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el nou centre d’activitat social
del municipi, amb més comerç,
habitatge protegit, zona verda i
places d’aparcament.

Com és habitual al mes de
març, l’Ajuntament del Masnou ha previst tota una sèrie
d’actes al voltant de la celebració del 8 de març, Dia
Internacional de les Dones.
La imprescindible lectura del
manifest, diverses representacions teatrals i la ja consolidada mostra de curtmetratges al
voltant del món de la dona són
algunes de les propostes.
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Un projecte de futur molt engrescador:
la plaça de la vila

Editorial

Eduard Gisbert
Alcalde

Una de les preocupacions urbanístiques més importants de qualsevol població és la preservació del barri antic, perquè esdevingui un lloc on les zones per a vianants prenguin protagonisme.
Així mateix, també es fa necessari traslladar del centre de la població les indústries, que contaminen i enlletgeixen l’entorn, i és llavors quan ha d’existir una visió clara, moderna i adequada a les
necessitats de cada població.
El Masnou no té cap espai central que es pugui considerar una plaça de trobada i d’oci. Aquesta
és una mancança històrica que ara tenim la possibilitat de solucionar, amb la urbanització dels
terrenys on fins ara es trobava ubicada l’antiga fàbrica DOGI.
Estic convençut que aquest és el lloc ideal per aconseguir tenir una veritable i magnífica plaça de
la vila. Els detalls dels habitatges protegits i l’aparcament que completen el projecte, els trobareu
a l’article que El Masnou Viu publica a la pàgina 7. També caldrà conèixer-ne, és clar, les vostres
opinions.

Línia
directa

@

Àngels Hernández pregunta

El Ple va aprovar, el 3 de febrer passat, el pressupost
municipal per al 2011. Com es va dir durant la sessió, es
tracta d’una proposta que, després d’anys de contenció de
la despesa, arriba a les restriccions. Les administracions
públiques no són una excepció en els problemes causats
per la situació econòmica global, sinó que fins i tot s’han
vist directament afectades per la crisi immobiliària. Per
tant, són temps de ser responsables amb els ingressos i les
despeses del consistori. I és el que està intentant l’Equip
de Govern.
La proposta aprovada és, d’una banda, en la previsió dels
ingressos, una diagnosi de la situació real, perquè els càlculs s’han fet a partir de les liquidacions ja realitzades de
l’any passat. Quant a la despesa, es fa evident l’esforç per
mantenir els serveis propis que un ajuntament ha de donar
a la ciutadania, però tenint una cura especial en el moment
de destinar els recursos a les necessitats més urgents i
imprescindibles perquè la vida del municipi pugui continuar endavant de la millor manera possible. En aquest
sentit, caldrà vetllar perquè el funcionament de la institució i de tot el municipi no es ressenti de les restriccions
planejades, la qual cosa exigeix la implicació i la responsabilitat de tothom.

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

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

Cal remarcar i celebrar els
esforços de la gent que ha fet
possible que es continuï fent
la festa dels Tres Tombs al
Masnou. Aquestes coses fan
poble i ens recorden d’on venim
i qui som.

Vista del Masnou des del campanar durant la nevada del 1962
Autor: Josep Fortea. Procedència: Fons Quirse, Arxiu Fotogràfic
Municipal del Masnou

Virtudes Camats

)

:

La Festa Major és una celebració de tot
el poble i, per tant, crec que tots tenim
dret a opinar i dir com ens agradaria que
fos. Hi ha coses que entre tots segur que
podem millorar perquè agradin a més
gent. Com ho podem fer? Com podem fer
sentir la nostra veu?

M’agrada / No m’agrada

:)

En aquest espai, El Masnou Viu us convida a fer una
pregunta a un regidor o regidora sobre qualsevol
dubte que tingueu sobre la gestió del municipi. La
publicació farà arribar la vostra consulta directament a l’edil perquè us sigui contestada. Podeu fer
arribar les vostres consultes al correu electrònic
elmasnouviu@elmasnou.cat, per correu convencional a El Masnou Viu, Ajuntament del Masnou,
passeig de Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou, o
al telèfon 93 557 17 00. Entre les consultes rebudes
se’n seleccionarà una per publicar-la.
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Marta Neira respon
Regidora de Cultura, Activitats i Festes
Àngels, efectivament, la Festa Major és la més
important de les festes i ha d’emanar del poble,
de manera que com més persones del poble
col·laborin en la programació, millor. Així serà
més representativa de la voluntat de la majoria. Per això tenim la Comissió de Festes, que és
oberta a tothom, ja siguin entitats o persones a
títol individual. M’agradaria molt que vinguessis
a la propera reunió de la Comissió de Festes, el
dia 7 de març a les 20 h a Ca n’Humet. També
et pots posar en contacte amb la Regidoria de
Cultura. Som a l’edifici de Roger de Flor.
Gràcies pel teu interès i espero que ens puguem
conèixer ben aviat.

Vull compartir la meva
desaprovació total per la
falta de civisme que es
dóna al meu carrer, de
Navarra, entre Roman
Fabra i Roger de Flor. No
hi dia que, sobretot a la
tarda, els cotxes no estacionin al pas de vianants, a
les quatre cantonades. El
que més em dol és el fet de denunciar-ho a la policia quan els veig a prop
de la zona i rebre sempre la mateixa resposta: “Sí, ja ho sabem, però no hi
podem fer res”. A vegades no m’agrada viure al Masnou.
Si alguna persona pot aportar més informació sobre les fotografies que es van
publicant, podeu enviar un correu electrònic a arxiu@elmasnou.cat.

David Pascual

Telèfons d’interès
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902 250 370
Taxis
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93 540 33 18 (parada)
Correus i Telègrafs
93 555 09 96
Notaria
93 540 20 11
Autobusos CASAS
93 796 14 23
93 798 11 00
Transports Urbans del Masnou (Aragó)
93 555 00 98

Policia Local
092 / 93 555 22 44
Comissaria dels Mossos
d’Esquadra 088
Protecció Civil
93 555 17 44
Bombers de Badalona
085 / 93 388 00 80
Àrea Bàsica de Salut (ABS)
Nou telèfon de programació
de visita mèdica (24 h):
902 111 444
CAP el Masnou: 93 555 74 11
CAP Ocata: 93 540 78 90
Urgències ambulàncies UTE
061

Suport fotogràfic: Raül Andreu
Correcció lingüística:
Servei Municipal de Català. Mònica Clotet
Disseny i maquetació: Josep Puig
Producció: RRB

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

Dipòsit legal: B-9961-1979

Biblioteca Pública
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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L’Ajuntament aprova el pressupost
municipal per al 2011 per un total de
20,78 milions d’euros
El pressupost es va aprovar amb els vots a favor de l’Equip de Govern (PSC i ICV-EUiA),
les abtencions del regidor i la regidora no adscrits, i els vots en contra de CiU i ERC.
A partir d’aquesta situació, s’han previst uns ingressos que, com tot el pressupost, han patit un descens del 2,28%. A
grans trets, és especialment significativa
l’absència enguany dels 478.000 euros que
l’any passat van provenir del Fons Estatal
per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local
(FEOSL). També hi ha un nombre destacat
de subvencions de la Generalitat que no
han estat confirmades. El fet que la Generalitat tingui un pressupost prorrogat ha
generat una gran incertesa en el moment
de confeccionar aquests comptes, perquè
no es pot saber del cert quines seran les
aportacions que provindran d’aquesta
Administració, que, d’altra banda, ja ha
anunciat retallades importants.

SÒNIA HERNÁNDEZ

LA CARACTERÍSTICA PRINCIPAL DE LA PROPOSTA
ECONÒMICA ÉS LA RESTRICCIÓ EN LA DESPESA

El pressupost es va aprovar el 3 de febrer passat, durant el Ple extraordinari del mes de febrer.

El Ple de l’Ajuntament va aprovar, en
En l’apartat de les despeses, la característila sessió extraordinària del dijous 3 de
ca general és la reducció de les partides de
febrer, el pressupost municipal per al
totes les àrees i regidories, amb disminu2011, que ascendeix als 20.789.349 euros.
cions que arriben fins al 30%. L’única que
Aquesta xifra suposa un descens del 2,28%
experimenta un increment és la de Manterespecte de la de l’any anterior, és a dir,
niment, com a conseqüència de l’augment
484.851 euros menys. Com va explicar el
dels preus de la llum i altres energies.
regidor de Finances, Artur Gual,
el pressupost preDESPESES
sentat i aprovat es
Total pressupost
20.789.349 €
caracteritza “no ja
per la contenció en
Despeses personal:
10.123.415 €
(48,70%)
la despesa, sinó per
Compra
de
béns
i
serveis:
6.899.765
€
(33,19%)
la reducció tant en
Interessos:
380.000
€
(1,83%)
els ingressos com
Transferències
corrents:
1.609.635
€
(7,74%)
en les despeses”.
Variació de passius financers:
1.776.534 €
(8,55%)
Gual va destacar
que els comptes
municipals s’havien fet molt rigorosament i amb responsaAl capítol 1 de les despeses, el dedicat
bilitat, tenint en compte les liquidacions
a personal que treballa a l’Ajuntament, s’hi
de l’any anterior, “la qual cosa permet
dedica el 48% del pressupost. Per intentar
fer uns comptes més reals”, i la situació
controlar aquesta situació, Gual va explicar
que l’Equip de Govern ha pres certes mesueconòmica que es viu actualment i que es
res, com la supressió de la majoria de les
preveu per als propers anys. A la votació
hores extres, que es reservaran per a casos
final, el pressupost es va aprovar amb els
molt justificats, així com la limitació de la
vots a favor de l’Equip de Govern (PSC i
contractació per suplències, que, d’acord
ICV-EUiA), les abstencions del regidor i la
amb la Llei de pressupostos generals de l’Esregidora no adscrits, i els vots en contra de
tat per al 2011, només es cobriran en casos
CiU (6) i ERC (3).

excepcionals. Així, s’aconsegueix l’estalvi
necessari per fer front a altres despeses i
contractacions imprescindibles. En aquest
sentit, els plans ocupacionals també suposen
una possibilitat d’estalvi important, ja que la
Generalitat es fa càrrec de la contractació
d’un grup de persones que treballen en els
serveis que ha d’oferir l’Ajuntament per a la
millora de l’entorn i de la comunitat.

Altres ingressos que han patit reduccions destacades continuen sent tots
els que tenen una relació directa amb
l’activitat immobiliària. L’ICIO (impost
de construccions, instal·lacions i obres)
ha patit un descens del 17%, que suposa 55.000 euros menys. Tot i així, es
preveuen diverses actuacions al municipi que permetran recuperar una part
d’aquests ingressos. D’altra banda, a les
taxes municipals es preveu una pèrdua
del 6,6% (295.000 euros), especialment
en les relacionades amb llicències urbanístiques.
Un altre descens considerable és el
previst en concepte de plusvàlues, que se
situaria prop d’un 30% més baix que l’any
anterior, cosa que significa 194.000 euros
menys. Una part d’aquestes davallades
dels ingressos es podrà pal·liar amb l’IBI,
que ha pujat entre el 3,5% i el 5%, segons
els casos (aquesta xifra és la resultant de
l’aplicació del període transitori de la revisió cadastral i el 0,81% del valor impositiu
determinat per l’Equip de Govern). Aquest
increment, segons les paraules del regidor
de Finances, ha suposat un exercici de res-

Els ingressos
Durant el Ple del consistori, en què es van
debatre i aprovar els pressupostos per al
2011, diversos regidors, com el no adscrit
Frans Avilés, van coincidir a afirmar
que es tracta d’uns
comptes “molt tècnics” i que, ateses
INGRESSOS
les circumstàncies
econòmiques, hi
Impostos directes:
ha poc marge per
Impostos indirectes:
a estratègies polítiTaxes i altres ingressos:
ques. El regidor de
Transferències corrents:
Promoció EconòIngressos patrimonials:
mica va comentar,
en aquest sentit,
que ha estat precisament el context polític el que ha obligat
a confeccionar un pressupost responsable
i realista a partir dels ingressos liquidats de
l’exercici anterior.

10.044.800 €
270.000 €
4.209.600 €
5.664.949 €
600.000 €

(48,32%)
(1,30%)
(20,25%)
(27,25%)
(2,89%)

ponsabilitat per poder fer front a les necessitats i obligacions de l’Ajuntament. També
es recuperaran alguns ingressos amb les
revisions i actualitzacions del cadastre, ja
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Les valoracions
Pere Parés

Les partides de pràcticament totes les regidories han sofert
retallades.

RAMON BOADELLA

RAMON BOADELLA

CiU

El pressupost vol assegurar que l’Ajuntament sigui capaç de donar
resposta a les necessitats del municipi.

INGRESSOS
600.000

DESPESES
1.776.534

10.044.800

Impostos directes

5.664.949

9.838.800
5.955.300

Impostos indirectes

10.123.415

1.609.635

Personal
380.000

Compra de béns i serveis

Taxes i altres impostos

Interessos

Transferències corrents

Transferències corrents

Ingressos patrimonials
4.209.600

6.899.765

Variació de passius financers

270.000

que s’han normalitzat alguns casos de propietats que no hi constaven.
Als comptes aprovats el 3 de febrer no
hi constaven noves inversions, ja que al
mes d’octubre passat, i per tal de garantir
el finançament per part de l’Ajuntament
de dos projectes amb subvencions d’altres administracions, com són la creació d’un centre de negocis a la Casa del
Marquès i la construcció del segon poliesportiu municipal, ja es va aprovar una
modificació pressupostària per import
total d’1,05 milions d’euros, on també es
preveien altres inversions de l’Àrea de
Manteniment i Serveis.
Les esmenes acceptades i les descartades

El pressupost aprovat recull algunes esmenes presentades pel regidor i la regidora
no adscrits, que pretenien principalment
no retallar les partides de Salut Pública i

ELS INGRESSOS CONTINUEN
BAIXANT, ESPECIALMENT
ELS RELACIONATS AMB
LES OPERACIONS IMMOBILIÀRIES
Seguretat, la qual cosa va fer possible la
seva abstenció.
D’altra banda, CiU també va presentar
un conjunt d’esmenes. Les referides a Salut
Pública van ser acceptades (proposaven
més dotació per al Pla de drogodependències i per a actuacions de promoció de la salut
que la prevista inicialment), mentre que
el grup més nombrós no va ser acceptat.
Parés va qualificar la proposta de l’Equip
de Govern com “uns pressupostos de final
de cicle polític”. L’esmena proposada per
CiU va obtenir els seus 6 vots a favor, 10

Valorem aquests pressupostos com de final
de cicle polític. Són uns
pressupostos agònics
i que no expliquen la
realitat, perquè no es poden preveure noves
inversions per l’elevat endeutament del nostre Ajuntament, que supera el límit legalment
establert. Al llarg d’aquests darrers anys, ha
estat necessària l’elaboració de dos plans de
sanejament per intentar superar la situació
de dèficit de les finances municipals, que es
troben en una situació extremament difícil.
El 2008, l’endeutament per habitant era de
590 euros i tancarem l’any al voltant dels
750. El nostre Grup no ha donat suport al
pressupost per l’increment de la pressió fiscal i per la inviabilitat que gairebé la meitat
dels recursos municipals estiguin destinats a
la despesa de personal. Segueix pesant molt
que del préstec de les inversions de 2007 i
2008 encara no s’hagi retornat ni un sol euro
i que per al 2011 els interessos per a aquesta
operació siguin de 87.000 euros. Esperem
poder capgirar la situació.

Oriol
Fernández
i Saltor

en contra (PSC i ICV-EUiA) i 5 abstencions
(ERC, i el regidor i la regidora no adscrits).
Com a conclusió, Gual va manifestar
que “avui, tot l’Equip de Govern està molt
content, no per aprovar per quart any consecutiu el pressupost tot i estar en minoria,
sinó per poder acabar el mandat deixant el
pressupost equilibrat i adequat a les circumstàncies actuals”. El regidor també va
afegir que “és per nosaltres molt important
que el proper consistori es trobi amb un
Ajuntament des del punt de vista econòmic
realista i possibilista, tant pel que fa als
ingressos com pel que fa a la despesa”. Per
la seva banda, l’alcalde, Eduard Gisbert,
va alertar que, a partir de les dinàmiques
detectades a la situació econòmica global,
els exercicis dels anys 2012 i 2013 encara
seran “força complicats”, per la qual cosa
va demanar responsabilitat a tots els membres del consistori.

ERC
El Ple del pressupost
va mostrar la mateixa
dinàmica que el de les
ordenances fiscals: el Govern en minoria
(PSC-ICV) ha arribat a un acord amb els
dos exregidors del PP per tal d’aprovar-los,
i els grups d’ERC i de CiU s’hi han oposat.
En el cas del Grup d’ERC, vam rebutjar les
ordenances fiscals pel nostre total desacord
en el fet que la ciutadania hagi d’assumir,
en un context com l’actual, un increment
del 4,5% en el rebut de l’IBI, i pel que fa
al pressupost, vam mostrar-nos-hi en desacord per diversos motius, entre els quals:
l’escàs marge per negociar que ens va oferir
l’Equip de Govern i perquè és un pressupost
que ajorna decisions en temes importants
per al Masnou, com per exemple, què volem
fer amb l’actual N-II.

Frans Avilés

RAMON BOADELLA

Regidor
no adscrit

Les regidories hauran d’adaptar la seva activitat als condicionants i les limitacions imposats per la situació econòmica.

S’ha aprovat el pressupost per a aquest exercici de 2011. I això que
fa uns anys era notícia,
ja que al pressupost es veien reflectides les
polítiques noves que els regidors volien engegar, s’ha convertit –i aquest pressupost n’és
el màxim exemple– en un tràmit purament
tècnic i administratiu.
Ja sigui per culpa de la manca de recursos econòmics de l’Ajuntament o per la falta
d’idees del Govern, el pressupost conté les
mateixes partides que fa un any. Nosaltres
vam demanar que partides com seguretat,
salut, promoció econòmica i serveis socials
no patissin cap retallada respecte a l’any
anterior, cosa que vam aconseguir, i per això
la nostra abstenció. També vam arrencar el
compromís de parlar políticament del futur
del Ple de Riure, un festival que cada cop es
fa, econòmicament parlant, menys assumible
amb el format actual, cosa que obliga a fer
reflexions profundes sobre el seu futur.
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Plens dels mesos de desembre i gener
Desembre
El dimecres 22 va tenir lloc el Ple del
mes de desembre, en què es van sotmetre a votació els punts següents:
Serveis Centrals

Modificació de la plantilla, relació i catàleg de llocs de treball. Aprovat amb els
vots a favor del PSC (7 vots), ICV-EUiA
(3 vots), ERC (2 vots per l’absència d’una
regidora), i el regidor i la regidora no adscrits (2 vots); i l’abstenció de CiU (5 vots
per l’absència d’un regidor).
Coordinació d’Àrea de Serveis a les Persones

SÒNIA HERNÁNDEZ

Aprovació de la proposta d’Ordenança
general de subvencions de l’Ajuntament
del Masnou. Aprovat per unanimitat.
Serveis Socials

Modificació de la retenció de crèdits a la
partida de “Contractació de serveis d’atenció domiciliària 10.SS.23310.22799”. Aprovada amb els vots a favor del PSC (7 vots),
ICV-EUiA (3 vots), i el regidor i la regidora
no adscrits (2 vots); i l’abstenció de CiU (5
vots) i ERC (3 vots per la incorporació al
Ple de la regidora).
Medi Ambient i Paisatge

Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora d’activitats subjectes al
règim de comunicació en l’àmbit territorial
del Masnou. Aprovat per unanimitat.
Mocions

Moció presentada pel Grup Municipal d’ICVEUiA en oposició al projecte de la ronda del
Baix Maresme, paral·lela a l’autopista C-32,
entre Montgat i la ronda de Mataró. No va ser
aprovada en obtenir els vots a favor d’ICVEUiA (3 vots), el regidor i la regidora no adscrits (2 vots), i ERC (1 vot per l’absència d’un
regidor i una regidora); en contra del PSC (7
vots); i l’abstenció de CiU (5 vots).

Moció presentada pel Grup Municipal
de CiU per dur a terme un ajut extraordinari de tipus econòmic al Club Deportiu
Masnou. Aquesta moció va ser retirada en
considerar que l’esperit amb què el Grup
Municipal havia presentat la moció ja s’havia complert en existir un acord entre el
Govern i el CD Masnou.

Gener
El dijous 20 de gener va tenir lloc el
Ple ordinari, a la sala de sessions, i s’hi
van aprovar els punts següents:
Aprovació del text refós de la revisió
del Pla general d’ordenació del Masnou

per donar compliment a la sentència del
TSJC del 23 de setembre de 2010. Aprovat
amb un total de 15 vots a favor: del PSC (7
vots), ERC (3 vots), ICV-EUiA (3 vots), i el
regidor i la regidora no adscrita (2 vots); i
l’abstenció de CiU (6 vots).
Modificació puntual del Pla general al
sector delimitat pels carrers d’Itàlia, Flos
i Calcat, Roger de Flor i Pintor Domènech
Farré. Aprovat per unanimitat.
Mocions

A l’apartat de mocions, la presentada
pel Grup Municipal d’ICV-EUiA per al
manteniment del programa temporal de
protecció per desocupació i inserció va
passar a comissió informativa després que
el PSC intentés presentar-hi una esmena a
la totalitat, un tràmit que no és possible.
Van votar a favor de passar-la a comissió

informativa el PSC (7 vots), i el regidor
i la regidora no adscrits (2 vots); es van
abstenir CiU (6 vots) i ERC (3 vots), i hi va
votar en contra ICV-EUiA (3 vots).
Les dues mocions previstes relacionades amb la sentència del Tribunal Suprem
contra la immersió lingüística a l’escola
es van fusionar en una d’única, que es va
aprovar amb els vots favorables de totes
les forces (19 vots) excepte el regidor i la
regidora no adscrits.
En el torn de les intervencions del
públic assistent, els ciutadans i ciutadanes
van fer comentaris i queixes al voltant de
temes com l’antic càmping Hispano, la circulació al Camí del Mig, l’aparcament en
diversos llocs del municipi, els jardins dels
vivers de Santa Madrona, les obres al carrer de Sant Pere o el nou fanal autònom
que combina energia solar i eòlica.

BASES XXXIII Premis Goleta i Bergantí de narrativa i poesia catalana
1. Participants
Hi haurà quatre grups, repartits de la manera següent:
GRUP A (de 9 a 11 anys). Residents al Masnou o alumnes d’un centre escolar de la vila.
GRUP B (de 12 a 14 anys). Residents al Masnou o alumnes d’un centre escolar de la vila.
GRUP C (de 15 a 18 anys). Residents al Masnou o alumnes d’un centre escolar de la vila.
GRUP D (a partir de 19 anys). Residents al
Masnou.
Els grups es classifiquen tenint en compte
l’edat real de l’autor o autora de l’obra abans
del 30 d’abril del 2011.

2. Modalitats
En tots els grups hi haurà les modalitats de
poesia i de prosa.
Els treballs han de ser individuals, escrits en
català, totalment inèdits.
Els i les participants podran presentar com
a màxim una obra per a cada una de les modalitats.

3. Característiques
El tema és lliure.
En prosa, l’extensió ha de ser inferior a 5
DIN-A4 per als grups A i B. Pel que fa al grup
C i D, l’extensió mínima ha de ser de 5 DINA4, i la màxima, de 15 DIN-A4.
En la modalitat de poesia, l’extensió indicada
és només a títol orientatiu: per als grups A i
B, màxim 2 poemes de 10 a 25 versos cada
un; per als del grup C, un màxim de 4 poemes
de 20 a 50 versos cada un, i els del grup D,

un màxim de 4 poemes de 50 a 100 versos.
Tots els treballs han de ser escrits per una
sola cara, amb un espai entre línies d’1,5 i un
cos de lletra Verdana 12.
A la capçalera de les obres hi ha d’haver escrit el pseudònim o el lema. Els treballs tècnics i científics queden exclosos de la present
convocatòria. S’han de presentar 5 exemplars de cada obra. Els treballs guanyadors
s’hauran d’enviar en un fitxer electrònic a
l’adreça: goletaiberganti@elmasnou.cat

mis Literaris Goleta i Bergantí” i el pseudònim o lema.

4. Presentació de treballs

Les obres es poden enviar per correu postal
a:
Biblioteca Joan Coromines
Carrer de Josep Pujadas Truch, 1A
08320 El Masnou
També es poden presentar personalment a
la Biblioteca Joan Coromines en horari de la
Biblioteca.

4.1 Obres
- Els 5 exemplars de cada obra han d’anar
dins un sobre.
- A l’exterior d’aquest sobre s’ha d’indicar:
“XXXIII convocatòria dels Premis Literaris
Goleta i Bergantí” i el pseudònim o lema i la
modalitat en què es participa.
4.2 Pliques
- Dins d’un altre sobre tancat hi ha d’haver
les dades personals de l’autor o autora: el
nom, els cognoms, l’adreça, el telèfon de
l’autor/a i també una fotocòpia del DNI
o d’un document anàleg (els i les participants del grup A que no tinguin DNI han
d’aportar una fotocòpia del llibre de família), els i les alumnes dels centres del
Masnou han de fer constar el centre on
estan matriculats i el curs, a més del títol
de l’obra i la modalitat del grup en què
participen.
- A l’exterior d’aquest sobre tancat s’ha
d’indicar: “XXXIII convocatòria dels Pre-

5. Presentació dels treballs
La data límit per presentar les obres és el
26 d’abril de 2011. Passat aquest termini, no
s’acceptarà cap obra, excepte les que arribin
per correu postal i amb data de sortida segellada abans del termini marcat en aquestes
bases.

6. Lloc de presentació

7. Dotació del premi
La XXXIII convocatòria dels Premis Literaris Goleta i Bergantí està dotada dels premis
següents:
GRUP A
Primer premi: 1 llibre digital per a cada modalitat.
Segon premi: 4 entrades per a la programació municipal de teatre familiar.
GRUP B
Primer premi: 1 llibre digital per a cada modalitat.
Segon premi: 4 entrades per a la programació municipal de teatre familiar.

GRUP C
Primer premi: 1 llibre digital per a cada modalitat.
Segon premi: 4 entrades per a l’estrena del
Ple de Riure.
GRUP D
Primer premi: 1 llibre digital per a cada modalitat.
Segon premi: 4 entrades per a l’estrena del
Ple de Riure.
El jurat podrà deixar desert algun dels premis o lliurar algun accèssit, depenent del seu
criteri.

laboració amb altres entitats, pot publicar,
reproduir i exercir els drets d’autoria de les
obres directament.
Les obres guanyadores seran publicades per
la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament del
Masnou.

11. Recollida de les obres

8. Jurat

Les obres no premiades han de ser retirades
de la Biblioteca Joan Coromines (carrer de
Josep Pujadas Truch, 1A) del 15 de juny al
15 de juliol de 2011, de dilluns a dissabte, en
horari de Biblioteca. Passat aquest termini,
l’Ajuntament no es farà responsable dels treballs presentats.

El jurat serà nomenat pel comitè organitzador dels Premis. Hi haurà un únic jurat per a
poesia i dos per a narrativa.

12. Participació en altres premis
literaris

9. Veredicte
La resolució del jurat es farà pública el dia
28 de maig, a les 19.00 h, en el decurs de
l’acte de lliurament de premis de la XXXIII convocatòria dels Premis Literaris Goleta i Bergantí. L’acte es farà al teatre de
Ca n’Humet, al carrer de Fontanills, 77, del
Masnou.

10. Drets d’autoria
La totalitat dels drets d’autoria, els de publicació i els de reproducció dels treballs premiats seran de titularitat de l’Ajuntament del
Masnou. Aquesta reserva de drets s’efectua
sense limitació de cap mena i indefinidament,
i l’Ajuntament del Masnou, si escau, en col-

a) Mostra Literària del Maresme: Les obres
guanyadores de les diferents categories
d’aquesta XXXIII convocatòria dels Premis
Literaris Goleta i Bergantí, en les modalitats
de poesia i de prosa, participaran automàticament en la Mostra Literària del Maresme
2011.
b) Premi Poesia en Acció: Les obres guanyadores en la modalitat de poesia dels grups
A, B i C participaran automàticament en el
Premi Poesia en Acció 2012.

13. Acceptació de les bases
Qualsevol punt no previst en aquestes bases
serà resolt pel comitè organitzador. El fet de
concursar implica l’acceptació total d’aquestes bases.
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El Masnou, un poble cada vegada
més segur de si mateix

RAMON BOADELLA

La Diputació de Barcelona fa públics els resultats d’una nova enquesta sobre la satisfacció
ciutadana, que revela que al 84,2% de la població li agrada viure al Masnou

La Festa Major, que anuncia l’arribada de l’estiu, és un dels actes més esperats pels masnovins i masnovines.

La supressió de l’N-II (17,3%) és cada cop
una actuació que pren més força com a
projecte principal que els masnovins i
masnovines creuen necessari reivindicar
per millorar la qualitat de vida del municipi. D’altra banda, la millora de l’aparcament és una demanda que ha experimentat un lleuger descens (del 12,2% de
l’anterior enquesta al 10,3% de l’actual).
Altres projectes que se situen entorn del
10% són el reforç de l’oci i les festes (10%)
i la planificació urbanística (9,3%), mentre que el 8,7% creu que el projecte més
important de futur és la millora dels parcs,
i, al voltant del 8%, els equipament esportius i la neteja.
Una altra manera de millora del municipi seria, per al 33,3% de la població
entrevistada, impulsar el comerç. De fet,
el mercat municipal és l’equipament més
conegut i més utilitzat, ja que un 87,2% del
total hi va amb freqüència. L’Edifici Centre
és el segon equipament més utilitzat, amb
un 63,8%; seguit pel Complex Esportiu
Municipal (60,3%), la Biblioteca Municipal
(54,7%) i Ca n’Humet (47,7%).
Pel que fa a la gestió municipal, la
població masnovina l’aprova amb un 5,9
sobre 10, una avaluació 2 dècimes superior que a l’estudi anterior. Un 13,3% de
les persones enquestades han valorat la

LA SUPRESSIÓ DE L’N-II ÉS
UNA ACTUACIÓ QUE CADA
VEGADA PREN MÉS FORÇA
COM A PROJECTE PRINCIPAL
QUE LA CIUTADANIA CREU
NECESSARI REIVINDICAR

canvi són més aviat beneficiosos, mentre
que un 30,3% creu el contrari i un 25,5%
assegura que no és beneficiós ni perjudicial.
‘El Masnou Viu’ ja és un hàbit informatiu
i de comunicació

La revista municipal El Masnou Viu
segueix essent el mitjà a través del qual
més ciutadans i ciutadanes s’informen del
que passa al municipi i és valorat positivament per més del 80% de les persones
entrevistades.

el Masnou viu

Setembre de 2010
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Desembre 2010
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La celebració de la Diada Nacional
de Catalunya marca la represa
de l’activitat després de l’estiu Pàg. 3

Inaugurat l’edifici de
Roger de Flor, 23
Pàg. 4

Despreniment del balcó
de l’Ajuntament
Pàg. 5

PROMOCIÓ
ECONÒMICA

L’objectiu de l’enquesta és determinar quina és la percepció que els masnovins i masnovines tenen de la vida al seu
municipi en diferents aspectes. Per tant,
també s’ha parat atenció als canvis socials, com els que suposa la integració de
diferents cultures dins un mateix grup
social. El 65,8% de les persones enquestades creu que els residents no comunitaris al Masnou són molt o bastant nombrosos, mentre que el 20% opina tot el
contrari. I en relació amb aquest punt,
un 34,2% creu que els efectes d’aquest

Un servei per assessorar i
acompanyar les empreses
Pàg. 6

CIUTADANIA
Lliurament de les claus
dels pisos de lloguer per
a gent gran
Pàg. 8

SERVEIS SOCIALS
El Departament de
Serveis Socials atén prop
de dues mil consultes
Pàg. 11

SALUT PÚBLICA
La I Fira de Bellesa
i Salut se celebra
a la plaça del Mercat Vell
Pàg. 16

CULTURA

La celebració de la Diada Nacional de Catalunya d’enguany va incloure un concert a càrrec dels joves
músics de l’estudi de Carmen Amo i Anna Remartínez, la tradicional ofrena floral a la plaça de l’Onze de
Setembre i una inauguració multitudinària de la nova plaça d’skate al parc esportiu de Pau Casals. La
lectura del manifest signat per PSC, CiU, ERC i ICV-EUiA va mostrar el rebuig a la sentència del Tribunal
Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya.

II Jornades de Fotografia
Creativa

SÒNIA HERNÁNDEZ

Si bé el 47,8% considera que el municipi ha millorat entre els anys 2006 i 2010,
el 25,2% creu que està igual i el 23,5%, que
ha empitjorat. La neteja i l’aparcament,
com ja va passar en l’enquesta anterior,
es tornen a endur el protagonisme pel
que fa als principals problemes detectats
al Masnou, tant en l’àmbit de la vila com
des de la proximitat del barri. El 28,5%
de les persones entrevistades consideren
que el problema principal del municipi és
la neteja, mentre que el 22% creu que és
l’aparcament. En aquest estudi, han augmentat en prop d’un 6% les mencions a la
neteja. Així mateix, també ha augmentat

Els projectes de futur

gestió amb menys de 5 punts. Entre els
aspectes més ben valorats, es troba la
gestió de l’aigua (Sorea), amb un 7,1%;
seguit del cementiri, amb un 6,7%, i de la
recollida d’escombraries, amb un 6,3%. Els
aspectes més mal valorats són la neteja de
carrers, amb un 5,4%, i les obres públiques,
amb un 5,2%. D’altra banda, un 56,5% valora bastant bé que l’Equip de Govern hagi
prioritzat diverses vegades les partides
destinades als Serveis Socials i al foment
del treball dins el pressupost municipal.

Pàg. 21

Xavier Rodés treu a la llum
racons amagats del Masnou

Inici de temporada del
CD Masnou a tercera

Prop de tres mil escolars
tornen a classe al Masnou

Pàg. 23

Pàg. 18

Pàg. 20

El dia 7 de setembre van tornar a l’activitat la majoria dels
centres escolars del municipi.
També ho va fer l’Escola Municipal de Música del Masnou

L’artista establert al Masnou
Xavier Rodés inaugurarà la
seva mostra “Racons”, del 8
d’octubre al 13 de novembre
a la Casa de Cultura. La mostra, composta per 24 quadres,
recorre alguns punts del
municipi que sovint passen
desapercebuts. L’exposició
es completarà amb altres
activitats, com ara una xerrada a càrrec del director de la
Sala Parés, Joan Anton Maragall, i un concurs adreçat als
visitants.

ESPORTS

TRIBUNA POLÍTICA Pàg. 12
L’ENTITAT
Pàg. 13
L’AGENDA
Pàg. 14 i 15

Inclou l’agenda
del 16 de setembre
al 31 d’octubre
No us perdeu cap de les activitats
que es fan al municipi

(EMUMM) i, el dia 14, el Centre de Formació de Persones
Adultes del Masnou (CFPAM).
Encara queden places lliures en
aquests dos serveis municipals.

ELENA ALCINA

LA NETEJA I L’APARCAMENT
ES TORNEN A ENDUR EL
PROTAGONISME PEL QUE
FA ALS PROBLEMES PRINCIPALS DEL MASNOU

el percentatge de les persones que veuen
l’atur (del 3,8% al 7,5%) o la seguretat ciutadana (del 2,3% al 6,7%) com a principals
problemes del poble.

CEDIDA

Un 84,2% de la població masnovina està
satisfeta de viure al Masnou, dos punts per
sobre de l’anterior enquesta realitzada pel
mateix organisme l’any 2009. Aquesta és la
conclusió principal que s’extreu del nou
estudi de satisfacció ciutadana elaborat
per la Diputació de Barcelona, realitzat a
través de 600 entrevistes telefòniques als
veïns i veïnes del municipi. L’estabilitat en
la valoració dels aspectes qüestionats és
la pauta dominant quan es comparen els
resultats amb l’estudi anterior.

el Masnou viu
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RAÜL ANDREU

El pla de l’Illa Centre: la futura
plaça gran del poble

El projecte previst per als terrenys ocupats per l’antiga fàbrica DOGI vol convertir aquesta zona en el nou centre
d’activitat social del municipi. Habitatge protegit, més comerç, més de 7.000 metres quadrats de zona verda i plaça
pública, i més de 500 aparcaments –uns 160 dels quals seran públics– són els valors principals del projecte.
El Ple del mes de gener va aprovar la
modificació puntual del Pla general al
sector delimitat pels carrers d’Itàlia, Flos
i Calcat, Roger de Flor i Pintor Domènech
Farré, ocupat fins fa poc per la fàbrica de
teixits DOGI. Tal com va passar amb les
tramitacions de l’anterior Pla especial 5 i
del Pla parcial 12 –relacionats amb el projecte–, el Govern municipal ha aconseguit
que aquesta proposta de modificació s’hagi aprovat inicialment amb el vot unànime
de tot el consistori.

perquè el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) havia emès dues sentències contra l’Ajuntament en què exigia
al consistori que suprimís del Pla general,
aprovat per CiU i PP l’any 2001, el Pla parcial 12 (que preveu la ubicació de la nova
fàbrica de DOGI) i el Pla especial 5 (el que
es refereix a la ubicació de l’antiga fàbrica
de DOGI). El TSJC va sentenciar en contra
de l’acord de l’Ajuntament perquè entenia
que el Govern de CiU i PP havia utilitzat
de manera incorrecta una fase de la tramitació del Pla general per introduir-hi dues

figures de planejament que no apareixien
en l’aprovació provisional d’aquest Pla.
Aquest fet va forçar el Govern actual
a redactar una nova proposta de planejament per a l’àmbit que ocupa l’antiga
fàbrica de DOGI –l’aprovada inicialment
al Ple del mes de gener– i ha provocat un
endarreriment, de com a mínim sis mesos,
en la tramitació dels projectes d’urbanització i reparcel·lació necessaris per iniciar
les obres en aquest sector.
Al Pla general aprovat l’any 2001 per
CiU i PP, els 14.200 m2 de superfície de

AQUESTA PROPOSTA DE
MODIFICACIÓ ES VA APROVAR INICIALMENT AMB EL
VOT UNÀNIME DE TOT EL
CONSISTORI
El tinent d’alcalde d’Urbanisme,
Màxim Fàbregas, valora positivament
aquesta aprovació, que inclou una proposta que “comportarà una transformació global del sector, que passarà a ser un focus
important en l’activitat comercial, i alhora
complementarà i consolidarà la ja existent i permetrà que els ciutadans gaudeixin d’una oferta important de comerç de
proximitat”. El regidor també explica que
“posarà a disposició del poble del Masnou
una gran superfície d’espai lliure amb la
creació d’una zona verda i una plaça pública, una oferta important de places d’aparcament –unes 160 de les quals seran de
titularitat municipal– i augmentarà l’oferta
d’habitatge protegit en 87 habitatges”.
El resultat d’un llarg procés

La necessitat de l’aprovació duta a terme
al Ple del gener passat va estar motivada

Imatge virtual
del projecte

El projecte es troba en període d’exposició pública, del 10 de febrer al 9 de març. Es pot consultar a l’Ajuntament del Masnou i a la seva pàgina web: www.elmasnou.cat. Per consultar
el document complet, cal adreçar-se a la Unitat d’Urbanisme de l’Ajuntament del Masnou,
carrer de Tomàs Vives, 2, 2a planta (horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 8.30
a 14 hores). A més a més, perquè la ciutadania pugui conèixer tots els detalls del projecte i
els terminis en què s’hi podran presentar al·legacions, es durà a terme una sessió informativa,
el 24 de febrer, a les 19.30 h, a la sala de plens de l’Ajuntament del Masnou. Abans, però, des
del dissabte 19 de febrer, es podrà visitar a la Casa de Cultura la maqueta que l’Ajuntament
ha fet sobre el projecte. L’horari de visita serà de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 17 a 20
h (excepte els dilluns); els dissabtes, de 17 a 20 h, i els diumenges, d’11 a 14 h.

l’àmbit del Pla es repartien en 5.120 metres
quadrats de superfície destinats a construcció d’habitatge privat, amb un sostre
de 17.770 m2 i 177 habitatges privats; 7.110
m2 d’espais lliures públics (zona verda i una
plaça pública); 711 m2 destinats a construcció d’habitatge públic i equipament, amb un
sostre de 1.770 m2 i 32 habitatges públics de
protecció i de 677 m2 per a l’equipament i
1.280 m2 destinats a ampliació de voreres.
També se cedien a l’Ajuntament 100 places
d’aparcament construïdes.
L’any 2005, el nou Govern municipal
(PSC, ERC i ICV-EUiA) va aconseguir
millorar la situació anterior aprovant una
modificació de planejament que va suposar un augment del nombre d’habitatges
protegits (de 32 a 47), i es va passar així
d’una superfície de 711 m2 i un sostre de
1.770 m2 a una superfície de 915 m2 i un
sostre de 2.790 m2. Així mateix, el nombre
de places cedides a l’Ajuntament va augmentar fins a 200, alhora que el promotor
havia d’aportar 300.000 euros a l’Ajuntament per contribuir a la construcció de
l’equipament.
L’aprovació inicial, acordada al Ple del
gener passat, disminueix el sostre destinat
a habitatge privat fins als 14.350 m2 (els
habitatges privats passen de 177 a 163) i
augmenta el sostre destinat a habitatge
protegit públic fins als 6.150 m2 (els habitatges protegits passen de 47 a 83). Alhora,
es manté el sostre destinat a equipament i
les places d’aparcament (de cessió obligatòria a l’Ajuntament, que seran al voltant
de 160). Pel que fa a l’espai lliure, passa a
tenir una superfície de més de 6.500 m2,
1.500 dels quals són privats però d’ús
públic. Aquesta darrera modificació també
comporta un augment de la superfície destinada al comerç, que passa dels 3.360 als
4.860 metres quadrats.
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Valoració positiva de la campanya
de promoció del comerç local
Els guanyadors i guanyadores dels xecs de 500 euros surten a comprar
Artur
Gual

La guanyadora, Emília Montal, amb el seu marit, sortint de comprar
de la primera botiga.

La campanya duta a terme per l’Ajuntament, amb la col·laboració de la Federació del Comerç, la Indústria i el Turisme,
entre el 4 i el 24 de desembre de 2010, sota
el lema “Queda’t”, ha estat valorada molt
positivament per l’organització. Aquesta
iniciativa pretenia posar de relleu els avantatges del comerç local per evitar que la
població del municipi marxés fora a fer
les compres de Nadal. Per augmentar al
màxim la identificació dels masnovins i
masnovines amb el comerç local i aquesta
promoció, la imatge de la campanya es va
fer amb gent del municipi. A final del mes
d’octubre, es va fer un càsting per trobar
les persones que finalment van posar la
cara humana a la campanya. Se n’hi van
presentar 15, entre les quals els responsables de la campanya van triar Ricard Abelló i Laura Vidal.
Un dels atractius principals de la iniciativa era que, entre les persones que fessin

CRISTINA POCH

MIREIA CUXART

Regidor
de Promoció
Econòmica

Des de l’Ajuntament enteníem que el comerç
és un dels sectors que més ha patit la crisi i
que, per tant, necessitava el nostre suport i que
féssim alguna cosa per pal·liar aquesta situació. A més, també calia treballar per combatre la tendència de bona part de la població a
fer les compres fora del municipi. Al Masnou,
tenim comerç suficient i de qualitat per atendre la demanda de la ciutadania. Estic molt
satisfet del desenvolupament de la campanya,
perquè mai no és fàcil aconseguir suport la primera vegada que es fa. La campanya té dues
grans virtuts: d’una banda, va adreçada a tot
tipus de comerços, i de l’altra, és recurrent i es
pot repetir amb molt pocs recursos.

El guanyador, Manuel Hernández, en una de les botigues on va anar
a comprar.

les compres al comerç local, se sortejaven
sis vals de 500 euros. Per entrar al concurs,
només calia lliurar tres tiquets de botigues
del municipi en algun dels punts establerts
per a aquesta finalitat. A més d’entrar en
el sorteig, cada persona que va portar-hi
els tiquets va rebre, a canvi, una ecobossa
–se’n van repartir 2.500. Segons el regidor
de Promoció Econòmica, Artur Gual,
aquestes xifres permeten calcular que, com
a mínim, s’han promogut 7.500 impactes de
compra, amb la qual cosa se’n pot fer una
valoració positiva.
Els guanyadors i guanyadores

Emília Montal, Maria Gilabert, Fina
Vendrell, Núria Garsaball, M. Carmen
Toro i Manuel Hernández van ser les
persones guanyadores del sorteig dels vals
per valor de 500 euros. Havien de gastar-se
el premi en un sol dia, abans del 31 de
gener i als comerços del Masnou.

Carles
Cruz

Apunta’t al moviment de fascinació
pel Masnou
La campanya “Queda’t” va ser concebuda
com a part d’una altra de més àmplia que
vol reforçar el sentiment de pertinença al
Masnou a través de remarcar el valor dels
atractius del municipi i dels avantatges
que suposa viure en un poble com aquest.
L’èxit de la campanya comercial duta a
terme al Nadal ha animat l’Ajuntament a
posar en marxa tot el conjunt de la iniciativa prevista. Aviat es donarà a conèixer.
El regidor de Promoció Econòmica ha
remarcat que “el que volem és aconseguir
reforçar el sentiment de pertinença i que
la seva població es faci militant del seu
municipi i del seu comerç.”

President de
la Federació del
Comerç

Durant les festes de Nadal d’enguany, hem
tingut una motivació nova al nostre poble,
amb una idea sorgida des de Promoció
Econòmica, a la qual hem donat suport i
hem intentat involucrar tots els masnovins
i masnovines perquè compressin als comerços del Masnou. Des del comerç associat,
que és del que podem parlar, la veritat és
que n’hi ha hagut alguns de molt actius i
d’altres que, quan els preguntaven com
anava, no sabien gaire bé com funcionava.
Confiem que aquesta campanya es torni a
fer i, ara que comerciants i consumidors ja
n’estan ben assabentats, tingui encara més
èxit que el que s’ha aconseguit aquest Nadal.

Continua la lluita contra la desocupació al municipi
El Masnou aconsegueix 44 llocs de
treball als plans d’ocupació per al 2011

Quan encara continuen en actiu els 49
treballadors i treballadores inclosos dins
dels plans ocupacionals del 2010, les
accions de l’Ajuntament del Masnou, a
través de la Unitat de Promoció Econòmica (UPEM), per combatre l’atur aquest
2011 continuen. El consistori ha aconseguit una subvenció per valor de 308.000
euros –tot i que el cost final superarà
aquest import– per dur a terme 6 plans
ocupacionals que generaran 44 llocs de
treball per a aquest any.
Els projectes inclosos dins d’aquests
plans ocupacionals tracten diferents temàtiques i àmbits dels serveis municipals, fet
que permetrà l’ocupació de persones amb
trajectòries i perfils professionals diversos
que contribuiran a la millora dels serveis
al municipi. Els plans d’ocupació previstos
són els següents: de reciclatge, tractament

de residus i campanya d’educació, sensibilització, difusió i informació (que estarà ocupat per 1 tècnic i 6 informadors);
el d’arranjament d’espais verds municipals (1 tècnic, 3 oficials de jardineria i 12
peons); el de manteniment i neteja de la
platja (2 encarregats i 8 peons), el d’informació turística i cultural del municipi
(1 informadora), el de vigilància cívica
(6 vigilants), i el de formació de nous
usuaris en noves tecnologies (1 tècnic i
3 eformadors).
És previst que els treballadors i treballadores s’incorporin al lloc de treball el 2
de maig, a excepció dels inclosos dins del
pla ocupacional de manteniment i neteja
de la platja, que per necessitats de servei
començaran l’11 d’abril. La contractació
serà d’un 70% de la jornada per a un període de 6 mesos, mentre que, paral·lelament,
els i les participants rebran formació, amb
una durada de 30 hores. Aquesta acció for-

mativa se centrarà en riscos laborals, llengua catalana, medi ambient i tècniques de
recerca de feina.
La tramitació de les sol·licituds es podrà
fer a partir de l’1 de març a la UPEM

Les persones que poden participar en
aquests plans ocupacionals han d’estar
desocupades i inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya, i no poden haver
participat en projectes del programa de
plans d’ocupació amb contractes de durada igual o superior a 6 mesos ens els darrers 18 mesos. El procés selectiu s’iniciarà
a les oficines de treball de la Generalitat
(OTG), les quals posteriorment facilitaran
els candidats a l’Ajuntament del Masnou
per realitzar la selecció dels treballadors
i treballadores.
Per tant, les sol·licituds s’han de realitzar a les OTG, ja que qualsevol persona
que no estigui validada per aquest organis-

me no podrà accedir als plans. Per ajudarvos en la tramitació, podeu adreçar-vos a
la UPEM a partir de l’1 de març.
El regidor de Promoció Econòmica,
Artur Gual, ha explicat que “aquests plans
són una bona oportunitat, perquè aprofitem
els recursos que ens ofereixen per, d’una
banda, donar la possibilitat a gent que, avui
dia, en el marc de la crisi que vivim, no té
sortida professional perquè redreci la seva
activitat cap a sectors que estan experimentant un creixement; i de l’altra banda,
també s’aprofita perquè la seva feina vagi a
favor de la comunitat”.

Les sol·licituds s’han de tramitar a les
oficines de treball de la Generalitat.
Per ajudar-vos a la tramitació, podeu adreçar-vos a la UPEM a partir de l’1 de març.
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Actualització i
millores del passeig
Marítim i la platja
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RAMON BARRAGAN

Millores al carrer
de Sant Pere

RAÜL ANDREU
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Imatge de la intervenció.

Les intervencions podrien començar aviat.

Entre principi de març i final de maig és
previst que es duguin a terme diverses
actuacions per actualitzar i millorar l’estat
del passeig Marítim i la platja. S’ampliarà
el nombre de dutxes i rentapeus i s’actualitzaran, es milloraran algunes passeres
d’accés a la platja, es reposaran i actualitzaran les papereres i bancs, i es pintaran i
repassaran jocs infantils i se’n posaran de
nous. També es millorarà la senyalització i
s’ampliarà el període amb presència d’abalisament i de línies de vida, que s’installaran a partir de l’abril.

Ja estan en marxa les obres de
reurbanització del carrer de Sant
Pere. Les obres es van iniciar el 7
de gener passat i la duració prevista
és de tres mesos.
Les actuacions incloses a la reur-

Altres actuacions que afectaran el paisatge del passeig són la reparació de la
balustrada trencada, el pintat del mur –es
trauran els grafits que es troben en diversos
punts–, la reposició de palmeres –s’ha escollit una espècie que no és la més susceptible
d’agafar escarabat morrut– i l’arranjament
de les zones enjardinades del passeig.
A més a més, per millorar-hi l’accessibilitat, es pintaran i netejaran tots els passos subterranis, i es farà un estudi de l’enllumenat i el reg en determinats punts del
passeig.

banització són la renovació de la
xarxa d’abastament d’aigua, el sanejament i la pavimentació. El cost
total de l’obra és de 196.179,47 euros
més IVA. La superfície de l’actuació
és d’aproximadament 750 m2.

Les obres de la segona
fase dels jardins dels
Països Catalans, a punt

Establerta la nova
parada al recorregut
del bus urbà

RAÜL ANDREU

Vista de les plataformes interiors del parc. Pas central.

La ubicació definitiva és al Torrent de Can Gaio.

El 2 de novembre, es va posar en funcionament un nou recorregut del bus urbà, amb
una parada modificada i una altra de nova
creació. La parada de nova creació és la
parada 9b, situada al carrer de la República
Argentina, davant del CAP d’Ocata, per
facilitar l’accés a aquest nou centre d’atenció primària. D’altra banda, com que el
Servei Territorial de Carreteres va denegar
l’autorització per al trasllat de la parada

número 10 de l’avinguda del President
John F. Kennedy al carrer d’Àngel Guimerà
(N-II) a l’altura del carrer del Brasil, l’Ajuntament del Masnou ha traslladat aquesta
parada al Torrent de Can Gaio amb el carrer de l’Uruguai, i aquesta serà la seva ubicació definitiva. En aquesta parada, també
s’ha previst la col·locació d’una plataforma
per tal de garantir el bon funcionament i
l’accessibilitat al bus.

És previst que aviat s’iniciïn les
obres corresponents a la segona
fase d’ordenació de la zona verda del
parc dels Països Catalans, formada
per un total de 6.952 m2 i que han de
donar continuïtat a un projecte que,
inaugurat al novembre del 2007, ha
donat un gran dinamisme a Ocata.
Conjuntament amb l’entrada en funcionament del segon CAP i la segona
escola bressol municipal, La Barqueta, els jardins de Països Catalans han
estat un emblema de la transformació d’aquest sector del municipi.
Aquestes obres, amb una superfície d’actuació de 3.025 m2, inclouen
la modificació de la vorera del carrer
de Manila, amb la consegüent eliminació de l’aparcament en bateria i

ampliació de la vorera a 5 m –on s’inclou l’arbrat i l’enllumenat. També es
crea una plaça central a l’eix del carrer del Brasil (de 930 m2) des d’on
s’organitzen tots els jardins, així com
una pista polivalent (783 m2) amb
una grada a la banda nord (carrer de
Manila) i amb accés a peu pla des del
carrer de l’Uruguai. A més a més, a
la banda sud, tocant al carrer de
l’Uruguai, se situarà una tarima de
fusta (180 m2) elevada que servirà
com a escenari i lloc d’estada. El
projecte també inclou un edifici de
50 m2 de superfície útil destinat a
magatzem i serveis públics. El termini d’execució de les obres serà de 6
mesos des de l’inici i el pressupost
és d’uns 400.000 euros.
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La nova Biblioteca

Marta Neira
Regidora del Grup
Municipal del PSC

Estic feliç i contenta, com diu el nostre
alcalde, perquè el proper 19 de març la nova
Biblioteca Municipal Joan Corominas obrirà
les portes al públic. Han estat uns anys de
treball intens per part de l’Ajuntament, ja
que, des que vam presentar el projecte fins
a la seva culminació hem hagut de salvar
molts obstacles. Tanmateix, com ben aviat
comprovareu, l’esforç ha valgut la pena.
L’ampliació de la Biblioteca va ser el
meu primer objectiu com a regidora de
Cultura, ja que es tractava de donar compliment a allò que marca la legislació, que
diu que tot municipi de més de cinc mil
habitants ha de tenir biblioteca –és a dir,
és un servei de compliment obligatori per
part dels ajuntaments– i els estàndards
quant a les dimensions, el fons bibliogràfic

Nou parc de Vallmora. Mateixos
problemes

Eduard García
Regidor del Grup
Municipal de CiU

En aquesta mateixa columna, ara fa més
de mig any, els informava que el Govern
portaria al Ple del juny la resolució del
contracte administratiu signat amb TAUICESA per a l’execució de les obres ordinàries de la primera fase del projecte
d’urbanització del parc de Vallmora.
L’aprovació d’aquest punt suposava,
per un costat, el reconeixement públic del
Govern socialista del Masnou d’allò que el
Grup de CiU havia estat manifestant des
de l’any 2007: que aquest projecte no era
un bon projecte i tenia greus deficiències.

Final de mandat amb deures per fer

Joaquim Fàbregas
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

S’acosta el final de mandat i el Govern ja fa
temps que hauria d’haver resolt dos temes
d’importància per a la millora de la qualitat
de vida de la ciutadania del Masnou. Una
enquesta feta a 600 masnovins i masnovines
l’octubre passat posa de manifest que el problema principal que té el Masnou és la neteja
viària. Aquest proper mes de maig farà tres
anys que va finalitzar el contracte de neteja
viària i recollida de residus. El concurs per
adjudicar aquest contracte és una oportunitat per millorar el servei i creiem que el
Govern ha perdut massa temps per fer-ho.
Entenem que el contracte amb l’empresa que
ha de fer aquest servei és el més important
de l’Ajuntament, ja que estem parlant d’un
contracte de més de 2 milions d’euros l’any

No a aquesta reforma de les pensions! No a la jubilació als 67 anys!

Màxim Fàbregas
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA

El 2 de febrer passat, el PSOE aconseguia la fotografia que buscava des de feia
molts mesos. El president del Govern,
flanquejat pels secretaris generals de
CCOO i UGT i pel president de la CEOE,
signava “l’acord social” aconseguit després d’uns quants dies de negociació.
Els sindicats, forçats per l’ultimàtum
del Govern, que va amenaçar que el 28
de gener el Consell de Ministres (amb
acord o sense acord social) aprovaria la
reforma de les pensions i la jubilació als
67 anys, i conscients que els vots del PNB
i de CiU garantien al Govern una majoria
suficient, han cremat part de les seves
naus per tal de disminuir, en la mesura

Ara, les persones! Ara, el Masnou!

Frans Avilés
Regidor no adscrit

Ja fa temps que bona part de la ciutadania
entén que és necessari el canvi d’un sistema polític cada cop més allunyat de la gent,
cada cop més desprestigiat i que es preocupa sovint més de resoldre els seus propis
problemes que els que afecten els veïns.
Però igual que existeix aquesta insatisfacció envers la política tradicional, les
noves fórmules que han anat apareixent tampoc no han respost a les expectatives, i els
resultats electorals, malauradament, n’han
minvat molt la seves esperances de vida.
Estem a menys de quatre mesos per a
les eleccions municipals al Masnou i jo em
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i el personal es fixen en funció del nombre
d’habitants.
Però, més enllà de les qüestions legals,
tenia molt clar que la Biblioteca és l’equipament cultural més important del Masnou,
ben considerat per la ciutadania i amb una
mitjana de dues-centes persones usuàries
al dia. Era, doncs, una prioritat tirar-ne
endavant l’ampliació per tal de dotar-la correctament i poder donar el millor servei a
la ciutadania.
Nosaltres teníem una biblioteca, però
estàvem molt lluny dels estàndards establerts, ja que només disposava d’uns 600
m2 i l’estàndard exigeix 1.800 m2 per a una
població com la nostra.
La Biblioteca Joan Corominas ja va ser
objecte d’una intervenció amb l’anterior
Govern municipal que bàsicament va consistir en una reforma per tal de visibilitzar-la
i dignificar-la, cosa que estava molt bé, per-

què, recordem-ho, era gairebé clandestina.
Però pel que fa a l’ampliació, si es pot dir
així, només va suposar uns quants metres
quadrats, els que corresponien a l’habitacioneta on hi havia el rellotge de fitxar.
A diferència de l’anterior, la intervenció que ha impulsat el Govern municipal
actual compleix plenament la normativa i
els estàndards, ja que s’ha ampliat fins als
2.100 m2 aproximadament, que corresponen a l’estàndard establert per a una població com la nostra. Això ha fet possible que
el cost de les obres hagi estat subvencionat
en un 50% per la Diputació de Barcelona i
la Generalitat de Catalunya.
Alguns es preguntaran per què no hem
fet una segona biblioteca en lloc d’ampliar
l’actual, cosa que hauria estat més fàcil i
ens hauria donat menys maldecaps, tant
a l’Ajuntament com a la ciutadania. La
resposta és que dues biblioteques haurien

suposat una major despesa de personal
que, simplement, no podem assolir.
Espero que la nova Biblioteca sigui un
servei cultural de màxima utilitat per a la
ciutadania. Comptareu amb els serveis de
sempre però ampliats, amb espais adequats
per a cada activitat i, com a novetat, disposarem d’un fons bibliogràfic de nàutica,
com a expressió singular de la nostra història, matèria en la qual serem la Biblioteca
de referència a Catalunya.
Pel que fa a mi, m’omple d’alegria haver
contribuït de manera determinant en la
seva realització i que, per fi, el Masnou tingui la biblioteca que es mereix.
Vull agrair molt especialment la feina
feta al personal tècnic de la Biblioteca, que
ha treballat de valent i sense reparar en
hores de dedicació per fer realitat aquesta
nova Biblioteca, de la qual, ben aviat, gaudirem tots plegats.

També va suposar un pagament de gairebé 50.000 euros a l’empresa esmentada,
com a indemnització per tal que no portés a terme la construcció del parc, així
com un cost de prop de 40.000 euros més
en estudis, projectes i auditories que ja
no serveixen per a res; 90.000 euros que
pagarem entre tots els masnovins, en una
època de crisi, amb retalls pressupostaris,
amb retalls a subvencions, ajuts socials,
etc. I tot sense que ningú de l’Equip de
Govern n’assumís la responsabilitat.
El mateix mes de juny, el Govern
posava en marxa la maquinària amb un
sol objectiu: construir la primera fase del
parc abans de les properes eleccions del
mes de maig del 2011. L’obra més ambici-

osa del Govern (gestionada a corre-cuita
els mesos previs a les eleccions municipals del 2007), era un gegant amb peus
de fang, però l’operació propagandística
estava preparada: l’ampliació del poliesportiu municipal i la voluntat de crear
més places d’aparcament serien uns
bons motius per justificar, davant els
veïns, l’endarreriment en la construcció
del parc. Només calia tornar al punt de
partida i començar de nou.
Al mes de desembre, el Govern convocava un concurs i adjudicava el projecte a un nou equip redactor. I al mes de
gener es produïa la primera sorpresa: hi
havia un nou avantprojecte. Poc duraria
l’alegria; el nostre Grup feia constar que

no solucionava les mancances del projecte anterior ni feia front a les noves necessitats que van provocar la marxa enrere
en el projecte inicial. ICV-EUiA, soci del
Govern socialista, manifestava que, ara
per ara, no votarien a favor el nou projecte presentat, i refermaven els arguments
presentats per CiU. Pel que fa a ERC, que
havia estat copartícip del projecte anterior, reclamava més protagonisme i unanimitat en el nou projecte i tampoc no hi
donava suport. Mala peça al teler.
L’única viabilitat del parc passa per
un govern sòlid, que no depengui de fràgils aliances ni necessiti fer equilibris
entre diverses forces polítiques per tirar
endavant el seu programa de govern.

i per un període de 8 anys. Estem segurs,
però, que no hi ha gaires casos en els quals
l’empresa que ha prestat el servei estigui tres
anys més fent-lo perquè el govern no és capaç
d’aprovar uns plecs que regeixin el concurs
per fer la nova adjudicació. Quan per fi s’han
aprovat els plecs, el Govern s’ha trobat que,
malgrat la situació de crisi econòmica, que
fa que les empreses busquin nous contractes
per garantir la seva continuïtat, al concurs
del Masnou només s’hi han presentat dues
empreses. D’altra banda, els plecs han estat
tan complexos que, per valorar des del punt
de vista tècnic quina de les dues ofertes era
millor i la puntuació de cada una, l’Ajuntament ha hagut de contractar una consultora
per avaluar les ofertes.
L’altre factor que influeix d’una manera
important en la neteja dels nostres espais
públics és tenir una ordenança que en regu-

li els usos i, sobretot, que el Govern la faci
complir, dos temes pendents del Govern
actual, que no ha posat com a prioritat acabar amb els comportaments incívics als nostres espais públics.
Un altre tema no resolt pel Govern és
la urbanització del parc de Vallmora, una
actuació llargament reivindicada per molts
ciutadans i ciutadanes del Masnou i una part
de la qual era possible que s’executés durant
aquest mandat, ja que hi havia el projecte
aprovat i 1,4 milions d’euros per fer-ne la primera fase. Després d’adjudicar l’obra a una
empresa, abans de començar la urbanització
es va aturar l’inici de les obres per deficiències en el projecte, i el Govern ha trigat més
de dos anys i mig a indemnitzar l’empresa
amb més de 45.000 euros i ha iniciat l’encàrrec d’un nou projecte. Des d’ERC volem
deixar clar que només donarem suport al

nou projecte en el cas que respongui a les
necessitats del Masnou i si compta amb un
consens ampli, ja que no estem disposats a
aprovar després a corre-cuita un projecte
abans de finalitzar el mandat, i que el proper
Govern, per no trobar-lo adequat, el deixi
en un calaix.
Per acabar, només vull constatar que,
com ja va passar amb l’aprovació de les
ordenances fiscals que regulen els impostos i les taxes que hem de pagar els ciutadans i ciutadanes del Masnou, el Govern
del PSC i ICV-EUiA va buscar el suport dels
dos exregidors del PP per aprovar el pressupost del 2011. Un pressupost que basa una
bona part dels seus ingressos en l’IBI, que
enguany s’ha apujat un 4,5%, molt per sobre
de l’IPC, i això en un any en el qual moltes
famílies estan patint els estralls de la crisi
econòmica.

que fos possible, els efectes d’aquesta
reforma sobre els treballadors i treballadores.
Probablement les pensions requerien un pacte per garantir-ne el futur,
però en absolut no era imprescindible
fer-lo ara, quan el món del treball està
en un moment de feblesa per afrontar
una negociació d’aquestes característiques. L’estratègia de Rodríguez Zapatero,
incorporant les pensions a la negociació,
és impròpia d’un governant d’esquerres,
ja que aquesta modificació, o qualsevol
altra que s’hagués acordat, no solucionarà la situació financera del tresor públic.
Encara és més incomprensible si recordem que, a final del 2010, les pensions
presentaven un superàvit d’11.000 milions d’euros. D’altra banda, quin sentit té
perllongar l’edat de jubilació fins als 67

anys en un moment en què els aturats a
Espanya passen del 20%?
Què ha passat doncs? Doncs que
Rodríguez Zapatero, el líder d’un partit
que es diu “socialista” i “obrer”, ha preferit cedir davant les pressions exteriors
(Merkel i Sarkozy s’han mostrat molt
convincents) i asfixiar una mica més
els treballadors i els pensionistes, abans
que adoptar decisions més valentes i més
compromeses, que l’haurien conduït a
enfrontar-se a la banca i la patronal.
I la part més greu de la decisió presa
per aquest líder “d’esquerres” és que
l’acord signat consagra el seu menyspreu
cap als sectors més desfavorits: joves,
dones i pensionistes. Els joves, perquè en
l’actual situació de crisi, que fa que més
d’un 40% estiguin aturats, estaran impossibilitats per arribar als 67 anys amb un

nombre suficient d’anys treballats com
per assegurar-se el cobrament del 100%
de la pensió que els hauria de correspondre. Les dones, perquè, una vegada més,
han vist com la insensibilitat del Govern
ignora la seva tasca d’atenció a la família
a l’hora de determinar les possibles prestacions socials a percebre. I els pensionistes, els actuals i principalment els futurs,
perquè, en augmentar dels 15 actuals als
25 els anys de cotització necessaris per
aconseguir el 100% de la prestació, la
seva pensió, en molts casos misèrrima,
es veurà disminuïda més enllà d’un 8%.
Per tant, a ICV-EUiA no podem donar
el vistiplau a aquest acord social, que
considerem altament lesiu per als nostres
ciutadans i ciutadanes més desfavorits, i
per això diem: No a aquesta reforma de
les pensions! No a la jubilació als 67 anys!

resigno a pensar que, aquí, tot ha de seguir
igual: les mateixes forces polítiques, les
mateixes necessitats de poder, els mateixos programes electorals, les mateixes
solucions de sempre…
No són pocs ni petits el reptes que
encararà el Masnou els propers anys: la
necessitat de mantenir l’equilibri pressupostari en moments de disminucions dels
ingressos, garantir l’accés als recursos socials a aquells qui realment ho necessiten, la
neteja i la seguretat, i, és clar, el projecte
de la ronda del Maresme, al qual m’oposo
radicalment. Tots aquest reptes, i d’altres,
hauran de ser abordats i, en la mesura de
les possibilitats, solucionats pels representants polítics que surtin elegits les properes

eleccions municipals. Però, quin pes tindran les ideologies o els partits en aquests
representants? Seran capaços d’anteposar
els interessos dels partits, com per exemple, en la futura ronda del Maresme, als
interessos del municipi? Jo, lamentablement, crec que no, i no per la manca de
vàlua personal dels representants, sinó
perquè, moltes vegades, el sistema de partits els obliga a apropar-se a aquests i a
allunyar-se de la gent.
Cada dia que passa estic més convençut (ja no puc estar-ho més) de la necessitat d’apostar per una majoria de gent que
posi els interessos del Masnou per damunt
dels interessos partidistes o personals.
Una majoria de gent que tingui com a

única prioritat les persones i el Masnou
Jo estic disposat a treballar per un
canvi en les formes. Per una organització
oberta, per damunt de les ideologies, i que
tingui com a única prioritat el Masnou i les
seves persones. Una formació que pugui
arribar a ser la veritable representant de
la societat civil, de la seva gent, dels seus
costums, inquietuds, i reclamacions. Una
formació que només es dediqui a millorar
la qualitat de vida dels masnovins, que
estigui en contacte permanent amb ells,
que els parli i no els menteixi, i que tingui com a referent les entitats del nostre
poble, que més d’una lliçó de sacrifici i
esforç ens han mostrat als polítics. Jo hi
estic disposat. I tu, ho estàs?

el Masnou viu
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El Masnou Basquetbol

EL MASNOU BASQUETBOL

75 anys de bàsquet al municipi

El futur d’El Masnou Basquetbol: fotografia dels equips base del Club, des de preinfantil fins a premini, d’aquesta temporada.

Aquest 2011, el club El Masnou Basquetbol celebra una gran fita: 75 anys treballant amb escoles i altres entitats per
difondre i afavorir la pràctica del bàsquet entre la població més jove, i, en general, de totes les edats. Actualment, El
Masnou Basquetbol compta amb una catorzena d’equips federats i una escola d’iniciació, en què juguen més de dos-cents
jugadors i jugadores del Masnou. El primer equip sènior del club milita aquesta temporada al grup 1 de Primera Catalana.
Ricard Plana, com a actual president del club des de l’any 2004, aspira a celebrar el centenari d’aquí a 25 anys, “és
una fita engrescadora i, fins llavors, estarem al servei de la gent de la nostra vila per facilitar la pràctica d’aquest esport
a tothom, i seguirem treballant amb il·lusió i rigor per aconseguir bons esportistes i millors persones.”

Una mica d’història

Tot i que es té constància que l’any 1933 es
va jugar un partit amistós al Masnou entre
els equips del FC Barcelona i l’Iluro de Mataró, els orígens del bàsquet al Masnou i, a la
vegada, d’aquest club, es remunten a l’any
1935, que és l’any que consta a la primera
documentació que acredita la constitució
d’un equip amb el nom del Masnou que es va
dedicar a la pràctica d’aquest esport.
Des de llavors, l’entitat ha anat passant
per diverses denominacions: CD Masnou i
Frente de Juventudes Masnou (dècada dels
quaranta), Casino Masnou (anys cinquanta)
i CB Masnou (a partir dels anys seixanta),
en funció del terreny de joc on jugaven o
bé de les entitats que n’assumien l’organització, fins a arribar a primers de la dècada
dels vuitanta, que és quan el club es refundar
amb el nom actual d’El Masnou Basquetbol.
L’any 1982, representants del CB Masnou, club embrió i que aglutinava la major
part de l’activitat basquetbolística de la vila,
es reuneixen amb altres entitats esportives
de la població (CB Ocata i Olímpia) i decideixen unir esforços per fusionar-se en una
única entitat. Entre els motius de la fusió,
tenia un pes especial l’aspiració conjunta de
poder gaudir de l’esperat futur poliesportiu
municipal, que llavors es trobava en fase de
construcció i que durant força anys havia
estat una reivindicació de les entitats esportives del Masnou. Així doncs, el Club es va
refundar oficialment amb el nom d’El Masnou Basquetbol el 30 de setembre del 1982.
Josep Maria Ruyra va ser elegit per
votació el 15 d’octubre del mateix any com
a primer president d’El Masnou Basquetbol i
el 4 de novembre es van aprovar els estatuts
del club, que va començar a participar de
forma oficial en competicions de la Federació Catalana de Bàsquet la temporada

1983-1984, amb equips tant a les categories femenines com masculines, i jugant els
seus partits com a local al Complex Esportiu
Municipal, ja inaugurat.
Bàsquet femení de referència

El 21 de juliol del 1984, poc després d’acabar
la primera temporada de la història del club,
es va acordar una nova fusió, en aquest cas
amb el Picadero Club Barcelona Comansi,
una de les entitats de més prestigi del bàsquet femení a tot l’Estat espanyol. D’aquesta
manera, El Masnou Basquetbol va absorbir
els equips i l’espònsor de l’històric Picadero
Comansi i esdevé un dels clubs amb bàsquet
femení de referència.
Durant sis temporades (del 1984 al 1990)
l’equip sènior femení d’El Masnou Basquetbol va jugar a la màxima categoria del bàsquet femení estatal i va aconseguir els seus
millors èxits: tres lligues catalanes (19841985, 1988-1989 i 1989-1990), una Copa de
la Reina (1984-1985) i una Lliga espanyola
(1989-1990).
Al setembre del 1989, Josep Maria
Ruyra va ser rellevat, després de set anys a la
presidència del club, per Jordi García Alcalà, que només hi va estar una temporada.
Tornada als inicis

Curiosament, la temporada 1989-1990, la
més reeixida de totes, que es va tancar amb
el títol de la Lliga catalana i el de la Lliga
de la Divisió d’Honor Femenina Espanyola, suposa un punt i a part, important, en la
intensa història del club.
El Masnou Basquetbol es va quedar
sense espònsor i, davant la impossibilitat de
trobar un nou patrocinador, la Junta Directiva va decidir donar de baixa el primer equip
de la Divisió d’Honor i, seguidament, presentar la dimissió irrevocable en bloc.

Durant la temporada 1990-1991, el club
va ser regentat per una junta gestora fins que,
el 1991, es va fer càrrec de l’entitat una nova
directiva presidida per Lluís Bretcha, que es
va mantenir al càrrec durant nou anys.
Durant aquests anys, destaca la presència a la direcció tècnica i esportiva del
club, primer, de Pep Clarós, actualment
entrenador professional de bàsquet, i, més
endavant, dels exjugadors de l’ACB Josep
Maria Margall i Joan Ramon Fernández, lligats al municipi des de fa anys i que
van aportar-hi la seva experiència i els seus
coneixements.
Ricky Rubio, un referent per al bàsquet base

Un dels objectius més importants de l’entitat
és el foment del bàsquet entre el jovent. En
aquest sentit, el club se sent molt orgullós
d’haver format en els seus inicis jugadors
que ara formen part de l’elit del bàsquet i
que són un referent per a tots els jugadors i
jugadores de categories inferiors.
Aquest és el cas especial de Ricky Rubio,
actual jugador del FC Barcelona, o també
de Marc Fernández, actualment al Power
Electronics València, o de Marc Rubio, que
aquesta temporada juga a la Lliga LEB Or
amb el Lleida. Tots tres han sortit de l’entitat
i són un exemple per a la base.
El torneig 3x3, tot un clàssic

Una de les activitats més importants que
organitza el Club, a banda dels partits de
competició federada, és el Torneig 3x3 de
bàsquet al carrer, que se celebra ininterropudament des del 1995 i que amb els anys
s’ha convertit en una referència a Catalunya
en aquesta modalitat. Des de l’any passat, a
més, aquest torneig forma part també del
Circuit 3x3 que organitza la Federació Catalana de Basquetbol.

Ricard Plana
President

Quins són els objectius principals que
s’ha marcat durant el seu mandat?
Un repte és el planter del club. En
aquests moments, amb més de cent
nens i nenes menors de dotze anys,
el club té una base molt sòlida per
al futur. Un altre repte és el bàsquet
femení, que ha donat al club les victòries més importants, lliga espanyola
inclosa. Volem que les nenes vinguin a
jugar a bàsquet. La temporada vinent
esperem tenir quatre equips de noies.
I una fita: els entrenadors. S’està aconseguint una plantilla d’entrenadors formats al Club que van adquirint un nivell
tècnic important i que asseguren un
treball de qualitat per als propers anys.
Com creu que ha estat l’evolució
del Club durant els seus 75 anys
d’existència?
Aconseguir tots aquests anys de pràctica
esportiva sempre és un èxit. Mèrit afegit
és que la gent del bàsquet del Masnou no
hem tingut mai una seu pròpia que ens
donés continuïtat i cada generació ha
hagut de tirar endavant amb un plus de
tenacitat. Records i agraïments per a tota
la gent que ho ha fet possible.
Què té el bàsquet que no tinguin
la resta d’esports?
Tots els esports tenen les seves virtuts,
però del bàsquet sempre hi ha dues
coses que m’agrada recordar: d’una
banda, que els jugadors poden ser alts,
baixos, ràpids, lents…, però tothom té
un paper dins d’un equip, i de l’altra, que
en un partit de bàsquet sempre acaben
sortint al camp tots els jugadors. Perquè
hi cap tothom i tothom hi participa,
animo la gent a gaudir d’aquest esport.

Com contactar-hi?
C/ Ciutat de Sant Sebastià, 14. Local 4
Telèfon: 93 555 18 36
club@elmasnoubasquetbol.com
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25

16

PATRIMONI
CULTURAL

Dimecres

Divendres

SUBVENCIONS

MARÇ
4

Divendres

CARNAVAL

19 h · Sala de conferències (Edifici Centre)

ACTIVITAT FAMILIAR

Activitat que té per objectiu introduir el
Museu i les seves col·leccions als nens i
nenes a partir d’un viatge fantàstic, durant
el qual descobriran tots els tresors que
s’amaguen tant al mar com al cel.
Adreçada a infants de 2 a 8 anys.
Hi haurà una altra sessió a les 12.30 h.
És una activitat gratuïta, però cal reservar
plaça al Museu Municipal de Nàutica del
Masnou (telèfon 93 557 18 30 o museu.
nautica@elmasnou.cat).
Ho organitza: Patronat Municipal del Masnou

Presentació del Mapa del patrimoni cultural del Masnou

18.30 h · Casino del Masnou

19.30 h · Ajuntament
del Masnou (sala
consistorial)

Joan Guerrero,
fotoperiodista
“Inspiración: de la
música a la imagen”
Ho organitza: FEM,
amb el suport de
l’Ajuntament del Masnou

Diumenge

D’11 a 13 h · Parc temàtic Caramar

Festa de Carnestoltes
Activitat oberta a tothom.
Ho organitza: BbActivities i Casino del Masnou

19.30 h · Altell de les Bruixes

11.30 h · Pl. de Marcel·lina de Monteys

2n agermanament d’Andalusia
i Extremadura amb el Masnou

Diumenge

MÚSICA

Rua diabòlica

Ho organitza: Regidoria d’Activitats i Festes

8

Dimarts

DONA

20 h · CIRD

Lectura del manifest
institucional del Dia
Internacional de les Dones
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

9

Dimecres

14.30 h · Aula d’informàtica Edifici
Centre

Taller sobre el correu electrònic
i presència a Internet

9 h · Mercat Municipal

El Mercat Municipal
es disfressa per celebrar
el Carnaval
També el 5 de març
Els i les paradistes guarneixen les seves
parades i es disfressen. Els nens i nenes
que vagin disfressats al Mercat Municipal,
acompanyats per persones adultes, tindran
un obsequi.
També s’hi celebrarà un concurs de disfresses. El dimarts dia 8 es donarà el veredicte
del jurat i s’entregaran els premis als 3 primers classificats.
Ho organitza: Mercat Municipal, amb la col·laboració
de l’Ajuntament del Masnou

CARNAVAL

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

“La medicina
de las relaciones”

20

Reunió de la Comissió de Festes

Dissabte

CONFERÈNCIA

27

Dilluns

Ho organitza: Associació de Veïns de Ramón y Cajal

El mapa del patrimoni cultural del Masnou
recull exhaustivament les dades sobre el
patrimoni cultural i natural del municipi,
cosa que permet establir mesures per protegir-lo i conservar-lo.

18 h · Niu Ioga

Ho organitza: Niu Ioga; Carrer Fontanills, 18-22

Ho organitza: Associació de veïns i comerciants del
carrer de Sant Miquel

19 h · Ajuntament del Masnou
(sala de plens)

Circulació del trenet

CONFERÈNCIA

20 h · Ca n’Humet

Els comerços del carrer treuen parades amb
les seves millors ofertes, tot ambientat amb
una actuació de pallasso.

Al final de l’acte hi haurà una entrega de
premis i xocolatada popular.
Recorregut: Joan XXIII, Almeria, Pollacra
Goleta Constança, Ametllers i plaça de
Ramón y Cajal.

26
Mireu allà dalt, en els estels
què hi ha

La ganga al carrer

Rua infantil de Carnestoltes

Ho organitza: Patronat Municipal del Masnou

11.30 h · Museu Municipal de Nàutica
del Masnou

7

17.45 h · Plaça de Ramón y Cajal

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte

De 9 a 21 h · Carrer de Sant Miquel

CARNAVAL

Sessió informativa sobre
la nova Ordenança general
de subvencions i la propera
convocatòria de subvencions
municipals

19

5

Ho organitza: Amics d’Andalusia i Extremadura
al Masnou, amb la col·laboració de la Federació
del Comerç, la Indústria i el Turisme del Masnou i
l’Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Colla de Diables del Masnou, amb la
col·laboració de l’Ajuntament del Masnou

6

Diumenge

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11

Divendres

19 h · Ajuntament del Masnou
(sala de plens)

Presentació del núm. 28 de
La Roca de Xeix i convocatòria
de la V Beca de recerca local

TRADICIONS

D’11 a 19 h · Plaça de Ramon y Cajal

Celebració del Dia d’Andalusia

Amb motiu del dia d’Andalusia
Actuació de grups de música de la terra i
activitats, balls, activitats infantils, actuacions d’escoles de ball del Masnou, casetas
per comprar-hi i degustar-hi productes de
la terra, etc.
L’organització posarà taules i cadires cedides per a tothom qui hi vulgui assistir i
cadascú ha de portar el seu dinar (cal reservar taula, ja que l’aforament és limitat), però
no es poden portar begudes de casa (està
prohibit per llei). En aquesta plaça hi ha una
guingueta que romandrà oberta.

Rua diabòlica i, a continuació, actuació de la
companyia de foc N’goro n’goro, tabalers de
la Colla de Diables i el Grup de Bruixes del
Masnou. S’oferirà manduca de bruixa.
Recorregut: c/ de Fontanills, Tomàs Vives,
Sant Felip, Maristany Noms, Fontanills i finalització a l’Altell de les Bruixes.

El taller vol mostrar la importància i el
potencial de tenir un correu electrònic
personal per atendre les consultes de la
clientela per Internet, conèixer els principals
servidors gratuïts de correu, etc.

18 h · Barri Maricel

Rua de Carnaval infantil
La Rua acabarà amb una xocolatada popular
a la plaça de Ramón y Cajal.

Actuacions de flamenc i potaje rociero per
a tothom.
La festa començarà a les 11 h, amb una
ballada de sevillanes a la plaça. A les 12 h hi
haurà la Salve rociera i es cantarà i es ballarà l’himne andalús en versió flamenca. A les
13 h, actuació dels quadres de ball flamenc
de l’entitat Luz del Alba. A les 14 h, actuació
del grup de ball flamenc Banus Bonasort, de
Cerdanyola. A les 15 h, degustació gratuïta
de potaje rociero. A la tarda, actuacions de
cant flamenc i, per acabar la festa, cantada
de l’himne andalús.
Ho organitza: Centre Cultural Luz del Alba

Ho organitza: Centre Obert Maricel

18 h · Casino del Masnou

CARNAVAL

Presentació del núm. 28 de La Roca de Xeix,
publicació que recull el treball guanyador
de la IV Beca de recerca local: Passat,
present i futur de l’ornitologia a la població
del Masnou. Les poblacions d’aus i la seva
relació amb el medi ambient del municipi,
d’Antonio Marí Vivancos, Xavier Castañer i
Jordi Ribas. Al mateix acte, es faran públiques les bases de participació a la V Beca de
recerca local.
Ho organitza: Museu Municipal de Nàutica del Masnou

Taller de màscares i inflable
Per a infants de 3 a 7 anys.
Consulteu el preu d’aquesta activitat.

De 18 a 21 h · Ca n’Humet
(sala polivalent)

Ho organitza: BbactiviTIES (www.bbactivities.com)
i Casino del Masnou

Ball de swing amb la Big Band
Consulteu el preu d’aquesta activitat.

EXPOSICIÓ

Ho organitza: Club del Ritme Afrollatí

23

Dimecres

15 h · Sala de conferències
(Edifici Centre)

Sessió informativa sobre
prevenció de riscos laborals
a l’empresa
La sessió vol donar a conèixer a les empreses i treballadors què és la prevenció de
riscos laborals i com està regulada, així com
els diferents models que existeixen per a
l’organització de la prevenció dintre de les
empreses.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h
Edifici Centre
(sala polivalent,
1a planta)

Inici del curs
d’escriptura
creativa (adults).
Nivell 0
A càrrec de Lola Andrade
És un curs gratuït, però les places
són limitades i cal fer-ne la reserva
a la Biblioteca.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Joan Coromines

TEATRE

19 h · Gent del Masnou

Diumenge amb Lletres, segona
temporada
Vetllada artística, literària, musical..., a càrrec de persones que formen el Grup Rauxa
(poetes, músics, etc.)
Ho organitza: Grup Rauxa, de Gent del Masnou

12 h · Av. de Pau Casals
19 h · Sala d’Actes Municipal (Edifici
Centre)

Rua de Carnaval 2011,
amb carrosses i comparses

“Arguments per a la
contemplació, quatre dècades
de pintura”

Inici al parc de Pau Casals i final a la plaça
de Marcel·lina de Monteys. En finalitzar, a
les 12.30 h aproximadament, ball de disfresses i animació infantil.
Les bases i les butlletes d’inscripció per
participar al concurs de carrosses de la rua
de Carnaval es poden consultar al web de
l’Ajuntament.
Les inscripcions es podran fer del 14 al 25
de febrer a Roger de Flor, 23, en horari de
dilluns a divendres de 9 a 14 h; per fax al
93 557 17 04 o bé per correu electrònic
festes@elmasnou.cat.
Per a més informació, podeu trucar al telèfon 93 557 18 00.

De l’artista masnovina Neus Francesch.
Fins al 31 de març.
Ho organitza: Patronat Municipal del Masnou

28

Dilluns

8 h · Casino del Masnou

Casal Setmana Blanca
Fins al 4 de març
Consulteu el preu d’aquesta activitat.
Ho organitza: BbactiviTIES (www.bbactivities.com)
i Casino del Masnou

5

Dissabte

9 h · Edifici Centre, Mercat Municipal

Taller d’argila polimèrica Fimo
Per a inscripcions, contacteu amb la Roser al
telèfon 619 183 243.
Ho organitza: La Colla de l’Hort

Ho organitza: Comissió de Festes i Ajuntament del
Masnou

12

Dissabte

10 h · Can Lleonard

El nostre patrimoni, passejada
per Alella

Visita guiada, a càrrec de Cristina Armengol.
Indispensable inscripció prèvia a masunesco@
masunesco.org. Grup limitat a 25 persones.
Ho organitza: UNESCO El Masnou

el Masnou viu
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viu l’agenda Del 15 de febrer al 31 de març de 2011
12

11.30 h · Museu Municipal de Nàutica
del Masnou

Gimcana familiar al Museu:
“De grumet a capità”

16

Dimecres

8 h · Conca del Barberà

Calçotada a la Conca del Barberà

19
TEATRE

22 h · Teatre del Casino del Masnou

Les Troianes
Versió de la tragèdia d’Eurípides.

Cada família ha de superar una sèrie de
proves per acabar la carrera de grumet a
capità, embarcada en un vaixell rumb a les
Amèriques. Per a infants de 8 a 12 anys.
És una activitat gratuïta, però cal reservar
plaça al Museu Municipal de Nàutica del
Masnou, telèfon 93 557 18 30 o adreça
electrònica museu.nautica@elmasnou.cat

Veus de dones: El desamor

Informació i reserves:

Petites històries de dones i homes.
Activitat emmarcada dins del Dia Internacional de les Dones.Segona sessió a les 20 h.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Grup de Teatre GAT

13

Diumenge

D’11 a 13 h · Parc temàtic Caramar

Circulació del trenet
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

19.30 h · Sala Actes Municipal de l’Edifici
Centre

20

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

25

III Mostra de Curts de Dones
Activitat emmarcada dins del Dia
Internacional de les Dones.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Joan Coromines

20 h · Can Malet (segona planta)

Cicle Acostament a les Cultures:
“La Cultura Tàrtara”

Competició de Gimnàstica
Rítmica Comarcal

Conferència i música en directe: Lilia Khabibullina i Yuri Mychailychenko

Ho organitza: Club escola de Judo i Gimnàstica
Rítmica Masnou

EXPOSICIÓ

Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb la collaboració d’AKONGA i l’Associació de Dones per la
Igualtat del Masnou

“La pesca tradicional”

10 h · Carrer de l’Agricultura

Exposició fotogràfica que vol complementar
la presentació en públic del nou i important
fons de nàutica de què disposarà la Biblioteca Joan Coromines. Exposició produïda
pel Museu Marítim de Barcelona, amb la
col·laboració de la CAM.
Fins al 28 d’abril. L’horari de visita serà el
d’obertura al públic de la Biblioteca.

I Trobada de vehicles
d’emergència

Ho organitzen: Ajuntament del Masnou i Biblioteca
Pública Joan Coromines

Les diferents unitats d’emergència que hi ha
tant a Catalunya com a la resta de l’Estat
es troben per poder mostrar els darrers
avenços en la tecnologia i l’equipament dels
vehicles destinats a socórrer la població en
situacions d’emergència.
Ho organitza: Protecció Civil del Masnou-Voluntaris
pel Masnou, amb la col·laboració de l’Ajuntament
del Masnou.

Dilluns

SALUT

19.30 h · Sala capitular, Ajuntament
del Masnou

Presentació de la campanya
Passa la ITV de la Salut
Campanya preventiva per millorar la qualitat
de vida dels ciutadans i ciutadanes del Masnou.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Taller de muntatge de bijuteria
Consulteu el preu d’aquesta activitat.
Ho organitza: La Colla de l’Hort

15

TEATRE

Dimarts

Xerrada “La nova Llei de
custòdia compartida”

Inauguració de la nova
Biblioteca Pública Joan
Coromines

A càrrec de l’Associació de Dones Juristes.
Activitat emmarcada dins del Dia Internacional de les Dones.

Amb l’assistència de les autoritats municipals i el president de la Diputació, Antoni
Fogué.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18.30 h · CIRD, Casa de Cultura

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

Dissabtes d’Acció
Dissabtes de PlayStation
Les tardes dels dissabtes 19 i 26 de febrer
i 5, 12, 19 i 26 de març, 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 16 i 23 de febrer i 2, 9, 16,
23 i 30 de març, a l’Espai de Trobada
de Ca n’Humet, podreu crear braçalets,
collarets, etc. amb una tallerista especialitzada.

L’entitat Dones per la Igualtat del
Masnou organitza una reunió dos dissabtes 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.

Concurs de cartells de la Festa
Major
El termini d’admissió dels treballs començarà el dia 28 de febrer.
Les bases per participar al concurs es
poden consultar al web de l’Ajuntament
www.elmasnou.cat.

El Casal de Gent Gran Can Malet
està organitzant un viatge de cinc dies a
París (França), amb sortida el 19 de maig.
Per a més informació i reserves, adreceu-vos al Casal de Gent Gran Can Malet
(passatge de Marià Rossell, 2) o truqueu al
telèfon 93 555 47 26.

Sadhana (meditació)
Cada divendres de 7 a 9 h del matí.
Activitat gratuïta realitzada per Niu Ioga
(Carrer Fontanills 18-22).
El sadhana és una pràctica del ioga, una
meditació que es fa a primera hora del
matí, quan el vincle del sol amb la terra és
el més adequat.

Horari de l’Arxiu Municipal
L’horari d’atenció al públic de l’Arxiu Municipal 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)

Diumenge amb Lletres, segona
temporada
Vetllada artística, literària, musical..., a càrrec de persones que formen el Grup Rauxa
(poetes, músics, etc.)
Ho organitza: Grup Rauxa, de Gent del Masnou

30
18.30 h · Edifici Els Vienesos

“Educant al Masnou
(1969-2006)”

Dimecres

TEATRE

Homenatge al col·lectiu de mestres
Inauguració de l’exposició fotogràfica “Educant al Masnou (1969-2006)”, de la mestra
jubilada Gregoria Romano. Conferència
sobre l’educació i la figura dels i les mestres.
Fins al 8 d’abril.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h · Teatre del Casino del Masnou

Les Troianes
18 h · Biblioteca Pública Joan
Coromines

19 h · Gent del Masnou

Ho organitza: Amics i Antics Escoltes del Masnou

10 h · Mercat Municipal (Edifici Centre)

39è Aplec de la Sardana
al Masnou

TEATRE

Durant el trajecte, es donarà esmorzar. Activitat oberta a tothom.

Projecció dels curts i debat.

12 h · Pati del Casino del Masnou

Ho organitza: Agrupació Sardanista del Masnou,
amb la col·laboració de l’Ajuntament del Masnou

Passejada: “Cinc fonts
del nostre entorn”

EXPOSICIÓ

14

SARDANES

Amb les cobles Marinada, Jovenívola de
Sabadell i Principal del Llobregat.

9 h · Pl. de Marcel·lina de Monteys

Biblioteca Pública Joan Coromines

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

Us proposem una Hora del Conte amb
l’objectiu que l’infant adquireixi el gust per
la lectura a través de les històries que s’hi
explicaran.

De 8 a 14 h · Pavelló del Complex
Esportiu Municipal

Dissabte

Circulació del trenet

Hora del Conte: “Contes
de petit format”

CONFERÈNCIA

19

D’11 a 13 h · Parc temàtic Caramar

Divendres

Ho organitza: UNESCO El Masnou

19.30 h · Ca n’Humet (sala polivalent)

Diumenge

18 h · Biblioteca Joan Coromines

Divendres

DONA

27

Diumenge

Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

18

BALANÇ GOVERN
Presentació del document
Quatre anys de govern

ESPORT

18 h · CIRD, Casa de Cultura

TEATRE

Dimecres

Ho organitza: GAT i Casino del Masnou

Ho organitza: Patronat Municipal del Masnou

Casal de Gent Gran Can Malet
Passatge de Marià Rossell, 2
Tel. 93 555 47 26

23

Versió de la tragèdia d’Eurípides.
Ho organitzen: GAT i Casino del Masnou

22

26

Dissabte

TEATRE
Dimarts

18 h · Ca n’Humet (sala polivalent)

19 h · Museu Municipal de Nàutica
del Masnou

Rembrandt’s j’acusse

Consulteu el preu d’aquesta activitat

L’eix argumental és la investigació personal
del director Peter Greenaway al voltant de la
conspiració i l’assassinat que s’amaga darrere
del famós quadre Ronda de nit, de Rembrandt.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Museu Municipal de Nàutica del Masnou

Carnaval jove

Carnaball 2011

(Tots els actes seran a Ca n’Humet)

Dissabte, 5 de març

10.30 h · Aparcament Amadeu I

Deixalleria mòbil

Dijous gras, 3 de març
De 18 a 20.30 h · Taller de Visual DJ.
De 20.30 a 21 h · Pica-pica.
21 h · Benvinguda del Rei Carnestoltes.
De 21 a 24 h · Ball Carnaball Jove i concurs de disfresses premi per a la millor
comparsa i el millor grup individual. Activitat per a joves d’11 a 17 anys.

Divendres, 4 de març
De 20 a 24 h Cabaret esperpento:
Grottesque Nuit amb Enreda Teatro
Sopar més espectacle en directe.
24 h Exhibició de hip hop amb Forma
y Modo.
De 24 a 4 h Nit de Dj amb Dj Code,
Dj Andycapp i Dj Basstard.

Dimecres de cendra,
9 de març
19 h Judici i crema del Rei
Carnestoltes i sardinada popular.
Es demana que la gent vingui
vestida de dol.

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
Vigílies de festius: obert de 17 a 19.45 h

Ho organitza: LPC, Ocata Horrors,
Anacrusa, Enreda Teatro, Diables
i Tabalers del Masnou, Corresponsals
i Ajuntament del Masnou

Punt d’Informació Juvenil
Dimarts, dijous i divendres, de 17 a 20 h
Dimecres, d’11 a 14 h
Tel. 93 557 18 43

Les inscripcions al taller
i als concursos de disfresses
es podran fer a Ca n’Humet,
de 17 a 21 h.

Espai de Trobada
De dilluns a divendres, de 17 a 21.45 h
Dissabtes, de 17 a 22.45 h

Per a més informació:
pij@elmasnou.cat
Tel. 93 557 18 43

El secret del pirata, a càrrec de
Sandra Rossi

De 22.30 a 4 h · CarnaBall 2011, concurs i ball de disfresses
Enguany, es repeteix el ball i el concurs de disfresses amb dues categories (individual/parella
i comparsa). La comparsa ha d’estar formada per un mínim de 4 persones i els premis són
una cistella d’embotits, formatges i vi de la terra, valorada en 100 €.
Pel que fa a la categoria individual/parella, cada premi serà un àpat ofert per un restaurant
de Masnou i hi haurà tres premis en total.
Ho organitza: Xalupa Associació Cultural
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El Masnou vetlla per la tinença responsable
i cívica dels animals de companyia
A més de campanyes d’informació i conscienciació, també s’apliquen sancions quan s’incompleix la normativa

SÒNIA HERNÁNDEZ

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

L’any 2010 es van tramitar 36 expedients per no complir l’Ordenança reguladora de
tinença d’animals.

Tenint en compte que vivim en una societat en què cada vegada proliferen més
els animals de companyia, i que estan
directament relacionats amb la Salut
Pública, l’Ajuntament del Masnou du a
terme diverses campanyes per intentar
que aquesta tinença de mascotes es faci
de la manera més responsable possible.
A més de campanyes d’informació i conscienciació com les que es desenvolupen
amb freqüència (sobre l’obligatorietat de
censar els animals, de portar el xip, etc.),
també s’apliquen sancions quan s’incompleix la normativa.
L’any 2010 es van tramitar 36 expedients per no complir l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals dins del terme
del Masnou. Les causes van ser: per manca

de cens, per manca de llicència de gossos
potencialment perillosos, per anar sense
lligar, per enverinament, per excrements,
per maltractament, per mossegades, per
molèsties al veïnat, per gossos potencialment perillosos sense lligar i sense morrió
i per abandonament.
Els expedients es generen per una
denúncia de la policia o per una instància
d’alguna persona. El procediment varia
segons el cas: primer s’envia un requeriment (per exemple, en el cas que a la persona propietària li manqui algun document, se li dóna l’opció que el porti) o bé
s’obre un expedient sancionador directament (per exemple, en el cas que algú no
reculli els excrements o d’una persona
reincident).

Infraccions sancionades amb multes de 100 a 400 euros:
-

No inscriure el gos, gat o fura al Cens municipal d’animals de companyia.
No dur identificats el gos, gat o fura amb un microxip i una xapa.
No evitar la fugida d’animals.
Alimentar els coloms a les vies o espais públics.

Infraccions sancionades amb multes de 401 a 1.000 euros:
- Portar el gos deslligat per la via pública.
- No recollir-ne els excrements.

Infraccions sancionades amb multes de 401 a 2.000 euros:
- Criar i vendre o donar animals, sense estar declarat com a nucli zoològic (inclòs si la cria
es fa en un domicili particular).

El 23 de novembre de 2010, el Centre
d’Acollida d’Animals de Companyia de
l’Ajuntament del Masnou (CAACM) va ser
inscrit al Registre de nuclis zoològics del
Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya. El CAACM
està situat al costat de la Deixalleria Mancomunada del Masnou, 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.
La protectora ADAM es va crear ara fa
gairebé nou anys com a associació sense
ànim de lucre per vetllar pels animals perduts i abandonats. Aquesta Associació recull
els animals i, en el cas que hagin estat abandonats, mira de trobar una persona responsable o una nova família que se’n faci càrrec.
ADAM és una associació portada per persones voluntàries. Una de les actuacions més
importants és el foment de l’adopció, ja que
és una de les associacions amb una de les
taxes més altes d’adopcions l’any.
L’Ajuntament del Masnou va reformarne les instal·lacions amb l’objectiu de millorar les condicions en què es trobava fins
ara la protectora. Aquestes reformes han
inclòs el canvi de sòl i de la il·luminació, la
incorporació de gàbies noves, i un millor
aprofitament del terreny.

Dades del 2010
Durant l’any 2010, la protectora ha notat
un descens en el nombre de gossos recollits.
N’han recollit 91, respecte als 126 que van
recollir l’any 2009. D’aquests 91 gossos, 63
van poder ser retornats a les seves llars, 18
es van donar en adopció, a un se li va haver de
practicar l’eutanàsia per motius humanitaris,
un es va escapar només arribar i un altre va
ser robat. El 31 de desembre de 2010, quedaven 7 gossos pendents de ser adoptats.

Carme
Càrdenas
Presidenta
d’ADAM

Quines són les reformes que l’Ajuntament ha dut a terme a la protectora?
Pràcticament s’ha fet nova de dalt a baix:
des de canviar-ne el terra, les gàbies i
l’enllumenat, fins a posar-hi una pica i un
mòdul amb WC. Les instal·lacions anteriors ja no s’aguantaven i la situació era
d’enderrocament total. Les gàbies s’havien fet velles i eren un perill tant per als
animals com per a les persones.
Quines millores han suposat per a la
qualitat de vida dels animals?
Les gàbies noves són més còmodes i higièniques. A més, ara disposem d’un lloc
on fer les cures als animals i tenim una
farmaciola més completa.
I què ha significat aquesta transformació per a la població en general?
Quan ve algú a veure gossos, es troba un
lloc net i cuidat, i els gossos ben atesos, i
això fa que s’emportin una bona impressió
del món de les protectores.
Com valoreu la implicació de la població en la tinença responsable d’animals?
Podem afirmar que cada vegada es va
notant més la conscienciació ciutadana
envers la responsabilitat que comporta
tenir un animal a casa, si bé encara queda
tasca a fer. No tots els gossos del municipi
porten el microxip ni xapa identificativa,
tot i ser obligatori. S’ha de fer complir la
normativa que no permet que els gossos
vagin sense lligar pel carrer, insistir en
l’acte cívic de recollir-ne les deposicions i
censar els animals.

Com es pot col·laborar amb ADAM?
S’hi pot col·laborar fent-se’n soci o sòcia, per una mòdica quantitat semestral o anual. També,
s’hi pot col·laborar fent voluntariat, anant-hi un matí o una tarda per setmana a passejar gossos. Podeu contactar-hi al telèfon 650 796 050, o bé a l’adreça electrònica adamprotectora@gmail.com. Per consultar les adopcions, podeu fer-ho a través de la pàgina
web municipal www.elmasnou.cat o bé a la de la protectora www.adamprotectora.org.
Si en voleu més informació, també podeu contactar amb la Regidoria de Salut Pública: 93 557 18 00.

En general, abandonar animals, maltractar-los, no donar-los l’atenció veterinària necessària
per garantir-ne la salut, subministrar-los substàncies que els causin alteracions greus de la
salut (per exemple, un verí), mantenir els animals en instal·lacions inadequades i que provoquin molèsties per al veïnat o altres persones pot comportar multes de 100 a 20.000 euros.

Les noves instal·lacions d’ADAM

ADAM

En el cas d’infraccions comeses per persones propietàries de gossos considerats potencialment perillosos, les sancions poden anar de 60,10 a 30.050,61 €. Per exemple:
- Portar el gos deslligat i sense morrió per la via o espais públics.
- No dur identificat el gos amb un microxip i una xapa al collar.
- No inscriure el gos al Cens municipal d’animals de companyia.
- No disposar de la Llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
- No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.

el Masnou viu
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Brigades mediambientals
per mantenir net el municipi
L’Ajuntament du a terme accions informatives i sancionadores per combatre l’incivisme
El Masnou treballa des de fa anys per aconseguir un poble més net i sostenible. Tot
i així, hi ha diverses zones de la població
on s’han detectat de manera reiterada problemes de neteja relacionats amb la manca
de civisme, concretament pel que fa a la
no-utilització dels contenidors –abandonament de bosses d’escombraries als portals
i a les papereres– i a la irresponsabilitat en
la tinença d’animals –abandonament dels

Ernest
Suñé
Regidor de
Medi Ambient

excrements de gossos als espais públics.
Per aquest motiu, properament s’engegaran dues campanyes paral·leles que tenen
com a objectiu combatre aquestes conductes incíviques. Ambdues campanyes combinaran accions informatives i sancionadores.
La finalitat última de les campanyes
és aconseguir un poble més net i fomentar actituds de respecte cap a l’entorn i les
persones. Els objectius concrets que es
persegueixen són, d’una banda, fomentar

AJUNTAMENT DEL MASNOU

HI HA DIVERSES ZONES
DE LA POBLACIÓ ON S’HAN
DETECTAT PROBLEMES
D’INCIVISME
Deixar les escombraries a peu de carrer és,
malauradament, un fet cada cop més habitual.

bones pràctiques en el lliurament de les
escombraries –es vol aconseguir disminuir el nombre de bosses d’escombraries que
es deixen als portals i a les papereres– i,
de l’altra, fomentar la responsabilitat en la
tinença dels animals –es pretén disminuir
el nombre d’excrements a la via pública i

el nombre de gossos que van deslligats, i
millorar la neteja de les zones públiques.
Les tasques informatives de les dues
campanyes les portaran a terme els informadors i informadores ambientals del pla
d’ocupació de Medi Ambient. Pel que fa a
les tasques de suport per a la sanció dels

Tot i els esforços de l’Ajuntament i de la
gran majoria de la ciutadania, encara hi
ha persones que no respecten les normes
mínimes de convivència, cosa que perjudica greument la resta. Amb aquestes
campanyes, la voluntat de l’Ajuntament és,
primer, fer pedagogia, informar i assessorar, però, en un curt termini de temps, passarem a la fase més dura, la sancionadora,
per acabar amb aquests hàbits incorrectes
que tant perjudiquen la imatge del Masnou
i la butxaca de la ciutadania.

expedients sancionadors de residus, se
n’encarregaran els vigilants cívics i les
actes a partir de les quals s’incorporaran els
expedients sancionadors, les redactarà la
Policia Local. La incoació dels expedients
sancionadors, la portarà a terme la regidoria corresponent.

Canvi de les targetes de la deixalleria
Amb la intenció de continuar millorant
el servei a la ciutadania, la Mancomunitat de Municipis del Masnou-Alella-Teià,
que gestiona la deixalleria, està substituint les targetes que s’han utilitzat fins ara
per unes altres que facilitaran encara més
la presa de dades dels usuaris i usuàries.
Les noves targetes es reparteixen directament a la deixalleria fixa, on automàticament se substitueixen per les antigues.
Paral·lelament, s’engegarà una campanya
per facilitar la recollida selectiva de l’oli
domèstic a través del repartiment d’embuts des de la deixalleria fixa i la mòbil.
D’altra banda, també ha entrat en funci-

L’ÚS DE LA DEIXALLERIA,
TANT FIXA COM MÒBIL, POT
IMPLICAR DESCOMPTES EN
LA TAXA D’ESCOMBRARIES
DE L’ANY SEGÜENT
onament la nova web de la deixalleria mancomunada, www.ladeixalleria.cat, que
conté informacions sobre horaris, ubicacions, residus admesos i, com a novetat, un
apartat des d’on es poden vendre o donar
gratuïtament objectes de segona mà.
Aviat es distribuirà un díptic, acompanyat per un imant, per fer arribar la informació a tota la ciutadania.
L’ús de la deixalleria, tant fixa com
mòbil, pot implicar descomptes a la taxa
d’escombraries de l’any següent. En concret, segons les ordenances fiscals de
l’any 2011, l’ús de 6 a 9 cops de la deixa-

lleria durant el 2010 comporta el 10% de
descompte a la taxa d’escombraries del
2011 i l’ús de 10 vegades o més, el 20%.
Així, durant el 2011 s’aplicaran descomptes per a l’ús de la deixalleria en 363 llars.
La Regidoria de Medi Ambient recorda
que, per tal de garantir l’aplicació correcta del descompte, cal utilitzar la targeta

cada vegada que es vagi a la deixalleria.
El regidor de Medi Ambient, Ernest
Suñé, ha comentat que “seguim premiant
les bones pràctiques. Engeguem una nova
fase amb la deixalleria mancomunada per
tal de garantir que tothom pugui gaudir
dels descomptes pel seu ús. Davant els
problemes derivats de l’antic sistema, amb

la incorporació de la nova concessionària
se n’ha pogut elaborar un de nou que aviat
podrà posar-se en pràctica i que, de ben
segur, aportarà més beneficis. També hem
aprofitat per canviar la imatge de la deixalleria i crear-ne la pàgina web, on, entre
d’altres coses, es podran bescanviar productes que ja no es necessitin.
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L’entorn familiar, factor determinant
per prevenir el consum de drogues
El Pla de drogodependències del Masnou arriba a la fase de diagnosi després
de nombroses entrevistes a estudiants d’entre primer d’ESO i segon de batxillerat
La diagnosi
de l’anàlisi de
la realitat del
Pla de drogodependències
del Masnou
ha posat de
manifest la
importància de l’entorn familiar a l’hora de
consumir drogues i que el consum entre les
dones és més elevat que entre els homes.
S’ha fet una enquesta escolar sobre el consum de drogues feta a 922 joves estudiants
(el 53,6% homes i el 46,4% dones) d’entre primer d’ESO i segon de batxillerat dels centres
educatius dels IES Mediterrània i Maremar,
i de les escoles Bergantí, Escolàpies i Sagrada Família, a més de nombroses entrevistes
amb entitats i professionals que desenvolupen la seva tasca en l’àmbit de la formació i
l’oci del jovent. Entre les conclusions a què
s’ha arribat destaca que l’actitud que els fills
i filles perceben dels pares i mares envers el
tabac, l’alcohol i altres drogues constitueixen un factor important d’influència sobre
la seva conducta amb les drogues.
En aquest sentit, els resultats obtinguts
al Masnou indiquen que la probabilitat que
un o una adolescent fumi augmenta si els
pares també ho fan. També s’ha detectat que
les noies mostren un consum més elevat de
tabac, alcohol i cànnabis, per la qual cosa
cal incloure la perspectiva de gènere en els
programes preventius aplicats a joves.
L’estudi s’ha realitzat amb la finalitat

Cruz Álvarez
Artidiello
Regidora de Salut

Aquesta fase de diagnosi és una eina
magnífica per poder treballar, amb
coneixement específic de la realitat del
Masnou, els diferents àmbits d’actuació:
educatiu, familiar, lleure i oci, comunitari
i sanitari”. La regidora ha afegit que “des
d’un principi hem comptat amb el suport
d’entitats i professionals que treballen amb
el jovent del Masnou i que formen part de
les comissions de treball. Voldria destacar
i agrair especialment el suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració dels
centres educatius del Masnou, sense els
quals no seria possible portar a terme amb
èxit aquest Pla.
El Pla ha estudiat la relació entre oci i consum de drogues.

d’obtenir una aproximació fiable a la realitat
del consum de drogues al municipi i orientar
el desenvolupament d’intervencions preventives adequades a la situació detectada. Les
principals variables estudiades a l’enquesta
engloben l’experiència de consum, els problemes atribuïbles al consum, la percepció
de disponibilitat, les expectatives de consum

Relació entre el consum de tabac dels pares
i el consum de tabac dels fills

Nou concepte
de ‘Guia
sanitària’
La publicació municipal canvia
de format per proporcionar més
informació

futur, la percepció de risc associat al consum i la percepció del grau de tolerància o
rebuig familiar cap al consum de drogues.
El Pla de drogodependències del Masnou es va aprovar per unanimitat durant el
Ple de l’Ajuntament del Masnou del 22 de
desembre de 2009. Llavors, la regidora no
adscrita Stella Parodi va recordar que un

dels orígens i motors d’aquesta aprovació
havia estat la moció que el seu grup de llavors, el PP, havia presentat al Ple del mes
d’abril de 2008. El Pla va néixer amb la
voluntat d’actuar i donar resposta de manera coordinada i planificada a un conjunt
d’accions preventives davant el consum de
drogues des de diferents àmbits socials.

Consum segons el gènere

La renovada Guia sanitària 2011 neix amb
la voluntat de posar a l’abast de la ciutadania una eina molt útil per buscar i trobar
professionals de la medicina que treballen al
Masnou. Aquest nou model de format respon
a la voluntat d’esdevenir una guia pràctica,
visual i eficient per facilitar al màxim la cerca
d’informació.
A la Guia hi podreu trobar professionals
de la medicina pública i de la privada dividits per disciplines i també el calendari de
les farmàcies de torn. A més, com a novetat
d’enguany, les pàgines finals inclouen un conjunt de recomanacions per gaudir d’una bona
salut que inclouen, entre d’altres, quatre rutes
diferents per caminar o córrer pel municipi.
Les persones que no l’hagin rebuda a casa la
poden recollir als equipaments municipals.

GUIA ÀRIA
SANIT
2011 L MASNOU
LA SALU

TA
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Preinscripció per als
ensenyaments de segon
cicle d’educació infantil,
primària i secundària
obligatòria
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Els escolars celebren
el Dia de la Pau
El 30 de gener, coincidint amb
l’aniversari de la mort de Gandhi,
es va celebrar el Dia Escolar de
la No-Violència i la Pau (DENIP).
La coincidència amb el cap de
setmana va comportar que les
escoles fessin les activitats relacionades amb aquest dia el diven-

dres anterior, el 28 de gener.
Enguany, cada classe, des de
P3 i fins a 4t d’ESO, va elaborar
una recepta per mantenir la pau.
Amb totes les receptes s’elaborarà un llibre en suport digital que
serà distribuït a tots els centres
educatius del municipi.

Comença la presentació de sol·licituds
Les dates de presentació de sol·licituds
per a la preinscripció dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària seran del 14
al 25 de febrer (ambdós inclosos). Les
preinscripcions s’han de tramitar al
centre educatiu escollit en primera
opció o a l’Oficina Municipal d’Escolarització. Podeu descarregar-vos la
sol·licitud de preinscripció a la pàgina

web: www.gencat.cat/preinscripcio.
Per a més informació, podeu enviar
un correu electrònic a e d u c a c i o @
elmasnou.cat, o us podeu adreçar personalment a l’Oficina Municipal d’Escolarització (Roger de Flor, 23), els
dimecres i divendres de 10 a 14 h, i
només durant el període de preinscripció, de dilluns a divendres de 10 a 14 h
i els dijous a la tarda de 17 a 20 h.

Homenatge als mestres
i les mestres. Exposició
“Educant al Masnou”
acordat, entre altres mesures, proposar la
instal·lació d’una placa a tots els centres
escolars del Masnou que reculli el respecte profund i general del Masnou per als
seus i les seves mestres.
En l’acte, programat per al 25 de
març, es lliuraran
les plaques i tindrà
lloc una conferència encara per concretar. A més, en el
marc d’aquest acte,
s’inaugurarà l’exposició fotogràfica
“Educant al Masnou”, que recollirà
fotografies fetes per
Gregoria Romano,
resum de les seves
vivències educatives al llarg de la
seva etapa com a
mestra al Masnou.
El regidor d’Educació, Màxim Fàbregas, ha manifestat el seu convenciment que aquest
homenatge als i les
mestres del Masnou, que creu absolutament necessari i
merescut, comptarà
amb el suport del
conjunt del municipi. Fàbregas confia que serveixi
d’exemple perquè
altres municipis
adoptin mesures
semblants, que permetin que els i les
ensenyants recuperin el prestigi i el reconeixement social
que mereixen per la insubstituïble tasca
que desenvolupen en la formació acadèmica i personal dels infants i adolescents.
CEDIDA

El divendres 25 de març, a les 18.30 h, a
l’edifici Els Vienesos, es retrà homenatge
a la figura dels i les mestres del Masnou.
Aquesta iniciativa es fa en aplicació d’una
moció, presentada per CiU i modificada

Una de les imatges de l’exposició.

per les esmenes de PSC i ICV, aprovada per unanimitat per l’Ajuntament del
Masnou. D’acord amb la proposta, la
Comissió Tècnica prevista al Reglament
d’honors i distincions de l’Ajuntament ha

Recepta elaborada per alumnes del CEIP Marinada.

Plantada d’arbres a la platja dins
el Projecte educatiu d’entorn
El dissabte 12 de març es durà a
terme una plantada d’arbres i altres
espècies vegetals a la platja per part
d’escolars del Masnou. L’activitat,
proposada per la coordinadora
d’AMPA i emmarcada en el Pla educatiu d’entorn, consistirà en una
plantada d’espècies vegetals (6 tamarius i unes 150 plantes) amb fàcil

adaptació a l’entorn, en una zona de
la platja propera als desguassos de
dues rieres. L’objectiu d’aquesta activitat és aconseguir la sensibilització
dels escolars del Masnou i de les
seves famílies envers la necessitat de
respectar el medi ambient enmig
d’una jornada de convivència de la
comunitat educativa.

El PEE del curs 2009-2010 preveia un seguit d’actuacions de suport a les
AMPA, els centres i les famílies, amb els objectius de potenciar la interrelació
entre l’AMPA i les famílies del centre, facilitar el coneixement de la vida del
centre i de l’entorn, afavorir la difusió i la tasca de les AMPA entre els seus
associats i formar, si escau, les juntes directives que sol·licitin rebre formació en aspectes inherents a la seva tasca. La coordinadora de les AMPA del
municipi va decidir destinar la partida pressupostària d’aquestes actuacions
a tres activitats: la pintada d’un mural al mur de l’escola Sagrada Família, que
va tenir lloc abans de l’estiu, l’elaboració d’una revista de les AMPA, que es
va publicar al mes d’octubre passat, i, finalment, aquesta plantada d’arbres al
passeig Marítim del proper 12 de març.
El regidor d’Educació, Màxim Fàbregas, ha valorat molt positivament la
tasca desenvolupada en aquesta i altres actuacions de la coordinadora de les
AMPA, i anima la comunitat educativa del Masnou a participar activament
en aquesta jornada.
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Un mes dedicat a les dones

RAMON BOADELLA

SÒNIA HERNÁNDEZ

L’Ajuntament ha programat tot un cicle d’activitats per commemorar el 8 de març

El cicle vol visibilitzar la presència i la importància de la dona a la societat.

Moment de l’edició anterior de la Mostra de Curts de Dones.

La lectura dels manifest institucional del
Dia Internacional de les Dones, el 8 de
març, a les 20 h, al Centre d’Informació i
Recursos per a Dones (CIRD), marcarà el
punt d’inici d’un seguit de propostes que
volen posar de manifest el paper de la dona
a la societat i reivindicar la igualtat d’oportunitats entre sexes. El programa d’actes,
organitzat per l’Ajuntament i diverses entitats i col·lectius del municipi coincidint
amb la celebració del 8 de març, s’ha configurat sota el lema “El mes de març, el mes
de les dones”.
El dissabte 12 de març, el grup de teatre
GAT representarà l’obra Veus de dones: el
desamor. L’obra es representarà al CIRD
en dues sessions el mateix dia, a les 18 h
i a les 20 h. A continuació, el diumenge 13
de març, a les 19.30 h, a Ca n’Humet, tindrà lloc la III Mostra de Curts de Dones, en
què col·laboren l’Associació de Dones per
la Igualtat del Masnou i l’Associació Akon-

deguix, adreçat a l’alumnat de primer a sisè
de primària de l’escola Ocata. L’objectiu
del taller és fer visibles les dones artistes al
llarg de la història, conèixer algunes artistes de diferents èpoques, veure qui eren,
com vivien i quina era la seva obra, i dur a
terme una obra en relació amb cada artista treballada. Aquest taller es farà del 28
de març a l’1 d’abril a l’escola Ocata i, una
vegada acabat el taller, es farà una exposició amb els treballs resultants.
A més, amb la voluntat que les dones
nouvingudes puguin practicar el català, es
realitzarà un grup de conversa en català, de
caràcter setmanal i conduït per dones
voluntàries.

ga. Una xerrada sobre la nova Llei de custòdia compartida, a càrrec de l’Associació
de Dones Juristes, el dimarts dia 15 a les
18.30 h al CIRD, completarà les activitats
programades.
Una altra activitat emmarcada dins
d’aquest mes però que tindrà continuïtat
serà el taller Dona’t permís!, adreçat a totes
les dones del Masnou que vulguin retrobarse amb la seva essència femenina, escoltar-se, cuidar-se i modificar certs patrons
heretats que les allunyen del món de la saviesa interior. El taller serà setmanal i la data
d’inici és prevista el 24 de març. Les places
són limitades i caldrà inscripció prèvia, a
partir del 14 de març, trucant al CIRD.
Com ja s’ha fet en edicions anteriors,
una part important de la campanya de conscienciació sobre la presència de la dona a la
societat va adreçada als infants i al jovent.
Per a l’alumnat masnoví, es farà el taller Les
artistes es fan visibles, a càrrec de Blanc-

Més informació al CIRD
Pg. de Prat de la Riba, 16
Tel.: 93 555 81 04

Marta
Neira
Regidora
de Dona

Cal seguir treballant per millorar la situació de les dones en tots els àmbits de
la vida, visibilitzar-les, reconèixer-ne la
contribució social i ressaltar-ne les aportacions culturals.
De la programació, m’agradaria
remarcar una cita ja consolidada: la mostra de curts, que enguany arriba a la tercera edició, a càrrec d’Akonga. Tampoc
no us podeu perdre l’obra de teatre que
representarà el GAT a la Casa de Cultura.
Us hi espero!

El projecte “Bandes fora!” rep un dels Premis
Ciutat de Barcelona
El projecte “Bandes fora!”, de l’Institut
Joan d’Àustria, coordinat per les tutores
Gemma Castro i la masnovina Gemma
Montoya, ha estat guardonat amb el

EN EL MOMENT DE TANCAR AQUESTA EDICIÓ, EL
LLIURAMENT DE PREMIS
ERA PREVIST PER AL 15
DE FEBRER
Premi Ciutat de Barcelona. Amb “Bandes
fora!” l’alumnat ha treballat el problema
de les bandes urbanes. Primer, es va fer
un sessió a l’aula i, després, es van fer
enquestes a gent del carrer, companys

i companyes, professorat i membres
de bandes per explicar aquest fenomen
i poder conèixer-ne de primera mà els
efectes en la societat.
El jurat va valorar “la capacitat del
projecte per afrontar constructivament
el problema de les bandes juvenils, tot
defugint estereotips discriminatoris,
implicant-hi els mateixos joves i fomentant en positiu l’associacionisme juvenil”.
L’Ajuntament de Barcelona convoca
anualment els Premis Ciutat de Barcelona amb l’objectiu de guardonar la
creació, la investigació i la producció
de qualitat realitzada a la ciutat per
creadors o col·lectius que hi treballen,
o per institucions i organitzacions barcelonines que les promouen o les produeixen.
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JOVENTUT

Els nois i noies empadronats al Masnou obtindran una rebaixa sobre el preu normal del curs.

Resposta molt
satisfactòria
al Nadalem Jove

SETacció, el programa de lleure per a joves
durant les vacances de Setmana Santa, prepara, entre altres activitats, dos cursos intensius de formació: un de directors i un altre
de cambrers.
El curs de director/a de lleure es farà
durant els caps de setmana i Setmana Santa,
exactament els dies 2, 3, 9, 10, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 30 d’abril i 7, 8, 14, 15, 21 de maig, en
horari de 10 a 14 h i de 17 a 21 h, a excepció
dels dies 3, 10 i 17 d’abril i 8 i 15 de maig,
que es farà només de 10 a 14 h. El preu total
del curs és de 306.60 euros, però les persones fins a 35 anys empadronades al Masnou
podran fer-lo per 229.60 euros. Les inscripcions són del 21 de febrer al 18 de març de
2011 a Ca n’Humet.
Al curs, hi podran assistir joves a partir
de 23 anys que tinguin el títol de monitor/a
i que n’acreditin experiència, i que posseeixin el títol de batxillerat superior o equi-

valent, o mestres diplomats en carreres
d’educació i que acreditin experiència com
a monitors.
Les places són limitades. Si no s’arriba als mínims inscrits, el curs s’anul·larà.
Per a més informació: www.esplai.org,
pij@elmasnou.cat o 93 557 18 43, en horari
de dimarts, dijous i divendres, de 17 a 20 h,
i dimecres, d’11 a 14 h.
El curs de cambrers/es es farà durant els
dies 18, 19, 20 i 21 d’abril de 2011, en horari
de 10 a 14 h. El preu del curs és de 48 euros,
però les persones de 16 a 35 anys empadronades al Masnou podran fer-lo per 36 euros.
Les inscripcions són del 21 de febrer a l’1
d’abril de 2011 a Ca n’Humet.
Les places són limitades. Si no s’arriba
als mínims inscrits, el curs s’anul·larà. Per a
més informació: pij@elmasnou.cat o 93 557
18 43, en horari de dimarts, dijous i divendres, de 17 a 20 h, i dimecres, d’11 a 14 h.

El Nadalem Jove, celebrat entre el 28 i el 30 de
desembre de 2010 a Ca n’Humet, va tenir una
molt bona resposta per part del jovent del municipi. Així ho va manifestar l’organització, la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament, que va apuntar com a principal raó de l’èxit el fet que les
activitats s’han programat a partir de les demandes realitzades per la gent jove del Masnou.
Totes les activitats van ser acollides amb una
àmplia participació, com el tennis de taula, els
campionats de dames, el torneig de Pro Evolution, i els tallers de hip-hop i de teatre.

INFÀNCIA

El Nadalem Infantil supera la xifra de
participació d’anys anteriors
NADALEM 2011
Informació de la Regidoria d’Infància
El Nadalem, aquest any, s’ha fet a l’escola Ocata i als voltants, per les raons
següents:
La impossibilitat d’ubicar-lo al poliesportiu municipal com altres anys. L’Ajuntament
té un informe dels serveis tècnics municipals on es deixa constància que, abans de fer o
autoritzar activitats de lliure concurrència, com és el cas del Nadalem, s’han de fer tota
una sèrie d’obres d’adequació d’aquest equipament a la normativa de seguretat.
Les limitacions del pressupost amb què compta l’organització del Nadalem i la voluntat política de no cobrar entrada (com sí que es fa en altres municipis) ens deixava
com a única opció per oferir un Nadalem atractiu per als infants complementar les
activitats de la Regidoria de Festes dels envelats reials, que aquest any s’han ubicat
a la plaça de Marcelina de Monteys, amb la qual cosa l’escola Ocata era l’equipament
més proper.
AJUNTAMENT DEL MASNOU

El Nadalem Infantil, que va finalitzar el
dimarts 4 de gener de 2011, va superar totes
les xifres de participació dels anys anteriors,
per la qual cosa l’organització en va fer una
valoració molt positiva. Des que es fa aquesta
activitat, adreçada a infants fins a onze anys,
enguany ha estat l’edició amb més assistència. En total, es van comptabilitzar més de
1.600 entrades d’infants al recinte de l’escola
Ocata i més de 400 infants van gaudir només
de les activitats de carrer, és a dir, que més de
2.000 infants van gaudir del Nadalem Infantil.
Aquesta xifra, a més, va prendre més rellevància, ja que enguany l’activitat es va dur
a terme durant un matí i tres tardes, mentre
que altres anys s’havia fet durant tres dies
matí i tarda.
Durant tres dies, el Nadalem Infantil va
oferir tallers i activitats diferents: fanalets per
rebre els Reis, concursos de dibuix i passejades amb els cotxes de la Policia Local, Protecció Civil o Mossos d’Esquadra per fer un
tomb pel poble. Els infants també van poder
grimpar pel rocòdrom, saltar als dos inflables, fer el circuit de karts, maquillar-se, jugar
a la Wii i la PlayStation, córrer amb l’Scalextric, tenir una caseta o botigueta, anar a comprar dintre el joc simbòlic, jugar a jocs de
taula i gaudir de l’espai tou dels nadons.

Més de dos mil infants van passar pel
Nadalem Infantil.

Aquesta ubicació no era, evidentment, la que més agradava a la Regidoria d’Infància, ja
que tothom sap que l’escola d’Ocata és de molt difícil accés per a persones amb problemes de mobilitat, però era l’única vàlida per poder tirar endavant aquest any el Nadalem.
Per ajudar a accedir a les instal·lacions interiors totes les persones amb problemes de
mobilitat que ho necessitessin i ho demanessin, es va muntar un dispositiu especial amb
el personal de Protecció Civil i Creu Roja.

AJUNTAMENT DEL MASNOU

AJUNTAMENT DEL MASNOU

Cursos per a joves durant Setmana Santa

CULTURA
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El 19 de març s’inaugura l’ampliació
de la Biblioteca Pública Joan Coromines

RAÜL ANDREU

L’equipament renovat té més de 2.100 metres quadrats, més ordinadors, més Internet i un
fons nou de nàutica, entre altres novetats

La nova Biblioteca tindrà més de dos mil metres quadrats després de les obres d’ampliació.

El 19 de març s’inaugura – amb l’assistència de les autoritats municipals i el president de la Diputació, Antoni Fogué–
l’ampliada Biblioteca Pública Joan Coromines, un any després que l’equipament,
a l’Edifici Centre, es tanqués al públic.
Després de les obres, la nova Biblioteca
tindrà 2.114 metres quadrats, un espai que

suposa més del triple dels 695 metres de
què disposava fins ara i en el qual s’instal·larà el fons de la Biblioteca, que també ha
pujat dels 33.000 volums als 40.000 que hi
haurà en aquesta nova etapa. En total, les
obres han comptat amb un pressupost de
gairebé 900.000 euros, a més de la inversió
de 323.000 euros en mobiliari.

Les obres d’ampliació han permès
resoldre les mancances que aquest servei
havia posat de manifest davant les xifres
d’utilització per part de la població masnovina. Abans de l’inici de les obres d’ampliació, el 2009, la Biblioteca va tenir 59.500
visites, 61.000 préstecs, 15.130 usuaris i
usuàries d’Internet, i 3.312 connexions de

El Museu Municipal de Nàutica
del Masnou, més atractiu per
a visitants amb discapacitat visual

Wi-Fi, un volum d’activitat que demostra
la incapacitat de les antigues instal·lacions
per fer-hi front. Durant el 2010, tot i les
limitacions que suposava la ubicació provisional de la Biblioteca, s’hi van comptabilitzar 33.100 visites i 32.195 préstecs.
El nou equipament comptarà amb una
sèrie de nous espais que volen donar resposta a la demanda i la bona acceptació
que té aquest servei per part dels masnovins i masnovines. Hi haurà serveis d’autoescolta i autovisionament, ordinadors
per a adults (15) i per a infants (5), Wi-Fi
també a la sala infantil, zona de còmic i
sala de conferències. A més, hi haurà bústia de retorn durant 24 hores al dia els 365
dies de l’any.
Una altra de les novetats destacades
és la centralització de tot el fons de nàutica, procedent del Museu de Nàutica del
Masnou, amb la qual cosa la Biblioteca
Pública Joan Coromines esdevindrà la
primera especialitzada en aquest àmbit a
Catalunya.
La regidora de Cultura, Marta Neira,
ha comentat que “l’ampliació de la nostra
Biblioteca era una prioritat que em vaig
marcar al principi de mandat i m’omple
d’alegria que s’hagi dut a terme. Aquesta
remodelació dota el Masnou d’aquest equipament tan necessari per promoure la cultura al nostre municipi”. L’edil també ha
volgut agrair especialment la col·laboració
de la Diputació de Barcelona.

Inaugurada l’exposició
de Nicolás Fogo Amante

SÒNIA HERNÁNDEZ

Fins al 27 de febrer, es pot visitar, a la Casa de Cultura, l’exposició de pintures de
Nicolás Fogo Amante. A la inauguració, el divendres 4 de febrer, hi van assistir l’alcalde del Masnou, Eduard Gisbert, i la regidora de Cultura, Marta Neira, així com
altres membres del consistori i una nodrida representació de masnovins i masnovines,
que van valorar molt positivament el resultat de tota una vida dedicada a la pintura.
Fogo va definir la seva obra com una part de la naturalesa.
L’exposició també recull l’experiència de l’artista en el món del teatre amb una
mostra de les escenografies creades per a diferents obres escèniques. Les més de vint
obres que s’hi poden veure són un recorregut per les diferents etapes i estils de l’artista i una recerca pictòrica de més de setanta anys.

El divendres 11 de febrer, es va presentar
el mòdul multisensorial “La mirada tàctil”
al Museu Municipal de Nàutica del Masnou,
un espai sensorial retolat amb macrocaràcters, transcripcions braille i una cartel·la de
metacrilat per poder fer un viatge tàctil a
través de la construcció de vaixells, la
navegació i el paisatge més mariner del
municipi i descobrir el Masnou ancorat al
segle XIX. El mòdul s’ha realitzat a partir
de tres objectes representatius: la maqueta
de mitja nau d’un buc, que permet conèixer

la tècnica de construcció d’un vaixell; la
reproducció a escala de La Modesta –una
embarcació mercant que feia la ruta de les
Amèriques–, i un dibuix panoràmic de la
línia costanera en relleu realitzat per l’arquitecte municipal l’any 1846. A l’acte, hi
van assistir la regidora de Cultura de l’Ajuntament del Masnou, Marta Neira; la cap
de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la
Diputació de Barcelona, Carme Rius, i la
cap d’Autonomia Personal de l’ONCE a
Catalunya, Dolors Luna.

MIREIA CUXART

El nou mòdul del Museu es va inaugurar l’11 de febrer.

La inauguració va tenir molt èxit.

el Masnou viu
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Tot preparat per al 39è Aplec
de la Sardana al Masnou

El pati del Casino tornarà a acollir una nova edició de l’Aplec.

El diumenge 27 de març al migdia, el pati del Casino acollirà la 39a edició del tradicional Aplec de la Sardana al Masnou. Enguany, les cobles Marinada, Jovenívola de
Sabadell i Principal del Llobregat amenitzaran aquesta celebració organitzada per
l’Agrupació Sardanista del Masnou, amb la col·laboració de l’Ajuntament.

La rua tindrà lloc el diumenge 6 de març.

Les rues seran les protagonistes de la celebració del carnaval d’enguany al Masnou.
El divendres 4 de març, a les 18 h, el Centre Obert Maricel organitza la primera rua
infantil, que és previst que acabi amb una
xocolatada popular a la plaça de Ramón
y Cajal. La segona rua infantil s’iniciarà a
la mateixa plaça el dissabte 5, a les 17.45
h, per recórrer els carrers de Joan XXIII,
Almeria, Pollacra Goleta Constança,
Ametllers i tornada a la plaça, on hi haurà
l’entrega de premis i la xocolatada popular, organitzada per l’Associació de Veïns
de Ramón y Cajal. Més tard, a les 19.30 h, a
l’Altell de les Bruixes, la Colla de Diables
del Masnou acompanyarà una any més la
rua diabòlica, que recorrerà els carrers de
Fontanills, Tomàs Vives, Sant Felip, Maristany Noms, Fontanills i finalitzarà a l’Altell
de les Bruixes. A continuació, actuaran la
companyia de foc N’goro n’goro, el tabalers de la Colla de Diables i el Grup de
Bruixes del Masnou, i, a més, s’oferirà
manduca de bruixa per a totes les persones participants. La darrera rua, organitzada per la Comissió de Festes i l’Ajuntament del Masnou, serà el diumenge 6 de
març, a les 12 h, i comptarà amb carrosses
i comparses que sortiran de l’avinguda de
Pau Casals i arribaran fins a la plaça de
Marcel·lina de Monteys, on tindrà lloc el
ball de disfresses i animació infantil.
Les bases i les butlletes d’inscripció per

participar al concurs de carrosses de la rua
de carnaval es poden consultar al web de
l’Ajuntament. Les inscripcions es podran
fer fins al 25 de febrer a l’edifici Roger de
Flor, 23, en horari de dilluns a divendres de
9 a 14 h; per fax al 93 557 17 04 o bé per correu electrònic festes@elmasnou.cat. Per a
més informació, podeu trucar al telèfon
93 557 18 00.
A més de les rues, com cada any el
Mercat Municipal també s’engalanarà
per carnaval. Així, durant els dies 4 i 5,
els i les paradistes guarniran les parades
i es disfressaran. Els nens i nenes que
vinguin disfressats al Mercat Municipal,
acompanyats per persones adultes, tindran un obsequi. També s’hi celebrarà
un concurs de disfresses i, el dimarts
dia 8, es donarà el veredicte del jurat i
s’entregaran els premis als tres primers
classificats.
El Casino del Masnou també s’apunta
a la festa carnavalesca el dissabte 5, amb
una festa a partir de les 18.30 h.
El Carnaval del jovent

Els actes d’aquest carnaval destinats al
jovent masnoví es faran a Ca n’Humet,
entre el dijous gras, 3 de març, i el dimecres de cendra, 9 de març, i han estat organitzats per diversos col·lectius de joves. Si
voleu veure’n el programa complet, podeu
mirar l’agenda de la pàgina 13.

SÒNIA HERNÁNDEZ

SÒNIA HERNÁNDEZ

El Masnou torna a homenatjar els
animals a la festa dels Tres Tombs

Els animals són els protagonistes de la festa dels Tres Tombs.

Els animals van tornar a ser els protagonistes de la celebració dels Tres Tombs, el
dissabte 29 de gener, al carrer de Sant Rafael. Tal com estava previst, els cavalls
i ponis que hi van desfilar, així com els animals de companyia que s’hi van afegir,
van recórrer el carrer de Sant Rafael i els voltants, i van ser beneïts. Un bon nombre de públic va seguir la celebració. La festa, que va ser organitzada per l’Associació de Veïns del Carrer de Sant Rafael, va comptar amb l’animació dels tabalers
de la Colla de Diables del Masnou.

Presentació del número 28
de la revista ‘La Roca de Xeix’
i convocatòria de la V Beca
de recerca Local
El divendres 11 de març, a les 19 h,
a la sala de plens de l’Ajuntament,
es presentarà el número 28 de La
Roca de Xeix, publicació que recull
el treball guanyador de la IV Beca
de Recerca Local: Passat, present i
futur de l’ornitologia a la població
del Masnou. Les poblacions d’aus i la
seva relació amb el medi ambient del
municipi, d’Antonio Marí Vivancos,
Xavier Castañer i Jordi Ribas.

Al mateix acte, es faran públiques les bases de participació a la
V Beca de recerca local. Aquesta
beca, de caràcter biennal, té com
a objectiu fomentar la investigació
sobre el Masnou en tots els àmbits
(evolució geogràfica i històrica,
aspectes socioeconòmics, aspectes socials, ecologia local, desenvolupament tècnic, festes i tradicions...).
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La Cursa de Sant Silvestre bat records

AJUNTAMENT DEL MASNOU

Les novetats introduïdes al recorregut i a les categories de participació han suposat millores
per al desenvolupament de la competició

Mariano
Alquézar
Regidor d’Esports

S’ha complert un objectiu

Moment de la sortida de la darrera edició de la Cursa de Sant Silvestre.

s’ha obtingut un rècord de participació en
aquest tipus d’inscripció, tant a les curses
infantils com a la popular.
Una altra novetat que ha estat un èxit,
com ho demostren les xifres d’inscripció,
ha estat el fet de programar dues curses
infantils, i motivar així els més petits. Entre
les dues curses, hi van participar un total
de 250 nenes i nenes, i la recaptació obtinguda de les inscripcions es destinarà a una
donació de 500 euros a l’ONG Acció contra
la Fam, per al projecte solidari “Els tractaments nutricionals per lluitar contra la desnutrició aguda infantil al Níger”.

El recorregut va tenir sortida i arribada al port del Masnou.

AJUNTAMENT DEL MASNOU

mi. Benito Ojeda Sanz va quedar tercer.
En la categoria femenina, la primera classificada va ser Jacqueline Martín Álvarez,
seguida de Jelena Abele i Hasna Bahom.
Els canvis més significatius d’aquesta
edició han estat la reducció de la cursa a
cinc quilòmetres en lloc de vuit i una petita
variació del recorregut amb sortida i arribada al port del Masnou. Aquesta variació
s’hi ha fet amb la finalitat d’apropar les
persones que s’inicien en aquest esport i
volen gaudir d’aquest esdeveniment. D’altra
banda, també s’ha aconseguit augmentar
la participació de les entitats masnovines i

AJUNTAMENT DEL MASNOU

Més de mil persones van participar a la XXXI
edició de la tradicional Cursa de Sant Silvestre del Masnou, que va tenir lloc el diumenge 26 de desembre i va superar el 90% de
participació del total de persones inscrites.
Des de l’organització, la Regidoria d’Esports
valora positivament el desenvolupament
de l’activitat, a la qual enguany es va voler
donar un canvi de format per intentar millorar-ne la qualitat i incentivar-hi la participació masnovina, amb la presència de grans
corredors de talla nacional i internacional.
Driss Lakhouaja va resultar-ne el guanyador i el segon lloc va ser per a Otmane Btai-

Aquest any ha augmentat la participació de les entitats masnovines.

La XXXI Cursa Sant Silvestre del Masnou
ha estat totalment positiva i satisfactòria,
per la participació i per com se n’ha portat
l’organització. S’ha organitzat una activitat
popular i festiva, apta per a tothom, per a
grans i infants. Voldria destacar, principalment, la gran participació en aquesta
edició, en què s’ha complert l’objectiu d’arribar i superar dels 1.000 participants, sense
sumar-hi els 250 de la cursa infantil.
Aquest objectiu ens el vam fixar a partir de la cursa del 2003, en què van participar uns 350 corredors entre grans i petits.
Des d’aleshores, s’han fet modificacions a
les edicions següents i queda demostrat que
anàvem en el bon camí, com ho demostra el
resultat d’aquesta última cursa.
També cal destacar d’aquesta edició
l’alt nivell nacional i internacional d’alguns
participants, l’ambient festiu i de participació popular, la bona organització i l’absència
d’incidents en el recorregut i la resta d’espais de la cursa.
A partir d’ara, tenim un altre repte:
arribar als 2.000 participants. Això haurà
de significar, obligatòriament, un canvi en
el recorregut, ja que l’actual difícilment pot
acollir més participants. I aquest canvi
haurà de mantenir la sortida i l’arribada al
port del Masnou.
Finalment, voldria felicitar els que han
gestionat la cursa (el Club d’Atletisme La
Sansi de Lloret de Mar), el personal de
l’Ajuntament i els voluntaris, que han fet
possible una cursa tan important per al
nostre municipi. També voldria mostrar el
meu agraïment al port esportiu del Masnou
(Promocions Portuàries), que amb les seves
instal·lacions i el suport dels seus treballadors fan possible aquesta cursa.
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El CP El Masnou
es classifica per al
Campionat Nacional
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El tercer lloc aconseguit pel CP El Masnou al Campionat de Catalunya de Grups
Xou, celebrat el cap de setmana del 12 i
13 de febrer al Pavelló Olímpic de Reus,
va servir per catapultar les masnovines al
Campionat d’Espanya, que tindrà lloc el
proper mes de març a Alcoy. El primer lloc

del Campionat va ser per al CPA Olot i, el
segon, per al Reus Deportiu.
El grup va assolir el tercer lloc amb el seu
espectacle Corrents plàstiques, que pren el
relleu del reeixit Mou-me i mira’m, amb què
les masnovines van resultar subcampiones
de Catalunya, Espanya i Europa el 2010.

L’Ajuntament i el CD Masnou firmen
un acord després del canvi de gespa
i Sostenibilitat Local (FEOSL).
Aquests endarreriments han afectat
el desenvolupament de les activitats
del CD Masnou
i, en el cas de la
substitució de la
gespa, han comportat per al club
un seguit de perjudicis econòmics
per als quals el
Govern municipal
s’ha compromès a
una compensació
econòmica, que
s’ha inclòs al pressupost per al 2011
i ha estat ratificada amb l’aprovació
del Ple municipal.
L’Ajuntament i el Club Deportiu Masnou han manifestat, mitjançant un acord
escrit, la seva completa satisfacció amb el
desenvolupament de les obres, si bé, al llarg
de l’execució, totes dues han patit endarreriments importants motivats per diferents circumstàncies, cap de les quals no
és imputable ni a l’Ajuntament ni a l’entitat.
Aquestes intervencions responen a la
voluntat manifestada pel Govern municipal, que va establir com una de les prioritats del mandat 2007–2011 la millora i
l’ampliació de les instal·lacions esportives
del municipi.
RAÜL ANDREU

Des de l’11 de desembre passat, el Club
Deportiu Masnou realitza amb normalitat
la seva activitat esportiva al camp municipal de futbol, després del canvi de
la gespa per una
de nova generació.
Les intervencions fetes els
últims dos anys al
camp municipal
d’esports, situat
al terme municipal d’Alella, han
consistit en la
construcció d’uns
nous vestidors
i oficines per al
club (que es van
fer l’any 2009) i la substitució de la gespa
artificial del camp de futbol (el 2010). A
aquestes actuacions s’afegeixen les de
l’enderroc dels antics vestidors, la millora de la instal·lació elèctrica i la dotació
de mobiliari per als vestidors i les oficines, la qual cosa ha significat que, els dos
darrers anys, la inversió municipal en les
instal·lacions del camp d’esports ha superat els 500.000 euros. En aquest sentit, per
fer front a les despeses de les obres principals, el Govern va aprofitar l’oportunitat
que per al municipi van significar els ajuts
corresponents al Fons Estatal Inversió
Local (FEIL) i al Fons Estatal d’Ocupació

La parella de ball formada per Albert Barrio i Cristina Jurado, a la pista.

Les parelles del club esportiu Pasbàsic han demostrat, una vegada
més, el seu alt nivell a les darrers
competicions. A continuació podeu
veure’n les classificacions als darCampionats de Catalunya 2010
(19-12-2010 - Amposta)
Categoria júnior 2:
Jordi Vengohechea i Judit Mas:
sotscampions en la modalitat de balls
estàndard i sotscampions en 10 balls
Roger Carbonell i Aina López: 5è
classificats en la modalitat de balls
estàndard i 6è classificats en balls llatins
Categoria youth:
David Puértolas i Neus Xicola: 4ts
classificats en la modalitat de balls
categoria estàndard i llatins
Categoria adult:
Albert Barrio i Cristina Jurado:
campions de la lliga catalana de balls
estàndard

rers campionats en què ha participat el Club. En el cas del Campionat
d’Espanya, en les categories júnior
i adult, va ser l’únic club català amb
dues parelles a la final.
Dídac Giménez i Sara Giménez: sotscampions en la modalitat estàndard i
campions en 10 balls.
Andrii Kamyshniy i Elizabeth Olmo: campions en la modalitat de balls estàndard
Campionats d’Espanya 2011, modalitat 10 balls (23-01-2011 - Guadalajara)
Categoria júnior 2:
Jordi Vengohechea i Judit Mas: sotscampions en la modalitat de 10 balls
Roger Carbonell i Aina López: 7è classificat en la modalitat de 10 balls
Categoria adult:
Dídac Giménez i Sara Giménez: 7è
classificat en la modalitat de 10 balls
David Puértolas i Neus Xicola: 12è
classificat en la modalitat de 10 balls

Fina Fernández
i Miquel Merino,
sotscampions
de Catalunya
de ball esportiu
La parella de ball masnovina formada
per Fina Fernández i Miquel Merino va
obtenir els títols de sotscampions de
Catalunya de ball llatí (categoria sènior)
i sotscampions de Catalunya de la Copa
dels 10 Balls als VI Campionats de Catalunya de Ball Esportiu, organitzats
durant el cap de setmana del 18 i 19 de
desembre de 2010 a Amposta per la
Federació Catalana de Ball Esportiu
(FCBE).

CEDIDA

Abans d’aconseguir el tercer lloc al Campionat de Catalunya, van guanyar el Campionat Territorial
de Xou de Barcelona.

CEDIDA

LLUÍS GERARD

Ball esportiu d’elit
fet al Masnou
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Amadeu Campeny, fabricant emprenedor de licors
“De jovenet, m’escapava per banyar-me a Ocata”
Als anys setanta del segle passat, la seva empresa va començar, en una nau de 300 metres quadrats a Sant Adrià del
Besòs i cinc treballadors, a fabricar i vendre licors. Els seus avis i els seus pares ja es dedicaven a vendre i distribuir vi. A
començament dels vuitanta, va instal·lar la seva empresa al Masnou perquè sempre li havia agradat el Maresme i anhelava serhi. I des d’allà va començar la projecció nacional i internacional de la seva empresa –que avui dia ja és un grup conformat per
diverses marques i que ja és la quarta generació que es dedica al sector dels licors– fins a arribar a ser líder en la fabricació de
licors. La seva empresa i la seva creació estrella, el licor de crema catalana, passegen el nom del Masnou per tot el món.
El licor de crema catalana és, sens
dubte, el seu producte estrella en una
gamma en què no falten els èxits. Com
va sorgir la idea?
Vam començar a fer aquest licor el 1994.
A mi sempre m’ha agradat molt la crema
catalana, perquè em recorda quan la feien la
meva àvia i la meva mare a la casa que teníem al Montseny. Arran de l’èxit que tenia la
crema de cafè, vaig pensar que els catalans
també podríem tenir una cosa molt semblant, un licor d’una cosa tan nostra com la
crema catalana.

fins a arribar a aconseguir una qualitat molt
alta. Té una triple infusió de plantes que li
dóna el sabor tan especial que té.

“ELS PRODUCTORS DE LICORS
FEM MOLTA CAMPANYA A
FAVOR DEL CONSUM RESPONSABLE I INTENTEM PROTEGIR
ELS COL·LECTIUS DE RISC”

Com va ser l’acceptació?
Em va sorprendre molt. El va introduir al
mercat el meu fill, que un dia anava amb un
comercial d’Alella a Granollers. Van anar
parant en restaurants i anaven presentant
el producte i venent les ampolles d’una en
una, però llavors mateix ja va ser el boom
i tothom en volia. I ara ja som a totes les
grans superfícies i participem a les fires més
importants del sector.

En una societat en què cada vegada
es vetlla més per la salut pública, amb
prohibicions com la nova llei del tabac,
què creu que passarà amb el consum
d’alcohol?
Nosaltres pertanyem a la FEBE (Federació Espanyola de Bebidas Espirituosas) i,
a través d’aquest organisme, col·laborem
en moltes campanyes de conscienciació
sobre el consum responsable d’alcohol.
Intentem que la gent entengui que és millor
beure qualitat que no quantitat. A més, la
FEBE col·labora amb la Fundación Alcohol y Sociedad (FAS) per lluitar contra el
consum d’alcohol entre col·lectius de risc,
especialment els menors.

“VOLIA QUE ELS CATALANS
TINGUÉSSIM UN LICOR D’UNA
COSA BEN NOSTRA I SE’M VA
OCÓRRER EL LICOR DE CREMA
CATALANA”

I com se li va acudir fer un licor
d’ensaïmada?
Un dia vaig perdre un avió a l’aeroport
de Menorca i vaig haver d’esperar molta
estona. Veia tota l’estona la gent carregant
les caixes d’ensaïmades i se’m va ocórrer
que estaria bé fer una ampolla amb aquella forma, i així va néixer el licor d’ensaïmada. El 2006 havíem creat el licor de
llet merengada, que ha tingut molt bona
resposta, especialment en països com
Polònia.

SÒNIA HERNÁNDEZ

I després d’aquest èxit, n’han vingut molts més. I sempre buscant
l’originalitat.
Sí, ara estem molt contents amb la resposta
que està tenint un nou licor, el d’ensaïmada
de les Balears, que té un parell d’anys.
Les ampolles són molt importants en
tots els seus productes.
Sí, intentem fer coses originals. Ens agrada innovar i ser els primers a fer propostes
innovadores, també a les ampolles. Quan
se’ns acut alguna forma per a l’envàs, la
patentem i esdevé una part molt important
del producte. Darrerament, per a la visita
del papa a la Sagrada Família, vam fer una
ampolla de moscatell amb la forma de la
Sagrada Família que va tenir molt èxit.
Un altre dels èxits que han tingut

darrerament és que la seva ginebra,
Gin TANN’S Premium, va rebre el 2010
la medalla d’or The Gin Masters 2010
que atorga la prestigiosa revista londinenca The Spirits Business.
La veritat és que hem rebut molts premis i
aquest ens va fer molta il·lusió, perquè era
impensable uns anys enrere. Havíem registrat
la marca el 1997 i fèiem una ginebra normal
que vam deixar de fer de seguida. Vam reprendre la idea quan vam veure que hi havia més
interès per les ginebres premium. Vam estar
uns anys intentant desenvolupar la fórmula

Com és aquest sector a Catalunya i a
Espanya? És estrany que una de les
millors ginebres del món sigui un producte d’una empresa del Masnou.
Catalunya sempre ha estat capdavantera
en aquest sector. El que passa és que les
administracions no han sabut donar suport
a la indústria, ni a aquesta ni a cap. A països com Alemanya, se’ls admira per la seva
capacitat de producció de maquinària, o
Itàlia pel seu disseny, mentre que Espanya
no ha destacat per cap indústria en especial. Arreu del món encara ens tenen per un
país de sangria i de toros.
Per què va decidir establir-se al Masnou?
De petit vivia a Sant Adrià del Besòs i les platges eren horribles. De jove, sempre pensava
amb admiració en el Maresme i, quan podia,
m’escapava per anar a la platja d’Ocata. Ara
visc a Barcelona, però també tinc casa al
Maresme, que sempre m’ha agradat molt.

BASES PARTICIPACIÓ RUA CARNAVAL 2011
1. Participants
Hi poden participar totes les entitats socioculturals, juvenils, esportives, de comerciants i particulars que ho desitgin, tenint en compte que cada
participant només podrà presentar-hi una carrossa i una comparsa.
2. Tema
Es podrà escollir lliurement.
3. Condicions de participació
a) Les mides màximes de les plataformes de les
carrosses, sense tenir en compte la cabina o els
vehicles que les transportin, han de ser de 5 metres de llarg per 2 d’ample, amb una altura màxima de 3 metres.
b) És obligatori cenyir-se a les normes de se-

guretat establertes sobre incendis, de manera
que cada carrossa ha de portar un extintor (6
quilograms de pols 21A-113B). En el cas que
porti generador, la benzina ha d’anar en dipòsits
metàl·lics.
c) És obligatori que cada participant presenti,
en el moment de la inscripció, una fotocòpia
de l’assegurança del vehicle que arrossega la
carrossa. El remolc no pot sobrepassar els 750
quilograms i ha d’estar proveït d’un sistema
d’acoblament secundari –cadena, cable, etc.–
que n’impedeixi la separació del vehicle tractor
en cas de trencament del dispositiu principal
d’acoblament.
d) Es recomana a les entitats que, si tenen la pòlissa de responsabilitat civil anyal, la presentin
juntament amb l’assegurança del vehicle.

e) Les carrosses han de presentar-se a la plaça
de Ramón y Cajal el dia 6 de març, a les 11.30 h.
Es col·locaran seguint les directrius de la Policia
Local.
f) La col·locació de les carrosses es farà per ordre
d’arribada.
g) Els membres de la comparsa hauran d’anar disfressats adientment. Les comparses han d’estar
formades per un mínim de 10 persones. És condició indispensable la seva posada en escena.

Per raons de seguretat, es limita a 10 el nombre
de carrosses participants a la rua, les quals seran
inscrites per rigorós ordre de presentació de la
sol·licitud.

L’acte de lliurament de les aportacions es durà a
terme en finalitzar l’actuació infantil que es farà
a la plaça de Marcel·lina de Monteys el dia 6 de
març de 2011.

5. Ajuts
Es farà una aportació econòmica de 100 euros
a cada carrossa participant i de 50 euros a cada
comparsa, amb un mínim de 10 persones participants disfressades.
L’aportació econòmica màxima assignada per a
aquesta convocatòria és de 800 euros. En el cas
que aquesta assignació resulti insuficient a causa
del nombre de participants, els 800 euros es distribuiran de la manera següent: es pagarà proporcionalment el doble a les carrosses que a les comparses, sense sobrepassar el límit dels 800 euros.

6. Notes
- Els pagaments es faran efectius a partir del dia
21 de març de 2011, al departament de Tresoreria
de l’Ajuntament del Masnou (carrer de Roger de
Flor, 23), en horari de 8.30 a 14 h, a excepció dels
dissabtes i festius.
- En cas de pluja l’actuació infantil es farà a Ca
n’Humet.
- Qualsevol imprevist serà resolt per la Regidoria
d’Activitats i Festes.
- El fet de concursar implica l’acceptació d’aquestes bases.

EL MASNOU VIU US DESITJA UN BON NADAL I UN FELIÇ ANY 2011
4. Termini d’inscripció
Fins al 25 de febrer, divendres, a l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament del Masnou,
carrer de Roger de Flor, 23, en horari de 9 a 14
h, a excepció dels dissabtes i festius. Per a més
informació, podeu trucar al telèfon 93 557 18 51.

