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Durant el mes de desembre i fins al 5 de
gener, al municipi s’han dut a terme un
important nombre d’activitats relacionades amb les festes de Nadal. La Fira de
Santa Llúcia, celebrada entre el 5 i el 7
de desembre, organitzada per la Federació del Comerç del Masnou i l’entitat
Gent del Masnou amb la col·laboració de
l’Ajuntament, va suposar l’inici de les
festes. Des de llavors i fins a l’esperada
cavalcada de Ses Majestats els Reis d’Orient, el 5 de gener, al municipi s’han
organitzat concerts, activitats infantils,
festes, s’han instal·lat pessebres (tradicionals i vivents)... Us proposem fer-hi
un repàs.
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per a la gent gran Pàg. 7

Des de l’11 de gener fins al 12 de febrer,
es poden presentar les sol·licituds per
optar a un dels vint habitatges de protecció oficial de lloguer per a gent gran que,
en col·laboració amb l’Ajuntament del
Masnou, adjudicarà la Direcció General
de Promoció de l’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
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Editorial

Eduard Gisbert
Alcalde

Moments importants

Podem dir que, actualment, el nostre municipi està vivint moments importants. No només perquè acabem
de començar l’any i això sempre comporta una època de bons propòsits i de creació de noves metes, sinó
perquè els darrers mesos han ocorregut esdeveniments que tindran una incidència especial en el desenvolupament del nostre present i del nostre futur.
El 20 de desembre passat, el president de la Generalitat, José Montilla, va visitar el nostre municipi per
inaugurar la plaça del Mercat Vell. Aquesta visita i l’actitud tan comunicativa del president mentre s’hi va estar
són un motiu de satisfacció per a mi com a alcalde i espero que ho siguin per a tota la ciutadania.
No era la primera vegada que Montilla visitava el Masnou, atès que ja havia vingut en ocasions anteriors,
com a militant socialista, primer, i també com a ministre d’Indústria, Comerç i Turisme. He de destacar que,
en totes les seves visites, sempre ha mostrat una actitud molt positiva envers el municipi i un gran interès
per la nostra actualitat i les nostres problemàtiques.
Precisament, un dels temes que vam tractar durant la seva darrera visita va ser la transferència de la
Nacional II a la Generalitat per part del Govern central. Aquest és un altre dels esdeveniments destacats a
què em referia. L’N-II deixa de ser una nacional, cosa que vol dir que deixarà d’estar obligada a complir els
requisits que s’exigeixen a aquest tipus de vies: via ràpida, dos carrils amb tendència a esdevenir una autovia alternativa a les autopistes amb peatge…
També cal assenyalar, però, que al Masnou moltes d’aquestes característiques ja s’havien suprimit. Ja fa
temps que treballàvem per pacificar la carretera a l’altura del nostre municipi, sempre dins de les nostres
capacitats i limitacions, que eren moltes.
Personalment, vaig demanar al president durant la seva visita que, independentment de la via alternativa que s’acabi construint a la nacional, la Generalitat iniciï un estudi tècnic de com ha de ser la via cívica
que ja no és l’N-II. Aquest projecte haurà de ser homogeni, però adaptat a les característiques pròpies de
cada un dels cinc pobles del Baix Maresme afectats per la cessió.
Esperem que, entre tots i totes, sapiguem aprofitar les possibilitats que se’ns ofereixen per millorar el
nostre present i el nostre futur.

Línia
directa

@

Adela Valls pregunta:
El nou pas soterrat del Mercat Vell es va
obrir fa molt de temps, però tot i així moltes nits les llums no han estat enceses. És
un problema que s’ha repetiti espero que
s’arregli i no torni a passar.

Ara fa un any, començaven a posar-se en marxa les obres
incloses dins el Fons Estatal d’Inversions Locals (FEIL),
promogut pel Govern de José Luis Rodríguez Zapatero
per combatre l’atur mitjançant intervencions urbanístiques públiques. Ara, un any després, la pràctica totalitat
de les obres projectades són una realitat i han millorat
diverses zones del municipi, fent una incidència especial
en l’accessibilitat i la mobilitat per aconseguir una ciutat més amable. Les persones que transitin o passegin
per molts dels carrers del municipi tindran prioritat per
sobre dels vehicles en diverses cruïlles al Camí Ral. A
més a més, carrers com el del Pintor Miquel Villà veuran
dràsticament reduït el nombre de cotxes que hi circularan, i al de Sant Rafael no n’hi circularà cap. Es tracta
d’unes millores que cal celebrar i gaudir. De la mateixa
manera, cal tenir en compte que, en la realització de les
obres, s’ha donat ocupació a un total de 193 persones.
Però també cal que, entre tots i totes, cuidem els espais
que han estat recuperats i millorats, i vetllem per conservar-los. Si els afegim als canvis que, segurament, suposarà la transformació de la Nacional II després d’haver
estat cedida a la Generalitat pel Govern Central, el resultat serà un municipi molt més agradable i més cívic per
a tota la seva ciutadania.

M’agrada / No m’agrada

Imatges del record

Aquest és un espai perquè ens envieu aquelles imatges que més us agraden del Masnou i les que menys. Podeu enviar-nos les vostres fotografies al correu electrònic
elmasnouviu@elmasnou.cat o bé per correu convencional a El Masnou Viu, Ajuntament del Masnou, passeig de Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou. No es publicaran comentaris que atemptin contra persones o institucions.

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

:)

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

el Masnou viu

Que se celebrin fires com
la Fira d’Artesania d’aquest Nadal. Crec que les
fires són una bona manera d’activar la vida comercial i social als carrers del
Masnou. Hem d’aprofitar
els espais del poble com la plaça del Mercat Vell o la plaça de
Marcel·lina de Monteys per fer-hi més fires.

Retrat de la família Vidal. Els noms de les persones que hi apareixen, d’esquerra a dreta, són: Teresa Valldeperes (mare d’Arturo
Pascual), Pepito (nen petit), tia Mercè i Pepeta. La dona gran
asseguda és Teresa Beltrú (àvia).
Fotografia de l’Arxiu Municipal, que ha estat documentada
per Arturo Pascual.

Sílvia Sallent

Regidor de Projectes i Obres, i Mobilitat

El nou pas soterrani del Mercat Vell es va
posar en servei, provisionalment, l’estiu passat, amb la voluntat de donar servei als ciutadans i ciutadanes mentre s’acabaven les
obres a l’aparcament i els habitatges; la connexió de la il·luminació, llavors, corresponia
a l’obra que, a vegades, saltava per sobrecàrrega. Ara, amb la recepció definitiva, aquest
problema ja està en vies de solució.

)

:

Enric Folch

Un cop tenim el carrer de
Sant Felip arreglat, les
façanes d’algunes cases
d’aquest carrer desmereixen aquesta remodelació.
Tenen un aspecte brut,
deixat, i això impedeix
que llueixi un dels carrers més importants del Masnou.
Guillem Domínguez
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INFORMACIÓ

SERVEIS

URGÈNCIES

Ajuntament
93 557 17 00

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

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

Àrea de Manteniment
i Serveis
93 540 75 50
Àrea de Promoció
Econòmica
93 557 17 60
Àrea de Serveis a les
Persones
93 557 18 00
Arxiu Municipal
93 540 15 11

Biblioteca Pública
Joan Coromines
93 540 90 56

Jutjat de Pau
93 555 07 13

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

Poliesportiu Municipal
93 555 61 03
Museu Municipal de Nàutica
93 557 18 30
Recaptació
93 557 17 00
Oficina Benestar Social
de la Generalitat
Sales de Vetlla
93 540 28 80
Municipals
93 540 18 22
Oficina Local Habitatge
93 540 91 38
Servei Municipal
de Català
Oficina Municipal
93 540 22 85
del Consumidor (OMIC)
93 557 18 00

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

Mercat Municipal
93 555 19 65

Oficina Municipal
Escolarització (OME)
93 540 40 25
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RAMON BOADELLA

El president de la Generalitat
inaugura la plaça del Mercat Vell

Aquest nou espai ciutadà es va omplir durant la inauguració, en què també hi havia diversos grups que van voler fer arribar les seves reivindicacions al president de la Generalitat.

José Montilla, acompanyat de les autoritats municipals, va visitar les noves instal·lacions i va
assegurar que estudiarà les diverses demandes presentades per la població.

EL PRESIDENT VA REMARCAR LA IMPORTÀNCIA DE
LES PLACES I LES ZONES DE
TROBADA EN LA HISTÒRIA
DELS PAÏSOS DE LA MEDITERRÀNIA
D’altra banda, Gisbert, a més de fer un
repàs de la relació de la població del Masnou
amb el mar i la seva vocació d’unir el blau i
el verd, va aprofitar l’ocasió per sol·licitar al
president que la Nacional II es transformi en
una via cívica, que intervingui per ajudar
algunes empreses del Masnou que es troben
en una situació delicada, i “una en particular”, i que pressioni per a la creació d’una
nova llei de finançament municipal. L’alcalde també va voler agrair públicament la feina
realitzada pels tècnics i tècniques, tant de
l’Ajuntament com de les empreses que hi han
treballat, les empreses col·laboradores i les
administracions que han contribuït que el
projecte fos una realitat.

La Nacional II i el seu traspàs a la Generalitat per part del Govern Central va ser un dels
punts centrals de la intervenció de Montilla.
El president de l’executiu català s’hi va referir i va afirmar que és “una notícia magnífica
per als veïns i veïnes” del tram comprès entre
Montgat i Tordera. També va afegir que “aquest
acord per al traspàs de l’N-II confirma que
estem compromesos a fer que nuclis urbans
com el del Masnou siguin més segurs, més
tranquils i més humans; i els fets ho demostraran”.
El president va assenyalar “el compromís
de l’Estat d’aportar els fons necessaris perquè
la Generalitat pugui construir una via alternativa que millori les condicions de mobilitat i
seguretat viària de la comarca”. Montilla va
explicar que hi haurà una aportació de 400
milions per part de l’Estat per al desenvolupament de l’N-II i per al projecte de la via alternativa, amb una primera aportació de prop de 100
milions.
Sobre aquesta via alternativa que hauria
d’absorbir el trànsit de l’N-II, Gisbert va
sol·licitar que s’arribi a un acord consensuat
entre les diferents forces polítiques perquè
esdevingui tan satisfactori com sigui possible.
Altres reivindicacions
A la inauguració de la plaça, diversos
col·lectius van voler mostrar la seva protesta
al president i l’alcalde. Un grup de pares i
mares d’alumnat de l’escola pública, amb crits
i pancartes, van manifestar el seu desacord
amb la proposta del Departament d’Educació
de suprimir una línia de P3. D’altra banda, un
altre grup protestava contra la destrucció del
patrimoni arquitectònic del municipi. En acabar els parlaments, Montilla va intercanviar
unes paraules amb el propietari de DOGI,
Josep Domènech, que es trobava entre les
persones assistents, i el president del Comitè
d’Empresa, Sergio Moreno.

El president visita l’Ajuntament
Abans d’inaugurar la plaça del Mercat Vell, el president de la Generalitat, José Montilla, va fer una visita oficial al consistori, on va signar el llibre d’honor de l’Ajuntament i va saludar els regidors i regidores. L’alcalde, Eduard Gisbert, va agrair-li la visita i va voler destacar la importància que el president de la Generalitat s’interessi per
l’actualitat del municipi com ho fa Montilla. Amb ell, l’alcalde va parlar sobre les necessitats del Masnou i sobre les noves perspectives que s’obren amb la cessió de la gestió de la Nacional II del Govern Central a la Generalitat. Montilla ja havia visitat el
municipi en altres ocasions, com a militant socialista i com a ministre d’Indústria,
Turisme i Comerç.

RAMON BOADELLA

El president de la Generalitat, José Montilla, acompanyat per l’alcalde del Masnou,
Eduard Gisbert, la delegada territorial del
Govern de la Generalitat a Barcelona, Carme
San Miguel, el secretari general de Governació, Jaume Oliveres, i altres autoritats
municipals, va inaugurar oficialment la plaça
del Mercat Vell i la resta d’intervencions urbanístiques dels voltants, com ara l’aparcament,
els tres habitatges construïts, el pas soterrani d’accés al port i l’arranjament dels carrers
del voltant. Montilla va celebrar la creació
de la plaça com a “punt de trobada social i
com un dels punts on es desenvolupa la vida
dels pobles de Catalunya”.

L’alcalde, Eduard Gisbert, lliura un obsequi institucional a Montilla.
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El FEIL fa del Masnou un municipi
amb una mobilitat més sostenible

El carrer de Sant Felip ha suposat una de les obres més emblemàtiques
de les que s’han dut a terme amb els fons estatals.

Amb el 2010, comença el període d’avaluar els resultats d’un dels projectes més
ambiciosos del Govern central, el Fons
Estatal d’Inversió Local (FEIL), amb el
qual es volia promoure l’ocupació i les

Enric Folch, l’obra ha estat prorrogada
per al 2010 per motius aliens al consistori masnoví i relacionats amb modificacions
per ajustar el projecte a la llicència de l’Ajuntament d’Alella, ja que el camp de futbol és terreny del municipi veí.
Al parer de Folch, les obres dutes a
terme es poden classificar en quatre grups:
la millora dels equipaments, els camins
escolars, les infraestructures, i l’accessibilitat i renovació de carrers. En el primer
grup, s’ha donat resposta a diverses necessitats de millora, en molts casos relacionades amb la seguretat, que patien les instal·lacions de Ca n’Humet, el Complex
Esportiu i l’Edifici Centre. A més a més,
s’ha augmentat el nombre de nínxols al

EN TOTAL, S’HA DONAT
OCUPACIÓ A UN TOTAL
DE 193 PERSONES, ENTRE
EL PERSONAL PROPI DE LES
EMPRESES I EL DE NOVA
CONTRACTACIÓ

LES OBRES ES CLASSIFIQUEN EN QUATRE GRUPS:
MILLORA D’EQUIPAMENTS,
CAMINS ESCOLARS,
INFRAESTRUCTURES
I ACCESSIBILITAT,
I MILLORA DELS CARRERS
Detall del nou accés al port.

RAÜL ANDREU

obres públiques de millora als municipis.
Dels 8.000 milions d’euros destinats per
l’executiu espanyol a tot l’Estat, al Masnou en van correspondre 3,8 milions.
Durant el 2009, per a la realització de les
obres, s’ha donat ocupació a un total de
193 persones (101 de les quals pertanyien
al personal propi de les empreses adjudicatàries de les obres i les 92 restants han
estat de nova contractació).
Dels 18 projectes que es van aprovar
amb el suport de totes les forces polítiques
del consistori, tots excepte un, el relatiu
a l’ampliació dels vestidors del CD Masnou, han estat finalitzats. En el cas dels
vestidors, segons ha explicat el tinent d’alcalde de Projectes, Obres i Mobilitat,

cementiri fins a completar-ne la capacitat.
Un altre equipament, Els Vienesos, inaugurat al mes de setembre, s’ha completat

SALVA FÀBREGAS

Les obres incloses dins el Fons Estatal se centren en la millora d’infraestructures, d’equipaments
municipals i de l’accessibilitat, i en la renovació integral de carrers.

OBRES

Resultat de les obres al carrer del Brasil.

Les infraestructures

Entre les obres incloses al grup de les
infraestructures, es troba també l’arranjament de la xarxa d’abastament d’aigua
potable. “S’ha actuat allà on feia més falta,
als sectors més afectats, com al sector dels
Ametllers i Santa Madrona”, explica el regidor de Projectes i Obres i Mobilitat. A
Santa Madrona també s’ha substituït el clavegueram del carrer de Girona. De la
mateixa manera, dins d’aquest conjunt d’intervencions, s’ha establert la xarxa de fibra
òptica que uneix totes les dependències i
equipaments municipals i que, segons el

LA FINALITAT DE LES
OBRES ERA RETORNAR ALS
VIANANTS L’ESPAI QUE
HAVIEN PERDUT ELS
DARRERS ANYS
D’altra banda, s’ha fet una nova urbanització de carrers molt cèntrics que
requerien la recuperació per a l’ús ciutadà. Com ha explicat el regidor: “L’obra
del carrer de Sant Felip ha estat una de
les intervencions més ambicioses.
Aquest carrer tan cèntric tenia moltes
mancances i se l’ha dotat d’un nivell d’urbanització digne i d’una millor il·lumina-

La cruïlla del carrer del Pintor Villà amb Pere Grau.

Al carrer del Pintor Villà s’ha reduït
considerablement el trànsit.

ció, i tot amb materials de qualitat”.
En conjunt, Folch afirma que la finalitat d’aquestes obres de millora viària és
“retornar al vianant l’espai que havia perdut els darrers anys, pacificar el trànsit i
convertir els carrers en autèntics espais de
relació ciutadana”. En aquesta línia, s’ha
restringit parcialment el pas de cotxes al
carrer del Pintor Villà, que esdevindrà
carrer de vianants parcialment, mentre que
al carrer de Sant Rafael s’ha restringit totalment el trànsit rodat, llevat de l’accés del
veïnat i del comerç; en els casos dels
carrers de Sant Felip i del Brasil, s’ha ordenat la circulació rodada i els aparcaments,
i s’han ampliat les voreres.
A aquestes actuacions, cal afegir-hi la
renovació de voreres i paviments en una

Les cruïlles amb el Camí Ral han guanyat en mobilitat.

RAÜL ANDREU

Al bloc referent als dos camins escolars
que s’han arranjat (el de l’escola Bergantí
i el del carrer de Sant Jordi), les intervencions dutes a terme han suposat la creació
de vials i espais més segurs per al desplaçament dels nens i nenes als seus centres.
Al parer de Folch, les obres “han suposat
la culminació de dos anys de treball amb
les escoles, els pares i mares i l’alumnat,
que s’han concretat en intervencions molt
útils des d’una perspectiva d’una millor
mobilitat”. També relacionat amb les
demandes escolars, Folch ha volgut remarcar la plataforma de formigó que permetrà
culminar el parc de patinatge a la zona
esportiva de Pau Casals.

En quart lloc, pel que fa a les obres relacionades amb l’accessibilitat i la reurbanització de carrers, cal destacar la duta a
terme al Camí Ral, on s’han anivellat 12
cruïlles per donar prioritat als vianants al
llarg de tot el seu recorregut entre el carrer
del Torrent Can Gaio i el d’Amadeu I, alhora que se n’ha reparat el paviment, que
estava força malmès. A més a més, s’han
instal·lat 900 metres de noves jardineres
més enllà de l’Ajuntament, s’han replantat
una desena d’arbres, i s’han canviat bancs
i se n’han posat més.

sèrie de petites intervencions que abracen
tot el municipi. En total, prop del 60% de
la inversió del FEIL s’ha destinat a la millora viària i de la mobilitat. El tinent d’alcalde de Projectes, Obres i Mobilitat considera que el FEIL “ha estat l’ocasió per fer
moltes actuacions útils, sobretot amb la
finalitat de gaudir d’una mobilitat més sostenible i de posar el cotxe al lloc que li pertoca per donar als vianants i als desplaçaments a peu la importància que mereixen”.
També des del consistori, l’alcalde,
Eduard Gisbert, ha volgut fer incidència
en el fet que, en el moment de decidir les
actuacions que es durien a terme dins el
FEIL, es va apostar per distribuir-les per
tot el poble, una redistribució que s’acabarà d’equilibrar el 2010.

Els nous nínxols del Cementiri.

RAÜL ANDREU

Els camins escolars

Accessibilitat i millora viària

SALVA FÀBREGAS

ELS CAMINS ESCOLARS
HAN ESTAT FRUIT DE MOLT
DE TEMPS DE TREBALL
AMB PARES, MARES, PROFESSORAT I ALUMNAT DELS
CENTRES INVOLUCRATS

El camí escolar de l’escola Bergantí.

consistori, ha de servir per continuar millorant l’atenció a la ciutadania, augmentar
l’eficiència de l’Administració i avançar cap
a l’administració electrònica.
Una altra infraestructura important és
el soterrament de contenidors de brossa. Aprofitant les actuacions de reurbanització de carrers, s’han instal·lat contenidors soterrats al carrer del Brasil,
amb la qual cosa es dóna resposta a les
demandes del veïnat relacionades amb
la brutícia a causa dels contenidors en
superfície. També s’han instal·lat dos
conjunts més de contenidors soterrats al
Camí Ral, l’un a l’altura del Torrent d’Ase
i l’altre a la confluència amb el carrer de
Sant Cristòfol.

SALVA FÀBREGAS

amb la construcció d’uns nous jardins,
que, segons el regidor, “s’integren harmònicament amb l’edifici”. En paraules de
Folch, “es va aprofitar que ja s’acabava
l’edifici per posar en valor, amb el nou
jardí, aquest punt del municipi, que necessitava ser revitalitzat”.
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L’Equip de Govern (PSC, ICV-EUiA) i el Grup
Municipal d’ERC avaluen els acords que van fer
possible el pressupost municipal del 2009

SÒNIA HERNÁNDEZ

tació d’aquest servei estan pràcticament
enllestides i podrien finalitzar-se completament a finals de febrer. Paral·lelament, s’està treballant per definir el model de gestió i
la contractació de l’equip corresponent.
Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques. És previst que se n’iniciï la instal·lació
a l’Edifici Centre al mes de març. L’Ajuntament podrà vendre l’energia que produeixi
aquesta instal·lació a la vegada que servirà
com a exemple d’aprofitament de les energies renovables.

D’esquerra a dreta, Màxim Fàbregas, Quim Fàbregas i Artur Gual.

El dimarts 12 de gener, es van reunir el tercer tinent d’alcalde de Finances i Promoció
Econòmica, Artur Gual, del PSC, el primer
tinent d’alcalde d’Urbanisme, Habitatge i
d’Educació, Màxim Fàbregas, d’ICV-EUiA,
i Quim Fàbregas, portaveu d’ERC, per avaluar els acords a què es va arribar durant la
confecció del pressupost municipal del 2009
a partir de les sol·licituds fetes pel Grup

d’ERC i que van ser consensuades amb l’Equip de Govern, format per PSC i ICV-EUiA.
Moltes de les demandes fetes pel Grup de
Quim Fàbregas es van incloure al pressupost, per la qual cosa ERC va fer-ne possible l’aprovació amb la seva abstenció.

Ampliació i remodelació del Complex Esportiu Municipal. La petició d’ERC, consensuada amb l’Equip de Govern, d’ampliar el Complex Esportiu Municipal va suposar la creació d’una partida dotada amb 400.000 euros
en el pressupost 2008 i de 395.000 euros en
el del 2009.

Ludoteca municipal. Ubicada a la zona
esportiva de Pau Casals, les obres d’adap-

ERC va negociar amb el Govern l’inici de
la tramitació que ha de permetre contrac-

tar l’avantprojecte de l’ampliació del
poliesportiu.
Així mateix, s’ha encarregat un projecte de
climatització i humidificació de la piscina
que, una vegada acabat, suposarà una millora per als usuaris i usuàries. A més, està previst seguir invertint en el Complex Esportiu
d’acord amb els recursos disponibles l’any
2010.
Plaça de la República. La millora i la substitució dels jocs infantils estan en marxa. És
previst, en un futur pròxim, seguir-hi efectuant més millores.
A més d’aquests projectes consensuats, se’n
va avaluar el desenvolupament d’altres que
formen part del pressupost del 2009 i que
totes tres formacions consideren prioritaris, com ara la segona escola bressol municipal, les obres d’ampliació de la Biblioteca
Pública Joan Coromines i les obres del parc
Vallmora.

Ple del mes de desembre
El Ple de l’Ajuntament del Masnou va aprovar,
el dijous 22 de desembre, per unanimitat (amb
l’absència de dos regidors de CiU), l’elaboració
del Pla local de prevenció de drogodependències del Masnou i l’aprovació, creació i composició de la comissió política de seguiment. La
regidora no adscrita Stella Parodi va celebrar
l’aprovació del Pla i va recordar que un dels orígens i motors d’aquesta aprovació va ser la
moció que el seu grup de llavors, el PP, havia
presentat al Ple del mes d’abril de 2008. D’altra
banda, la regidora de Salut Pública, Cruz Álvarez, va voler aclarir que “el fet d’aprovar el Pla
no significa que es comenci a treballar contra
la drogodependència ara, sinó que ja fa temps
que s’hi treballa des de la Regidoria”.
A l’inici del Ple, el regidor no adscrit Frans
Avilés va explicar els motius pels quals tant ell
com Parodi abandonen el Partit Popular i que
van resumir en una “manca de llibertats” en

aquest partit. Altres punts que es van aprovar
durant la sessió van ser els següents:

complementàries del carrer d’Amadeu I. Aprovat per unanimitat.

Serveis Centrals
Rectificació de l’inventari del patrimoni municipal de l’any 2008. Aprovat per unanimitat.

Medi Ambient
Modificació dels estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teià. Aprovat per unanimitat.

Serveis Socials
Concessió d’una subvenció extraordinària a
Càritas Parroquial per a la compra d’una cambra frigorífica per al banc d’aliments. Aprovat
per unanimitat.
Solidaritat i Cooperació
Subvenció en el marc de l’agermanament amb
San Ramón. Aprovat per unanimitat.

Finances
Aprovació definitiva de les ordenances fiscals
i contestació a les al·legacions sobre l’ordenació
de la taxa per ocupació de la telefonia mòbil. Votat
per punts. Els apartats 1, 2, 4 i 5 van ser aprovats
per unanimitat; el punt 3 va comptar amb els vots
a favor del PSC (7), ERC (3), ICV-EUiA (3) i els
dos regidors no adscrits, i en contra de CiU (4).

Esports
Pròrroga del contracte de la concessió administrativa del camp de futbol i instal·lacions

En finalitzar la sessió, l’alcalde va desitjar unes molt
bones festes i “salut, diners i amor per al 2010” a les persones assistents i a tota la ciutadania del Masnou.

Canvia el número de telèfon de l’Ajuntament
Durant una temporada de transició, continuarà en funcionament la línia anterior
Des de mitjan del mes de desembre, ha entrat en funcionament el nou número de telèfon de l’Ajuntament del Masnou, el 93 557 17 00. Després d’un estudi per millorar
l’atenció telefònica municipal i les telecomunicacions, es
va arribar a la conclusió de la necessitat de canviar i integrar les diverses centraletes telefòniques en un sistema
únic. El canvi afectarà uns edificis municipals concrets:
l’edifici de l’Ajuntament, l’Edifici Centre, el nou equipament a l’antic edifici de Correus, el Complex Esportiu Municipal, Ca n’Humet, la Policia Local i Manteniment. Tot i així,

la primera fase del projecte només afectarà els edificis de
l’Ajuntament, l’Edifici Centre i la Policia Local.
Actualment, aquests edificis disposen de quatre centraletes telefòniques que es gestionen de manera independent. El projecte consisteix, bàsicament, a disposar
d’una única centraleta per a tots els edificis municipals.
Així, tot el personal municipal estarà connectat entre si,
i els ciutadans i ciutadanes tindran un únic punt de comunicació amb l’Administració. El pressupost de l’actuació
és de 61.999 euros.

Altres telèfons d’interès
Oficina Municipal del Consumidor: 93 557 18 00 / Complex Esportiu Municipal: 93 555 61 03 / Centre d’Informació i Recursos per a la Dona: 93 555 81 04 / Promoció Econòmica: 93 557 17 60 / Oficina Local d’Habitatge:
93 540 91 38 / Ca n’Humet: 93 540 53 80 / Biblioteca: 93 540 90 56 / Els Vienesos: 93 540 07 82

SÒNIA HERNÁNDEZ

El Ple aprova per unanimitat el Pla local de prevenció de drogodependències

Parodi i Avilés al Ple de desembre.

RECORDATORI

Bonificació d’escombraries
d’habitatge
Les unitats familiars que compleixen les condicions
de caire social i econòmic per gaudir d’una bonificació en la taxa per recollida d’escombraries d’habitatge no hauran d’anticipar l’import del rebut, sinó que
les bonificacions acceptades es veuran reflectides en
el Padró municipal d’exaccions d’urbana.
Per acollir-se a aquest descompte, cal presentar
una sol·licitud al Registre general de l’Ajuntament
(Oficina d’Atenció Ciutadana) amb la documentació
pertinent abans del 28 de febrer de 2010. En el cas
que no es presenti en el termini o en la forma corresponents, es perd el dret a la bonificació.

el Masnou viu
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L’Estat traspassa la gestió de la Nacional II a la Generalitat

La conversió de l’N-II en una via cívica s’ha reivindicat durant molt de temps i amb diverses accions cíviques.

El 16 de desembre passat, el Govern central i la Generalitat van formalitzar l’esperat conveni segons el qual la Nacional
II passa a ser competència de la Generalitat. D’aquesta manera, l’Estat cedirà al
Govern català un tram de 50 quilòmetres,
entre Montgat i Tordera, i aportarà 400
milions d’euros per al desenvolupament

d’una via alternativa. Del total dels
diners, ja s’ha fet una primera aportació
de 97,4 milions per a les primeres intervencions.
Durant la seva visita al Masnou el 20
de desembre, el president de la Generalitat, José Montilla, va afirmar que aquesta cessió farà que els municipis del Mares-

me siguin més segurs. Per la seva banda,
l’alcalde del Masnou, Eduard Gisbert, ha
volgut incidir en el fet que, “a partir d’ara,
la via que fins ara coneixíem com a Nacional II deixarà de ser una nacional, per la
qual cosa deixarà d’estar obligada a complir uns determinats requisits, com el de
via ràpida que està destinada a esdevenir

Fins al 12 de febrer es pot
sol·licitar un dels vint habitatges
de lloguer per a gent gran

una autovia alternativa a les autopistes de
peatge”. L’alcalde també ha volgut remarcar els esforços de la ciutadania, que ha
lluitat per aconseguir la transformació de
la N-II, com la Plataforma Cívica el Masnou 21 o el mateix consistori.
El conveni es farà efectiu durant el primer semestre del 2010.

La Generalitat assumeix el control
de Rodalies de RENFE

MIREIA CUXART

RAÜL ANDREU

Amb l’inici del 2010, la Generalitat ha assumit la gestió del servei de Rodalies de
RENFE, segons l’acord a què han arribat el Govern central i el català. A més a més,
l’Estat es farà càrrec del dèficit del servei, que es calcula que el 2010 podria arribar
als 177 milions d’euros. D’aquesta manera, la Generalitat ja té l’autoritat per triar les
tarifes, les freqüències, els recorreguts i els horaris dels serveis. El que no podrà triar,
de moment, però, és l’operadora, atès que el contracte que l’Estat va signar amb
RENFE s’acaba a final del 2010. Una altra novetat relacionada amb el servei és la
pujada d’un 6% dels bitllets, que ja havia estat aprovada abans del traspàs.

Les sol·licituds per optar a un dels habitatges s’han de presentar a l’OLH i a l’OAC.

Aquesta és la primera promoció d’habitatge protegit d’aquestes característiques que
es fa al Masnou. Els vint habitatges estan
situats al carrer de Ciudad Real, 8, en un
edifici de tres plantes (baixa i dues plantes pis). Hi ha cinc habitatges de dos dormitoris i quinze d’un dormitori, i la seva
superfície oscil·la entre els 49,85 i els 72,30
metres quadrats.
El termini de presentació de sol·licituds
i de la documentació complementària
necessària es va iniciar l’11 de gener passat i finalitzarà el proper 12 de febrer.
Les sol·licituds per poder optar a un
d’aquests habitatges es poden obtenir a l’Oficina Local d’Habitatge (OLH, avinguda de
Prat de la Riba, 30) i a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (OAC, c/ de Tomàs Vives, 4), i
s’hauran de lliurar i registrar a l’OLH.
Tot i que la promoció de pisos va adreçada prioritàriament al col·lectiu de gent
gran, si es donés el cas que el nombre de
sol·licituds presentades per la gent gran
fos inferior al nombre d’habitatges per

adjudicar, els habitatges sobrers es podran
adjudicar a persones d’altres col·lectius
(famílies monoparentals, víctimes de violència masclista, persones amb fills disminuïts al seu càrrec...).
Les normes particulars del procés d’adjudicació i els requisits per accedir-hi es
poden consultar a la pàgina web municipal www.elmasnou.cat.
El tinent d’alcalde d’Urbanisme i Habitatge, Màxim Fàbregas, ha manifestat la
seva satisfacció per l’inici del procés, que permetrà posar a disposició de la gent gran del
Masnou aquests vint habitatges, que s’afegeixen als vuitanta-nou, també de protecció, que
han estat adjudicats a joves del Masnou els
anys 2007 i 2009. Així mateix, ha valorat molt
positivament que en la convocatòria puguin
participar persones d’altres col·lectius i confia que, quan la situació econòmica millori,
es puguin iniciar altres promocions adreçades a persones que, situades en la franja d’edat 35-65 anys, tinguin dificultats per accedir a un habitatge de lloguer.

EDICTE
En ser il·localitzables les persones titulars dels nínxols de
la llista següent i en no haver exercit els drets relacionats
amb la titularitat d’aquests nínxols, es fa pública aquesta
citació, perquè les persones afectades compareguin als Serveis Centrals de l’Ajuntament de 8.30 a 14 h de dilluns a
divendres, durant el termini de trenta dies a comptar des
de l’última publicació d’aquest anunci al BOP o al DOGC i a
l’efecte de regularitzar la titularitat dels nínxols esmentats.
Una vegada finalitzat aquest termini sense que s’hagi fet
cap reclamació, els títols de concessió de lloguer es consideraran anul·lats i, d’acord amb l’article 26 del Reglament
del Cementiri actual, passaran a disposició de l’Ajuntament.
El Masnou, 1 d’octubre de 2009

Nínxol

Illa

Titular

28
35
33
35
31
47
48
42
43
33
46
36

2 Bis
23
27
29
30
31
31
32
33
35
59
64

David Pascual Guitart
Maria Antonia Piera Badia
Maria del Carmen Jiménez
Pilar Crespo Ruiz
Encarnación Latre Pérez
Xavier Jordà Olivés
Elena Eva Lozano Martínez
Juan José García Martínez
Antonio Martínez de Diego
Juan Carlos Sánchez Amador
Maria Roser Duran Bada
Rosa Viñas Grau

Eduard Gisbert i Amat, Alcalde

AVÍS

Des de la segona quinzena de gener del 2010, la tramitació de les llicències d’obres menors i de les ocupacions
de la via pública per obres es realitzarà a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
Les llicències es lliuraran en el termini mínim d’una setmana.
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Jornades de portes
obertes als centres
escolars del Masnou
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CEDIDA

Ajuts per a l’arranjament
d’habitatges per a la gent gran

MIREIA CUXART

Detall d’un bany que ja ha estat adaptat.
L’Ajuntament del Masnou està finalitzant
una sèrie d’arranjaments en 14 habitatges
de gent gran del municipi mitjançant el
Programa d’Arranjament d’Habitatges que
impulsa la Diputació de Barcelona des de
l’any 2009. Les 14 famílies que s’han beneficiat de l’adaptació de l’habitatge són usuàries de Serveis Socials, amb pocs ingressos econòmics i amb dificultats per desenvolupar les activitats bàsiques de la vida

diària. Les actuacions suposen petites obres
no estructurals d’adaptació dels habitatges per millorar l’accessibilitat dels domicilis i l’autonomia funcional de les persones que hi viuen, per exemple, canvi de banyera per plat de dutxa, canvis de plaques
de gas per vitroceràmiques, adaptació d’espais amb ajuts tècnics com barres, agafadors, etc. El cost de les accions ha estat
d’uns 16.000 euros i l’Ajuntament del Masnou ha assumit el 33% d’aquest import,
aproximadament uns 5.400 euros.
Un altre dels objectius del programa és
la promoció de l’ocupació de persones en
atur o en processos d’inserció sociolaboral, amb la contractació de professionals
per realitzar aquestes obres.
Aquest programa biennal preveu l’execució d’uns 2.400 arranjaments que s’atorguen als municipis de la província de
Barcelona, excepte la ciutat de Barcelona,
seguint criteris demogràfics. Està cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el
Fons Social Europeu i la Diputació de Barcelona.

Les escoles mostren les seves instal·lacions abans de la preinscripció.

Els centres escolars del Masnou celebren
les jornades de portes obertes amb la intenció que pares, mares, tutors i tutores puguin
conèixer de primera mà les característiques
de les diferents escoles i instituts abans de
formalitzar les preinscripcions per al curs
vinent. Per al curs escolar 2010-2011, el
Masnou compta amb un total de quinze centres: cinc llars d’infants, cinc centres d’infantil i primària, tres centres d’infantil, primària i secundària, i dos centres de secundària. A continuació, us oferim les dates de
les portes obertes de cada centre.
Les preinscripcions per a educació
infantil i primària seran entre el 2 i el 16 de
febrer. El dia 27 de gener, a Ca n’Humet, a
les 18 h, hi haurà una reunió informativa
adreçada a les famílies que volen preinscriure els seus fills o filles a qualsevol centre del Masnou a P3.

EL PETIT VAILET: 11 de març, de 18 a 20 h
CA LA RITA: 9 de març, de 18 a 20 h
BAMBI: 13 de març, d’11 a 13 h

Llars d’infants:
LA BARQUETA: 10 de març, de 17.30 a 19.30 h
SOL SOLET: 12 de març, de 17.30 a 19.30 h

Centres de secundària:
IES MAREMAR: 23 de gener, de 10 a 13 h
IES MEDITERRÀNIA: 30 de gener, de 10 a 13 h

Centres d’infantil i primària:
CEIP FERRER I GUÀRDIA: No s’hi fa jornada de portes obertes. S’hi fan visites personalitzades a l’escola abans i durant el període de matriculació. S’ha
de sol·licitar entrevista prèviament a la Direcció del
centre.
CEIP LLUÍS MILLET: 25 de gener, de 17.15 a 19 h
CEIP OCATA: 28 de gener, de 17 a 19 h
CEIP ROSA SENSAT: 18 de gener, de 17.15 a 19 h
CEIP MARINADA: 27 de gener, de 17.15 a 19 h
Centres d’infantil, primària i secundària:
ESCOLA BERGANTÍ: 21 de gener, de 18 a 20 h
SAGRADA FAMÍLIA: 29 de gener, de 15.30 a 17 h
ESCOLÀPIES. LA IMMACULADA: 18 de gener, de 18
a 20 h

Canvi d’ubicació de les zones
Wi-Fi
L’any 2008, l’Ajuntament del Masnou
va iniciar un projecte pilot per donar
cobertura Wi-Fi a zones del municipi
com la platja d’Ocata, la plaça
de Marcel·lina de Monteys
i els jardins dels Països
Catalans. Durant els
mesos en què aquest
sistema ha estat en
proves, se n’ha constatat una utilització
moderada, però també
durant aquest període
s’han produït diversos
incidents tècnics que han
provocat caigudes del servei.
D’altra banda, la prestació d’aquest
servei en espais públics suposa una
problemàtica legal molt complexa. És

per això que les zones Wi-Fi municipals es traslladaran als centres on
actualment es disposa de Punts d’Accés a Internet (Ca n’Humet i
Els Vienesos), per tal de
continuar oferint aquest
servei als edificis municipals. Des del Departament de Noves Tecnologies de l’Ajuntament, s’està estudiant
la solució perquè
aquest servei compleixi la normativa legal i per
poder oferir, en un futur,
connexió a Internet mitjançant
tecnologia Wi-Fi a tot el municipi a
partir de la creació d’una xarxa de
banda ampla municipal.

La Televisió Digital Terrestre (TDT)
L’Oficina Municipal de Consum us recomana que:
A més de comprovar la
cobertura digital de la vostra localitat, heu de revisar
l’adequació de l’antena i del
vostre televisor a la nova
tecnologia.
Pel que fa a l’antena:
Les comunitats de veïns i veïnes
d’edificis anteriors a l’any 1999
que disposin d’antenes col·lectives hauran d’adaptar-les majoritàriament.
Tots els edificis nous o rehabilitats integralment a partir del
1999 han d’estar preparats per
rebre la TDT sense necessitat d’adaptar l’antena, però, si convé,
caldrà verificar-ho.
Per tant:
- Contacteu amb una empresa
instal·ladora de telecomunicacions habilitada al registre oficial.
- Demaneu i assegureu-vos que

el personal professional us mostri
l’acreditació.
- És una garantia contractar una
empresa Agent TDT, ja que està
adherida al Sistema Arbitral de
Consum.
ABANS de començar el servei,
l’instal·lador, mantenidor o reparador us ha de lliurar:
- la documentació tècnica preceptiva
en matèria de telecomunicacions,
- el document dels drets de les
persones usuàries (pressupost
previ, factura, garantia d’un any,
fulls oficials de
reclamació/denúncia),
- el pressupost escrit (llevat de
renúncia expressa per escrit).
Us recomanem que demaneu la
tarifa de preus.
DESPRÉS de realitzar els treballs, l’instal·lador, mantenidor o
reparador està obligat a:

- Lliurar el butlletí d’instal·lació
de telecomunicacions i el protocol
de proves, d’acord amb la legislació en matèria de telecomunicacions.
- Lliurar la factura, desglossada,
amb els treballs que s’han fet i les
peces emprades. La factura ha
d’indicar la garantia dels treballs
realitzats, que com a mínim ha de
ser d’un any des de la data de
finalització, sens perjudici de la
normativa aplicable en matèria de
garanties de conformitat dels
productes. A la factura, així com
en qualsevol altra documentació,
ofertes i publicitat, s’hi haurà de
fer constar el número d’inscripció
al registre oficial que habiliti per a
aquesta activitat.
- Lliurar la documentació a les
persones consumidores pel que
fa a les obligacions dels
instal·ladors, mantenidors o reparadors almenys redactada en
català.

Per a més informació, teniu l’Oficina Municipal de Consum del Masnou al vostre servei. Nou telèfon: 93 557 18 00

P R O G R A M A C I Ó D E T E AT R E FA M I L I A R A N Y 2 0 1 0
Dissabte 30 de gener, a les 18 h
Contes al terrat, per Anna Roca Teatre (teatre)
Dissabte 27 de febrer, a les 18 h
Ofici de trobadors i feina de joglar, per Pep
López i Sopars de Duro (música)
Dissabte 27 de març, a les 18 h
El xiulet del riure, per Puça Espectacles
(pallassos)
Dissabte 24 d’abril, a les 18 h
Cuac, per Txo Titelles (titelles)
Dissabte 26 de juny, a les 19 h
Tastacirc, per Tot Circ (circ)

Dissabte 30 d’octubre, a les 18 h
El perquè de les coses, per Engruna Teatre
(teatre d’objectes i contacontes)
Dissabte 27 de novembre, a les 18 h
La pastisseria i els follets, per Estaquirot Teatre
(titelles)
Totes les obres es representaran a la sala
polivalent de Ca n’Humet, excepte la del 26
de juny, que es farà en un espai públic encara
per determinar.
El preu de l’entrada és de 2 euros per a infants
d’1 a 11 anys i de 4 euros per als majors d’11
anys, excepte la del 26 de juny, que serà gratuïta
amb motiu de la Festa Major.

el Masnou viu
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Voluntaris pel Masnou Protecció Civil
Ganes de col·laborar amb el poble
Miquel Pérez
President

VOLUNTARIS PEL MASNOU PROTECCIÓ CIVIL

Per què un voluntariat dedicat a vetllar per la seguretat de la població?
Fa temps vaig tenir l’oportunitat de treballar per a la Policia Local del Masnou.
Hi vaig descobrir un món nou, ple d’acció i entrega al Masnou. Temps després,
va sorgir la possibilitat de seguir treballant plegats en unir voluntariat i emergències, i no m’ho vaig rumiar gens: la
possibilitat era massa atraient per deixar-la passar. I aquí sóc, fent el que més
m’agrada.

El nou vehicle de Voluntaris pel Masnou, que vetllen per la seguretat del municipi.

L’ACTIVITAT DE L’ENTITAT
DURANT L’ANY 2009 HA
SUPOSAT MÉS D’UN CENTENAR D’ACTUACIONS
ten la gestió de la Protecció Civil del Masnou, que els permet fer un gran nombre de
tasques al municipi. Diàriament, estan en
contacte amb l’Ajuntament, amb el qual
col·laboren de diferents maneres. També
ofereixen els seus serveis a altres proteccions civils i altres ajuntaments que els
sol·liciten per a actes socials. Durant l’any
2009, han participat en diverses activitats
del poble. La Festa Major de Sant Pere, la
Caminada dels Tres Pobles i el Nadalem
en són alguns exemples. L’activitat del 2009
s’ha tancat amb més d’un centenar d’actuacions (més de la meitat han estat amb

Com animaria la població a fer-se
voluntària?
Bé, tenim un procés selectiu per currículum i entrevista, i intentem ubicar
cada persona on se senti més còmoda i
on pugui col·laborar en la mesura de la
seva preparació o formació. De
moment, seguim recollint entrevistes.
Qualsevol persona que tingui motivació
i ganes de treballar en equip pot passar a veure’ns.

Com contactar-hi
Carrer de Tomàs Vives, 10
Telèfon: 93 555 17 44 - 653 963 852
protecciocivil@elmasnou.cat

VOLUNTARIS PEL MASNOU PROTECCIÓ CIVIL

la Policia Local del Masnou, amb qui
col·laboren molt sovint, tant en emergències com en activitats lúdiques).
Quant a mitjans tècnics, tot i haver heretat algun d’equipament, l’entitat ha hagut de
començar des de baix. Han destinat les subvencions a renovar el vehicle (un Ford Ranger equipat), a adquirir un ordinador, extintors, uniformes i material contra incendis
per practicar, i també en formació. També
disposen d’un local, cedit per l’Ajuntament,
d’emissores i, actualment, tenen una embarcació per a l’estiu al port.
El futur és molt engrescador. L’entitat
vol créixer i avançar per ser una part gran
del teixit social i associatiu del Masnou.
Vol adquirir un equip més modern, ser
part de la Federació de Protecció Civil i
obtenir més preparació. “El Masnou és un
poble inquiet (sempre s’hi estan fent
coses), i nosaltres hi serem, segur”, afirmen.

MIREIA CUXART

L’any 2004, un grup de persones va entrar
a formar part de Protecció Civil del Masnou. Arran de l’experiència satisfactòria
d’aquesta col·laboració i de la posterior
desaparició de l’associació, se’ls va acudir
la idea de formar una entitat que unís les
diferents inquietuds de la gent en temes de
col·laboració en actes del poble: Voluntaris pel Masnou Protecció Civil. L’entitat va
néixer l’any 2008 per refundar aquesta
associació i donar-li un nou impuls. En l’actualitat, està composta per un equip multidisciplinari format per deu persones
(entre les quals hi ha socorristes, personal
sanitari i del cos de bombers, persones
jubilades...) amb moltes ganes i molta
il·lusió, disposades a dedicar el temps lliure i hores a l’entitat.
La intenció d’aquesta entitat és donar
sortida a les ganes que té la gent de trobar
una organització a través de la qual es pot
col·laborar amb el poble. Actualment, por-

Quins beneficis reporta aquesta entitat per al poble i per a les persones
que en formen part?
Un benefici molt alt. De fet, pensem que,
avui dia, el Masnou ha crescut moltíssim. La Protecció Civil arriba molt ràpidament i dóna suport en cas d’emergències. La Policia també col·labora en l’organització d’actes quasi cada cap de
setmana, i nosaltres prestem ajuda i
professionalitat als organitzadors, i som
un gran suport perquè tenim socorristes
o vigilància específica.

Signatura de col·laboració amb l’Ajuntament.

L’entitat col·labora estretament amb la Policia Local.
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El traspàs de Rodalies

Ernest Suñé
Regidor del Grup
Municipal del PSC

L’1 de gener, en compliment de l’Estatut,
el Govern de Zapatero va traspassar a la
Generalitat el servei de Rodalies, un traspàs rebutjat per anteriors governs i que
ara serà assumit pel nostre.
Aquest traspàs es farà mentre s’aplica
el pla d’inversió de l’Estat de millora de
Rodalies, dotat de més de 4.000 milions
d’euros fins al 2015 i que permetrà posar
al dia el servei, i compta a més amb el
compromís de l’Estat d’assumir tot el dèfi-

Mercat Vell: expectatives frustrades

Eduard Garcia
Regidor del Grup
Municipal de CiU

El 20 de desembre passat, s’inaugurava, amb
més d’un any de retard, la plaça del Mercat
Vell, projecte que aquest mateix butlletí havia
qualificat, en l’editorial del núm. 24, juliol-agost
de l’any 2008, com un dels projectes més ambiciosos de l’Equip de Govern actual (PSC i ICVEUiA) i l’anterior (PSC, ICV-EUiA i ERC).
El camí fins a aquesta inauguració ha estat
marcat, en aquest llarg trajecte, per una desviació de més d’1,2 milions d’euros, desviació
que ha provocat que la plaça del Mercat Vell
hagi tingut un cost econòmic superior al CAP
d’Ocata. Desviació per uns “imprevistos” més
que previsibles i per no haver recollit en el projecte inicial els requeriments de Foment i Adif.

L’escola bressol municipal,
una aposta d’Esquerra

Quim Fàbregas
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

Aquest mes de gener està prevista la inauguració
de La Barqueta, la segona escola bressol municipal ubicada al barri d’Ocata. Quan, el 2003, Esquerra va entrar al Govern municipal i la Carme Giol,
portaveu del Grup Municipal en aquell moment,
va assumir la Regidoria d’Educació, ens vam proposar que el Masnou tingués una oferta educativa pública per als infants entre zero i tres anys.
Per aquesta raó, el Govern d’aleshores es va posar
a treballar per fer realitat aquesta proposta en el
termini més breu possible.
Ja al mes de gener del 2005 es va inaugurar
l’escola bressol Sol Solet, amb capacitat per a
quaranta-un alumnes, i poc després es va signar
un conveni amb el Departament d’Educació pel
qual l’Ajuntament del Masnou es comprometia

Suspens per al Departament
d’Educació!

Màxim Fàbregas
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA

El Departament d’Educació (DE) de la Generalitat de Catalunya ha informat de la seva
voluntat de disminuir l’oferta educativa adreçada als infants de 3 anys per al curs 2010-2011
i, en conseqüència, de suprimir un grup de P3
dels 10 que, des de fa anys, estan funcionant
al Masnou.
Aquesta decisió, basada exclusivament en
les previsions fetes a partir de la fredor dels
números –previsions que han fallat escandalosament aquest curs–, ha provocat el rebuig
de la comunitat educativa del nostre municipi. Un rebuig que, de manera cívica i educada,
es va fer arribar al president de la Generalitat
en la seva visita al Masnou, amb motiu de la

Adéu :( Hola:)

Frans Avilés
Regidor no adscrit

Com imagino que ja saben si són lectors d’aquesta
publicació, tant la meva companya, la regidora Stella
Parodi, com un servidor hem abandonat el Grup Popular a què pertanyíem. Amb nosaltres, bona part de la
militància també ha marxat. És obvi que una decisió
tan extrema com la que hem hagut de prendre no es
fonamenta en simples discrepàncies polítiques internes. Lamentablement, una mancança greu de democràcia interna patida en el nostre partit ha estat la causant d’aquest desenllaç.
I és lamentable, perquè els partits polítics haurien
de ser els garants dels principis de la democràcia, atès
que són, mitjançant els seus representants als diferents poders de l’Estat, els que tenen la responsabilitat de mantenir, ampliar i universalitzar els principis
que la defensen: igualtat, llibertat i tolerància, principalment. Jo demano als partits polítics, ara des de
fora, que han de fer un esforç per democratitzar les
seves estructures, permetre punts de vista diferents

Gener de 2010
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cit de Rodalies, que per al 2010 es xifra en
117,2 milions d’euros. Aquest import
inclou el dèficit d’operacions, les amortitzacions de les inversions realitzades i les
despeses financeres. La Generalitat no
assumirà pèrdues anteriors al traspàs de
Rodalies.
Què vol dir això? Que la Generalitat
decidirà horaris i freqüències per millorar
la qualitat del servei de Rodalies i que,
quan finalitzi el contracte programa actualment vigent entre RENFE i l’Estat, el 31
de desembre del 2010, també decidirà si
aquesta empresa continua prestant el ser-

vei o si l’encarrega a una altra, amb plena
garantia per als llocs de treball que passaran a la seva titularitat.
Per al bon funcionament del servei, la
Generalitat i RENFE crearan una àrea de
negoci específica anomenada RodaliesCatalunya i en nomenaran la direcció.
A més, la Generalitat i ADIF (Administrador d’Infraestructures Ferroviàries) signaran un acord marc per a la utilització de
les vies, la catenària i les estacions.
Amb l’aplicació d’aquests canvis es preveu que l’oferta de places augmenti fins a
un 60% i que el temps de recorregut es

redueixi un 20%, amb una major puntualitat i fiabilitat del servei alhora que se n’incrementarà la qualitat, i es garantirà l’accessibilitat per a persones amb mobilitat
reduïda a totes les estacions.
I com ho notarem al Masnou? A més de
gaudir d’un servei amb qualitat semblant
a la que han demostrat els Ferrocarrils de
la Generalitat i les inversions genèriques
en noves infraestructures, l’estació del
Masnou rebrà gairebé tres milions d’euros
per fer-la totalment accessible.
Bé per al Govern, bo per a Catalunya i
per al Masnou!

Ha estat marcat, també, pels retards en l’obra, que el Govern municipal ha negat sistemàticament, malgrat l’obvietat de més d’un
any de retard en les previsions inicials.
El mes d’abril de l’any passat (l’obra ja
havia d’estar enllestida), es materialitzaven
tots aquests fets, amb la petició del Govern
d’aprovar un projecte modificat. Va ser en
aquell moment quan el nostre Grup va decidir
que no podia ser còmplice d’aquest desgavell,
malgrat el suport donat fins a aquell moment.
No podíem, ni volíem, ser còmplices d’un projecte amb tantes incògnites.
Al juliol començaven els tràmits per permetre posar en funcionament l’aparcament,
amb un reglament que establia que, de les quaranta-dues places d’aparcament disponibles,
tretze es destinarien a zona blava i la resta a

concessió, de cinquanta anys. Vam considerar
que aquesta proporció no quedava justificada
si el que es vol és dinamitzar la zona, i que el
termini de cinquanta anys era excessiu per a
la concessió. Greus errors en la tramitació de
l’expedient, fruit de presses i improvisació,
habituals en aquest Govern, van provocar que
el reglament esmentat s’hagués de tornar a tramitar al mes de novembre, després de les
al·legacions presentades pel nostre Grup.
El 15 d’octubre, però, es presentaven
també al Ple les condicions que havien de regir
aquesta concessió, condicions que s’aprovaven gràcies al suport explícit dels regidors del
PP. Aquestes condicions establien uns preus
desorbitats per a les places d’aparcament
segons els preus de mercat actuals, i més
tenint en compte les limitacions quant a ús que

suposa la mateixa concessió i les despeses que
origina. Aquests preus només troben justificació en la intenció del Govern municipal de fer
caixa per eixugar una part del dèficit provocat.
No obstant això, l’últim capítol no està
escrit, ja que, malgrat que a instàncies del
Grup de CiU s’ha aconseguit que la plaça
reservada per a persones amb mobilitat
reduïda que el Govern destina a concessió
no sigui la més cara, com proposava el
mateix Govern, i hem aconseguit una rebaixa al voltant dels 6.000 euros en el seu preu,
seguirem treballant per tal d’aconseguir que
en les places d’ús públic se n’habiliti una per
a persones amb mobilitat reduïda. Resta per
veure si també hi ha sorpreses pel que fa als
habitatges i al quiosc bar.

a construir una segona escola bressol i el Departament, a aportar una part dels recursos econòmics al consistori perquè pogués ser una realitat. L’aprovació d’aquest conveni va aixecar polseguera dins el mateix Govern, ja que Iniciativa
per Catalunya va mostrar-hi les seves reticències, perquè, al seu parer, hipotecava l’acció del
Govern municipal. Els pactes postelectorals han
volgut que, aquells que al seu dia van mostrar
certes reticències a aprovar un conveni que
garantia una oferta educativa pública per als
infants de zero a tres anys, avui siguin els responsables de la Regidoria d’Educació. El suport
d’Esquerra per portar a terme la segona escola
bressol municipal ha estat imprescindible, ja que
ha calgut aprovar modificacions urbanístiques
i pressupostos per poder executar l’obra, i els
altres dos grups de l’oposició mai no han estat
a favor d’aquest projecte i el Govern està en
minoria.

En el darrer Masnou Viu, el Sr. Màxim
Fàbregas dedicava el seu escrit en aquesta
secció a criticar ERC. En la nostra modesta
opinió, el company d’ICV ha errat a l’hora de
fixar el punt de mira i ens reafirmem en la
informació del nostre Grup Municipal que sortia a la revista del mes de setembre. Els projectes més significatius que està finalitzant
l’actual Equip de Govern vénen del mandat
passat, en el qual Esquerra formava part de
Govern, i projectes com Els Vienesos, el Mercat Vell o la segona escola bressol municipal
no s’haurien portat a terme sense el suport
d’Esquerra, ja que l’actual Govern no ha estat
capaç de trobar el suport de cap altre grup de
l’oposició per donar el seu vot favorable a
aquests projectes.
També ens reafirmem en la crítica a l’endarreriment en la finalització d’aquests projectes i
en les desviacions pressupostàries que han patit,

especialment Els Vienesos i el Mercat Vell;
només cal veure el cost d’adjudicació de les
obres i quina ha estat la despesa un cop finalitzada l’obra.
Quant a les afirmacions que fa el Sr. Màxim
en relació amb la plaça de la República, en les
quals diu que no hi havia assignació pressupostària per portar-les a terme, us volia informar
que s’hi han fet millores i que en cap moment no
hi ha hagut cap modificació pressupostària per
executar-les. Recordem que al seu moment el
Govern va votar en contra de la moció d’ERC
que proposava millores a la plaça, tot i que van
dir que hi estaven d’acord.
Finalment, Esquerra va posar a l’agenda
política la construcció del segon poliesportiu,
que no formava part de les prioritats del Govern
de PSC i ICV, en aconseguir que fos incorporada una partida pressupostària en el pressupost
del 2008 i del 2009 amb aquesta finalitat.

inauguració de les obres del Mercat Vell.
Quan, els darrers anys, moltes veus qualificades han manifestat, de manera reiterada, la
seva preocupació per la situació de l’educació
al nostre país, recollida en els diversos informes publicats, per al DE la solució passa per
la reducció de recursos i la supressió de grups,
i ho argumenten amb raons econòmiques.
Les conseqüències d’aquesta política no
cal imaginar-se-les, només cal observar la realitat: aules amb 25 i 26 infants de 3 anys, alguns
dels quals tenen necessitats educatives especials, sense tècnics de reforç ni vetlladors. I
tot això, en una etapa educativa en la qual es
comencen a construir els fonaments sobre els
quals s’assentaran els valors, les capacitats i
els coneixements dels ciutadans i ciutadanes
que seran el nostre relleu en un futur proper.
Aquestes decisions del DE, a més de pro-

vocar el rebuig abans esmentat, tampoc no
contribueixen a posar en valor les actuacions
dels ajuntaments, que, com el del Masnou, han
fet una aposta clara per a la millora de l’educació als seus municipis.
Així, mentre que el Masnou augmenta l’oferta educativa pública per als infants de zero
a tres anys construint la nova escola bressol
La Barqueta, millora l’oferta formativa adreçada a les persones adultes amb noves
instal·lacions i cursos a Els Vienesos, augmenta l’oferta educativa relacionada amb el món
laboral, inicia les activitats de l’Escola Municipal de Música i prepara una important
ampliació de la Biblioteca municipal i la posada en funcionament de la nova ludoteca, el DE
mira cap a un altre costat, treu la calculadora
i decideix que el Masnou, per al curs 2010-2011,
amb 9 grups de P3 ja en té prou.

Nosaltres, des d’ICV-EUIA, volem posar
de manifest la nostra oposició a la decisió del
DE, oposició que creiem que és compartida
per la resta de grups del consistori, i el nostre
compromís de treballar per intentar aconseguir una rectificació del DE.
Així mateix, no volem ocultar el nostre
desencís pel fet que el Govern de la Generalitat, del qual la nostra coalició forma part,
faci cas omís a les demandes de la comunitat
educativa del nostre país i oblidi que, fa pocs
anys, tots els partits que avui li donen suport,
reclamaven la reducció de ràtio a totes les
aules de Catalunya. I no ens serveix que ens
diguin que, any rere any, augmenten els pressupostos destinats a Educació. Els fets
demostren clarament que, o bé els recursos
són insuficients, o bé la seva utilització és
manifestament errònia.

en el seu si i acceptar com a enriquidora la diversitat,
i als seus dirigents, que no s’eternitzin en els càrrecs.
Després, apareixen les queixes per la poca participació o interès que desperten les diferents eleccions.
Com no hi ha d’haver desinterès si els mateixos partits no són capaços de mostrar-se veritablement democràtics, reals i creïbles per a la societat?
Òbviament, el compromís personal que vam
adquirir a les eleccions municipals passades es manté
vigent i, malgrat aquesta gran decepció personal, sí
que m’agradaria dir que, tant la regidora Stella Parodi com jo mateix, si bé hem perdut la il·lusió per un
partit polític, no hem perdut la il·lusió ni les ganes de
treballar en aquest Ajuntament, del qual continuem
estant a plena disposició per posar el nostre humil
granet de sorra per aconseguir que les coses vagin
una mica millor al nostre Masnou, sobretot per a
aquells que, per culpa de la crisi, ho estan passant
pitjor.

un servidor, hemos abandonado el Grupo Popular al
que pertenecíamos. Con nosotros, buena parte de la
militancia también se ha ido. Es obvio que una decisión tan extrema como la que hemos tenido que tomar
no se fundamenta en meras discrepancias políticas
internas. Lamentablemente, una grave falta de democracia interna sufrida en el que era nuestro partido
ha sido la causante de este desenlace.
Y es lamentable porque los partidos políticos
deberían ser lo garantes de los principios de la democracia, puesto que son éstos, a través de sus representantes en los diferentes poderes del Estado, los
que tienen la responsabilidad de mantener, ampliar y
universalizar los principios que la definen: igualdad,
libertad y tolerancia, principalmente. Yo les pido a los
partidos políticos, ahora desde fuera, que deben hacer
un esfuerzo para democratizar sus estructuras, permitir diferentes puntos de vista en el seno del mismo,
y aceptar como enriquecedora la diversidad, y a sus
dirigentes, que no se eternicen en sus cargos. Luego
aparecen las quejas por la poca participación o interés que despiertan las diferentes elecciones. ¿Cómo
no va haber desinterés si los propios partidos no son

capaces de mostrarse verdaderamente democráticos,
reales y creíbles para la sociedad?
Por supuesto, el compromiso personal que adquirimos en las pasadas elecciones municipales se mantiene vigente, y pese a esta gran decepción personal,
si me gustaría decir que, tanto la regidora Stella Parodi como uno mismo, si bien hemos perdido la ilusión
por un partido político, no hemos perdido la ilusión
y las ganas de trabajar en este Ayuntamiento, en el
que seguimos estando a plena disposición, para poner
nuestro humilde granito de arena que consiga que las
cosas vayan algo mejor en nuestro Masnou, sobre
todo para aquellos que por culpa de la crisis lo estén
pasando peor.

Adiós :( Hola :)
Como imagino saben si son lectores de esta publicación, tanto mi compañera regidora Stella Parodi como

NOTA: El Masnou Viu publica l’article del Grup Municipal del PP presentat en llengua castellana tot i que
vam fer constar reiteradament al Grup Municipal
esmentat que el Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament del Masnou, aprovat en sessió plenària de 21/07/1994, explicita que les publicacions
municipals es faran en llengua catalana.
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viu l’agenda del 18 de gener al 28 de febrer de 2010
30

17 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

17 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

17 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

18

Dissabtes d’Acció: PlayStation

Dissabtes d’Acció: PlayStation

Dijous d’Acció: Jocs de taula

Reunió de la Comissió de Festes

Cada dissabte, a l’Espai de Trobada de Ca
n’Humet, podreu jugar a la PlayStation.
Hi trobareu el Pro Evolution 9, el Guitar Hero
i molts més jocs.

Cada dissabte, a l’Espai de Trobada de Ca
n’Humet, podreu jugar amb la PlayStation.
Hi trobareu el Pro Evolution 9, el Guitar Hero
i molts més jocs.

Cada dijous hi haurà jocs de taula a Ca
n’Humet: escacs, Monopoly, Conecta 4,
Party & Co., etc.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dilluns

20 h · Ca n’Humet

21

Dijous

17 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Dijous d’Acció: Jocs de taula
Cada dijous hi haurà jocs de taula a Ca
n’Humet: escacs, Monopoly, Conecta 4,
Party & Co., etc.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

23

TEATRE
18 h · Ca n’Humet (sala polivalent)

Teatre familiar: Contes al
terrat
És un espectacle que juga amb els objectes
més quotidians que podem trobar en un
terrat i que fa volar la imaginació.
Consulteu el preu de l’activitat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte

17 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Dissabtes d’Acció: PlayStation
Cada dissabte, a l’Espai de Trobada de Ca
n’Humet, podreu jugar amb la PlayStation.
Hi trobareu el Pro Evolution 9, el Guitar Hero
i molts més jocs.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
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Dissabte

Diumenge

CONSUM
RESPONSABLE

TEATRE
22 h · Teatre del Casino del Masnou

Espectacle teatral:
Còmiques atabalades a la
recerca d’una obra
Les còmiques atabalades us obriran la porta
del teatre i us convidaran a compartir la seva
experiència. També es farà el diumenge 31 de
gener a les 19 h.

6

8

Dissabte

Dilluns

20 h · Ca n’Humet

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

11

Dijous

17 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Dijous d’Acció: Jocs de taula
Cada dijous hi haurà jocs de taula a Ca
n’Humet: escacs, Monopoly, Conecta 4,
Party & Co., etc.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

12

Dijous

20

31

“Retrats de mar”

17 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Dissabtes d’Acció: PlayStation
Cada dissabte, a l’Espai de Trobada de Ca
n’Humet, podreu jugar amb la PlayStation.
Hi trobareu el Pro Evolution 9, el Guitar Hero
i molts més jocs.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
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Dimarts

EDUCACIÓ
19.30 h · IES Mediterrània

Xerrada: “Com afrontar
el fracàs escolar?”

19 h · Local Gent del Masnou
Activitat emmarcada dins el Pla educatiu
d’entorn.

Ho organitza: Grup Rauxa, de Gent del Masnou

Ho organitza: IES Mediterrània

FEBRER
De 10 a 14 h · Plaça de Marcel·lina
de Monteys

9è Mercat d’Intercanvi
del Masnou
És un espai que ofereix als ciutadans i ciutadanes la possibilitat d’intercanviar objectes
que potser ja no són necessaris, però que
estan en bon estat i, abans de llençar-los, es
poder oferir a altra gent, a qui poden ser molt
útils. S’hi poden intercanviar béns, productes
de consum i/o serveis personals o professionals.
Ho organitza: Grup de Consum Responsable Cistella
Verda i Assemblea Atzavara, amb la col·laboració de
l’Ajuntament del Masnou

12 h · Plaça d’Ocata

Ballada de sardanes
Ho organitza: Agrupació Sardanista El Masnou
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Dimarts

LITERATURA
20 h · Ca n’Humet (sala polivalent)

Presentació al Masnou del
segon volum de les memòries
de Jordi Pujol.
Temps de construir

4

Dijous

10 h · Casal de la Gent Gran Can Malet,
2a planta

Taller d’autoestima:
Millorant l’autoestima
Impartit per la terapeuta Adela Moragas
Les sessions es faran els dies 4, 11, 18, i 25 de
febrer del 2010, de 10 a 12 h. Les places són
limitades; per tant, per poder-hi assistir, caldrà inscriure-s’hi prèviament al CIRD, o bé
truqueu al telèfon 93 555 81 04 o envieu un
correu electrònic a dona@elmasnou.cat per
reservar plaça.

Fins al 24 de febrer. “Retrats de Mar” és una
exposició que reuneix una selecció d’obres
gràfiques contemporànies d’artistes locals
procedents dels fons dels museus i institucions que formen la Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana.
Ho organitza: Museu Municipal de Nàutica del Masnou
i Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana

13

Dissabte

Horaris de Ca n’Humet
Ca n’Humet:
De dilluns a divendres, de 8 a 22 h; dissabtes,
d’11 a 14 h i de 17 a 23 h, i diumenges, d’11
a 14 h i de 17 a 22 h.
Espai de Trobada i ordinadors:
De dilluns a divendres, de 15 a 21.45 h; dissabtes, de 17 a 22.45 h, i diumenges, de 17
a 21.45 h.
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 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.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou
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Dissabte

18 h · Ca n’Humet (sala polivalent)

Ho organitza: Ajuntament del Masnouu

Ofici de trobadors i feina de
joglar

La Biblioteca tanca per les obres
d’ampliació
La Biblioteca Municipal Joan Coromines
romandrà tancada com a conseqüència de
les obres d’ampliació que s’hi han de dur a
terme. Com que és previst que les obres s’allarguin més d’un any, provisionalment s’instal·larà una biblioteca a la Sala d’Actes
Municipal (SAM) de l’Edifici Centre, que
podria entrar en funcionament a partir de
finals del mes de febrer del 2010. S’hi
podrà trobar un fons bàsic, la viatgeteca, el
fons multimèdia i les novetats literàries.
Les persones que hagin de retornar material de la Biblioteca ho podran fer mitjançant la bústia de la porta de la Biblioteca,
que continuarà operativa.

Espectacle que combina música, narració
i dibuixos animats.
Consulteu el preu de l’activitat.

Ho organitza: Casino del Masnouu

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Cada dijous hi haurà jocs de taula a Ca
n’Humet: escacs, Monopoly, Conecta 4,
Party & Co., etc.

De l’11 al 17 de febrer,
el Masnou celebra el

11 Dijous

13 Dissabte

19 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

22 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Carnaval

Dijous Gras
Benvinguda del rei Carnestoltes

Carnaball
Rua amb la Colla de Diables i
Bruixes del Masnou, i Carnaball
amb concurs de disfresses

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Dijous d’Acció: Jocs de taula

5

Divendres

Tot el dia · Mercat Municipal

Quinzè aniversari del Mercat
Municipal

Cada dijous hi haurà jocs de taula a Ca
n’Humet: escacs, Monopoly, Conecta 4,
Party & Co., etc.

Ho celebrarem amb coca i cava de 9.30 a
13.30 h, també durant aquest horari i de 17 a
20 h s’entregarà als clients un obsequi presentant al lloc destinat per al acte (el centre
del Mercat), un tiquet de compra per un
import igual o superior a 3 ¤.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho rganitza: Associació de Venedors

Manifest
Any Amades
2009

Cada dijous hi haurà jocs de taula a Ca
n’Humet: escacs, Monopoly, Conecta 4,
Party & Co., etc.

TEATRE FAMILIAR

Els actes han estat organitzats per l’Ajuntament del Masnou amb la col·laboració de La
Xalupa, la Colla de Diables del Masnou i els
seus timbalers i timbaleres, els i les corresponsals de Ca n’Humet, l’Assemblea de Teatre Juvenil del Masnou, Anacrusa i el grup de
hip-hop de l’IES Maremar i de
l’escola de dansa Pas Bàsic.

L’Any Amades és la commemoració del cinquantè aniversari de la
mort de Joan Amades, però també
una crida lliure a tot el país, i en
especial al món de la cultura
popular, per reflexionar sobre el
moment actual.
Ja no parlem de folklore, sinó de
patrimoni, que és el llegat dels
nostres avantpassats que volem
transmetre als catalans i catalanes
del futur.

Amb l’arribada del Carnaval, Ca n’Humet es
transforma en la Gàl·lia. Si vols saber qui serà
rei Carnesoltes aquest any, no et pots perdre la
seva presentació, després del típic berenar
amb truita i botifarra d’ou.

12 Divendres
De 20 a 24 h · Ca n’Humet
(Espai de Trobada)

Carnaball Jove amb concurs
de disfresses
Si sou menors de 18 anys i mai no heu gaudit d’un
ball de disfresses, ara és la vostra! Disfresseu-vos,
munteu una comparsa i participeu en el concurs
per triar el rei i la reina de la festa. Hi haurà premis
en la categoria d’individual o parella i grupal. Les
inscripcions es poden fer a l’Espai de Trobada cada
tarda, a partir del dia 8 de febrer i fins al mateix
dia a les 21.30 h. Al Carnaball Jove hi trobareu
molt bona música, poció màgica, el pregó dels reis
de la festa de Carnestoltes i exhibició de hip-hop.

Dijous

Dijous d’Acció: Jocs de taula

El Casal de Gent Gran Can Malet organitza
un creuer per Terra Santa amb sortida el 12
d’abril de 2010.
Es visitarà Grècia, Egipte, Israel i Xipre. Més
informació i reserves: Casal de Gent Gran Can
Malet.
Passatge de Marià Rossell, 2.
Tel.: 93 555 47 26.

Dijous d’Acció: Jocs de taula

Dissabtes d’Acció: PlayStation

Ho organitza: Convergència i Unió del Masnou

17 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Dijous

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

Festa de disfresses amb el Rei
Carnestolets

Presentació al Masnou a càrrec de Jordi Pujol
del segon volum de les seves memòries. L’acte serà conduït per l’escriptor masnoví Vicens
Llorca.

28

25

17 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

17 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

18 h · Casino del Masnou

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

Altres informacions

Diumenge amb lletres
Vetllada artística, literària, musical...

Com en altres edicions, els comerços treuen
paradetes al carrer amb ofertes.

Dissabte

EXPOSICIÓ
19 h · Museu Municipal de Nàutica
del Masnou

La Ganga al Carrer. Ofertes
a bon preu

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres

Ho organitza: Grup d’Aficionats al Teatre del Masnou

Diumenge

18

Tot el dia · C/ de Sant Miquel

GENER

Vivim en una època de modes i
globalitzacions que disposen, a
més, de l’impuls de la novetat i de
la força d’agents divulgadors d’altres cultures.
Catalunya viu una pretesa època
d’or de llibertats. Per això, quan el
que es considera normalitat és la
tònica general, hi ha una tendència
a la relaxació. En moments com
aquest és quan hi ha el perill que es
perdi la nostra identitat.

Joan Amades va ser un home que
va treballar incansablement pel
país i que, sense frases grandiloqüents, va dedicar tota una vida
a l’estudi i a la divulgació de les
tradicions. Avui, el seu exemple
ens ha de remoure la consciència, ens ha d’impulsar a lluitar
sense vergonya per la cultura
popular catalana, viva i permanentment renovada, que és la
forma més genuïna de la nostra
manera de ser.

Exhibició de hip-hop i ball i concurs de disfresses amb diferents categories: individual
o parella i grupal. Durant tota la nit, ball
amb bona música a càrrec de PD’S. A la 1 h,
pregó dels reis de la Gàl·lia carnavalesca i
grans pocions màgiques. Inscripcions al concurs de disfresses a Ca n’Humet, cada tarda,
de 17 a 21 h, a partir del dia 8 de febrer i
fins al mateix dissabte dia 13 a les 12 h de la
nit.

17 Dimecres
19 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Dimecres de Cendra
Judici del rei Carnestoltes
Judici i crema del rei Carnestoltes i sardinada popular per a tothom qui hi vagi vestit de
dol.

L’Ajuntament del Masnou va participar en l’Any Amades amb la programació d’una conferència sobre
la biografia de Joan Amades i un
repàs musical per les peces folklòriques que va recuperar, fixar i
estudiar, dins la Nit Literària, celebrada l’11 de desembre a Ca
n’Humet, on també es va poder
veure una exposició amb murals
de refranys i dites populars catalanes elaborats per diversos centres
escolars del municipi.

12

NADAL

Gener de 2010

el Masnou viu

Records del Nadal
al Masnou

IBAI ACEVEDO

Repàs dels moments més
destacats de les celebracions

Moment de l’arribada al Masnou de Ses Majestats els Reis d’Orient.

La dotzena edició de la Fira de Santa
Llúcia, entre el 5 i el 7 de desembre, va marcar l’inici de les celebracions d’aquest Nadal
al Masnou, que van continuar amb la tradicional vetllada literària de la Biblioteca
Joan Coromines, l’11 de de-sembre. El dia
17, a Ca n’Humet, la trobada Nadal per a
Tothom va oferir un recital poeticomusical
d’alumnat de les escoles del municipi i de
poetes de renom on també es van donar a
conèixer els guanyadors i guanyadores del
Concurs de Felicitacions de Nadal. A
més a més, aquest any, tant els jardins de
Can Malet com el carrer de Sant Rafael
van comptar amb els pessebres respectius.
Si bé el del carrer de Sant Rafael ja és una
cita clàssica, el pessebre vivent als jardins
de Can Malet ha estat una de les novetats
més destacades d’aquest any. Organitzat per
l’Associació Lúdica Amics Pere Grau, el
Casal de la Gent Gran de Can Malet i
l’Ajuntament del Masnou, el pessebre
vivent ha tingut un gran nombre de visitants.
Una celebració amb molt de ritme
La música ha protagonitzat bona part dels
actes d’aquestes festes nadalenques. La
tarda del divendres 18 de desembre, l’Escola Municipal de Música del Masnou
va oferir el seu primer concert, considerat un èxit per l’organització. Un dia després, la Colla de Diables va organitzar
un concert de tabals i nadales, i la Coral
Xabec de Gent del Masnou va oferir el
seu tradicional concert de Nadal a la
parròquia de Sant Pere. El cap de setmana va cloure amb el concert de Joves

Intèrprets de l’Estudi Musical Carme
Amo, el diumenge 20.
La música també va arribar de la mà del
col·lectiu A les Barrakades (format per les
entitats Anacrusa, Club del Ritme, Lleureka i La Xalupa), que va organitzar una
revetlla de cap d’any que va aplegar prop de
400 persones. La revetlla es va desenvolupar sense cap incident i des de l’organització afirmen que “actes com aquest ens encoratgen a seguir treballant i col·laborant entre
nosaltres per tal que la realitat associativa
del Masnou esdevingui el motor de nous projectes”.
La regidora de Cultura, Marta Neira,
afirma que està molt satisfeta pel resultat de
la festa. “Aquestes entitats han demostrat
que es poden fer festes i, per tant, es pot
donar sortida a les aspiracions del jovent,
tot vetllant per causar les mínimes molèsties al veïnat. Ara ens pertoca a nosaltres
demostrar que confiem i valorem els nostres joves i, per això, és urgent adaptar i/o
crear nous espais on puguin dur a terme les
seves activitats.”
Teatre i cinema nadalenc
El dimecres 23 va tornar una nova edició del
Fasmenut, amb sessions de curtmetratges
pensats per a nens i nenes. D’altra banda, el
GAT (Grup d’Aficionats al Teatre El Masnou)
va representar l’espectacle teatral Imatges
viscudes, els dies 26 i 27, al Casino.
Nadalem per a infants i joves
Aquest Nadal, un 25% més d’infants respecte de l’any anterior han fet ús de les diver-

ses activitats, jocs i tallers que s’han ofert al
llarg dels tres dies del Nadalem Infantil
Juguem Jugant al Masnou. Entre el 28 i el
30 de desembre, cada dia, al matí i a la tarda,
els nens i nenes han pogut gaudir, dins i fora
del Complex Esportiu Municipal, d’activitats com el rocòdrom, inflables, joc simbòlic, circuit psicomotriu, jocs de taula, jocs
de punteria, jocs sobredimensionats, tallers
de fanalets, de caixes niu i de marcs per a
les fotos, circuit de cars de pedals, Scalextric, Playstation i Wii. A més, cada dia, després de les activitats, el públic va poder
assistir a l’actuació d’un mag amb trucs
d’il·lusionisme, màgia i escapisme. També
hi va haver un tió i dos animadors van fer
ballar, cantar i picar de mans el públic amb
totes les seves forces.
Els infants que hi van participar també
van poder pujar al cotxe de la Policia Local,
dels Mossos d’Esquadra i dels agents de Protecció Civil, i van poder practicar primers
auxilis amb els tallers oferts per Creu Roja
del Masnou.
D’altra banda, entre el 2 i el 4 de gener,
a Ca n’Humet, el Nadalem Jove va acostar
el món del circ a tota la població masnovina que hi va participar. També durant
aquests tres dies, es va dur a terme un taller
de grafits per a joves durant el qual es van
pintar diferents portes de l’equipament de
Ca n’Humet.
A més a més, durant aquestes vacances
nadalenques, es va aprofitar per dur a terme
el curs de premonitors i premonitores, destinat a joves d’entre 16 i 17 anys, que va esgotar totes les places. Aquesta formació en

l’àmbit del lleure forma part de les accions
portades a terme des del Pla d’acció jove del
Masnou 2009-2012.
El mal temps no va aturar la nit màgica
Entre el 2 i el 4 de gener, els carters reials
van recollir els desitjos dels infants del Masnou als seus envelats, ubicats als jardins dels
Països Catalans. Allà, membres del GAT van
explicar contes i van fer més agradables les
estones d'espera.
El 5 de gener, Ses Majestats els Reis
d’Orient van arribar amb vaixell a la plaça
d’Europa del port Esportiu del Masnou per
saludar els masnovins i masnovines abans
de repartir els regals. Melcior, Gaspar i
Baltasar, acompanyats dels patges reials,
van ser rebuts per l’alcalde, Eduard Gisbert, que va lliurar-los la clau que obre totes
les portes de les cases del Masnou; la regidora de Cultura, Marta Neira, i els tres
escolars que van guanyar el concurs de felicitacions nadalenques: Iván López, Marina Jurado i Berta Rodríguez.
A continuació, Ses Majestats van recórrer el municipi amb les seves carrosses,
acompanyats per les que havien preparat
diferents entitats i col·lectius de la localitat.
Els membres del jurat del concurs de
carrosses van concedir el primer premi a
La Colla de l’Hort; el segon premi, a l’AMPA Lluís Millet; el tercer premi, a Els Navegants, i tres accèssits per a l’Atlètic Masnou, l’APA de l’Escola Bergantí i DISMA.
La cavalcada va finalitzar als jardins dels Països Catalans, on els Reis van rebre les cartes de la mainada del Masnou.

La Colla de Diables va amenitzar la Fira d’Artesania amb un
concert de tabals i nadales.

La tradició de fer el pessebre, cita ineludible
al carrer de Sant Rafael.

RAMON BOADELLA

Alumnat de l’Escola Municipal de Música del Masnou durant la celebració del seu primer concert.

Els jardins de Can Malet van convertir-se en un
bonic escenari amb el pessebre vivent.

RAMON BOADELLA

Els guanyadors i guanyadores del concurs de
postals amb Màxim Fàbregas, Carles de la Torre
i Marta Neira.

RAMON BOADELLA

El Nadalem Infantil Juguem Jugant va omplir
de gom a gom la pista esportiva del Complex.

RAMON BOADELLA

LLEUREKA

La revetlla de cap d’any A les Barrakades,
a Ca n’Humet, va esgotar les entrades.

IBAI ACEVEDO

A l’envelat dels carters reials, a més
de recollir les cartes dels infants, es van
repartir caramels sense gluten.
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Un cop passades les festes nadalenques, fins al 24 de gener, l’Ajuntament ha instal·lat diversos punts de recollida dels arbres. Els exemplars recollits seran utilitzats per fer compost, que després servirà com a adob orgànic als parcs i jardins. Els punts de recollida d’arbres del Masnou són la plaça d’Espanya, la plaça de Ramón y
Cajal, els jardins dels Països Catalans, la plaça de la Reina Maria Cristina i la plaça de Marcel·lina de Monteys.
També es pot plantar l’avet al jardí, però mai a la muntanya, ja que no és natural de les nostres terres.

RAMON BARRAGAN

Recollida d’avets de Nadal,
fins al 24 de gener
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Els Premis Literaris Goleta i Bergantí
arriben a la XXXII edició

2009 NÚM. 1

Publicació que recull els treballs guanyadors.

ANNA VILADEVALL

GOLETA I BERGANTÍ

DE NARRATIVA I POESIA CATALANA

L’Ajuntament edita una publicació amb els treballs guanyadors de la darrera convocatòria
L’11 de desembre passat es va presentar
la publicació que recull els treballs guanyadors de la darrera edició dels Premis
Literaris Goleta i Bergantí. La publicació
es pot aconseguir a la Biblioteca Pública
Joan Coromines o bé als centres escolars.
D’altra banda, ja s’han fet públiques les
bases per a la XXXII edició dels Premis
Literaris Goleta i Bergantí de narrativa i
poesia en català. La convocatòria és oberta per a qualsevol persona, a partir dels
nou anys, que visqui o estudiï al Masnou.
S’han establert quatre grups –de nou a
onze anys, de dotze a catorze, de quinze
a divuit i més de dinou anys– i dues categories –poesia i narrativa. Les obres es
poden presentar fins al 26 d’abril a la
Biblioteca Municipal Joan Coromines. Els
premis oscil·len entre un miniordinador
portàtil, un iPod i un lot d’entrades per als
diferents cicles d’espectacles organitzats
al municipi.

El Premi Especial de Poesia es fa biennal

Marta
Neira
Regidora de Cultura

El fet de convertir el Premi Especial de
Poesia en biennal ens permet fer un
petit estalvi econòmic i, sobretot, ens
ha permès millorar les condicions dels
premis literaris locals, especialment pel
que fa a la publicació dels treballs guanyadors de totes les categories presentades. Aquesta nova publicació té format de revista i ja n’ha sortit el primer
número, que podreu trobar a la Biblioteca Joan Coromines i a totes les escoles del Masnou.

Com a conseqüència de les restriccions
pressupostàries i de les reflexions realitzades per la Regidoria de Cultura per
intentar compaginar una iniciativa com el
Premi Especial de Poesia amb l’austeritat
pressupostària, la convocatòria passa de
ser anual a biennal. S’hi poden presentar
treballs escrits en català que siguin
inèdits, que no hagin estat premiats ni estiguin pendents d’altres veredictes, fins al
26 d’abril de 2010. L’extensió del llibre ha
de ser superior als cinc-cents versos. Les
obres s’han de remetre a la Biblioteca
Pública Joan Coromines. El guardó està
dotat de 3.000 euros i la publicació del
poemari.
Les bases completes es poden consultar
a la pàgina web de l’Ajuntament:
www.elmasnou.cat

Inaugurada l’exposició de Jove Creació 2009
El dissabte 20 de desembre, a la Sala
d’Actes Municipal (SAM), es va inaugurar l’exposició Jove Creació 2009, que
porta per lema “Ens agradem de mil
maneres diferents”. El mateix dia de la
inauguració, es va organitzar una taula
rodona sota el nom de “Cafè creatiu”, on
els i les artistes presentats a la convocatòria van parlar de la seva obra i la implicació amb el lema d’enguany. L’acte va
comptar amb la presència de la regidora
de Cultura, Marta Neira, que va inaugurar la mostra, que va romandre oberta
fins al 17 de gener de 2010.
L’exposició va presentar dinou obres

Navegàrium, un
racó per als nens
i nenes
Enguany, el Museu Municipal de Nàutica
compta amb l’espai Navegàrium, un racó
totalment ambientat en el món marítim i
destinat als infants que, acompanyats de
persones adultes, visiten el Museu. S’hi
poden trobar jocs, llibres i estris per dibuixar, i objectes relacionats amb el Museu o
amb el món nàutic.
Aquest espai intenta reforçar el vincle
entre el públic familiar i el Museu, per fer
més accessible part del patrimoni del municipi, tal com es pot trobar en molts museus
d’arreu d’Europa.
El Navegàrium s’ha pogut dur a terme
amb el suport de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

d’artistes del Masnou amb edats compreses entre els onze i els trenta-tres anys.
S’hi van poder veure obres de Chantal Vizcaíno (1981), Cristina Camarero i Sabaté
(1980), Javier Rodríguez Martín (1983),
Maria Sola Barceló (1976), Marina Martí
Torrelles (1988), Mireia Bernal Duran
(1987), Pablo Navas Arroyo (1983), Raúl
Martín López (1976), Rut Oliver Valls
(1988), alumnes de l’USEE (Unitat de
Suport a l’Educació Especial) de l’IES
Maremar, Ilham Zaizoun Daars (1995),
Arnau Romero (1997) i Èric Fernández
(1995), i, com a artista convidada, Diego
Marchante Hueso.

MIREIA CUXART

Nova edició d’una iniciativa que vol promoure la participació del jovent en la creació

Els joves creadors assistents a la mostra amb la regidora de Cultura, Marta Neira.

Escola Municipal de Maquetisme Naval del
Masnou, curs 2009-2010
Al mes d’octubre van començar els cursos de l’Escola Municipal de Maquetisme Naval del Museu Municipal de Nàutica del Masnou.
Enguany s’hi han iniciat dos cursos diferents: nivell I, el maquetisme
en general i arquitectònic (dilluns, dimecres i divendres, de 17 a 20 h) i
nivell II, l’ensenyament específic de maquetisme naval (dilluns, dimecres
i divendres, de 10 a 13 hores), i els imparteixen dos professors que són
mestres artesans de Catalunya.
L’oferta formativa dins l’àmbit del maquetisme arquitectònic (nivell
I) s’inicia amb un curs impartit per Chema Vidal que va destinat a preparar l’alumnat per obtenir el Carnet d’Artesà Cultural, si se superen les
proves que estableix l’organisme Artesania de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.
La formació de maquetisme es complementa amb el curs de maquetisme naval (nivell II) impartit per Antoni Barata. Aquesta formació
inclou tots els aspectes que impliquen l’elaboració d’una maqueta naval:
treball en fusta, pintura, daurats i confecció de veles. Cada peça de la
maqueta és el resultat d’un petit treball de recerca històrica. El curs està

destinat a aquelles persones coneixedores de l’ofici de maquetista i interessades en el maquetisme naval com a activitat de lleure.
Dins el curs 2009-2010 s’ofereixen, a més a més, cursos trimestrals
d’introducció general al maquetisme per a persones interessades en el
maquetisme però que tenen dificultats per compaginar la formació amb
el seu horari laboral. S’hi tractaran els materials i les eines, les tècniques
de tall, els colors i les escales de construcció.
La quota mensual (nivell I i nivell II) és de 35 ¤ per a les persones
residents al Masnou i 50 ¤ per a alumnes de fora del poble. Les classes
s’imparteixen des del mes d’octubre fins al mes de juny, amb matrícula
oberta durant tot aquest període
Més informació:
Museu Municipal de Nàutica
C/ de Josep Pujadas Truch, 1A (Edifici Centre). El Masnou 08320
Tel. 93 540 50 02 - Fax 93 540 74 46 - museu.nautica@elmasnou.cat
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Més de set-centes persones van participar
en la trentena edició de la tradicional
Cursa de Sant Silvestre del Masnou, que
va tenir lloc el 27 de desembre. L’organització, la Regidoria d’Esports, valora positivament el desenvolupament de l’activitat, que va aconseguir un 90% de participació del total de persones inscrites. El
corredor Roger Roca Dalmau va resultar-ne el guanyador i el segon lloc va ser
per a Abdelkadir Zaroual, el defensor
del triomf de l’any passat. El masnoví
David Campo García va quedar tercer.
En la categoria femenina, la primera classificada va ser Sandra Alonso Ruiz, la
segona Lucía Martínez Montesinos i la
tercera Esperanza Zuriguel.
Pel que fa a la cursa infantil, hi van participar un centenar de nens i nenes, i va
aconseguir una recaptació de 200 euros
destinats a l’escola La Grecia de Tapagualpa (Nicaragua), agermanada amb l’escola
CEIP Lluís Millet del Masnou.
Tot i que la Cursa de Sant Silvestre del
Masnou és la més antiga de Catalunya, l’any
2003 se’n va canviar per primer cop la data
de celebració, del 31 a l’últim diumenge del
mes de desembre, perquè no coincidís amb
la cursa de Barcelona i per assegurar-hi així
una participació més àmplia.

AJUNTAMENT DEL MASNOU

La trentena edició de la Cursa
de Sant Silvestre

La trentena edició de la Cursa de Sant Silvestre del Masnou es va fer sobre una distància de vuit quilòmetres en un recorregut pla i per la vora del mar.

Així enfoquen el 2010 algunes de les entitats esportives del Masnou
El Club Deportiu Masnou, el Club Atlètic Masnou i El Masnou Basquetbol valoren la nova temporada i expliquen els propòsits
que tenen per a l’any que tot just encetem.

MIREIA CUXART

Club Atlètic Masnou

El Club Deportiu Masnou, a través del seu president, Roberto
Hernández, afirma que “aquesta és una temporada diferent per
a nosaltres, que comencem amb molta il·lusió i ganes. Hem fet
eleccions i per primera vegada hi havia dues candidatures, i això
sempre és bo”. El Club compta amb 17 equips, “n’hem pogut
recuperar un de juvenils i un d’alevins, i a l’escola tenim un bon
planter. A més, algun equip important, com ara el Barça, està
aprofitant aquest planter, ja que ens ha fitxat dos jugadors”,
explica.
Com a propòsits per a aquest 2010, Hernández explica que
“el que pretenem per a aquest any és millorar, fer pujar el nivell
del futbol base i que els jugadors se sentin còmodes. Quant al
primer equip, intentarem lluitar i tenir opcions a l’ascens”.
El proper 20 d’agost, el Club Deportiu Masnou complirà noranta anys i estan treballant en la creació d’una pàgina web,
www.cdmasnou.com, que oferirà informació de totes les activitats que es fan al Club. A més a més, aquest any s’hi construiran nous vestidors (una de les obres incloses dins el FEIL) i oficines per millorar-ne les instal·lacions.

El Club Atlètic, a través del seu president, David Gasión, ha volgut transmetre que “el col·lectiu d’entrenadors, coordinadors,
jugadors, pares i afeccionats estem assolint una temporada realment excepcional. És la temporada en què més nens ha tingut
mai el Club, tot i la difícil situació econòmica que l’estiu passat
va viure el Club. Gràcies als esforços de tots plegats hem tirat
endavant i ara estem francament bé. Fins i tot tenim un nou
patrocinador per a tots els nostres equipaments de joc: Micebrina, del laboratori Sanofi-Aventis”. El Club enceta el 2010 amb
una premissa: “Continuar treballant perquè volem ser la millor
escola de futbol.”

El Masnou Basquetbol
El Masnou Basquetbol compta, per a aquesta temporada 20092010, amb 13 equips federats (sènior A i B masculí, sots21 masculí, júnior A i B masculí, cadet masculí, infantil A i B masculí,
infantil femení, mini A i B masculí, mini femení i premini mixt),
la qual cosa suposa la xifra més important d’equips dels últims
set anys a l’entitat i demostra que el bàsquet continua estant
ben viu al municipi. Tots ells participen en competicions de la
Federació Catalana de Basquetbol. A banda dels equips federats, el club també té l’Escola de Bàsquet, destinada als nens i
nenes més petits, d’entre cinc i vuit anys, on poden començar
a familiaritzar-se amb aquest esport. A més, des de fa ja quatre anys, organitzen la Lliga Escolar de Bàsquet del Masnou,
en què participen equips de pràcticament tots els col·legis de
la vila. En moltes d’aquestes escoles, personal tècnic del club
s’encarrega també de l’activitat extraescolar de bàsquet.
Els objectius de l’entitat per a aquest any 2010 continuen
sent potenciar encara més el bàsquet base, des del treball

que es fa als col·legis passant per la seva escola d’iniciació i
acabant pels equips de base federats, i la progressió individual, tant tècnica com física, dels seus jugadors i jugadores,
però sobretot també progressar en el treball en equip. “Des
del club sempre ens hem proposat, no només formar esportistes, sinó també ajudar a formar persones”, afirmen. “Esportivament parlant, el nostre desig per a aquesta temporada
és que els diversos equips que competeixen ho facin tan bé
com sigui possible i que evidenciïn una progressió respecte a
la temporada anterior”, afegeixen.
Pel que fa al primer equip de l’entitat, el sènior A masculí,
cal dir que aquesta temporada participa per tercer any consecutiu en el Campionat de Catalunya de Primera Categoria, on
de moment ocupa les posicions capdavanteres del seu grup.
L’objectiu és intentar igualar la quarta plaça assolida l’any passat, que no només els va permetre jugar les fases d’ascens, sinó
que, a més, els va fer mantenir la categoria sense problemes i
amb molta antelació.

EL MASNOU BASQUETBOL

Club Deportiu Masnou
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Immaculada Pulido
Presidenta de l’Associació de Veïns del Casc Antic
“El barri antic és un barri vell, però no un barri de vells”
Als set anys, l’Imma va venir a estiuejar per primer cop al Masnou, al barri antic, i, des d’aleshores, va repetir cada
any i s’hi ha sentit captivada, fins que l’any 1990 es va casar i va venir a viure-hi per quedar-s’hi definitivament.
Llicenciada en dret i màster en direcció i administració d’empreses per ESADE, compta amb una trajectòria professional
de més de 25 anys al món empresarial, tant en empreses multinacionals com familiars, on sempre ha ocupat càrrecs directius. Té 48 anys i en fa un que és la presidenta de l’Associació de Veïns del Casc Antic. Actualment, l’entitat compta amb
un centenar de persones associades.
però han passat catorze anys des d’aquella primera idea. Crec que, fins ara, no se’ns
hi havia involucrat gaire. A les obres de la
plaça de l’antic edifici de Correus tampoc
no se’ns va preguntar com volíem l’espai,
però darrerament sí que han fet una comissió d’obres perquè en poguéssim fer un
seguiment.

Què la va portar a ocupar el càrrec
de presidenta de l’Associació de Veïns
del Casc Antic?

L’anterior presidenta feia deu anys que ocupava el càrrec i volia un relleu. El vicepresident és amic meu i li va parlar de mi. Jo
havia fet un canvi professional i m’ho van
proposar. El primer que vaig fer va ser llegir-ne els estatuts, que deien: “Serà l’objectiu bàsic de l’Associació de Veïns millorar
els valors ètics, culturals i socials dels seus
membres, així com el seu dret a disposar
d’una millor qualitat de vida dins de la
tasca comuna de convivència, i vetllarà per
les bones relacions entre els veïns.” I vaig
pensar que podia ser una cosa positiva. Sóc
una persona pragmàtica i per mi tot són
oportunitats. Era la meva oportunitat de
fer alguna cosa per al barri.

Com valora la implicació de la ciutadania
en general en associacions com les
veïnals?

La gent s’hi implica si els expliques el que
vols fer, ho entenen i veuen que poden ser
d’utilitat. Hi ha persones que s’hi impliquen,
però n’hi ha d’altres a qui cal fer saber que
les necessites. Darrerament, s’hi està associant més gent i volem expandir-nos. Tot
aquell veí que hi estigui interessat, pot
posar-se en contacte amb nosaltres al
correu electrònic correu@assoc-vv-cascantic-elmasnou.com

L’ASSOCIACIÓ POT FER D’AMPLIFICADOR DE SENYALS DE
TOTES AQUELLES COSES QUE
FA L’AJUNTAMENT I QUE HORES
D’ARA LA GENT NO ARRIBA
A SABER

Com veu el futur del seu barri?

Amb optimisme, tot i que s’hi han de fer
coses. Aquest eix blau verd que comença al barri crec que és una gran oportunitat, ja que la zona antiga actuarà com
a dinamitzadora per al conjunt del municipi.
N’hem de fomentar la part turística i
comercial. El Masnou, turísticament, és un
poble amb moltes oportunitats i s’han de
promocionar. No hi ha prou activitat
comercial al barri antic. Estem desaprofitant possibilitats. Crec que el que pot fer
l’Associació de Veïns en aquest sentit és
donar l’opinió i fomentar iniciatives; en
definitiva, col·laborar.

Com es complementa aquesta experiència
amb la seva trajectòria professional?

MIREIA CUXART

Més que complementar, la influencia molt.
M’agrada buscar solucions i tirar-les endavant. Així funciona l’empresa privada. Crec
que, si marques uns objectius, estableixes
un calendari, formes un equip…, pots dinamitzar l’Associació i aconseguir l’objectiu
comú de millorar el barri. Una de les meves
crítiques constructives a l’Administració en
general és que és molt burocràtica i lenta, i
això crea una mica de desafecció política.
Què significa per vostè ser la presidenta
d’aquesta Associació?

És una responsabilitat, perquè represento
el barri, i, alhora, és una oportunitat d’ajudar que les futures generacions puguin gaudir d’un barri millor i, en definitiva, d’un
poble millor. Crec en el networking (treball en xarxa). Si tu fas alguna cosa pensant que pots beneficiar-te’n, malament. El
networking et beneficia en la mesura que
tu beneficies els altres.
Quins objectius té l’Associació
actualment?

Volem dinamitzar i donar un caire nou al
barri. Per exemple, per què no comencem
a parlar de paleta de colors? Fa molts
anys, una marca de pintura va fomentar
que es pintessin les cases. Si mires la façana marítima del Masnou, hi ha cases molt
maques, però estan deixades. Si agafes
pintors aturats, si des de l’Ajuntament es
donessin ajudes…

Una de les queixes de la gent és que
no es comuniquen prou les coses que fa
l’Ajuntament. Per exemple, les escales del
pas soterrat del Mercat Vell, qui les ha
pensades així? Segur que hi ha una raó,
doncs comuniquem-la. Si algú ho ha fet,
deu ser per alguna raó, però com que no
la sabem, ens és fàcil criticar-la. L’Associació pot fer d’amplificador de senyals
de totes aquelles coses que fa l’Ajuntament i que hores d’ara la gent no arriba a
saber. Volem que ens deixin penjar un tauler a la plaça del Mercat Vell per comunicar el que fa l’Associació.
Un altre dels objectius és el civisme.
Vam col·locar una quinzena d’avets de
Nadal pel barri per felicitar les festes i
donar a conèixer l’Associació, i n’han desaparegut uns quants, la gent se’ls han
endut.

El tema dels ocupes ens preocupa molt.
Com a Associació, volem ajudar a solucionar-lo, però es tracta de problemes molt
personals. Tot i així, hi podem col·laborar
i els mateixos veïns s’han erigit en un grup
de protesta.
L’exalcalde va dir, i em va saber molt
de greu, que aquest és un barri de vells. Primer, aquest no és un barri de vells i, si ho
fos, això no vol dir que no tinguem dret a
dignificar-lo. El barri antic és un barri vell,
però no un barri de vells.

EL MASNOU, TURÍSTICAMENT,
ÉS UN POBLE AMB MOLTES
OPORTUNITATS I S’HAN DE
PROMOCIONAR. NO HI HA PROU
ACTIVITAT COMERCIAL AL
BARRI ANTIC
Què creu que falta al Masnou?

És un poble brut, hi ha molt d’incivisme i
molt de ciment. La platja està desaprofitada. Em sumo a la reclamació de transformar l’N-II en una via cívica. Les voreres no
m’agraden, però veig que últimament la
mobilitat s’està millorant al poble.
I què és el que més li agrada?

Què pensa de la recentment inaugurada
plaça del Mercat Vell?

Ja me l’he trobada construïda. Sé que
l’Associació hi va estar involucrada d’alguna manera, ja que tinc entès que en el disseny es van tenir en compte les opinions
del president de l’Associació al seu dia,

La llum, sentir les campanades de l’església quan arribo a casa de treballar… Sóc
de les que, quan està arribant al poble amb
el cotxe, obro la finestra per olorar el mar.
Considero que visc en un lloc privilegiat,
en una vila marinera on la qualitat de vida
és molt bona.

