núria Farré, direc-
tora del Centre de Recursos Pedagògics, i
diverses autoritats municipals. L’acte va
ser presentat per Pia Prat, alumna de l’IES
Mediterrània.

La directora del Centre de Recursos
Pedagògics va obrir l’acte i va incidir en la
“voluntat de col·laboració entre els serveis
i els ajuntaments per establir un treball con-
junt amb la finalitat de millorar l’educació”.
El regidor d’Educació, Màxim Fàbregas,
va destacar les novetats que tenen una espe-
cial rellevància aquest nou curs: el trasllat

del Centre de Formació de Persones Adul-
tes del Masnou (CFPAM) a l’edifici Els Vie-
nesos i la inauguració de l’Escola Munici-
pal de Música del Masnou (EMUMM) i, pro-
perament, la de La Barqueta, la segona esco-
la bressol municipal. El regidor va recordar
els projectes educatius que seguiran en
marxa durant aquest nou curs, com la II Jor-
nada d’Educació o la reutilització de llibres
de text. El catedràtic de ciència política de
la Universitat Autònoma de Barcelona Joan
Subirats va fer incidència en la importàn-
cia de l’educació en els diferents àmbits de
la vida diària. 

D’altra banda, l’alcalde del Masnou,
Eduard Gisbert, va esmentar el Centre de
Formació de Persones Adultes del Masnou
com a punt de referència per seguir crei-
xent i va manifestar el compromís del con-
sistori amb l’educació per aportar-hi tots els
recursos possibles. Acabada la conferència,
es van mostrar les noves instal·lacions del
CFPAM.

Per tercer any consecutiu, l’inici del curs
escolar significa també l’inici de les activi-
tats corresponents al Pla educatiu d’entorn
(PEE). Aquest projecte, conjunt entre el
Departament d’Educació i l’Ajuntament del
Masnou, permet que, al llarg del curs esco-
lar, es desenvolupin tot un seguit d’actua-
cions que tenen com a objectius incentivar
la llengua catalana, la interculturalitat i la
cohesió social.

El Pla d’actuacions per a aquest curs,
que suposarà un cost superior als 90.000
euros, la major part dels quals són aportats
pel Departament d’Educació, serà aprovat
la primera quinzena de novembre per la
Comissió Local (organisme en el qual par-
ticipen membres del Departament, de la
Regidoria d’Educació, de la comunitat edu-
cativa i d’entitats del municipi). 

Des de principis d’octubre s’han iniciat
els tallers d’estudi assistit (TEA), una de les

activitats més ben valorades del PEE, que
volen proporcionar a l’alumnat que viu en
un entorn sociocultural desafavorit unes
condicions que l’ajudin al seguiment del
currículum escolar, a adquirir hàbits d’or-
ganització i d’estudi, a planificar el treball
escolar i a aprofitar totes les oportunitats
que té al voltant en el seu procés de desen-
volupament personal.

Enguany, els TEA s’imparteixen al CEIP
Lluís Millet, al CEIP Ocata, al CEIP Ferrer i
Guàrdia, al CEIP Rosa Sensat, al CEIP Mari-
nada i al Col·legi Sagrada Família, i, d’acord
amb les demandes dels centres, s’han ini-
ciat amb força més anterioritat que al darrer
curs per tal de potenciar la igualtat d’opor-
tunitats entre tot l’alumnat, evitar qualsevol
tipus de marginació i exclusió, afavorir l’è-
xit escolar de tot l’alumnat i promoure l’ús
social de la llengua catalana com a element
d’interacció i de cohesió social. 

Inici oficial del curs
amb una reflexió
sobre la importància
de l’educació

Comencen també les activitats
del Pla educatiu d’entorn

El curs 2009-2010 està marcat per novetats destacades

El dia 5 d’octubre, l’Escola Municipal de
Música del Masnou (EMUMM) va iniciar
les seves activitats. El conveni signat entre

l’Ajuntament del Masnou i l’IES Mediter-
rània, mitjançant el qual l’institut cedeix
algunes de les seves aules perquè s’hi
imparteixin els programes de l’EMUMM,
ha permès que aquest projecte, esperat
des de feia temps al municipi, esdevingui
una realitat. Al llarg del primer mes de
funcionament, 36 infants, de 3 a 8 anys,
han iniciat el seu contacte amb la músi-
ca i la previsió és que, abans de finals
d’any, es puguin iniciar els programes Con-
junta’t, Conjunta’t Jove i Primer Contac-
te (per a gent gran), per als quals encara
hi ha vacants disponibles.

El regidor d’Educació, Màxim Fàbre-
gas, ha mostrat la seva satisfacció per la
posada en marxa de l’escola, ha agraït la
disponibilitat mostrada des del primer
moment per l’IES Mediterrània per aco-
llir el projecte i ha manifestat la seva con-
fiança perquè aquests primers “granets de
música” esdevinguin, en un futur proper,
“el graner de la música del Masnou”.

Escola Municipal de Música

El CEIP Ferrer i Guàrdia del Masnou va
commemorar amb un acte festiu el cen-
tenari de la mort del pedagog llibertari
Francesc Ferrer i Guàrdia, nascut a Ale-
lla el 1859 i injustament afusellat a Mont-
juïc el 13 d’octubre de 1909, acusat de
ser un dels instigadors de les revoltes de
la Setmana Tràgica. Durant tot el dia, l’a-
lumnat de l’escola va recordar la figura
del pedagog, i a la tarda es va fer un acte
de commemoració obert a la ciutadania
del Masnou, al qual van assistir la Direc-
ció del centre i autoritats del Masnou,
Alella i del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat. Diverses alumnes van
recitar obres de poetes coetanis de
Ferrer i Guàrdia i fragments de les obres
del pedagog. Així mateix, la pianista
Ariadna Cabiró i la soprano Gisela Paro-
di van interpretar peces musicals de l’è-
poca. També es va poder veure el mural
que pares, mares i alumnat havien ela-
borat al pati de l’escola.

Record de Ferrer i Guàrdia en 
el centenari de la seva mort

La sala d’actes d’Els Vienesos es va omplir per inaugurar el curs escolar. 

A finals del mes de setembre, el Centre
de Formació de Persones Adultes del
Masnou (CFPAM) va iniciar les activi-
tats corresponents al curs 2009-2010.
Enguany, hi ha dues novetats importants
relacionades amb el CFPAM. La prime-
ra és l’estrena de la nova seu, a l’edifici
d’Els Vienesos, inaugurat l’11 de setem-
bre. Ara, el centre disposa d’unes noves
instal·lacions que milloren substancial-
ment la qualitat del servei. La segona
novetat està relacionada amb l’oferta
educativa del CFPAM, que, a més de
mantenir els ensenyaments impartits
tradicionalment, enguany ofereix el gra-
duat en educació secundària, que per-
met optar a l’obtenció d’aquest títol

sense haver-se de desplaçar fora del
municipi.

A hores d’ara, el nombre d’alumnes
matriculats al centre és de 262, xifra que
pot augmentar al llarg del curs. El regi-
dor d’Educació, Màxim Fàbregas, ha vol-
gut manifestar el seu reconeixement a la
tasca desenvolupada per l’equip docent
del centre, així com per la resta de per-
sonal que ha fet possible que el trasllat
sigui una realitat, tasca que ha permès
que el canvi d’ubicació hagi generat un
mínim de molèsties per als usuaris i usuà-
ries. El regidor també ha demanat discul-
pes per les deficiències que han hagut de
suportar durant les primeres setmanes
de la nova ubicació del servei.

Centre de Formació 
de Persones Adultes
Nova seu, nova oferta educativa

Els escolars van recordar Ferrer i Guàrdia. 

Màxim Fàbregas durant la reunió
informativa als pares i mares
de l’alumnat de l’Escola de Música.
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Ja es poden presentar les obres a la sego-
na convocatòria artística Jove Creació del
Masnou, que porta per lema “Ens agra-
dem... de mil formes diferents”. Els i les
artistes podran lliurar-les al Museu Muni-
cipal de Nàutica del Masnou de dimarts a
divendres, de 9 a 14 h i de 17 a 20 h, i els
dissabtes, d’11 a 14 h. El mateix dia del
lliurament de les obres, caldrà fer cons-
tar les necessitats tècniques per al mun-
tatge posterior en el full de recepció faci-
litat per l’Ajuntament. El període de lliu-

rament restarà obert fins al 21 de novem-
bre. Podeu consultar-ne les bases a
www.elmasnou.cat.

Les obres s’exposaran del 18 de des-
embre del 2009 al 16 de gener del 2010
a la Sala d’Actes Municipal. En el cas
que es rebi una quantitat d’obres supe-
rior a la que l’espai expositiu pot alber-
gar, serà un comitè de selecció l’encar-
regat d’escollir, segons el seu criteri, les
obres que finalment formaran part de
l’exposició. 

Aquest novembre té els infants com a pro-
tagonistes. Per celebrar el vintè aniversa-
ri de la Convenció dels drets de l’infant,
s’organitzarà tot un programa d’actes
durant aquest mes, en què se celebra el
Mes dels Drets dels Infants i el Dia Inter-
nacional dels Drets de l’Infant, que és el 20
de novembre.

El reguitzell d’actes organitzats per cele-
brar l’efemèride és ben divers: activitats
programades en diferents parcs i places del
municipi, el cicle de xerrades Créixer amb
Tu, els tallers de cuina per a infants, el taller
de massatge per a nadons d’un a nou
mesos, els contes a la Biblioteca, La sim-

fonia de les joguines, teatre familiar i l’es-
pai Petita Infància, entre d’altres. A més, el
dissabte 21 de novembre tindrà lloc la jor-

nada Els Drets de la Infància: “Vigència i
evolució dels principis de la Convenció
internacional dels drets de la infància”, de
10 a 14 h, a Els Vienesos (c/ de la Segarra,
12). A les 17 h, també a Els Vienesos, con-
tinuarà la jornada amb un berenar i l’obra
de teatre Pam i Pamki Clown i els drets
dels infants i de la Terra. Recordeu que per
participar en moltes de les activitats cal ins-
criure-s’hi prèviament. Podeu consultar tot
el programa d’activitats i on fer les inscrip-
cions a l’agenda (pàgines 10 i 11). 

Aquests actes compten amb la col·labo-
ració del CAP del Masnou, Criança Dolça,
El Cullerot i les entitats Agrupació Sarda-
nista del Masnou, Associació UNESCO del
Masnou, la Jove Orquestra de Cambra del
Masnou i Lleureka. 

Vintè aniversari de la Convenció dels drets de l’infant

Obert el període d’entrega d’obres 
de la convocatòria Jove Creació

Com cada any, coincidint amb el Dia Mundial de
Lluita contra la Sida, s’organitzarà un taller per a
joves, perquè coneguin a fons què és la sida i pren-
guin consciència de com tenir una sexualitat sense
riscos. L’1 de desembre, a les 19 h, a la sala poliva-
lent de Ca n’Humet, els nois i noies del Masnou

podran aprendre danses de Bollywood i informar-
se de com viure una sexualitat plena i segura. A
l’Espai de Trobada, també se’ls informarà de mane-
ra més intensiva de la malaltia i de com prevenir-
ne el contagi, i podran recollir informació i fullets
sobre el tema. 

Un dels tallers per a infants realitzats al novembre de l’any passat.

INFÀNCIA

Obres de l’exposició de Creació
Jove “Plaer i límits?”

Escena de l’obra ‘No em ratllis!', representada l’any 
passat a Ca n’Humet amb motiu del Dia Mundial de la
Lluita contra la Sida.

El Masnou se suma 
a la lluita contra la sida

M
IR

EI
A

 C
U

X
A

R
T

M
IR

EI
A

 C
U

X
A

R
T

EL
I 

C
A

M
P

S



L’espectacle Volare, de la formació Los Dos
Los, va ser l’encarregat d’obrir el cicle de la
segona edició de festival de teatre Ple de Tar-
dor, el divendres 16 d’octubre, a Ca n’Hu-
met. El cicle va continuar amb l’espectacle
Las Gallegas, de la formació Lolita Corina,
el 23 d’octubre. En el moment de tancar
aquesta edició era prevista l’actuació d’In-

ventari, de Marcel Gros, el 30 d’octubre, i
de Circ-Cabaret Armando Rissotto, de la
Companyia Txo Titelles, el 6 de novembre.
Com l’any anterior, el Ple de Tardor vol allar-
gar l’esperit del Festival Internacional de
Teatre Ple de Riure més enllà de l’estiu. La
venda anticipada d’entrades es fa a l’OAC i
el mateix dia a taquilla. 

Entre el 23 i el 24 d’octubre, el Masnou va
acollir les I Jornades de Fotografia Creati-
va, organitzades per l’Associació Fotogrà-
fica El Masnou (FEM) i l’Ajuntament, sota
la coordinació del fotògraf Héctor Zam-

paglione. Aquesta iniciativa ha permès la
posada en contacte de les persones del
municipi interessades en la fotografia amb
personalitats de reconegut prestigi d’a-
quest àmbit. Durant aquests dos dies, es
van fer tallers i xerrades al voltant de les
noves tècniques, la tradició i les capacitats
artístiques de la fotografia. També es va
inaugurar la mostra de la prestigiosa fotò-
grafa Pilar Aymerich al voltant del món
de l’escriptora Montserrat Roig, que es
pot visitar fins al 14 de novembre a la Sala
d’Actes Municipal.

D’altra banda, en el marc d’aquestes
Jornades, es van lliurar els premis del XII
Concurs Fotogràfic del Masnou, enguany
amb el lema “El Masnou, vila cultural, gas-
tronòmica i marinera”. El primer premi,
dotat de 400 euros, va ser per a Miquel

Bargalló, amb l’obra El Masnou sense més

limitació; el segon, amb 300 euros, per a
Raquel Freile, per Peixos, i el tercer, de
150 euros, per a Maximiliano Luna i la
seva fotografia Porta del Masnou.

El jurat també va distingir amb diver-
ses mencions especials les obres de Jordi

Cano, Nit masnovina tempestuosa des de

la piscifactoria; de Jesús Maria Martín,

La font de l’amor, i de Maximiliano Luna,
Reflexos de les barques del Masnou. Com
a finalista, es va reconèixer l’obra de
Chema Muñoz, Entreteniment d’un jove.
Totes les obres presentades, un total de
122, es poden veure fins al 14 de novem-
bre a l’Edifici Centre. 

Moment de l’espectacle ‘Volare'.
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‘Volare', de Los Dos Los,
obre la segona edició del
Ple de Tardor

Primer premi.

Celebrades les I Jornades
de Fotografia Creativa

Nova edició de la Nit d’Havaneres i Rom
El dissabte 19 de setembre, la plaça d’Ocata va ser l’escenari de l’onzena edició de la Nit d’Ha-
vaneres i Rom. L’Associació Cultural Sons va organitzar aquesta trobada, que va comptar amb
les actuacions del Cor Euskalhiria, Els Panxuts de Lliçà de la Selva i la formació masnovina Borin-
quen. Aquesta iniciativa compta amb el suport de l’Ajuntament.

La mostra “El Masnou en miniatures”,
composta per obres de l’artista masnoví
Carles de la Torre i que es podrà visitar
entre el 21 de novembre i el 12 de desem-
bre a la Sala d’Actes Municipal, proposa
una innovadora combinació d’art, gastro-
nomia i solidaritat. D’una banda, segons
ha explicat la regidora de Cultura, Acti-
vitats i Festes, Marta Neira, és “original

per l’aliança de Carles de la Torre amb
el cuiner Xavier Orfila”. Durant tots els
dies de l’exposició, en què es poden veure
més d’una quarantena d’obres que mos-
tren diversos racons del Masnou, el res-
taurant Orfila oferirà per sopar un menú
de plats típics del nostre entorn. 

Com a cloenda de la mostra, Xavier
Orfila prepararà un sopar especial, amb
el títol “Els colors de la nostra cuina”, que
seran els mateixos colors que Carles de
la Torre anirà plasmant en un quadre
creat durant el sopar i que se sortejarà
entre tothom qui hagi assistit a l’àpat al
restaurant.

La vessant solidària de la iniciativa es
troba en la decisió de destinar el 15% dels
beneficis nets, tant del muntatge de l’ex-
posició com dels menús gastronòmics, a
Càritas El Masnou per contribuir a faci-
litar la tasca d’aquesta entitat.

La regidora de Cultura ha volgut des-
tacar que “aquest esdeveniment és un clar
exemple de com es poden conciliar dife-
rents interessos en un projecte. Esperem
que sigui un èxit de participació, perquè
el projecte s’ho mereix”.

Una original combinació d’art,
gastronomia i solidaritat

Torna el pessebre vivent 
a Can Malet

Carles de la Torre.

Després de la decisió de no fer el pesse-
bre vivent l’any 2008 i ajornar-lo fins
enguany per diversos problemes orga-
nitzatius, el pessebre vivent s’instal·larà
de nou als jardins de Can Malet, fruit de
l’acord entre l’Associació Lúdica Amics
Pere Grau, el Casal de la Gent Gran de
Can Malet i l’Ajuntament del Masnou.
Els aspectes de l’acord inclouen la con-
sideració de l’Equip de Govern que el pes-
sebre vivent és una activitat d’interès
cultural local. La ubicació cèntrica i la
bellesa natural de l’espai públic dels jar-
dins de Can Malet hi propicien la realit-
zació d’una activitat com aquesta. 

“És evident que no ha canviat el fet
que a algunes persones del Casal no els
fa cap gràcia que es faci el pessebre
vivent a Can Malet, però ho accepten i
aquesta és precisament la qüestió impor-
tant, perquè fer les coses més enllà dels
nostres interessos personals ens engran-
deix com a éssers humans”, ha afirmat
Marta Neira, regidora de Cultura, Acti-
vitats i Festes. “És per aquest motiu que
vull expressar el meu reconeixement a
les persones de la Junta del Casal de la
Gent Gran de Can Malet per la seva pos-
tura conciliadora”, ha afegit. “D’altra
banda, l’Associació Lúdica Amics Pere
Grau ha fet una planificació del muntat-
ge del pessebre tenint en compte els inte-
ressos del Casal, i ha deixat un espai per-

què es pugui jugar a la petanca o per
prendre el sol, s’ha reduït considerable-
ment el temps de muntatge del pessebre
i s’ha consensuat un accés per als usua-
ris i usuàries del Casal. Per a ells també
el meu reconeixement”, ha dit Neira.

El muntatge del pessebre s’iniciarà el
19 de novembre i finalitzarà el 19 de des-
embre. Durant aquest temps, la plaça de
Can Malet romandrà tancada al públic.
Hi haurà cinc representacions, els dies
19, 20, 26 i 27 de desembre, de 18.30 a
21.00 h, i el dia 24 de desembre, de
00.30 h a 2.00 h. L’entrada al pessebre
serà gratuïta. A més, les àvies i avis del
Casal de la Gent Gran de Can Malet
endolciran les sessions amb una xocola-
tada, que serviran els dies 19, 20 i 27 a
partir de les 18.30 h. 

El pessebre vivent, 
un projecte col·lectiu 
Participeu-hi!
L’Ajuntament del Masnou i l’Asso-
ciació Lúdica Amics Pere Grau us
conviden a participar activament
en el pessebre vivent, ja sigui en el
muntatge o com a figurants. Com a
figurants es necessiten quinze per-
sones adultes i quinze infants.

El naixement d’una edició passada del pessebre vivent.
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L’Evolution Challenge Costa de Barcelo-
na-Maresme va convertir la Nacional II en
l’escenari d’una de les proves esportives
més dures i va atreure l’atenció d’un nom-
bre important de persones. Un total de
1.832 triatletes van arribar fins al Masnou,
límit del trajecte que s’havia de recórrer
amb bicicleta des de Calella diverses vega-
des, fins a arribar als 180 quilòmetres. A
més a més, van nedar 3.800 metres i van
córrer a peu 42,195 quilòmetres. Segons
l’organització, la prova va ser tot un èxit,
cosa que n’ha assegurat la celebració de
la segona edició l’any vinent.

Com a conseqüència de la cursa, es va
tallar el trànsit a la Nacional 2, que va ser
desviat per l’interior del poble. El peatge
de la C-32 va ser gratuït entre les 6.30 i les
18.30 h. El guanyador de la prova va ser
el barceloní Marcel Zamora. El triatleta
català va completar el recorregut en 8
hores, 15 minuts i 37 segons. A la catego-
ria femenina, va resultar guanyadora la
belga Sophie Goos, que va fer un temps
de 9 hores, 8 minuts i 1 segon. 

La Challenge passa pel Masnou

El 21 de setembre passat, l’equip de tir del
cos de la Policia Local del Masnou, format
pel caporal Pere Joan Martínez i els
agents Oscar García i Carlos González,
va participar en el Campionat de Tir Poli-
cial del Patró de la Policia Local de Vilas-

sar de Mar. L’equip masnoví va quedar clas-
sificat en primer lloc i, individualment, el
caporal Pere Joan Martínez va quedar
cinquè, i l’agent Carlos González, quart.
Al Campionat, s’hi van reunir 22 tiradors i
10 equips dels cossos de Policia Local i

Guàrdia Civil del Maresme i funcionaris
de presons. La competició constava de dos
exercicis: l’un, de recorreguts de tir poli-
cial, i l’altre, de precisió i dol a 25 metres.

El lliurament de trofeus va tenir lloc
el dia 29 de setembre a les instal·lacions
del Club Nàutic de Vilassar de Mar dintre
dels actes commemoratius del patró de
la Policia, on es van desplaçar membres
de l’equip de tir per recollir el trofeu
obtingut.

També, els dies 24 i 26 de setembre,
l’agent Carlos González va participar en
el VI Campionat de Tir Policial Ciutat de
Mollet 2009, organitzat per la Policia
Local de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès. El masnoví va quedar classificat
en trenta-setè lloc en la categoria d’equips
i, individualment, va quedar onzè. A la
competició, hi van participar 112 tiradors
i 37 equips dels cossos de Policia Local,
Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil i Cos
Nacional de Policia de Catalunya i Exèr-
cit de l’Aire. 

El divendres 16 d’octubre, l’entitat mas-
novina Penya Barcelonista El Masnou-
Ocata-Teià va inaugurar oficialment la
seva nova seu social, ubicada al carrer
de Fontanills, 43, local 1. Enguany, l’en-
titat celebrarà el trenta-dosè aniversa-
ri.

Vicenç Segarra, president de l’entitat,
va referir-se al nou local com “un element
bàsic que permetrà el contacte proper
entre associats, amics i aficionats a l’es-
port i, en especial, al futbol”. El regidor
d’Esports, Mariano Alquézar, va valorar
molt positivament l’existència de seus
com aquesta, “que ajuden a fer pinya i
crear vincles d’unió entre la població mas-
novina”. 

La Penya Barcelonista El Masnou-Ocata-Teià estrena seu

Nous èxits per a l’equip de tir de la
Policia Local

L’Associació Catalunya Mountain
Bike, que està a punt de celebrar el
seu primer any de constitució, és una
associació sense ànim de lucre que
pretén divulgar l’esport entre joves
i persones de totes les edats d’una
manera divertida, com és la bicicle-
ta tot terreny. Per fer-ho, orgnitzen
activitats, com ara pedalades, i divul-
guen informació en català a través
de les seves pàgines webs. Podeu
visitar la pàgina web de l’Associació
(www.catmtb.org.es) i també el seu
bloc (www.catmtb.org).

Associació Cata-
lunya Mountain
Bike, pedalant 
en català
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El 4 d’octubre, el Maresme va ser el centre esportiu
d’atenció internacional arran de la celebració 
de la Challenge. 

El nou local del carrer de Fontanills
es va omplir de gom a gom durant
la inauguració.

Moment del lliurament de trofeus,
el 29 de setembre passat.



AVÍS a les persones usuàries de telèfon mòbil amb targeta de prepagament
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Carolina Lozano, escriptora

És biòloga. Què té el món de les lletres per-
què l’hagi captivada d’aquesta manera?
Jo sóc del parer que les lletres i les cièn-
cies no són mons oposats. Sempre havia
volgut ser biòloga, perquè m’encisava la
naturalesa, però de la mateixa manera sóc
lectora des de ben petita. M’agrada molt
llegir i que m’expliquin històries, viure
aventures a més de la meva pròpia.

Al març del 2008 es va publicar la seva
primera novel·la. Ara, ja en té tres al mer-
cat. D’on ha sortit aquest raig d’inspira-
ció? Ha assumit ja l’èxit que va tenir?
Bé, no em puc pas queixar. M’està anant
molt bé en un món difícil. La inspiració, tal
com explico sempre, no sé d’on m’arriba.
Se m’acut una escena d’un llibre i, a partir
d’aquest punt, la meva ment desenvolupa
la resta de la història. No és un acte del tot
conscient. Respecte al fet de si he assumit
aquest èxit, de ben segur que no. Encara
em resulta estrany veure els meus llibres
a les llibreries.

Les seves novel·les coincideixen al mercat
amb un boom de la novel·la gòtica i fantàs-
tica, especialment per a joves. En quina
mesura l’ha influïda aquesta tendència?
No crec que m’hagi influït de cap manera,
ja que, independentment que sigui o no un
gènere en alça, aquest és el tipus d’histò-
ries que jo vull explicar, tot i que també tre-
ballo en novel·la històrica. He tingut sort
que ara es valorin aquest tipus de novel·les
més que fa uns anys, ja que, si no hi hagués
un públic desitjós de novel·la fantàstica,
hauria estat molt més difícil publicar.

Hi ha autores com Laura Gallego que es
dediquen a aquest tipus de literatura des
de fa temps. Se sent identificada o rela-
cionada amb altres autores de temàtica
similar?
La Laura Gallego és una mestra que ens ha
facilitat molt el camí als que venim al darre-
re i, per tant, li hem d’estar agraïts. A més,
és una gran persona. Els autors del mateix
gènere de vegades coincidim en actes i ens

coneixem. Crec que tenim en comú tant
com altres persones que treballen en un
mateix camp poden tenir. 

Quins són els seus autors de referència? 
Doncs és difícil de dir... Jo llegeixo molt i m’a-
grada llegir de tot, per la qual cosa no tinc
una marcada preferència per cap gènere o
autor en particular. Admiro Tolkien, tant per
la seva obra com per la seva cultura, però
altres dels meus llibres preferits són La Ilí-

ada, d’Homer, les aventures del Capitán Ala-
triste, La vida es sueño o Harry Potter.

Ha notat un creixement en la seva
escriptura a mesura que succeeixen els
llibres de la saga Las sendas de la profe-
cía? Té data per a la tercera entrega?
A mesura que escrius vas millorant, com
amb tot, però com que intento mantenir el

mateix estil dins de la saga no crec que hi
hagi gaire diferència entre aquests llibres.
El más alto humano, la tercera i última
part de la saga, sortirà segurament cap a
la primavera, però això depèn de l’edito-
rial. El llibre, en realitat, ja està acabat. Ara
treballo en un altre, que sortirà al març
amb Edebé, i m’alegro de poder dir que ho
farà alhora en castellà i català.

Té una pàgina web (www.carolinaloza-
no.com) on els lectors i les lectores
tenen l’oportunitat de contactar amb
vostè. Creu que les noves tecnologies
beneficien el món literari?
A mi personalment m’agrada molt que els
lectors que ho desitgin puguin posar-se en
contacte amb mi; m’expliquen coses molt
interessants. Les noves tecnologies bene-
ficien molt la literatura. Tot i el que pugui

semblar, hi ha estudis que asseguren que
el jovent llegeix ara més que abans, i el fet
que els mateixos lectors es puguin posar
en contacte entre ells a través de pàgines
i fòrums fa que els resulti molt més fàcil
ser addictes a la lectura que si en el seu
ambient més immediat no hi ha gaires per-
sones amb qui puguin parlar de llibres.

Creu que la joventut recorre a la fanta-
sia per evadir-se de la realitat?
Lamentablement, crec que per evadir-se de
la realitat els joves recorren a coses més
perilloses que la fantasia. La imaginació no
és pas un mètode d’evasió, sinó una més de
les virtuts que ens fa humans. Tal com Ruiz
Zafón ha dit, la fantasia no és per a joves
d’edat, sinó d’esperit. Jo, personalment, m’a-
legro molt que els joves mantinguin un espe-
rit curiós que els mantingui jove la ment.

Què opina del municipi des del punt de
vista cultural?
El Masnou és un poble on afortunadament
tenim una oferta cultural de la qual podem
estar orgullosos: una biblioteca plena d’ac-
tes, activitats i bibliotecaris disposats a aco-
llir tothom que tingui ganes de passar-s’ho
bé a través de la lectura, concursos artís-
tics per a joves i grans, el PIJ, cinema,
museus, esports, exposicions i, ara, una
escola de música. Jo, tirant cap a la meva
branca, només diria que hi falta una esco-
la d’escriptura. 

Què falta i què sobra al Masnou?
A més de l’escola d’escriptura, no crec que
al Masnou li falti res. Potser només que els
mateixos ciutadans, que sovint treballem
i ens divertim a Barcelona, valorem més el
que tenim a casa i hi participem més. Tal
com ho dic a la meva web, jo si pogués viu-
ria sempre al Masnou. És casa meva i vol-
dria que ho fos tota la meva vida. Lamen-
tablement, i potser això sí que és una man-
cança, no és fàcil per als joves quedar-se a
viure aquí tal com està el nivell de vida.

Amb 28 anys, Carolina Lozano sembla haver tocat el cel literari. Ja té tres llibres al carrer, La cazadora de profecías, El
poder del mago i Diabólica; i dos més estan a punt de sortir, El más alto humano i Taibhse (Aparición), una novel·la de fantas-
mes ambientada a Edimburg amb la qual va quedar finalista al premi Edebé 2009. Masnovina de cap a peus, li encanta el seu
poble, on afirma rotundament que viurà tant de temps com pugui.

LA IMAGINACIÓ NO ÉS PAS
UN MÈTODE D’EVASIÓ, SINÓ
UNA MÉS DE LES VIRTUTS
QUE ENS FA HUMANS

EL MASNOU ÉS UN POBLE ON
AFORTUNADAMENT TENIM
UNA OFERTA CULTURAL DE
LA QUAL PODEM ESTAR
ORGULLOSOS
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“Encara em resulta estrany veure els meus llibres a les llibreries”

AVÍS a les persones usuàries de telèfon mòbil amb targeta de prepagament
Les persones usuàries de telèfon mòbil amb targeta de prepagament han rebut, estan rebent o properament rebran un missatge
de la seva companyia de telefonia mòbil per comunicar-los que s’han d’adreçar a una oficina comercial per identificar-se com a
titulars de la línia.

Us informem que aquesta mesura és obligatòria i està regulada a la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades rela-
tives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions.

Recordem a les persones usuàries que han de complir aquesta obligació abans del 9 de novembre de 2009 i, en el cas que
no ho facin, segons preveu la Llei, podrien perdre la línia i el número de mòbil.


