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L’artista establert al Masnou
Xavier Rodés inaugurarà la
seva mostra “Racons”, del 8
d’octubre al 13 de novembre
a la Casa de Cultura. La mostra, composta per 24 quadres,
recorre alguns punts del
municipi que sovint passen
desapercebuts. L’exposició
es completarà amb altres
activitats, com ara una xerrada a càrrec del director de la
Sala Parés, Joan Anton Maragall, i un concurs adreçat als
visitants.
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Durant el mes de maig, l’Ajuntament va organitzar un
cicle de cinc conferències, impartides per personalitats
de prestigi reconegut de cada un dels temes seleccionats,
sota la reflexió “Cap on anem?”
Si analitzem una a una les conferències ofertes, la primera conclusió és que anem a millor. A partir de tot el que es va
dir, es podria arribar a la constatació que el futur podria ser
millor que el present si comencéssim a pensar-hi i deixéssim
de viure, com va assegurar Josep Ramoneda, en un present
continu, com si tot allò que és bo i els diners fossin infinits.
Per la seva banda, Joaquim Prats ens va demostrar que,
tot i que pocs estan contents amb el funcionament i el nivell
de l’educació, si som coneixedors i conscients de la diferència entre la situació de què venim, amb un passat no gaire
llunyà amb alts índexs d’analfabetisme, i com ens trobem ara,
podrem seguir avançant; encara que, perquè això sigui possible, hi ha d’haver més implicació de tothom per combatre
problemes com el fracàs escolar, que continua sent molt alt.
“El futur de Catalunya”: sota aquest títol tan suggeri-

@

Dolors Cruells pregunta

Marta Neira respon
Regidora de Cultura i Activitats i Festes

El lema, com tantes altres coses de la Festa
Major, es decideix en el si de la Comissió de Festes, en què participo com a regidora de Cultura.
A la Comissió es proposen diferents lemes i es
voten, de manera que el que obté més vots esdevé el lema de la Festa Major. “Vine i arrisca’t” no
tenia cap altra finalitat que animar la ciutadania
a sortir al carrer i gaudir de la Festa Major, dels
concerts, de les exposicions, de les activitats per
als més petits i també per als més grans. Si en vol
parlar amb mi, estic al seu servei. Em pot trobar
al nou edifici de Roger de Flor.

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.

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

La font de Can Targa

Fa un any que
visc al Masnou i
m’ha agradat molt
veure aquest tipus
d’iniciativa clarament mediambiental al port esportiu
del municipi, cridant a la consciència de tots i totes.

Aquesta fotografia va ser feta a la font de Can Targa. Hi apareixen
en Josep (Pepito), a l’esquerra de la fotografia, i immediatament
al costat hi ha el seu pare, en Josep Ventura. Al fons es veu una
nena a coll, l’Angelineta, i molt probablement deu ser la seva mare
qui la porta.
Aquesta fotografia ha estat donada a l’Arxiu Municipal i documentada per Rosa Pagès.

Laurie Cheoux

:

Com a mare d’un adolescent masnoví de
16 anys, vaig llegir amb estupor el lema de
la Festa Major 2010: “Vine i arrisca’t”. No
cal explicar gaire a fons, sobretot després
de la tragèdia que hem viscut aquest any,
que la consigna “arrisca’t” es contradiu de
ple amb allò que els pares intentem transmetre als fills, sobretot quan surten a la
nit, amb grups d’amics, i van de festa. No
entraré a preguntar els motius d’un lema
tan poc assenyat, però sí que voldria saber
com valoren la qüestió que plantejo els responsables de la Comissió de Festes del nostre Ajuntament i, en concret, qui en darrer
terme dóna el vistiplau a les propostes.

M’agrada / No m’agrada

El setembre és, inevitablement, el mes en què es reprèn
l’activitat habitual després del parèntesi vacacional de l’estiu.
Potser la imatge més gràfica és la dels nens i nenes que tornen a l’escola. També ho és, com a símbol de la tornada a
l’activitat administrativa i política, la celebració de la Diada
Nacional de Catalunya. Els serveis municipals, tot i que no
s’han aturat durant l’estiu, tornen a la seva màxima activitat
per ser capaços de respondre a totes les necessitats de la
ciutadania, que cada vegada són més. La crisi econòmica
continua creant noves necessitats i aguditzant les que ja
existien; per això, els departaments de Serveis Socials i de
Promoció Econòmica tenen una rellevància especial. D’una
banda, s’intenten suplir les mancances més greus i, de l’altra,
es dóna tot l’assessorament i l’acompanyament possibles per
a les persones i les empreses que intenten continuar endavant
malgrat totes les dificultats. Una temporada més, i sembla
que aquesta tornarà a no ser gens fàcil, l’Ajuntament, com a
administració més propera, ha d’estar a l’altura per ajudar la
seva ciutadania.

:)

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 93 557 17 00. Entre les consultes rebudes
se’n seleccionarà una per publicar-la.

dor va dissertar Salvador Cardús, que va posar les seves
esperances en una Catalunya millor i independent, però
va insistir en el fet que aquest projecte no podrà ser només
d’una manera, sinó que ha de preveure moltes fórmules
diferents que hi han de conviure. Fina Birulés va plantejar
reflexions entorn de la igualtat, amb contundència i sense
concessions, i va indicar que s’ha avançat, però que el camí
recorregut continua sent insuficient.
Qui més ens va sorprendre, alhora que d’una banda
ens va animar i de l’altra ens va preocupar, va ser Jordi
Camí, amb la seva conferència “El futur de la biomedicina”, que ens va assegurar una llarga vida, sobretot a les
noves generacions, ja que l’esperança de vida ha augmentat molt els darrers anys.
Per abreviar, i sense voler divagar en excés, la meva
conclusió va ser que la societat, la humanitat multicultural o, millor dit, pluricultural, avança i seguirà avançant;
però aquest avenç només serà possible amb més esforç i
dedicació de tothom, i també amb alegria.

)

Línia
directa

Editorial

Eduard Gisbert
Alcalde
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M’agraden els carrers que
tenen una bona il·luminació,
però el que no m’agrada és
l’excés d’il·luminació que hi ha
actualment al carrer de Fontanills. Crec que no m’agradarà
la il·luminació que es posarà
al carrer de Pintor Villà entre
el carrer de Fontanills i Jaume
I (uns 30 metres de carrer),
on està previst instal·lar-hi,
segons sembla, sis faroles noves, tres a cada costat del carrer. Ens haurem de posar les ulleres de sol en passar-hi al vespre?
Alfred Roig

Telèfons d’interès
Edició:

Coordinació:
Sònia Hernández
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d’Esquadra 088
Protecció Civil
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Bombers de Badalona
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Àrea Bàsica de Salut (ABS)
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de visita mèdica (24 h):
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CAP el Masnou: 93 555 74 11
CAP Ocata: 93 540 78 90
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Membres del consistori del Masnou, durant la celebració de la Diada.

La Coral Xabec de Gent del Masnou va interpretar diverses peces amb motiu de la Diada.

GERARD POCH

GERARD POCH

Reivindicació,
música i esport
per commemorar
la Diada Nacional
de Catalunya
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Les entitats del municipi també van participar en la tradicional ofrena floral.

El manifest consensuat pel PSC, CiU, ERC i ICV-EUiA es mostra contrari a la sentència
del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut i reafirma la condició de Catalunya com a nació

Un patinador estrenant la pista d’skate.

aquest projecte hagi estat possible gràcies a la participació i la col·laboració de
diversos col·lectius, com l’associació LPC
d’skaters, el Consell Municipal d’Infants
i les regidories d’Educació, Joventut,
Esports i Projectes i Obres. Gisbert

LA NOVA PLAÇA D’‘SKATE’
VA SER MOLT BEN REBUDA
PEL COL·LECTIU JOVE

L’ALCALDE CELEBRA QUE
DIVERSOS COL·LECTIUS HAGIN
COL·LABORAT EN EL DISSENY
D’AQUEST NOU EQUIPAMENT

te, van assistir-hi i van presenciar diverses exhibicions d’aquests esports. La
plaça d’skate respon a una demanda de
col·lectius joves i al compromís adquirit
per l’Equip de Govern amb el Consell
Municipal d’Infants, que va sol·licitar
aquest equipament. En aquest sentit, l’alcalde, Eduard Gisbert, va celebrar que

GERARD POCH

èmfasi en l’afirmació de Catalunya com
a nació. El manifest va ser signat pel PSC,
CiU, ERC i ICV-EUiA. Com és habitual,
una gran representació de les entitats

bol al parc esportiu de Pau Casals, dissabte 11 de setembre. Més d’un centenar de
persones, amb una nodrida representació
dels i les joves que s’interessen per l’ska-

també va tenir un reconeixement per al
col·lectiu de persones que han fet de la
pista de voleibol un punt de trobada i
d’integració social.

Jugadors de vòlei al nou espai.

GERARD POCH

UNA BONA REPRESENTACIÓ
DE LES ENTITATS LOCALS
VAN PRENDRE PART EN
L’OFRENA FLORAL

locals van participar en l’ofrena floral, al
monòlit de la plaça. L’acte va finalitzar
amb l’actuació de la Coral Xabec de
Gent del Masnou, que va interpretar el
tema Senyor Sant Jordi, amb lletra de
Salvador Espriu i música de Francesc
Vila, i Els segadors.
Les celebracions, però, havien començat el divendres 10 de setembre a la tarda,
amb el concert de joves músics de l’Estudi de Carmen Amo i Anna Remartínez,
que van aconseguir omplir la sala capitular
de l’Ajuntament. A la nit, la plaça d’Ocata
va recollir una ballada de sardanes, organitzada per l’Agrupació Sardanista del
Masnou, amb la Cobla Marinada.
Un altre dels moments més concorreguts de la celebració va ser la inauguració
de la nova plaça d’skate i la pista de volei-

GERARD POCH

La celebració de la Diada Nacional de
Catalunya al Masnou ha estat marcada,
d’una banda, per la reacció davant la sentència del Tribunal Constitucional respecte a l’Estatut. Així, el manifest llegit
durant l’ofrena floral el dissabte 11, a la
plaça de l’Onze de Setembre, va posar

Una actuació del concert dels joves músics.
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El president de la Diputació,
Antoni Fogué, inaugura el nou edifici
municipal de Roger de Flor, 23

Moment de la visita del president de la Diputació al nou edifici municipal.

JOSEP PUIG

GERARD POCH

L’equipament acull l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), el Departament de Finances i tots
els departaments que fan referència a l’Àrea de Serveis a les Persones

L’OAC, a ple rendiment.

El president de la Diputació de Barcelona, Antoni Fogué , va inaugurar, el 7
de juliol, el nou edifici de dependències
municipals de Roger de Flor, 23. Fogué,
acompanyat de l’alcalde i diverses autoritats locals, va visitar els carrers de l’entorn
de l’equipament, que s’han reurbanitzat, i
l’interior de les noves instal·lacions municipals. En el torn dels discursos, Fogué va
remarcar que la tasca de la Diputació és
donar suport als ajuntaments perquè continuïn avançant en el seu propòsit de donar
el millor servei possible a la ciutadania.
D’altra banda, l’alcalde Eduard Gisbert , va voler remarcar que les noves
instal·lacions milloren considerablement
les condicions en què bona part dels treballadors i treballadores municipals
havien de desenvolupar la seva tasca. En
total, el nou equipament acull una cinquantena de treballadors i treballadores
municipals.

Plens de juny i juliol
PLE DE JUNY
El dijous 17 de juny, a les 20 h, a la sala
consistorial de l’Ajuntament, va tenir lloc la
sessió del Ple corresponent al mes de juny,
en què es van aprovar els punts següents:
Serveis Centrals
Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica elaborada segons el model de Localret. Aprovat
per unanimitat.
Modificació de les assignacions econòmiques a les persones membres de la corporació. Aprovat per unanimitat.
Modificació de la plantilla de personal
laboral i la relació de llocs de treball. Es
va aprovar amb els vots a favor del PSC
(7 vots), d’ICV-EUiA (3 vots) i del regidor
i la regidora no adscrits (2 vots), i amb
l’abstenció de CiU (6 vots) i d’ERC (3
vots).
Aprovar la renovació dels membres veïnals del Patronat Municipal del Masnou.
Es va aprovar amb els vots a favor del PSC
(7 vots), d’ICV-EUiA (3 vots), d’ERC (3
vots), i del regidor i la regidora no adscrits
(2 vots), i amb l’abstenció de CiU (6 vots).
Aprovació del text refós del Pla especial
sobre infraestructures de radiocomunicació. Es va aprovar amb els vots a favor del
PSC (7 vots), d’ICV-EUiA (3 vots), de CiU
(6 vots), i del regidor i la regidora no adscrits (2 vots), i amb l’abstenció d’ERC (3
vots).
Aprovació definitiva del Pla especial
Can Mandri. Es va aprovar amb els vots a
favor del PSC (7 vots), d’ICV-EUiA (3 vots),
d’ERC (3 vots), i del regidor i la regidora no
adscrits (2 vots), i amb els vots en contra
de CiU (6 vots).
Aprovació de l’obertura d’informació
pública del conveni signat entre
l’Ajuntament del Masnou i els propietaris del PAU Pompeu Fabra S2a, inclòs

en la modificació puntual del Pla general
d’ordenació a l’àmbit de l’Estampadora,
l’estació del Masnou i Can Montals. Aprovat per unanimitat.
Ratificació del conveni relatiu a la resolució del contracte administratiu signat amb
l’empresa Tau Ingenieria y Construcciones
Especiales, SA, per a l’execució de les obres
ordinàries del projecte d’urbanització del
parc Vallmora, 1a fase. Es va aprovar amb
els vots a favor del PSC (7 vots), d’ICVEUiA (3 vots), de CiU (6 vots), i del regidor
i la regidora no adscrits (2 vots), i amb el
vot en contra d’ERC (3 vots).
Resposta desestimatòria a les al·legacions
presentades a la plantilla de personal 2010
i aprovació definitiva del pressupost 2010.
Es va aprovar amb els vots a favor del PSC
(7 vots), d’ICV-EUiA (3 vots) i del regidor i la regidora no adscrits (2 vots), amb
l’abstenció d’ERC (3 vots) i amb el vot en
contra de CiU (6 vots).
Pla de sanejament financer per correcció
de l’estalvi net negatiu. Es va aprovar amb
els vots a favor del PSC (7 vots), d’ICVEUiA (3 vots), de CiU (6 vots) i d’ERC (3
vots), i amb l’abstenció del regidor i la regidora no adscrits (2 vots).
En el torn d’intervencions del públic,
una representant del Partit Popular va
mostrar el seu desacord per la baixada
dels sous als funcionaris, un treballador
de l’Ajuntament també va mostrar el seu
desacord amb l’aprovació del punt del Ple
que feia referència a la desestimació de les
al·legacions presentades a la plantilla de
personal 2010 i l’aprovació definitiva del
pressupost 2010, una ciutadana va fer una
consulta sobre el projecte de reciclatge de
llibres i sobre l’ajut a la compra de llibres,
i la directora de la Residència Sant Jordi va
demanar explicacions sobre el tancament
de l’Oficina d’Atenció del Departament

d’Acció Social i Ciutadana (abans Benestar Social).
PLE DE JULIOL
El dijous 15 de juliol hi va haver sessió
plenària, en què es van sotmetre a votació
els punts següents:
Festes locals per a l’any 2011. Els dies
festius locals al Masnou seran el 29 de juny
i el 31 d’octubre de 2011. Aprovat per unanimitat.
Conveni de col·laboració per a la realització de l’encàrrec de prestació de serveis de
protecció de la salut amb l’Agència de Protecció de la Salut. Aprovat per unanimitat.
Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de les obres subjectes a
règim de comunicació prèvia. Aprovat per
unanimitat.
Rectificació del conveni sobre resolució
del contracte administratiu de les obres
ordinàries del projecte d’urbanització del
parc Vallmora, 1a fase. Aprovat amb els
vots a favor del PSC (6 vots, amb l’absència
de l’alcalde, que va ser sotmès a una intervenció quirúrgica de la qual es recupera
satisfactòriament), CiU (6 vots), ICV-EUiA
(2 vots, amb l’absència d’un regidor) i el
regidor i la regidora no adscrits, i en contra
d’ERC (3 vots).
Aprovació del compte d’explotació
corresponent a l’any 2010, per actualitzar
l’annex del conveni de concessió del servei públic de transport urbà amb l’empresa
Transports Urbans del Masnou, SL. Aprovat per unanimitat.
Aprovació de l’expedient de contractació
i de convocatòria de la licitació relativa al
servei de neteja de l’espai públic i de recollida dels residus municipals al Masnou.
Aprovat amb el vot favorable del PSC (6
vots), ERC (3 vots), ICV-EUiA (2 vots) i el

regidor i la regidora no adscrits, i el vot en
contra de CiU (6 vots).
Aprovació de les operacions de préstec
per a inversions, pressupost 2010. Aprovat
amb el vot favorable de PSC (6 vots), ERC
(3 vots), ICV-EUiA (2 vots) i el regidor i la
regidora no adscrits, i l’abstenció de CiU
(6 vots).
Concessió demanial de les places
d’aparcament del Mercat Vell. Aprovat
amb el vot favorable del PSC (6 vots), CiU
(6 vots), ICV-EUiA (2 vots) i el regidor i la
regidora no adscrits, i l’abstenció d’ERC
(3 vots).
Es va presentar un punt d’urgència per
aprovar la cessió d’ús a precari del local
ubicat al passeig de Prat de la Riba, 30,
per a l’Oficina d’Acció Social del Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Tant la urgència com la proposta van ser
aprovades per unanimitat.
Mocions
A l’apartat de mocions, es van unir les
presentades per CiU i PSC en defensa de
l’Estatut i contra la sentència del Tribunal Constitucional, i totes les formacions,
excepte el regidor i la regidora no adscrits,
van presentar una moció unitària, que va
ser aprovada amb els vots a favor de tots
els grups municipals, excepte del regidor i
la regidora no adscrits.
La moció presentada pel Grup Municipal
de CiU per tal de sol·licitar la reobertura de
l’Oficina d’Acció Social i Ciutadania va ser
retirada perquè s’havia aprovat la proposta
d’urgència per cedir un local per a l’Oficina
d’Acció Ciutadana.
Moció presentada pel Grup Municipal de
CiU per tal de facilitar la instal·lació de
semàfors sonors per a persones invidents
i amb deficiència visual. Aprovat per unanimitat.

el Masnou viu
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Cau la balconada de l’edifici consistorial

AJUNTAMENT DEL MASNOU

AJUNTAMENT DEL MASNOU

L’incident es va produir la matinada del diumenge 22 d’agost, raó per la qual no es van
lamentar danys personals

Estat del balcó moments després de la caiguda.

del diumenge 22 d’agost. Afortunadament,
no es van haver de lamentar danys personals. L’estudi també afirma que les bigues
afectades no tenen continuïtat a l’interior
de l’edifici, atès que es tracta d’un afegit a
l’estructura originària dut a terme el 1958.
Tot i així, perquè aquestes conclusions
puguin ser definitives, cal esperar l’anàlisi
del formigó de les biguetes per determinar
la composició del material i acabar d’aclarir
si efectivament es tracta de ciment aluminós. L’estudi també recomana que conti-

Entra en funcionament
provisional l’aparcament
del Mercat Vell

Adif ha anunciat l’inici imminent de les obres de millora de l’accessibilitat a l’estació d’Ocata. Els treballs donaran com a resultat la prolongació de les andanes
fins a arribar als 44 metres pel costat de Barcelona. També es faran més altes.
Aquestes intervencions volen adequar l’estació a les característiques dels nous
trens Civia que han de circular per aquesta línia. També s’eixamplaran les andanes fins a 1,6 metres per fer més fàcil l’accés dels usuaris i usuàries als trens, es
tirarà a terra un mur i es traurà el pas de fustes que hi ha al damunt de les vies.
Aquestes intervencions compten amb un pressupost de 343.964 euros i s’emmarquen dins del conveni signat entre el Ministeri de Foment, Adif i la Societat
Estatal d’Infraestructures del Transport Terrestre (SEITT), per a la realització
d’actuacions de millora de la xarxa ferroviària de titularitat de l’Estat a Catalunya.
També es vol millorar l’accessibilitat amb la instal·lació de paviment antilliscant amb una franja especial per facilitar la mobilitat de persones amb discapacitat. Així mateix, també s’ampliarà l’enllumenat existent fins als nous trams
d’andanes.

places i 13 de pupil·latge per a cotxes i 3
per a motos. De moment, l’Ajuntament
està fixant les condicions del lloguer, que
costarà 85 euros al mes en el cas dels
automòbils i 30 per a les motocicletes.
Per a més informació: Regidoria de
Mobilitat. Tel. 93 557 17 00.

RAÜL ANDREU

Interior de
l’aparcament.

nària de la façana sense aquest element.
L’edifici de l’Ajuntament respon a un
projecte encarregat per l’alcalde Joan
Rubis l’any 1844 a l’arquitecte Miquel
Garriga i Roca. Per construir-lo, es va
crear una comissió de prestadors i una
junta veïnal, que van donar en préstec part
de l’import del cost de l’obra. Amb posterioritat, els anys 1924-1925 i 1957-1958, s’hi
van dur a terme diverses remodelacions,
com ara la construcció del balcó que s’ha
desprès aquest cap de setmana.

Comencen les obres
a l’estació d’Ocata

L’equipament ofereix la concessió de 17 places a
50 anys i de 13 en pupil·latge
El 22 de juliol passat va entrar en funcionament provisional l’aparcament del
Mercat Vell. L’horari d’aquest servei és
de dilluns a diumenge, de 8.30 a 23 h.
Fins que les diferents places s’adjudiquin
per als seus usos definitius, hi ha una
zona d’aparcament lliure i una d’aparcament rotatiu (zona
blava, 12 places) per
facilitar l’aparcament a
les persones que hagin
d’anar als comerços
d’aquesta part del municipi. Mentrestant, les
regidories de Promoció
Econòmica i Mobilitat
estan treballant per concloure la concessió
demanial a 50 anys de 17

nuïn les inspeccions a la façana per poderne determinar la millor recuperació. El consistori continua treballant en altres estudis
per resoldre l’arranjament de la façana.
El dimecres 25 es van iniciar els treballs per arreglar-ne l’aparença, especialment per a la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, l’11 de setembre, que van
concloure aquella mateixa setmana. Ara
per ara, se n’estudien les possibles solucions, que preveuen la construcció d’una
nova balconada o bé la recuperació origi-

MIREIA CUXART

Les biguetes que sostenien el balcó de la
façana de l’Ajuntament podrien haver estat
construïdes amb ciment aluminós, que
n’hauria provocat la caiguda. A això, s’hi
afegeixen els efectes que la pluja, les boires
i l’ambient humit i salí del Masnou haurien
tingut sobre els acers interiors de les bigues,
fins que els han acabat corroint. Aquesta
és una de les principals conclusions de
l’estudi previ encarregat per l’Ajuntament
sobre el despreniment de la balconada de
l’edifici consistorial, produït la matinada

El balcó va ser afegit l’any 1958.
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Un servei per a la promoció
i el suport de les noves empreses
La Unitat de Promoció Econòmica del Masnou ha assessorat i acompanyat prop de 200 iniciatives
de creació d’empreses i autoocupació
La crisi econòmica ha propiciat que un bon
nombre de persones s’hagi hagut de replantejar la seva situació laboral. En molts
d’aquests casos, les persones afectades han
decidit arriscar-se i emprendre l’aventura
de crear la seva pròpia empresa. És el que
s’anomena autoocupació. Aquests emprenedors i emprenedores poden comptar
amb el suport i l’assessorament en la creació i la consolidació de les seves empreses
de la Unitat de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament del Masnou. Des del 2006 fins
al mes de juny del 2010, aquest servei ha
contribuït a la creació de 187 noves empreses i ha assessorat 570 persones emprenedores que volien iniciar el seu projecte.
Els inicis d’aquest servei es remunten
al 1996, quan l’Ajuntament del Masnou va
ser homologat com a Punt d’Informació i
Orientació del Servei d’Autoempresa de la
Generalitat. Llavors, un tècnic de Promoció

Econòmica de l’Ajuntament va començar a
oferir assessorament a les persones que tenien inquietud per posar en marxa un projecte
d’autoocupació. El 2005, l’Ajuntament va sollicitar una subvenció per a la contractació
d’un agent d’Ocupació i Desenvolupament
Local (AODL) que fomentés la creació de
nova activitat i ajudés a consolidar i fer créixer el teixit empresarial ja existent, tal com
aconsellava un estudi encarregat pels ajuntaments del Masnou, Alella i Teià del 2004.
L’AODL es va incorporar al gener del
2006 amb un pla de treball a quatre anys.
Segons el regidor de Promoció Econòmica,
Artur Gual, “aquest estudi va fer palesa la
necessitat de reforçar aquest servei, perquè, atès el perfil de població del Masnou,
es podia preveure que molts professionals
liberals s’establirien al municipi. Era important reforçar l’atenció a aquest sector, i
aconseguir que aquests professionals amb
talent i formació s’establissin al Masnou

ACTUALMENT, L’EQUIP
ENCARREGAT DE PRESTAR
AQUESTS SERVEIS ESTÀ FORMAT PER DUES PERSONES,
AMB EL SUPORT, LA COORDINACIÓ I LA DIRECCIÓ DE LA
CAP DE LA UNITAT
per crear riquesa i ocupació. I estem molt
satisfets dels resultats que hem anat obtenint i que ens esperonen a treballar per
fer créixer aquests esforços i aquesta línia
d’actuació amb nous projectes”.
Un altre pas endavant en aquesta línia es
va donar el 2007, quan l’Ajuntament va ser
homologat com a Entitat Acreditada del Servei de Creació d’Empreses, amb la qual cosa,
des de Promoció Econòmica, es podia certi-

MIREIA CUXART

L’assessorament i el suport
de la Unitat de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament
del Masnou

Un usuari del servei d’assessorament de creació d’empreses i autoocupació a la Unitat
de Promoció Econòmica.

Difusió i sensibilització de l’esperit
emprenedor al territori:
• Difusió del servei de creació d’empreses a través dels webs municipals.
• Tramesa de butlletins digitals amb
informació d’interès per a emprenedors.
• Organització de seminaris de motivació per a l’autoocupació cooperativa,
de generació d’idees i de creació d’empreses.
• Difusió de convocatòries de premis i
ajuts.
Assessorament i suport a les persones emprenedores:
• Informació i assessorament a emprenedors.
• Assessorament i suport en l’elaboració de plans d’empresa de projectes
empresarials.
• Acompanyament en la posada en
marxa de nous projectes.

Promoció i suport a
emprenedors i empreses
Dinamització de les noves empreses:
• Seguiment de l’estat del projecte dels
emprenedors assessorats.
• Estadístiques del teixit empresarial
mitjançant una base de dades pròpia
dels emprenedors assessorats.
MIREIA CUXART

DES DELS INICIS, AQUEST SERVEI HA CONTRIBUÏT A LA
CREACIÓ DE 187 NOVES EMPRESES I HA ASSESSORAT 570
PERSONES EMPRENEDORES

SERVEIS QUE S’OFEREIXEN

Una empresa creada a partir del programa d’assessorament.

ficar la viabilitat dels projectes que reunien
les condicions necessàries. Al juliol del 2008,
la Direcció General d’Economia Cooperativa
i Creació d’Empreses va posar en marxa la
xarxa INICIA, per a la creació d’empreses,
i Promoció Econòmica del Masnou és una
de les entitats d’assessorament participants.
Actualment, l’equip encarregat de prestar aquests serveis està format per dues
persones, amb el suport, la coordinació i
la direcció de la cap de la Unitat.
Els serveis que s’ofereixen

Amb els objectius de promoure la creació
de nova activitat empresarial i de difondre
i donar suport a la cultura emprenedora i
a l’autoocupació, la Unitat de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament acompanya
les persones que es decideixen per l’autoocupació en tots els passos que han de
seguir fins a la creació de la seva empresa.
A més, també contribueix a la dinamització del teixit empresarial, fent un seguiment del desenvolupament de les noves
empreses, comprovant-ne els avenços i
les noves creacions, i oferint cursos de

formació o reciclatge, tallers i trobades,
entre altres iniciatives.
A més a més, al catàleg de serveis de la
Unitat de Promoció Econòmica se’n poden
trobar d’altres, com les accions de formació (ocupacional, contínua, per a la creació
i consolidació d’empreses), les mesures de
foment a l’ocupació (a través del Servei
d’Ocupació, que ofereix assessorament
a persones demandants, gestiona ofertes
de treball, i ofereix el Club de la Feina,
plans d’ocupació, l’Observatori Local del
Masnou i un servei d’autoocupació) i la
dinamització turística i comercial (difusió
i informació turística, edició de material
turístic, Centre d’Acollida Turística, difusió
de la gastronomia del territori, promoció
dels productes artesans, Mercat Municipal
i setmanal i promoció comercial).
Des de la Regidoria de Promoció Econòmica, s’ha previst programar, durant els
propers mesos d’octubre i novembre, els
Tallers per a emprendre 2010, destinats a
persones emprenedores. Tothom qui hi
estigui interessat pot adreçar-se a la Regidoria, on rebrà més informació.

Consolidació i creixement del
teixit empresarial existent
Anàlisi del teixit empresarial:
• Manteniment i actualització de les
bases de dades d’empreses ateses.
• Disseny de jornades sectorials.

Accions de suport a les
empreses
Foment de les capacitats empresarials:
• Organització i difusió de cursos de
formació contínua a les empreses del
territori.
• Organització i difusió de tallers
(coaching, innovació, estratègia...).
• Organització de jornades empresarials.
• Difusió de xerrades d’altres entitats
de la comarca.
• Informació sobre subvencions adreçades a empreses en funcionament.
• Atenció de consultes a empreses en
funcionament.
Foment de la cooperació empresarial:
• Edició de butlletins digitals d’interès
empresarial.
• Organització de trobades empresarials per facilitar la cooperació entre les
empreses del territori.
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MIREIA CUXART

ELENA ALCINA

Fèlix Vaquerizo i Fina
Llorca, guanyadors del
concurs de receptes
Del Mercat a Taula

Punt d’informació de les activitats del Patronal Municipal del Masnou.

SÒNIA HERNÁNDEZ

L’alcalde del Masnou, amb els guanyadors i guanyadores del concurs.

Un dels tallers didàctics per a infants.

El cap de setmana del 4 i 5 de setembre, es
va celebrar la Festa de la Vinalia Rustica.
Durant aquests dos dies, el Parc Arqueològic Cella Vinaria, gestionat conjuntament
pels ajuntaments del Masnou, Alella i Teià,
va oferir conferències, visites guiades teatralitzades i tallers didàctics per a infants.
El Masnou es va unir a aquesta iniciativa
amb tallers d’arqueologia i mosaic. Una
vintena d’infants van gaudir d’aquests
tallers, que van tenir lloc el dissabte 4 de
setembre a Cal Ros de les Cabres, als jardins del Mil·lenari.
El diumenge 5 de setembre, el Museu

Municipal de Nàutica va participar en
la Fira d’Entitats i Museus de la Festa
de la Vinalia Rustica, al Parc Arqueològic. Allà, el museu masnoví va instal·lar
un punt d’informació de les activitats
del Patronat Municipal. El bon temps
va acompanyar l’èxit de la Festa i de
la Fira, que es va poder visitar de 10 a
14 hores.
Aquesta celebració coincidia, en l’època romana, amb l’inici de la verema i era
iniciada per l’alt sacerdot Flamen Dialis,
que espremia amb les mans un grapat de
raïm davant d’un altar.

TRESMACARRONS

El restaurant masnoví
Tresmacarrons, a TV3
La setmana del 4 al 8 d’octubre, el xef Miquel
Aldana, del restaurant masnoví Tresmacarrons,
serà l’encarregat de proposar els seus plats al
popular programa gastronòmic Cuines, de TV3.
Segons Aldana, les seves propostes estaran molt
vinculades amb els productes propis de la comarca
del Maresme. A més a més, el divendres 9 d’octubre, la masnovina Benita Tabaras proposarà un
plat de postres. El programa Cuines s’emet diàriament després del Telenotícies Migdia.

Fèlix Vaquerizo, amb la recepta
Blinis de patata amb botifarra
negra, gambes i puré de mongetes
del ganxet, i Fina Llorca, amb la
recepta Emperador amb tàperes,
han estat els guanyadors del concurs de receptes “Del mercat a
taula”, organitzat per la Diputació
de Barcelona, a través de la Xarxa
de Mercats Municipals i amb la collaboració dels ajuntaments i els
mercats. El divendres 25 de juny,
se’n va fer públic el veredicte al
Mercat Municipal del Masnou.
Els dos guanyadors han obtingut

el trofeu que atorga la Xarxa de Mercats Municipals, a més a més de 25
euros en vals de compra de l’Associació de Venedors. Aquest darrer
regal també l’han aconseguit les quatre finalistes per valor de 15 euros:
Maria José Pernia, Sílvia Alonso,
Montse Puig i Josefa Nin.
A més a més, les receptes guanyadores es publicaran al llibre de
cuina Del mercat a taula, que la
Diputació de Barcelona regalarà a
tota la clientela dels mercats municipals a partir del 17 de gener de
2011.

La Setmana del Vi DO
Alella comença el 22 de
setembre
El programa inclou quatre activitats al Masnou
relacionades amb el món del vi
El Consorci Pansa Blanca Denominació d’Origen Alella organitza la
Setmana del Vi DO Alella, que se
celebrarà als municipis del Masnou, Alella i Teià entre el 22 de setembre i el 3 d’octubre. Amb la
intenció de difondre el producte
propi d’aquesta zona i tota la cultura relacionada amb el vi, s’ha previst un ampli programa d’activitats,
que comprèn xerrades, concerts,
passejades, excursions, i tasts de
vins i maridatges. Al Masnou es
duran a terme quatre activitats, un
concert de tango amb vi d’Alella (el
24 de setembre), una xerrada amb
tast de vins (el 27 de setembre),
una sessió de cinefòrum (el 29 de
setembre) i un sopar amb maridatge amb vins de la DO Alella (l’1
d’octubre).
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El dijous 30 de setembre, a les 15 h, a la
segona planta de Can Malet, es formalitzaran els contractes dels 20 habitatges
de lloguer per a gent gran del carrer de
Josep Tarradellas que es van adjudicar el
28 de juny. El mateix dijous, a les 17 h, hi
haurà l’acte institucional de lliurament de
les claus, al qual assistirà el conseller de
Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar; el director general de Promoció de
l’Habitatge, Joaquim Gascó; el conseller delegat d’Adigsa, Frederic Linares;
representants del Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya; l’alcalde del Masnou, Eduard
Gisbert; el regidor d’Urbanisme, Màxim
Fàbregas, així com altres regidors i regidores del consistori.
La signatura del contracte i el lliurament de les claus es porten a terme després que el 28 de juny passat, a Can Malet,
es fes el sorteig dels pisos, a càrrec de
l’empresa pública Adigsa, adscrita al
Departament de Medi Ambient i Habitatge. Per accedir a un d’aquests pisos, es
van admetre 38 sol·licituds i les 20 persones afortunades van poder visitar els seus
futurs habitatges el mateix dia. Aquesta
és la primera promoció d’habitatge per a
gent gran que es fa al municipi.

MIREIA CUXART

Lliurament de claus dels habitatges
de lloguer per a gent gran de Josep
Tarradellas

Una de les sol·licitants en el moment d’extreure la butlleta del sorteig dels pisos.

La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
promou els hàbits saludables

AJUNTAMENT DEL MASNOU

“Mou-te amb el cap per viure millor”, el lema d’enguany

El passeig Marítim és un bon lloc per passejar.

Un any més, l’Ajuntament s’adhereix a la
celebració de la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura, que enguany porta per
lema “Mou-te amb el cap per viure millor”,
en reconeixement dels efectes perjudicials que les tendències actuals de mobilitat
urbana tenen sobre la salut. Com a conseqüència de les reduccions pressupostàries
que han afectat tots els comptes municipals, en aquesta edició s’ha suprimit la
pedalada, activitat habitual en aquesta
celebració.
Amb la voluntat de promoure hàbits
més saludables i més sostenibles en rela-

ció amb la mobilitat, el 24 de setembre
s’ha instituït com el Dia del Transport
Públic i, durant aquesta jornada, l’autobús
urbà i l’aparcament del port seran gratuïts. Per fer servir l’aparcament del port,
caldrà presentar el bitllet o l’abonament
utilitzat per al tren aquell dia juntament
amb el tiquet de l’aparcament a l’entrada
de la banda d’Alella, on es bescanviarà per
un tiquet de sortida gratuït.
Amb la intenció de millorar el servei
d’autobús urbà, l’Ajuntament del Masnou
va adquirir un nou vehicle amb més capacitat i confort, que alhora complís els requi-

sits d’accessibilitat. A més a més, durant
el mes d’octubre és previst que entrin en
funcionament les noves parades que han
d’allargar el recorregut d’aquest servei fins
al Centre d’Atenció Primària d’Ocata-Teià.
Aquesta iniciativa va ser aprovada al Ple
del juliol. En total, l’itinerari de l’autobús
urbà tindrà 24 parades.
Un altre costum saludable que es vol
promoure durant aquesta setmana és
caminar. En aquesta línia, l’Ajuntament
vol difondre les millores que porta a terme
cada any per assegurar l’accessibilitat a
peu per al major nombre de persones pos-

sible en la major quantitat de llocs, particularment en transports i edificis públics,
com ara al nou edifici municipal de Roger
de Flor. Així mateix, el consistori integra
les necessitats de les persones de mobilitat reduïda amb la construcció i el manteniment de serveis d’alta qualitat.
També es farà incidència durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
del servei Compartir Cotxe, una solució
que ha donat bons resultats en temps de
crisi. Al Masnou, 450 persones en són usuàries. Podeu obtenir-ne més informació al
web www.elmasnou.compartir.org.
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Les obres del FEOSL continuen dinamitzant
l’activitat i creant ocupació
Les tres noves àrees de contenidors soterrats ja estan finalitzades i aviat entraran en funcionament

Les obres dutes a terme pel consistori han
incidit sobretot en l’àmbit de l’estalvi energètic i l’aposta per les energies sostenibles,
que inclou les actuacions següents:

Telegestió dels equipaments per al control energètic, un sistema que permetrà,
una vegada entri en funcionament, que es
pugui adaptar el consum energètic a les
necessitats específiques de cada moment
al Complex Esportiu Municipal, als camps de
futbol d’Ocata i del Masnou, i a l’Edifici Centre. Segons les previsions, aquesta actuació
començarà la segona quinzena de setembre.
Instal·lació de plaques fotovoltaiques
a l’edifici de Manteniment i al Camp de
Futbol d’Ocata. Ja s’han instal·lat a tots
dos equipaments i només resten alguns elements tècnics per posar-les en marxa, cosa
que podria succeir a les acaballes d’octubre,
amb la finalització de l’obra.

LES OBRES HAN FET UNA
INCIDÈNCIA ESPECIAL EN
L’ÀMBIT DE L’ESTALVI ENERGÈTIC I L’APOSTA PER LES
ENERGIES SOSTENIBLES
Renovació de l’enllumenat

També es busca l’eficiència i la sostenibilitat amb la renovació de l’enllumenat als
carrers següents:

Fontanills (fins al carrer de la Mare de Déu
de Núria)
Jaume I (entre Capitans Comellas i Mare de
Déu de Montserrat)
Tomàs Vives (entre Jaume I i Joan Miró)
Capitans Comellas (entre Jaume I i Joan
Miró)
Mare de Déu de Montserrat (entre Jaume
I i Joan Miró).

Els nous llums ja estan funcionant a
tots els carrers, encara que manca que hi
arribin encara alguns elements. Tot plegat
podria estar enllestit durant el mes d’octubre. Un altre dels avantatges que permetrà
aquesta actuació és que farà possible la collocació d’un punt doble per a l’alimentació
de dos vehicles elèctrics.

UNA DE LES ACTUACIONS MÉS DESTACADES
ÉS LA RENOVACIÓ DE
L’ENLLUMENAT EN DIVERSES
ZONES DEL MUNICIPI

La instal·lació de les tres noves àrees de
contenidors soterrats (al carrer d’Almeria
i al passeig de Joan Carles I) ja ha finalitzat. Cada una està formada per sis grups
que cobreixen les cinc fraccions de recollida selectiva. A partir d’ara, es comença
una campanya informativa adreçada als
veïns i veïnes i als comerços de les zones
d’influència de les noves àrees d’aportació, i també es proporcionarà informació mediambiental a peu de carrer, que
inclourà el lliurament d’un imant per a la
nevera. Aquestes campanyes de comunicació s’iniciaran a l’octubre, a la vegada
que entraran en funcionament les noves
unitats.

RAÜL ANDREU

Estalvi energètic

Soterrament de
contenidors.
Millorant la recollida
selectiva

La nova unitat de contenidors del carrer d’Almeria entrarà aviat en funcionament, després d’una campanya informativa.

Un altre sector on es renovarà l’enllumenat serà als carrers del voltant del carrer
de Buenos Aires:

Sant Miquel (des de Joan XXIII fins a
Roman Fabra)
Cristòfol Colom (des de Navarra fins a Frederic Bosch)
Mare de Déu del Carme (fins a Buenos
Aires)
Buenos Aires i Frederic Bosch (entre Cristòfol Colom i Mare de Déu del Carme).

És previst que aquestes intervencions
finalitzin al mes de novembre. També en
aquesta zona es col·locarà un punt doble
per a l’alimentació de dos vehicles elèctrics.
Així mateix, és prevista la renovació
de l’enllumenat als carrers dels Ametllers
i d’Almeria (des del carrer de Joan XXIII
fins al de Goleta Pollacra Constança), i al
de Pollacra Goleta Constança (entre Ametllers i Almeria).
Ara per ara ja estan en funcionament
els llums del carrer d’Almeria i es preveu
la finalització de tota la intervenció al mes
d’octubre. També en aquesta zona es collocarà un punt doble per a l’alimentació de
dos vehicles elèctrics.

El regidor de Projectes i Obres,
Enric Folch, ha manifestat la
seva satisfacció pel desenvolupament de les obres: “Tot i que, en
alguns casos, ens hem trobat amb
alguns imprevistos, la majoria de
les obres segueixen un bon ritme i
s’assoliran els objectius marcats”.
En la mateixa línia s’ha pronunciat
l’alcalde, Eduard Gisbert, que ha
valorat que “tots aquests projectes
demostren que no hem deixat soles
ni les empreses ni les persones, perquè hem fet tot el possible perquè
aquestes intervencions signifiquin
llocs de treball i oportunitats. Fem
costat al sector, que ho està passant molt malament.”

tica del rugbi, amb la instal·lació de porteries desmuntables i el pintat de les línies
reglamentàries. Aquesta actuació, que ha
anat precedida per la construcció de nous
vestidors i oficines per al club que utilitza
les instal·lacions, el CD Masnou, es completarà amb l’enderroc dels antics vestidors i

la renovació de les connexions i installacions elèctriques de l’equipament. L’inici
de la substitució de la gespa està pendent
de la concessió de la llicència corresponent
per part de l’Ajuntament d’Alella, ja que les
instal·lacions estan situades al seu terme
municipal.
Ampliació del Casal de Gent Gran
de Can Mandri

Un altre col·lectiu que es veurà directament
afavorit per aquestes actuacions és el que
conformen els usuaris i usuàries del Casal
de Gent Gran de Can Mandri. Després del
retard inicial a causa de la tramitació del
Pla especial urbanístic corresponent, s’hi
han iniciat amb bon ritme les obres d’ampliació i millora. Actualment, s’està executant l’estructura de tot l’àmbit del que serà
l’ampliació.
Segons les previsions, a principi d’octubre es reprendran les obres de millora dels
accessos al CEIP Marinada i la instal·lació
de marquesines de l’autobús urbà. Aquesta
intervenció es va veure afectada pel concurs de creditors de l’empresa adjudicatària i això ha suposat un retard en les previsions. Mentrestant, s’han arranjat els accessos a l’escola i al Camp de Futbol d’Ocata
per tal de causar les menors molèsties possibles al gran nombre d’usuaris i usuàries
d’aquests dos equipaments.

Intervencions a les instal·lacions
esportives

A la piscina del Complex Esportiu Municipal és prevista la substitució de la bomba
de calor i aire actual, d’una antiguitat superior als trenta anys, per una màquina deshumectadora que millorà el grau d’humitat
i la climatització de la sala, i, a la vegada,
suposarà un important estalvi energètic. La
finalització de les obres està prevista dins
la primera quinzena d’octubre.
Al Camp de Futbol del Masnou se substituirà la gespa artificial, col·locada l’any
2002, ja que, malgrat les actuacions de
manteniment realitzades els darrers quatre
anys, es troba en un estat molt deficient per
a la pràctica del futbol. A la vegada, el terreny es prepararà per permetre-hi la pràc-

AJUNTAMENT DEL MASNOU

Continuen en marxa els projectes adscrits
al FEOSL (Fons Estatal per a l’Ocupació
i la Sostenibilitat Local), creat pel Govern
central com a continuació del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) per promoure l’ocupació i ajudar els ajuntaments a
superar la crisi. En concret, el Masnou va
rebre 1,9 milions d’euros per a 11 projectes i 478.000 per a despeses directes en
Serveis Socials.

Les obres d’ampliació del Casal de Gent Gran de Can Mandri ja estan en marxa.
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El regidor Xavier Serra, amb Maria Rossell i Maria Teresa Vidal, del Casal de Gent Gran de Can Malet.

PodCamp Barcelona 2010,
del 13 al 18 de setembre
comunitats presentades. També hi haurà
un tast de vi just després de les sessions
de sobretaula, entre altres activitats del
programa.
El Masnou acollirà per tercer cop
aquesta trobada, que s’adreça a persones
entusiastes i professionals de les noves
tecnologies, com ara blocaires, podcasters, youtubers, membres de les xarxes
socials i qualsevol persona que tingui curiositat per aquest tema.
La primera PodCamp va tenir lloc al
setembre del 2006 a Boston, Massachusetts, i ara ja es fan PodCamps a tot el
món. El 2008 se’n va organitzar una per
primera vegada al Masnou. La cita va aplegar un centenar de persones que van participar en xerrades, conferències, debats i
exhibicions al voltant de les noves tecnologies i els seus usos.

PROGRAMACIÓ
Tallers
13 de setembre: Scratch Català
14 de setembre: Kfé Innovación
15 de setembre: Nous camins d’edició
16 de setembre: Social Media Surgery

LA XECAT VOL REUNIR
EL CONJUNT DELS EQUIPAMENTS CÍVICS DEL PAÍS
PER OPTIMITZAR ELS
RECURSOS

L’Oficina d’Acció Social
s’ubicarà a Prat de la Riba, 30

Moment de la signatura del conveni.

L’Ajuntament i el Departament de
Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat han signat un acord per a la cessió del
local ubicat al passeig de Prat de la
Riba, 30 (on actualment es troba
l’Oficina Local d’Habitatge) per
instal·lar-hi una Oficina d’Acció
Ciutadana. Aquest servei es troba-

va a l’Edifici Centre fins que es van
iniciar les obres d’ampliació de la
Biblioteca Municipal Joan Coromines. L’acord el van signar el divendres 3 de setembre l’alcalde,
Eduard Gisbert, i el secretari general del Departament de Governació
i Administracions Públiques,
Jaume Oliveras.

Valoració positiva del casal
infantil

Presentacions
17 de setembre:
- Reflexions sobre sanitat i comunitat
- Didaktikeitor vs. Kultureitor
18 de setembre:
- Drumbeat Festival
- Media 140
- Goteo
- Gov 2.0
Xerrades llampec
17 de setembre: e-Criterium
18 de setembre: PireneLab

ARXIU AJUNTAMENT

Cafè & Social Media
17 de setembre: Barcelona Social
Media Cafe
Una altra manera de veure el món
17 i 18 de setembre: presentació
i degustació de cava Berdiè

Can Malet, Maria Rossell, i altres membres de la Junta del Casal.
Aquesta presentació suposa la posada
en funcionament d’un projecte que reuneix,
en una mateixa xarxa d’àmbit català, el
conjunt dels equipaments cívics del país. El
projecte servirà per cohesionar l’activitat
que es desenvolupa diàriament als equipaments cívics.

Entre l’1 i el 30 de juliol, un total de
116 nens i nenes van prendre part
del casal infantil dins el programa
Fakaló 2010. Des de la Regidoria
d’Infància s’ha valorat molt positivament el desenvolupament de la
iniciativa, que aquest any tenia
com a eix temàtic la Gàl·lia, especialment la visió que d’aquesta
zona i d’aquell període històric s’ha
donat a través dels còmics protagonitzats per Astèrix i Obèlix.
Enguany, el casal infantil va ser al
CEIP Rosa Sensat, durant el mes
de juliol, i s’hi van dur a terme
diverses activitats i sortides.

AJUNTAMENT DEL MASNOU

El Masnou torna a acollir una nova edició
de la PodCamp Barcelona, del 13 al 18 de
setembre, a l’edifici Els Vienesos (c/ de la
Segarra, 12). El tema central de la trobada és la comunitat, i hi tindran cabuda els
projectes que es desenvolupen en comunitat i per a la comunitat.
Del dilluns al dijous, hi haurà diversos
tallers de dues hores de durada cada un i,
el divendres a la tarda, hi ha programades
dues presentacions. La jornada forta serà
el dissabte, amb quatre sessions durant
el matí. Després de dinar, s’organitzaran
taules per contrastar, discutir, contribuir i
oferir idees i conclusions sobre cadascun
dels projectes presentats a les sessions.
L’objectiu és aconseguir que tothom hi
participi, tant si s’han fet presentacions
com si no, i fer intercanvi d’idees per
col·laborar en el desenvolupament de les

Els equipaments municipals de Ca n’Humet, Els Vienesos, Casal de Gent Gran de
Can Malet i Esplai de la Gent Gran d’Ocata
han entrat a formar part de la Xarxa d’Equipaments Cívics de Catalunya (XECAT).
Aquesta plataforma la va presentar el 12 de
juliol a la tarda, al Palau de la Generalitat,
el conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, acompanyat
pel secretari d’Acció Ciutadana, Josep
M. Civis. A l’acte, hi van assistir diversos
representants d’ajuntaments, caixes d’estalvis i entitats que gestionen equipaments
cívics d’arreu de Catalunya, així com els
directors i coordinadors dels serveis territorials de Governació. Entre d’altres, hi
havia el regidor masnoví de Serveis Socials,
Xavier Serra; la presidenta del Casal de

SÒNIA HERNÁNDEZ

XECAT

Equipaments masnovins s’afegeixen a la
Xarxa d’Equipaments Cívics de Catalunya

el Masnou viu
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SERVEIS SOCIALS

El Departament de Serveis Socials
gestiona més de dos mil expedients
des de principi d’any
Els efectes de la crisi econòmica que es
pateix a escala global han obligat les administracions a reorientar les seves polítiques,
especialment les socials o aquelles que hi
poden tenir una repercussió. Els ajuntaments, en ser l’administració més propera
a la ciutadania, han hagut d’incrementar
els seus esforços per donar resposta a les
necessitats de les persones que pateixen
més directament les conseqüències de factors com l’augment de l’atur o el tancament
d’empreses.
L’Ajuntament del Masnou no és cap
excepció a aquesta situació majoritària,
i ja els pressupostos municipals dels darrers dos anys s’han fet amb un criteri de
contenció i austeritat en totes les partides
excepte les dedicades als Serveis Socials, que s’han vist reforçades. Fins a final
d’agost, el Departament de Serveis Socials
havia tramitat més de dos mil expedients.
D’aquests, només 1.759 s’han obert en el
decurs del 2010, mentre que la resta continuen en marxa d’anys anteriors.

EL CONSISTORI AJUDA LES
PERSONES AMB DIFICULTATS
A FER FRONT A DESPESES
D’HABITATGE, ALIMENTACIÓ
O SALUT
Entre els expedients amb què es treballa, el grup més nombrós és el que fa referència a sol·licituds d’ajuts per a persones
amb ingressos insuficients (665), seguits
dels relacionats amb la salut i les drogodependències (445), amb discapacitats (357),
dificultats laborals (319) i, a distància, els
que tenen a veure amb dificultats d’habitatge
(48), escolars (24), problemes legals d’estrangeria (21) o maltractaments familiars
(15), a més d’altres mancances socials (146).
L’Ajuntament, fins a final d’agost, ha

MIREIA CUXART

Els ajuts per fer front a les dificultats per pagar l’habitatge, als ingressos insuficients
i a problemàtiques de salut i drogodependències, els més nombrosos

El Departament de Serveis Socials es troba a l’edifici Roger de Flor, 23.

destinat 59.060 euros a intentar pal·liar els
problemes presentats per aquests expedients. Una bona part d’aquests diners s’ha
adreçat a 46 ajuts per fer front a les despeses d’habitatge (26.126 euros), seguits
pel suport a tractaments psicopedagògics,
amb 34 casos (9.481 euros), i a les escoles
bressol, 27 casos (9.344 euros). També són
molt requerits els ajuts vinculats a activitats escolars (56 casos; 6.776 euros) i als
subministraments de la llar (26 expedients;
4.000 euros). També s’han donat 11 ajuts
per al transport adaptat (1.877 euros).
Aplicació de la Llei de dependència

Segons les dades facilitades per la Conselleria d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, al Masnou, 890 persones han sollicitat el reconeixement de grau i nivell de
dependència per poder-se acollir als ajuts
de la Llei de dependència. D’aquestes, 705
han estat valorades fins a l’actualitat, entre
les quals s’han tramitat 458 programes individuals d’atenció (PIA) –un document en
què es determina la modalitat d’intervenció

més adequada a les necessitats de les persones–, 15 estan en procés d’elaboració i
232 no es poden dur a terme per diferents
causes (com canvis d’habitatge, perquè les
persones es trobaven en un estat de salut
tan feble que ja han mort, perquè han obtingut la valoració de no-dependents o perquè
es troben en un grau per al qual encara no
s’han implementat les atencions).

A LA CONVOCATÒRIA 20102011, S’HAN DESTINAT MÉS
DE 34.000 EUROS A AJUTS EN
CONCEPTE DE BEQUES PER A
LLIBRES DE TEXT
Els PIA s’elaboren amb la participació
de la persona interessada o, si és el cas, de
la família o entitat tutelar que la representi.
La Llei permet escollir entre serveis i prestacions, tot i que en alguns casos també és
possible combinar totes dues coses. Entre

tots els PIA gestionats al Masnou, destaca
la demanda de prestació econòmica per
familiar cuidador no professional (s’hi han
acollit 212 persones). En segon lloc, es
troba la prestació vinculada a residència
(208 persones), que s’adreça a les persones
que ocupen una plaça de residència privada en un centre col·laborador i que volen
continuar-hi, en llista d’espera, fins que
obtinguin la plaça pública. A més a més,
28 persones reben la prestació econòmica
per familiar cuidador i servei d’assistència
domiciliària, i 10 persones reben la prestació econòmica per cuidador familiar i el
servei de centre de dia.
Dels 458 PIA realitzats fins ara, 80, atesa
la seva edat avançada o estat de salut, han
mort, 6 han canviat de domicili i 64 han passat a ocupar una plaça pública residencial.
Els 308 restants continuen cobrant les prestacions econòmiques inicials o les modificacions pertinents, segons el cas.
Beques per a llibres i atenció domiciliària

L’inici de curs suposa una despesa important a la qual, en molts casos, és difícil fer
front. Per això, l’Ajuntament ha atorgat 466
beques a la convocatòria 2010-2011, per un
import total de 34.468 euros.
En el cas del Servei d’Atenció Domiciliària, que ajuda les persones dependents en
la higiene personal, la neteja de la llar, l’alimentació i el suport en la medicació, durant
el primer semestre de l’any 2010 s’han atès
84 persones, amb un pressupost de 71.403
euros. Les persones usuàries han contribuït a aquests serveis amb un copagament que
ha suposat un ingrés global de 1.339 euros.
El Servei d’Atenció Domiciliària inclou la
teleassistència, que consisteix en un penjoll
que connecta les persones usuàries amb
una central d’alarmes perquè rebin atenció
immediata en cas de necessitat. També
relacionat amb aquest servei, aviat entrarà
en funcionament el servei d’àpats a domicili per a les persones que ho necessitin.

CONSUM

Campanya sobre bones pràctiques comercials en 26 establiments del municipi
L’Oficina Municipal d’Informació de Consum (OMIC), amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona, ha dut a terme una
campanya informativa sobre els requisits
mínims exigibles als establiments pel que
fa a la informació a les persones consumidores.
Personal tècnic qualificat ha visitat 26
establiments i els ha informat i assessorat
sobre la normativa referent a horaris comercials, fulls oficials de reclamació, exhibició

de preus de venda al públic, política lingüística i justificants de pagament, a l’hora que
se n’ha comprovat el seu compliment.
Dels resultats obtinguts a les visites realitzades cal destacar la correcta col·laboració
per part dels establiments, i la necessitat de
millorar la informació sobre horaris i preus
a l’aparador o a l’exterior. Són aspectes
bàsics que permeten a la clientela saber
quan l’establiment és obert i avaluar els
preus dels productes que hi ha exposats.

CONCEPTE

SÍ

NO

Horari comercial visible

13

13

Fulls oficials de reclamació

19

7

Exhibició de preus a l’interior

26

0

Exhibició de preus a l’aparador/exterior

11

15

Lliurament de tiquet o factura

24

2

Senyalització i cartells d’informació almenys en català

21

5
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TRIBUNA POLÍTICA

El dret a decidir

Ernest Suñé
Regidor del Grup
Municipal del PSC

Catalunya exercirà, el 28 de novembre, el dret a decidir. Els catalans i
catalanes decidirem, públicament i
obertament, quina opció política ha
de gestionar el nostre futur, quin ha de
ser el nostre encaix polític a Europa
i Espanya, i quines són les polítiques
que caldrà aplicar a curt i mitjà termini.
A diferència de la resta de forces
polítiques, el Partit dels Socialistes de
Catalunya defensa la validesa de l’Es-

Neteja al Masnou, tot seguirà igual
per molts anys?

Ferran Flo
Regidor del Grup
Municipal de CiU

És prou evident que la neteja al Masnou és
un dels aspectes urgents que cal millorar en
profunditat, i que la imatge de poble brut i
deixat –i que amb raó tant sorprèn els forans
quan ens visiten– és una de les preocupacions compartides pel conjunt dels vilatans i
vilatanes.
Així doncs, al Ple del juliol passat, tots els
grups municipals, llevat de CiU, van aprovar el
Plec de prescripcions tècniques per a l’adjudicació dels serveis de neteja de l’espai públic i
de recollida de residus municipals a la nostra
vila. Sorprèn que el procés que ara s’engega
conclogui un parell de mesos abans de la
convocatòria d’eleccions municipals, amb el
consegüent –desitgem– canvi de govern municipal, però amb el greu inconvenient, atesa la
complexitat del contracte, que en els vuit o
deu anys següents serà molt costós, per no

Les gestions d’ERC fan possible
una subvenció d’1,3 milions per
al nou poliesportiu

Joaquim Fàbregas
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

Els equipaments esportius del Masnou són clarament insuficients per a la
població i les necessitats dels masnovins i masnovines. Per això, una de les
prioritats d’ERC del Masnou ha estat
poder disposar d’una segona pista poliesportiva al municipi, i aquesta ha estat
una condició que hem posat a l’Equip
de Govern municipal des del 2008 com
a condició per facilitar l’aprovació dels
pressupostos de cada any. Així doncs,
cada any ERC ha condicionat el seu
vot al fet d’anar dotant econòmicament
una partida que n’haurà de permetre la

Per què farem vaga el 29 de setembre?

Xavier Serra
Regidor del Grup
Municipal d’ICV-EUiA

Com ja és conegut, els sindicats han convocat una vaga general el dimecres 29 de
setembre en contra tant de les polítiques
sobre relacions laborals i contractes ja
emeses pel Govern com en contra de les
anunciades, com ara l’edat de jubilació i la
reforma de les pensions.
Si es recorda l’inici de la present crisi
econòmica, va ser l’especulació sense
mesura, l’avidesa de guanys de banquers
i brokers, la manca de regulació dels mercats, la llibertat del capital de moure’s
arreu del món sense control, la bombolla

Futur incert?

Frans Avilés
Regidor no adscrit

Potser el títol d’aquest escrit pot ser un pleonasme,
per tot el que ja per si mateix el futur té d’incert,
però, com a conseqüència del Govern de Zapatero,
el que pot semblar més obvi és tota una incògnita.
Què passarà amb els recursos que podran gestionar els ajuntaments el proper any, que, per cert, és
a la cantonada, i que són necessaris per mantenir els
serveis i l’anomenat estat del benestar municipal?
D’una banda, els ajuntaments recapten els seus
tributs propis o cedits, amb la qual cosa obtenen
bona part dels seus ingressos, que es completen
amb aportacions d’administracions superiors, principalment de l’Estat. Però ja fa molt de temps que la
participació dels ajuntaments als ingressos de l’Estat
està en debat pel seu desequilibri amb els serveis
que donen els consistoris. És molt el que es fa i poc
el que es rep.
D’altra banda, hi ha la capacitat d’endeutament
dels municipis. Si bé fa uns mesos Zapatero prohibia que els ajuntaments poguessin recórrer al
crèdit per finançar les inversions del proper exercici, fa una setmana corregia i, ara, si compleixen
certs requisits, sembla, perquè amb Zapatero tot és
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tatut de Catalunya, que va ser referendat i al qual vam donar suport en una
manifestació multitudinària davant
les maniobres del PP i d’un molt
qüestionat Tribunal Constitucional.
L’aposta federalista que preconitzem
beu de les fonts de la democràcia i la
identitat dels pobles d’Espanya des
del coneixement i la diferència, però
també des de la voluntat de caminar
plegats.
En la voluntat de desmarcar-nos
del debat identitari, que considerem
actualment satisfet amb la reivindicació de l’Estatut aprovat pel Parlament

de Catalunya i referendat pel poble,
reclamem el canvi real que s’ha produït a tot Catalunya i específicament
al Masnou durant la presidència de
Montilla, amb la major inversió a Catalunya dels darrers trenta anys, de més
de 14 mil milions d’euros, equivalent
al 7,3% del PIB, cosa que ha permès a
la nostra vila, entre d’altres: la urbanització del carrer de Josep Llimona i
la plaça de Jaume Bertran; l’adequació
de l’escola Lluís Millet i dels instituts
de la vila; la construcció del nou CAP
Ocata-Masnou; la promoció pública
d’habitatges a Josep Tarradellas (gent

gran) i al barri d’Ocata (sector Llevant,
joves); la construcció de la nova llar
d’infants La Barqueta; l’adequació
de la il·luminació exterior a diversos
carrers del municipi, la substitució de
làmpades i pàmpols a la zona del Bell
Resguard, Vila Jardí i al barri Maricel,
i moltes altres inversions vinculades a
la modernització del sistema educatiu,
a potenciar els serveis socials com un
dret per a tothom, a l’aplicació de la
Llei de la dependència...
Us demano, doncs, una reflexió
profunda a l’hora d’exercir el veritable dret a decidir que hom disposem.

dir impossible, introduir canvis en profunditat
en aquest servei. Dos mandats lligats de mans
i peus. Pensem que és un contracte massa
car i important per executar-lo el darrer any
d’aquest mandat. Així mateix, creiem que fins
i tot pot condicionar el futur de l’Ajuntament
en el cas de problemes de tresoreria.
Certament, els grups polítics teníem la
carpeta al damunt de la taula d’un temps
ençà, però aquest tema ha passat la major
part en l’anonimat i amb força lentitud quan
es tractava d’aportar informació i dades que
sustentessin algunes de les intencions del
Govern municipal. Mentre el Govern intentava negociar la futura concessió, s’han anat
soterrant, amb fets consumats, diverses àrees
d’aportació de residus, justificant-les com un
canvi de model. Com que ja ens hi tenen acostumats, les presses han vingut a darrera hora
per deixar ben lligat el contracte programa
més important que mai ha contret l’Ajuntament del Masnou en tota la seva història:
gairebé 17 milions d’euros, IVA a part.

Creiem que al Masnou és necessari un
canvi de model i el que s’ha aprovat, al nostre
criteri, no respon a les expectatives. Representa una actualització i una modernització
d’allò que ja tenim. Som del parer que el termini de la concessió de vuit anys amb dos
més de pròrroga no és adequat, perquè pot
fer que el servei resti obsolet abans d’hora,
atesos els canvis que s’estan produint en
aquest sector. A Barcelona, a tall d’exemple,
l’adjudicació actual del servei és de cinc anys.
No hi ha hagut la possibilitat de mancomunar el servei, tal com des de CiU proposàvem, amb les poblacions veïnes d’Alella i Teià
per tal de fer-lo més eficient econòmicament.
També se’ns ha negat, des del principi del
procés, considerar prèviament la implantació
d’un sistema porta per porta en sectors concrets on les característiques urbanístiques ho
permetessin, una proposta que caldria potenciar. I també vam plantejar el risc important
de tenir l’exclusivitat de pràcticament tots els
serveis de neteja en mans d’un únic concessi-

onari, a part de tot un seguit de contingències
que, per l’extensió, hem d’obviar.
I encara més: vam sol·licitar un estudi
previ d’experiència pilot d’un any en àrees
soterrades i tot el que vam rebre va ser una
mena d’informe on només es preveien els
diferents sistemes de buidatge. En cap cas
no es podia considerar una avaluació. Dit
això, la realitat que es pot comprovar és que
el soterrament d’algunes àrees d’aportació
no garanteix l’eliminació ni l’acumulació de
deixalles de tot tipus al carrer...
En definitiva, hem perdut una gran oportunitat per realitzar un canvi en profunditat,
tal com el Masnou necessita, del sistema de
recollida i neteja viària. Qualsevol canvi de
model en la neteja, tot i fer-lo en els terminis
adequats, implica assolir el risc que ha d’assumir un governant. El Govern del Masnou
s’estima més reversionar el sistema actual,
i en temps de pròrroga, no sigui que hi hagi
una sacsejada, atès que en altres indrets, per
intentar-ho, han caigut alcaldies.

construcció. Tot i així, som conscients
que cal buscar noves fonts de finançament, ja que la inversió és important.
Davant la manca d’iniciativa del Govern
en aquest sentit, Esquerra ha cercat subvencions que en permetessin la construcció.
És així com, fa unes mesos, el Grup
Municipal d’ERC es va posar en contacte amb el Club Patinatge el Masnou, el
Masnou Basquetbol i l’AEFS Masnou
Interdinàmic, per tal de valorar conjuntament amb ells la possibilitat d’optar a
una línia d’ajuts de la Secretaria d’Esports de la Generalitat de Catalunya
per a la tecnificació esportiva. Veient la
resposta afirmativa de les entitats, ERC
del Masnou es va posar a treballar i, a
partir d’aleshores, conjuntament amb

el Govern municipal, es va presentar la
sol·licitud corresponent.
El 20 de juliol passat, el Govern de
la Generalitat de Catalunya va aprovar una subvenció per al Masnou de
1.300.000 euros. La subvenció s’atorga
en el marc de la segona etapa d’obres
de construcció i condicionament dels
centres de tecnificació de Catalunya,
de conformitat amb el Pla de la xarxa
de tecnificació esportiva de Catalunya,
i en el cas del Masnou, es destinaria a
fer un pavelló amb ús preferent per al
patinatge.
Des d’ERC del Masnou, ens congratulem d’haver pogut impulsar la consecució del finançament necessari per tal de
millorar els equipaments esportius del
municipi, i poder satisfer així part de les

necessitats de les entitats esportives del
poble.
Finalment, amb l’aprovació del pressupost 2011 vam proposar a l’Equip de
Govern tirar endavant dos projectes:
el primer, executar la segona fase dels
jardins de Països Catalans i, el segon, la
urbanització del segon tram del carrer
de Sant Pere. En aquesta ocasió, ERC
també va proposar al Govern noves
vies de finançament (PUOSC) i, gràcies
a aquesta proposta, el Masnou ha rebut
una subvenció de 300.000 euros, que
contribuiran a finançar una part de la
inversió prevista en aquests projectes.
ERC està satisfeta de l’esforç fet en
la recerca de subvencions, que han fet
que el Masnou rebi 1,6 milions d’euros
per tirar endavant aquests tres projectes.

immobiliària i l’existència dels paradisos
fiscals el que la van provocar.
En lloc de fer el que sembla lògic, és
a dir, regular els riscos d’aquestes actuacions, controlar els capitals o fer desaparèixer els paradisos fiscals (aplicant tota
mena de sancions, per exemple), vivim una
onada de propostes neoliberals tendents a
perjudicar els que no han generat la crisi:
les classes populars i els treballadors.
La reforma laboral no aconsegueix els
objectius anunciats. Així, es deia que amb
major facilitat perquè ens acomiadin, es
generarien contractes estables. Els primers mesos d’aplicació, la realitat és que
prop del 90% dels nous contractes són

temporals. I és que intenten colar-nos la
retallada dels nostres drets com la solució
a la crisi econòmica.
Siguem realistes: ni Catalunya pot
reconvertir-se en un país del tercer món
amb sous de misèria i sense cap dret social, ni els catalans ho acceptarem mai. I,
més enllà de les reformes ja concretades,
el panorama de futur es presenta desolador. O la vaga té èxit, o vostè i jo ens
jubilarem als setanta anys i amb una pensió molt baixa. Encara, però, som a temps
d’evitar-ho. Totes les vagues generals
fetes aquí han tingut èxit en les seves reivindicacions. Les darreres mobilitzacions
franceses han obligat Sarkozy a fer marxa

enrere en les seves pretensions, etc.
Malgrat les incomoditats, les pèrdues
salarials, les amenaces infundades, les pressions que tindrem, les nostres pors, la inseguretat laboral..., la mobilització es l’única
arma que tenim per defensar els nostres
drets. La vaga és un instrument eficaç per
evitar la pèrdua d’allò que ha costat anys de
sacrificis i lluita a diverses generacions de
treballadors i treballadores.
Jo faré vaga el 29 de setembre i espero que m’hi acompanyeu. ICV-EUiA dóna
suport plenament a aquesta convocatòria,
la seva necessitat i la seva utilitat. Amb els
nostres drets i els dels nostres fills i filles,
no s’hi juga.

possible, que els ajuntaments recuperaran la seva
capacitat d’endeutament.
Així, és prioritari aclarir com més aviat millor
el futur financer dels ajuntaments, de si finalment
podran endeutar-se i en quin percentatge participaran dels tributs de l’Estat. I ho és perquè es
presumeix que l’any 2011 serà el més complicat
econòmicament parlant dels últims anys i en el
decurs del qual caldrà donar resposta a molts
ciutadans necessitats, i en un moment de minva
dels ingressos, també municipals, és del tot obligat
aprofitar el vent favorable per realitzar reformes,
de vegades doloroses, i fixar per fi un sistema de
finançament local modern.
I en això la darrera paraula la tenen Zapatero
i Rajoy, que han d’esforçar-se i consensuar un nou
model de finançament local que permeti de manera
definitiva dignificar el paper que fan els ajuntaments
en tots els serveis que s’ofereixen als ciutadans.
Cada dia espero menys d’aquesta classe de polítics,
però, abans de retirar-se, podrien fer-nos un favor a
tots. L’hi pagaríem amb una pensió vitalícia.

de Zapatero, lo que puede parecer más obvio, es
toda una incógnita.
¿Que pasará con los recursos que podrán gestionar los ayuntamientos el próximo año, que por cierto, está a la vuelta de la esquina, y que son necesarios
para mantener los servicios y el llamado “estado del
bienestar” municipal?
Por una parte, los ayuntamientos recaudan sus
propios o cedidos tributos, obteniendo así buena
parte de sus ingresos, que se completan con aportaciones de administraciones superiores, principalmente del Estado. Pero ya hace mucho tiempo que
la participación de los ayuntamientos en los ingresos
del Estado está a debate por su desequilibrio con los
servicios que prestan éstos. Es mucho lo que se hace
y poco lo que se recibe.
Y por otro, está la capacidad de endeudamiento
de los municipios. Si bien hace unos meses Zapatero
prohibía que los ayuntamientos pudieran acudir al
crédito para financiar las inversiones del próximo
ejercicio, hace una semana corregía, y ahora, cumpliendo ciertos requisitos, parece ser, porque con
Zapatero todo es posible, los ayuntamientos recuperan su capacidad de endeudamiento.
Así pues, es prioritario esclarecer cuanto antes
el futuro financiero de los ayuntamientos, de si van
a poder finalmente endeudarse, y en qué porcentaje

participarán de los tributos del Estado. Y lo es porque se presume que el año 2011 será el más complicado económicamente hablando de los últimos años
y en el que habrá que dar respuesta a muchos ciudadanos necesitados, y en un momento de merma
en los ingresos, también municipales, es del todo
obligado aprovechar el viento favorable para realizar reformas, a veces dolorosas, y fijar por fin un
sistema de financiación local moderno.
Y en esto, la última palabra la tienen Zapatero y Rajoy, que deben esforzarse y consensuar un
nuevo modelo de financiación local que permita de
forma definitiva dignificar el papel que prestan los
ayuntamiento en todos los servicios que se ofrecen
a los ciudadanos. Cada día espero menos de esta
clase de políticos, pero antes de retirarse, podrían
hacernos un favor a todos. Se lo pagaríamos con
una pensión vitalicia.

¿Futuro incierto?
Quizás el título de este escrito pueda ser un pleonasmo, por cuanto ya de por si todo futuro es
incierto, pero como consecuencia del gobierno

NOTA: El Masnou Viu publica l’article del regidor no
adscrit Frans Avilés presentat en llengua castellana
tot i que vam fer constar reiteradament al regidor
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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l’entitat

Oferta Educativa del Masnou

CEIP Marinada
L’any 1968, un grup molt reduït de famílies
que per les seves inquietuds intel·lectuals
i socials, d’acord amb la ideologia pròpia
dels anys seixanta, desitjaven per als seus
fills una educació diferent de la que s’impartia en altres tipus d’escola, van crear
l’Escola Marinada. El centre va passar a
ser públic l’any 1988, moment en el qual
es va canviar d’edifici i de zona dins del
poble, així com de nom, amb la qual cosa
va passar a anomenar-se CEIP Salvador
Espriu. Tot això va originar molts canvis
a tots nivells i ara, amb la perspectiva dels
anys, afirmen que “aquests canvis van ser
positius, vam avançar i amb les noves aportacions d’alumnes, pares i mestres tot es
va anar consolidant en unes maneres de
fer noves i alhora respectuoses amb la línia
pedagògica de sempre”. Fa uns anys, es va
poder recuperar el nom d’escola Marinada,
que “és el que ens identifica”, afirmen.

Santi
Puig
Director

Quins són els problemes principals per
a la direcció d’un centre com el CEIP
Marinada?
La direcció d’un centre és un càrrec complicat, ja que la seva tasca principal és fer de
pont entre l’administració i una comunitat
educativa determinada, la qual cosa no
sempre és fàcil, ja que cal casar els objectius dels uns amb les realitats dels altres.
Requereix, entre moltes altres necessitats,
molt de temps de dedicació, que és el que
no es té. La normativa preveu trenta hores
de dedicació setmanal repartides entre els
tres càrrecs de l’equip directiu: direcció,
cap d’estudis i secretaria. No cal dir que
es fa molt difícil, per no dir impossible,
assumir totes les expectatives amb tan
poc marge de temps disponible, i més en
aquests moments de grans canvis.

EL CENTRE INTENTA MANTENIR LA LÍNIA PEDAGÒGICA
DELS FUNDADORS, ALS ANYS
SEIXANTA, QUE VOLIEN UNA
ESCOLA INNOVADORA
L’escola és un centre d’educació infantil i primària que acull infants de tres a
dotze anys. Santi Puig n’és el director des
de fa tres anys, i actualment hi ha setze
mestres i una plaça a mitja jornada. Els
equipaments que conformen el centre són:
un menjador, una biblioteca, una pista
esportiva, dos patis, i aules d’audiovisuals, de música, d’informàtica, de plàstica,
de psicomotricitat, d’idiomes, d’educació
especial i d’esbarjo.

L’escola té com a principis pedagògics
formar humanament, fomentar la convivència, crear un clima de participació tot
dinamitzant el diàleg, respectar les diferents opcions religioses, evitar la simple
transmissió de coneixements, crear hàbits
de treball, incorporar i aprofitar els nous
recursos tecnològics, conscienciar de la
necessitat d’un desenvolupament sostenible i cultivar de manera positiva el temps
de lleure.
Com a activitats complementàries al
currículum, el centre ofereix, també dins

JOSEP PUIG

Línia pedagògica

L’escola es troba a l’avinguda del President John F. Kennedy.

l’horari escolar, classes d’informàtica i
servei de biblioteca. A més, l’escola ofereix el servei de menjador escolar, que és
controlat periòdicament per la comissió
corresponent del Consell Escolar. Les
activitats extraescolars organitzades per
l’AMPA varien d’un any per l’altre, segons

la demanda de les famílies. A més, l’AMPA,
que té com a presidenta Carme Baños,
gestiona i organitza el servei d’acollida (de
8 a 9 h) i la ludoteca (de 17 a 18 h).
L’educació per al desenvolupament
sostenible

El centre es preocupa per la projecció
humana de l’alumnat i per la sostenibilitat.
És per això que actualment és una escola
associada a la UNESCO (Linguapax) i des
del curs 2008-2009 va engegar un projecte
de reutilització dels llibres de text
(REMA). També, des del curs 2008-2009, a
partir d’un projecte engegat des de l’escola, la Generalitat de Catalunya va concedir
al centre el distintiu oficial d’Escola Verda,
que reconeix les actuacions que s’hi han
dut a terme els últims anys a favor de la
sostenibilitat i el respecte per l’entorn.

CEIP MARINADA

Com contactar-hi?

Un dels principis pedagògics del centre és crear un clima de participació.

Av. del President John F. Kennedy, 56
Telèfon: 93 540 38 10
Telèfon i fax: 93 540 31 84
ceip-marinada@xtec.cat

Són els mateixos problemes que pateix
l’escola en general?
Crec que sí. Vivim una època de grans
canvis en el món educatiu, on caldria, més
que mai, a banda de recursos materials i
humans, disposar de temps per reflexionar,
debatre, proposar, coordinar, consensuar i
acordar nous models i noves pràctiques, i
és, dissortadament, quan menys n’hi ha, a
causa de les circumstàncies actuals. Això fa
que un sempre tingui la sensació d’arribar
tard, de no disposar de capacitat d’arribar
a tot, de no poder aprofundir realment en
tots i cadascun dels grans reptes que configuren la realitat d’una escola. No obstant
això, t’has d’esforçar per assumir que has
d’avançar en la mesura de les teves capacitats i les de la comunitat educativa que
representes com a director.
Quins són els projectes o reptes per a
aquest curs?
Aquest curs, malgrat el que acabo de
comentar, l’engeguem amb la il·lusió de
seguir treballant per aconseguir l’assoliment dels projectes que tenim iniciats:
seguir millorant el nostre treball d’atenció
a la diversitat amb els nostres alumnes
introduint noves pràctiques inclusives,
seguir avançant en els nostres projectes
d’escola verda, d’aprenentatge de la llengua
anglesa i d’introducció de noves tecnologies
a les aules, seguir adequant els espais de
l’escola a les noves necessitats amb més
equipaments informàtics, noves escales
d’emergència, reestructuració de la biblioteca, de la secretaria... I, finalment, potser
un dels projectes més importants és seguir
avançant en la idea força arrelada a l’escola
Marinada que l’educació dels infants és la
tasca de tots els que formem la comunitat
educativa, i que això cal anar-ho demostrant amb accions, fets i responsabilitats
compartides.
Com veu el futur més immediat del centre?
Personalment, malgrat els temps difícils i
força convulsos que estem vivint a les escoles i a la nostra societat en general, veig el
futur immediat amb optimisme, ja que sé
que, malgrat les dificultats, seguirem treballant per tirar endavant i anar-les superant, i
per seguir aconseguint fer de la nostra escola un lloc agradable i inoblidable on aprendre a compartir, a llegir, a comprendre, a
somriure, a ballar, a créixer, a fer amics i, en
definitiva, a viure d’una manera plena.
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viu l’agenda Del 16 de setembre al 31 d’octubre
SETEMBRE
16

Dijous

TECNOLOGIES
18 h · Els Vienesos

PodCamp Barcelona
Quiròfan de social media
Nous camins d’edició pretén trobar un espai
per dialogar sobre els canvis que s’esdevenen en el món editorial.
Ho organitza: PodCam Barcelona, amb la
col·laboració de l’Ajuntament del Masnou

SALUT I BELLESA
18 h · Edifici Centre (sala de
conferències)

Xerrada sobre fengshui
A càrrec de José Manuel Martí
(Espai de Llum)
Ho organitza: I Fira de Salut i Bellesa, Ajuntament
del Masnou i Federació del Comerç

19 h · Edifici Centre (sala de
conferències)

SALUT I BELLESA
Plaça del Mercat Vell

I Fira de Salut i Bellesa
Fins al 19 de setembre.
L’OMS defineix la salut com un estat de
benestar físic, mental i social complet, no
només com l’absència d’afeccions o malalties.
Aquesta iniciativa vol donar a conèixer les
eines per aconseguir benestar i promocionar
els comerços de la vila. Amb el suport de la
Federació del Comerç, la Indústria i el Turisme.
El dissabte, la temàtica girarà al voltant de la
salut i el benestar, i el diumenge, de la perruqueria i la bellesa. A la plaça, hi haurà un petit
escenari on els expositors faran activitats.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Federació
del Comerç

19

Diumenge

11 h · Parc temàtic Caramar

XIX Festa del Trenet

Ho organitza: I Fira de Salut i Bellesa, Ajuntament
del Masnou i Federació del Comerç

CINEMA

EDUCACIÓ

Xerrada a càrrec de Víctor Nebot i Llombart, enginyer químic, llicenciat en farmàcia
i història de l’art. Aprofitant que el 2011
serà l’Any Internacional de la Química, es
proposa fer un repàs a les aportacions de la
química al llarg de la història.
Actuació d’Estel·la Broto Lema, flauta, i Dani
Iglesias Sayol, violí.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

21

Dimarts

10 h · Pau Casals

Projecció de la pel·lícula
Shunshine Cleaning

Deixalleria mòbil

Consulteu el preu d’aquesta activitat.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17

Divendres

TECNOLOGIES
11 h · Els Vienesos

PodCamp Barcelona
Durant tot el dia hi haurà xerrades i exposicions. Vegeu-ne el programa al butlletí.
Ho organitza: PodCamp Barcelona, amb la
col·laboració de l’Ajuntament del Masnou

19 h · Edifici Centre (sala de
conferències)

“Com ajuda el ioga a gestionar
les emocions”
A càrrec d’Elena Vila (Niu Ioga)
Ho organitza: I Fira de Salut i Bellesa, Ajuntament
del Masnou i Federació del Comerç

EXPOSICIÓ

20 h · Blau (Prat de la Riba, 70)

Inauguració de l’exposició
“Esa dulce decadencia”
Exposició fotogràfica d’Antonio Marset
Boza. Fins a finals d’octubre.
Ho organitza: Blau

18

Dissabte

10 h · Els Vienesos

PodCamp Barcelona
Durant tot el dia hi haurà xerrades i exposicions. Vegeu-ne el programa al butlletí.
Ho organitza: PodCamp Barcelona, amb la
col·laboració de l’Ajuntament del Masnou

21 h · Ca n’Humet

Nit de final d’estiu
Nit de música, amb pachanga, reggae, dance
hall… I podreu participar a la gran pinyata
dels horrors.
Ho organitza: Ocata Horrors

MÚSICA I DANSA

Fins al 26 de setembre de 2010

22

Dimecres

TALLERS

De 18 a 20 h · Can Malet, 3a planta

Inscripcions als cursos i tallers
2010-2011 de l’Associació de
les Arts
i l’Artesania del Masnou
Fins al 23 de setembre.
Consulteu el preu dels cursos.
Oferta de cursos i tallers 2010-2011: Cuina;
Restauració de mobles, marqueteria i estampació; Plàstica en anglès; Dibuix i pintura;
Fil i agulla; Ioga i Pilates; Composicions amb
flor seca i flor natural; Decoració de ceràmica i vidres; Patchwork i labors; Art creatiu
plàstic; Escriptura creativa; Iniciació a la
ceràmica; Conèixer les plantes remeieres.
Informació: Lluïsa Domínguez (tel. 654 235
050), dijous i divendres, de 10 a 13 h i de
16 a 18 h.
Ho organitza: Associació de les Arts i l’Artesania
del Masnou

Diversos espais

Setmana del Vi DO Alella
Fins al 3 d’octubre.
L’objectiu és difondre el producte propi
d’aquesta zona i tota la cultura relacionada
amb el vi. Hi ha programat un ampli ventall
d’activitats, xerrades, concerts, passejades,
excursions, tast de vins, etc.
Ho organitza: Consorci Pansa Blanca Denominació
d’Origen Alella

Amb motiu de l’any internacional d’acostament de les cultures.
El Hadji Sonko, Mussa Sen i Núria Muñoz
oferiran actuacions de percussió, cançons
i dansa. Se servirà un refrigeri típic del
Senegal.
Ho organitza: Associació Unesco El Masnou

Diumenge

10 h · Carrer d’Ernest Lluch, 40 (Teià)

Jornada de portes obertes
al CAT-Cella Vinaria

11 h · Parc temàtic Caramar

Circulació del trenet
Fins a les 13.30 h

24

Divendres

CONTES

18 h · Museu Municipal de Nàutica
del Masnou

Contacontes al Museu
Per a nens i nenes a partir de cinc anys. La
platja amaga tota mena d’animals fantàstics, personatges i llocs gairebé oblidats que
podem fer reviure gràcies als contes.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

25

Dissabte

HAVANERES
21 h · Plaça d’Ocata

Nit d’Havaneres i Rom 2010
Amb els grups: Arrel de Canya Dolça,
La Corranda i Roca Grossa.
Ho organitza: Associació Cultural Sons
Hi col·labora: Ajuntament del Masnou

SALUT MENTAL
Pati del Casino del Masnou

Diada de Salut Mental
Durant tot el dia. Festa d’ESQUIMA, amb un
seguit d’actuacions durant tot el dia acompanyades de paradetes, amb l’acte solidari
d’enlairament de globus amb els nostres
desitjos penjant i la tradicional xocolatada.
Ho organitza: ESQUIMA

CONFERÈNCIA
11 h · Per concretar

Festa del 5è aniversari de
la implantació de la recollida
selectiva de la matèria
orgànica
Instal·lació de l’inflable Per reciclar saltant! i
tallers per a nens i nenes. Es repartiran bosses compostables i galledes per a la recollida
selectiva de l’orgànica.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

5

Dimarts

12 h · Plaça d’Ocata

10 h · Aparcament Amadeu I

Itinerari: L’abastiment d’aigua
al Masnou (final del segle
XVIII i segle XIX)

Deixalleria mòbil

Jornades Europees del Patrimoni
Aquest itinerari permet conèixer com
s’abastien d’aigua els habitants del Masnou
a final del segle XVIII i durant el segle XIX.
Al llarg del recorregut, s’aniran descobrint
diferents elements arquitectònics que avui
dia encara perduren relacionats amb la
distribució i la utilització de l’aigua. L’itinerari inclou una visita a la Mina Museu. Cal
inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h · Gent del Masnou

Diumenge amb lletres
Vetllada artística, literària, musical...
A càrrec de persones del grup Rauxa (poetes, músics, etc.). Preu: Gratuït
Ho organitza: Rauxa, grup escènic de Gent del Masnou

30

Dijous

10 h · Casa de Cultura

Millorant l’autoestima
Taller de creixement personal
Sessions el 30 de setembre, i el 7, 21 i 28
d’octubre de 2010. A càrrec d’Adela Moragas. Preu: Gratuït
Ho organitza: Regidoria de la Dona

OCTUBRE
2

Fins al 10 d’octubre de 2010. Preu: Gratuït
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

6

19 h · Biblioteca Pública Joan Coromines

Curs d’escriptura creativa
Curs d’escriptura creativa per a persones
adultes, nivell 1, a càrrec de l’escriptora Lola
Andrade. Les places són limitades i cal fer
reserva. Demaneu-ne més informació al personal de la Biblioteca. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
pública Joan Coromines

7

Dijous

De les 18 a les 20 h · CAT
(carrer d’Ernest Lluch, 40, Teià)

Dissabte

ARTESANIA

10 h · Al Camí Ral, carrer de Roger de
Flor, plaça de Catalunya i plaça del nou
edifici de l’Ajuntament.

Fira d’Artesania
Fins al dia 3 a les 21 h. Fira d’artesania amb
diverses paradetes: bijuteria, roba, ninots,
cistelleria, cosmètica i alimentació.
Tallers per a nens i nenes de disfresses de
bruixes i bruixots (necessitarem l’ajuda dels
pares i mares), berenar de pa amb xocolata
i jocs infantils.

Taller de cuina romana, tast de vins i parc a
taula. Consulteu el preu d’aquesta activitat.
Inscripció prèvia: reserves@cella-vinaria.cat
Ho organitza: Centre d’Acollida Turística del Masnou,
Alella i Teià, Cella Vinaria

8

Divendres

18 h · Museu Municipal de Nàutica.

Hora del Conte: Nuestro amigo
Miguel Hernández
Contes en llengües d’origen. A partir de
quatre anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines, amb la col·laboració de
l’Associació UNESCO del Masnou

EXPOSICIÓ

“Racons”, de Xavier Rodés
Fins al 13 de novembre.
Els quadres exposats, realitzats expressament per a aquesta ocasió, estan dedicats a
la vila del Masnou i reflecteixen detalls amagats del poble que, sota la mirada del pintor,
esdevenen paisatges quotidians del municipi.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

TEATRE

Diumenge

POPULAR

10 h · plaça de Ramón y Cajal

Arrossada popular i activitats
infantils
Confecció d’una paella popular. A partir de
les 14 h, dinar de germanor. A continuació,
es farà una quina amb regals. Al matí: pista
d’Scalextric, bitlles catalanes, inflable i
motoristes.

10 h · C/ de Barcelona, pl. de Catalunya

Fira d’Artesania del Masnou
Paradetes amb venda de productes artesans,
en col·laboració amb la festa d’ESQUIMA.
Ho organitza: La Colla de l’Hort

Club de lectura
Es comentarà la novel·la La societat literària
i de pastís de pela de patata de Guernsey,
de l’escriptora Mary Ann Shaffer i Annie
Barrows.
La Biblioteca disposa d’exemplars del llibre
per deixar-los en préstec a qui ho desitgi.
Dirigirà la tertúlia l’escriptora M. Carme
Roca.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

14

Dijous

Sortida de cinc dies

Viatge a La Alcarria amb AVE
Informació i reserves: Casal de Gent Gran
Can Malet (passatge de Marià Rossell, 2.
Tel.: 93 555 47 26).
Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

16

Dissabte

DONA

Taller de biodansa adreçat a dones
Sessió informativa i pràctica. La biodansa és
un sistema vivencial que afavoreix l’expressió, la integració i el desenvolupament del
potencial humà.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11.30 h · Museu Municipal de Nàutica
del Masnou

Gimcana familiar: De grumet
a capità
Cada família ha de realitzar una sèrie de
proves per superar la carrera de grumet a
capità en un vaixell rumb a les Amèriques.
Cada prova està relacionada amb els objectes del Museu i els participants aprendran
diferents habilitats i els coneixements necessaris en la vida d’un mariner, i viuran els
seus perills i les seves aventures.
Cal reservar plaça al Museu Municipal de
Nàutica del Masnou (Josep Pujadas Truch,
1A. Tel. 93 540 50 02. museu.nautica@
elmasnou.cat).

17

Diumenge

11 h · Jardins dels Països Catalans

Desfilada de gossos en adopció
d’ADAM
Jornada dedicada a la difusió de la tinença
responsable d’animals i promoció de l’adopció d’animals abandonats amb desfilada
de gossos en adopció, activitats infantils i
xocolatada.
Ho organitza: ADAM

18

Dilluns

17.30 h · Escola bressol municipal
La Barqueta (sala polivalent)

Créixer amb tu
Una personeta més a la família
Xerrades taller per a pares i mares d’infants
de 0 a 3 anys. Cal inscripció prèvia.

Dissabte

19

Dimarts

22 h · Ca n’Humet (sala polivalent)

10 h · La Nimfa

Ple de Tardor. Això no és vida!

Deixalleria mòbil

El públic és testimoni d’un quintet d’inseguretats manifestades mitjançant una dona
hiperactiva encegada per l’organització, una
depressiva suïcida, una executiva irritable
i agressiva, una ingènua conformista i una
addicta a la cirurgia estètica incapaç d’acceptar-se a si mateixa.
Consulteu el preu de l’activitat.
Ho organitza: Grup Rauxa, amb la col·laboració de
l’Ajuntament del Masnou

10

Diumenge

11 h · Parc temàtic Caramar
Circulació del trenet
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

Fins al 24 d’octubre de 2010
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

CONFERÈNCIA
19 h · Sala Capitular

Joan Anton Maragall, director
de la Sala Parés de Barcelona
Parlarà als joves creadors sobre l’orientació
professional en el món artístic. En el marc
de l’exposició “Racons”, de Xavier Rodés.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20

Dimecres

19 h · Biblioteca Pública Joan Coromines

Ho organitza: DISMA

ARTESANIA

19 h · Biblioteca Pública Joan Coromines

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17.30 h · Ca n’Humet

3

LITERATURA

20 h · Casa de Cultura

Ho organitza: La Colla de l’Hort

Ho organitza: Associació Cultural Xalupa

Dimecres

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

9

Correllengua 2010

13

10 h · Casa de Cultura
Dimecres

Meditrinalia

Taller de bastons, trobada de colles bastoneres,
marxa de torxes, Les Absentes, Karaoke i PD.

20 h · Casal de la Gent Gran Can Malet

Descobriment de la cultura
Mandinka (Senegal) a través
de la música i la dansa

26

HISTÒRIA

Dilluns

22.30 h · Cinema La Calàndria

Ho organitza: I Fira de Salut i Bellesa, Ajuntament
del Masnou i Federació del Comerç.

Ho organitza: Regidoria de la Dona

20

Acte d’inauguració del curs
escolar 2010-2011

A càrrec del Dr. Juan Antonio Aguilera
(Open Pilates)

Fins al 30 de setembre.
Mostra sobre la representació dels cossos de
les dones als mitjans de comunicació.

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

A càrrec de Carme Rigat i Josep Segundo
(Teràpies Naturals Carme Rigat)

“Per què tenim mal
d’esquena?”

Exposició: “La representació
dels cossos de les dones”

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

“Reiki, l’energia de la vida”

19 h · Edifici Centre (sala 3)

Horari del CAP · Centre d’Atenció
Primària del Masnou (Sant Miquel, 125)

Ho organitza: Centre d’Acollida Turística del
Masnou, Alella i Teià, Cella Vinaria

18 h · Ca n’Humet (sala polivalent)

Ho organitza: I Fira de Salut i Bellesa, Ajuntament
del Masnou i Federació del Comerç

DONA

INFANTIL

Curs d’escriptura creativa

Màgia amb el mag Aaron.
Consulteu el preu d’aquesta activitat.

Curs d’escriptura creativa per a persones
adultes, nivell 1, a càrrec de l’escriptora Lola
Andrade. Les places són limitades i cal ferne la reserva. Demaneu-ne més informació al
personal de la Biblioteca.

Ho organitza: Centre d’Acollida Turística del Masnou, Alella i Teià, Cella Vinaria

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
pública Joan Coromines

11 h · CAT (carrer d’Ernest Lluch, 40, Teià)

Màniga curta show

el Masnou viu

15

Setembre de 2010

viu l’agenda Del 16 de setembre al 31 d’octubre
22

Divendres

FOTOGRAFIA
18 h · Els Vienesos

Presentació de les II Jornades
de Fotografia Creativa
del Masnou
Inauguració de l’exposició fotogràfica
d’Agustí Centelles i taula rodona dedicada
al fotoperiodisme, amb la presència dels
fotògrafs Colita, Joan Guerrero i Antonio
Moreno.
Ho organitza: FEM, Associació Fotogràfica del Masnou, i Ajuntament del Masnou

TEATRE

18.30 h · Ca n’Humet (sala polivalent)

30

Ple de Tardor. Rococó Bananas,
de Los Excéntricos

TEATRE FAMILIAR

Consulteu el preu d’aquesta activitat.

18 h · Ca n’Humet (sala polivalent)

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

El perquè de les coses
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Consulteu el preu de l’activitat.
Espectacle de petit format de contacontes
amb titelles i objectes, per acostar l’univers
dels contes als nens i nenes.

Diumenge

11 h · Parc temàtic Caramar

Dissabte

FOTOGRAFIA
9.30 h · Edifici Centre (sala de
conferències)

II Jornades de Fotografia
Creativa del Masnou
Cursos organitzats per l’Associació FEM
dintre de la programació de les II Jornades
de Fotografia Creativa. Cal inscripció prèvia.
Vegeu el programa complet dels cursos a les
pàgines de Cultura.
Ho organitza: FEM, Associació Fotogràfica del Masnou, i Ajuntament del Masnou

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.

Dimecres, d’11 a 14 h.
Tel. 93 557 18 43
Espai de Trobada:
De dilluns a divendres, de 17 a 21.45 h.
Dissabtes, de 17 a 22.45 h.

Dissabtes d’Acció
Dissabtes de Play

Horari de la Casa de Cultura durant
l’exposició de Xavier Rodés

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

Dilluns i dimecres, de 10 a 14 h.
Dimarts i dijous, de 15 a 19 h.
Divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h.
Dissabtes, de 11 a 14 h i de 16 a 19 h.

9.30 h · Parc esportiu Pau Casals

Horari de l’Arxiu Municipal

Bitlles catalanes

Fira d’artesania del Masnou

L’horari d’atenció al públic de l’Arxiu
Municipal és de dilluns i dimecres,
de 9 a 13 h i de 16 a 19 h.

Tornen les competicions i els entrenaments
de bitlles catalanes al remodelat carrer de
Sant Rafael.
Els entrenaments i les competicions es duen
a terme els dissabtes, diumenges i festius al
matí al carrer de Sant Rafael.
Al matí, les sessions comencen a les 11 h i
acaben a les 14 h. A la tarda, es reprèn l’activitat a les 19 h, fins que la sessió es doni
per conclosa.

Ho organitza: Regidoria d’Infància

Circulació del trenet
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

TALLER

11 h · CAT (carrer d’Ernest Lluch, 40, Teià)

23

Altres informacions

Dissabte

Taller de terra sigil·lada
A partir de 8 anys. Inscripció prèvia:
reserves@cella-vinaria.cat Consulteu el preu
d’aquesta activitat.
Ho organitza: Centre d’Acollida Turística del Masnou, Alella i Teià, Cella Vinaria

29

31

Diumenge

ARTESANIA
Fira de tardor. Durant tota la jornada
hi trobareu una fleca, embotit, dolsos,
bijuteria, objectes de regal…Tot elaborat
artesanalment.
Ho organitza: Associació pel desenvolupament de la
cultura i l’art visual

Divendres

18 h · Biblioteca Pública Joan Coromines

19 h · Gent del Masnou

Manualitat de tardor: la Castanyada

Diumenge amb lletres

Taller per celebrar la Castanyada. Adreçat a infants
de 6 a 12 anys. Cal inscripció prèvia. Places limitades.

Vetllada artística, literària, musical...
A càrrec del grup Rauxa (poetes, músics, etc.).

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

Ho organitza: Rauxa, grup escènic de Gent del
Masnou

Horaris del Centre de Participació
Ca n’Humet (Fontanills, 77)
De dilluns a divendres, de 17 a 21.45 h.
Dissabtes, d’11 a 13.45 h i de 17 a 22.45 h.
Diumenges, d’11 a 13.45 h i de 17 a 21.45 h
11 de setembre i 12 d’octubre: obert de 17
a 19.45 h.
Vigílies de festius: obert de 17 a 19.45 h.
Punt d’Informació Juvenil:
Dimarts, dijous i divendres, de 17 a 20 h.

JOVENTUT

La formació Katalepsya
guanya la Beca per a la
producció artística
Casal d’Alella, van actuar els grups finalistes: Dèria, Katalepsya, Jungla de Asfalto i Krack.
A més de Katalepsya, també s’ha atorgat una beca per al nou talent instrumental
a Francesc del Arca Hernández, baixista de Jungla de Asfalto, i a Iván Martínez Güell, guitarrista de Katalepsya.

GEORGINA NOY

La formació musical Katalepsya ha guanyat la beca per a la producció artística,
inclosa dins el programa Beques per a
joves músics, promogut pels ajuntaments
del Masnou, Alella i Montgat. Aquest projecte intermunicipal pretén donar suport
als grups locals de música jove que no són
als circuits professionals. El 16 de juliol, al

L’actuació
de Katalepsya.

Bases III Exposició Jove Creació del Masnou
Participants
S’estableixen dues categories:
Categoria A: artistes, entre 18 i 35 anys, a títol
individual o col·lectiu, residents al Masnou.
Categoria B: joves artistes entre 14 i 17 anys, a
títol individual o col·lectiu, residents al Masnou.

mació oferts als centres membres de la Xarxa
d’Espais de Producció d’Arts Visuals de Catalunya
(Xarxaprod.cat).
Categoria B: fins a 150 euros en cursos de formació oferts en escoles d’arts visuals del Masnou.

Temàtica
Les obres presentades hauran d’emmarcar-se sota
el lema “Desmemòria”.

Jurat
El jurat estarà format per professionals del món
artístic.

Obres
Cada participant hi podrà exposar un màxim de dues
creacions originals i inèdites. Les modalitats objecte
de la convocatòria són: arquitectura, arts plàstiques (dibuix, escultura, fotografia artística, gravat,
instal·lacions, pintura i tècniques mixtes), còmic, disseny, gastronomia, projecte de grafit, moda i vídeo.
Les mides i les tècniques són lliures.
Les obres han d’estar preparades per ser exposades (emmarcades, enganxades en cartó ploma...).

Lliurament de les obres
Les obres s’han de lliurar entre l’1 i el 30 d’octubre
de 2010, ambdós inclosos, als equipaments municipals següents:
Museu Municipal de Nàutica del Masnou, en
l’horari següent:
De dimarts a divendres, de 9 a 14 h i de 17 a 20 h,
i dissabtes, d’11 a 14 h.
Punt d’Informació Juvenil (PIJ), en l’horari
següent:
Dilluns, d’11 a 14 hores, i de dimarts a divendres,
de 17 a 20 hores.
Cal presentar, juntament amb l’obra, la documentació següent:

Premis
Les obres optaran als premis següents:
Categoria A: fins a 300 euros en cursos de for-

• Dades personals completes, currículum
acadèmic i artístic, i fotocòpia del DNI o
passport.
• Dades de les obres:
- títol
- tècnica i format
- reflexió teòrica escrita en relació amb l’obra
i el lema de la convocatòria
No s’admetrà cap obra que no inclogui aquests
continguts.
Un cop finalitzada l’exposició, les obres
s’hauran de recollir al Museu Municipal de Nàutica
del Masnou en el termini que s’estableixi en el seu
lliurament. En cas contrari, l’organització no es fa
responsable de la seva seguretat.
Exposició
En el cas de rebre una quantitat d’obres superior a la que l’espai expositiu pot albergar, serà
el jurat l’encarregat d’escollir, segons el seu criteri, les obres que finalment formaran part de
l’exposició.
Les obres s’exhibiran a la III Exposició Jove
Creació del Masnou, que es podrà visitar al novembre de 2010. El comissariat de l’exposició

serà format per personal tècnic de l’Ajuntament
del Masnou. En els casos en què s’estimi oportú,
es podrà requerir la presència de l’artista per a
les tasques de muntatge i/o desmuntatge. Per a
aquelles obres que necessitin suport informàtic o
aparells tècnics de reproducció, la seva exposició
estarà finalment condicionada a les disponibilitats
tècniques de l’Ajuntament del Masnou o a les aportacions dels mateixos autors o autores.
Condicions
Els autors i autores cedeixen el dret, sense exclusiva, a l’Ajuntament del Masnou perquè exhibeixi
l’obra durant el termini de l’exposició, i la cessió
del dret de reproducció de l’obra i la seva transformació per a elements de difusió de Jove Creació
2010. En tots els casos, es respectaran els drets
morals inherents al dret de propietat intel·lectual
de l’autor o autora.
Els autors i autores es responsabilitzen que
les seves obres no vulneren els drets a terceres
persones ni drets d’imatge.
L’Ajuntament del Masnou es reserva el dret de
resoldre tot allò no previst en aquestes bases.
La participació a la convocatòria Jove Creació suposa l’acceptació total d’aquestes bases.
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SALUT

Setembre de 2010

el Masnou viu

La plaça del Mercat Vell acull
la I Fira de Salut i Bellesa
Els productes i serveis dels expositors es complementaran amb activitats i exhibicions diverses

Amb l’objectiu de contribuir a la millora de
la qualitat de vida de la població del Masnou,
les regidories de Salut Pública i de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament, amb el suport
de la Federació del Comerç, la Indústria i el
Turisme, han organitzat, per al cap de setmana del 18 i 19 de setembre, la I Fira de Salut
i Bellesa, a la plaça del Mercat Vell. Partint
de la definició que l’Organització Mundial de
la Salut fa del terme salut com un estat de
benestar físic, mental i social complet, i no
només com l’absència d’afeccions o malalti-

LA INICIATIVA VOL POSAR
A L’ABAST EINES PER
ASSOLIR EL BENESTAR
es, l’Ajuntament vol posar a l’abast de la ciutadania totes les eines i la informació necessàries per assolir aquest estat òptim. Alhora,
amb aquesta Fira també es fomenta l’activitat
comercial d’aquest sector al municipi.
El dissabte 18 estarà dedicat a la salut i el
benestar, mentre que el diumenge 19 es

tractaran temes de bellesa.
A la plaça del Mercat Vell
hi haurà un escenari on es
duran a terme activitats
relacionades amb els temes
proposats. L’horari de la
Fira serà de 10.30 a 14.30 h
i de 16 a 21 h, tots dos dies.
Per als dies previs a la Fira,
s’han programat xerrades,
tallers i col·loquis al voltant de diferents temes relacionats amb la
salut i el benestar físic i mental, a l’Edifici
Centre. El divendres 10 de setembre es
va fer una xerrada sobre constel·lacions
familiars a càrrec de Mari Ojeda (Nova
Imatge); el dilluns 13 de setembre, una
xerrada sobre cinesiologia holística evolutiva a càrrec de Miguel Ángel Mansilla
(Pronatura); el dimarts 14, una xerrada
sobre l’alta cosmètica bioenergètica, a
càrrec de Laia Duran i Miguel Ángel
Mansilla, i en el moment de tancar
aquesta edició hi havia previst un taller
sobre gemmoteràpia, també a càrrec de
Miguel Ángel Mansilla, per al dimecres
15 de setembre. El dijous 16 de setembre,
hi haurà una xerrada sobre fengshui, a
càrrec de José Manuel Martí (Espai de
Llum), a les 18 h; una xerrada sobre reiki
a càrrec de Carme Rigat i Josep Segundo (Teràpies Naturals Carme Rigat) i una
altra sobre per què tenim mal d’esquena, a
càrrec del traumatòleg i cirurgià Dr. Juan
Antonio Aguilera (Open Pilates), a les
19 h, i la projecció de la pel·lícula Sunshine Cleaning, al cinema La Calàndria,

a les 22.30 h (consulteu el preu d’aquesta
activitat). El divendres 17 de setembre hi
ha una xerrada sobre com ajuda el ioga a
gestionar les emocions, a càrrec d’Elena
Vila (Niu Ioga), a les 19 h.
A més a més, al Punt d’Informació
Mòbil Municipal, que romandrà instal·lat
tot el cap de setmana de la Fira a la plaça
del Mercat Vell, es realitzaran proves de
salut dins de la campanya “Salut al carrer”,
de l’Ajuntament del Masnou, i el diumenge
hi haurà sessions de maquillatge i altres
activitats.

Cruz Álvarez
Artidiello
Regidora de Salut

“Vull aprofitar aquesta finestra d’El
Masnou Viu per convidar tots els masnovins i masnovines a acompanyar-nos,
els propers dies 18 i 19 de setembre, a la
I Fira de la Salut i Bellesa del Masnou a
la plaça del Mercat Vell, i a les activitats
paral·leles a l’Edifici Centre i al cinema
La Calàndria.
També vull agrair als comerços que
hi participen les seves ganes i el seu
esforç per engegar aquesta I Fira de la
Salut i la Bellesa del Masnou.
Al poble disposem d’una oferta molt
bona d’activitats comercials relacionades amb la salut i el benestar, a més
d’una ubicació i un clima privilegiats per
a la pràctica d’activitats a l’aire lliure.
La millor manera de tenir cura de la
salut és la prevenció, i mai no és tard per
començar a cuidar-nos i a tenir cura de
la família.
Volem posar al vostre abast totes les
eines i tota la informació que us poden
fer gaudir d’una millor qualitat de vida
i volem que el Masnou sigui un referent
quan es parli de salut i benestar, i seguirem treballant per aconseguir-ho.
Us esperem a la Fira!”

Promoció de la tinença responsable
d’animals i l’adopció d’animals abandonats
La Regidoria de Salut Pública organitza
diverses activitats adreçades a la promoció de la tinença responsable d’animals i
a l’adopció d’animals abandonats, com la
tradicional desfilada de gossos en adopció d’ADAM, la campanya d’identificació
de gossos i gats “T’estimo, no em perdis.
Posa’m el xip!”, o la campanya de tinença
responsable d’animals de companyia “El
Masnou conViu. Per la convivència amb
els animals… juga net!”
“T’estimo, no em perdis. Posa’m el xip!”
T’ESTIMO,
NO EM PERDIS.
POSA’M EL XIP

De l’1 d’octubre al 30 de novembre 2010,
torna la campanya d’identificació d’animals de companyia, per tal de donar suport
a la ciutadania pel que fa al compliment del

decret legislatiu que obliga les persones
posseïdores de gossos i gats a censar-los a
l’Ajuntament i a dur-los degudament identificats mitjançant un microxip.
Durant la campanya, l’Associació
ADAM, en col·laboració amb l’Ajuntament
i el Centre Veterinari El Masnou, organitza
una desfilada de gossos en adopció, que
tindrà lloc el diumenge 17 d’octubre, a les
11 h, als jardins dels Països Catalans, on
els masnovins i masnovines podran tornar a mostrar la seva solidaritat assistint
a aquesta desfilada. També hi ha programades activitats infantils i una xocolatada.
Pel que fa a la campanya d’identificació,
l’Ajuntament del Masnou hi contribuirà
mitjançant el finançament d’una part del
preu de la implantació del xip a gossos i
gats. D’aquesta manera, les persones participants es beneficiaran d’un descompte
sobre el preu del xip de 20 euros.
Els ciutadans i ciutadanes que desitgin
participar en aquesta campanya d’identificació de gossos i gats han de passar per
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), ubicada al nou edifici municipal de Roger de
Flor, per recollir la sol·licitud de participació. Després, han d’adreçar-se a qualsevol

dels centres veterinaris col·laboradors
per a la implantació del microxip, i entregar-hi la sol·licitud degudament omplerta
i signada. Amb la seva participació a la
campanya, els animals quedaran inscrits,
sense necessitat de fer cap altre tràmit
i de manera gratuïta, al Cens municipal
d’animals de companyia, i rebran un obsequi per la seva participació. La campanya
compta amb la col·laboració del Col·legi
Oficial de Veterinaris de Barcelona i hi participen les clíniques veterinàries Centre
Veterinari El Masnou, Centre Veterinari
Ocata, Centre Veterinari Maricel i Clínica
Mareny Veterinària.

importància de recollir els excrements a
la via pública, parcs i jardins, atès el risc
de transmissió de malalties a les persones
i els infants.

“El Masnou conViu. Per la convivència
amb els animals… juga net!”

Aquesta campanya també incideix en
altres qüestions, com informar que els gossos i gats han de portar una placa identificativa o qualsevol altre mitjà adaptat al
collar on han de constar el nom de l’animal
i les dades de la persona que en sigui posseïdora. També es fa difusió del fet que les
persones que passegen gossos potencialment perillosos han de disposar de la Llicència de tinença i conducció, alhora que
també es vol fomentar l’adopció i el noabandonament dels animals.

Coincidint amb les mateixes dates, la Regidoria de Salut Pública, amb col·laboració
de la Regidoria de Seguretat Ciutadana,
organitza la campanya de tinença responsable d’animals de companyia, “El Masnou conViu. Per la convivència amb els
animals… juga net!”
Aquesta campanya de civisme vol incidir
en el compliment de l’Ordenança de tinença d’animals del Masnou i, sobretot, en la

El Masnou

conViu
Per la convivència
amb els animals,
juga net!

el Masnou viu
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SALUT

Combatent
el mosquit tigre

Nova edició
de la Diada
de Salut Mental
Durant tot el diumenge 3 d’octubre, el pati
del Casino acollirà una nova edició de la
Diada de Salut Mental, que organitza l’entitat masnovina ESQUIMA, amb un seguit
d’actuacions durant tot el dia acompanyades de paradetes, el tradicional acte
solidari d’enlairament de globus amb els
desitjos penjant i xocolatada.
Des de l’associació ESQUIMA, cada
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any s’intenta apropar el col·lectiu de persones amb malaltia mental a la població
en general, per tal de trencar l’estigma que
els acompanya. Aquesta activitat tindrà
lloc en el marc de la Diada Mundial de la
Salut Mental. La malaltia mental està
acompanyada de malestar i l’entitat masnovina vol que aquesta activitat sigui un
dia de gaudi, festa i color.

Tal com s’ha anat informant des de
diferents mitjans, l’Ajuntament està
duent a terme un seguit d’actuacions per implantar i donar a conèixer a la població les mesures de
control per reduir la cria i l’expansió del mosquit tigre al municipi.

SÒNIA HERNÁNDEZ

Dipòsits d’aigua potable
S’han trobat dipòsits d’aquest tipus amb
la tapa trencada plens de larves de mosquit tigre.
Què cal fer?
Qui disposi d’aquests dipòsits, cal que
els revisi i comprovi que la tapa es troba
en bones condicions (sense esquerdes)
i s’ajusta correctament al dipòsit. Si
alguna persona detecta larves a l’aigua
del dipòsit, ha de prendre les mesures
següents:
• Buidar completament el dipòsit.
• Netejar-lo.
• Col·locar una tapa que s’ajusti bé al
dipòsit.
• Si no es fa ús de l’aigua, el més adient
seria eliminar el dipòsit.
Horts
En aquestes instal·lacions, és freqüent
trobar-hi racons on s’acumulen pneumàtics, galledes, recipients de diverses
mides i, sobretot, bidons per recollir
aigua de la pluja.
Què cal fer?
• Llenceu els recipients que no s’utilitzen
o poseu-los sota cobert.

Una de les mesures que s’han
dut a terme, entre d’altres, ha
estat l’atenció personalitzada per
part de personal tècnic municipal
del Departament de Salut Pública
i agents cívics, que han rebut els
avisos dels ciutadans i ciutadanes, la col·laboració dels quals ha
contribuït a la localització i l’eliminació de focus de cria d’aquest
insecte tan molest.
El Departament de Salut
Pública vol informar que, aquest
mes, el mosquit tigre comença
la seva màxima activitat. Per
això cal incrementar l’aplicació de les mesures de control
recomanades fins ara i que us
recordem :
• Buideu un cop per setmana els bidons
d’aigua de pluja i mantingueu-los
tapats (amb una tapa que s’hi ajusti
bé o amb una tela mosquitera tancada
amb una brida).
Cementiri
Aquest és un punt de risc a causa de la
quantitat de gots que hi ha per posar-hi
les flors.
Què cal fer?
• En el cas que s’utilitzin rams amb
flor tallada, és convenient substituir
l’aigua per elements com gels o esponges ben ajustades al pot, que ajuden
a mantenir la humitat necessària per
mantenir viva la flor i eviten les acumulacions d’aigua.
• Si poseu plantes en jardineres o testos,
eviteu col·locar-hi el plat de recollida
d’aigua.
• En el cas de rams fets amb flor artificial, feu un forat al gerro o recipient
per evitar l’embassament d’aigua en
període de pluges.
• En tots els casos, buideu almenys una
vegada a la setmana els gerros i els
recipients que acumulen aigua.

Un dels moments més emotius de la celebració d’ESQUIMA.

DONA

Comencen els cursos
i tallers del projecte
Dones en Xarxa

Taller de
biodansa
adreçat
a dones

Seixanta dones masnovines prendran part
en els cursos i tallers organitzats en el marc
del projecte “Dones en xarxa, dones ciutadanes”. Aquesta iniciativa vol constituir
Internet com a punt de trobada virtual i
espai de reflexió per a dones, amb la voluntat de superar la diferència en l’accés a Internet entre homes i dones. D’aquesta manera,
es pretén donar compliment a una de les

actuacions previstes al Pla local d’igualtat
d’oportunitats (PLIO). Els cursos s’iniciaran
la primera setmana d’octubre. Les inscripcions per poder assistir-hi es faran durant la
segona quinzena del mes de setembre, personalment al Centre d’Informació i Recursos
per a Dones (CIRD), ubicat a la Casa de Cultura (al passeig de Prat de la Riba, 16), o per
telèfon, al 93 555 81 04.

CEDIDA

La iniciativa vol evitar la marginació de les
dones en l’accés a les noves tecnologies

La Regidoria de Dona organitza, el 16 d’octubre, un taller de biodansa adreçat a dones,
al Centre d’Informació i Recursos per a
Dones (CIRD), ubicat a la Casa de Cultura,
a les 10 h. La biodansa és una tècnica que
ajuda a desenvolupar el potencial personal.
A través de la música, del moviment expressiu del cos i de les experiències que es viuen
dins el grup, es vol arribar a un estat de plenitud i benestar. La biodansa no segueix una
pauta com les escoles de dansa, sinó que
permet que tothom s’expressi amb moviments naturals i espontanis.
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Uns tres mil escolars han tornat
a classe al Masnou
La inauguració oficial del curs serà el 20 de setembre, amb un acte dedicat a l’Any de la Química

Escolars esperant per entrar a classe el 7 de setembre passat.

Canvis en l’atenció
al públic de la Regidoria
d’Educació

CEDIDA

El dimarts 7 de setembre va començar el
curs escolar 2010-2011 i prop de tres mil
infants i joves van finalitzar les vacances
d’estiu. Les escoles bressol van tornar a
obrir les portes uns dies abans, el 3 de
setembre. L’Escola de Música Municipal
del Masnou (EMUMM) també va iniciar les
classes, el dia 7 de setembre, amb prop de
cent alumnes. D’altra banda, el Centre de
Formació per a Persones Adultes del Masnou (CFPAM) va començar les classes el
dia 14 de setembre. Tant a l’EMUMM com
al CFPAM queden places vacants.
Per inaugurar el curs oficialment, el
dilluns 20 de setembre, a les 18 h, tindrà
lloc, a Ca n’Humet, l’acte d’inauguració del
curs escolar 2010-2011. Per a aquesta ocasió, i atès que l’any 2011 és l’Any Internacional de la Química, s’ha programat una
conferència que, amb el títol “La química
i el plaer”, pretén fer una repassada del
que ha aportat la química al llarg de la història i també vol fer veure a la ciutadania
que, com més coneixements es tenen de
les coses que ens envolten, més satisfaccions s’obtenen. La conferència serà impartida per Víctor Nebot i Llombart, enginyer químic, llicenciat en farmàcia i en
història de l’art i catedràtic de l’Institut de
Física i Química. L’acte es clourà amb el
concert que oferirà el duet format per
Estel·la Broto (flauta) i Daniel Iglesias
(violí), que interpretaran fragments de les
òperes Les noces de Fígaro, Don Giovanni
i La flauta màgica.

La Regidoria d’Educació
aposta per ampliar
el suport a les AMPA
el curs 2010-2011

SÓNIA HERNÁNDEZ

L’Ajuntament del Masnou ha rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona per
a dues accions dins del programa de suport als serveis i a les activitats dels ens
locals de suport a la funció educativa de les famílies. La convocatòria ofereix als
serveis locals d’educació un conjunt de recursos tècnics que els ajudin a prevenir el
fracàs escolar i a enfortir la participació educativa de les famílies als seus municipis.
Al Masnou, les activitats subvencionades que es duran a terme en un període
de temps encara per concretar són: l’aula família (dins la modalitat “Espai de
formació”) i el taller teatre (dins la modalitat “La participació de les AMPA”).
D’altra banda, el consistori també ha rebut una subvenció per al foment de la
participació de les activitats extraescolars, aquesta del Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.

A partir de l’1 de setembre, la Regidoria
d’Educació (i, en especial, l’Oficina Municipal d’Escolarització) ha fixat els dimecres com a dia d’atenció al públic. Aquest
canvi respon a la voluntat de millorar l’organització interna. Les visites s’atendran,
en horari de 9 a 14 h, al despatx 18 de

l’edifici de Roger de Flor, 23. S’atendran,
amb preferència, les visites concertades.
Amb caràcter general, no s’atendran visites ni consultes fora d’aquest dia. Els usuaris i usuàries poden continuar adreçant
les seves consultes a educacio@elmasnou.cat o als telèfons habituals.

Una activitat
de l’AMPA del
CEIP Marinada.

CEDIDA

La Regidoria d’Educació es troba a l’edifici Roger de Flor, 23.

el Masnou viu
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Les empreses del Masnou amb
el projecte GEODA

La iniciativa s’adreça a escolars que no poden acreditar l’ESO.

El programa vol acostar l’alumnat que no obtingui el títol de secundària al món laboral
alumnes per ensenyar-los de primera mà
les tasques que realitzen. El seu responsable, Miguel Tripiana, fa una valoració
molt positiva d’aquesta iniciativa i ens

Una alumna fent pràctiques a l’escola
bressol Sol Solet.

Adéu a Alfons Aragó i Casas
En record d’Alfons Aragó i Casas, fundador i president d’honor de l’Associació
Amics del Ferrocarril del Masnou, que ens va deixar el 4 d’agost passat, quan estava
a punt de complir 92 anys.

CEDIDA

GEODA és un projecte d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació
secundària del municipi al segon cicle
d’ESO arran d’un conveni entre el Departament d’Educació i Universitats de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
del Masnou. L’alumnat que hi participa
forma part dels centres educatius IES
Maremar i Mediterrània, i dels col·legis
Bergantí, La Immaculada i Sagrada Família. El conjunt del projecte, així com les
pràctiques en empreses del municipi, pretenen reorientar l’alumnat que no acredita l’ESO o que té dificultats per fer-ho, de
manera que se’ls busca sortida en el món
laboral.
Durant el curs escolar 2009-2010, hi
van participar 13 alumnes (6 de l’IES Mediterrània, 3 de l’IES Maremar, 2 de l’escola La Immaculada, 1 de l’escola Sagrada
Família i 1 de l’escola Bergantí), que van
realitzar pràctiques en diverses empreses
del Masnou. Una de les empreses collaboradores és Automoció Sant Miquel,
que, des dels inicis del projecte, acull

explica, orgullós, que el seu darrer alumne
començarà a estudiar mecànica i, fins i tot,
ja li ha avançat que li agradaria poder fer
les pràctiques d’aquests estudis a la seva
empresa. L’alumne que participa al projecte va al taller diverses vegades a la setmana durant el curs escolar, però, segons en
Miguel, no prou estona, i per això reclama
més temps, perquè els alumnes s’impliquin
de veritat en la tasca i puguin arribar a formar-se per a la que potser en el futur serà
la seva professió.
Malgrat la bona predisposició de les
empreses masnovines, la crisi que patim
ha impossibilitat que col·laborin tant com
abans i és per això que s’ha obert una nova
via de pràctiques, les escoles, on l’alumnat en pràctiques fa tasques que van des
d’ajuts als mestres i suports puntuals fins
a tasques més administratives.
L’alumnat dels programes de qualificació professional inicial (PQPI) de comerç
i electricitat dell Centre de Formació de
Persones Adultes (CFPAM) també fan les
pràctiques en empreses del municipi. Al

PQPI de Comerç hi assistien 11 alumnes
i al d’electricitat, 9. Aquests programes
s’adrecen als nois i noies que finalitzen
l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat o graduada en ESO. Han de tenir 16
anys o complir-los abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa.
El regidor d’Educació, Màxim Fàbregas, valora molt positivament tots dos
projectes, ja que, d’una banda, contribueixen a l’èxit acadèmic d’alguns alumnes
que, si no hi hagués aquesta oferta, probablement no aconseguirien finalitzar els
estudis obligatoris i, de l’altra, els permet
disposar de la possibilitat de fer pràctiques en aquelles activitats que, en el futur,
poden ser el marc en el qual desenvolupin
la seva activitat laboral. A la vegada, el
regidor agraeix el treball dels educadors
dels centres d’on provenen els alumnes i,
molt especialment, la col·laboració de les
empreses del Masnou, sense les quals
aquests dos programes no es podrien dur
a terme.
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Xavier Rodés recrea el paisatge
del Masnou
L’exposició “Racons”, a la Casa de Cultura, vol redescobrir espais sovint desconeguts de la vila

MIREIA CUXART

Entre el 8 d’octubre i el 13 de novembre,
la Casa de Cultura acollirà l’exposició
Racons, de l’artista establert al Masnou
Xavier Rodés. La mostra reunirà un conjunt d’obres realitzades expressament per
a aquesta ocasió i que, íntegrament, recreen espais del municipi que sovint passen
desapercebuts o que no es coneixen. Així,
passats pel sedàs de la mirada de l’artista,
aquests racons esdevenen un reflex de la
vida quotidiana del Masnou.
Durant la inauguració, el 8 d’octubre,
Rodés lliurarà a l’Ajuntament el quadre
Llum del Masnou, a partir del qual es va
elaborar una sèrie de litografies encarregades pel consistori com a regal institucional
amb motiu de la celebració dels trenta anys
d’ajuntaments democràtics. A més, al voltant
de la mostra s’han organitzat diversos actes.
Xerrada a càrrec del director de la Sala Parés

El 19 d’octubre, la sala capitular acollirà la
conferència de Joan Anton Maragall,
director d’una de les sales d’exposicions
més prestigioses de Barcelona, la Sala Parés.
La xerrada vol, alhora, reunir els artistes
joves locals, atès que la temàtica sobre la
qual versarà serà l’orientació professional en
el món artístic per als joves. Xavier Rodés
també hi serà present.
D’altra banda, mentre duri la mostra
s’ha previst un concurs entre totes les persones que hi assisteixin, que han d’intentar
identificar i localitzar el màxim nombre
possible dels espais reproduïts a les obres.
Fins a l’11 de novembre, qui visiti l’exposició pot omplir una butlleta per participarhi. Entre les butlletes que encertin més
localitzacions se sortejarà una litografia
numerada i signada per Rodés, que es lliurarà el 13 de novembre en un acte públic,
que inclourà una visita comentada a la mostra a càrrec de l’artista.

Xavier Rodés
“Aquesta exposició vol ser una mostra
de gratitud envers el Masnou. No només
a la seva gent i al poble, sinó a aquells
paisatges anònims que acompanyen discretament les nostres vides quotidianes.
Com passa sempre en la meva obra, la
llum decideix. Ella mana i tria quin és el
millor moment d’aquell racó, d’aquella
escena o d’aquell paisatge.”

L’horari d’obertura al públic serà:
Dilluns i dimecres, de 10 a 14 h.
Dimarts i dijous, de 15 a 19 h.
Divendres, de 10 a 14 hores i de 16 a 19 h.
Dissabtes, de 11 a 14 hores i de 16 a 19 h.
Obra ‘Llum del Masnou’, de Xavier Rodés.

El Ple de Tardor combina propostes amateurs
i professionals
El cicle s’estendrà des de l’octubre fins al desembre, i inclou quatre propostes: del Grup
Rauxa, el GAT, Los Excéntricos i Chapertons Còmic Teatre
Moment de l’espectacle ‘Goma Gom’,
de Chapertons Còmic Teatre.

CHAPERTONS CÒMIC TEATRE

El cicle de teatre Ple de Tardor, que pretén allargar tot l’any l’esperit del Ple de
Riure, torna aquesta temporada a Ca
n’Humet. Com a novetat principal, el programa combina les propostes amateurs
amb les professionals, un aspecte que ha
estat remarcat per la regidora de Cultura, Marta Neira, com una de les fites
d’aquesta convocatòria, ja que aquesta tercera edició aglutina una representació de
les nombroses persones que s’interessen
per aquesta activitat al municipi.
El Grup Rauxa, amb Això no és vida!,
dirigit per Francesc Fàbregas, serà l’encarregat d’obrir el cicle el dissabte 9 d’octubre.
L’obra esdevé una radiografia sarcàstica de
la vida de cinc dones que pateixen alguns
dels mals més habituals de la vida contemporània. El 23 d’octubre, Los Excéntricos

porten a l’escenari del carrer de Fontanills
el muntatge Rococó Bananas, que proposa
un joc absurd amb humor descabellat en què
tenen cabuda malabarismes i intervencions
extravagants. Ja al mes de novembre, el
GAT farà una proposta doble: d’una banda,
el drama còmic La lliçó, dirigit per David
Solé i basat en la incomunicació de les persones, i de l’altra, La cantant calba, un clàssic del teatre de l’absurd d’Eugène Ionesco,
dirigit en aquesta ocasió per Marta de Oro.
Els directors artístics del Ple de Riure
i del Ple de Tardor, Chapertons Còmic
Teatre, seran presents en aquest cicle
amb el seu hilarant Goma gom, un espectacle d’humor visual apte per a tots els
públics que té com a gran protagonista el
pneumàtic. Serà el 18 de desembre i posarà el punt i final al cicle teatral.
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II Jornades
de Fotografia
Creativa
de la FEM
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Imatges d’estiu
Durant els mesos de juny i juliol,
tenen lloc alguns dels esdeveniments
festius més importants del municipi,
com ara la Festa Major (entre el 19 i
el 30 de juny), el festival de curtmetratges Fascurt (del 8 al 10 de juliol)

i el Festival Internacional de Teatre
Còmic Ple de Riure (del 20 al 24 de
juliol). Totes tres iniciatives van aconseguir omplir de cultura, activitats i
bon humor el municipi. Us n’oferim
algunes imatges destacades.

RAMON BOADELLA

El programa s’obre amb una exposició del
prestigiós fotògraf Agustí Centelles i una
taula rodona sobre fotoperiodisme

FEM

Una cercavila durant la Festa Major, que va aconseguir un gran nombre de seguidors.

Entre el 22 i el 23 d’octubre, la FEM
(Associació Fotogràfica del Masnou)
i l’Ajuntament del Masnou organitzen les
II Jornades de Fotografia Creativa. Un
any després de la seva creació, l’entitat
ha previst un programa ple de propostes
ambicioses, entre les quals destaca l’exposició d’Agustí Centelles, amb la qual
s’obrirà el cicle. La mostra es podrà visitar
a Els Vienesos. Després de la inauguració, un altre dels plats forts serà la taula
rodona dedicada al fotoperiodisme, en la

qual intervindran destacats professionals
d’aquesta disciplina, com ara la prestigiosa fotògrafa Colita, Joan Guerrero (El
País) i Antonio Moreno (El Mundo).
Durant el dia 23, es duran a terme
diversos cursos i tallers al voltant de les
tècniques fotogràfiques. A més a més, els
actes coincidiran amb diverses exposicions en diversos equipaments i locals del
municipi, i els autors oferiran visites guiades per les mostres on s’exhibiran les
seves obres.

ACTIVITATS
Divendres 22 d’octubre
18 h: Taula rodona: “Fotoperiodisme”
Ponents: Colita (fotògrafa), Joan Guerrro (reporter gràfic d’El País), Antonio Moreno (reporter gràfic d’El Mundo)
Moderador: Héctor Zampaglione i Lluís Salom
Exposicions:
• Agustí Centelles, fotoperiodista. (Presentació a càrrec de Joaquín D. Gasca.) Els Vienesos.
• Eduard Gisbert, “Retrovisions”. Blau.
• Jordi Roma, “Fados”. Vins i Divins.
• Col·lectiva de la FEM, “Retrat”. Edifici Centre.
• “Dones pioneres de la fotografia”, amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones.
Planta baixa de l’Edifici Centre.
• Héctor Zampaglione, “Els colors de l’Índia”. Dit i Fet, Teià.

RAMON BOADELLA

Les Jornades inclouen tot un seguit d’exposicions.

Les actuacions al carrer del Ple de Riure van resultar multitudinàries.

Curs de teatre de faràndula
Una faràndula és una colla de comediants ambulants que recorre els
pobles fent espectacles populars i
generalment còmics. Amb aquest
curs, es vol recuperar la professió,
l’art i l’ambient dels comediants,
el còmic més simple, el clown més
natural, que de forma única tothom
porta a dins. Aquest curs està adreçat a tothom qui tingui curiositat
pel món del teatre. Es farà teatre
senzill, amb pocs recursos, i teatre
de carrer. No és necessària formació prèvia, només sentir curiositat,
ser constant i tenir moltes ganes de
fer riure. El projecte formatiu és a
càrrec de Buits d’Estrès.

Horari del curs:
Dimecres, de 19 a 22 h,
d’octubre a juny
Lloc: sala polivalent
de Ca n’Humet
Preu: 10 euros mensuals
Ho organitza: Associació
Buits d’Estrès
Hi col·labora: Ajuntament
del Masnou
Informació i inscripcions:
Pilar Martí (93 555 70 55)

Dissabte 23 d’octubre
De 9.30 a 12.30 h: Taller d’edició d’imatge digital i RAW, a càrrec de Jordi Roma i Fernando García
De 13.00 a 14.00 h: Visita guiada a “Fados”
De 16.30 a 18.30 h: Taller d’arxiu d’imatges i futur dels arxius informàtics (grans i petits), a
càrrec de Gerard Poch i Eva González
De 19.00 a 20.00 h: Visita guiada a “Retrovisions”

Nou horari de l’Arxiu Municipal
L’horari d’atenció al públic de l’Arxiu Municipal és de dilluns i
dimecres, de 9 a 13 h i de 16 a 19 h.
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Els millors regatistes
del món, al Club
Nàutic El Masnou
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Activitats esportives
per a tothom a la platja

AJUNTAMENT DEL MASNOU

Jordi Xammar i Joan Herp guanyen
el Campionat del Món Juvenil

CN EL MASNOU

L’activitat es desenvolupa tot el mes de setembre.

Joan Herp (esquerra) i Jordi Xammar (dreta).

Els regatistes del Club Nàutic El Masnou
Jordi Xammar i Joan Herp van guanyar
el Campionat del Món Juvenil de la classe
420, celebrat a Istanbul (Turquia) entre
el 8 i el 17 de juliol, i organitzat per la
Federació Internacional de Vela. Amb
una embarcació en representació de cada
país, el Campionat del Món Juvenil de la
classe 420 va comptar amb la participació de 36 països i 72 regatistes que van

disputar un total de 7 regates, amb unes
condicions meteorològiques desfavorables per les elevades temperatures i pel
poc vent de la zona.
Els dos regatistes també van obtenir
la tercera posició, per darrere dels grecs
(segons) i dels israelians (primers),
durant el Campionat Europeu Juvenil de
la classe 420 celebrat a La Rochelle
(França) del 12 al 20 d’agost.

A partir de l’1 d’octubre, es
reprendran les activitats dirigides
per a adults que es realitzen durant
tot l’any, a excepció dels mesos
d’estiu, quan les sessions d’activitat física a la platja prenen el relleu
per donar continuïtat al programa
anual. Dilluns i dimecres es farà
tai-txi, de 19.15 a 20.15 h, i aeròbic,
de 20.30 a 21.15 h; dimarts i dijous,
manteniment, de 8 a 8.45 h, i aeròbic, de 9.15 a 10 h; dimecres i
divendres, manteniment, de 9.15 a
10 h, i dimarts i dijous, Pilates, de
20.30 a 21.30 h. Les activitats
esportives del matí es faran al
Complex Esportiu i les de la tarda,
al gimnàs del col·legi Rosa Sensat.
Les inscripcions ja es poden fer al
Complex Esportiu.

Cursos de natació
al Complex Esportiu

AJUNTAMENT DEL MASNOU

Elisabet
Llargués,
campiona
del món
de la classe
Europa

La piscina ofereix activitats per a totes les edats.

CN EL MASNOU

Elisabet Llargués va guanyar el Campionat del Món de la classe Europa després de cinc durs dies de competició,
durant els quals va haver de lluitar contra 68 rivals i contra una meteorologia
capritxosa que la va posar a prova en tot
tipus de condicions, del 18 al 31 de juliol
passat a Arkösund (Suècia). A més a
més, la masnovina va haver d’imposar-se
a l’heroïna local, Hanna Klinga, que li
ho va posar molt complicat durant tot el
campionat.

Continuen amb èxit les sessions
d’activitat física a la platja emmarcades dins el programa “Fem esport,
fem salut”, organitzat per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament del
Masnou, que van iniciar-se a principi
de juliol. Fins al 30 de setembre es
duran a terme, amb caràcter totalment lliure i gratuït, sense necessitat
d’inscripció prèvia, classes de taitxi, Pilates i manteniment.
Els dilluns i dimecres, de 9.30 a
10.30 h, es farà manteniment, i els
dimarts i dijous, tai-txi. A la tarda,
els dilluns i dimecres, de 18 a 19 h,
es farà Pilates, i els dimarts i dijous,
manteniment. El lloc de trobada
amb el monitor o monitora és al passeig Marítim, a l’altura del carrer de
la Mare de Déu de Núria.

Elisabet Llargués.

Ja es poden fer les inscripcions
als cursos de natació que oferirà
el Complex Esportiu a partir del
mes d’octubre. Dins de les activitats destinades a la població adulta
hi ha classes de natació (dimarts
i dijous, a les 8 h; dilluns i dimecres, a les 9 h; dimarts i dijous, a
les 9 h; dimarts i dijous, a les 10 h;
dimarts i dijous, a les 16 h, o dilluns
i dimecres a les 20.45 h), aiguagim
(dimarts i dijous, a les 11 h; dilluns
i dimecres, a les 11 h, o dilluns i
dimecres, a les 16 h), natació per a
embarassades (dimarts, a les 15 h;
divendres, a les 11 h, o divendres,
a les 15 h) i gimnàstica per a gent
gran (dimecres i divendres, a les 9

h; dilluns i dijous, a les 12 h; dimarts
i divendres, a les 12 h, o dimarts i
dijous, a les 16 h).
Pel que fa a les activitats infantils, s’ofereixen classes de natació
extraescolars per a AMPA (de
dilluns a divendres, a les 17.25 h,
amb una duració de 50 minuts),
natació extraescolar per a nens i
nenes a partir de dos anys (de
dilluns a divendres, a les 18.25 h, i
els dissabtes, a les 9, 10 i 11 h, amb
una duració de 50 minuts), i també
cursos especials per a nadons de sis
mesos a dos anys (dilluns, dimecres
i divendres, a les 16 h; dijous, a les
10 h, i dissabtes, a les 11 h, amb una
duració de 45 minuts).
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Actuacions de millora

Continua en marxa l’actuació de millora adreçada a la substitució de la gespa
artificial del camp col·locada l’any 2002
i que, malgrat les actuacions de manteniment realitzades els darrers quatre anys,
es troba en un estat molt deficient per a
la pràctica del futbol. A la vegada que

es farà aquesta substitució, el terreny
es prepararà per permetre la pràctica
del rugbi, amb la instal·lació de porteries desmuntables i el pintat de les línies
reglamentàries. L’inici de la substitució
de la gespa està pendent de la concessió
de la llicència corresponent per part de
l’Ajuntament d’Alella, ja que les installacions estan situades al seu terme municipal.
Aquesta actuació, que ha anat precedida de la construcció de nous vestidors
i oficines per al club que utilitza les
instal·lacions, el CD Masnou, es completarà amb l’enderroc dels antics vestidors
i la renovació de les connexions i installacions elèctriques de l’equipament.

Les instal·lacions on juga el CD Masnou.

Ple al Festival
de Patinatge Artístic
del Masnou

Les patinadores van tornar a mostrar la seva màgia.

La XXVI edició del Festival de Patinatge
Artístic del Masnou, celebrada el 17 de
juliol a les instal·lacions de l’IES Mediterrània, va aplegar més d’un miler de
persones, que van omplir les grades i
van gaudir dels diversos números que
conformaven l’espectacle A què juguem?
Durant prop de dues hores, es va fer
un repàs i una interpretació singular i

El Campus va incloure diverses sortides.

enginyosa dels diferents jocs infantils i
de taula més tradicionals, com els trencaclosques, el Lego, el joc de l’oca, el
dòmino, el Cluedo, el parxís, el Qui és
Qui, i fins i tot el calidoscopi. Tot això,
amanit amb les actuacions dels grups i
patinadors convidats i del grup de pares
XXL, que, com cada any, van fer arrencar
al públic rialles i forts aplaudiments.

Medalla de plata
al mundial
d’aeromodelisme
per a masnovins
A la imatge, l’equip que va competir per Espanya.

ÈRIC GONZÁLEZ

REGINA MORENO

Campus Esportiu

L’equip júnior de la selecció espanyola de modelisme espacial-aeromodelisme va obtenir la medalla de plata
per equips en l’especialitat S3A,
paracaigudes, al Campionat del Món
que es va celebrar a Irig (Sèrbia)
entre el 21 i el 28 d’agost. Bona part
dels components de l’equip són del
Masnou i del Club Aeromodelisme
Barcelona (ubicat al Masnou): Jordi
López, Toni Perales, Álex Fillat,
Víctor Molina i el seu cap d’equip,
Jordi Roura.

Enguany, el Campus Esportiu va comptar amb la participació de 260 nens i nenes
durant tot el mes de juliol dividits en tres grups: petits, mitjans i grans. El Campus
Esportiu es va dividir en dues quinzenes: la primera, del 5 al 16 de juliol, durant la
qual hi van participar 140 infants, i la segona, del 19 al 30 de juliol, durant la qual
hi van prendre part 120 nens i nenes. Les activitats es van realitzar al Complex
Esportiu (piscina i pavelló), a la platja d’Ocata (Ocata Vent) i al Club Nàutic, i també
hi va haver una sortida per quinzena per a tothom a Navarcles i Saldes, ambdues
activitats organitzades per la Diputació de Barcelona.

CLUB AEROMODELISME BARCELONA

El primer equip del CD Masnou va aconseguir els primers tres punts des que és a
la tercera divisió en guanyar al camp del
Palamós CF per 1-2, el 12 de setembre.
El CD Masnou va aconseguir l’ascens
a tercera divisió el 30 de maig passat
durant el partit de Lliga de la Primera
Divisió Catalana contra el CD Tortosa.

RAÜL ANDREU

CD Masnou, els primers punts a tercera divisió

L’ENTREVISTA

Setembre de 2010

el Masnou viu

Òscar D’Aniello. Músic i lletrista

“Vull fer música que carregui les piles, que sigui vitalista”

IBAI ACEVEDO

Amb trenta-tres anys, ja té una àmplia i reconeguda trajectòria al món de la música. Membre fundador de la formació
Facto Delafé y Las Flores Azules, que va guanyar la Beca per a la producció artística de nous músics, atorgada per
la Regidoria de Joventut l’any 2002, i que ara es reconverteix en Delafé y Las Flores Azules, ha aconseguit que les seves
cançons estiguin entre els èxits de referència als festivals i altres circuits musicals. Va començar punxant discos a l’antiga
discoteca masnovina Locualo, a més de treballar en diverses botigues de discos i col·laborar en revistes musicals com Rock
Sound i Tierra. La seva màxima pretensió és fer música positiva i transmetre optimisme.

Com va entrar en el món de la música?

Amb disset anys, vaig començar a punxar
en una discoteca que hi havia al Masnou,
que es deia Locualo, que era al carrer de
Pere Grau. M’agradava molt la música,
el rock’n roll, i quan vaig entrar-hi va ser
una revolució per a mi. Vaig estar un any
anant-hi, absorbint bé la música, i em vaig
fer amic del Bruno Sokolowicz, que es
va fer popular per presentar el programa
de tele Sputnik; ell llavors punxava allà.
També vaig col·laborar a Ràdio Badalona.
El Bruno un dia havia de fer un examen i
no podia punxar ell i vaig punxar jo, i així
va començar tot.
I des de llavors no ha parat, fins a arribar
a Delafé y Las Flores Azules, passant per
Mishima, un grup de referència.

Estava molt bé amb Mishima, vaig fer cinc
discos amb ells. Però el que va passar és
que tots dos grups van començar a créixer i era impossible ser a tots dos alhora, i
vaig haver de triar. També va coincidir que,
entre el 1999 i el 2002, vaig viure a Londres.
Allà vaig aprendre anglès i, sobretot, vaig
descobrir la música negra: el soul, el reggae, el funky… Allà em vaig comprar tota
la música negra que vaig poder. Quan vaig
tornar, tenia ganes de fer un projecte nou.
Havia escrit molt i tenia moltes cançons, i

volia fer un grup amb filosofia positiva, de
música positiva.
Música positiva?

Sí, música que carregui les piles, que sigui
vitalista, tot el contrari del cantautor pessimista, que n’hi ha que també m’agraden,
però jo volia fer una cosa positiva.
I com surten aquestes cançons positives?

Les primeres cançons sempre són diferents. Surten de la necessitat que tens de
dir alguna cosa, però després ja has de tenir
una disciplina, una voluntat de no repetirte, buscar una manera de fer cançons a partir del que veus a la vida quotidiana. Per
això cal estar molt atent a tot el que passa
al teu voltant, i llegir i escoltar música,
molta música.
Guanyar la Beca de creació artística del
Masnou va ser molt important per al grup.

I tant. Gràcies a això vam gravar el primer
disc. Estàvem en un punt de crisi en què

GUANYAR LA BECA DEL
MASNOU ENS VA PERMETRE
ENREGISTRAR EL DISC EN
UN MOMENT CLAU

ens plantejàvem si podríem continuar o si
ho deixàvem córrer, i això ens va permetre fer el disc. Va ser una sorpresa i una
felicitat.
Com ha estat l’evolució del grup des de
llavors?

No ha estat gens ràpida. Hem tocat tant al
davant de deu persones com de milers. Ara
anirem al Fòrum i al BAM (Barcelona Acció
Musical), però la nostra filosofia sempre és
la mateixa, tant si actuem per a poca gent
com si ho fem per a molta. Fem els concerts i el que volem és que, en acabar, la
gent se’n vagi a casa pensant que ser allà
era el millor que podien haver fet aquell dia.
El grup ha canviat amb la sortida d’un
dels membres. Què ha significat?

Que hem crescut. Ha marxat una persona
i n’han entrat cinc. Ara som set. Va marxar
per esgotament, perquè coincidien moltes
actuacions de Mishima i nostres. Era un
problema, i creativament és un problema
greu, perquè no pots fer noves cançons i
bones si tens tants concerts.
I com veu el futur?

El futur per nosaltres és pensar en la gira
de la tardor. Tenim programades 25 actuacions, tota una gira en què hem arriscat molt,

perquè cobrarem segons la taquilla, sense
un sou establert. Però estem segurs que
anirà molt bé. Ens ha suposat molta feina
muntar aquesta gira, però el que volem és
posar la llavor per veure després com respon la gent a la nostra proposta. No mirem
més enllà. Aquesta gira és molt important,
perquè de cara a la primavera i l’estiu volem
ser a tots els festivals. Després, voldríem
anar als Estats Units, a Amèrica, però parlar de què passarà d’aquí a un any és molt
arriscat. Tot canvia molt de pressa i mai no
saps què pot passar demà.

M’AGRADA MOLT EL MASNOU A LA PRIMAVERA I A
L’ESTIU. M’ENCANTARIA
QUE POGUESSIN TREURE LA
NACIONAL II
Sempre ha viscut al Masnou.

Sí, tot i que ja no m’hi queden gaires amics.
M’agrada molt el Masnou a la primavera i
a l’estiu. Però el gran problema és la Nacional II. Visc al davant de la carretera i és
impossible dormir amb la finestra oberta.
M’encantaria que en reduïssin el trànsit o
que aconseguissin treure-la.

