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Aquesta xifra és el resultat 
de la congelació de la totali-
tat dels tributs, excepte l’im-
post de béns immobles, que, 
malgrat la reducció del tipus, 
s’incrementa fins al 4,47 com 
a conseqüència de la revisió 
cadastral. El Ple del 21 d’octu-
bre va aprovar les ordenances 
municipals per al 2011. El preu 
de la zona blava experimenta 
un lleuger increment.

Inclou l’agenda 
del 20 de desembre  
al 31 de gener 
No us perdeu cap de les activitats 
que es fan al municipi

La Fira de Santa Llúcia, celebrada entre el 4 i el 8 de desembre, va suposar l’inici dels actes programats 
per celebrar el Nadal al Masnou. Des de llavors, s’han anat succeint les propostes que volen contribuir a 
crear un ambient especial al municipi durant aquests dies i obrir un parèntesi entre les preocupacions que 
provoca la crisi econòmica global. Les entitats i el consistori han preparat un conjunt d’activitats per fer 
lluir la solidaritat amb una energia especial. Helena Ureta Boza, de tercer de primària del col·legi Sagrada 
Família, ha estat la guanyadora del Concurs de Postals, organitzat per l’Ajuntament.

L’esperit nadalenc combat 
els efectes de la crisi Pàg. 15
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El consistori gestiona subven-
cions de 500.000 euros destina-
des a programes per augmen-
tar l’ocupació. A més de donar 
feina a persones en situació 
d’atur, es duen a terme tasques 
de millora i conservació de l’es-
pai públic. En el seu afany per 
lluitar contra la crisi, l’Ajunta-
ment també ofereix cursos de 
formació ocupacional i itinera-
ris personals d’inserció.

Els plans locals d’ocupació 
donen feina a setanta persones 
Pàg. 9

La cistella d’impostos té un 
increment mitjà del 3%
Pàg. 3
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Volem recuperar la història de la nostra vila, i per això és imprescindible la 
col·laboració de tothom. Per aquest motiu, us convidem a enviar-nos les vostres 
fotografies que estiguin vinculades a una època o un record del Masnou. En cada 
número de la revista es publicarà una fotografia de les que hàgim rebut. Podeu 
enviar-nos els vostres records al correu electrònic elmasnouviu@elmasnou.
cat o bé per correu convencional a El Masnou Viu, Ajuntament del Masnou,
passeig de Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou.

Excursió a la Conreria de Tiana d’amics de la família Duran, 

entre ells el Mestre Millet

Aquesta fotografia va ser feta l’any 1936 amb una màquina 

automàtica i demostra una forta amistat entre Santiago Buch i el 

Mestre Millet. D’esquerra a dreta, hi apareixen la filla de Despach, 

Jaume Sampere, Maria Canals, el Mestre Lluís Millet, Despach, la 

Isabel, Lluís M. Millet, l’Albina (que era la minyona) i una fami-

liar de l’Albina. Al centre de la fotografia, assegut en una cadira, 

hi ha Santiago Buch Vallverdú. La fotografia ha estat donada per 

Francesc Duran Pons a l’Arxiu Fotogràfic Municipal del Masnou. 

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 elec-
trònic 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.

M’agrada / No m’agrada

No m’agrada que es deixin 
les escombraries cada dia en 
aquest lloc. Com podeu veure 
a la foto per la llum que hi ha, 
són les tres del migdia i hi ha 
contenidors a set metres, però 
es veu que no poden ni cami-
nar fins allà ni deixar-les-hi 
més tard.

Sílvia Zapater

La iniciativa que ha tingut 
aquest any l’Ajuntament de 
posar un llorer a la porta prin-
cipal com a arbre de Nadal en 
comptes de l’avet tradicional. 
A part de vetllar per la soste-
nibilitat, aquest arbre de Nadal 
atípic, un cop engalanat, llueix 
tant o més que els avets.

Marc González 

:

)

:)

Ajuntament 
93 557 17 00

Àrea de Manteniment 
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Àrea de Promoció 
Econòmica 
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Arxiu Municipal 
93 540 15 11
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Joan Coromines 
93 540 90 56

Ca n’Humet. Punt 
d’Informació Juvenil 
ACCÉS
93 557 18 43

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

Cementiri Municipal 
93 555 76 02

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

Jutjat de Pau 
93 555 07 13

Mercat Municipal 
93 555 19 65

Museu Municipal 
de Nàutica 
93 557 18 30

Oficina Local Habitatge 
93 540 91 38

Oficina Municipal 
del Consumidor (OMIC) 
93 557 18 00

Oficina Municipal 
Escolarització (OME)
93 557 18 47

Poliesportiu Municipal 
93 555 61 03

Recaptació
93 557 17 00

Sales de Vetlla 
Municipals 
93 540 18 22

Servei Municipal 
de Català 
93 557 18 56
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Telèfons d’interès

SERVEIS

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

URGÈNCIES

Policia Local 
092 / 93 555 22 44
Comissaria dels Mossos 
d’Esquadra  088

Protecció Civil  
93 555 17 44

Bombers de Badalona 
085 / 93 388 00 80

Àrea Bàsica de Salut (ABS) 
Nou telèfon de programació 
de visita mèdica (24 h): 
902 111 444 
CAP el Masnou: 93 555 74 11
CAP Ocata: 93 540 78 90

Urgències ambulàncies UTE 
061

INFORMACIÓ

Línia 
directa
En aquest espai, El Masnou Viu us convida a fer una 
pregunta a un regidor o regidora sobre qualsevol 
dubte que tingueu sobre la gestió del municipi. La 
publicació farà arribar la vostra consulta directa-
ment a l’edil perquè us sigui contestada. Podeu fer 
arribar les vostres consultes al correu electrònic 
elmasnouviu@elmasnou.cat, per correu conven-
cional a El Masnou Viu, Ajuntament del Masnou, 
passeig de Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou, o 
al telèfon 93 557 17 00. Entre les consultes rebudes 
se’n seleccionarà una per publicar-la.

Jadi Bouzerda comenta
Voldria queixar-me de la poca puntualitat i 
la poca professionalitat de l’empresa Aragó. 
El dia 10 de setembre vaig sortir mitja hora 
abans de la feina per arribar abans a casa, 
quan resulta que vaig arribar més tard del 
que és habitual, ja que el conductor es va sal-
tar la franja de les 13.30 i no va arribar a la 
parada de l’estació d’Ocata fins a les 14.20 h 
(i no és la primera vegada que passa). Quan 
va arribar, vaig preguntar al conductor per 
què no havia passat i no em va voler contes-
tar, amb la qual cosa va mostrar una falta 
de respecte. Si us plau, que algú hi faci algu-
na cosa perquè no és just, ja que nosaltres 
paguem el nostre bitllet, i que ells siguin una 
mica més respectuosos amb els altres.

 

Enric Folch respon
Regidor de Projectes, Obres i Mobilitat

L’Ajuntament del Masnou té en marxa un pla 
de millora del transport urbà que ha establert 
la integració tarifària, l’ampliació d’horaris 
i dels dies de servei, el canvi del vehicle per 
un d’adaptat i la millora de la informació, 
l’accessibilitat i el confort de les parades. A 
partir d’aquí, hem de posar més atenció en la 
qualitat del servei i l’atenció a l’usuari establint 
sistemes de control eficaços. Prenem nota de la 
seva denúncia.

Continuen els esforços també per Nadal

Quan arriben aquestes dates, els bons desitjos, les feli-
citacions i les salutacions afectuoses s’estenen entre els 
familiars, companys de feina, amics, etc. Tot i que la gra-
vetat de la crisi econòmica aquest any s’ha accentuat i 
les perspectives per a l’any que encetarem no són gaire 
encoratjadores, els actes programats pel consistori i les 
entitats poden fer d’aquests dies un espai de solidaritat. 
Així, entre la il·lusió que comporten aquestes dates, hi ha 
mostres reals de persones que creuen que compartir el 
gaudi és un valor per apropar-nos més i fer pinya. N’hi ha 
prou que mireu al vostre voltant quan passegeu pel Masnou 
i veureu com hi trobareu persones amb ganes de cons-
truir un futur més agradable, molt especialment durant el 
Nadal. Esperem que totes les iniciatives dutes a terme des 
del consistori per superar els pitjors moments de la crisi 
tinguin resultats positius i puguem gaudir tots i totes d’un 
2011 més generós.

Eduard Gisbert  
Alcalde

Imatges del record@

Editorial

L’Ajuntament del Masnou ha aconseguit diverses subvencions, mitjançant els plans ocupacionals, 
adreçades a promoure la contractació laboral de persones en situació d’atur per a la realització 
d’actuacions de caràcter temporal i d’interès general i social. Amb els treballadors i treballadores ja 
en marxa i al peu del canó, aquesta és una mostra més dels esforços que fa el consistori per lluitar 
contra la crisi. Aquests plans, a part d’estar destinats a augmentar l’ocupació, serviran també per a 
la millora i el manteniment d’espais públics, amb la qual cosa es contribueix a millorar la qualitat 
de vida dels masnovins i masnovines, que veuran reflectida la feina ben feta dels uns en el benestar 
dels altres.  

És sobretot quan arriben aquestes dates i ens tornem lleugerament més sensibles quan encara 
resulta més gratificant veure que iniciatives com aquesta són un gra de sorra més que contribueix 
a alleugerir els mals moments que ens envolten. És ara quan hem d’intentar fer un parèntesi per 
deixar en segon terme les preocupacions i gaudir al màxim dels bons moments que ens brinden les 
festes nadalenques amb els qui més estimem i, també, amb els qui ens estimen. Que tingueu un bon 
Nadal i una feliç entrada d’any.

Si alguna persona pot aportar més informació sobre les fotografies que es van 
publicant, podeu enviar un correu electrònic a arxiu@elmasnou.cat.
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L’Ajuntament del Masnou va aprovar les 
ordenances municipals per al 2011 al Ple 
Municipal el 21 d’octubre passat, amb els 
vots a favor del PSC, ICV-EUiA i els dos 
regidors no adscrits (12 vots), i en contra 
de CiU i ERC (9 vots). Els criteris gene-
rals, segons l’Equip de Govern, han estat, 
d’una banda, intentar assegurar els ingres-
sos mínims necessaris per poder fer front 
a les obligacions i als serveis que dóna 
la corporació. Per tant, l’impost de béns 
immobles pujarà, com a mitjana, un 4,47%. 
D’altra banda, tenint en compte la severitat 
de la crisi econòmica, l’Equip de Govern de 
l’Ajuntament del Masnou ha intentat ser 
responsable amb la càrrega impositiva a 
què ha de fer front la ciutadania, per la qual 
cosa es manté la congelació dels impostos 
i les taxes municipals. 
La pujada de l’IBI, que s’estableix entre 
el 3,5% i el 5% segons els casos, és fruit 
de l’aplicació del tipus impositiu que fixa 
l’Ajuntament a la base liquidable, fixada 
per l’Estat. Aquesta base, des del 2002 es 
troba en una fase de regularització deri-
vada del procés de revisió cadastral que 
finalitza enguany. El tipus impositiu s’ha 
establert en 0,81%, que suposa una reduc-
ció respecte al vigent del 0,83%. L’incre-

ment experimentat, no obstant això, és 
fruit del període de regularització derivat 
de la revisió cadastral. 

El fet d’haver establert el tipus imposi-
tiu en un 0,81%, segons el regidor de Finan-
ces, Artur Gual, permetrà pal·liar els efec-

tes de la revisió cadastral. Gual també va 
explicar al Ple que la proposta de l’Equip 
de Govern era mantenir el tipus impositiu 
de l’any anterior, però amb una clara dis-
posició a la negociació. I va ser amb els dos 
regidors no adscrits amb qui la negociació 

va ser més clara, ja que van acordar dei-
xar el tipus al 0,81. En canvi, la proposta 
d’ERC i de CiU per abaixar-lo fins al 0,78 
no es va acceptar. Segons Gual, perquè 
“l’Ajuntament ha de ser responsable i vet-
llar pel seu equilibri financer. Rebaixar els 
impostos i reduir els ingressos del consis-
tori encara més aniria en detriment dels 
serveis que hem de donar.” 

En aquest sentit, el regidor de Finances 
va explicar que “a l’Ajuntament del Masnou 
ja fa dos anys que estan baixant de forma 
molt preocupant els ingressos. Els primers 
anys va ser per la baixada de l’activitat eco-
nòmica i es va perdre pràcticament un milió 
d’euros; l’any passat, fruit de la reducció 
experimentada en els ingressos aportats per 
l’Estat, que van baixar considerablement.” 

Gual va afegir que la cistella d’impos-
tos de cada ciutadà i ciutadana (concepte 
per definir el conjunt dels tributs que cada 
persona ha de pagar: IBI, vehicles, escom-
braries, etc.), per a una bona part de la 
població, pot experimentar un increment 
aproximat del 3%, xifra que se situaria a 
prop de la previsió de l’IPC per a l’exerci-
ci d’aquest any. A més a més, va recordar 
que el consistori compta amb una sèrie de 
bonificacions segons cada cas particular.

Contenció en la despesa
Per la seva banda, l’alcalde del Masnou, 
Eduard Gisbert, ha volgut remarcar que, 
continuant amb la política iniciada als 
pressupostos del 2009 i 2010, és previst 
que, per adaptar les despeses als ingressos, 
es redueixi el pressupost del 2011 en uns 
500.000 euros. Segons l’alcalde, “actual-
ment estem treballant perquè l’ajustament 
ens permeti seguir atenent les necessitats 
més bàsiques i els serveis principals”.

Zona blava lleugerament més cara
L’altra taxa que també ha patit un lleuger 
augment ha estat la zona blava. Una hora 
d’aparcament passarà de valer 0,50 euros 
a valer-ne 0,55, mentre que dues hores pas-
saran de 2,10 a 2,15 euros. En aquest sentit, 
l’Equip de Govern va acceptar la proposta 
de CiU perquè les fraccions de pagament 
fossin de 0,05 euros i no de 0,10 euros. 
Artur Gual va voler remarcar que, tot i 
aquesta lleugera apujada, la zona blava del 
Masnou continua situant-se en valors infe-
riors als que aquest servei té a les poblaci-
ons del voltant, la qual cosa demostraria, 
segons el regidor, els esforços de l’Ajunta-
ment per vetllar per les despeses de la ciu-
tadania. 

ACTUALITAT    3

La cistella d’impostos té 
un increment mitjà del 3%
La xifra és fruit de la congelació de tots els tributs, excepte l’IBI, que, malgrat la reducció 
del tipus, s’incrementa fins al 4,47 com a conseqüència de la revisió cadastral

Una de les diferents zones blaves que hi ha al municipi, al carrer del Pintor Domènech Farré. 
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Les ordenances municipals del 2011 es van aprovar durant el Ple municipal del mes d’octubre. 
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L’Ajuntament del Masnou, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica, treballa en el projecte de creació d’un centre de nego-
cis, que es podria ubicar a la Casa del Marquès. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és, segons ha explicat el regidor de Pro-
moció Econòmica, Artur Gual, crear un espai per facilitar sinergies professionals i evitar que els professionals i emprenedors que 
viuen al municipi s’estableixin fora del Masnou. El projecte té un pressupost de 854.000 euros, dels quals es faran càrrec la Gene-
ralitat i la Diputació en un 70%, i la resta, l’Ajuntament. El nou centre de negocis comptarà amb tots els elements necessaris per 
dinamitzar la vida econòmica del Masnou, entre els quals hi haurà una sala auditori, elements comuns de trobada i diverses àrees 
per a les empreses i els emprenedors. 

La Casa del Marquès acollirà un centre de negocis
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El Ple ordinari del mes de setembre va 

tenir lloc el dijous 23 de setembre i s’hi 

van aprovar els punts següents:

 Elecció i nomenament del jutge/essa de 
pau substitut/a. Com que no s’hi han pre-
sentat candidatures, es va acordar per una-
nimitat informar el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya de la vacant.
 Rectificació de l’inventari del patrimoni 

municipal de l’any 2009. Aprovat per una-
nimitat.
 Aprovació inicial de la modificació de 

les bases d’execució del pressupost 2010 
per a la inclusió d’una nova subvenció 
pressupostària a Creu Roja i supressió de 
la subvenció prevista a l’Associació Casa 
Benèfica. Aprovat per unanimitat.
 Ratificació de l’acceptació de la subven-

ció de la Generalitat de Catalunya per a 
l’escola bressol municipal Sol Solet, curs 
2009-2010. Aprovat per unanimitat.
 Aprovació del text refós del Pla parcial 6 

“Voramar II”. Aprovat amb els vots a favor 
del PSC (6 vots per l’absència de l’alcalde), 
CiU (5 vots per l’absència d’una regidora), 
ICV-EUiA (3 vots) i del regidor no adscrit 
(es va excusar per l’absència de la regidora 
no adscrita), i en contra d’ERC (3 vots).
 Aprovació definitiva de l’estudi de detall 

per modificar la separació al carrer dels 
edificis de l’illa definida pel carrer de Sant 
Crispí, avinguda de Joan XXIII, carrer de 
Sant Marc i passeig de Cristòfor Colom. 
Aprovat per unanimitat.
 Ampliació del termini d’informació públi-

ca del conveni signat entre l’Ajuntament del 
Masnou i els propietaris de la finca inclo-
sa al sector S-2a de la modificació puntual 
del Pla general a l’àmbit determinat pels 
carrers de Miquel Biada, Torrent Umbert, 
carretera N-II i la unitat d’actuació Can 
Montals. Aprovat per unanimitat.
 Aprovació definitiva del Pla local d’habi-

tatge. Aprovat amb els vots a favor del PSC 
(6 vots), ERC (3 vots), ICV-EUiA (3 vots) i 
del regidor no adscrit, i en contra de CiU 
(5 vots).
 Ratificar l’acord adoptat per la Junta de 

Govern Local a la sessió del 22 de juliol 
d’enguany, d’aprovació del conveni de col-
laboració entre l’Ajuntament del Masnou 
i el Consell Comarcal del Maresme per 
a l’assessorament tècnic en l’àmbit de la 
contaminació acústica. Aprovat per una-
nimitat.
 Es van votar conjuntament els punts del 

15 al 19, perquè feien referència al mateix 
tema:
– Ratificació del Decret amb data 22 de 
juliol de 2010, en virtut del qual s’esmena 
l’error detectat a la clàusula 1.1 del plec 
de clàusules economicoadministratives 
particulars per a l’adjudicació dels serveis 
de neteja de l’espai públic i de recollida de 
residus municipals.
– Ratificació del Decret amb data 18 
d’agost de 2010, en virtut del qual s’esme-
nen els errors detectats al plec de clàusu-
les economicoadministratives particulars 
per a l’adjudicació dels serveis de neteja 
de l’espai públic i de recollida de residus 
municipals.
– Ratificació del Decret amb data 18 d’agost 
de 2010, en virtut del qual s’esmena l’error 
detectat a la clàusula 10a del plec de clàu-

sules economicoadministratives particu-
lars per a l’adjudicació dels serveis de nete-
ja de l’espai públic i de recollida de residus 
municipals.
– Ratificació del Decret amb data 2 de 
setembre de 2010 en virtut del qual s’amplia 
el termini per a la presentació de proposici-
ons relatives a la licitació per a la prestació 
del servei de neteja de l’espai públic i de 
recollida de residus municipals.
– Ratificació del Decret amb data 8 de 
setembre de 2010 en virtut del qual s’esme-
nen els errors detectats al plec de clàusules 
de prescripcions tècniques per a l’adjudica-
ció dels serveis de neteja de l’espai públic i 
de recollida de residus municipals.
 Aquests punts van ser aprovats amb els 

vots favorables del PSC (6 vots), ERC (3 
vots), ICV-EUiA (3 vots) i el regidor no ads-
crit; i amb el vot negatiu de CiU (5 vots).
 Aprovació de la modificació de la taxa 

per estacionament de vehicles de tracció 
mecànica en terrenys d’ús públic local, per 
incloure l’aparcament exclusiu a la plaça 
del Mercat Vell. Aprovat per unanimitat.

Mocions
 Moció presentada pel Grup Municipal 

d’ICV-EUiA en suport a la vaga general del 
29 de setembre i per instar el Govern de 
l’Estat a retirar en el tràmit parlamentari 
els termes actuals de la reforma laboral. No 
va ser aprovada, en comptar amb els vots a 
favor d’ICV-EUiA (3 vots) i d’ERC (3 vots), 
en contra del PSC (6 vots) i del regidor no 
adscrit, i l’abstenció de CiU (6 vots, perquè 
ja s’havia incorporat la regidora absent fins 
al moment).
 Moció presentada pel Grup Municipal 

d’ICV-EUiA per declarar el Masnou muni-
cipi lliure de circs amb animals. Aprovat 
per unanimitat. 
 La moció presentada pel Grup Munici-

pal d’ERC per a la reobertura al trànsit del 
Camí del Mig i la presentada pel Grup Muni-
cipal de CiU per tal de sol·licitar accions 
que facin possible la reobertura del Camí 
del Mig es van refondre en una d’única, que 
va ser aprovada per unanimitat.
 Moció presentada pel Grup Municipal 

d’ICV-EUiA per demanar la paralització 
de la licitació i l’execució de les obres i la 
revisió del projecte de ronda de Mataró, 
així com l’estudi informatiu de ronda del 

Maresme de Montgat a Cabrera de Mar. No 
va ser aprovada, en obtenir els vots a favor 
d’ICV-EUiA (3 vots), i en contra del PSC 
(6 vots), CiU (6 vots), ERC (3 vots) i del 
regidor no adscrit.

En el torn d’intervencions del públic, hi va 
haver intervencions de diversos ciutadans i 
ciutadanes que van protestar per la situació 
dels terrenys de l’antic Càmping Hispano 
(aquest tema també havia estat tractat en 
el torn de preguntes i suggeriments adre-
çats a l’Equip de Govern per part de regi-
dors d’ERC i de CiU) i del Camí del Mig, 
per la venda ambulant a la platja (consulta 
realitzada per una representant del Partit 
Popular), per l’estat dels carrers del Torrent 
Umbert (en aquest tema van incidir dos ciu-
tadans) i pels problemes amb la reducció 
de la taxa d’escombraries per als usuaris de 
la deixalleria i la deixalleria mòbil.

Dijous 21 d’octubre va tenir lloc el Ple 

del mes d’octubre, en què es van sot-

metre a votació els punts següents:

 Declaració de compatibilitat, funcionària 
Àrea de Recursos Humans. Aprovat per 
unanimitat.
 Declaració de compatibilitat, funcionà-

ria Àrea d’Urbanisme. Aprovat per una-
nimitat.
 Declaració de compatibilitat, funcionari 

Àrea de Tresoreria. Aprovat per unanimitat.
 Declaració de compatibilitat, funcionà-

ria Àrea d’Intervenció. Aprovat per una-
nimitat.
 Aprovació de la modificació referent als 

impostos i les taxes de les ordenances fis-
cals per a l’any 2011. Aprovat amb els vots 
a favor del PSC (7 vots), ICV-EUiA (3 vots) 
i dels regidors no adscrits (2 vots), i en con-
tra de CiU (5 vots per l’absència d’un regi-
dor) i ERC (3 vots), després de la incorpo-
ració de l’esmena dels regidors no adscrits i 
d’alguns punts de les esmenes presentades 
pels grups municipals de CiU i ERC.
 Expedient de modificació del pressupost 

12/2010, per suplement de crèdit. Aprovat 
per unanimitat.
 Aprovació del compte general del 2009. 

Aprovat per unanimitat.

En el torn d’intervencions del públic, un 
ciutadà va protestar per l’estat dels ter-
renys del futur parc Vallmora i una ciutada-
na, en representació de l’AMPA de l’escola 
Sagrada Família, va demanar una solució 
al problema que ocasionen els vehicles que 
aparquen reiteradament davant l’escola.

El dijous 18 de novembre va tenir lloc 

el Ple del mes de novembre, en què 

es van sotmetre a votació els punts 

següents:

 Modificació de la plantilla, llistat i catàleg 
de llocs de treball. Aprovat per unanimitat.
 Modificació de l’article 45 de l’ordenança 

municipal de circulació vigent. Aprovat per 
unanimitat. 
 Aprovació de la concessió d’un ajut al 

Club Bàsquet el Masnou. Aprovat per una-
nimitat.
 Aprovació de la modificació de la disposi-

ció transitòria de l’Ordenança fiscal regula-
dora de la taxa per recollida d’escombrari-
es de l’any 2010, per incloure-hi la regulació 
de la bonificació per a les activitats i els 
comerços situats al carrer de Josep Llimo-
na. Aprovat per unanimitat.
 Acceptació de crèdit per als equipaments 

a la platja i aprovació del conveni regulador 
amb Caixa Crèdit Cooperació Local. Apro-
vat per unanimitat.
Es va presentar un punt d’urgència per 
aprovar l’actuació “Pavelló de patinatge”, 
inclosa a l’acord de Govern de 20 de juli-
ol de 2010, i sol·licitar al Consell Català de 
l’Esport la concessió de la subvenció. Tant 
la urgència com la proposta van ser apro-
vades per unanimitat.

Mocions
 Moció presentada pel Grup Municipal 

d’ICV-EUiA en oposició al projecte de la 
ronda del Baix Maresme, paral·lela a l’au-
topista C-32, entre Montgat i la ronda de 
Mataró. Passa a comissió informativa a 
proposta del PSC, amb els vots a favor del 
PSC (7 vots) i CiU (6 vots), en contra d’ICV-
EUiA (3 vots) i ERC (3 vots), i l’abstenció 
del regidor i la regidora no adscrits (2 vots).
 El Grup Municipal d’ICV-EUiA va presen-

tar una moció d’urgència de rebuig davant 
dels esdeveniments a Al-Aaiun, al Sàhara 
Occidental. Aprovada per unanimitat.

En el torn d’intervencions del públic, el 
responsable de premsa del CD Masnou 
va demanar explicacions sobre el procés 
de gestió del canvi de gespa artificial del 
camp d’esports municipal. També, el presi-
dent d’aquest Club, Roberto Hernández, va 
demanar explicacions al regidor d’Esports 
per la seva absència a la darrera reunió i 
un ciutadà va demanar l’arranjament dels 
accessos al camp.

Dos ciutadans van voler expressar la 
seva disconformitat pel que fa al projecte 
de la ronda del Baix Maresme i un ciutadà 
es va queixar de la gestió dels descomptes 
de la Deixalleria.

Abans de començar l’ordre del dia, l’al-
calde i els representants de totes les forces 
polítiques que conformen el consistori van 
recordar la figura de l’exregidor Carles Cor-
bera fent un minut de silenci per la seva 
pèrdua. 

4     

Plens dels mesos de setembre, 
octubre i novembre

Setembre

Moment del Ple municipal del mes d’octubre.
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El divendres 10 de desembre, el secretari 
general en funcions del Departament de 
Governació i Administracions Públiques, 
Jaume Oliveras, acompanyat de la direc-
tora general en funcions d’Acció Cívica, Vio-

lant Mascaró, va inaugurar l’Oficina d’Ac-
ció Ciutadana del Masnou (antiga Oficina de 
Benestar Social). A més de la participació 
de l’alcalde del Masnou, Eduard Gisbert, 
l’acte inaugural va comptar també amb 
l’assistència de l’alcalde d’Alella, Andreu 

Francisco, dels regidors i regidores del 
consistori masnoví i de diverses entitats del 
Masnou. L’acte va ser conduït per Isabel 

Alemany, la responsable d’aquesta Oficina 
des que es va posar en marxa l’any 1994.

La nova Oficina es troba al passeig de 
Prat de la Riba, 30, per informar i orientar 
els ciutadans i ciutadanes, tant de manera 

col·lectiva com individual, sobre totes les 
prestacions en matèria de benestar social 
que facilita la Generalitat, efectuar els trà-
mits i les gestions necessaris per gaudir 
d’aquestes prestacions, i impulsar i donar 
suport a accions de tipus cultural, social i 
cívic que fomentin el desenvolupament del 
teixit associatiu als barris.

L’Oficina d’Acció Ciutadana del Mas-
nou, ubicada anteriorment a l’Edifici Cen-
tre, va tancar les portes al mes de març a 
causa de les obres d’ampliació de la Biblio-
teca municipal. Governació ha finançat amb 
43.000 euros les obres de remodelació del 
local que l’Ajuntament del Masnou ha cedit 
a la Generalitat, al passeig Prat de la Riba. 
El 3 de setembre passat, Jaume Oliveras i 
Eduard Gisbert van signar el conveni de 
cessió del local. D’esquerra a dreta: Mascaró, Gisbert i Oliveras.

Inaugurada la nova Oficina d’Acció Ciutadana 
del Masnou al passeig de Prat de la Riba

CiU va ser la força més votada al Mas-
nou durant les eleccions al Parlament de 
Catalunya, celebrades el 28 de novem-
bre. Va obtenir un total de 4.953 vots 
(la qual cosa representa un 44,89% dels 
vots emesos), seguida del PSC, amb 
1.408 vots (el 12,76%). El PP va ser la 
tercera força més votada, amb 1.087 
vots (el 9,85%). ICV-EUiA va obtenir 964 

vots (el 8,74%) i ERC, 854 (el 7,74%). Es 
van comptabilitzar 321 vots en blanc (el 
2,91%). L’índex de participació va ser del 
65,30%. 

Un total de 17.019 masnovins i mas-
novines estaven cridats a les urnes per 
participar en aquesta jornada electoral i 
dipositar el seu vot en algun dels 14 col-
legis electorals del municipi. 

CiU, la força més votada al municipi, amb gairebé 
el 45% dels vots emesos

El servei informa i orienta la ciutadania sobre les prestacions en matèria de benestar social 
que facilita la Generalitat

Els resultats de les eleccions 
al Parlament de Catalunya 
al Masnou

Una nodrida representació d’entitats masnovines 
van voler ser presents a la inauguració. 

L’edifici de Roger de Flor, 23 es va estrenar com a col·legi electoral.
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Les inversions incloses dins dels fons esta-
tals per a l’ocupació i la sostenibilitat local 
(FEOSL) continuen donant els seus fruits. 
Els projectes que s’estan duent a terme 
amb aquests fons tenen com a objectius 
principals fomentar l’estalvi energètic i l’ús 
de les energies renovables. Una manera 
d’aconseguir-ho ha estat la instal·lació en 
diversos equipaments de sistemes de tele-
gestió per al control energètic. D’aquesta 
manera, es produeixen petites quantitats 
d’energia que, després, es venen a la com-
panyia subministradora o se’n descompta 
el valor de la factura de consum.

Energies sostenibles
El sistema de telegestió per al control 
energètic ja ha entrat en funcionament al 
Complex Esportiu Municipal, al camp de 
futbol d’Ocata, al camp de futbol del Mas-
nou i a l’Edifici Centre. En la mateixa línia 
de foment de les energies sostenibles, dins 
del FEOSL es va aprovar la instal·lació de 
plaques solars fotovoltaiques a l’edifici de 
Manteniment i al camp de futbol d’Oca-
ta. A final del mes d’octubre, les plaques 
ja estaven instal·lades a tots dos equipa-
ments i ja estan en funcionament.

Nou enllumenat
Amb la intenció de comptar amb sistemes 
més eficients i més sostenibles, s’ha reno-
vat totalment l’enllumenat públic en un 
sector de carrers al voltant de Fontanills:

- 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)

Aquesta actuació ja està finalitzada. A més 
a més, i a càrrec de les millores realitzades 
per l’empresa adjudicatària i la rebaixa 
econòmica, s’han dut a terme les inter-
vencions següents:

- Il·luminar amb llum blanca el carrer de Pere 
Grau

- Canviar els llums dels carrers següents:
  · Dr. Agell, des de la Nacional fins a Jaume I
  · Cuba 
  · Capitans Comellas
  · Adra
  · Pintor Villà, fins a plaça d’Ocata
  · Mare de Déu de Montserrat

També s’ha renovat l’enllumenat del sec-
tor al voltant del carrer de Buenos Aires:

- Sant Miquel (des de Joan XXIII fins a Romà 
Fabra)

- Cristòfor Colom (des de Navarra fins a Fre-
deric Bosch)

- Mare de Déu del Carme (fins a Buenos Aires)
- Buenos Aires
- Frederic Bosch (entre Cristòfor Colom i Mare 
de Déu del Carme).

Aquesta actuació ja està finalitzada. A més 
a més, i a càrrec de les millores realitzades 
per l’adjudicatari i la rebaixa econòmica, 
també s’han dut a terme les intervencions 
següents:

- Canvi dels carrers següents, per tal de 
   millorar-ne la il·luminació:
  · Rafael Casanovas i Sant Pere, des de l’es- 
  glésia fins a Torrent Umbert

  · Mare de Déu de Núria, Doctor Curell i les 
   Seixanta Escales

Una altra zona on s’ha renovat totalment 
l’enllumenat públic correspon al sector del 
voltant del carrer dels Ametllers:

- Ametllers i Almeria (des de Joan XXIII 
fins a Pollacra Goleta Constança)

- Pollacra Goleta Constança (entre els 
Ametllers i Almeria)

Aquesta actuació ja està finalitzada. A més 
a més, i a càrrec de les millores realitzades 
per l’empresa adjudicatària i la rebaixa 
econòmica, s’ha fet el canvi de llums de 
la plaça de Ramón y Cajal, per millorar-ne 
la il·luminació.

Alimentació per a vehicles elèctrics
Les actuacions en cada una de les àrees 
descrites permetrà la col·locació d’un punt 
doble per a l’alimentació de dos vehicles 
elèctrics a cada sector, amb la qual cosa, 
en total, es disposarà de tres punts dobles 
que podran alimentar sis vehicles elèc-
trics en total. El corresponent al sector 
del carrer de Fontanills ja està instal·lat, 
just al davant de Ca n’Humet; els altres 
dos estaran enllestits la setmana del 20 de 
desembre.

Millora de la recollida selectiva
La instal·lació de les tres noves àrees 
de contenidors soterrats (al carrer d’Al-
meria i al passeig de Joan Carles I) ja 
ha finalitzat. L’Ajuntament prepara una 
campanya informativa per als veïns i 
veïnes de les zones d’influència de les 
noves àrees.

Accessibilitat al CEIP Marinada 
i marquesines
Al mes d’octubre, es van reprendre les 
obres de millora dels accessos al CEIP 
Marinada i la instal·lació de marquesi-
nes de l’autobús urbà. Aquesta inter-
venció es va veure afectada pel concurs 
de creditors de l’empresa adjudicatà-
ria, cosa que va provocar un retard al 
calendari de les obres. Ara per ara, la 
millora de l’accessibilitat a l’escola ja 
ha finalitzat, així com la instal·lació de 
5 marquesines prevista als FEOSL. A 
més, s’hi afegiran 12 unitats més, sub-
vencionades per l’AMTU (Agrupació de 
Municipis Titulars de Transport Urbà), 
i es preveu que entre final de 2010 i 
principi de 2011 hi hagi una vintena de 
marquesines a tot el recorregut urbà. El 
regidor de Projectes i Obres i Mobilitat, 
Enric Folch, ha remarcat que aquesta 
actuació “ha permès tenir parades d’au-
tobús millors, que ofereixen un sostre 
i cobertura als laterals. És un primer 
pas per tenir un servei digne i comple-
tament correcte.”

Gespa al camp de futbol del Masnou 
i millora de Can Mandri
La renovació de la gespa del camp de 
futbol del Masnou ja està acabada. En 
el moment de tancar aquesta edició era 
previst que el cap de setmana del 18 i 19 
de desembre es poguessin desenvolupar 
amb normalitat les activitats esportives en 
aquest equipament.

Quant a l’ampliació del Casal de Gent 
Gran de Can Mandri, una vegada acabada 
l’estructura, s’està treballant en la distri-
bució interior, la col·locació de paviments 
i els tancaments exteriors d’alumini. 
Aquesta obra s’acabarà completament a 
final d’aquest mes de desembre. 

6     INSTITUCIONAL

Les millores dels FEOSL, en la recta final
Diversos equipaments ja han iniciat les tasques de telegestió de la producció energètica que generen

Des del 2 de novembre, ja està en funcionament un nou recorregut del bus urbà. Hi ha una parada modi-
ficada i, també, una de nova creació. La parada de nova creació és la 9b, situada al carrer de la Repúbli-
ca Argentina, davant del CAP, per facilitar l’accés al nou centre d’atenció primària. D’altra banda, el 
Servei Territorial de Carreteres ha denegat l’autorització per al trasllat de la parada número 10, a l’avin-
guda del President John F. Kennedy amb el carrer de l’Uruguai al carrer d’Àngel Guimerà (N-II) amb el 
carrer del Brasil. Per aquest motiu, l’Ajuntament del Masnou traslladarà aquesta parada al tram final 
del carrer del Torrent de Can Gaio. 

Modificacions al recorregut del bus urbà

El nou enllumenat dels tres sectors 
on s’ha intervingut suposa una millo-
ra significativa de la qualitat de l’es-
pai públic urbà del nostre municipi. A 
més, tal com ja s’ha descrit, les baixes 
econòmiques fetes per les empreses 
adjudicatàries han permès estendre 
molt més l’abast de cadascuna de les 
actuacions.

El canvi de marquesines també és 
important, ja que culmina el pla de 
millora del transport urbà del Masnou, 
iniciat l’any 2007, amb la integració 
tarifària. Igualment, el Casal de Gent 
Gran de Can Mandri gaudirà de prop 
de 200 metres més de nous espais, 
amb la qual cosa es dignifica evident-
ment l’equipament.

Enric Folch
Regidor de Projectes, 

Obres i Mobilitat

Una de les noves marquesines de l’autobús urbà. S’ha renovat l’enllumenat del carrer Fontanills. Alimentador per a vehicles elèctrics.
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Des de la Generalitat, es va endegar el pro-
jecte d’implantació de la ronda del Baix 
Maresme, una nova carretera lliure de peat-
ge que substituirà la funció interurbana de la 
carretera N-II i que ha de servir bàsicament 
per al trànsit comarcal del Baix Maresme. El 
projecte esmentat conté un estudi informatiu 
i ambiental de la infraestructura, en el qual 
la Generalitat justifica la proposta realitzada 
com la millor solució per al present i el futur 
de la mobilitat al Maresme. Aquest estudi ha 
estat sotmès a informació pública i s’ha sol-
licitat un informe als municipis afectats per 
la infraestructura. 

El 4 de desembre passat, el consistori mas-
noví va presentar a la Generalitat de Catalunya 
les al·legacions a l’estudi esmentat fonamenta-
des en el breu termini concedit per efectuar-les 
i la disconformitat amb el traçat previst. 

L’Ajuntament del Masnou considera, en 
primer lloc, que, atesa la complexitat del 
projecte, el termini atorgat per presentar 
al·legacions i per poder estudiar detinguda-
ment la documentació lliurada és totalment 
insuficient. Per aquest motiu en sol·licita una 
ampliació i demana que s’ampliï la informa-
ció mediambiental continguda en el projecte. 

L’altre punt en què se centren les al-
legacions és en la manca d’idoneïtat del tra-
çat previst, ja que la via proposada no s’ajus-
ta al territori i afecta de manera directa i 
inacceptable barris del municipi del Mas-
nou com són Maricel, Ramón y Cajal i Santa 
Madrona. Per aquesta raó, s’ha demanat un 
traçat alternatiu soterrat i que els quatre 
carrils previstos passin pel costat de mun-
tanya de l’autopista, i no dos per sobre i dos 
per sota, com estableix el projecte inicial.

Raons acústiques i mediambientals
Altres punts sobre els quals el Masnou 
ha presentat al·legacions són la manca 
de mesures per eliminar l’impacte sonor 
de la via proposada i l’autopista ja exis-
tent, molèsties que han estat reiterada-
ment denunciades pel consistori i que 
exigeixen accions decidides, com el 
soterrament del seu traçat, la col·locació 
de pantalles acústiques, l’asfalt sonore-
ductor o la reducció de la velocitat en 
travessar el terme municipal. És per 
això que també ha fet èmfasi en la 
necessitat d’un estudi millor d’impacte 
ambiental que prevegi les afectacions 
sonores i de qualitat de l’aire que s’ela-
bori amb una presa de dades durant un 
període de temps suficient en diferents 
èpoques de l’any. 

El conseller de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat, Francesc Baltasar; 
l’alcalde del Masnou, Eduard Gisbert, 
i el tinent d’alcalde d’Urbanisme i Habi-
tatge, Màxim Fàbregas, van lliurar, el 
30 de setembre, les claus dels vint habi-
tatges de protecció oficial per a gent 
gran del carrer de Josep Tarradellas. 
També van assistir al lliurament el direc-
tor general de Promoció de l’Habitatge, 
Joaquim Gascó; el conseller delegat 
d’Adigsa, Frederic Linares, i el director 
tècnic d’Habitatge de l’Institut Català del 
Sòl, Gonçal Marquès. Des de les 15 h, 
els adjudicataris i adjudicatàries van pas-
sar per la segona planta de Can Malet per 
signar el contracte dels pisos. Després de 
l’entrega de claus, tant les autoritats com 
les persones adjudicatàries van visitar 
els pisos. 

L’edifici té quinze habitatges d’un dor-
mitori i cinc de dues habitacions, amb 
una superfície útil de 43 a 60 metres 
quadrats. També hi ha un aparcament de 
dinou places i un local. Les instal·lacions 

inclouen una xarxa separativa d’aigües i 
plaques per a l’aprofitament de l’energia 
solar per a la producció d’aigua calenta 
sanitària.

Els pisos han estat construïts per 
l’Institut Català del Sòl i seran adminis-
trats per Adigsa, empresa pública ads-
crita al Departament de Medi Ambient i 
Habitatge. L’obra ha tingut un cost d’1,42 
milions d’euros i l’empresa adjudicatà-
ria ha estat Construcciones Curto, SA. El 
projecte ha estat a càrrec dels arquitec-
tes Gemma Aznar i Manel Pallarès.

Aquesta és la tercera promoció d’ha-
bitatge protegit que es fa al municipi i 
és la primera que va destinada a la gent 
gran. Les altres dues promocions es van 
destinar a joves menors de 35 anys: la 
primera promoció d’habitatge jove va 
ser de 18 habitatges a Can Jordana, les 
claus dels quals es van lliurar el 24 de 
febrer de 2007, i la segona va ser de 71 
habitatges al sector Llevant, les claus 
dels quals es van lliurar el 27 de juliol de 
2009. 

INSTITUCIONAL     7

L’Ajuntament presenta al·legacions 
al projecte de la ronda del Baix Maresme

El projecte presentat per la Generalitat sobre la ronda del Baix Maresme preveu que passi pel pont del tram final de l’avinguda de Joan XXIII.

Les persones adjudicatàries van poder visitar el seus pisos. 

UN DELS PUNTS EN 
QUÈ SE CENTREN LES 
AL·LEGACIONS ÉS EN LA 
MANCA D’IDONEÏTAT DEL 
TRAÇAT PREVIST, JA QUE 
LA VIA PROPOSADA NO 
S’AJUSTA AL TERRITORI 
I AFECTA DE MANERA 
DIRECTA I INACCEPTABLE 
BARRIS DEL MUNICIPI 
DEL MASNOU

Lliurades les claus dels pisos de lloguer per 
a gent gran del carrer de Josep Tarradellas

R
A

Ü
L 

A
N

D
R

EU

M
IR

EI
A

 C
U

X
A

R
T



Desembre de 2010     el Masnou viu8     

Amb la intenció de motivar la ciutadania del 
Masnou perquè faci les compres nadalen-
ques al municipi i evitar que es produeixi 
un efecte fugida cap a poblacions veïnes, 
l’Ajuntament, a través de la Regidoria de 
Promoció Econòmica, ha posat en marxa 
la campanya “Queda’t”. Un dels fonaments 
d’aquesta iniciativa, que es duu a terme des 
del 4 de desembre fins al 24, és aconseguir 
fomentar el comerç local sense que la cam-
panya suposi un esforç o una càrrega econò-
mica per als establiments comercials. 

A més d’una notòria campanya publici-
tària, ideada pel masnoví Marc Conca i que 
pretén  posar de relleu els beneficis del con-
sum de proximitat i que ha portat la imatge 
de la iniciativa a comerços i carrers i que, 
fins i tot, ha arribat a casa dels masnovins i 
masnovines, un dels atractius principals per 
als comerciants és la possibilitat de guanyar 
un dels sis vals de 500 euros per gastar a 
les botigues i serveis del Masnou. Per poder 
optar al concurs, la persona interessada 
ha de reunir tres tiquets de compra de tres 
comerços diferents del poble i lliurar-los 
als punts establerts per a aquesta finalitat 
(el Punt d’Informació Mòbil, PIMM), on se 
l’obsequiarà amb una ecobossa, amb la qual 
cosa es contribueix a promoure el consum 
responsable i respectuós amb el Medi Ambi-
ent. En total, s’ha previst que es repartiran 
6.000 ecobosses. El 4 de gener de 2011, a les 
17.45 h, a la plaça de Marcel·lina de Mon-

teys, se sortejaran els vals per valor de 500 
euros, que s’hauran de gastar al llarg d’un dia 
i abans del 31 de gener del 2010.

Cares del Masnou
Per reforçar la idea que tots els elements 
de la campanya són del Masnou i s’adre-
cen a l’objectiu de promoure la vitalitat i la 
qualitat de vida i dels serveis del municipi, 
a final del mes d’octubre es va dur a terme 
un càsting per trobar les persones, entre 
la població del Masnou, que finalment van 
posar la cara humana a la campanya. S’hi 
van presentar 15 persones entre les quals 
els responsables de la camapanya van triar 
Ricard Abelló i Laura Vidal.

Els guarniments propis del Nadal s’han 
completat amb pòsters per als comerços, 
amb banderoles, un espot publicitari al 
canal M1TV, cartells i pancartes que han 
difós l’esperit de la iniciativa per motivar 
els consumidors i consumidores a aprofitar 
el comerç de proximitat. El regidor de Pro-
moció Econòmica, Artur Gual, ha explicat 
que “vam fer aquesta campanya perquè 
som conscients que, amb la crisi, un dels 
àmbits que més està patint és el comerç. A 
més, també som coneixedors que al Mas-
nou es produeix una fuga de consum con-
siderable cap a altres municipis i calia tre-
ballar per aturar-la. Hem cregut oportú fer 
aquesta promoció del comerç local, també 
intentant que la iniciativa no suposés cap 
càrrega per al comerç” .

Queda’t, una campanya 
per promoure el comerç local

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Se sortejaran sis vals de 500 euros per gastar en un dia i al municipi

COM PARTICIPAR EN 
EL SORTEIG
Entregant tres tiquets al Punt d’Informa-
ció Mòbil que del 20 al 24 de desembre 
s’instal·larà a la plaça de Marcel·lina de 
Monteys. A canvi, la persona interessada 
rebrà una ecobossa i entrarà en el sor-
teig de sis vals de 500 € per gastar als 
comerços del Masnou. 
El sorteig serà el 4 de gener a la plaça 
de Marcel·lina de Monteys.En un càsting es van escollir el masnoví i la masnovina que han participat en els dos 

cartells de la campanya comercial. 

PER PODER OPTAR AL CON-
CURS, LA PERSONA INTERES-
SADA HA DE REUNIR TRES 
TIQUETS DE COMPRA DE 
TRES COMERÇOS DIFERENTS 
DEL POBLE I LLIURAR-LOS 
ALS PUNTS ESTABLERTS PER 
A AQUESTA FINALITAT
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Continuant la batalla contra la crisi eco-
nòmica i els seus efectes, l’Ajuntament del 
Masnou, a través de la Unitat de Promo-
ció Econòmica (UPEM), ha aconseguit 
diverses subvencions per un valor total 
de 465.000 euros adreçades a accions per 
augmentar l’ocupació. 

Treballant als espais verds i amb 
les noves tecnologies
D’una banda, l’UPEM gestionarà 291.196 
euros per crear 7 plans d’ocupació que han 
de donar feina a 49 persones amb les funci-
ons següents: arranjament d’espais verds; 
reciclatge, tractament de residus i campa-
nyes d’educació i sensibilització mediam-
biental; punt d’informació turística, cultu-
ral i comercial; vigilants cívics, i formació 

nous usuaris (eformadors). La pràctica 
que realitzen durant aquesta contractació 
els permet adquirir més experiència, que 
serà valuosa per buscar feines posteriors. 
I, d’altra banda, s’aconsegueixen millores 
evidents per al municipi quant al paisatge, 
el manteniment i la millora de la qualitat de 
vida de la població.

Millora i conservació d’edificis
Aquests plans ocupacionals s’afegeixen als 
que s’han dut a terme des de l’estiu, amb un 
pressupost de 189.500 euros i que donen 
feina a 29 persones, i també han fet inci-
dència en la millora del manteniment del 
municipi. Especialment, les persones con-
tractades s’han dedicat al manteniment i la 
conservació d’edificis, i han treballat en la 
millora de l’Edifici Centre, a l’aparcament 
de la plaça de Marcel·lina de Monteys i han 
dut a terme diverses actuacions de millora 
a les escoles.

En total, els plans ocupacionals d’en-
guany han suposat la contractació de 70 
persones. L’objectiu d’aquests plans és con-
tractar temporalment persones en situació 
d’atur perquè, mitjançant la feina que se’ls 
assigna i la formació que se’ls imparteix 
durant el període en què estan contracta-
des, després siguin capaces d’inserir-se al 
món laboral. Per al 2011, any en què caldrà 

continuar combatent els efectes cada vega-
da més notoris de la crisi, l’Ajuntament ja 
compta amb 6 plans ocupacionals i una 
persona per al servei d’itineraris personals 
d’inserció.

El regidor de Promoció Econòmica, 
Artur Gual, ha explicat que aquests plans 
d’ocupació són de gran utilitat perquè “fan 
possible que persones que vénen de sec-
tors professionals que han estat durament 
castigats per la crisi, com la construcció, 
puguin entrar en contacte i formar-se en 
nous filons professionals, com els relacio-
nats amb les noves tecnologies o el Medi 
Ambient”. Segons Gual, per al 2011 ja 
s’han concedit 6 plans ocupacionals que 
donaran feina a 44 persones, més 2 perso-
nes més destinades als itineraris personals 
d’inserció (IPI).

Més eines contra la crisi. Cursos 
de formació ocupacional
Una altra part important de la subvenció 
és la destinada als cursos de formació 
ocupacional, que permeten millorar les 
capacitats i la preparació de les persones 
que busquen feina o bé intenten millorar 
la seva situació actual. En total, Promo-
ció Econòmica de l’Ajuntament ha rebut 
120.000 euros per dur a terme 6 cursos. 
Alguns, ja s’han realitzat (informàtica i 
ofimàtica bàsica, monitor/a d’esports i 
auxiliar d’infermeria en geriatria), mentre 
que d’altres han començat a final d’octubre 
(informàtica i ofimàtica bàsica, comptabi-
litat i anàlisi de balanç, i atenció especia-
litzada a malalts d’Alzheimer). 

El 2009 es van dur a terme 5 cursos de 

formació ocupacional i van tenir una inser-
ció laboral propera al 30,5%, un percentat-
ge similar al dels anys anteriors.

Itineraris personals d’inserció
Per a totes aquelles persones que esti-

guin buscant feina, l’UPEM disposa d’un 
altre servei que ha demostrat la seva eficà-
cia: els itineraris personals d’inserció (IPI). 
El personal d’aquest servei acompanya i 
assessora les persones que ho vulguin en 
tots els moments del procés de buscar 
feina: des de la imatge personal, l’autoes-
tima, la confecció del curriculum vitae, la 
consulta d’ofertes laborals i la preparació 
de l’entrevista personal. 

Per al 2011, l’Ajuntament ha sol·licitat 
un programa IPI, que suposa dos llocs de 
treball, per un import de 52.651 euros. 
Els anys 2007-2008, durant un període de 
12 mesos, el servei va atendre un total de 
91 persones, 43 de les quals van trobar 
feina (un 47,3%); els anys 2008-2009, en 
6 mesos, les persones ateses van ser 42, 
13 de les quals es van inserir laboralment 
(30,95%), i durant el període de 2009-2010 
(6 mesos), les persones ateses van ser 
104, 17 de les quals van trobar feina (un 
16,40%).

Artur Gual també ha destacat la 
importància d’aquest servei perquè “és una 
manera d’acompanyar en el procés de bus-
car feina; es dóna un tracte molt directe 
que permet, alhora, detectar les necessitats 
de formació i ajudar a trobar sortides a 
situacions d’atur” i ha mostrat la seva satis-
facció per haver rebut la subvenció per 
poder continuar duent-lo a terme. 

Els testimonis
Virgínia Rovira 
Márquez
Treballadora del 
Pla ocupacional a 
l’Ajuntament del 
Masnou. 24 anys

Aquesta oportunitat de treballar gràcies 
als plans ocupacionals per mi ha estat 
molt positiva. M’ha servit per aprendre 
moltes coses. M’he sentit a gust i ara crec 
que tinc capacitat per fer moltes coses.

M. Antònia 
Ferré Marí
Treballadora del pla 
ocupacional com a 
informadora comer-
cial. 50 anys

Fa molts anys havia fet d’hostessa en 
fires i congressos. Valoro molt positiva-
ment aquesta possibilitat, perquè a la 
meva edat és complicat trobar feina i, 
tot i que les empreses demanen molta 
experiència, després no volen agafar 
persones de segons quines edats. Estic 
molt contenta.

PROMOCIÓ ECONÒMICA    9

Els plans locals d’ocupació creen llocs 
de treball per combatre la crisi
L’Ajuntament gestiona subvencions per prop de 500.000 euros per a accions diverses per 
augmentar l’ocupació. Els diferents programes al municipi donen feina a 70 persones

La majoria dels treballadors contractats fan tasques de manteniment i conservació de les instal·lacions municipals i escoles. 
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L’OBJECTIU D’AQUESTS 
PLANS ÉS CONTRACTAR 
TEMPORALMENT PERSO-
NES EN SITUACIÓ D’ATUR 
PERQUÈ DESPRÉS SIGUIN 
CAPACES D’INSERIR-SE AL 
MÓN LABORAL

ELS ITINERARIS PERSO-
NALS D’INSERCIÓ (IPI) 
ACOMPANYEN I ASSESSO-
REN LES PERSONES QUE 
HO VULGUIN EN TOTS ELS 
MOMENTS DEL PROCÉS DE 
BUSCAR FEINA
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El president de la Diputació de Barcelona, 
Antoni Fogué, l’alcalde del Masnou, Edu-

ard Gisbert, i el regidor de Serveis Socials, 
Xavier Serra, van donar a conèixer, el 19 de 
novembre passat, a l’Ajuntament del Masnou, 
el nou servei de teleassistència adaptat per 
a persones amb disminució auditiva, impul-
sat per la Diputació de Barcelona en col-
laboració amb la Federació de Persones Sor-
des de Catalunya (FESOCA). A l’acte, també 
hi va assistir la directora del Servei d’Atenció 
a Persones Sordes i Famílies de la FESOCA, 
Encarna Muñoz; la diputada de Benestar 
Social de la Diputació, Montserrat Balla-

rín, i la diputada adjunta, Teresa Padrós. 
Gisbert va valorar molt positivament 

aquest servei i es va mostrar satisfet per-
què el Masnou ha estat un dels sis muni-
cipis de la província de Barcelona on es 
durà a terme aquesta prova pilot pionera 
a Espanya. D’altra banda, Fogué va cele-
brar la creació d’aquest nou servei i va 
explicar que s’oferirà, com a prova pilot, 
a vint persones amb discapacitat auditi-
va de diferents municipis de la província, 
entre ells el Masnou, entre els mesos de 
novembre del 2010 i maig del 2011, espe-
cialment a persones que viuen soles o amb 

manca d’autonomia personal i, també, als 
seus cuidadors, un suport perquè puguin 
continuar vivint en el seu entorn habitual. 
En el seu torn, Muñoz va recordar les difi-
cultats comunicatives de les persones amb 
discapacitat auditiva, per la qual cosa el 
nou sistema suposa una gran satisfacció. 
També va tenir paraules d’agraïment per la 
sensibilitat mostrada per aquest tema per 
l’Ajuntament del Masnou.

Després de l’acte, el president de la 
Diputació, l’alcalde, el regidor, la diputada 
de Benestar Social de la Diputació i la direc-
tora del Servei d’Atenció a Persones Sordes 

i Famílies de la FESOCA van visitar el domi-
cili d’una usuària masnovina que forma part 
d’aquesta prova pilot del servei de teleassis-
tència adaptat. Un cop allà, es va mostrar, in 
situ, el funcionament d’aquest nou servei.

Actualment, el servei local de teleassis-
tència compta amb més de 55.000 usuaris i 
usuàries a 296 municipis de la província de 
Barcelona. Aquesta eina, impulsada per la 
Diputació de Barcelona, permet a la perso-
na usuària comunicar-se 24 hores, els 365 
dies de l’any, amb professionals d’un centre 
d’atenció perquè, en el cas d’una necessitat, 
pugui ser atesa immediatament. 

L’Ajuntament del Masnou ha creat el Punt 
d’Informació a la Gent Gran, un servei 
d’atenció directa adreçat a la gent gran, 
familiars i persones cuidadores amb la 
intenció d’assessorar i orientar en dife-
rents àmbits, tant socials com lúdics. Al 
Punt d’Informació es pot trobar acolliment 
i suport amb una atenció individualitzada 
i confidencial, informació sobre diversos 
temes d’interès per a la gent gran (pensi-
ons, testament vital i autotutela, activitats 
lúdiques i culturals, formació o atenció a la 
dependència), informació sobre recursos 
assistencials (residències, casals o centres 
de dia) i informació específica (com cam-
panyes divulgatives o recomanacions).

El Punt d’Informació per a la Gent 
Gran es troba, el segon divendres de cada 
mes, de 9 a 13 hores, a l’edifici de Roger 
de Flor, 23. 

Es presenta al Masnou el servei de 
teleassistència adaptada per a 
persones amb discapacitat auditiva

Punt d’Informació 
per a la Gent Gran

La sala capitular de l’Ajuntament del Masnou va ser l’escenari, el 6 de novem-
bre, de la celebració de les noces d’or de deu parelles de masnovins i masno-
vines que aquest 2010 celebren el cinquantè aniversari de casades. L’alcalde, 
Eduard Gisbert, i el regidor de Gent Gran, Xavier Serra, després dels parla-
ments i en representació de la corporació, van lliurar a totes les persones 
assistents un recordatori de la trobada. 

Celebrades les noces d’or 2010

Aquesta prova pilot pionera a l’Estat es fa a sis municipis de la província de Barcelona

El servei s’ofereix el segon divendres de cada mes, 
de 9 a 13 hores, a l’edifici de Roger de Flor, 23

Les parelles que aquest any celebren els cinquanta anys de matrimoni. 

CIUTADANIA

La usuària Maria Teresa Planas, aprenent a utilitzar el nou sistema de teleassistència. L’acte de presentació es va poder seguir amb subtitulació i traducció al llenguatge de signes.
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Durant el matí del 13 de desembre, al 
costat de la nova plaça d’skate del parc 
esportiu de Pau Casals, es va instal·lar el 
primer fanal autònom que combina ener-
gia eòlica vertical i solar per carregar les 
bateries i funcionar totalment desconnec-
tat de la xarxa elèctrica. El funcionament 
del fanal suposa un estalvi tant econòmic 
com del consum elèctric. A més, com que 
disposa de tecnologia LED, l’emissió de 
carboni a l’atmosfera és gairebé imper-
ceptible. A la tarda, es va fer la primera 
prova de llum i, durant uns quinze dies, 
se’n realitzaran proves de funcionament. 
La inauguració oficial es preveu a principi 
de l’any vinent. 

Aquest prototip, de l’empresa masnovi-
na IGS-Wind, ha buscat aprofitar al màxim 
les capacitats del generador eòlic de tecno-
logia d’hèlix vertical amb 400 W de potència 
dissenyat per Philippe Stark. Aquest giny 
consta de dos panells solars que s’encarre-
guen de proveir l’electricitat necessària a 
dos llums LED de 120 W cada un. 

Aquesta actuació s’inclou al pacte 
d’alcaldes, al qual l’Ajuntament del Mas-
nou està adherit, en què es manifesta el 
compromís del municipi per aconseguir 
els objectius comunitaris de reducció de 
les emissions de CO2 mitjançant actuaci-
ons d’eficiència energètica i relacionades 
amb les fonts d’energia renovables. 

Instal·lat el primer 
fanal autònom que 
combina energia 
eòlica i solar
Se’n preveu la inauguració per a començament 
de l’any que ve

El primer fanal 
sostenible del Masnou
ja es pot veure al parc 
esportiu de Pau Casals. 

El diumenge 28 de novembre va tenir lloc la XII Trobada d’Intercanvi de Plaques de 
Cava al carrer de Pere Grau. Durant la jornada, es va presentar la placa commemora-
tiva de la Trobada, onzena de la sèrie de vaixells de la marina del 1800. L’activitat es 
va complementar amb una visita al parc de Caramar i al circuit ferroviari Alfons Aragó 
(el trenet de cinc polzades). Al parc de Caramar es va fer una breu explicació de les 
instal·lacions i les persones assistents van poder passejar amb el trenet de cinc polza-
des. Posteriorment, el grup va visitar les maquetes de trens en miniatura de l’entitat 
Amics del Ferrocarril. Tant la Trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava com la visita 
guiada van ser organitzades per l’entitat Gent del Masnou, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament i diverses entitats. 

Cita clau per 
a col·leccionistes 
de plaques de cava

El Centre d’Acollida d’Animals 
de Companyia, inscrit al 
Registre de nuclis zoològics 
de la Generalitat 

ESQUIMA celebra la XIV 
edició de la Diada de Salut 
Mental i una mostra sobre 
artteràpia

El 23 de novembre passat, el Cen-
tre d’Acollida d’Animals de Com-
panyia de l’Ajuntament del Masnou 
(CAACM) va ser inscrit al Registre 
de nuclis zoològics del Departa-
ment de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya. El 
CAACM està situat al costat de la 
Deixalleria Mancomunada del Mas-
nou, Alella i Teià, i, per gestionar-lo, 
l’Ajuntament té signat un conveni 
amb l’Associació per a la Defensa 

dels Animals del Masnou (ADAM) 
que des de fa anys s’encarrega de 
tenir cura dels gossos abandonats 
del municipi.

ADAM és una associació porta-
da per persones voluntàries que 
realitzen una gran tasca d’atenció a 
aquests gossos. Una de les actuaci-
ons més importants és el foment de 
l’adopció, ja que és una de les asso-
ciacions amb una de les taxes més 
altes d’adopcions a l’any. 

L’entitat treballa contra l’estigma que suposen 
les malalties mentals

El diumenge 3 d’octubre, el pati del 
Casino del Masnou va acollir, durant 
tot el dia, la catorzena edició de la 
Diada de Salut Mental, organitzada 
per ESQUIMA. Amb aquesta ini-
ciativa, l’entitat vol treballar per 
la conscienciació social i lluitar 
contra l’estigma social que sovint 
acompanya les persones que tenen 
algun problema de salut mental.
Durant tot el dia, hi va haver actu-
acions, paradetes per comprar, per 
menjar i per gaudir de l’espectacle 
de color dels globus que es van dei-
xar anar alhora amb els desitjos 
de les persones participants pen-
jant. També hi va haver xocolata-
da i el gran i emblemàtic sorteig. 
D’altra banda, fins al 21 de desem-

bre, s’ha pogut visitar, a la Casa de 
Cultura, l’exposició “L’art de sentir, 
una mirada des de la salut mental”, 
organitzada per l’entitat. La mostra 
recull les obres realitzades pels usu-
aris i usuàries del taller d’artteràpia 
de l’entitat, en què es plasmen senti-
ments, emocions i pensaments de les 
persones afectades de malaltia men-
tal. La inauguració va ser el diven-
dres dia 3 de desembre, i va comptar 
amb l’assistència de l’alcalde, Edu-

ard Gisbert, el regidor Ernest 

Suñé i les regidores Cruz Álvarez 

Artidiello, Marta Neira i Irene 

Conesa, a més de l’educadora social 
i coordinadora d’ESQUIMA Celeste 

Flecha, i de la presidenta de l’enti-
tat, M. Rosa Rodríguez Vidal. 

Adoptar animals per Nadal
En aquestes dates de Nadal, és important recordar que un gos o un gat no és 
una joguina. Si voleu adquirir-ne un, podeu optar per l’adopció i sempre tenir 
en compte que cal:
- Que vagi lligat per la via pública i que se n’han de recollir els excrements.
- Identificar-lo amb un microxip.
- Censar-lo a l’Ajuntament.
- Posar-li una xapa identificativa al collar.
- Tenir-lo ben alimentat, correctament allotjat i donar-li les atencions vete-

rinàries necessàries per garantir-li un bon estat de salut.
- Si es tracta de gossos considerats potencialment perillosos per la normativa 

vigent, cal tenir una llicència municipal per poder conduir-los pels espais públics.
Consulteu l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals del Masnou (www.elmas-
nou.cat). No complir la normativa vigent pot comportar sancions de 30 a 30.000 €.

ADAM. adamprotectora@gmail.com - Telèfon: 650 796 050 
Adopcions: consulteu el web de l’Ajuntament www.elmasnou.cat o el web d’ADAM 
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Quan es planteja la proposta de la 
necessitat d’una nova infraestructura 
viària d’abast comarcal com la ronda del 
Maresme, la resposta més còmoda i fàcil 
és oposar-s’hi; i més encara amb la forma 
i manera com ho ha fet el Departament de 
Política Territorial de la Generalitat, amb 
l’estudi informatiu presentat als ajunta-
ments i el poc temps concedit per formu-
lar-hi al·legacions.

En canvi, però, si pensem de manera 
reflexiva en el creixement urbanístic de 
la comarca dels darrers vint o trenta anys 
–actualment la població total ja sobrepas-

sa els 425.000 habitants– i en la situació 
actual de les nostres infraestructures de 
mobilitat, avui pràcticament les mateixes 
que les dels anys seixanta i setanta del 
segle passat, s’arriba a la conclusió, com 
corroboren els tècnics que han estudiat 
a fons el tema, que la comarca necessi-
ta una alternativa per a la circulació dels 
més de 45.000 vehicles que avui circulen 
diàriament per l’N-II, arran de la façana 
litoral de les poblacions costaneres del 
Baix Maresme.

És molt important, doncs, que el traçat 
alternatiu de la nova via comarcal s’inse-
reixi adequadament al territori, que sigui 
compatible amb la mobilitat dels nostres 
municipis i que s’asseguri, amb les mesu-
res correctores que calguin, l’eliminació 

del impactes acústics i contaminants, tant 
de l’autopista actual com de la nova ronda 
del Maresme proposada.

És per tot això que l’alcalde del Mas-
nou, Eduard Gisbert, ha lliurat a la Gene-
ralitat les al·legacions corresponents con-
tra la proposta de ronda del Maresme i que 
es concreten en: a) manca de temps per 
poder estudiar adequadament la proposta 
i el complex contingut dels documents tèc-
nics; b) el desacord amb el traçat previst, 
per la seva manca d’adequació al territori, 
l’afectació inacceptable en barris sencers 
del Masnou, com Maricel, Ramón y Cajal i 
Santa Madrona, motiu pel qual es demana 
un traçat alternatiu soterrat; c) la manca 
de mesures per eliminar l’impacte sonor 
de la nova via i de l’autopista actual ja 

existent, molèsties reiteradament denun-
ciades per l’Ajuntament del Masnou, i que 
exigeixen accions decidides com el soter-
rament o la cobertura de trams del traçat, 
pantalles acústiques realment efectives, 
paviments especials sonoreductors, etc., 
i d) finalment, la confecció d’un millor 
estudi d’impacte ambiental que prevegi les 
possibles afectacions dels contaminants 
atmosfèrics i els seus efectes en la salut 
de les persones.

Entenem que és imprescindible el con-
sens per tal que la construcció d’una nova 
via, com la ronda del Maresme, no afecti 
negativament els ciutadans i ciutadanes 
que viuen més a prop ni condicioni el futur 
desenvolupament urbanístic i de la mobi-
litat dels municipis afectats.

La ronda del Baix Maresme, una 
infraestructura amb polèmica

Al setembre, el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques (PTOP) de la 
Generalitat de Catalunya va presentar els 
estudis del traçat de la futura ronda del 
Baix Maresme, entre Montgat i Mataró. 
Aquesta ronda constarà de quatre carrils 
(dos per sentit) i a l’altura del Masnou hi ha 
previstos dos carrils per dalt i dos per baix 
de l’autopista actual. 
Es tracta de la infraestructura viària més 
important que volen construir des dels anys 
seixanta, i comportarà un impacte mediam-
biental i sobre les persones molt important 
al Masnou. A l’altura del municipi, aquesta 
infraestructura afectarà molt especialment 

els veïnats del Masnou Alt i Santa Madrona, 
en el cas que s’acabi construint. Als efec-
tes negatius sobre les persones provocats 
per la ja més que amortitzada autopista, 
caldrà afegir-hi els sorolls, la contaminació 
de l’aire... de la nova ronda. La construcció 
d’aquesta ronda suposa prioritzar la inver-
sió pública per afavorir la mobilitat amb 
transport privat. Tenint en compte que actu-
alment les retencions es concentren entre 
Montgat i Barcelona, tampoc no creiem que 
la ronda del Maresme solucioni el problema 
d’accés a Barcelona. 

Esquerra Republicana de Catalunya 
va ser un dels partits que va donar suport a 
l’acord entre el Consell Comarcal del Mares-
me i el Departament de PTOP, en el qual 
Esquerra va aconseguir que els dos partits 
amb més representació acceptessin tota una 

sèrie de mesures per afavorir el transport 
públic. Un cop implantades aquestes mesu-
res, caldria valorar la necessitat de construir 
o no la ronda del Baix Maresme. Entre les 
mesures per afavorir el transport públic, hi 
havia inversions i actuacions en matèria de 
transport ferroviari (millorar la freqüència i 
la capacitat de la línia actual, projecte de la 
línia orbital...) i de transport públic per carre-
tera, amb l’objectiu de millorar la seva xarxa 
a tota la comarca, i la transformació de l’N-II 
en una via cívica.

Malauradament, el Departament no ha 
complert els compromisos que tenia amb el 
Consell Comarcal del Maresme, i el primer 
projecte que ha tirat endavant és l’aprova-
ció de l’estudi de la futura ronda. Davant 
d’aquest incompliment, ERC defensa el que 
ja fa molts anys que estem fent: una aposta 

clara pel transport públic, la transformació 
de l’N-II en una via cívica i l’alliberament de 
peatges de la C-32 per als residents al Mares-
me, i ens posicionem en contra de la nova 
ronda.

Al Ple del mes de novembre, el PSC, 
amb el suport de CiU, va evitar que cada 
un dels grups es posicionés sobre la ronda 
i van passar la moció al mes de desembre. 
Amb això, aquestes dues forces aconse-
guien evitar mostrar la seva postura favo-
rable a la ronda abans de les eleccions 
al Parlament i que finalitzés el temps per 
presentar-hi al·legacions, de manera que la 
possible aprovació de la moció no afectés 
les al·legacions que l’alcalde tenia previst 
presentar.

Finalment, vull aprofitar aquesta ocasió 
per desitjar-vos que passeu un bon Nadal.

No a la ronda del Baix Maresme

En el context econòmic i social actual, en 
què, malauradament, no es generen gaires 
expectatives per a la recuperació econòmi-
ca, creiem que és del tot negativa la deci-
sió del Govern municipal d’apujar el rebut 
de l’IBI gairebé un 5% per al proper 2011. 
Hem de tenir en compte que la rellevància 
d’aquest impost en el conjunt de la fiscali-
tat local de totes les famílies del Masnou 
castiga la ja malmesa butxaca dels vilatans, 
afectada per la pujada de l’IVA i d’altres 
impostos, que són els que estan pressio-
nant a l’alça l’IPC, i no pas el dinamisme 
de l’activitat econòmica. Creiem que, en 
aquests moments, la ciutadania ens exigeix 
un esforç addicional d’austeritat i contenció 

de la despesa, i aquests criteris precisament 
són els absents en l’actual agenda política 
del Govern municipal del Masnou, que, 
de tant autoproclamar-se d’esquerres, ha 
necessitat l’ajut dels dos exregidors del PP 
per tirar endavant l’augment de la pressió 
fiscal per a l’any vinent.

Una darrera operació d’avançament de 
les inversions del 2011 a crèdit de 850.000 
euros, malgrat haver-hi votat afirmativa-
ment atesa la necessitat i la importància 
de les inversions a executar, no pot amagar 
el fet ni la preocupació que tenim des de 
CiU, perquè l’endeutament del Masnou ja ha 
sobrepassat els límits que el Govern central 
considera raonables i prudents per a l’any 
2010 i posteriors. No podem obviar que, al 
llarg d’aquest any, s’han hagut de renegociar 
amb les entitats financeres ajornaments en 
els terminis de pagament de préstecs i que, 

els propers anys, serà molt difícil, per no dir 
impossible, escometre nous projectes d’in-
versió, ni tan sols la remodelació o millora 
d’equipaments actuals. Tenim la sensació 
que, tant la gestió financera efectuada a 
la Generalitat com l’actual a l’Ajuntament 
del Masnou van, de passada, encaminades 
expressament a deixar un llast important 
perquè els nous gestors tinguem les mans 
lligades una llarga temporada.

Una d’aquestes inversions a la qual fem 
referència és l’annex o l’ampliació del Com-
plex Esportiu actual, que se’ns vol presentar 
com un esdeveniment sobrevingut i de dar-
rera hora, tot i que tenim el convenciment 
que els terminis estan apamats per poder-
ne col·locar la primera pedra a les portes 
d’unes noves eleccions municipals. Som del 
parer que la necessitat d’un nou poliespor-
tiu ve donada de ja fa temps i manifestem 

que el Govern actual ha tingut gairebé vuit 
anys per fer realitat, amb diverses fórmules 
i opcions, un equipament per donar res-
posta a les necessitats globals de la nostra 
vila i de les entitats esportives. El Masnou 
actual necessita un equipament durador i 
amb capacitat per als propers 20 o 25 anys 
i, si la gestió del Govern actual no hagués 
estat tan erràtica en aspectes com el de la 
recuperació del solar de l’antiga caserna o 
la desviació pressupostària de les obres del 
Mercat Vell, avui podríem parlar d’un nou 
pavelló amb característiques per satisfer 
àmpliament les necessitats i les expectati-
ves del municipi. Estem convençuts que al 
darrere de tot plegat s’hi amaga electoralis-
me i curtterminisme, i no pas allò de pensar 
en el futur de les generacions i del Masnou.

Desitgem a tothom un bon Nadal i un 
feliç any 2011.

Fiscalitat, endeutament, 
poliesportiu i cintes de vídeo

Un dels temes que els darrers mesos està 
suscitant més controvèrsia al Maresme és el 
projecte de ronda del Maresme i, si alguna 
cosa està meridianament clara pel que fa a 
les propostes de mobilitat per al Maresme, 
és que l’única força política que ha mantingut 
una postura coherent ha estat ICV-EUiA. 

Mentre que la resta de formacions polí-
tiques han anat adaptant les seves posicions 
en funció de la conjuntura política, posant 
pel davant dels interessos de la comarca els 
interessos electorals, la Comissió Comar-
cal d’ICV, al mes de desembre de 2001, va 
aprovar una resolució en la qual reclamava 
l’alliberament del peatge de l’autopista, la 
construcció de noves sortides que la fessin 
més permeable, la reconversió de l’N-II en 
una via de comunicació interna del Mares-
me i, a la vegada, manifestàvem la nostra 
aposta decidida pel transport públic (dema-
nant l’ampliació de la xarxa existent per tal 
de disminuir l’ús dels vehicles privats) i ens 
oposàvem tant a la construcció de dos nous 

vials laterals com a la d’una autovia paral·lela 
a l’autopista.

Ara, nou anys després, i com a conse-
qüència d’un acord del Consell Comarcal 
que va comptar amb l’aprovació de PSC, CiU 
i ERC i amb el vot en contra d’ICV-EUiA, el 
Departament de Política Territorial ha propo-
sat la construcció de la ronda del Maresme 
i ha provocat que les forces polítiques s’hi 
hagin posicionat. 

Al Masnou, ICV-EUiA va convocar un 
acte informatiu a Els Vienesos, al qual van 
assistir més de cent persones, en el qual va 
exposar les raons del seu rebuig a la ronda. 
També va presentar una moció al Ple de 
l’Ajuntament, que no va poder ser debatuda, 
perquè una maniobra conjunta del PSC i CiU 
va ajornar-ne la discussió fins després de la 
celebració de les eleccions del 28 de novem-
bre passat.

La nostra oposició a la construcció de 
qualsevol proposta de ronda es basa, en sín-
tesi, en els arguments següents:
– La nova via proposada, que incompleix 
instruments de planificació aprovats pel 
Govern de la Generalitat, és incompatible 

amb els objectius de mobilitat sostenible 
per al Maresme i posa fi a la preservació dels 
sòls no urbanitzables i n’amenaça la super-
vivència. 
– La ronda suposa la desaparició d’espais 
destinats a parcs, jardins i equipaments 
municipals en alguns dels municipis afectats 
i posa en perill algunes espècies protegides, 
així com elements d’interès des del punt de 
vista arqueològic. A més, l’impacte acústic de 
la nova via, afegit al que ja comporta l’actual, 
superaria amb escreix els límits permissibles.
– Finalment, la despesa prevista per a la seva 
construcció, més de 215 milions d’euros, 
sense comptar el manteniment anyal (1,25 
milions d’euros l’any), és absolutament injus-
tificable i posa en perill l’aplicació d’altres 
mesures alternatives, que podrien contribuir 
de manera més efectiva i sostenible a la millo-
ra de la mobilitat al Maresme, com ara les 
contingudes a la resolució d’ICV esmentades 
a l’inici d’aquest escrit. 

Per tant, per ICV-EUiA la discussió no és 
si la ronda es construeix per damunt o per 
sota de l’autopista actual, ni tampoc si les 
rotondes i els accessos són en un lloc o en un 

altre. Per ICV-EUiA, la discussió és molt més 
fàcil: ronda sí o ronda no. I la nostra postura 
és clara: RONDA NO!

És per tot això que us animem a fer cos-
tat a les demandes contingudes a la nostra 
moció: 
– No a una nova via paral·lela a l’actual auto-
pista C-32 a l’altura del Maresme i demanda 
de retirada del projecte.
– Exigència que qualsevol nova proposta 
respecti la normativa vigent i els elements 
de planificació territorial aprovats, apliqui 
criteris de major cura i respecte al territori i a 
la població que hi viu, prioritzi els aspectes de 
mobilitat amb transport públic i nova xarxa 
ferroviària, i que preservi el sòl no urbanitza-
ble i el patrimoni arqueològic i natural de la 
nostra comarca, així com el paisatge.

Exigència que, de manera immediata, 
s’iniciï el procés per a l’adjudicació de la 
redacció del projecte executiu per a la trans-
formació de l’actual N-II en una via cívica de 
caràcter local a l’altura del Masnou, Premià 
de Mar, Vilassar de Mar i Cabrera de Mar, i 
que aquesta redacció es faci amb l’estreta col-
laboració dels municipis esmentats. 

No a la ronda del Maresme!

Màxim Fàbregas
Portaveu del Grup 
Municipal d’ICV-EUiA

Frans Avilés
Regidor no adscrit

El 28 de novembre passat, amb motiu de 
les eleccions autonòmiques al Parlament 
de Catalunya, estaven cridats a votar uns 
5.350.000 ciutadans i ciutadanes. De tots 
ells, només ho van fer poc més de la mei-
tat en un sentit real, és a dir, per alguna 
de les formacions que s’hi presentaven. La 
resta, o es van abstenir (la immensa majo-
ria) o van votar en blanc o els vots van 
ser nuls (al Masnou, en una de les urnes 

hi havia una rodanxa de xoriço dins del 
sobre de votació, a tall d’exemple). 

Recordo perfectament el dia després 
de les eleccions autonòmiques del 2006, 
quan els dirigents polítics, a diferència 
d’ara, van fer una reflexió en veu alta 
sobre la necessitat de revertir aquesta 
tendència ciutadana de no participar 
en la vida política d’una manera més 
activa, com sí que passa a les eleccions 
generals. Fins i tot es va crear una con-
selleria de participació ciutadana a la 
Generalitat, la qual cosa va contagiar el 

nostre equip de govern local, que també 
va crear una regidoria de participació. 
En ambdós casos, sembla que han servit 
més per cobrir l’expedient que per dur a 
terme una autèntica política d’acció de 
persones anònimes que vulguin sentir-se 
útils envers la seva societat. 

Els partits polítics no són gaire 
amics de dur a terme aquestes iniciati-
ves, perquè lapiden les seves expecta-
tives de control i domini de la política 
com avui l’entenem. Sembla, doncs, un 
contrasentit que hagin de ser els partits 

els que hagin d’impulsar aquesta nova 
realitat que ha d’acabar per imposar-se, 
a través dels moviments socials de caràc-
ter més general, que avui són minoria en 
l’espectre polític però que d’un temps 
en endavant revertiran aquesta situació 
fins a situar la ciutadania en l’autèntic 
punt de partida de la nova política a casa 
nostra. 

No vull desaprofitar l’ocasió per feli-
citar aquestes festes nadalenques a tots 
els masnovins i desitjar-los una magnífi-
ca entrada d’any 2011.

Futur incert?

Joaquim Fàbregas 
Portaveu del Grup 
Municipal d’ERC

Enric Folch
Portaveu del Grup 
Municipal del PSC

Pere Parés 
Portaveu del Grup 
Municipal de CiU
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Pels volts de l’any 1984, un grup d’amics 
procedents de l’escoltisme es van retro-
bar amb la idea de seguir mantenint el 
contacte i organitzar activitats culturals 
al Masnou. Aquelles trobades inicials, 
després de diversos debats i propostes, 
van donar peu a la creació de l’associa-
ció Gent del Masnou, que es va constituir 
formalment el 27 de gener de 1985. Des-
prés d’un període de precarietat, durant 
el qual van ser acollits a la seu del Casinet 
(SOCNUM), el 26 de febrer de 1989 van 
aconseguir la inauguració de la seu social 
al carrer del Doctor Josep Agell, 9, propi-
etat de la Fundació La Calàndria, espai on 
l’entitat s’ha consolidat i ha anat creixent 
fins a la data d’avui.

D’acord amb l’esperit que va donar peu 
a la creació de l’entitat, la voluntat princi-
pal de Gent del Masnou és la promoció i la 
defensa de la llengua i la cultura catalanes, 
instrumentada des de quatre vessants o 
vocalies: cultural, cívica, esportiva i recre-
ativa, al capdavant de cadascuna de les 
quals hi ha un responsable o vocal i dife-
rents col·laboradors. L’entitat compta actu-
alment amb prop de cinc-centes persones 
associades.

Un no parar d’activitats i records
Després de 25 anys de camí, els projec-
tes més immediats que tenen passen per 
mantenir el reconeixement i l’adhesió de 
la població a través de les múltiples acti-
vitats que organitzen des de cada vocalia: 
exposicions de diferents temàtiques; confe-
rències; recitals; visites culturals; presenta-
cions de llibres; la Coral Xabec; cursos de 
teatre, balls de saló, swing i gaita; la fira 
anual de Santa Llúcia; la Trobada anual 
de Col·leccionistes de Plaques de Cava; el 
grup escènic Rauxa; col·laboracions diver-
ses amb les plataformes cíviques, com El 
Masnou 21, Al Masnou Decidim i la Flama 
del Canigó, i amb entitats com DISMA, 
ESQUIMA i Banc de Sang i Teixits; i, molt 
especialment, l’edició mensual i gratuïta 
del butlletí de l’entitat, a l’abast de tota la 
població. 

Socialment, el canvi més significatiu 
que recorden d’aquests vint-i-cinc anys és 
el que van comportar les primeres passes 
de la democràcia, que “va suposar il·lusió 
i participació. Aquella embranzida inicial 
va generar moltes esperances. És un fet, 
però, que, amb el pas del temps, la societat 
s’ha anat desmotivant; la prova la tenim en 

la baixa participació en les diferents con-
vocatòries electorals. És imprescindible 
que la societat civil i els polítics recuperin 
la complicitat, i es fonguin en un projecte 
comú en benefici dels ciutadans i del país. 
Si no, el divorci cada cop serà més evident”, 
expliquen. 

Mirant cap al futur, l’entitat afirma que 
“l’únic futur possible és el relleu –proper o 
llunyà– dels qui avui estem al davant de 
Gent del Masnou i això vol dir trobar gent 
abnegada i convençuda, disposada a donar 
sense esperar res a canvi. Volem creure que 
això és possible i aprofitem aquest finestral 
per animar, especialment la gent jove amb 
inquietuds socials, a apropar-se a l’entitat. 
Les possibilitats són moltes i l’entitat cami-
narà al pas que vulguin marcar aquestes 
noves generacions”. 

Gent del Masnou
25 anys reivindicant pel municipi 

Joan 
Casals
President

Vint-i-cinc anys essent president, 
es diu ràpid! Què li aporta ser-ho?
Efectivament, vint-i-cinc anys són 
molts anys i potser ja tocaria anar 
pensant a deixar pas… Aquests vint-i-
cinc anys al front de Gent del Masnou 
m’han aportat de tot: moltes satis-
faccions i també alguns maldecaps i 
sacrificis, il·lusions, la importància del 
treball en equip, refer velles amistats 
i descobrir-ne de noves, i, sobretot, 
m’han permès seguir fidel a la premissa 
que vaig rebre de l’escoltisme quan era 
jove: l’esperit de servei al meu poble i al 
meu país. Ha valgut la pena!

Quins beneficis reporta aquesta 
entitat per al poble i per a les 
persones que en formen part?
Com a entitat que opera al marge de 
qualsevol partit polític o ideari reli-
giós, Gent del Masnou és un punt de 
trobada per a molts masnovins que 
tinguin inquietuds i vulguin participar 
en la construcció d’un poble més culte 
i cívic, aglutinant energies de diferents 
procedències. Crec que amb l’oferta 
d’activitats actual hi ha molta gent que 
s’hi pot sentir atreta i cridada a parti-
cipar-hi. 

Com animaria la població a fer-se’n 
sòcia?
Els diria que Gent del Masnou és un 
calaix de sastre on trobaran: activi-
tats culturals i d’esbarjo de tot tipus, 
amistats, ganes de passar-s’ho bé, 
possibilitats de col·laborar i participar 
en la marxa de l’entitat, compromís en 
les accions cíviques del poble i el país, i 
tantes coses més que podem ser capa-
ços d’emprendre amb la suma de nova 
gent. Gent del Masnou no és imprescin-
dible, però sí que és necessària per al 
Masnou, i la incorporació de nous socis 
ens permetrà seguir sent útils al nostre 
poble.

Com contactar-hi?
Carrer del Dr. Josep Agell, 9 
Telèfon: 93 126 82 20
gentmas@suport.org

Una de les exposicions que organitza l’entitat a la seva seu del carrer del Dr. Josep Agell. El 28 de novembre passat va tenir lloc la darrera Trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava. 

L’emblema de l’entitat és la Coral Xabec, que ofereix diferents concerts al llarg de l’any.

l’entitat
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viu l’agenda Del 20 de desembre de 2010 al 31 de gener de 2011

14     

DESEMBRE 
21  Dimarts 

NADAL 
9 h · Mercat Municipal
Nadal al Mercat Municipal
Polvorons, torró i cava per a tothom
Durant tot el matí, el Mercat obsequia els 
clients i clientes amb un regal i els convida a 
polvorons, torró i cava.
Ho organitza: Mercat Municipal

18 h · Ca n’Humet (Espai de Trobada)
Taller de bijuteria
Espai obert per crear braçalets, collarets, 
etc., amb una tallerista especialitzada.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

23  Dijous 

17 h · Mercat Municipal
Nadal al Mercat Municipal
Tió amb una pila de regals
A partir de les 17 h, al vestíbul del Mercat, 
s’hi plantarà un tió gegant que cagarà regals 
per a tots els nens i nenes.
Ho organitza: Mercat Municipal

24  Divendres 

9 h · Mercat Municipal
Nadal al Mercat Municipal
Pare Noel per a tots els nens i nenes 
Durant tot el matí, el Pare Noel es passejarà 
pel Mercat i repartirà caramels per a tots 
els nens i nenes.
Ho organitza: Mercat Municipal

26  Diumenge 

ESPORTS 
11 h · Port esportiu
XXXI Cursa 
de Sant 
Silvestre
Ho organitza: Ajuntament 
del Masnou i Club 
Atletisme La Sansi

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

28  Dimarts 

10 h · Aparcament Amadeu I
Deixalleria mòbil
Fins al 2 de gener de 2011.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

GENER
1  Dissabte 

CAP D’ANY 
D’1 a 7 h · Ca n’Humet (sala polivalent)
Festa de cap d’any 
A les Barrakades 2011
Consulteu el preu d’aquesta activitat.
Ho organitza: Club del Ritme, Lleureka i Xalupa

2-3-4 

REIS MAGS 
18 h · Plaça de Marcel·lina 
de Monteys
Envelat dels carters 
reials
Els carters reials arriben al 
Masnou per rebre les cartes 
dels infants de la vila en nom 
de Ses Majestats els Reis 
d’Orient. Hi haurà narració 
de contes a càrrec del GAT.
Ho organitza: Comissió de Festes 
i Ajuntament del Masnou, 
amb la col·laboració del GAT

3  Dilluns 

De 18 a 20 h · Casino del Masnou
Taller de fanalets de Reis
Per a més informació o per informar que 
hi assistireu: albert@bbactivities.com 
o 679 632 929.
Preu: Socis: gratuït / No-socis: consulteu el 
preu d’aquesta activitat.
Ho organitzen: Bbactivities i Casino del Masnou

4  Dimarts 

NADAL 
17 h · Mercat Municipal
Nadal al Mercat Municipal: sor-
teig de deu lots de Nadal
Amb els tiquets de compra que els clients i 
clientes del Mercat Municipal dipositin a les 
urnes instal·lades dins del Mercat i al ves-
tíbul, es farà un sorteig de deu lots de Nadal. 
Ho organitza: Mercat Municipal

5  Dimecres

9 h · Mercat Municipal
Nadal al Mercat Municipal: tor-
tell de Reis i caramels
Durant tot el matí, es repartirà tortell de 
Reis entre la clientela i les parades reparti-
ran caramels per a tots els nens i nenes.
Ho organitza: Mercat Municipal

5  Dimecres

CAVALCADA 
18 h · Plaça d’Europa (port esportiu)
Cavalcada de Ses Majestats 
els Reis d’Orient
Els Reis arribaran al Masnou amb vaixell i 
seran rebuts per les autoritats de la vila i 
els infants guanyadors del Concurs Escolar 
de Felicitacions de Nadal. Enguany, la caval-
cada finalitzarà a la plaça de Marcel·lina de 
Monteys, on els Reis rebran les cartes de la 
mainada del Masnou.
Ho organitzen: Comissió de Festes i Ajuntament 
del Masnou

10  Dilluns 

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

17 Dilluns

De 18 a 20 h · Blancdeguix
Inici del curs de costura 
creativa
Curs per aprendre a personalitzar roba 
heretada o passada de moda, dissenyar i fer 
una samarreta, uns pantalons, el patró d’un 
vestit, etc. 
Ho organitza: Blancdeguix

19  Dimecres 

LITERATURA 
19 h · Edifici Centre del Masnou (sala 
polivalent, 1a planta)
Tertúlia literària
Es comentarà Flor de neu i el ventall secret, 
de Lisa See. Dirigirà la tertúlia l’escriptora 
M. Carme Roca.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca 
Joan Coromines

22  Dissabte 

10 h · Casa de Cultura
Taller de ioga kundalini: 
treballar el cos a través de les 
postures físiques
El ioga kundalini està destinat a dones de 
qualsevol edat. A través de la respiració, 
permet millorar la salut física i mental. El 
taller s’estendrà fins al mes de març.
Ho organitza: 
Ajuntament del 
Masnou

28  Divendres

EXPOSICIÓ 

20.30 h · Blau (Prat de la Riba, 70)
Inauguració de l’exposició 
monogràfica de fotografia 
“Etiòpia”
Obres de David Suñol. Fins a finals de febrer
Ho organitza: Blau

30  Diumenge 

TEATRE 
19 h · Gent del Masnou
Diumenge amb lletres, segona 
temporada
Vetllada artística, literària, musical..., a càr-
rec de persones que formen el Grup Rauxa 
(poetes, músics. etc.).
Ho organitza: Grup Rauxa

Nadalem jove
28, 29 i 30 de desembre a Ca n’Humet

Dimarts 28
A l’Espai de Trobada de Ca n’Humet
17 h 
Torneig de tennis de taula amb premi per al 
guanyador/a i jocs de taula
18 h 
Taller d’apicultura, organitzat per Eduardo 
Reboredo, d’Ursus Escola Natura
A la sala polivalent de Ca n’Humet
17 h 
Classe oberta de hip-hop fins a les 18 h, a 
càrrec de Paola, de l’Associació LPC
De 19 a 21 h
Monogràfic de teatre perquè creïs el teu 
personatge, a càrrec de Xabyer Càmara, 
d’Enreda Teatro
De 19 a 21 h 
Classe oberta de dansa del ventre, a càrrec 
de l’escola Shankara
Al vestíbul de Ca n’Humet
17 h 
Juga amb la XBox 360 i la Wii 

Dimecres 29 
A la placeta de Ca n’Humet
17 h 
Competició de ProEvolution 2011. Hi haurà 
un inflable amb quatre pantalles de plasma, 
quatre PlayStation 3 i una pantalla per 
seguir la competició d’1,5 x 1,5 amb equip de 
so. Premis per als guanyadors i guanyadores. 
Activitat per a joves de 14 a 30 anys. Les 
places són limitades i les inscripcions s’han 
de fer al PIJ de Ca n’Humet de 17 a 21 h. 
Més informació al facebook.com/canhumet, 
pij@elmasnou.cat o al 93 557 18 43.
A la sala polivalent de Ca n’Humet
17 h 
Classe oberta de hip-hop fins a les 18 h, a 
càrrec de Paola, de l’associació LPC
De 19 a 21 h
Monogràfic de teatre perquè creïs el teu 
personatge, a càrrec de Xabyer Càmara, 
d’Enreda Teatro
De 19 a 21 h
Classe oberta de dansa del ventre, a càrrec 
de l’escola Shankara

Al vestíbul de Ca n’Humet
17 h 
Juga amb la XBox 360 i la Wii 

Dijous 30 

A la sala polivalent de Ca n’Humet
17 h 
Classe oberta de hip-hop fins a les 18 h, a 
càrrec de Paola, de l’associació LPC
De 19 a 21h
Monogràfic de teatre perquè creïs el teu 
personatge, a càrrec de Xabyer Càmara, 
d’Enreda Teatro
De 19 a 21 h
Classe oberta de dansa del ventre, a càrrec 
de l’escola Shankara
Al vestíbul de Ca n’Humet
17 h 
Juga amb la XBox 360 i la Wii 
A l’Espai de Trobada de Ca n’Humet
18 h 
Torneig de dames amb premi per al 
guanyador/a i jocs de taula

Nadalem infantil
2, 3 i 4 de gener al CEIP Ocata

Hi haurà tallers, racons de dibuixos, jocs 
de taula, Scalextric, PlayStation, Wii, jocs 
d’estratègia, rocòdrom, circuit de cars, 
inflables per als més menuts i per als més 
grans, joc simbòlic, racó de psicomotricitat 
per als més petits de la casa, i un especta-
cle molt especial que es farà cada trenta 
minuts. I hi haurà cotxes de la Policia i de 
Protecció Civil. 

Horaris:
Diumenge 2, d’11 a 14 h i de 17 a 21 h
Dilluns 3, de 17 a 21 h
Dimarts 4, de 17 a 21 h
       
Més informació a: infancia@elmasnou.cat 
o bé al 93 557 18 41.

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

Dissabtes d’Acció. Dissabtes de Play
Els dissabtes 8, 15, 22 i 29, 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.

Taller de bijuteria
Els dimecres 5, 12, 19 i 26 de gener, a l’Es-
pai de Trobada de Ca n’Humet, podreu crear 
braçalets, collarets, etc. amb una tallerista 
especialitzada.

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

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
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

L’entitat Dones per la Igualtat del 
Masnou organitza una reunió dos dissab-
tes al mes a la seva seu, al carrer de Cuba, 
d’11 a 12.30 h, per llegir i comentar el llibre 
Las mujeres que corren con los lobos, de 
l’autora Clarissa Pinkola Estés. 
Per a més informació, truqueu al telèfon 
655 55 00 27.

Altres informacions

Recorregut de la cavalcada de Reis 2011:

Inici al port esportiu, a la plaça d’Europa, 
carretera d’Alella, carrer de Figueres, Pau 
Estapé Maristany, Navarra, Primer de 
Maig, Lluís Millet, Joan XXIII, Almeria, 
Pollacra Goleta Constança, els Ametllers, 
Joan XXIII, avinguda de Pau Casals, plaça 
de Ramón y Cajal, avinguda de Pau Casals, 
plaça d’Espanya, passeig de Romà Fabra, 
carrer de Navarra, Pintor Domènech Farré, 
Tomàs Vives, Sant Felip, Capità Mirambell, 
plaça de la Vila de Madrid, carrer del Capità 
Mirambell, Joan Maragall, Santiago Rusiñol, 
Mestres Villà, plaça d’Ocata, carrer dels 
Mestres Villà, Doctor Agell, Sant Miquel i 
final a la plaça de Marcel·lina de Montenys.
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La tretzena edició de la Fira de Santa Llú-
cia, celebrada del 4 al 8 de desembre al pati 
del Casino, va marcar el tret de sortida a 
les activitats nadalenques preparades per 
gaudir d’aquestes festes. La celebració va 
continuar el 10 de desembre a la Bibliote-
ca Pública Joan Coromines amb la ja tra-
dicional vetllada literària i musical, en què 
la veu de Sabina Witt, la veu i la guitarra 
de Guillermo Rizzotto i el violoncel de 
Míriam Fèlix, components del Sabina Witt 
Trio, van portar una nova visió dels poemes 
de Miguel Hernández, Salvador Espriu i 
Joan Maragall. Una cinquantena de perso-
nes hi van assistir i van gaudir de les adap-
tacions i les reinterpretacions dels poemes.

En el moment de tancar aquesta edi-
ció, era previst que, a les 11 h del dissab-
te 18 de desembre, durant el concert de 
Nadal de l’Escola Municipal de Música 
al CEIP Lluís Millet, es fessin públics els 
i les guanyadors del concurs escolar de 

felicitacions nadalenques. Aquest any, les 
postals guanyadores han estat les elabo-
rades per Helena Ureta Boza, de 3r de 
primària, del col·legi Sagrada Família (pri-
mer premi); Bilal El Asslaoui, de 1r de 
primària del CEIP Ocata (segon premi) i 
Clàudia González Erago, de 2n de pri-
mària del col·legi Sagrada Família (tercer 
premi). Els guanyadors també seran els 
encarregats de rebre, el dia 5 de gener, Ses 
Majestats els Reis d’Orient. En aquest con-
curs, hi han participat totes les classes de 
1r, 2n i 3r de primària de tots les escoles 
del municipi. 

De la mateixa manera, el diumenge 19 
de desembre, al carrer de Roger de Flor, hi 
havia prevista la celebració del III Mercat 
de les Arts, un esdeveniment en què els i 
les artistes poden exposar i vendre la seva 
obra i el públic pot conèixer les seves cre-
acions i adquirir peces d’art a preus molt 
assequibles. 

A partir d’aquí, hi ha previst un llarg 
programa d’activitats que us farà passar 
unes festes d’allò més entretingudes. A 
continuació, fem un repàs de l’agenda 
nadalenca per oferir-vos els actes progra-
mats per a aquests dies, amb propostes 
per a tothom.

Durant les festes, es podrà visitar el 
pessebre del carrer de Sant Rafael que, 
sempre que el temps ho permeti, restarà 
obert fins al 6 de gener de 2011.

Un arbre de Nadal diferent
Amb la intenció de fer un Nadal més sos-
tenible, aquest any, l’Ajuntament ha deci-
dit posar un exemplar de llorer (Laurus 

nobilis) com a arbre de Nadal a la façana 
de l’edifici consistorial. El llorer és una 
espècie més adaptada al municipi del Mas-
nou que no pas els avets tradicionals, que 
són originaris de latituds més elevades. 
D’aquesta manera, està pràcticament asse-
gurada la supervivència de l’arbre un cop 
passades les festes i, a més, es plantarà en 
un dels parcs del municipi.

Al peu del llorer hi ha ciclàmens 
(Cyclamen persicum), encarregats de 
donar el punt de color a aquesta decoració 
nadalenca. Aquests ciclàmens també es 
replantaran en un dels parcs del Masnou.

Horaris dels serveis municipals durant 
les festes
El divendres 24 de desembre de 2010, 
les oficines municipals tindran l’horari 
d’atenció al públic de 8.30 a 12 h. A més, 
s’informa que els dies 24 i 31 de desem-
bre de 2010 i el 5 de gener de 2011, les 
oficines municipals romandran tancades 
a la tarda.

D’altra banda, l’horari del Mercat 
Municipal es veurà modificat durant 
aquestes festes. Així, els dies 23 i 30 de 
desembre (dijous) obrirà les portes durant 
tot el dia, fins a les 20 h, i els dies 24 i 31 
de desembre (divendres), fins a les 18 h. 

L’ambient nadalenc envaeix el Masnou
Propostes per viure un Nadal al municipi

  DESEMBRE

Dimarts 21 de desembre 

9 h 
Lloc: Mercat Municipal
 Nadal al Mercat Municipal

Polvorons, torró i cava per a tothom
Ho organitza: Mercat Municipal

18 h
Lloc: Ca n’Humet (Espai de Trobada)
 Taller de bijuteria

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dijous 23 de desembre 

17 h 
Lloc: Mercat Municipal
 Nadal al Mercat Municipal

Tió amb una pila de regals
Ho organitza: Mercat Municipal

Divendres 24 de desembre 

9 h 
Lloc: Mercat Municipal
 Nadal al Mercat Municipal

Pare Noel per a tots els nens i nenes 
Ho organitza: Mercat Municipal

Diumenge 26 de desembre 

D’11 a 13.30 h 
Lloc: Parc temàtic de Caramar
 Circulació del trenet

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

Divendres 31 de desembre

D’1 a 7 h de la matinada del dissabte 1 de gener
Lloc: Ca n’Humet (sala polivalent)
 Festa de cap d’any A les Barrakades 2011

Consulteu el preu d’aquesta activitat.
Ho organitza: Club del Ritme, Lleureka i Xalupa

  GENER

Diumenge 2, dilluns 3 i dimarts 4 de gener 

18 h 
Lloc: Plaça de Marcel·lina de Monteys
 Envelat dels carters reials

Els carters reials arriben al Masnou per rebre 
les cartes dels infants de la vila en nom de Ses 
Majestats els Reis d’Orient. Hi haurà narració 
de contes a càrrec del GAT.
Ho organitza: Comissió de Festes i Ajuntament 
del Masnou, amb la col·laboració del GAT

Dilluns 3 de gener 

De 18 a 20 h 
Lloc: Casino del Masnou
 Taller de fanalets de Reis

Per a més informació o per informar que hi
assistireu: albert@bbactivities.com 
o 679 632 929.
Preu: Socis: gratuït / No-socis: 3 euros
Ho organitzen: Bbactivities i Casino del Masnou

Dimarts 4 de gener 

17 h 
Lloc: Mercat Municipal
 Nadal al Mercat Municipal: sorteig de deu 

lots de Nadal
Ho organitza: Mercat Municipal

Dimecres 5 de gener 

9 h 
Lloc: Mercat Municipal
 Nadal al Mercat Municipal: tortell de Reis 

i caramels
Ho organitza: Mercat Municipal

Dimecres 5 de gener 

18 h
Lloc: Plaça d’Europa (port esportiu)
 Cavalcada de Ses Majestats els Reis d’Orient

Els Reis arribaran al Masnou amb vaixell i seran 
rebuts per les autoritats de la vila i els infants 
guanyadors del Concurs Escolar de Felicitacions 
de Nadal. Enguany, la cavalcada finalitzarà a 
la plaça de Marcel·lina de Monteys, on els Reis 
rebran les cartes de la mainada del Masnou.

Recorregut de la cavalcada de Reis 2011:
Inici al port esportiu, a la plaça d’Europa, carre-
tera d’Alella, carrer de Figueres, Pau Espaté 
Maristany, Navarra, Primer de Maig, Lluís 
Millet, Joan XXIII, Almeria, Pollacra Goleta 
Constança, els Ametllers, Joan XXIII, avinguda 
de Pau Casals, plaça de Ramón y Cajal, avingu-
da de Pau Casals, plaça d’Espanya, passeig de 
Romà Fabra, carrer de Navarra, Pintor Domè-
nech Farré, Tomàs Vives, Sant Felip, Capità 
Mirambell, plaça de la Vila de Madrid, carrer 
del Capità Mirambell, Joan Maragall, Santiago 
Rusiñol, Mestres Villà, plaça d’Ocata, carrer dels 
Mestres Villà, Doctor Agell, Sant Miquel i final a 
la plaça de Marcel·lina de Monteys.

Ho organitzen: Comissió de Festes i Ajuntament 
del Masnou

Moment de l’actuació musical del Sabina Witt Trio. 

ACTES DE NADAL

Postals guanyadores del 
concurs escolar de felicitacions 
nadalenques

1r premi

3r premi

2n premi
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A principi del mes de setembre van acabar 
les obres de la Casa de Cultura, iniciades a 
mitjan mes d’octubre del 2009. Les millores 
que s’hi han portat a terme són diverses: 
instal·lació elèctrica totalment renovada, 
ascensor (inversió aprovada durant el man-
dat anterior), un bany adaptat per a perso-
nes amb mobilitat reduïda (que ha permès 
recuperar un sostre i uns vitralls d’època 
que quedaven ocults pels dos murs que 
separaven els dos lavabos petits anteriors). 

També s’han pintat totes les parets de 
la casa (excepte les parets que tenen pin-
tures murals d’època), se n’han envernis-
sat portes, finestres i persianes, i se n’ha 
millorat la sala de la planta baixa per fer-hi 
exposicions, amb la il·luminació necessària 
i plafons mòbils i bancs.

Com que la restauració de pintures 
murals i motllures requeria una intervenció 
especialitzada, l’Ajuntament va demanar a 
l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Dipu-
tació un projecte de restauració, que haurà 
de servir de guia per seguir millorant l’estat 
actual de la Casa de Cultura.

Segons la regidora de Cultura, Acti-
vitats i Festes, Marta Neira, “aquestes 
obres de millora eren totalment necessà-
ries, ja que feia més de deu anys que no 
s’hi havia fet cap intervenció. De fet, des de 
l’any 1993, en què es va reformar l’exterior 
de la casa, aquest edifici no havia tingut 
cap intervenció de protecció ni millora. 

Això em sembla especialment greu si tenim 
en compte que es tracta d’un bé patrimo-
nial del Masnou i com a tal requereix un 
manteniment especial, periòdic i acurat.”

La regidora també ha volgut fer alguns 
aclariments sobre la Casa de Cultura: “Era 
obvi que la Casa de Cultura no es troba-
va en bon estat de conservació, i un clar 
exemple n’eren els panells expositius que 
tapaven els murals i que no han fet més que 
deteriorar-los. A més a més, estava infra-
utilitzada, ja que només se’n feia servir la 
planta baixa per fer-hi exposicions, mentre 
que la primera planta servia com a traster i 
la segona albergava la pinacoteca, per cert, 
en unes condicions de temperatura i humi-
tat inadequades, que en feien imprescindi-
ble el trasllat. D’altra banda, eren espais 
inaccessibles per a determinats col·lectius 
de ciutadania.” Davant d’aquesta situació, 
la regidora considera que les coses han 
canviat positivament, ja que la planta baixa 

servirà per fer-hi exposicions, xerrades i 
altres activitats culturals, però conserva i 
respecta la singularitat de la casa”. Neira 
també ha remarcat que es tractarà d’ex-
posicions institucionals o bé per donar a 
conèixer i difondre l’obra d’artistes locals, 
però no amb finalitat de venda, ja que 
aquesta és una utilització impròpia d’un 
equipament municipal.

La seu del CIRD
Actualment, la primera planta de la Casa 
de Cultura acull el Centre d’Informació 
i Recursos per a Dones (CIRD). Les tas-
ques de neteja i de pintura d’aquesta part 
de l’equipament han permès crear un nou 
servei sense cap despesa addicional, ja que 
les feines esmentades les va fer el personal 
de manteniment, al qual la regidora ha vol-
gut agrair la feina feta. Així, s’ha creat un 
espai polivalent on conviuen dos serveis 
diferents però alhora complementaris per 

a la ciutadania: la sala d’exposicions i el 
CIRD. Neira ha volgut remarcar la impor-
tància del CIRD, un servei que en poc més 
d’un any de funcionament ha atès més de 
tres-centes dones.

Quant a la resta de l’equipament, la 
segona i la tercera planta serviran per 
fer-hi tallers i estaran a disposició de 
les associacions de dones (Dones per la 
Igualtat i Dones d’Avui) i de l’Associació 
UNESCO.

Neira ha volgut recordar que la Casa 
de Cultura va ser donada a l’Ajuntament 
del Masnou per María Carmen Planas, 
l’any 1942, per dedicar-la a finalitats cultu-
rals i com a escola d’economia domèstica, 
sota el nom de Fundació Sensat Pagès, en 
memòria dels seus oncles Jaime Sensat i 
Rosa Pagès. Segons l’edil, “amb els serveis 
de què hem dotat la Casa de Cultura, com-
plim escrupolosament la voluntat de la 
donant”. 

Finalitzades les obres a la Casa de Cultura
L’equipament acull el Centre d’Informació i Recursos per a la Dona (CIRD)

La lectura del manifest institucional i la ja 
tradicional encesa d’espelmes en record 
de les víctimes de la violència de gènere 
van commemorar el Dia Internacional 
contra la Violència de Gènere, el 25 de 
novembre, a l’Ajuntament del Masnou. La 
regidora de Dona, Marta Neira, va ser 
l’encarregada de llegir el manifest envolta-
da per altres membres del consistori i per 
una nodrida representació de masnovins 
i, sobretot, masnovines.

Durant el mes de novembre, l’Ajunta-
ment del Masnou va organitzar un seguit 
d’actes per mostrar el seu rebuig a qualsevol 
forma de violència domèstica dins la cam-
panya “Els homes que sí que estimen les 
dones”. Els tallers de creixement personal 
per millorar l’autoestima, a càrrec d’Adela 

Moragas, i els de prevenció de violència de 
gènere, adreçats a l’alumnat de primer de 
batxillerat de l’IES Mediterrània, i les xer-
rades de l’escriptora i presidenta de Dones 
en Xarxa, Gemma Lienas, que va fer un 

recorregut per les formes de violència que 
l’ésser humà ha exercit sobre la seva pròpia 
espècie des del neolític fins a l’actualitat, o 
sobre el maltractament psicològic, que va 

oferir l’entitat Dones de Vol amb l’objectiu de 
saber identificar el maltractament psicològic 
i facilitar eines de recuperació, van servir per 
aprofundir sobre aquesta xacra social.

El 26 de novembre, va cloure la cam-
panya la projecció de The Queen and I, 
de Nahid Persson Servestani, a Ca 
n’Humet. 

Tot un cicle d’activitats al voltant del Dia 
Internacional contra la Violència de Gènere

Una exposició d’obres d’art de l’entitat ESQUIMA ha estat la darrera exposició que ha acollit la reformada Casa de Cultura. 

L’encesa d’espelmes contra la violència de gènere va congregar nombroses persones que 
van voler mostrar la seva solidaritat amb les dones que pateixen aquesta xacra. 

Gemma Lienas, en un moment de la 
seva exposició. 

S’HA CREAT UN ESPAI 
POLIVALENT ON CONVIUEN 
DOS SERVEIS DIFERENTS 
PERÒ ALHORA COMPLE-
MENTARIS PER A LA 
CIUTADANIA: LA SALA 
D’EXPOSICIONS I EL CIRD
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El Masnou és un dels municipis compro-
mesos en la tasca d’aconseguir una educa-
ció de qualitat per als seus infants i joves, 
motiu pel qual es va posar en marxa, el curs 
2007-2008, el Pla educatiu d’entorn (PEE), 
gràcies al qual es duen a terme actuacions 
que volen esdevenir eines de suport i ajuda 
per a l’alumnat del municipi, com ara els 
tallers d’estudi assistit o d’altres de tipus 
artístic, esportives o adreçades especial-
ment a les famílies.

Pel que fa a les activitats programades 
per al curs 2010-2011, el 13 d’octubre pas-
sat es van iniciar els tallers d’estudi assis-
tit, que s’estendran fins al 27 de maig, per 
oferir a l’alumnat dels centres educatius 
del Masnou unes condicions que l’ajudin al 
seguiment del currículum escolar, a adqui-
rir hàbits d’organització i d’estudi, a plani-
ficar el treball escolar i a aprofitar totes les 
oportunitats en el seu procés de desenvo-

lupament personal. Aquesta concepció dels 
tallers té com a objectiu general potenciar 
la igualtat d’oportunitats, evitar qualsevol 
tipus de marginació i exclusió, i afavorir 
l’èxit escolar de l’alumnat. Enguany, gau-
diran d’aquest recurs educatiu les esco-
les Lluís Millet, Ocata, Marinada, Ferrer i 
Guàrdia i Rosa Sensat, i el col·legi Sagrada 
Família.

Una altra activitat també ja iniciada són 
les classes de llengua i cultura àrabs per 
donar continuïtat als cursos que es van ini-

ciar el curs escolar passat. El conveni entre 
el Departament d’Educació de la Generali-
tat i el Govern del Marroc permet disposar 
d’aquest recurs que, tal com succeeix en 
altres municipis de Catalunya, ofereix als 
masnovins i masnovines interessats en la 
llengua i la cultura àrabs la possibilitat de 
millorar els seus coneixements sense cap 
cost per al municipi. Els cursos, que es 
duen a terme en horari extraescolar, s’adre-
cen a tota la població interessada (escolar 
i persones adultes) i s’organitzen en funció 

de les edats de les persones interessades, 
amb l’objectiu que els i les participants 
puguin millorar la seva competència comu-
nicativa en llengua àrab i el coneixement de 
la cultura marroquina.

Des del mes de novembre, també estan 
funcionant les sessions del taller de cant 
coral a les escoles Ferrer i Guàrdia, Lluís 
Millet, Ocata i al col·legi Sagrada Família, i 
al mes d’abril tindrà lloc el concert conjunt 
de l’activitat de cant coral.

Properament, s’iniciaran altres acti-
vitats que els darrers cursos han tingut 
una acollida molt favorable, com ara el 
programa “Obrim patis”, gràcies al qual 
la pista esportiva de l’escola Ocata esta-
rà oberta amb un servei de dinamització 
totes les tardes dels divendres, dissabtes 
i diumenges, des del 14 de gener fins al 
19 de juny. La resta d’actuacions, com 
ara el Pla català de l’esport a l’escola, 
s’aniran desenvolupant durant aquest 
curs amb la col·laboració dels agents 
educatius de la vila. 

El cap de setmana del dissabte 23 i diu-
menge 24 d’octubre, en horari de 10 a 14 
h, la platja d’Ocata va acollir les Mini-
olimpíades, una iniciativa del Consell 
Municipal dels Infants adreçada a alum-
nes de 1r d’ESO i de 6è de primària de 
tots els centres educatius del Masnou. 
Aquesta edició va comptar amb prop de 
200 participants, i hi van col·laborar tant 
les direccions i el personal docent dels 
centres educatius com les AMPA. Això 
va permetre organitzar dos dies d’activi-
tats, amb proves que comprenien esports 
col·lectius i individuals, com ara el futbol 
platja, el bàsquet, el voleibol, els escacs, 
el salt de llargada o el llançament de pes, 
entre d’altres. 

Al final de la competició, es van entre-
gar premis als primers, segons i tercers 
classificats de cada prova, a càrrec del 
regidor d’Educació, Màxim Fàbregas; el 
regidor d’Esports, Mariano Alquézar, i 
la Regidoria de Cultura, Activitats i Fes-
tes, Marta Neira. L’acte va ser organitzat 
per l’Ajuntament del Masnou amb la col-
laboració dels centres educatius del Mas-
nou, les AMPA, el Club d’Escacs del Mas-
nou i el Chiringo La Xankla. 

En marxa el Pla educatiu d‘entorn 
del Masnou per al curs 2010-2011

Miniolimpíades a la platja

La iniciativa ofereix diverses eines de suport i ajuda per a l’alumnat del municipi

Dos dies d’activitats amb proves d’esports col·lectius i individuals

ELS TALLERS D’ESTUDI 
ASSISTIT TENEN COM 
A OBJECTIU GENERAL 
POTENCIAR LA IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS, EVI-
TAR QUALSEVOL TIPUS DE 
MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ, I 
AFAVORIR L’ÈXIT ESCOLAR 
D’AQUEST ALUMNAT

LES CLASSES DE LLENGUA 
I CULTURA ÀRABS VOLEN 
DONAR CONTINUÏTAT ALS 
CURSOS SOBRE LA MATEIXA 
MATÈRIA QUE ES VAN INI-
CIAR EL CURS ESCOLAR 
PASSAT

Una edició anterior del programa “Obrim patis” al CEIP Ocata. 

Les Miniolimpíades a la platja van acollir prop de 200 infants participants. 

Trasllat 
provisional de 
l’Oficina de 
Català del Con-
sorci per a la 
Normalització 
Lingüística

L’Oficina del Consorci per a 
la Normalització Lingüística 
(CPNL) s’ha traslladat provisio-
nalment a Roger de Flor, 23, tot 
i que manté les dades de contac-
te habituals: telèfon 93 557 18 
56 i correu electrònic 
elmasnou@cpnl.cat. L’horari 
d’atenció al públic serà els 
dilluns i els dimecres, de 10 a 13 h.
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Durant el mes de novembre, s’han dut a 
terme un reguitzell d’activitats per cele-
brar el 21è aniversari de la Convenció dels 
drets de l’infant, amb la participació de 
centenars d’infants del municipi. El pro-
grama d’actes ha inclòs tallers de cuina 
i de bijuteria, una sessió de contacontes 
i l’espectacle Simfonia de les joguines, 
a càrrec de la Jove Orquestra de Cambra 
del Masnou. Entre els actes, el dissabte 
20 de novembre, el Masnou va celebrar el 
Dia Internacional dels Drets de l’Infant, 
jornada central del programa. 

A més a més, a l’últim taller del cicle 
Infants al Parc, el d’estampació, el 28 de 
novembre, es van repartir gratuïtament gor-
res per accedir a la festa “Posa’t la gorra”, 
en solidaritat amb els infants amb càncer, 
la celebració de la qual era prevista en el 
moment de tancar aquesta edició per al 18 
de desembre, al zoo de Barcelona. Durant 
aquest dia, la gorra permet als infants l’en-
trada gratuïta al zoo i, també, que les per-
sones adultes que els acompanyin paguin 
tan sols el 50% de l’entrada. 

18     JOVENTUT - INFÀNCIA

El Masnou celebra el 21è aniversari 
de la convenció dels drets de l’infant

El 25 de setembre passat, la nova plaça 
d’skate a la zona esportiva de Pau Casals 
va acollir el primer festival Fight For Your 
Skate, organitzat per les associacions 
locals LPC i Anacrusa, el qual va tenir un 
bon seguiment de participants i de públic. 
Durant tot el dia, un total de tres-centes 

persones van passar pel festival. Al matí, 
es van dur a terme les rondes classificatò-
ries dels i les participants en la categoria 
de menors i majors de setze anys. Segons 
l’organització, des de molt d’hora ja es 
van poder veure bons trucs i un nombrós 
públic que animava l’ambient. Un cop 
finalitzades les fases classificatòries, es 
va fer una barbacoa. A continuació, van 
continuar les competicions fins que, un 
cop decidits els cinc guanyadors de la 
categoria de menors de setze, es va donar 
pas a les finals dels més grans, a les quals 
només passaven els deu millors patina-
dors del dia. El nombrós públic i les actu-
acions dels discjòqueis Fiti i Bastard van 
contribuir a crear un ambient animat per 
veure tot tipus de trucs, que van fer les 
delícies dels espectadors. 

La jornada va finalitzar amb concerts 
de punk rock a càrrec de les bandes 
Hzero i Cardamone and The Fresh Tras-
hers, i una sessió de DJ Code. 

Un reeixit festival 
per inaugurar la nova 
plaça d’‘skate’

El programa, durant tot el mes de novembre, ha ofert tallers, jocs, contacontes i espectacles teatrals

Prop de 300 persones assisteixen a la celebració

Amb motiu del Dia Internacional de Lluita contra la Sida, l’1 de desembre, es van 
organitzar un seguit d’activitats que van començar amb la inauguració de l’expo-
sició “La sida, avui. Tu com ho veus?”, el 29 de novembre a l’Espai de Trobada de 
Ca n’Humet. El taller “Pintem un llaç gegant amb les mans”, l’1 de desembre, i la 
performance Infectat amb la meva pròpia sang, a càrrec de l’actor Xaby Cámara, 
el 4 de desembre, van completar el programa al voltant d’aquesta diada.

Cada curs escolar, la 
Regidoria de Joventut 
de l’Ajuntament del 
Masnou porta a terme 
el programa de corres-
ponsals a les escoles 
de secundària, insti-
tuts i entitats juvenils 
de la vila.

Els i les corres-
ponsals són joves par-
ticipatius que tenen la 
missió de fer d’enllaç 
entre el Punt d’In-
formació Juvenil del 
Masnou (PIJ) Ca n’Humet i els joves del 
poble. Hi pot participar qualsevol jove 
del Masnou amb ganes de col·laborar, 
d’exposar les seves inquietuds i les dels 
seus companys.

El compromís és passar un cop al 
mes, el tercer divendres de mes a les 
18 h, pel PIJ per recollir informació 
interessant per a la gent jove i fer de 
portaveu de totes les propostes, idees i 
opinions dels companys i companyes i 
fer-les arribar a la Regidoria de Joventut 

amb la voluntat de millorar els serveis 
per al jovent.

Enguany, la recompensa per la 
feina feta ha estat una sortida de cap 
de setmana, el 2 i 3 d’octubre, escolli-
da i treballada pels mateixos corres-
ponsals durant tot el curs. Van marxar 
a la casa de colònies La Ruca, al 
Bages, on van passar un parell de dies 
plens d’activitats, jocs de cooperació, 
jocs de taula... i van fer una gimcana 
nocturna. 

Celebració del Dia Internacional 
de Lluita contra la Sida

Un skater a la nova plaça dedicada a 
aquest esport. 

Una de les trobades del cicle Infants al Parc, el diumenge 14 de novembre al parc de La Nimfa. 

Menors de 16 anys

Cristian Delgado
Robert Company
Pol Catena
Ivan Navarro
Sergi Jiménez

Majors de 16 anys

Joan Galceran
Cristian Sánchez “Rana”
Axel Trincavelli
Cristian Vanella
Francisco Valenzuela

Resultats 

Nova sortida de corresponsals 
de Ca n’Humet
El programa vol assegurar la connexió entre la Regidoria 
de Joventut i la població jove
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Entre el 8 d’octubre i el 13 de novembre, 
es va poder visitar, a la Casa de Cultura, 
l’exposició “Racons”, amb què Xavier 

Rodés volia redescobrir diversos espais 
del municipi que sovint passen desaper-
cebuts. L’artista, acompanyat de la regi-
dora de Cultura, Marta Neira, i l’alcalde, 
Eduard Gisbert, va inaugurar l’exposició 
el 8 d’octubre i va explicar el seu vincle 
amb el Masnou, una relació que va situar 
en generacions anteriors de la seva famí-
lia. En aquest sentit, va comentar que la 
mostra era el seu homenatge particular al 
poble, on es va instal·lar definitivament el 
1998. D’altra banda, tant la regidora com 
l’alcalde van mostrar la seva satisfacció 
perquè l’exposició hagués estat possi-
ble, amb un conjunt d’obres realitzades 
expressament per a l’ocasió. 

Xerrada a càrrec del director 
de la Sala Parés
En el marc de la mostra, el 19 d’octubre, 
la sala capitular va acollir una conferència 

de Joan Anton Maragall, director d’una 
de les sales d’exposicions més prestigio-
ses de Barcelona, la Sala Parés. Durant la 
seva intervenció, Maragall –acompanyat 
de Xavier Rodés– va parlar sobre la situ-
ació actual dels joves creadors i les seves 
possibles sortides professionals.

Concurs
D’altra banda, en el decurs de l’exposi-
ció es va dur a terme un concurs entre 
totes les persones que hi van assistir. Els 
i les participants havien d’intentar iden-
tificar i localitzar el màxim nombre pos-
sible d’espais reproduïts a les obres. 
Entre les 29 persones que hi van partici-
par, qui més espais va identificar va ser 
Tomàs Andrés i Gómez, que va encer-
tar 23 dels 24 racons representats als 
quadres, per la qual cosa va rebre una 
litografia numerada i signada per Rodés. 
La inauguració va cloure el 13 de novem-
bre amb una visita comentada a la mos-
tra a càrrec de l’artista. 
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Un passeig pel Masnou a través 
de les obres de Xavier Rodés

Fins al 28 de gener, es pot visitar, a l’equi-
pament municipal Els Vienesos, la tercera 
exposició “Jove Creació”, corresponent 
a l’edició 2010. La mostra, que recull les 
obres presentades a la convocatòria que 
porta el mateix nom, va ser inaugurada el 
dissabte 11 de desembre per les regido-
res de Joventut i Cultura, Marta Neira i 
Cruz Artidiello. S’hi han presentat deu 
artistes del Masnou dins la categoria A 
(joves entre 18 i 35 anys), amb un total de 
catorze obres. Dins la categoria B (joves 
entre 14 i 17 anys), s’hi han presentat tres 
obres col·lectives. Els creadors i creado-
res més joves, un total de deu, provenen 
de l’escola Blancdeguix. Totes les obres 
s’emmarquen dins el lema “Desmemòria”.

A la inauguració, a la qual van assistir 
unes seixanta persones, es van lliurar els 
premis de la convocatòria. El premi a la 
categoria A (fins a 300 euros en cursos 
de formació oferts als centres membres 
de la Xarxa d’Espais de Producció d’Arts 
Visuals de Catalunya, Xarxaprod.cat) va 

ser atorgat a Pol Valls per l’obra Cap a 

Capa. Amb un premi de fins a 150 euros 
en cursos de formació oferts en escoles 
d’arts visuals del Masnou, el premi a la 
categoria B va ser per a l’obra Dreceres, 
d’Álvaro Arisó, Marta Carmona i Sara 

Rodríguez. 
El jurat estava format per Cori Mer-

cader, Marc Conca i Marta Lladó per a 
la categoria A, i Cristina Camarero, Xavi 

Rodríguez i Fo José Luís Paz per a la 
categoria B.

Els artistes que exposen la seva obra 
a la categoria A (entre 18 i 35 anys) són 
Berta Coll López, Cristina Camarero 
i Sabaté, Chantal Vizcaíno, Gerard 

Suñé  Chamorro ,  Mireia Bernal 

Duran, Nacho Carnicero, Pablo Navas 

Arroyo, Pati Doñate, Pol Valls i Raúl 

Martín López. A la categoria B (entre 
14 i 17 anys) hi concorren Álvaro Arisó, 
Sara Rodríguez, Marta Carmona, Joa-

quim Querol, Martina Mefano i Sara 

Escudero. 

Les creacions del jovent del Masnou, a Els Vienesos

La mostra va ser a la Casa de Cultura entre el 8 d’octubre i el 13 de novembre

En total, hi han concorregut deu artistes d’entre 18 i 35 anys i tres obres col·lectives 
a la categoria d’entre 14 i 17 anys

Roc Josa i Albert Ripoll van obtenir el primer i el segon premi de prosa de la categoria C, 
respectivament, a la XXVII Mostra Literària del Maresme, mentre que Mauro Anadon i M. 
José Corral van aconseguir el segon premi a les categories D i F de poesia, respectivament. 
Vilassar de Mar va ser aquest any la seu de l’acte oficial de lliurament de guardons als gua-
nyadors i guanyadores de la Mostra, que va tenir lloc el diumenge 21 de novembre. En aques-
ta edició, hi van participar obres de 16 municipis de la comarca, entre els quals es trobava el 
Masnou, que va presentar les obres guanyadores de la convocatòria dels premis locals lite-
raris Goleta i Bergantí. El jurat de la mostra estava format per Jaume Prat, Oriol Vergés, 
Albert Calls i Maria Gràcia Gelpí. 

El veridecte del jurat es va fer públic l’11 de desembre passat.

Rodés va fer una visita guiada per cloure la seva exposició.

CULTURA

Tres masnovins i una masnovina, premiats a la XXVII Mostra Literària del Maresme
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El cap de setmana del 22 i 23 d’octubre, 
l’Associació Fotogràfica del Masnou 
(FEM) i l’Ajuntament del Masnou van 
organitzar les II Jornades de Fotografia 
Creativa del Masnou. El tret de sorti-
da de les Jornades va ser el divendres 
22, quan l’alcalde, Eduard Gisbert, la 
regidora de Cultura, Marta Neira, i el 
president de la FEM, Ricard Villarubia, 
van inaugurar oficialment les Jornades. 
Tot seguit, es va inaugurar l’exposició 
“Agustí Centelles, fotoperiodista” –que 
es va poder visitar fins al 22 de novem-
bre– i, més tard, es va fer una taula 
rodona dedicada al fotoperiodisme amb 
Paco Elvira, Joan Guerrero i Antonio 

Moreno, que va tenir Héctor Zampa-

glione com a moderador.
Durant aquells dos dies van tenir lloc 

diverses activitats i també es van inaugu-
rar, a banda de l’exposició d’Agustí Cen-

telles, “Retrats”, l’exposició col·lectiva de 
la FEM; “Fados”, de Jordi Roma; “Retro-
visions”, d’Eduard Gisbert, i “Dones pio-
neres de la fotografia” i “Índia”, d’Héctor 

Zampaglione.
A més a més, el 5 de novembre, a les 19 

h, a l’edifici Els Vienesos, es va fer la pro-
jecció del documental Centelles per Cen-

telles, que va anar acompanyada d’una 
visita guiada a l’exposició d’Agustí Cen-

telles a càrrec dels fills del fotògraf, 
Octavi i Sergi Centelles, els quals van 
parlar de la figura del seu pare i l’arxiu 
fotogràfic que custodien. 

xxxxxxxxxxx
xxxxxx

L’escriptor i crític literari masnoví Juan 

Antonio Masoliver Ródenas publica el 
recull de contes La calle Fontanills. El 
llibre torna a l’univers literari que l’autor 
ha construït al voltant de la seva infan-
tesa al Masnou i de l’experiència del 
retorn després d’haver viscut prop de 
quaranta anys a Anglaterra. En els dife-
rents relats que conformen el conjunt, 
s’hi poden identificar diversos espais 
del municipi, passats pel sedàs de la 
memòria i de la ficcionalització pròpia 
de Masoliver Ródenas.

Juan Antonio Masoliver Ródenas 
va néixer al Masnou, on va passar la seva 
infantesa. Ha estat catedràtic de literatura 
espanyola i hispanoamericana a la Univer-
sitat de Westminster i és un dels crítics 
literaris de referència. Com a creador, és 
autor de diversos llibres de poesia, reunits 
a la seva Poesia reunida, a la qual van 
seguir La memoria sin tregua, Sònia i El 

laberint del cos. La calle Fontanills és el 
seu tercer llibre de relats, i també ha publi-
cat diverses novel·les. 

Celebrades les II Jornades de Fotografia 
Creativa del Masnou

Masoliver Ródenas torna 
a centrar al Masnou 
el seu univers literari

Xerrades, projeccions, debats i exposicions van formar part del programa

L’autor masnoví publica La calle Fontanills 

L’exposició “Agustí Centelles, fotoperiodista” 
es va poder veure a l’edifici Els Vienesos. 

D’esquerra a dreta: Antonio Moreno, Héctor Zampaglione, 
Joan Guerrero i Paco Elvira. 

En el moment de tancar aquesta edició, era previst que, el dissabte 18 de desem-
bre, l’espectacle teatral Goma Gom, de Chapertons, tanqués la tercera edició del 
Ple de Tardor, que, com els anys anteriors, vol allargar l’esperit del Festival Inter-
nacional de Teatre Ple de Riure més enllà de l’estiu. Els altres espectacles que s’hi 
han pogut veure són Rococó bananas, de Los Excéntricos (23 d’octubre), i La lliçó, 
del GAT (13 de novembre). Com a principal novetat d’enguany, el cicle ha combi-
nat les propostes de companyies professionals i d’afeccionats del municipi.

Nova entrega del Ple 
de Tardor

Moment de l’espectacle 
Goma Gom. 
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Masoliver Ródenas amb el seu nou llibre. 
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La Regidoria d’Esports ja està treballant 
perquè la XXXI edició de la Cursa de Sant 
Silvestre torni a ser un èxit. Aquesta tra-
dicional convocatòria, que és la cursa 
més antiga de Catalunya, superarà els 
tres decennis el 26 de desembre. Per a les 
persones nascudes el 1997 i en anys ante-
riors, la cursa s’iniciarà a les 11 h, amb un 
recorregut de 5.050 m. Abans, però, a les 
10.30 h, tindran lloc la cursa dels nens i 
nenes més petits, destinada als nascuts 
l’any 2002 i posteriors, amb un recorregut 

de 300 m, i la cursa infantil, a les 10.45 h, 
per als nascuts entre els anys 1998 i 2001, 
amb un recorregut de 1000 m. Enguany, 
l’organització de l’esdeveniment serà a 
càrrec del Club Atletisme La Sansi.

Els tres primers classificats absoluts i els 
primers masculí i femení de cada categoria 
rebran diversos premis, i també hi haurà 
regals per a tots els participants que acabin 
la cursa, entre els quals es troba, com a nove-
tat d’enguany, una nit gratuïta d’hotel per a 
cada participant. A més a més, se sortejaran 

obsequis i grans sorpreses per a tothom qui 
arribi a la meta. 

Les persones participants disposaran 
d’un servei d’aparcament gratuït dins del 
port, per gentilesa de Promocions Portuà-
ries, SA, d’un servei de guarda-roba a la 
zona de sortida i d’una zona lúdica infantil. 
Aquell dia es preveu trànsit intens per 
accedir a la zona de l’aparcament i per 
això es recomana a les persones partici-
pants arribar amb prou temps d’antelació 
per evitar col·lapses. 

L’Equip de Govern ha manifestat la seva 
satisfacció per la subvenció per valor d’1,3 
milions d’euros que la Generalitat ha ator-
gat per a la construcció d’un nou pavelló 
municipal d’esports, que contribuirà a tirar 
endavant una iniciativa sobre la qual es 
treballava des de feia temps.

L’any 2008, es va sol·licitar a la Dipu-
tació de Barcelona una ajuda, tant econò-
mica com tècnica, per redactar els estu-
dis previs a la reforma del poliesportiu i 
l’ampliació –mitjançant un nou pavelló– 
de l’actual Complex Esportiu Municipal 
del Masnou, que va cloure l’abril de 2009. 
Paral·lelament, el consistori va habilitar 
una partida als pressupostos municipals 
corresponents que, actualment, s’ha incre-
mentat amb una partida extraordinària, 
tenint en compte les limitacions pressu-
postàries de l’any 2011. Tot això, sumat 
a la subvenció atorgada recentment, farà 
possible que aquest segon pavelló pugui 
ser una realitat ben aviat. L’Equip de 
Govern també ha agraït el suport rebut en 
aquesta iniciativa per part del Grup Muni-
cipal d’ERC, ja que ha contribuït a reforçar 

la demanda davant la Secretaria General 
de l’Esport –depenent del Departament 
de Vicepresidència– alhora que ha treba-
llat conjuntament amb l’Equip de Govern, 
igual que la resta de formacions polítiques 
que conformen el consistori, per a l’apro-
vació del pressupost esmentat.

La creació d’aquest nou equipament 
esportiu, que s’ubicarà al carrer de Roger 
de Llúria, vol reunir les característiques adi-
ents per esdevenir un centre de tecnificació 
de patinatge artístic. Així, la nova construc-
ció vol contribuir a solucionar els proble-
mes per manca d’espai que ha estat patint 
el Club Patinatge El Masnou, el qual es veia 
obligat a entrenar en condicions precàries a 
l’IES Mediterrània. Cal ressaltar el magnífic 
treball que han dut a terme aquestes espor-
tistes, que, amb els resultats aconseguits 
en les competicions avalen l’alt nivell del 
patinatge artístic que hi ha al Masnou.

Així mateix, aquesta actuació també 
vol contribuir a la millora de l’oferta espor-
tiva del municipi, alhora que vol donar 
resposta a la forta demanda de la població 
masnovina que practica esport. 

La construcció del segon 
pavelló municipal d’esports, 
més a prop

En marxa els preparatius per 
a la 31a Cursa de Sant Silvestre
El proper 26 de desembre, els i les esportistes podran acomiadar 
l’any vora el mar

L’any passat, la prova va aplegar més de set-centes persones en la seva trentena edició.

ESPORTS

Tot i les dificultats per atendre la demanda creixent, el Club AEFS Masnou Inter-
dinàmic ha incorporat nous equips –un prebenjamí, dos cadets i un sènior– per 
acollir més de 150 esportistes en competició. 

Del total dels 14 equips que conformen l’entitat, cal destacar el sènior femení, 
que per tercera temporada consecutiva juga a la Divisió de Plata Nacional, l’únic 
equip del Maresme que ho ha aconseguit fins ara. L’objectiu principal de l’equip 
per a aquesta temporada és consolidar-se a la categoria i és per això que s’ha 
incorporat un nou equip tècnic que ja està treballant de valent per aconseguir-ho, 
tant amb les jugadores que ja eren al Club com amb les noves incorporacions de 
reconeguda qualitat. 

També cal destacar la renova-
ció de l’equip tècnic i de la plantilla 
del sènior masculí amb l’objectiu 
d’arribar al final de la temporada 
amb opcions clares per pujar de 
categoria.

L’AEFS Masnou Interdinàmic 
engega la temporada 
2010-2011 amb ganes renovades

El 23 de desembre 
finalitza el termini 
per inscriure-s’hi

La inscripció és oberta a tothom, sense 
distinció d’edat, sexe o nació. Cada corre-
dor i corredora hi participa sota la seva 
responsabilitat i assumeix també que té 
la condició física suficient per afrontar 
la prova. Els drets d’inscripció són de 10 
euros per a la cursa popular. Hi ha un des-
compte especial d’un euro per a qui tingui 
el xip groc de ChampionChip. Les entitats 
del Masnou amb més de cinc participants 
tindran uns drets d’inscripció de 5 euros per 
participant. Els drets d’inscripció per a les 
curses infantils són de 2 euros (els quals es 
destinaran a accions solidàries) i les inscrip-
cions es podran realitzar presencialment 
en qualsevol dels punts establerts o bé el 
mateix dia de la cursa. Les persones parti-
cipants podran recollir el seu dorsal i el xip 
de competició a la zona de sortida des de 
les 8.30 fins a les 10.30 h.

El termini màxim d’inscripcions fina-
litza el 23 de desembre. Tot i així, el nom-
bre màxim de participants és de 1.000 
a la cursa popular i 250 entre les dues 
curses infantils, i es tancarà el període 
d’inscripció en assolir aquesta xifra. Les 
inscripcions es poden fer en línia a través 
de la pàgina web www.santsilvestre-
delmasnou.com, o bé presencialment al 
Complex, a l’OAC o en altres punts que 
trobareu especificats a la pàgina web.
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El Club de Petanca El Masnou 
lidera la seva categoria

Cap de setmana 
dedicat a l’esport

El Club de Petanca El Masnou té 73 per-
sones associades i 18 esportistes fede-
rats que actualment estan disputant la 
lliga comarcal catalana, dins del grup 2 
de la quarta divisió masculina. En el 

moment de tancar aquesta edició eren 
líders de grup, seguits pel CP Tiana i el 
CP Sant Pol de Mar. Els esportistes del 
Club entrenen a les pistes de petanca del 
parc esportiu de Pau Casals. 

Els dies 11 i 12 de desembre de 2010 va 
tenir lloc la IV Mostra de l’Esport, durant 
la qual les entitats esportives van obrir 
les portes per tal de donar a conèixer 
l’esport del municipi. A més, també es 
van organitzar diverses activitats, com 
partits del Club Atlètic, un campionat 
infantil i simultànies d’escacs a la seu de 
Can Malet, partits de bàsquet d’El Mas-
nou Basquetbol, demostracions de tre-
balls tècnics d’aeromodelisme, activitat 
teoricopràctica de pesca, entrenament 
de petanca, partit de futbol del Masnou 
Interdinàmic, patinatge a l’IES Mediter-
rània amb Patinatge el Masnou i demos-
tracions de Gimnàstica Rítmica.

L’acte de cloenda de la mostra va tenir 
lloc el diumenge a les 17 h, a Ca n’Humet, 
on es va fer un acte de reconeixement a 
quinze esportistes pels seus valors edu-

catius, com la constància, la superació i 
l’esperit d’equip. També es va fer un reco-
neixement a Josep Maria Cid i Codina, 
per la seva àmplia trajectòria dins el món 
de l’esport. L’acte va comptar amb la pre-
sència de l’alcalde del Masnou, Eduard 

Gisbert, i el regidor delegat d’Esports, 
Mariano Alquézar.

Aquest any, la Mostra de l’Esport ha 
canviat de format i ha apostat per apro-
par l’esport a tots els ciutadans i ciuta-
danes del Masnou, i s’han premiat els 
valors educatius dins l’esport, una pro-
posta de la Junta del Consell Municipal 
d’Esports que s’ha valorat molt positiva-
ment, ja que és tan important aconseguir 
victòries en l’esport com tenir presents 
valors com la constància, la superació, 
l’esperit d’equip, l’esforç i l’esportivitat, 
entre d’altres. 

Els escacs van ser una de les disciplines que es van poder practicar durant la Mostra de l’Esport. 

L’equip federat del club de petanca masnoví. 

Alumnes de judo i gimnàstica rítmica durant una exhibició. 

El Club Escola de Judo 
i Gimnàstica Rítmica 
Masnou

Al Club Escola de Judo i Gimnàs-
tica Rítmica Masnou es poden 
practicar dos tipus d’esports 
diferents, el judo i la gimnàsti-
ca rítmica, en diferents seccions 
(iniciació, infantil i competició) 
i en edats compreses entre els 5 
anys i els 16 anys. A més, també 
es fa la preparació física de tots 
els i les esportistes que competei-
xen. El Club té la seva seu al Com-
plex Esportiu i realitza totes les 
activitats a la pista poliesportiva 
d’aquest pavelló.

Durant el curs, hi ha programa-
des diferents competicions espor-
tives, com el Campionat Escolar 
de Judo i de Gimnàstica Rítmica 
d’àmbit comarcal, seguit de les 
diferents fases fins al campionat 
estatal; també, diferents exhibici-
ons, festes i festivals, com la Festa 
del Nadal, amb exhibicions de gim-
nàstica rítmica com a preparació 
dels campionats que comencen al 
mes de març i exhibicions de judo 
que compten amb la participació 
directa dels pares i mares, que 
passen a ser alumnes per un dia i 
els seus fills, els seus professors. 

Per acabar la temporada, al mes 
de juny, i coincidint amb la Festa 
Major, té lloc el festival anual del 
Club Escola, que enguany arribarà 
a la vint-i-cinquena edició.

Una llarga trajectòria
Tant la direcció del Club com el 
professorat tenen una experiència 
de més de trenta anys ensenyant 
aquests esports al Masnou i és, 
molt probablement, l’entitat més 
antiga del poble on es practiquen 
aquestes activitats.

Al llarg d’aquests anys, s’han 
format al Club Escola diferents 
professors de judo i grans com-
petidors, alumnes que avui són 
professors i tècnics d’aquesta 
especialitat, i també campions i 
sotscampions de diferents com-
peticions estatals.

La gimnàstica rítmica també 
ha aportat el seu gra de sorra en 
aquesta trajectòria, ja que el Club, 
pioner en la introducció de la gim-
nàstica rítmica al municipi, ha for-
mat bones competidores, que han 
guanyat diferents campionats 
comarcals i provincials. 

Aquesta temporada que ha començat, el Club El Masnou Basquetbol commemo-
ra els 75 anys de bàsquet al municipi. Properament, s’anirà informant de les 
activitats preparades per a celebrar la efemèride.

El torneig de bàsquet 3x3 és un dels actes que organitza anualment l’entitat. 
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de bàsquet al Masnou
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Silvia Marty. actriu

Portes a l’esquena una àmplia formació: 
estudis d’interpretació, classes de dansa, 
cant i veu, patinatge artístic, claqué... 
Com va arribar això de ser actriu?
Vaig començar de petita, com moltes 
nenes, fent patinatge i dansa, i de seguida 
em vaig interessar pel món del teatre. Vaig 
començar a estudiar a Barcelona, a l’escola 
de teatre musical Memory, on vaig estar 
cinc anys, sempre compaginant-ho amb els 
estudis a l’escola. Vaig representar obres 
infantils al teatre Regina i vaig estrenar la 
meva primera obra de teatre a l’Espai Joan 
Brossa.

M’agradava molt el que feia, però crec 
que, en aquells inicis, encara no era gaire 
conscient que m’hi podia dedicar profes-
sionalment. A casa meva, els meus pares 
volien que seguís els estudis; així doncs, 
paral·lelament, vaig començar a estudiar la 
diplomatura de magisteri musical.
Penso que vaig tenir molta sort, perquè, a 
mesura que em va anar sortint feina, vaig 
tenir claríssim que el magisteri no era per 
a mi i que el que realment m’omplia era ser 
actriu.

Has desenvolupat bona part de la teva 
carrera a Madrid. Què ha significat per a tu?
El més significatiu, en un principi, va ser el 
fet de començar a viure sola i en una ciutat 
que no era la meva. Això, evidentment, em 
va fer créixer i madurar moltíssim i molt 
ràpidament. Em considero afortunada, ja 
que sempre m’hi he sentit molt bé a Madrid. 
És una ciutat on hi ha molta gent que, com 
jo, també ve de fora per treballar i de segui-
da et sents molt ben acollit. 

El paper d’Ingrid Muñoz a la sèrie televi-
siva Un Paso Adelante et va catapultar a 

la fama. Com ho vas encaixar?
Quan vaig començar a rodar la sèrie no em 
podia ni imaginar l’èxit que tindria. Per mi, 
era la meva primera feina a la televisió i 
no era conscient del fenomen mediàtic que 
suposaria.

La veritat és que va ser una mica des-

concertant i sí que em va costar d’assimi-
lar. D’altra banda, és molt gratificant que 
la gent et reconegui per la teva feina, però, 
a vegades, a molta gent li costa diferenciar 
la persona del personatge fictici que repre-
sentes a la televisió. 

El fet és que començar en aquest pro-

jecte em va fer aprendre moltes coses, 
tant en l’àmbit professional com en el 
personal.

A l’hora d’interpretar, prefereixes fer-ho 
a la televisió, al cinema o al teatre?
El que més m’importa d’una feina és el pro-
jecte en si, ja sigui per a la televisió, per al 
cinema o per al teatre. Cada mitjà m’aporta 
coses diferents i té la seva pròpia màgia.

Quin és el teu projecte més recent?
El meu projecte més recent és justament 
a Barcelona, al teatre Capitol: L’habitació 

de Verònica, un thriller d’Ira Levin, l’autor 
de La semilla del diablo, amb Pep Anton 
Muñoz, Mercè Montalà i Hèctor Claramut. 
La temporada passada, aquesta obra va ser 
un èxit i, enguany, hi hem tornat per estar-
nos-hi fins al gener de 2011. 

Estic molt contenta amb aquest projec-
te, ja que és una funció que està carregada 
de suspens en què l’espectador no es pot ni 
imaginar el que passarà al final de l’obra.

Què recordes del Masnou de quan eres 
petita? Com veus el Masnou d’avui?
Tantes coses! Hi tinc molts records al 
Masnou, des dels estius jugant a futbol al 
Casino o patinant al Club de Tennis Trébol 
fins a les tardes senceres amb els amics als 
jardins de Can Malet, o la platja i el mar, 
una de les coses que més enyoro quan sóc 
fora del poble. 

Tota la meva família viu al Masnou, per 
la qual cosa hi vinc molt sovint i mai no m’he 
desprès de l’essència d’aquest municipi. He 
de dir que he vist créixer molt el Masnou 
aquests darrers anys i això, evidentment, 
té la seva part positiva, però també enyoro 
aquell petit poble on vaig créixer.

Encetada ara la trentena, aquesta jove actriu masnovina va conèixer la fama gràcies al seu paper d’Ingrid a la reeixida 
sèrie televisiva Un paso adelante, on, a més d’interpretar, va poder ballar i va formar part durant un temps del grup 
musical UPA Dance, format per diversos integrants de la sèrie. Després, la Silvia ha participat en pel·lícules com El hombre 
de arena i Oviedo Express, i en sèries televisives com Amar en tiempos revueltos, Lex o Hospital Central. A mig camí entre 
Barcelona i Madrid, la seva carrera sembla imparable. Ara és a la seva terra, on el 21 d’octubre va estrenar al teatre Capitol 
L’habitació de Verònica, una obra que ja va aconseguir una bona crítica durant la temporada passada.

L’ENTREVISTA

“He vist créixer molt el Masnou i això, evidentment, té la seva part positiva, 
però també enyoro aquell petit poble on vaig créixer”

A MESURA QUE EM VA 
ANAR SORTINT FEINA, VAIG 
TENIR CLARÍSSIM QUE EL 
MAGISTERI NO ERA PER A 
MI I QUE EL QUE REALMENT 
M’OMPLIA ERA SER ACTRIU

TOTA LA MEVA FAMÍLIA VIU 
AL MASNOU, PER LA QUAL 
COSA HI VINC MOLT SOVINT 
I MAI NO M’HE DESPRÈS 
DE L’ESSÈNCIA D’AQUEST 
MUNICIPI
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EL MASNOU VIU US DESITJA UN BON NADAL I UN FELIÇ ANY 2011
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