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El consistori, durant la sessió plenària del 28 de febrer, va aprovar el pressupost municipal per al 2012, per un import total
de 22.602.549 euros a la part d’ingressos i de 21.517.750 a la de despeses. La proposta de l’Equip de Govern, format per
CiU (8 regidors) i ERC-AM (3 regidors), va comptar amb l’abstenció del PP (2 vots) i del GIM (1 vot). La característica principal d’aquest pressupost és que s’ha aconseguit un superàvit de 1.084.799 euros per fer front al romanent de tresoreria
negatiu de l’exercici 2010. Totes les regidories han experimentat una davallada, excepte en el cas d’Hisenda, per fer front a
les despeses financeres; Manteniment, per assegurar el bon estat de les vies i els carrers del municipi; Benestar Social, per
atendre les primeres necessitats de la ciutadania, i Promoció Econòmica, per continuar promovent l’ocupació al municipi.
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No us perdeu cap de
les activitats que es fan
al municipi

SÒNIA HERNÁNDEZ

Inclou l’agenda
del 19 de març al 30
d’abril de 2012

Durant l’any 2011, un total de
162 persones es van informar
de l’oferta del Servei de Creació i Consolidació d’Empreses
de l’Ajuntament del Masnou.
Les xifres del servei demostren
l’efervescència en l’activitat de
persones emprenedores que
volen crear o consolidar les
seves empreses: s’han assessorat 126 projectes empresarials,
s’han finalitzat 48 plans d’empresa i s’han creat 53 empreses
noves, que han generat 88 llocs
de treball, entre promotors de les
empreses i personal contractat.

CEDIDA

Escalfant motors
per a la Caminada
dels Tres Pobles

La coneguda fins ara com la sala
polivalent de Ca n’Humet ha esdevingut l’Espai Escènic Ca n’Humet. Després de diverses actuacions per millorar les condicions
d’aquest espai i optimitzar-lo
per poder-hi acollir espectacles
de format mitjà, ara es fa un pas
endavant per donar resposta a
una demanda habitual entre la
població: una programació estable que ofereixi propostes relacionades amb el teatre, la dansa i
la música. La popular actriu Rosa
Maria Sardà n’obrirà la programació el 31 de març.
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VIU l’agenda del 19 de març al 30 d’abril de 2012

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

MARÇ
20 Dimarts
10 h · Pau Casals

Deixalleria mòbil
Fins al 25 de març

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h · Els Vienesos

Taller de suport per
a la sol·licitud de les
subvencions municipals

Per a entitats en general.
Per a més informació: www.elmasnou.cat, facebook/vienesos o participacióciutadana@elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

CONFERÈNCIA

19 h · Biblioteca Joan Coromines

“Per què cal parlar
també dels homes?”

A càrrec del psicòleg Daniel Gabarró.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Circulació del trenet
de cinc polzades

3 Dimarts

16 Dilluns

23 Dilluns

Altres informacions

10 h · Aparcament Amadeu I

En horari de l’equipament
Biblioteca Pública Joan Coromines

18 h · Els Vienesos

Des de la pàgina web de
l’Ajuntament del Masnou,

Deixalleria mòbil
Fins al 8 d’abril.

Per a més informació: trenetmasnou@gmail.com

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

7 Dissabte

arts

De 19 a 20 h · Gent del Masnou

Ctra. N-II, plaça de la Llibertat

Monòlegs còmics, música, teatre,
dansa, literatura, etc. Un entreteniment que us farà passar una tarda
divertida i agradable l’últim diumenge
de cada mes, de la mà del grup Rauxa.

Tot en artesania: alimentació, garapinyades, objectes de regal, punt,
bijuteria...

Diumenge amb Lletres

Ho organitza: Rauxa, Arts Escèniques

28 Dimecres
TERTÚLIA LITERÀRIA
19 h · La Ferreria

“Parlem de llibres”

Ho organitza: EMA, El Masnou Actiu

29 Dijous
18 h · Ca n’Humet (Espai de
Trobada)

Taller de suport per
a la sol·licitud de les
subvencions municipals

Per a entitats culturals, infantils
i juvenils. Per a més informació:
www.elmasnou.cat, facebook/
vienesos o participacióciutadana@
elmasnou.cat

Fira d’Artesania

Ho organitza: ADAC

TERTÚLIA LITERÀRIA
19 h · Biblioteca Joan Coromines
(aula de formació)

Tertúlia literària: El
secret del meu turbant,
de Nadia Ghulam i Agnès
Rotger

Conduirà la tertúlia Nadia Ghulam,
coautora del llibre.
La Biblioteca posa a disposició dels
interessats a participar en aquesta
tertúlia exemplars en préstec.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

22 Dijous
18 h · Els Vienesos

Taller de suport per
a la sol·licitud de les
subvencions municipals
2012

Per a entitats educatives.
Per a més informació: www.elmasnou.cat, facebook/vienesos o participacióciutadana@elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

23 Divendres
CONFERÈNCIA

19 h · Museu Municipal de Nàutica del Masnou

“Per què un masnoví
creuà l’Atlàntic a rems?”
Ripol explicarà la seva travessa de
l’Atlàntic amb una barca de rems
i l’única companyia de Francisco
Korff.
Ho organitza: Museu de Nàutica del
Masnou

concert

23.30 h · Take It Easy
(port del Masnou, local 62)

Concert d’El Loco
Tidiano

Aquesta popular banda del Masnou
oferirà temes del seu darrer disc.
Ho organitza: Take It Easy

30 Divendres
De 17 a 19 h · Centre Obert
Maricel o plaça de Ramón y Cajal

Mercat d’intercanvi
per a infants i joves

Espai de trobada infantil i juvenil
Ho organitza: Centre Obert Maricel i Associació de Veïns de Ramón y Cajal

MÚSICA

23.30 h · Take It Easy (port del
Masnou, local 62)

Concert de Narcís Perich
Cançó d’autor

Ho organitza: Take It Easy

31 Dissabte
De 10 a 14 h · Edifici Centre
(sala de conferències)

Taller monogràfic
d’iniciació al patchwork
Preu: 35 euros, material inclòs
Ho organitza: La Colla de l’Hort

20 h · Ca n’Humet

Presentació de la
programació estable
de l’Espai Escènic
Ca n’Humet

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Teatre

21 h · Ca n’Humet (sala polivalent)

Rosa Maria Sardà diu
Josep Maria de Sagarra
Dins la programació de l’Espai
Escènic Ca n’Humet
Preu: 15 euros

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Teatre

22 h · Teatre del Casino del Masnou

Tres versions

Una visió sagaç, còmica i àcida de
les relacions humanes i de com
canvien, segons les circumstàncies
i el tarannà personal de cadascú,
l’esdevenidor d’una mateixa situació.
Preu: 4 euros els socis del GAT o del
Casino i 6 euros per als no-socis
Ho organitza: GAT El Masnou

25 Diumenge
TRADICIONS

Tot el dia · Pati del Casino
del Masnou

40è Aplec de la Sardana
al Masnou
Amb les cobles Marinada, Jovenívola de Sabadell i Principal del
Llobregat.
Ho organitza: Agrupació Sardanista
del Masnou, amb la col·laboració de
l’Ajuntament del Masnou

ABRIL
1 Diumenge
Teatre

19 h · Teatre del Casino del Masnou

10 Dimarts
De 17 a 20 h · Mercat Municipal
(Itàlia, 50)

Gimcana del dia de
Pasqua i talleret per
pintar ous de cartolina

17 Dimarts
10 h · La Nimfa

Deixalleria mòbil

Fins al 22 d’abril de 2012
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Enreda Teatro

19 h · Biblioteca Joan
Coromines (aula de formació)

“Parlem de llibres”

Ho organitza: EMA, El Masnou Actiu

EXPOSICIÓ

De 18 a 21 h · Els Vienesos

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 Dimecres
LITERATURA

19 h · Biblioteca Joan
Coromines (sala polivalent)

Presentació de llibre:
On el dia dorm amb
els ulls oberts

De l’autor masnoví Toni Pou.
Pou presentarà el seu llibre guardonat amb el Premi Godó de Periodisme d’Investigació i Reporterisme.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

12 Dijous
EXPOSICIÓ

15.30 h · Biblioteca Joan
Coromines (àrea infantil)

“Cent anys d’en
Massagran”

Producció de la Subdirecció General de
Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. Iniciativa de la Fundació Folch i
Torres, amb el patrocini de la Institució
de les Lletres Catalanes i l’Obra Social
de Caixa Sabadell, amb la col·laboració
del Departament de Cultura i Mitjans
de Comunicació de la Generalitat de
Catalunya. Fins al 12 de maig
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

19 h · Els Vienesos

Xerrada sobre
reflexologia podal:

“Benestar, salut i sanació a través
dels peus”

LITERATURA

19 h · Biblioteca Joan
Coromines

Presentació del llibre La
generación del 27 y los
paraísos perdidos, de
Joan Carles Fogo Vila
L’autor, resident al Masnou, publica una nova obra, en aquest cas
dedicada a la generació de poetes
del 27.

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

20 Divendres
De 7.30 a 20 h · Mercat
Municipal

Celebració de Sant Jordi
al Mercat Municipal

Obsequi d’una rosa de sabó i llibres
de receptes de cuina de la primera i
segona edicions Del mercat a taula,
presentant la targeta de fidelització
a la botiga Jase, del Mercat Municipal (parada 2).

CONTES

18 h · Biblioteca Joan
Coromines

L’Hora del Conte:
“Contes en llengua
d’origen”

Activitat adreçada a infants a partir
de quatre anys.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines,
amb la col·laboració de l’Associació
UNESCO del Masnou

14 Dissabte

21 Dissabte

27 Divendres
CONTES

18 h · Biblioteca Joan
Coromines (àrea infantil)

L’Hora del Conte: Noies
i nois que donen la nota!,
a càrrec de Gates
Gatunes

Tertúlia literària al voltant
del llibre Las
mujeres
queAlella
Denominació
d’Origen
corren con Denominació
los lobosd’Origen Alella

Denominació d’Origen Alella
L’entitat Dones
per la Igualtat del
Masnou organitza una reunió, dos
dissabtes al mes, d’11 a 12.30 h a la
seva seu (al carrer de Cuba), 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.

Contes a partir dels quals es treballa la revisió d’estereotips, i la
construcció social que es fa de les
noies i els nois.

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

29 Diumenge
De 19 a 20 h · Gent del Masnou

Masnou jornades gastro.pdf
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Masnou jornades gastro.pdf

Ho organitza: Rauxa, Arts Escèniques

Masnou jornades gastro.pdf
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El diumenge 25 de març, el
pati del Casino del Masnou
acollirà la celebració del 40è
Aplec de la Sardana al Masnou
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Circulació del trenet
de cinc polzades

Per a més informació: trenetmasnou@gmail.com
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou
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En aquesta data tan assenyalada,
no hi faltaran les cobles Marinada,
Jovenívola de Sabadell i Principal
del Llobregat. Organitzat per l’Agrupació Sardanista del Masnou, amb
la col·laboració de l’Ajuntament del
Masnou, aquest aplec ha esdevingut molt més que una trobada per
gaudir d’una de les manifestacions
culturals més vinculades amb la
identitat del poble català, ja que és
tot un referent per al món associatiu
del municipi. Durant la jornada, que
s’estendrà al llarg de tot el diumenge, com és tradicional, hi haurà sortejos i altres activitats recreatives, a
més del dinar de germanor.
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Concert d’Andrea Motis,
Joan Chamorro i Josep
Traver

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

12:03

El Casal de Gent Gran Can Malet
organitza una sortida de sis dies a
Praga i rodalies. La sortida serà el 6
de maig a les 8.30 h.
Per a més informació i reserves,
Denominació d’Origen Alella
Masnou
jornadesamb
gastro.pdf
1 de
07/09/11
Denominació
d’Origen
Alella 12:03
contacteu
el Casal
Gent
Gran Can Malet (ptge. de Marià
Rossell, 2. Tel. 93 555 47 26).

23 h · Ca n’Humet (sala
polivalent)

Dins la programació de l’Espai
Escènic Ca n’Humet.
Concert de jazz a càrrec d’Andrea
Motis, Joan Chamorro i Josep Traver. La virtuosa veu d’Andrea Motis,
amb l’acompanyament del seu mestre Joan Chamorro al contrabaix i
Josep Traver a la guitarra.
Preu: 10 euros

12:03
1
07/09/11

Sortida de sis dies a Praga

Diumenge amb Lletres

CONCERT

D’11 a 13 h · Parc temàtic
Caramar

Ho organitza: GAT El Masnou

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

MY
CY
CMY

Tècniques de
muntatge de bijuteria

Ho organitza: Fira d’Artesania, La Colla
de l’Hort

Fins al 9 de juny. El col·lectiu d’artistes Copsd’ull presenta una exposició
de les seves obres artístiques.

L’Aplec de la
Sardana arriba
a la quarantena
edició

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Setmanalment, els dimarts fins al
mes de juny, a l’aula de formació
de la Biblioteca Joan Coromines, es
podrà practicar conversa en anglès.
És un grup dinàmic, cosa que vol
dir que pot assistir-hi o deixar-hi
d’assistir qui vulgui i el dia que
vulgui. Es comunica un tema per
correu electrònic a les persones que
Masnou jornades
gastro.pdf
1
07/09/11
han assistit
alguna
vegada
a les 12:03
Masnouperquè
jornades gastro.pdf
07/09/11
12:03
sessions
preparin1 opinions
i
jornades gastro.pdf
1
07/09/11
12:03
puntsMasnou
de vista,
que després
exposen
en anglès i es discuteixen, també en
anglès. Si no hi ha cap tema, s’escolten històries gravades i després
es comenten.

“Silencis”, del col·lectiu
artístic Copsd’ull

Concert sota la direcció de Carmen
Amo i Anna Remartínez. S’interpretaran obres de: N. Paganini, F.
Schubert, F. Mendelson, F. Chopin,
J. Brahms, J. Massenet, E. Grieg, A.
Drovák i F. Tàrrega.

Concert: El romanticisme
musical, de l’Orquestra
Joves Intèrprets del
Masnou

22 Diumenge

Inscripció per correu electrònic a:
info@sarplataygemas.com. L’últim
dia d’inscripció serà l’11 d’abril.

Grup dinàmic de pràctiques
d’anglès

20 h · Edifici Centre (sala
d’actes municipal)

19 h · Biblioteca (sala polivalent)

CONCERT

TALLER

De 10 a 14 h · Edifici Centre
(1a planta, aula 3)

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Monòlegs còmics, música, cant,
fragments teatrals, dansa, contes,
poesia, literatura, etc. Un entreteniment que us farà passar una
tarda divertida i agradable l’últim
diumenge de cada mes, de la mà del
grup Rauxa.

Ho organitza: Associació de Venedors del
Mercat Municipal, amb la col·laboració de
l’Ajuntament del Masnou.

Ho organitza: Centre Cultural Luz del Alba

13 Divendres

Aprofitant la diada de Sant Jordi, del
17 al 23 d’abril 2012, a les botigues
federades de la Federació del Comerç,
la Indústria i el Turisme del Masnou
es repartiran punts de llibre del guanyador o guanyadora del tercer concurs escolar de punts de llibre, adreçat als nens i nenes de les escoles del
municipi dels cursos de 2n, 3r i 4t de
primària. A més, el diumenge 27 de
maig, a la Fira Comercial, es podran
veure tots exposats als estands de la
Federació.

La Biblioteca disposa d’exemplars
per prestar als interessats a participar en aquesta activitat.

26 Dijous

19 Dijous

Punts de llibre per
a Sant Jordi

De parte de la princesa
muerta, de Keniza
Mourad. Conduïda per
l’escriptora M. Carme
Roca

TERTÚLIA LITERÀRIA

Obligacions jurídiques i administratives de les associacions

Els segons i quarts diumenges de
cada mes, d’11 a 13 h, al parc temàtic de Caramar.
Per a més informació:
Tel. 93 555 47 29.

TERTÚLIA LITERÀRIA

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i
l’Associació de Venedors del Mercat Municipal, amb la col·laboració de la Diputació
de Barcelona

Informa’t i Forma’t 2012:
cicle de tallers formatius
per les entitats

Circuit del trenet de cinc
polzades

25 Dimecres

18 Dimecres
19 h · La Ferreria

podeu consultar tota la informació
d’aquesta agenda i tota l’actualitat
municipal actualitzades: http://
www.elmasnou.cat.

Una mirada de Sant Jordi contemporània i dirigida des del món intern
de dos actors.
Preu: 3 euros

Gimcana infantil perquè els nens i
nenes busquin els ous de Pasqua pel
Mercat. Tindran una recompensa!

Tres versions

Preu: 4 euros els socis del GAT o del
Casino i 6 euros per als no-socis

Del 16 d’abril fins al 4 de maig,
tothom qui ho desitgi podrà votar
el cartell que més li agradi per
escollir la persona guanyadora. Les
votacions es faran presencialment.
El cartell guanyador es donarà a
conèixer públicament el dissabte
dia 5 de maig, a la Biblioteca Joan
Coromines.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

21 Dimecres

Obertura de l’exposició dels
cartells del XXV Concurs de
Cartells de Festa Major

Textos dramatitzats:
Una mirada
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Denominació d’Origen Alella

Alella

Mostra fotogràfica dels grans canvis que s’han produït al Masnou Alt
des dels anys seixanta.

D’11 a 13 h · Parc temàtic de
Caramar
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del
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vi vi
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del vi DOdel
Alella

Exposició: “El Masnou
Alt a través del temps”

25

GASTRONÒMIQUES
JORNADES JORNADES
GASTRONÒMIQUES
del vi DO
Alella

Els Vienesos
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Fins al 23 d’abril

12:03
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Hem fet l’únic pressupost
que era possible

Editorial

Pere Parés
Alcalde

El 28 de febrer passat, vam aprovar, al Ple municipal, el pressupost per al 2012. Hem complert un exercici
de responsabilitat, però, tot i així, no podem dir que el resultat sigui el que ens hauria agradat. La realitat
econòmica que vivim ens ha obligat a fer un pressupost amb moltes obligacions que reclamaven un exercici
de responsabilitat per atendre les necessitats més urgents i renunciar a altres projectes que sempre hem
desitjat i cregut prioritaris per al nostre municipi; però les circumstàncies s’imposen. Una mostra: es tracta
d’un pressupost desequilibrat, és a dir, els ingressos previstos superen en un milió d’euros les despeses. I
és així perquè cal fer front al romanent de tresoreria negatiu que vam trobar en arribar a l’Ajuntament i que
supera el milió d’euros. Hem fet un gran esforç i ho hem aconseguit.
Una altra circumstància que s’ha de tenir en compte és que calia atendre les necessitats diàries del manteniment del municipi, perquè les pèssimes circumstàncies econòmiques no han de ser excusa per deixar
que es degradi la nostra vila. Tampoc no es podien deixar de banda els serveis socials més immediats, perquè
hi ha molta gent, cada dia més, que ho està passant molt malament i necessita el nostre ajut. De la mateixa
manera, també hem volgut preservar les aportacions a la promoció del treball i l’ocupació al nostre municipi,
perquè cal que entre tots i totes busquem solucions per poder continuar endavant.
En general, totes les regidories del consistori han vist com baixava el seu pressupost, la qual cosa no
vol dir que s’hagi renunciat a cap servei necessari o prioritari. Estem fent tot el possible per poder donar
resposta a totes les obligacions de l’Ajuntament, encara que això ens porti, de vegades, a haver de prendre
decisions que no són exactament les que ens haurien agradat en unes altres circumstàncies.

@

Natàlia González pregunta

Arran del Concurs de Cartells de la Festa
Major, es parla que enguany se celebra el
segon centenari del Masnou. Aquesta és
una data molt important. L’Ajuntament
no pensa fer res per commemorar una
efemèride així? Només serà el tema del
Concurs de Cartells?

Regidor de Cultura i Participació Ciutadana
(ERC-Acord pel Masnou)

Enguany farà dos-cents anys que es va
constituir un primer consistori al Masnou,
malgrat que al cap d’uns anys fou suspès
i no es tornà a constituir fins al 1825 ja
d’una manera ininterrompuda. L’Ajuntament i la Comissió de Festes preparen tot
una sèrie d’actes per a la Festa Major vinculats a aquest esdeveniment tan important per a la nostra vila. Esperem ben
aviat poder-vos informar de tot plegat.

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

La imatge de l’estació sempre ha estat molt vinculada a la de la vila
del Masnou, com en aquesta imatge, sense data, procedent
del fons de Joaquín Cabezas, a l’Arxiu Municipal del Masnou.

M’agrada
Les escales
enjardinades
que permeten
baixar des
del carrer de
Silveri Fàbregas al Torrent
Vallmora.
Margarita
Caranzano

:

Jaume Oliveras respon

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

:)

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.

M’agrada / No m’agrada

)

Línia
directa

Ja feia temps que, des de diversos fronts, s’avisava que el
2012 seria un any complicat, encara més que els darrers,
des del punt de vista econòmic. El pressupost aprovat pel
Ple de l’Ajuntament n’és un exemple. Gairebé totes les
regidories han vist les seves partides reduïdes, excepte
les relacionades amb les necessitats més urgents: el manteniment del municipi, els serveis socials, el manteniment
de la vila i el pagament de les despeses financeres. L’augment de l’IBI en un 10% decretat pel Govern de Mariano
Rajoy suposa un ajut important per a les administracions
locals, tot i que, d’altra banda, és una càrrega impositiva
més per a la ciutadania, que es torna a veure impel·lida a
fer un altre esforç per fer front, entre tots, a la dramàtica
situació econòmica que vivim. Les circumstàncies reclamen ajustos que, de mica en mica, reubiquen les prioritats
i remarquen les necessitats. Segons l’Equip de Govern, el
pressupost per al 2012 donarà resposta a aquest panorama.
Caldrà confiar que sigui així i aviat es vegin els fruits dels
sacrificis d’avui.

NO M’AGRADA.
L’estat d’abandonament del solar que hi
ha al començament
del carrer de Silveri
Fàbregas, així com el
deplorable estat del
mateix carrer quan
plou, ple de fang i sots.
Si podeu aportar més informació sobre les fotografies que es van publicant,
podeu enviar un correu electrònic a arxiu@elmasnou.cat.

Margarita
Caranzano
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Servei d’aigües (SOREA)
93 555 06 28
SOREA (urgències)
902 250 370
Taxis
93 555 86 86 (emissora centralitzada)
93 540 33 18 (parada)
Correus i Telègrafs
93 555 09 96
Notaria
93 540 20 11
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93 798 11 00
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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
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93 557 17 60
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Joan Coromines
93 540 90 56
Ca n’Humet. Punt
d’Informació Juvenil
ACCÉS
93 557 18 43
Casa de Cultura
(Sala d’Exposicions)
93 555 66 00
Cementiri Municipal
93 555 76 02
Centre de Formació
d’Adults El Masnou
93 557 18 80

Jutjat de Pau
93 555 07 13
Mercat Municipal
93 557 17 71
Museu Municipal
de Nàutica
93 557 18 30
Oficina Local d’Habitatge
93 557 16 41
Oficina Municipal
del Consumidor (OMIC)
93 557 18 00

Oficina Municipal
d’Escolarització (OME)
93 557 18 47
Poliesportiu Municipal
93 557 18 60
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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El Ple aprova el pressupost
municipal per al 2012

RAMON BOADELLA

El romanent de tresoreria negatiu d’1,08 milions obliga a confeccionar un pressupost amb superàvit

El 28 de febrer, es va convocar una sessió extraordinària del Ple per sotmetre-hi a votació el pressupost.
El pressupost d’ingressos se
situa en 22,6 milions d’euros i
les despeses, en 21,5 milions

El Ple de l’Ajuntament del Masnou, a la sessió del 28 de febrer
del 2012, va aprovar el pressupost municipal per al 2012, per
un import total de 22.602.549
euros. La proposta de l’Equip de
Govern, format per CiU (8 regidors) i ERC-AM (3 regidors), va
comptar amb l’abstenció del PP
(2 vots) i del GIM (1 vot). La
característica principal d’aquest
pressupost, i que n’ha condicionat tota l’elaboració, és el fet
d’haver aconseguit un superàvit
de 1.084.799 euros per fer front
al romanent de tresoreria negatiu de l’exercici 2010, que, segons
el regidor d’Hisenda, Llorenç
Birba, “és fruit de dos exercicis
consecutius, 2009 i 2010, en què
els ingressos van ser inferiors a
les despeses”. I ha calgut consignar aquest romanent per mitjà del
pressupost, ja que els intents de
l’Ajuntament de resoldre’l mitjançant una operació de crèdit
no van prosperar.
Un altre dels condicionants
principals del pressupost per al
2012 ha estat el Reial decret llei
de 30 de desembre de 2011 del
Govern de Mariano Rajoy, que
obliga els ajuntaments a apujar
l’IBI, en el cas del Masnou, addicionalment, un 10%, cosa que pot
significar uns ingressos de prop
de 800.000 euros.
En l’apartat dels ingressos,
encara hi ha una altra novetat
destacada: l’aplicació de la nova
taxa pel clavegueram, que repre-

senta uns 200.000 euros per als
comptes municipals. Altres canvis no tan significatius es detecten al capítol dedicat als ingressos patrimonials, en què s’ha
aplicat una lleu reducció després
de tancar l’exercici 2011 i comprovar els ingressos reals que s’hi
van produir. La resta de capítols

Tant l’alcalde com
el regidor d’Hisenda han manifestat
que no és el pressupost ideal, però sí
que són els comptes que imposa la
realitat
de l’apartat d’ingressos es mantenen en una línia similar, si bé,
en conjunt, les taxes –tal com va
aprovar el Ple a la sessió del mes
d’octubre– experimenten un augment de l’1,7%.
El capítol 1, destinat a les
despeses de personal, és el més
important en l’apartat de les despeses. Enguany, aquest capítol
disminueix uns 393.000 euros.
Això és conseqüència del fet
que ja no s’han de pressupostar
les reduccions de sous aplicades arran del Reial decret llei
8/2010. D’altra banda, també es
preveu en aquesta disminució la
reducció de les hores extres i les
suplències, així com les modificacions de plantilla aprovades.

Contràriament, respecte a
l’exercici del 2011, pugen les
despeses energètiques i de manteniment de la via pública. I és
així per l’increment del cost del
subministrament i perquè, segons
Birba, “estaven infravalorades en
200.000 euros i ha calgut ajustar
aquesta despesa perquè no torni
a passar”. D’altra banda, ha afegit el regidor d’Hisenda, “també
està prevista l’aplicació d’unes
mesures determinades per intentar racionalitzar la despesa energètica, fet que podria suposar un
estalvi de 80.000 euros”.
Mentre que a la resta de partides no es detecten variacions
destacables, també ha experimentat un augment significatiu
per a aquest exercici la destinada
a les despeses financeres, amb la
qual s’ha de fer front als préstecs
vigents, sobretot per la finalització del període de dos anys de
carència que s’havia sol·licitat per
a una part dels crèdits.
A l’apartat de les inversions,
s’hi han destinat 500.000 euros,
per atendre unes inversions mínimes que són necessàries. D’una
banda, es preveu l’adequació de
l’enllumenat a la normativa (que
suposaria uns 307.000 euros) i, de
l’altra, es pensa en petites inversions per al manteniment de la
via pública, valorades en 50.000
euros, i altres possibles actuacions urgents.
Un pressupost que no és l’ideal

Tant l’alcalde del Masnou, Pere
Parés, com el regidor d’Hisenda
han manifestat que no es tracta

del pressupost ideal ni s’ajusta al que un Equip de Govern
voldria, però els regidors han
coincidit a afirmar que són els
comptes que imposa la realitat. En termes generals, Pere
Parés ha explicat que el pressupost del 2012 es caracteritza
per quatre trets: per la voluntat
de prioritzar el manteniment del
municipi, amb un increment de
les partides en manteniment
dels edificis municipals, la via
pública i el clavegueram; per la
promoció del municipi, basada
en l’impuls de les polítiques de
creació d’ocupació i inserció
laboral, així com l’impuls de les
polítiques de promoció cultural;

En el dia a dia
del funcionament
de l’Ajuntament,
aquests comptes
es tradueixen en
el fet que la majoria de regidories
veuen reduït considerablement el
seu pressupost
pel manteniment dels serveis
a les persones i les polítiques
socials, especialment en l’àmbit
dels serveis socials i l’ensenyament, i, finalment, pel compliment de les obligacions financeres, especialment pel que fa

a la necessitat de fer front al
romanent negatiu de tresoreria.
En el dia a dia del funcionament de l’Ajuntament, aquests
comptes es tradueixen en el
fet que la majoria de regidories
veuen reduït considerablement
el seu pressupost. És així, per
exemple, a l’Àrea de Comunitat
i Persones. Segons l’Equip de
Govern, aquesta reducció s’ha
pogut aplicar a partides d’activitats diverses sense afectar cap
dels serveis o de les actuacions
considerades essencials. Dintre
d’aquesta Àrea, s’han produït
alguns moviments que s’han
vist reflectits a les partides, com
el canvi en la gestió de la sala
polivalent de Ca n’Humet –que
passa de Joventut a Cultura–, on
hi ha prevista una programació
estable de propostes d’oci i cultural.
Només en el cas de tres regidories no s’ha produït cap ajustament a la baixa: Hisenda augmenta la seva partida per fer front a
l’increment de les despeses financeres i també per la nova despesa
derivada del conveni amb l’organisme de gestió i recaptació tributària de la Diputació, que, alhora,
tindrà incidència en un increment
d’ingressos; en el cas d’Esports,
es produeix un increment per les
despeses derivades del manteniment, l’enllumenat i l’aigua de les
instal·lacions esportives municipals, i quant a Manteniment i
Obres, com ja s’ha comentat, se
n’ha augmentat la dotació per a
la despesa d’enllumenat i d’aigua.
També hi ha la licitació de nous
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INGRESSOS
425.700 500.000
10.999.800
INGRESSOS:  22.602.549 euros
5.873.949

Impostos directes

425.700 500.000
10.999.800

Impostos indirectes
Taxes i altres impostos
Impostos directes
Transferències corrents
Impostos indirectes
Ingressos patrimonials
Taxes i altres impostos
Passius financers
Transferències corrents

5.873.949

4.533.100

Ingressos patrimonials

270.000

Passius financers
4.533.100
270.000

DESPESES: 21.517.750 euros
1.993.878
500.000

9.730.000

1.429.035
558.945
500.000

Personal

1.993.878

1.429.035
558.945

7.305.892

9.730.000

Corrents en béns i serveis
Financeres
Personal
Transferències corrents
Corrents en béns i serveis
Inversions reals
Financeres
Passius financers
Transferències corrents
Inversions reals
Passius financers

7.305.892

serveis públics, com ara el clavegueram, el manteniment de la
via pública, escombraries o neteja viària, que esDESPESES
doten amb una
quantitat superior a la de l’exercici anterior. D’aquesta manera,
es dóna resposta a un objectiu
DESPESES
prioritari del Govern: millorar
els serveis competencials obligatoris de la corporació a l’entorn
de l’espai públic, cosa que beneficia tothom.

ESPAI
ESCÈNIC
CA N’HUMET
abril/maig/juny

vistes per a partides com la promoció de l’esport (2.000 euros),
la salut (3.000 euros), els ajuts
socials (transferències a Càrites
i Creu Roja, 5.000 euros), l’educació (reutilització de llibres de
text, 10.000 euros), el foment de
l’ocupació (servei d’inserció laboral, 10.000 euros) i la promoció
econòmica (foment a l’emprenedoria, 6.000 euros).
D’altra banda, el PSC-PM va
presentar un conjunt de 24 esmenes, que no van ser acceptades
per l’Equip de Govern i que,
durant el Ple del 28 de febrer, van
comptar amb el vot a favor del
PSC-PM (4 vots) i ICV-EUiA-E (3
vots), en contra de l’Equip de
Govern (11 vots), i l’abstenció del
PP (2 vots) i el GIM (1 vot).
També ICV-EUiA-E va presentar
un grup de trenta esmenes, que
també van rebre el vot en contra
de l’Equip de Govern, a favor
d’ICV-EUiA-E (3 vots) i PSC-PM
(4 vots), i l’abstenció del PP (2
vots) i el GIM (1 vot). Una esmena en referència a la dotació del
Festival de Teatre Ple de Riure es
va votar per separat, amb els vots
a favor d’ICV-EUiA-E (3) i GIM
(1), en contra de l’Equip de
Govern (11) i PSC-PM (4), i l’abstenció del PP (2). Sobre les esmenes, el regidor d’Hisenda va afirmar
que s’havien estimat
totes les que es veia
factible que es
poguessin incorporar i que s’havien
deixat de banda les
que “s’allunyaven
bastant de la proposta realitzada per
l’Equip de Govern”.

Artur Gual

Regidor del PSC
Aquest pressupost municipal, lluny de ser restrictiu, és un pressupost
expansiu, de 22,1 milions d’euros (1,3 milions més que l’any anterior).
Aquest augment es deu a la major pressió fiscal (un 13,5% d’augment del
rebut de l’IBI i la nova taxa de clavegueram).
Pel que fa a la despesa, augmenta en 400.000 euros en serveis
externs, amb l’agreujant que totes les partides destinades a l’atenció a les
persones (Educació, Igualtat, Salut Pública, Solidaritat...) han sofert una
retallada (especialment cal destacar les partides de Promoció Econòmica
i Serveis Socials), una contradicció si tenim en compte la situació econòmica que estem patint. Però el que és més contradictori és que, mentre
aquestes partides pateixen una rebaixa substancial, d’altres, com la de
Manteniment i Serveis, que ja són les partides més grans del pressupost,
experimenten uns augments considerables respecte a l’any anterior.
Les entitats són les altres grans damnificades, ja que les aportacions
municipals disminuiran considerablement en aquest sentit. I si empobrim
les entitats, estem empobrint la vida del poble.

Màxim Fàbregas
Portaveu d’ICV-EUiA-E
Després de les seves nombroses crítiques als pressupostos que, com a
Govern, havíem aprovat els darrers quatre anys, esperàvem quelcom
més. Però CiU i ERC ens han decebut! El seu pressupost per a l’any 2012
és una fotocòpia, reduïda i de poca qualitat, del que vam aprovar l’any
2011. I, a més, han deixat força clar el seu concepte de coherència: l’any
passat, en aquest mateix espai i a l’oposició, Pere Parés(CiU) afirmava: “El
nostre Grup no ha donat suport al pressupost per l’increment de la pressió
fiscal”. I Oriol Saltor (ERC) justificava el seu vot en contra “perquè és un
pressupost que ajorna decisions en temes importants per al Masnou, com
per exemple, què volem fer amb l’actual N-II”. Però ara, des del Govern,
aproven un pressupost que augmenta els impostos més d’un 8,8%. I sabeu
quant destinen a la Plataforma N-II? Doncs un euro! Amb aquest vímet
no es pot fer un bon cistell!

PROGRAMACIÓ

Les esmenes de l’oposició
A l’esquerra, el cartell
de la nova programació de l’Espai
Escènic Ca n’Humet.

Federico de las Heras
Portaveu del PP

Segurament es podria haver realitzat millor, però el pressupost aprovat
recull alguns dels dèficits arrossegats del 2011, encara que no els que
vénen de molts anys enrere.
El 2012, a causa de la manca de finançament de l’Ajuntament, s’ha
hagut d’assumir d’una sola vegada el dèficit del 2011, superior a un milió
d’euros. Aquest fet, unit al creixement de la càrrega financera del deute,
ha deixat un marge de maniobra escàs als comptes públics, en part mitigat per les pujades impositives (IBI, clavegueram i preus públics). Es pot
dir que la festa s’ha acabat, però no que els deures s’han afrontat al cent
per cent: un 45% de despesa en personal i un 12% en pagaments a bancs
requereixen una reflexió.

La partida destinada
al manteniment dels
carrers –com a la
imatge inferior– és
una de les que no
han estat reduïdes.

Frans Avilés

Portaveu del GIM

RAMON BARRAGÁN

1

JOSEP PUIG

El pressupost va comptar amb
l’abstenció dels regidors del PP i
del GIM. Aquests dos grups municipals van argumentar que la seva
abstenció havia estat possible
perquè l’Equip de Govern havia
tingut en compte diverses de
les seves esmenes, les quals van
donar com a resultat les esmenes
transaccionals per les quals s’incrementaven les quantitats pre-

Què es pot esperar d’un pressupost que té l’exigència d’estalviar més
d’1.080.000 euros per assumir el dèficit que van deixar els comptes de
l’exercici de 2010 amb l’anterior Govern d’esquerres? Doncs, d’entrada,
res de bo, atès que, a excepció de Finances (amb un augment obligat per
venciments de deute) i de Cultura (no té explicació), totes les àrees veuen
retallades les seves partides. Però això té una lectura molt positiva, i és
que l’Ajuntament haurà d’administrar més bé els recursos, prioritzar les
actuacions i gastar en allò que sigui realment necessari, desestimant polítiques poc eficients, com per exemple, la supressió de la partida destinada
a pagar la TDT del Maresme.
El nostre Grup es va abstenir en aconseguir que determinades partides d’ajuda a entitats de la nostra població no pateixin tant la retallada,
i perquè vam aconseguir augmentar els fons destinats a la promoció del
treball i a l’ajut als emprenedors, coneixedors que allò realment important
és crear llocs de treball.
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El Ple del mes de febrer
La sessió ordinària del Ple
corresponent al mes de febrer
va tenir lloc el dijous dia 16
de febrer i s’hi van aprovar
els punts següents:
Resolució del recurs de reposició contra l’acord del Ple de
l’Ajuntament del Masnou del 22
de desembre de 2011, d’aprovació de la modificació de plantilla, catàleg i relació de llocs
de treball, interposat pel Grup
Municipal d’ICV-EUiA-E. Aprovat
amb els vots a favor de l’Equip
de Govern (CiU i ERC-AM, 11
vots), el Partit Popular (1 vot per
l’absència d’un regidor) i el GIM
(1 vot), en contra d’ICV-EUiA
(3 vots), i l’abstenció de PSC (4
vots).
Aprovació definitiva de l’expedient de taxació conjunta per
a l’expropiació de 41,32 m² de
la finca registral núm. 10.302,
situada al Torrent de Can Gaio,
al vèrtex de la confluència dels
sectors PP8, PP9 i PP10. Aprovat
per unanimitat.
Aprovació de l’expedient de
contractació del servei de manteniment i neteja dels parcs, jardins
municipals, parterres, talussos i
jardineres, així com l’esporga i
els tractaments fitosanitaris de
l’arbrat del municipi del Masnou,
i convocatòria de la licitació, mitjançant procediment obert amb
diversos criteris de valoració.
Aprovat amb els vots a favor de
l’Equip de Govern (CiU i ERCAM, 11 vots), PP (1 vot) i GIM (1
vot), i els vots en contra de PSC

(4 vots) i ICV-EUiA-E (3 vots).
Resolució del recurs de reposició presentat pel Grup Municipal
d’ICV-EUiA contra l’acord de la
Junta de Govern Local del 22 de
desembre de 2011 d’aprovació de
la modificació del preu públic 6,
per prestació del servei de l’escola bressol municipal. Aprovat
amb els vots a favor de l’Equip de
Govern (CiU i ERC-AM, 11 vots),
PP (1 vot) i GIM (1 vot), els vots
en contra d’ICV-EUiA-E (3 vots),
i l’abstenció de PSC (4 vots).

sol·licitar a l’alcalde més informació. Per la seva part, Pere
Parés va explicar que la seva
vinculació amb l’empresa Parés
i Solé, SL, que va acabar al setembre del 2004, únicament va ser
com a soci accionista, ja que
no va exercir-hi en cap moment
el càrrec d’administrador ni
d’apoderat. També va explicar
que havia lliurat a la secretària
de l’Ajuntament documentació
que acredita la seva desvinculació amb l’empresa i de tot el cas
publicat pel diari esmentat.

Punt d’urgència

Ratificació del Decret amb data
8 de febrer de 2012 en virtut del
qual s’aproven les correccions
del Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges
i del mar territorial, i sol·licitud
de les autoritzacions corresponents per a la temporada 20122016. Després de ser aprovada la
urgència per unanimitat, el punt
va ser aprovat amb els vots a
favor de l’Equip de Govern (CiU
i ERC-AM, 11 vots), PSC (4 vots),
PP (1 vot) i GIM (1 vot), i l’abstenció d’ICV-EUiA-E (3 vots).
Abans de començar el torn de
preguntes i suggeriments dels
grups municipals, l’alcalde, Pere
Parés, va voler aclarir la notícia
apareguda al diari El País el 14
de febrer i va manifestar la seva
desvinculació amb les accions
empresarials de Josep Maria
Matas, antic secretari general de
l’ACM. Tot i així, representants
dels diferents grups municipals,
en les seves intervencions, van

Mocions

Moció presentada pel Grup
Municipal del PSC-PM per a la
suspensió temporal de la taxa
de clavegueram, i recuperació de
barems i bonificacions aplicats
l’any 2012 a determinats impostos i taxes. El PP va demanar que
es votés la proposta per punts:
– Primer punt: No va ser aprovat,
en comptar amb els vots a favor
de PSC (4 vots), ICV-EUiA-E (3
vots) i GIM (1 vot), i en contra
de l’Equip de Govern (CiU i ERCAM, 11 vots) i el PP (2 vots després de la incorporació del regidor fins llavors absent).
– Segon: No va ser aprovat, en
comptar amb els vots a favor
de PSC (4 vots), ICV-EUiA-E (3
vots), PP (2 vots) i GIM (1 vot),
i en contra de l’Equip de Govern
(CiU i ERC-AM, 11 vots).
– Tercer: No va ser aprovat, en
comptar amb els vots a favor
de PSC (4 vots), ICV-EUiA-E (3
vots), PP (2 vots) i GIM (1 vot),

i en contra de l’Equip de Govern
(CiU i ERC-AM, 11 vots).
Moció presentada pel Grup
Municipal d’ICV-EUiA per demanar que es mantingui el desplegament de la Llei de barris. No va
ser aprovada, en comptar amb els
vots a favor de PSC (4 vots), ICVEUiA-E (3 vots) i GIM (1 vot), i en
contra de l’Equip de Govern (CiU
i ERC-AM, 11 vots) i PP (2 vots).
Moció presentada pel Grup
Municipal d’ICV-EUiA-E de
rebuig a la pujada tarifària de
l’Autoritat del Transport Metropolità. Es va presentar amb
esmenes acceptades d’ERC-AM
i va ser aprovada per unanimitat.
Moció presentada pel Grup
Municipal del PSC-PM per a la
supressió de l’augment de la
quota a les escoles bressol a partir del mes de gener. Va passar a
comissió informativa.
Moció presentada del Grup
Municipal del GIM de creació
d’una illa de vianants al barri
d’Ocata. Acceptades les esmenes
d’altres formacions, es va presentar com una proposta conjunta
de tot el consistori. Aprovada per
unanimitat.
Moció que presenta el Grup
Municipal del GIM de restauració del topònim del Masnou a la
sortida 13 de l’AP-7 i adequació
del mateix topònim a la sortida
218 de la C-32. Aprovada per unanimitat.
Mocions d’urgència

Moció del Grup Municipal
d’ICV-EUiA-E de l’Ajuntament

del Masnou sobre la celebració
del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Se’n va aprovar
la urgència amb els vots a favor
de totes les forces polítiques
excepte el GIM (1 vot), que es va
abstenir, i la moció va comptar
amb els vots a favor de totes les
forces polítiques excepte el PP
(2 vots).
Moció del Grup Municipal
d’ICV-EUiA-E de l’Ajuntament
del Masnou en contra de la
reforma laboral aprovada pel
Govern de l’Estat i pel manteniment dels llocs de treball actualment existents a la plantilla
municipal. No s’en va aprovar
la urgència, en comptar només
amb els vots a favor d’ICV-EUiAE (3 vots), mentre que l’Equip de
Govern (CiU i ERC-AM, 11 vots),
PP (2 vots) i GIM (1 vot) hi van
votar en contra, i PSC (4 vots) es
va abstenir.
Intervencions del públic

En el torn de les intervencions
del públic, algunes persones van
plantejar diverses consultes,
com ara la destinació prevista
per als ingressos que es rebran
com a conseqüència de l’augment de l’IBI decretat per part
del Govern de Mariano Rajoy,
sobre la retirada d’alguns cartells electorals que resten al
municipi o sobre la suposada
implicació de l’alcalde en les
activitats empresarials de Josep
Maria Matas (segons la notícia
publicada el 14 de febrer pel
diari El País).

El Ple del mes de març
El Ple del mes de març es va
celebrar el dijous dia 15, a la
sala de sessions de la casa consistorial, i s’hi van aprovar els
punts següents:
Substitució de la moció sobre
la renda mínima d’inserció aprovada al Ple ordinari del 22 de
setembre de 2011. Aprovada per
unanimitat.
Substitució de la moció per
rebutjar les retallades del Departament d’Ensenyament en relació amb les escoles bressol i les
escoles de música municipals
aprovada al Ple ordinari del 22 de
setembre de 2011. Aprovada per
unanimitat.
Règim de sessions del Ple del
mes d’abril. (No es modifica el
calendari previst).
Punt d’urgència. Donar compte de la relació d’obligacions
pendents de pagament de conformitat amb el Reial decret llei
4/2012, de 24 de febrer. Aprovada
la urgència per unanimitat.
Renovació de la delegació de la
representació de l’Ajuntament del
Masnou a l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU).
Aprovat per unanimitat.

Aprovar la proposta presentada per Sorea, Sociedad Regional
de Abastecimiento de Aguas, SA,
sobre el procediment que cal
seguir en el cas de fuites d’aigua.
Punt retirat.
Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal referent
a la taxa per llicències, comunicacions prèvies i controls posteriors a l’inici de les activitats, per
tal de procedir a l’esmena dels
errors materials detectats. Aprovat amb el vot a favor de CiU (8
regidors), PSC (4 regidors), ERCAM (3 regidors), PP (2 regidors) i
GIM (1 regidor), i en contra d’ICVEUiA-E (3 regidors).
Punt d’urgència. Desestimació
del recurs de reposició interposat per una funcionària municipal
contra l’acord del Ple municipal
del 22 de desembre de 2011, en el
qual s’acorda modificar la plantilla, el catàleg i la relació de llocs
de treball. La urgència es va aprovar per unanimitat i la proposta
va rebre els vots a favor de CiU (8
regidors), ERC-AM (3 regidors),
PP (2 regidors) i GIM (1 regidor),
i en contra del PSC (4 regidors) i
ICV-EUiA-E (3 regidors).
Punt d’urgència. Aprovació i

reconeixement extrajudicials
de crèdits 2011. Aprovat amb el
vot el vot a favor de CiU (8 regidors), ERC-AM (3 regidors), PP
(2 regidors) i GIM (1 regidor), i en
contra del PSC (4 regidors) i ICVEUiA-E (3 regidors).
Mocions

Moció presentada pel Grup
Municipal del PSC-PM per a la
supressió de l’augment de la
quota a les escoles bressol a partir
del mes de gener. Va ser retirada.
Moció presentada pel Grup
Municipal del PP perquè l’Ajuntament impulsi i fomenti, a través
del Consell Escolar Municipal i
les AMPA del municipi, intercanvis escolars amb famílies a l’estranger. Incloïa esmenes d’ICVEUiA. Aprovada per unanimitat.
Moció del Grup Municipal d’ICVEUiA i PSC-PM promoguda per
UGT i CCOO en contra de la reforma laboral aprovada pel Govern
de l’Estat i pel manteniment dels
serveis que actualment ofereix
l’Ajuntament del Masnou. Incloïa
esmenes d’ERC-AM i CiU. Es va
votar en blocs separats. El primer
punt va rebre el vot a favor del
PSC (4 regidors), ICV-EUiA-E (3

regidors) i ERC-AM (3 regidors),
i en contra de CiU (8 regidors), PP
(2 regidors) i GIM (1 regidor), per
la qual cosa no es va incloure. La
resta de punts van comptar amb
el vot a favor de CiU (8 regidors),
PSC (4 regidors), ICV-EUiA-E (3
regidors) i ERC-AM (3 regidors);
en contra del PP (2 regidors) i
l’abstenció del GIM (1 regidor).
Moció presentada pel Grup
Municipal d’ICV-EUiA-E respecte
a les activitats desenvolupades
per l’empresa Parés i Solé, SL,
en la seva relació amb l’ACM. Va
ser retirada perquè, a partir de la
moció presentada pel PSC sobre
el mateix tema, es va arribar a una
proposta consensuada per tots els
grups municipals.
Moció presentada pel Grup
Municipal del PSC-PM per requerir
informació a l’Associació Catalana
de Municipis sobre els serveis contractats a l’empresa Parés i Solé,
SL. La proposta incloïa esmenes
de tots els grups municipals i es va
presentar com a moció conjunta.
Aprovada per unanimitat.
Moció presentada pel Grup
Municipal del PSC-PM contra les
retallades de drets a les dones.
CiU va presentar dues esmenes

que es van votar per separat.
La primera va ser rebutjada, en
comptar amb els vots a favor de
CiU (8 regidors), en contra, del
PSC (4 vots), ICV-EUiA-E (3 vots)
i ERC-AM (3 vots) i l’abstenció del
PP (2 vots) i GIM (1 vot), i la segona sí que es va incloure, en comptar amb el vot afirmatiu de CiU (8
regidors) i ERC-AM (3 vots); en
contra del PSC (4 regidors) i ICVEUiA-E (3 regidors), i les abstencions del PP (2 regidors) i GIM (1
regidor). La moció resultant va ser
aprovada amb els vots a favor de
CiU (8 regidors), PSC (4 regidors),
ICV-EUiA-E (3 regidors), ERC-AM
(3 vots) i GIM (1 regidor), amb
l’abstenció del PP (2 regidors).
Intervencions del públic

En el torn de la participació del
públic, diverses persones es van
interessar per temes com el manteniment d’algunes vies, per l’estat de la segona fase dels jardins
dels Països Catalans, per la relació de l’alcalde amb l’afer de
Josep Maria Matas amb l’ACM,
per la moció dels desnonaments
o per les reunions de les entitats
juvenils per a l’elaboració del programa de la Festa Major.

el Masnou viu
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La creació de la pròpia empresa, una opció
valenta però útil en temps de dificultat

SÒNIA HERNÁNDEZ

Promoció Econòmica orienta i assessora una cinquantena de plans d’empresa en un any

Gemma López al seu establiment, on ofereix menjar de qualitat, a bon preu i ràpid.

Gemma López Sisquella encara no tenia 30 anys quan va haver
de deixar la feina a l’empresa en
què treballava, petita, familiar
i dedicada a la importació de
regals promocionals (aquells
objectes que s’acostumen a regalar, per exemple, amb revistes o
en farmàcies). Com acostuma a
passar, quedar-se a l’atur suposa un problema greu, però la
Gemma va voler viure la situació com una oportunitat per
fer realitat el seu somni: poder
guanyar-se la vida treballant en
allò que l’apassionava i ser ella
mateixa la seva cap. Amb el
bagatge, el coneixement i la passió que la seva àvia, cuinera amb
una llarga experiència, li havia
transmès per la gastronomia i la
restauració, va atrevir-se a plantejar-se la possibilitat de muntar
un restaurant.

A principi del 2011, quan intentava informar-se sobre què calia
fer, va descobrir el Servei de
Creació i Consolidació d’Empreses del Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
del Masnou. Allà, segons ella
mateixa explica, van ajudar-la
a “passar d’un desig abstracte a
un projecte d’empresa real i amb
possibilitats”. Gràcies a l’assessorament i l’orientació rebuts,
va conèixer tots els passos que
calia seguir fins a la constitució de la seva empresa. “Fer el
pla d’empresa és una feinada
–explica–, però m’han ajudat
molt i m’han resolt tots els dubtes; perquè és important tenir en
compte molts aspectes que potser no saps quan és la primera
vegada que et poses a muntar
un negoci”. Així, des d’aquest
Servei, s’informa les persones

Les xifres DEMOSTREN l’efervescència en l’activitat de persones
emprenedores que
volen crear o consolidar les seves
empreses: durant
el 2011, al Masnou,
s’han assessorat 126 projectes
empresarials
i s’han finalitzat 48 plans
d’empresa

que volen crear una empresa
de les facilitats de finançament
i suport per consolidar-la, però
també s’els ofereixi orientació
i formació perquè puguin fer un
projecte realista, amb possibilitats i viable.
Vuit mesos després de la primera visita al Servei, la Gemma
inaugurava el seu local, Denominació Original, que vol oferir
una alternativa gastronòmica per
a la gent que, malgrat la crisi, no
vol renunciar a sortir i passar
una bona estona. Amb les tapes
ha trobat la solució que buscava
per oferir menjar de qualitat, a
bon preu i ràpid, tot i que la rapidesa no ha de restar qualitat a
l’oferta: “Vigilo molt les matèries
primeres, i intento treballar amb
proveïdors i productors propers,
si és possible del mateix poble.
Vull tornar al poble tot el que jo
n’he rebut; per això treballo i col·
laboro amb la DO Alella i iniciatives com el portal Queda’t”.
No nega que està espantada,
perquè és conscient que la situació econòmica és molt complicada. Tot i així, supera la por
amb la il·lusió i la satisfacció de
veure realitzat el seu somni i amb
el suport que rep de l’entorn més
proper. “I això ha estat possible
gràcies a Promoció Econòmica
de l’Ajuntament. Una part del que
he aconseguit és per les persones
que hi treballen”, comenta.
Com la Gemma, durant el
2011, un total de 162 persones
s’han informat de l’oferta del
Servei de Creació i Consolidació
d’Empreses, que forma part de la
xarxa “Inicia: per la creació d’empreses”, un programa impulsat
des del Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat. Les
xifres de la seva activitat demostren l’efervescència en l’activitat de persones emprenedores
que volen crear o consolidar les
seves empreses: s’han assessorat
126 projectes empresarials, s’han
finalitzat 48 plans d’empresa com
el de la Gemma –encara que no
tots s’han traduït en la creació

d’una empresa– i s’han creat 53
empreses noves que han generat
88 llocs de treball, entre promotors de les empreses i personal
contractat.
Un dels objectius del Servei
és acompanyar els emprenedors,
i no només durant els seus inicis. Així, al llarg del 2011, s’han
organitzat 5 sessions informatives sobre temes d’actualitat
referents a la gestió empresarial
(prevenció de riscos laborals, llei
de morositat, correu electrònic
i presència a la xarxa, Internet
com a eina de gestió i màrqueting, i eines per aprofitar les
oportunitats en moments de crisi
econòmica) i 4 tallers per a persones emprenedores sobre com
treballar el projecte de creació
d’una empresa, tràmits de constitució i fiscalitat, màrqueting i
l’entrevista comercial. En total,
han participat als cursos i tallers
129 persones.
I perquè els més joves també
tinguin la possibilitat de crear
una empresa en el moment de
planificar i imaginar el seu futur,
des del Servei també s’han coordinat xerrades de sensibilització
sobre emprenedoria per a estudiants de secundària dels instituts
Mediterrània i Maremar.
En el panorama econòmic i
social actual es necessiten persones emprenedores i decidides a
crear-se les seves pròpies possibilitats, i l’Ajuntament està decidit a fer-los costat.

Quim Fàbregas, regidor de

Promoció Econòmica: “La creació de la pròpia empresa és una
possibilitat real que cal valorar,
ja que en el moment actual pot
ser una bona sortida. Ara bé, és
molt important reflexionar-hi
profundament i madurar bé el
projecte per tal de minimitzar el
risc de fracàs. En aquest sentit,
l’Ajuntament ofereix l’ajut dels
tècnics municipals del Servei de
Creació d’Empreses.”

La IV Fira Flotant del port
del Masnou se celebrarà entre
el 2 i el 6 de maig

Places lliures a l’aparcament
públic de l’Edifici Centre

Entre el 2 i el 6 de maig, el port del Masnou acollirà la IV Fira Flotant. Aquesta iniciativa, organitzada per Promocions Portuàries (empresa gestora del port del Masnou),
amb la col·laboració de l’Ajuntament, pretén apropar, un any més, la gent al món de
la nàutica, en un municipi amb una tradició marinera històrica. La presència de professionals del sector assegura que els visitants rebran informació sobre qualsevol tema
relacionat amb les embarcacions: manteniment, mecànica, navegació, matriculacions
i qualsevol altra gestió administrativa. Durant la Fira, s’organitzaran activitats relacionades amb el mar per a tots els públics.

Al pàrquing de l’Edifici Centre, ubicat a la planta -2 del carrer d’Itàlia, 50, actualment
hi ha 28 places vacants. Poden sol·licitar-ne una totes les persones que hi estiguin
interessades. Només cal presentar una sol·licitud a l’OAC. El preu, d’acord amb les
ordenances fiscals vigents, és de 65 euros al mes. A la resta d’aparcaments municipals
(Cavallets, sota la plaça de Marcel·lina de Monteys, i Mercat Vell) no hi ha vacants,
però se’n pot obtenir més informació a la Unitat de Promoció Econòmica (al carrer
d’Itàlia, 50, 1a planta, o bé podeu contactar-hi per correu electrònic a l’adreça:
p.economica@elmasnou.cat).

Les sol·licituds es poden presentar a l’OAC
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L’edifici Els Vienesos comença
a revitalitzar la vida del Masnou Alt

GEORGINA NOY

L’equipament cívic acull una jornada d’informació per a les entitats, organitzada
per Civisme i Participació Ciutadana, i una mostra fotogràfica de l’Arxiu Municipal

L’Equip de Govern actual al consistori masnoví ha manifestat
diverses vegades la seva voluntat
de convertir l’equipament cívic
Els Vienesos en un punt clau per
a la dinamització del Masnou Alt.
Aquest objectiu ja ha començat a
concretar-se amb diverses actuacions, com ara la constitució del
Consell d’Equipament, el 30 de
gener passat, o, més recentment,
la Jornada de Participació Ciutadana, que es va dur a terme el
dissabte 25 de febrer, organitzada per les regidories de Civisme i
Convivència i Participació Ciutadana, conjuntament amb l’Arxiu
Municipal.
Durant tot el matí del dia 15,
s’hi van fer diverses activitats,
com ara l’exposició pública dels
resultats dels diversos tallers
que des de Participació Ciutadana s’havien realitzat durant l’any
passat per redactar el Reglament
i el Pla de participació ciutadana. A la sessió, hi van participar
prop d’una trentena de persones
en representació de les entitats,
els col·lectius i la ciutadania en
general que havien col·laborat en
les diferents fases del procés.
Les entitats són un dels pilars
de la dinamització sociocultural,
per la qual cosa des de la Regidoria de Participació Ciutadana
es vol incentivar i donar suport
a la seva activitat. Així, durant
la jornada del 25 de febrer es va
fer, també, la presentació de la
convocatòria de subvencions
municipals 2012 per a les entitats. Amb una assistència similar a la reunió anterior –estaven
convocats els representats de
les associacions del poble–, es
van presentar i explicar els canvis que s’han dut a terme a les
bases de la convocatòria de les

GEORGINA NOY

Com a cloenda de la Jornada de Participació Ciutadana, es va inaugurar l’exposició “El Masnou Alt a través del temps”.

Durant la jornada es van presentar els resultats de diversos tallers de
participació ciutadana fets durant l’any passat.

subvencions respecte d’anys
anteriors, amb el propòsit que
les entitats disposin de tota la
informació i el suport perquè
puguin sol·licitar les subvencions de la millor manera possible.
El termini per demanar les subvencions municipals és del 13 de
març a l’11 d’abril de 2012. Des
de Participació Ciutadana s’han
programat tallers de suport
durant el mes de març oberts a
totes les entitats de la vila:
Sessions de suport per a
la sol·licitud de subvencions
2012
20 de març de 2012, de 18 a 20
h, a Els Vienesos, per a totes les
entitats en general.
22 de març de 2012, de 18 a 20
h, a Els Vienesos, específic per a
entitats educatives.
28 de març de 2012, de 18 a 20
h, a Ca n’Humet, específic per a
entitats culturals, d’infància i de
joventut.

D’altra banda, també s’ha confeccionat una programació d’activitats de formació amb el lema
“Informa’t i forma’t” per a entitats, que es durà a terme durant
tot aquest any 2012 el segon
dimarts de cada mes al mateix
edifici (vegeu el requadre d’aquesta mateixa pàgina).
L’evolució del Masnou Alt,
en imatges
Com a cloenda de la Jornada de
Participació Ciutadana, es va
inaugurar l’exposició “El Masnou Alt a través del temps”, amb
l’assistència de l’alcalde, Pere
Parés; la regidora de Civisme i
Convivència, Sílvia Folch, i el
regidor de Participació Ciutadana i Cultura, Jaume Oliveras.
Tots tres edils van manifestar la
il·lusió que els feia un acte com
el del dissabte, fonamentalment
per dos motius: primer, per la
reactivació de l’equipament, amb
l’obertura de les portes a totes
aquelles entitats i persones en
general que vulguin participar en

la revitalització d’aquest equipament i la seva integració al barri,
i, en segon lloc, perquè s’ha pogut
presentar una mostra fotogràfica
dels grans canvis que s’han produït al Masnou Alt des dels anys
seixanta.
Oliveras ha valorat molt positivament la jornada, ja que “hem
pogut fer el retorn de les propostes de les entitats i la ciutadania
al Pla de participació ciutadana i
hem iniciat el procés de suport a
les entitats, que s’estendrà al llarg
de tot aquest any amb diferents
tallers i xerrades”. El regidor ha
afegit que “la Regidoria de Participació Ciutadana també ha de ser
un instrument de suport a la xarxa
associativa del nostre poble”.

des organitzats per l’Ajuntament a
Els Vienesos s’afegiran a les activitats “programades directament
per les entitats del nostre municipi que, com a contrapartida, gaudiran de l’equipament per a les
seves pròpies necessitats. És
important que la ciutadania es faci
seu aquest equipament, ja que és
la manera com la dinamització
aconseguirà els seus fruits.”

S’ha creat
un programa
d’activitats formatives per a entitats (que es faran
el segon dimarts
de cada mes)

Formació per a entitats
“Informa’t i forma’t
2012”, a Els Vienesos

D’altra banda, la regidora de
Civisme i Convivència ha remarcat que “l’exposició de fotografies
del Masnou Alt marca l’inici d’un
seguit d’activitats que des de la
Regidoria de Civisme i Convivència volem programar a l’equipament d’Els Vienesos, i totes aniran
encaminades a dinamitzar aquest
equipament i a apropar-lo a la ciutadania. És necessari fer-lo més
proper i que la participació sigui a
través tant dels usuaris individuals com a través dels sectors associatius del Masnou.” Folch ha
explicat que els tallers i les xerra-

Per a més informació:
participaciociutadana@elmasnou.cat
Telèfon: 93 557 18 00
Horari: De dilluns a divendres,
de 10 a 14 h

10/04/2012
Marc jurídic i administratiu: Taller
bàsic en obligacions jurídiques i
administratives de les entitats
08/05/2012
Gestió de la comunicació: Social
media comunicació 2.0
09/10/2012
Marc econòmic i fiscal: Taller
bàsic en obligacions econòmiques i fiscals de les entitats
06/11/2012
Eines per a la presentació de
projectes a l’Administració
pública
Podeu inscriure-us als tallers des
del web de Participació Ciutadana:
http://www.participacio.elmasnou.
cat/noticies/3-noticies/84-formacio-per-entitats-2012.html.
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El Masnou celebra el Dia Internacional
de la Dona amb propostes diverses

MIREIA CUXART

El cicle d’activitats commemoratives finalitza el 21 de març amb una tertúlia literària

Rolán va agrair la resposta obtinguda en aquest acte commemoratiu.

El concert dels alumnes de l’Escola Municipal de Música (EMUMM)
Cançons per la igualtat i la lectura
de poemes dels joves del Centre de
Formació per a Persones Adultes
del Masnou (CFPAM), amb els parlaments oficials, van constituir l’acte institucional del Dia Internacional de la Dona, el dijous 8 de març,
a l’edifici d’Els Vienesos. Enguany,
la reivindicació es resumeix amb

el lema “Liderant el present i construint el futur”. Aquest acte va marcar l’inici d’un seguit de propostes
que volien donar rellevància al
paper de la dona dins la societat
i reivindicar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
La regidora d’Igualtat i Drets
Civils, Judit Rolán, va llegir
la declaració institucional del
Govern de la Generalitat i, durant

el seu parlament, va anunciar
l’inici d’una nova etapa a la Regidoria amb la voluntat d’“obrir
noves línies i fer més extensible
la nostra visibilització”. Amb
una sala plena de gom a gom, la
regidora també va tenir paraules
d’agraïment per la resposta obtinguda en aquest acte commemoratiu: “Avui fa goig aquest sala.
Sense vosaltres i el vostre suport,
aquests actes no tindrien raó de
ser al municipi.”
La programació va continuar
el divendres 9 de març, a la sala
de conferències de l’Edifici Centre, on va tenir lloc la IV Mostra
de Curts de Dones del Masnou,
una nova proposta de curts amb
visió de gènere amb el suport de
l’entitat Dones per la Igualtat.
El dissabte 10 de març, al matí,
a la placeta de Ca n’Humet, es
va instal·lar l’espai de jocs no
sexistes Jugant per la Igualtat, en
què els infants del municipi van
poder participar en jocs sense
estereotips de gènere. A la tarda,
a la segona planta de Can Malet,
Dones per la Igualtat el Masnou

L’acolliment lingüístic, un pas
decisiu per a la integració
El Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou (CFPAM) ofereix
cursos de català i castellà per a la població estrangera que arriba al Masnou
al i laboral. Els cursos, com la
majoria de l’oferta del centre,
es realitzen entre l’octubre i el
juny. Al curs 2011-2012, hi han
pres part 37 alumnes, que, amb
metodologies participatives, han
pogut anar més enllà de l’adquisició dels coneixements bàsics de
la llengua catalana i castellana, i
han estat en contacte amb la cultura i els costums locals.
Aquesta iniciativa es du a
terme des del 2004 i en totes les
edicions ha obtingut una bona
valoració. La procedència geogràfica dels usuaris i usuàries
d’aquest servei és molt diversa, i

s’hi troben països com el Marroc,
Rússia, el Brasil, Colòmbia, l’Argentina, l’Equador, el Paraguai,
Mèxic i Bolívia.
Per al proper curs, les inscripcions es faran seguint el
mateix calendari que els cursos
habituals del CFPAM, que en el
moment de tancar aquesta edició
encara no s’havia concretat.

El Masnou, a la Junta Directiva
de l’Observatori de les Dones en
els Mitjans de Comunicació
La regidora
d’Igualtat i
Drets Civils,
Judit Rolán,
ha entrat a
formar part
de la Junta Directiva de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de
Comunicació, juntament amb

altres representants d’altres consistoris, com el de Cornellà, Esplugues, Sant Joan Despí, Barcelona,
Sant Just Desvern i Santa Coloma
de Gramenet. Aquest organisme, a
més de promoure una actitud crítica i informada davant els estereotips sexistes i discriminatoris
difosos pels mitjans de comunicació, exerceix com a mediador
entre les queixes i denúncies ciutadanes, i les empreses o organismes que són l’origen del conflicte.
Entre els projectes en què treballa
l’Observatori i en què s’ha implicat
l’Ajuntament hi ha l’activitat “Els
mitjans de comunicació i el saber
de les dones”. Mitjançant la participació ciutadana, l’Observatori
vol promoure que diversos grups
de dones de diversos municipis,
entre els quals hi ha el Masnou,
analitzin la representació que es
fa de les dones, els seus coneixements i les seves experiències als
mitjans de comunicació. En el
moment de tancar aquesta edició,
encara no s’havia concretat la
data en què es farà aquesta activitat.

JOVENTUT

Exposició per orientar sobre
els estudis i les sortides
professionals després de l’ESO
Entre l’1 i el 13 de març, es va poder visitar, a la primera planta
de l’Edifici Centre, l’exposició itinerant “Després de l’ESO... què?”,
que vol informar i orientar sobre les diferents possibilitats acadèmiques a què es pot optar en acabar l’ESO i les sortides professionals de cada una. La mostra és una iniciativa conjunta de l’Ajuntament del Masnou, a través de la Regidora de Joventut, i la
Diputació de Barcelona.

Per a més informació:
CFPAM
Tel. 93 557 18 80
cfam@elmasnou.cat

VANESA PONS

Davant l’arribada de població
estrangera a la vila, i per contribuir a una integració adequada
i satisfactòria d’aquestes persones, l’Ajuntament del Masnou, a
través del Centre de Formació
de Persones Adultes del Masnou (CFPAM), organitza cursos
d’acolliment lingüístic. A més de
proporcionar un primer acostament a la llengua i la cultura de la
vila, el programa pretén reorientar, posteriorment, les persones
que hi participen perquè continuïn la seva formació al CFPAM, i
donar-los les eines necessàries
per afavorir-ne la inserció soci-

va presentar la seva proposta
per commemorar aquesta diada:
sota el lema “Sempre endavant!
Ni un pas enrere!”, amb música
i literatura.
A més, a la Biblioteca Joan
Coromines, fins al 16 de març, es
va poder visitar l’exposició “Rosa
Leveroni, dona de lletres”. La darrera activitat programada per a
aquest mes serà el dimecres 21
de març, de 19 a 20.30 h, també
a la Biblioteca Joan Coromines,
amb una tertúlia literària sobre el
llibre El secret del meu turbant, a
càrrec de la seva coautora, Nadia
Ghulam.

Estudiants de l’ESO visitant l’exposició.

El programa “VBellesa activa”, de la Creu Roja, ofereix
xerrades i activitats per gaudir del millor de la maduresa
La Creu Roja, amb la col·laboració de l’Ajuntament,
ha posat en marxa el programa “VBellesa activa”,
que comprèn un conjunt de xerrades, tallers i altres
activitats perquè les persones més grans de 55 anys
aprenguin a comprendre, acceptar i gaudir de la
millor manera la vellesa. Les xerrades són gratuïtes
i per a grups d’una vintena de persones. Les persones interessades es poden inscriure per telèfon (93
555 21 21) o per correu electrònic (elmasnou@
creuroja.org) a qualsevol de les propostes i, quan

es forma un grup prou nombrós, es posa en marxa
l’activitat. Entre l’oferta, hi ha xerrades sobre els
hàbits saludables en la vellesa, sobre com afrontar
els canvis que suposa la jubilació, sobre els tractes
específics que requereixen les persones grans,
sobre la sexualitat i l’afecte, sobre la prevenció de
caigudes a la llar, sobre les relacions intergeneracionals, i sobre la pèrdua i els processos de dol. Els
tallers que s’ofereixen s’adrecen a mantenir en
forma la ment i exercitar la memòria.”

Obertes les inscripcions al
curs de monitors i monitores
Ja s’han obert les inscripcions al curs de monitors i monitores
per a majors de 18 anys organitzat per la Fundació Pere Tarrés
i que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament del Masnou.
Les classes es duran a terme els dies 2, 3, 4, 14, 15, 21, 22, 28 i 29
d’abril, i 5, 6 i 12 de maig de 2012 a Ca n’Humet, en horari de 9 a
14 h i de 15.30 a 20.30 h, menys els diumenges, en què només es
faran classes als matins. El preu del curs és de 185 €.
Per a més informació i inscripcions en línia: www.peretarres.
org/lleure. Telèfon: 93 410 16 02.

10

COMUNITAT

Març de 2012

el Masnou viu

SÒNIA HERNÁNDEZ

SÒNIA HERNÁNDEZ

La celebració del carnaval al Masnou

A l’esquerra, membres de la comparsa de la Sagrada Família i, a la dreta, de l’Agrupament Foc Nou.

lectiu A Les Barrakades. Es
van repartir sis premis entre les
disfresses més originals i divertides: tres premis a la categoria
d’individuals i parelles, i tres premis per a les millors comparses.
El diumenge 19, al matí,
la rua i la cercavila de carnestoltes que tradicionalment
organitza l’Ajuntament amb la
col·laboració de les entitats,
amb carrosses engalanades i
comparses que animen la rua,
va posar color als carrers del

L’aparcament, una vegada finalitzada l’adequació.
D’acord amb l’estudi efectuat pels serveis tècnics municipals del Departament de Mobilitat,
s’ha tornat a configurar l’espai d’estacionaments ubicat al carrer de Fra Juníper Serra, al costat
del Complex Esportiu Municipal. El canvi s’ha plantejat a instàncies dels veïns, que es veien
perjudicats per l’aparcament indiscriminat dels vehicles damunt d’aquesta vorera, fet que
obstaculitzava greument el trànsit dels vianants.
Els operaris de la brigada municipal de la Unitat de Manteniment i Serveis han portat a
terme els treballs d’adequació de la senyalització horitzontal, consistents a pintar els estacionaments de vehicles i motocicletes, pintar l’illa zebrada (graella) i repintar els passos de
vianants.

ment el desenvolupament de l’activitat, i ha volgut remarcar-ne la
forta participació i agrair la tasca
realitzada per les entitats.
Altres actes de carnestoltes
per a tota la ciutadania van ser:
un espectacle d’animació al
Casino, la rua infantil organitzada per l’Associació de Veïns de
Ramón y Cajal i l’activitat “Els
mites de Baco”, que va organitzar el Centre d’Acollida Turística de Teià, Alella i el Masnou (CAT).

El Casal de Gent Gran de Can
Malet celebra el trenta-tresè
aniversari

RAMÓN BARRAGÁN

Adequat l’espai
d’estacionaments del carrer
de Fra Juníper Serra

municipi amb un ball final a la
plaça de Marcel·lina de Monteys.
Les carrosses i comparses participants van ser: la comparsa de
l’Escola Municipal de Música
del Masnou, la comparsa de
l’Agrupament Foc Nou, les
carrosses i comparses de La
Colla de l’Hort, l’Escola Bergantí, l’AMPA Sagrada Família, els pallassos Animàgic SCP
i el grup de Jordi Fortea.
El regidor de Cultura, Jaume
Oliveras, ha valorat positiva-

A l’esquerra, Parés i Nedia, i a la dreta, l’alcalde, Medrano, Condeminas i Rossell.
El diumenge 5 de febrer, el Casal de Gent Gran de Can Malet va celebrar el trenta-tresè
aniversari. A l’acte, hi van assistir l’alcalde del Masnou, Pere Parés; la regidora de Gent Gran,
Noemí Condeminas, i la presidenta del Casal, Maria Montserrat Rossell, a més a més d’una
nodrida representació d’associats del Casal. L’alcalde va obsequiar Elsa Nedia i Pedro Medrano, els socis de més edat, amb un present de part del consistori. La coral del Casal també va
voler afegir-se a la festa amb la interpretació de diverses peces musicals.

AJUNTAMENT DEL MASNOU

la tarda, el concurs de disfresses
infantil i juvenil, amb una xocolatada.
Com és tradicional, la Colla
de Diables del Masnou va organitzar la Rua Diabòlica, que va
finalitzar a l’Altell de les Bruixes,
amb festa i manduca de bruixa.
A Ca n’Humet, també va tenir
lloc, durant el dissabte a la nit,
el CarnaBall, amb ball i concurs
de disfresses, organitzat des de
l’Associació Cultural La Xalupa amb la col·laboració del col·

AJUNTAMENT DEL MASNOU

Enguany, la celebració del carnaval al Masnou va començar
el dijous 16 de febrer, amb un
seguit de propostes per a totes
les edats. Per a infants i joves,
els actes es van concentrar a Ca
n’Humet. El dijous 16 de febrer,
a la tarda, es va fer el pregó, amb
berenar i gresca; el divendres 17,
hi havia tallers juvenils de carnaval i diversos concerts, un sopar
i diferents espectacles; el dissabte 18, la celebració va continuar
amb tallers infantils al matí i, a
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Eduard Garcia

Portaveu del Grup
Municipal de CiU

El pressupost del 2012

Al Ple del febrer, s’aprovà el pressupost municipal per a aquest any. Val a
dir que els únics grups que hi votaren
en contra foren el PSC i ICV-EUiA-E,

Marta Neira

Portaveu del Grup
Municipal del PSC

Bones notícies per al Masnou

El 7 de març passat es va aprovar per
unanimitat a la Comissió de Territori i
Sostenibilitat del Parlament de Catalunya la proposta de resolució que insta
el Govern de la Generalitat a instal·lar

Màxim Fàbregas
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA-E

Ja tenim pressupost!

CiU i ERC, fent abús de la seva legítima majoria, han aprovat el pressupost
per al 2012. Amb la seva actuació, una
vegada més i ara de manera escandalosa, han deixat ben clar quin és el
seu concepte de la participació demo-

Jaume Oliveras

Portaveu del Grup
Municipal d’ERC-Acord
pel Masnou

Un pressupost ajustat a la realitat

El pressupost recentment aprovat
pel Govern municipal de CiU i ERCAcord pel Masnou respon d’una

Federico de las Heras
Portaveu del Grup
Municipal del PP

Govern clar del Partit Popular

Els tres últims mesos s’han començat a veure les reformes que el Partit
Popular està afrontant des de la seva

Frans Avilés

Portaveu del Grup
Municipal del GIM

Calen més explicacions

Fa uns dies, un diari de tirada nacional
publicava que “l’empresa d’un càrrec de
CiU va cobrar gairebé un milió d’euros
de l’Associació de Municipis”. Aquest
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curiosament, els responsables de dos
dels tres condicionants bàsics del
pressupost. D’una banda, el romanent de tresoreria negatiu de l’any
2010, per un import d’1.084.000 euros
(és a dir, dèficit). De l’altra, la finalització dels dos anys de carència dels
préstecs demanats en la segona part
del mandat anterior, que permeteren
reduir la càrrega financera de llavors
traspassant-la al moment actual (és
a dir, que durant dos anys hem estat
pagant interessos de préstecs sense
amortitzar ni un sol euro de capital).
I, finalment, l’excés de finançament

de l’Estat a la nostra corporació dels
exercicis 2009 i 2010. En resum, i en
números rodons: 1,5 milions d’euros
en negatiu com a punt de partida. Per
no esmentar les despeses energètiques, que estaven infravalorades en
uns 200.000 euros l’any 2011.
Pel que fa als ingressos, si bé el
Reial decret llei que obliga els ajuntament a la pujada del 10% de l’IBI
pot permetre absorbir dos terços del
romanent negatiu, ens veiem obligats a afrontar una important política d’ajust en la despesa, que arriba
també al capítol de personal.

Aquest pressupost permetrà
posar ordre allà on no n’hi havia i
millorar serveis, com per exemple,
el manteniment del clavegueram i
de la via pública, i també la recollida d’escombraries, la neteja viària i
la grua municipal, fins ara mancats
de contractes que els emparessin.
Permetrà també una petita inversió
per a l’adequació de l’enllumenat
públic, i intervencions en la via
pública i en el manteniment del
patrimoni municipal, inversions
necessàries atesa la deixadesa de
l’anterior Equip de Govern, més

preocupat per inaugurar nous edificis que pel seu manteniment posterior.
Finalment, el pressupost aprovat, malgrat l’esforç realitzat, que
ha suposat una important reducció
en la despesa de totes les regidories, ha permès també salvaguardar
la Regidoria de Benestar Social, ja
que entenem que, en un moment de
crisi profunda com el que vivim,
l’atenció als més necessitats és més
necessària que mai i no afecta, per
tant, cap dels serveis o de les actuacions considerades essencials.

pantalles acústiques a la C-32 a l’altura
del Masnou, a instàncies del Grup Parlamentari Socialista.
El Grup Municipal Socialista del
Masnou està convençut que podem
aconseguir aquesta important millora
de la qualitat de vida al Masnou si treballem amb fermesa i anem tots a l’una,
tal com va quedar palès en l’aprovació
per unanimitat de la nostra moció al
Ple de l’octubre.
Però nosaltres no ens vam conformar i hem volgut buscar altres complicitats per aconseguir la nostra fita. És
per aquest motiu que vam demanar al
Grup Parlamentari Socialista que pre-

sentés la nostra moció a la Comissió de
Territori i Sostenibilitat del Parlament
de Catalunya, perquè tenim clar que
hem de seguir treballant per aconseguir que ACESA instal·li pantalles acústiques a l’autopista C-32 al Masnou.
Els veïns i veïnes del Masnou suporten un nivell de contaminació acústica
molt elevat, que supera els límits marcats per la legalitat mediambiental
vigent, cosa que va quedar demostrada
als estudis realitzats sobre la mobilitat
al Maresme. És per aquest motiu que
cal prendre les mesures adequades i de
manera urgent, com ara la instal·lació
de pantalles acústiques que preservin

el barri dels sorolls. L’alcalde anterior
del Masnou, Eduard Gisbert, ja va fer
les gestions oportunes davant d’ACESA
i el Govern de la Generalitat per tal que
adoptessin les mesures pertinents.
Hem fet passos ferms en aquesta direcció i ara toca esperar, ja que
la Generalitat té un termini de quatre
mesos per executar la resolució aprovada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, és a dir, per fer les gestions
oportunes amb ACESA perquè instal·li
les pantalles acústiques i altres mesures
per tal de reduir la contaminació, com
la plantació de vegetació més adient per
recollir els gasos emanats del trànsit.

Aquest termini acaba al mes de juliol. Estarem alerta i farem el seguiment
per tal que la Generalitat faci complir la
legalitat i insti la concessionària d’autopistes ACESA a assumir el cost de la
mesura esmentada. Tots tenim en
compte que el tema dels recursos econòmics no ha de ser un problema, ja que
no oblidem que estem parlant d’una
autopista de peatge. Per tant, és lògic
que una part dels guanys de la concessionària ACESA es destinin a implantar
millores de qualitat mediambientals, i
aquesta mesura ho és: és una necessitat
urgent corregir l’impacte acústic que
pateix el veïnat del Masnou.

cràtica en la gestió municipal. CiU i
ERC han menystingut l’oposició, o
almenys ho han fet amb ICV-EUiA, ja
que, en els tretze dies transcorreguts
entre la presentació i l’aprovació del
pressupost, han ignorat les nostres
demandes reiterades d’informació
i, a l’hora de negociar-lo, el seu únic
gest va ser una trucada telefònica del
regidor d’Hisenda per explicar-nos
que acceptaven esmenes del PP i el
GIM per un import de 30.000 euros,
i dir-nos que ja suposava que això no
seria suficient per aconseguir el nostre vot positiu.
Pel que fa al pressupost, els
ingressos s’incrementen en 1,8 mili-

ons d’euros, un 1,3 dels quals provenen dels augments d’impostos i
taxes.
Les despeses, malgrat la crisi,
augmenten 728.400 euros. Podríeu
pensar, doncs, que totes les regidories disposarien de més diners per
a les seves activitats: greu error! La
despesa més important és per a Manteniment (4,2 milions d’euros, 1 milió
més que el 2011) i la segona és la de
Finances (2,8 milions d’euros, mig
milió més que el 2011). Aquí sentireu
que és per fer front al deute heretat,
però hauran callat que el deute no
existiria si, per exemple, la Generalitat ens pagués els 2 milions d’euros

que ens deu. Per contra, es redueixen significativament les partides
destinades a Salut Pública, Igualtat,
Educació, Infància, Gent Gran, Solidaritat i Cooperació, Immigració,
Seguretat i Habitatge. A més, trencant la tendència dels anys anteriors,
també es redueixen les partides de
Promoció Econòmica i Serveis Socials quan, en una situació de crisi com
l’actual, són aquestes regidories les
que necessitarien una major dotació
econòmica.
Finalment, resulta xocant que,
després de Manteniment i Finances,
la regidoria més ben tractada sigui
Cultura, ja que, si descomptem la

disminució del pressupost per al
Ple de Riure (forçada per la dràstica reducció de la subvenció de la
Generalitat), creix un 5%. I endevineu per què? Perquè, així, el seu regidor (Jaume Oliveras, d’ERC) podrà
potenciar la seva imatge en les diverses activitats que podrà organitzar
amb l’augment del seu pressupost a
costa del de la resta de regidories.
Un altre peatge que paga CiU pel seu
pacte amb ERC.
Trobareu les nostres esmenes i
els arguments del nostre vot negatiu
al pressupost a la pàgina web
següent: http://www.iniciativa.cat/
elmasnou/documents/4340.

manera adequada al moment actual
i alhora marca les prioritats compromeses amb l’electorat per a l’any
2012, és a dir, apostar per la millora
de l’espai públic, per la promoció i
el suport a l’activitat econòmica, pel
manteniment de les polítiques socials, i pel compliment de les obligacions financeres.
Sota aquestes premisses s’ha elaborat un pressupost en què:
- S’ha previst el nou contracte de
recollida d’escombraries i de neteja
viària, i un altre de manteniment de
parcs i jardins.

- S’ha fet un esforç especial
per garantir les polítiques socials
(els serveis educatius que dóna el
municipi, la partida per a la reutilització de llibres escolars, els serveis
essencials del CIRD per a atenció a
les dones), incrementar els serveis
d’atenció domiciliària i millorar els
convenis amb les entitats d’aquest
àmbit.
- S’ha apostat per les polítiques
de promoció econòmica i el suport
a la inserció laboral. I també per la
cultura. De vegades es diu que, en
època de crisi, la cultura ha de ser la

gran sacrificada. Això només respon
a una visió conservadora dels esdeveniments culturals. La cultura ha
d’anar estretament lligada a la promoció del municipi i a la generació
d’activitat econòmica.
- S’ha treballat per ajustar el capítol I, mantenint els llocs de treball, i
garantint els serveis públics que ofereix l’Ajuntament del Masnou i els
ajuts socials als treballadors públics.
I tot això amb la necessitat de fer
front a un romanent negatiu de tresoreria de 1.084.000 euros, per la qual
cosa el pressupost de despesa s’ha

hagut de reduir en aquesta quantitat
respecte al pressupost d’ingressos.
Aquest pressupost ens permetrà
afrontar un any difícil com el 2012. El
Govern de l’Estat va decidir apujar
un 10% l’IBI als municipis, quan el
Govern municipal només en plantejava la pujada de l’IPC (3,2%). Aquest
augment de la pressió fiscal ens obliga a proposar la màxima contenció
per als propers anys.
Ara, caldrà treballar més que mai
per tirar endavant tots els reptes que
ens hem plantejat per fer avançar el
nostre municipi.

responsabilitat i que els regidors
del Masnou subscrivim plenament.
El PP va ser votat amb un mandat
clar: solucionar la situació en la
qual ens havien deixat els governs
socialistes. Aquest seria el resum
–si poguéssim sintetitzar-ho en una
frase– de per què el PP va guanyar
les eleccions: perquè la majoria dels
espanyols van demanar un canvi de
rumb sobre la manera com s’estaven
portant els nostres assumptes.
Una de les mesures preses
ha estat la reforma del mercat de
treball, amb implicacions profun-

des i un canvi de model que, com
era d’esperar, no ha agradat a les
esquerres, que no han trigat a convocar una vaga general. Però ni hi
van ser ni se les va esperar mentre les taxes d’atur creixien fins
als cinc milions d’aturats, per a la
desesperació d’una gran majoria
d’espanyols. Aquesta reforma, en
la seva plena aplicació, permetrà
recuperar l’ocupació perduda en
la mesura que creixi la nostra economia, la qual cosa esperem que
comenci a succeir a partir del 2013.
D’altra banda, el deute autonò-

mic i municipal serà finançat dins
d’un ambiciós pla dotat amb 35.000
milions d’euros, la qual cosa permetrà atendre els deutes originats
i desencallar nombroses factures
avui als calaixos. Al darrere d’aquesta mesura hi ha moltes pimes i molts
treballadors que es veuran directament beneficiats de la fi de la morositat pública, i podran mantenir la
seva activitat i els llocs de treball
que en depenen.
Tampoc no ha quedat fora de les
reformes la fi dels desenfrenaments
en les remuneracions d’alts càrrecs

directius d’entitats d’estalvi, així
com la limitació en sous i privilegis
als gestors d’empreses públiques. I
no ha faltat l’ajuda necessària a una
bona part de les famílies en procés
de pèrdua del seu habitatge per
impagaments amb la banca, amb un
codi de bones pràctiques bancàries.
Es poden fer més coses, però no
més ràpidament ni amb millor decisió. La política, ben dirigida, ha de
ser un bon servei amb l’objectiu del
bé comú. I la responsabilitat s’ha de
demostrar, i també exigir, fins a les
últimes conseqüències.

càrrec de CiU és Josep Maria Matas, que
va ser secretari general de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) i que va
facturar a l’associació esmentada prop
d’un milió d’euros per treballs que realitzaven altres empreses entre els anys
2003 i 2011. Afortunadament, la Fiscalia ja està investigant aquests esdeveniments, que com a mínim hem de qualificar d’irregulars, atesa la condició de
secretari general de Matas a l’entitat.
Fins aquí no seria més que un altre cas
lamentable de presumpta corrupció que
sacseja la política catalana, però, per
desgràcia, també s’ha sabut que el fundador de l’empresa a través de la qual es

va facturar el milió d’euros, Parés i Solé,
SL, va ser del nostre alcalde actual, Pere
Parés, que va constituir la societat el
2003 i en va ser el soci majoritari fins a
la posterior venda de les seves accions
al setembre del 2004.
Convé aclarir que Josep Maria
Matas era cunyat, en la data de constitució de la societat, del nostre alcalde i
que, durant el període en què en va ser
soci majoritari, l’empresa va facturar a
l’Associació Catalana de Municipis més
de 200.000 euros. De fet, el 30 d’abril de
2003 (dia en què se’n va presentar l’escriptura al registre mercantil), l’empresa ja va facturar 27.190 euros a l’ACM.

Davant d’aquests fets tan greus,
el nostre alcalde va fer pública una
nota en què deia que, en l’actualitat, no
manté cap vincle amb l’empresa ni amb
el senyor Matas, amb la qual cosa es
desvinculava del cobrament, presumptament irregular, de factures a l’ACM, i
que la seva participació en l’empresa va
ser com a soci capitalista.
Però la veritat és que aquestes
explicacions són insuficients i generen
més dubtes, que han de ser aclarits pel
nostre alcalde. Per què si al darrere
d’aquesta societat hi havia el senyor
Matas no hi figurava ell com a soci i sí,
en canvi, el nostre alcalde, llavors el

seu cunyat? Per què era necessari un
soci capitalista que aportés només 1.705
euros si, paral·lelament a la fundació de
l’empresa, ja es va facturar la quantitat
de 27.190 euros? Coneixia el nostre
alcalde les activitats de la societat que
controlava com a soci majoritari i les
factures que girava a l’ACM?
Nosaltres esperem i exigim que
aquest afer lamentable es pugui esclarir
al més aviat possible i sense haver d’esperar la investigació de la Fiscalia, atès
que és necessari que el nostre alcalde
deixi clara exactament la seva participació en l’empresa esmentada per a la
tranquil·litat de tots els seus veïns.
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Club Ocata Vent

Navegació a vela al Masnou

Joan Gómez
President

MIREIA CUXART

Com és d’important la
nàutica per a un poble com
el Masnou?
És molt important, tant per la
seva història com per la seva
dilatada tradició.

Mòdul on es guarda el material.

CLUB OCATA VENT

Usuaris en un Hobie Cat.

CLUB OCATA VENT

El Club Ocata Vent, enguany, està
de celebració: el 4 de febrer passat
es complia el vintè aniversari de la
seva creació. Va ser l’olímpic 1992
quan un grup d’amics aficionats a
la vela finalment va trobar la resposta a la seva necessitat de trobar
un espai propi a la platja del poble.
Dues dècades després, el Club ja
té 105 socis.
L’objectiu principal d’aquesta
entitat és practicar la navegació
a vela, fomentar-la, difondre-la i
fer-la accessible a tota la població del Masnou. Per encomanar
aquesta passió, durant tot l’any,
no només naveguen, sinó que
també organitzen altres activitats
de tipus social, en què es procura implicar el major nombre de
socis possible amb la intenció
de “consolidar el vessant social
del Club, i seguir mantenint les
col·laboracions actuals i aconseguir-ne de noves amb altres
entitats del municipi“, afirmen
els responsables de l’entitat.
Com a escola de vela, s’ofe-

CLUB OCATA VENT

L’entitat vol acostar la pràctica dels esports de vela a la ciutadania del Masnou.

Membres de l’entitat celebrant-ne el vintè aniversari.

reixen cursos d’iniciació i perfeccionament de surf de vela, i
estades nàutiques per als més
joves. Disposen dels aparells més
moderns per iniciar-se en la pràctica d’aquest esport, amb planxes
molt amples i estables, i un gran
ventall de mides de veles de gran
lleugeresa. A més, també disposen d’un simulador a la sorra per
poder entendre a la perfecció i
amb detall els moviments de la
planxa abans d’anar a l’aigua.
A través de l’escola, col·
laboren en les activitats d’estiu
que organitza el municipi, com el
programa per a infants i joves per
a l’estiu Fakaló, les estades nàutiques o les activitats de formació
per a l’alumnat dels instituts de
secundària, amb la col·laboració
dels centres.
Mirant cap al futur, aquesta entitat conserva com a objectiu fonamental mantenir l’esperit fundacional del Club, que no era altre que
accedir i facilitar la navegació a vela
envoltats d’amics i familiars.

Quin és l’esport nàutic amb
més bona acollida al Club?
Sens dubte el surf de vela, amb
una àmplia majoria, encara que
també hi ha altres disciplines
nàutiques, com el patí català a
vela, el Hobie Cat o el caiac.
Són esports a l’abast de tothom?
Per descomptat que sí, i el
nostre Club, en tractar-se d’una
entitat sense ànim de lucre,
permet la pràctica de l’esport
de vela amb un cost econòmic
mínim, molt assequible.
Quina relació s’estableix
amb el mar practicant un
esport de vela?
Respecte, llibertat i estima.
Quines són les precaucions
bàsiques que cal prendre a
l’hora de practicar un esport
al mar?
Sempre hi ha d’haver un assessorament inicial, disposar d’uns
coneixements previs sobre els
vents i els corrents marítims, i,
sobretot, aplicar molt de sentit
comú.

Com contactar-hi?
www.ocatavent.com
info@ocatavent.com

Bases XXXIV convocatòria dels Premis Literaris Goleta i Bergantí
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.
Modalitats
En tots els grups hi haurà les modalitats
de poesia i de prosa.
Els i les participants podran presentar com a màxim una obra per a cada
una de les modalitats.
Característiques
El tema és lliure.
Els treballs han de ser individuals,
escrits en català, totalment inèdits.

En prosa, l’extensió ha de ser inferior de 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 DIN-A4, 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, en
cap cas el nom de l’autor/a. Els treballs
tècnics i científics queden exclosos de la
present convocatòria. S’han de presentar 5 exemplars grapats individualment
de cada obra. Els treballs guanyadors
s’han d’enviar en un fitxer electrònic a
l’adreça: goletaiberganti@elmasnou.cat
Presentació de treballs
– Obres
– Els 5 exemplars grapats individual-

ment de cada obra han d’anar dins d’un
sobre.
– A l’exterior d’aquest sobre s’ha d’indicar: “XXXIV convocatòria dels Premis
Literaris Goleta i Bergantí”, el pseudònim o lema, i la modalitat i grup en què
es participa.
– Pliques (sobre petit)
Contingut de la plica:
– Dades personals de l’autor o autora:
nom, cognoms, adreça i telèfon.
– 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).
– Títol de l’obra.
– Modalitat i grup en què participen.
– Els i les alumnes dels centres del Masnou han de fer constar el centre on estan
matriculats i el curs.
– A l’exterior de la plica s’ha d’indicar:
“XXXIV convocatòria dels Premis Literaris Goleta i Bergantí”, el pseudònim o
lema.
Termini d’admissió dels treballs
La data límit per presentar les obres és
el 26 d’abril de 2012. 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.

El jurat podrà deixar desert algun dels
premis o lliurar algun accèssit, depenent
del seu criteri.

Lloc de presentació
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.

Jurat
El jurat serà nomenat pel comitè organitzador dels Premis. Hi haurà un jurat
per a les categories A i B de narrativa,
un jurat per a les categories C i D, i un
altre de poesia per a tots els grups.
Veredicte
La resolució del jurat es farà pública el
dia 2 de juny, a les 19.00 h, en el decurs
de l’acte de lliurament de premis de la
XXXIV convocatòria dels Premis Literaris Goleta i Bergantí. L’acte es farà al
teatre de Ca n’Humet, al carrer de Fontanills, 77, del Masnou.

Dotació del premi
La XXXIV convocatòria dels Premis
Literaris Goleta i Bergantí està dotada
dels premis següents:
GRUP A: Primer premi: Miniordinador
portàtil per a cada modalitat.
Segon premi: MP4.
GRUP B: Primer premi: Miniordinador
portàtil per a cada modalitat.
Segon premi: MP4
GRUP C: Primer premi: Miniordinador
portàtil per a cada modalitat.
Segon premi: MP4
GRUP D: Primer premi: Miniordinador
portàtil per a cada modalitat.
Segon premi: MP4

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·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.
Recollida de les obres
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 2010, de dilluns a
dissabte, en horari de Biblioteca. Passat
aquest termini, l’Ajuntament no es farà
responsable dels treballs presentats.
Participació en altres premis
literaris
Mostra Literària del Maresme: Les obres
guanyadores de les diferents categories d’aquesta XXXIV convocatòria dels
Premis Literaris Goleta i Bergantí, en les
modalitats de poesia i de prosa, participaran automàticament en la Mostra
Literària del Maresme 2011.
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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L’EMUMM, present als actes del municipi

Alumnes de l’EMUMM participant a la rua del carnaval d’enguany.

a les instal·lacions de l’escola
Ferrer i Guàrdia. En la seva evolució i consolidació, ara fa un
pas més endavant per donar-se
a conèixer al municipi, i ho fa
fent-se present i col·laborant en
les diverses activitats que tenen
lloc al Masnou.
El dijous 16 de febrer a la
tarda, a Ca n’Humet, va tenir
lloc el concert d’hivern de

l’EMUMM, en què van participar tots els grups del centre,
a excepció del d’adults. Com
a novetat, es va presentar un
conjunt instrumental format
per flauta travessera, guitarres,
clarinet, piano i violí.
Si bé els concerts dels alumnes són força habituals en les
propostes de l’escola, enguany
l’EMUMM ha demostrat els bene-

La preinscripció als centres
d’ensenyament obligatori es
farà del 19 al 30 de març
El període de preinscripció a les escoles bressol
municipals serà del 7 al 18 de maig
La preinscripció als ensenyaments
de segon cicle d’educació infantil,
primària i secundària obligatòria
(de P3 a 4t d’ESO) per al curs
2012-2013, enguany serà entre el
19 i el 30 de març, mentre que la
de les escoles bressol municipals
es farà del 7 al 18 de maig.
Per als cursos compresos
entre P3 i 4t d’ESO, cal tenir en
compte que les sol·licituds de
preinscripció i la documentació
acreditativa s’han de presentar,
preferentment, al centre educatiu que es triï en primera opció.
També poden presentar-se a
l’OME els dimecres 21 i 28 de
març, i els divendres 23 i 30 de
març, de 10 a 14 h.
Per informar i aclarir els possibles dubtes relacionats amb el
procés de preinscripció, l’Ajuntament ha organitzat diverses sessions informatives. El 7 de març, a
l’Espai Escènic Ca n’Humet, es va
fer l’adreçada a les famílies amb
infants nascuts el 2009 que opten
a una plaça de P3 al municipi;
mentre que l’adreçada a les famílies amb fills que opten a una plaça
de 1r d’ESO al municipi es va fer

el 14 de març, al mateix lloc.
La regidora d’Ensenyament,
Judit Rolán, ha remarcat la
importància que tothom faci les
preinscripcions durant el període establert, “perquè, d’aquesta
manera, el Departament i nosaltres mateixos tindrem una
demanda ajustada a la realitat
que ens ajudarà a evitar possibles
problemes en la planificació de
places escolars i vetllar també per
la qualitat educativa al municipi”.
Escoles bressol municipals

La xerrada informativa de l’Ajuntament adreçada a les famílies
amb infants nascuts el 2010, 2011
i 2012 que optin a una plaça a les
escoles bressol municipals serà
el dimecres 25 d’abril a les 18 h
a l’Espai Escènic Ca n’Humet.
La presentació de sol·licituds de
preinscripció tindrà lloc del 7 al
18 de maig.
A més a més, en el moment de
tancar aquesta edició, La Barqueta disposava de tres vacants per al
curs de 2 a 3 anys (infants nascuts
el 2009) i la Sol Solet d’una vacant
al grup de 4 mesos a 1 any.

guitarres, obertes a tothom qui
hi vulgui assistir.
La regidora d’Ensenyament, Judit Rolán, ha valorat
molt positivament l’activitat de
l’EMUMM i ha afirmat que “amb
iniciatives com les de l’Escola
de Música, es contribueix, d’una
banda, que la població de la vila
pugui conèixer-ne l’oferta i el
funcionament, i de l’altra, també
s’aconsegueix que els esforços
de col·lectius, entitats i consistori es completin per aconseguir
una població més activa i en
constant creixement personal i
intel·lectual.”
Més propostes musicals

Una altra mostra de l’aposta
que es fa des de l’Ajuntament
per a la difusió de la música i
els seus beneficis culturals i
socials és la proposta que prepara la Regidoria d’Ensenyament juntament amb la Jove
Orquestra de Cambra del Masnou (JOCEM) per oferir unes
xerrades i audicions pedagògiques als nenes i nenes de les
escoles del municipi, gràcies a
les quals podrien conèixer el
violí i les curiositats d’altres
instruments de corda fregada.
El detalls d’aquesta activitat
encara s’han d’acabar de concretar.

Sorra per al
pati de l’escola
Ocata

Jornades de portes
obertes a les llars
d’infants del municipi
SOL SOLET
Divendres 20 d’abril, de 17.30 a 19.30 h
LA BARQUETA
Dimecres 11 d’abril, de 17.30 a 19.30 h
CA LA RITA
Divendres 13 d’abril, de 18 a 20 h
PETIT VAILET
Dilluns 16 d’abril, de 17.45 a 19.15 h
BAMBI
Dissabte 21 d’abril, d’11 a 13 h

Per consultar la informació
relativa als criteris generals i
complementaris d’accés i la
documentació que cal presentar,
consulteu la pàgina web municipal www.elmasnou.cat.
D’altra banda, la Regidoria
està treballant en la definició
dels processos de preinscripció
i matrícula d’altres ensenyaments (CFPAM i EMUMM).
Més endavant se n’ampliarà la
informació als mitjans municipals.

CEDIDA

Des que es va crear, al curs
2009-2010, l’Escola Municipal de
Música del Masnou (EMUMM)
ha esdevingut un centre molt
actiu de dinamització sociocultural. L’EMUMM s’adreça a tota la
població del municipi amb propostes i espais de formació, pràctica, creació, producció i difusió
en l’àmbit musical, i actualment
desenvolupa les seves activitats

ficis que suposa per a l’alumnat,
l’escola i el municipi el fet de
prendre part en altres propostes
lúdiques, com per exemple, la
rua de Carnaval. Amb disfressa
inclosa, el diumenge 19, la coral
de l’EMUMM i el grup de Conjunta’t van desfilar pels carrers
de la vila amb instruments de
percussió que havien construït
els mateixos alumnes amb paper
reciclat. També hi van anar famílies i infants de tots els altres
grups que portaven instruments
de petita percussió. Els professors, amb trompeta, bombo, flauta travessera i timbal, també els
van voler acompanyar.
El 8 de març, durant l’acte central de la campanya del Dia Internacional de les Dones, Cançons
per la igualtat, el grup de la Coral
3 de l’escola, juntament amb el del
Centre de Formació per a Persones Adultes del Masnou (CFPAM),
va donar suport a la diada oferint
cançons i demostrant l’efectivitat
de la música per acompanyar la
reivindicació d’una societat més
igualitària.
I les propostes de l’EMUMM
no paren, ja que els dies 20 i 22
de març el centre farà classes
obertes a les famílies que hi
tenen alumnes matriculats, i els
dies 27 i 29 hi haurà audicions
d’instrument i del conjunt de

Pares i mares de l’alumnat del centre, mestres i representants
municipals van col·laborar a pujar la sorra fins al pati.
El pati de l’escola Ocata torna a tenir sorra (9 metres cúbics de
sauló garbellat). El dissabte 4 de febrer, la brigada de Manteniment de l’Ajuntament va portar-n’hi sis camions. Com que les
circumstàncies econòmiques actuals no permetien la contractació del camió amb ploma que era necessari per portar la sorra
fins al pati de l’escola, l’AMPA havia proposat fer una cadena
humana que, amb cubells, portés la sorra fins a la seva destinació final des de l’entrada del centre. Durant tot el dissabte al matí
fins al migdia, pares i mares de l’alumnat del centre, mestres i
representants municipals, encapçalats per l’alcalde, Pere Parés,
van col·laborar en la cadena per fer possible que l’escola tornés
a gaudir de sorra al pati.

14

CULTURA

Març de 2012

el Masnou viu

Una programació estable de música, teatre i dansa
per a un espai escènic reformulat a Ca n’Humet
Amb la voluntat de comptar amb
un espai de referència per a la
música i el teatre en totes les seves
manifestacions, la coneguda fins
ara com la sala polivalent de Ca
n’Humet ha esdevingut l’Espai
Escènic Ca n’Humet. Després de
diverses actuacions per millorar
les condicions d’aquest espai i
optimitzar-lo per poder-hi acollir
espectacles de format mitjà, ara es
fa un pas endavant important, decisiu i ambiciós, per donar resposta
a una demanda habitual entre la
població: una programació estable
que ofereixi a la població del Masnou propostes relacionades amb el
teatre, la dansa i la música.
De moment, la Regidoria de
Cultura n’ha fet pública la programació entre els mesos de març i
juny, fins a l’aturada de l’estiu, que
marca el final de la temporada teatral. A grans trets, la programació
es caracteritza per la combinació
d’espectacles professionals amb
companyies i muntatges d’èxit i
prestigi –com és el cas de l’espectacle que inaugura el cicle, Sagarra dit per Rosa Maria Sardà, el
31 de març– amb d’altres de més
arriscades però de qualitat també
comprovada –com l’actuació de
la companyia de dansa Increpación Danza (19 de maig) o el concert de música clàssica a càrrec
del Trio Three Portraits (16 de
juny), que reuneix tres intèrprets
que gaudeixen d’un gran reconeixement actualment: el trompetista Luis González, la soprano

CEDIDA

Rosa Maria Sardà i els textos de Sagarra, mascaró de proa d’una proposta ambiciosa i integradora

Moment de l’espectacle ‘Sagarra dit per Rosa Maria Sardà’.

la Palma de Teià, l’Associació
de Dansa del Masnou o el grup
musical masnoví Caliu, que hi
presentarà el seu primer disc.
Com no podia ser de cap altra
manera, la companyia masnovina Chapertons Còmic Teatre,
ànima del Festival de Teatre Ple de
Riure, serà present a la programació amb l’espectacle de celebració
Vint anys rodant... (5 de maig).
Per tant, les manifestacions escèniques directament relacionades
amb el municipi disposaran d’un

Francesca Calero i el pianista
José Gallego.
També hi haurà espectacles
teatrals i musicals de companyies
de la zona que o bé no són professionals o encara no tenen gaire
ressò. D’aquesta manera, amb el
seu pas per l’Espai Escènic Ca
n’Humet es pretén promoure’n
l’activitat, alhora que es posa de
manifest la qualitat d’aquestes
propostes. En aquest bloc de la
programació, hi són presents els
grups Tres o Vint de la Flor de

CEDIDA

Mostra del col·lectiu Copsd’ull al voltant
del silenci i del procés creatiu artístic

El col·lectiu d’artistes Copsd’ull.

El col·lectiu d’artistes Copsd’ull,
format per Gabriela Rosado, Norberto Sayegh, Albert
Giralt Duarja i el masnoví
Pepe Jiménez Espejo, presenta
una exposició de les seves obres
artístiques concebudes com a
grup amb l’objectiu comú de
reflexionar al voltant del concepte de silenci. L’exposició es podrà
visitar a la sala d’actes municipal

de l’Edifici Centre entre el 26
d’abril i el 9 de juny.
El col·lectiu Copsd’ull neix
amb la idea de treballar conceptes individualment i en grup, a
partir d’un discurs base discutit
i debatut pels diferents artistes
a partir del qual es concreta una
obra artística individual. L’exposició mostrarà els resultats
d’aquesta manera de treballar.

En aquesta ocasió, Copsd’ull
parteix d’un concepte habitual
en la reflexió artística, el silenci,
per treballar una proposta artística que desdibuixa els límits
habituals entre la creació individual i la col·lectiva. L’exposició
presentarà les obres realitzades
sota un concepte comú i els
diferents llenguatges que l’interpreten. “Quan el soroll ho ensordeix tot, el silenci es converteix
en l’única possibilitat de parlar,
en una distància necessària,
generadora de pensament, filtre
d’emocions, que possibilita la
proposta expressiva que anomenem obra.” Aquesta és la reflexió
que resumeix i suposa el punt de
partida de la mostra i les obres
que la componen.
El regidor de Cultura, Jaume
Oliveras, ha explicat que la mostra “és un exemple del suport
que, des de l’Ajuntament, es vol
donar als artistes i, especialment,
quan es tracta d’una obra col·
lectiva per contribuir a la dinamització del municipi”.

espai privilegiat per interaccionar
amb la població. En aquesta línia,
també és present dins les propostes d’aquest espai el Festival
de Curtmetratges del Masnou, el
Fascurt, que també està de festa i
celebra els primers deu anys. L’entitat responsable, AKONGA, proposa recuperar els millors curts
de la història del Festival, que es
projectaran en quatre sessions.
La inauguració oficial de la
programació de Ca n’Humet serà
el 31 de març, abans de l’espectacle de Rosa Maria Sardà, amb
l’actuació gratuïta de la formació
The Flood Marxing Band, que
donarà la benvinguda a la programació i als assistents al Punt de
Trobada de Ca n’Humet.
Les entrades per als espectacles tenen un preu que oscil·
la entre els 3 i els 15 euros, i es
podran aconseguir a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana i a l’Espai
Escènic Ca n’Humet dues hores
abans de l’espectacle.
El regidor de Cultura, Jaume
Oliveras, ha assenyalat com a
objectiu principal d’aquesta proposta “iniciar i consolidar una programació estable de teatre, música i dansa a l’Espai Escènic Ca
n’Humet, que permeti que el Masnou pugui tenir una oferta cultural
de qualitat, i que combini propostes arriscades i prestigioses amb
d’altres de més directament vinculades amb el Masnou, amateurs o
poc conegudes i que necessiten el
suport del municipi”.

PROGRAMACIÓ
Abril/maig/juny

Dissabte 31 de març
Presentació de la programació trimestral d’abril, maig i juny. Actuació de
The Flood Marxing Band (Música)
Sagarra dit per Rosa M. Sardà
(Teatre). Teatre Lliure - La Companyia
Ipsilamba
Dissabte 14 d’abril
Fascurt 2012. Escalfant motors
(Curtmetratges). AKONGA
Dissabte 21 d’abril
Andrea Motis & Joan Chamorro
& Josep Traver (Música)
Dissabte 28 d’abril
Concert de Caliu (Música)
Diumenge 29 d’abril
Primera gala del Dia Internacional
de la Dansa (Dansa)
Associació de Dansa del Masnou
Dissabte 5 de maig
Vint anys rodant... (Teatre)
Chapertons Còmic Teatre
Dissabte 19 de maig
Increpa2 (Dansa). Increpación Danza
Wad Ras (Dansa). Increpación Danza
Diumenge 20 de maig
Dotze homes sense pietat (Teatre).
Grup de teatre Tres o Vint de La Flor
de la Palma de Teià
Dissabte 26 de maig
Fascurt 2012. Escalfant motors
(Curtmetratges). AKONGA
Dissabte 2 de juny
Premis Literaris Goleta i Bergantí
(Altres)
Dissabte 9 de juny
Fascurt 2012. Escalfant motors
(Curtmetratges). AKONGA
Dissabte 16 de juny
Trio Three Portraits (Música)

El Concurs de Cartells
de la Festa Major arriba
a la 25a edició
L’Ajuntament ha fet públiques
les bases per a la 25a edició del
Concurs de Cartells de la Festa
Major del Masnou. Enguany,
l’Ajuntament i la Comissió de Festes volen commemorar, durant
aquesta celebració, el bicentenari
de la constitució de l’Ajuntament,
per a la qual cosa proposen com a
lema per als cartells “Festa Major
de Sant Pere. El Masnou 18122012. Fem història”, que hi haurà
de ser present de manera ben visible. El termini per presentar obres
finalitza el 13 d’abril a les 20.30 h.
Cada participant podrà presentar-hi dos cartells, de tema
i tècnica lliures. Hi ha un premi
únic, valorat en 600 euros, i el
cartell guanyador es podrà utilitzar com a imatge de la Festa
Major, i en altres publicacions i
mitjans de difusió que l’Ajuntament cregui oportuns.
Un jurat, nomenat per la
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament, valorarà les obres presentades, i en seleccionarà un

mínim de tres i un màxim de cinc
com a finalistes. Aquests treballs
seran exposats entre els dies 16
d’abril i 4 de maig perquè tothom qui ho desitgi pugui votar,
presencialment, el cartell que
més li agradi. Només s’acceptarà
un vot per persona, per la qual
cosa caldrà identificar-se amb
un document oficial amb fotografia per acreditar la identitat.
El cartell guanyador es donarà a
conèixer públicament el dissabte
dia 5 de maig, a les 12.30 hores,
a la Biblioteca Joan Coromines.
La Festa Major 2012 commemorarà el bicentenari de la
constitució de l’Ajuntament del
Masnou. Per aquest motiu, als
participants que ho demanin se’ls
farà arribar un dossier històric
bàsic que explica aquesta efemèride, així com una imatge d’un
segell que representa el primer
escut del municipi. Les bases
completes del concurs es poden
consultar a la pàgina web municipal www.elmasnou.cat.

el Masnou viu

ESPORTS

Març de 2012

15

AJUNTAMENT DEL MASNOU

El 6 de maig, la Caminada dels Tres Pobles

Edició anterior de la Caminada dels Tres Pobles.

Entre les cites habituals de la primavera, la Caminada dels Tres
Pobles, organitzada pels ajuntaments d’Alella, el Masnou i Teià,
ha esdevingut una referència. Al

Masnou, la sortida serà a les 9 h
des de la plaça de Ramón y Cajal
i l’hora prevista d’arribada al CAT
Cella Vinaria de Teià serà cap a
les 12 h.

Els infants menors de 14 anys
hauran d’anar acompanyats per
una persona adulta, i els joves
d’entre 14 i 18 anys que no vagin
acompanyats hauran d’aportar
una autorització signada (que es
pot trobar al tríptic informatiu) en
el moment de la inscripció, que
s’ha de fer al Complex Esportiu
per controlar l’autenticitat de la
signatura. És important marcar
a la inscripció si es disposa de
llicència esportiva de muntanya.
L’organització recomana portar
aigua, calçat còmode, crema de
protecció solar i gorra.
En el cas dels adults, les inscripcions s’iniciaran a final d’abril
i es podran fer tant des del web
de l’Ajuntament (www.elmasnou.
cat) com presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) o
al Complex Esportiu.
Trobareu tota la informació
actualitzada sobre aquesta activitat a la pàgina web municipal.

ALELLA

TEIÀ

PUNT DE SORTIDA:

PUNT DE SORTIDA:

9 h - El Bosquet
(IES Alella)

9.30 h - El Cim
Poliesportiu

ARRIBADA:

13 h - CAT
Cella Vinaria

7

D

EL MASNOU
PUNT DE SORTIDA:

9 h - Plaça
Ramón y Cajal

Diu

ww

possibilitats de cadascú, i aconseguir un millor aprofitament
del medi aquàtic.
Les sessions, impartides per
tècnics i entrenadors amb una
llarga experiència en el món de
la natació, tenen una durada de
50 minuts i es faran en grups
reduïts en horari de matí, tarda
o nit.
Les inscripcions es poden fer
al Complex Esportiu del Masnou.
Més informació al telèfon: 93 557
18 60.

Els grups de natació es determinaran a partir de l’edat i el nivell de cada persona.

Aquesta temporada,
el Club d’Escacs El
Masnou participa al
Campionat de Catalunya d’Equips, el
torneig més important del calendari
federat, en tres categories territorials:
preferent, primera i
tercera.
Segons els responsables de l’entitat, els reptes a la competició són diferents
per a cadascun dels equips. Integrat per aquells que s’estan iniciant als escacs, El Masnou C persegueix com a objectiu principal
un acostament a la competició, conèixer el món de les partides
oficials, aprendre a mantenir la concentració durant dues o tres
hores, prendre contacte amb clubs rivals i, sobretot i el més
important, saber perdre, entenent que sempre és una oportunitat per millorar.
Pel que fa a El Masnou B, que juga actualment a la primera
categoria des de l’ascens de l’any passat, lluitarà per aconseguir
mantenir-se dins la categoria.
Finalment, El Masnou A és un dels candidats principals per
guanyar en el seu grup i ascendir a segona divisió (selecta categoria d’àmbit nacional català formada només per 52 equips dels
523 que componen la Federació Catalana d’Escacs). De moment,
a la meitat del Campionat, els objectius s’estan complint i comparteix liderat empatat a punts amb el Malgrat, l’Arenys de Munt
i el Mataró.

El diumenge 19 de febrer, el Complex Esportiu va acollir la primera
fase de la Competició Comarcal de Gimnàstica Rítmica del Maresme.
Prop d’un centenar d’esportistes van participar en aquesta jornada
en representació dels clubs següents: Club de Gimnàstica Rítmica
Montgat, Gimnàstica Cabrera de Mar i Escola de Gimnàstica Rítmica El Masnou. Les gimnastes del Masnou van aconseguir molt bones
posicions a les classificacions de les diferents categories. El lliurament de trofeus va ser a càrrec de Jordi Matas, regidor d’Esports
i president del Consell Esportiu del Maresme; Jaume Sagrera,
secretari tècnic del Consell Esportiu del Maresme, i Maria Luisa
Sequeira, responsable del Club Escola de Rítmica El Masnou.

Nou èxit de l’equip de tir
de la Policia Local
El 28 de febrer, l’equip de tir del cos de la Policia Local, format pel
sergent F. X. Díaz, el caporal P. J. Martínez i l’agent C. González,
va participar al I Torneig de Tir Policial Ciutat de Terrassa, organitzat per la Policia Local de l’Ajuntament de Terrassa amb la
col·laboració de l’Associació Internacional de Policia. Hi van participar 67 tiradors i 22 equips dels cossos de la Guàrdia Civil, Policia
Nacional, Mossos d’Esquadra i Policia Local de Catalunya. A l’acte
també hi va assistir el regidor masnoví de Seguretat Ciutadana,
Àngel Lugo, i el regidor d’Esports, Jordi Matas.

CEDIDA

Primera fase de la Competició
Comarcal de Gimnàstica
Rítmica del Maresme

CEDIDA

El Club d’Escacs El Masnou
participa al Campionat
de Catalunya d’Equips

CEDIDA

Per a qui vulgui aprendre a
nedar, millorar el seu estil o fer
un entrenament dirigit, el Complex Esportiu organitza cursos
de natació. Els cursos tenen en
compte les diferents necessitats
i nivells de les persones que s’hi
inscriuen i s’adrecen a un ampli
segment de la població. Els grups
es determinaran a partir de l’edat
i el nivell de cada persona.
L’objectiu del curs és adquirir una tècnica adequada dels
estils de natació, adaptada a les

AJUNTAMENT DEL MASNOU

Cursos de natació per a adults

Les classificacions de les esportistes del club masnoví

Els resultats

Benjamí: Claudia González, 3a classificada; Marina Yuan, 4a classificada;
Xenia Vidal, 6a classificada; Raquel López, 7a classificada
Infantil b: Mireia Olmo, 1a classificada; Mireia López, 2a classificada;
Inés Bernat, 3a classificada; Teresa Puigferrat, 4a classificada
Aleví b: Ana Carolina, 3a classificada / Conjunts benjamí a: 1r classificat /
Conjunts benjamí b: 4t classificat / Conjunts infantil b: 1r classificat /
Conjunts aleví b: 1r classificat

Classificació per equips:
3r classificat i trofeu: sergent F. X. Díaz, caporal P. J. Martínez
i agent C. González
Classificació individual:
10è classificat, agent C. González
17è classificat, sergent F. X. Díaz
26è classificat, caporal P. J. Martínez
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Rita Terradas, fundadora de la llar d’infants Ca la Rita
“La guarderia pot continuar el que la família ensenya, però no pot ser mai la base”
La llar d’infants Rita Terradas, coneguda popularment com Ca la Rita, va obrir les portes el 7 d’agost de 1967 al poble
del Masnou amb una desena de nens i nenes. Al capdavant fins a l’any 2002, una dona amb empenta per superar qualsevol
obstacle i, alhora, una cuidadora tendra que es desvivia pels infants. Actualment jubilada, la Rita dedica el seu temps al poble,
des del carrer on viu i que la va veure néixer, el de Sant Rafael. Ara, el timó de l’escola bressol el duu la seva filla Montse, amb
prop d’una seixantena d’infants.
Quina era la situació quan va
crear la primera llar d’infants
del municipi i com va sorgir la
idea?

les classes, les professores i estimar-se entre ells.
Què és el que més li agrada del
tracte amb els infants?

La raó principal va ser perquè
m’agrada la canalla. Als disset anys,
treballava a les oficines de l’òptica
Cottet, a Barcelona, una empresa
que va ser declarada model per
fomentar les relacions entre els
treballadors i també per estar molt
sensibilitzada amb les causes socials. Un dia, ens van portar a visitar
el Cottolengo i em va impressionar molt veure-hi els nens i nenes,
i vaig pensar que m’hauria agradat
poder cuidar-los, però jo ja estava
encaminada a l’oficina.

La seva sinceritat. Els infants et
diuen el que senten. L’espontaneïtat d’un nen que et ve i et diu:
“avui el papa i la mama s’han barallat” o “avui el meu papa ha estrenat uns calçotets”.
Quina visió té del Masnou?

La idea de la guarderia, llavors,
va sorgir quan el meu pare va
voler fer obres al que havia estat
l’hort dels meus avis. Hi havia un
local que pensava llogar i va ser
quan se’m va ocórrer obrir-hi una
guarderia i... ja t’ho pots imaginar:
entrebancs de tota mena. Vam
reformar el local i, de seguida
que ho vam tenir tot enllestit, vam
començar a funcionar. I ha funcionat i segueix funcionant molt
bé, sempre adaptant-nos a totes
les normatives que van sortint
perquè els infants i les famílies
estiguin satisfets.
Què diria que ha après després
de tota la seva trajectòria?

La canalla t’ensenya, i molt! Ara,
una criatura potser va a la guarderia per un curs, per esperar entrar
a l’escola, però quan vam començar, acollíem nens des dels dos
fins als sis anys i, durant aquest

MIREIA CUXART

“La idea de la guarderia va sorgir quan
el meu pare va voler
fer obres al que
havia estat l’hort
dels meus avis”

temps, establies un vincle molt
bonic amb les famílies. Aquells
anys em van aportar molt bona
experiència i, alhora, vaig sentir
que la iniciativa havia tingut molt
bona acollida al poble.
Les escoles bressol van sorgir
com a resposta de les necessitats
de la societat actual. Què diria
als que pensen que són una
necessitat dels pares, però no
dels infants?

No sé si és pel fet de treballar i
no poder estar gaires hores amb
els seus fills i filles, però el que
veig és que les famílies d’ara van
enrere quant a ensenyament. La
guarderia pot continuar el que la
família ensenya, però no podem
ser mai la base. Te n’adones quan

una criatura aconsegueix el que
vol a casa seva i, a la guarderia,
l’hem de fer entrar en raó perquè
comprengui que tot val un esforç.
L’educació preescolar prepara
els infants per a l’escola. Què
és el que els nens i nenes han de
saber abans d’anar a l’escola?
Què poden aprendre en una llar
d’infants?

Aprenen a conviure entre ells, a
respectar-se, a parlar-se, a repartir-se les joguines... I això és molt
maco de veure. Ara costa una
miqueta, perquè als tres anys
ja marxen cap a l’escola, però
abans els veies com xerraven
estirats al pati i pensaves: què es
deuen estar explicant? Sobretot,
aprenen a respectar l’ambient a

Sóc filla del Masnou. Sóc molt del
meu poble, del meu carrer, visc al
mateix carrer on vaig néixer. Sobre
els canvis polítics, tinc els meus
pensaments i les meves creences,
però m’estimo més no posar-m’hi.
La meva política, ja de joveneta,
s’ha decantant molt a voler organitzar coses, participar-hi i ajudar
en tot el que es pugui. Voldria que
el Masnou fos un poble model.
Quan surto i passo per un poblet
i veig que no tenen cap pintada,
que les places estan ben netes...,
em fan una enveja! Perquè voldria
que el Masnou fos així i, actualment, costa aconseguir-ho. Per
exemple, quin esforç és tirar cada
residu al contenidor on toca? Són
ganes de voler fer les coses mal
fetes! M’agradaria que tothom en
fos conscient i el poble es veiés
més bonic.

per Festa Major, coure castanyes
i moniatos o muntar un pessebre
per Nadal són altres de les activitats que realitzem al llarg de l’any.
L’entitat està formada per dotze
persones, però n’hi ha d’altres que
també hi col·laboren i arribem a
ser una vintena.
Com creu que és
l’associacionisme al Masnou?

Des de l’entitat a què pertanyo,
puc dir que, d’ençà que vam
començar a organitzar actes al
carrer l’any 1989, ens vam fer més
entre el veïnat. Ja ens coneixíem
i ens saludàvem, però ara hi ha
un tracte. De vegades, quan ens
veuen treballar, passa la gent i
ens diu: “En aquest carrer esteu
molt ben avinguts”. I, a veure, les
desavinences hi han de ser, com a
tot arreu, no tot és una bassa d’oli,
però quan ens toca posar-nos a
treballar, tothom hi col·labora,
predisposat a donar un cop de mà.

“La meva política
s’ha decantant molt
a voler organitzar
coses, participar-hi
i ajudar en tot el
que es pugui. Voldria
que el Masnou fos
un poble model”

També és membre de
l’Associació de Veïns del Carrer
de Sant Rafael. En una societat
com l’actual, quin sentit tenen
les entitats veïnals?

Què milloraria del municipi?

Si parlo des de la nostra Associació, tenim ganes de treballar i
col·laborar. Quan fem una cosa,
la fem amb la intenció que tot el
poble passi per allà, en gaudeixi
i vegi què hem fet. També estem
vetllant per fer renéixer les festes populars –aquest ha estat el
tercer any que hem organitzat
els Tres Tombs– i, ara, ja estem
treballant per celebrar el Corpus,
amb una catifa de flors, el proper
10 de juny. Engalanar el carrer

Hi ha moltes coses que en milloraria. No dubto que els qui són al
govern tinguin les millors intencions per al poble, però tenint en
compte la situació econòmica
en què ens trobem, tampoc no
es pot demanar gaire. El que sí
que m’agradaria, i costa ben poc,
seria aconseguir que tots els masnovins i masnovines complíssim
les nostres obligacions com a
vilatans quant a convivència i
civisme.

L’estalvi familiar
Si heu estalviat uns diners, és normal que
vulgueu col·locar-los en algun producte que
us ofereixi una rendibilitat atractiva, de
manera que creixin amb el temps.
Però, a més, segur que voleu que aquest
producte tingui altres qualitats: liquiditat (disponibilitat o fàcil de vendre a bon
preu), avantatges fiscals o poques despeses (comissions). De totes maneres, heu de
saber que qualsevol producte d’inversió té

un risc, i és important conèixer aquests riscos i escollir conscientment.
Abans d’escollir, és convenient que:
– Penseu si necessitareu els diners en breu
o si, al contrari, no els utilitzareu durant
un període llarg.
– Considereu el risc que esteu disposats a
assumir. I risc significa que podeu obtenir
menys del que espereu, o fins i tot tenir
pèrdues.

– Informeu-vos de la rendibilitat mitjana
dels diferents productes que us ofereixen
les diverses entitats.
Tingueu en compte que:
– Normalment, una major rendibilitat es
correspon amb un major risc, ja sigui perquè el termini de la inversió és més llarg o
perquè és menys líquid o perquè el resultat final és més incert.
– No hi ha gangues. Si us ofereixen un pro-

ducte molt més rendible que la mitjana,
sospiteu que pot tenir un risc elevat.
Els productes que ofereixen les entitats
financeres són molt diversos: dipòsit a
termini, fons d’inversió, bons, obligacions,
accions, renda fixa, renda variable, deute
públic, participacions preferents...
És fonamental rebre una bona informació
i conèixer en quin producte s’està inver-

tint, no deixar-se manipular, comparar les
ofertes, eliminar comissions abusives, exigir
garanties, informar-se per tercers i reclamar
davant un abús.
Recordeu que teniu l’Oficina Municipal
d’Informació de Consum al vostre servei.
Allà us informaran de temes de consum, i
gestionaran i tramitaran les vostres reclamacions i denúncies. C/ de Roger de Flor,
23. Tel. 93 557 18 00. omic@elmasnou.cat.

