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VIU l’agenda de l’1 de juny al 20 de juliol de 2012
JUNY
1 Divendres
Horari del Mercat · Mercat
Municipal

Campanya
de sostenibilitat
Fins al 15 de juny.

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

L’HORA DEL CONTE

18 h · Biblioteca Joan Coromines

El so d’un viatge

La música i el so seran els protagonistes d’aquesta hora del conte
especial. El conte està dirigit per
Carmen Amo i Anna Remartínez,
amb text literari i narració de Maria
Puig i Gemma Plans. Adreçat a
infants majors de 4 anys.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines.
Hi col·labora: Estudi Musical Carmen Amo
i Blancdeguix, escola de dibuix i pintura
del Masnou.

7 Dijous

13 Dimecres

CONCERT

7.30 h · Llançà

Concert: Chino and
the Big Bet (swing)
Festival Port Masnou

Per a més informació i reserves,
contacteu amb el Casal de Gent
Gran Can Malet (ptge. de Marià
Rossell, 2. Tel. 93 555 47 26).

Sardinada a Llançà

23 h · Plaça d’Europa

Ho organitza: Port Masnou.
Hi col·labora: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

8 Divendres

Recordant Avel·lí Artís
Gener, Tísner

VIATGE

França (llocs del Patrimoni
Cultural de la UNESCO)

Patrimoni
Cultural de la UNESCO

Sortida de dos dies a Arles, Avinyó i
Pont du Gard (França).
Ho organitza: Associació UNESCO Masnou

20.30 h · Biblioteca Joan
Coromines

Presentació del programa
de la Festa Major de Sant
Pere 2012

2 Dissabte

Conferència: “Dos-cents anys
d’independència municipal”, a
càrrec de Rosa Torán.

FIRES

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

10 h · Carrer de Barcelona

Fira d’artesania

Parades amb productes artesans
variats: alimentació, objectes de
regal, bijuteria, cuir, punt...
Ho organitza: ADAC

10.45 h · Parròquia de Sant Pere

Visita guiada a l’església
i al campanar de Sant
Pere del Masnou

Centenari
del seu
naixement
(1912-2012).
Intervindrà
Màrius
Serra, escriptor, periodista
i enigmista.
Ho organitza:
Biblioteca
Joan
Coromines

14 Dijous
CONCERT

23 h · Plaça d’Europa

Black Gandhi (reggae)

11 h · Plaça del Mercat Vell

Ho organitza: Associació de Veïns del
Dissabte 9 de juny
Barri Antic
d’11 a 23 h · Plaça del Mercat Vell

TALLER

NOMÉS PARTICULARS

’T-HI!
APUNTA
PLACES S
DE
LIMITA

Ho organitza: Gent del Masnou

19 h · Ca n’Humet
(sala polivalent)

Lliurament dels
XXXIV Premis
Literaris Goleta
i Bergantí

Després del veredicte, hi haurà
una lectura
dramatitzada de fragments
de les
obres guanyadores,
a càrrec del Grup Amateur de Teatre (GAT). També actuarà la Jove Orquestra de Cambra
del Masnou.

Festival Port Masnou
Ho organitza: Port Masnou.
Hi col·labora: Ajuntament del Masnou

16 Dissabte
21 h · Espai Escènic Ca n’Humet

Trio Three Portraits
(música clàssica)

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

Tot el dia · Mercat Municipal

Celebració de la revetlla
de Sant Joan
Es convidarà els clients a coca
de Sant Joan.

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

21.30 h · Jardins dels Països
Catalans

Revetlla de Sant Joan

Sopar de germanor i ball de revetlla
amenitzat amb discoteca mòbil
Per a més informació:
tel. 654 49 43 20 (Mercè).

Ho organitza: La Colla de l’Hort

17 Diumenge

20 h · Espai Escènic Ca n’Humet

FLAMENC

Fascurt 2012
Escalfant motors

Programació Espai Escènic
Ca n’Humet
Amb motiu del desè aniversari, el
Fascurt us proposa un recorregut
per la trajectòria del Festival en
què es podrà gaudir del palmarès i
dels curts guanyadors d’aquests deu
anys d’història.

De 18.30 a 21 h · Ca n’Humet
(sala polivalent)

X Gala de Ball Flamenc
a Ca n’Humet: La vieja
Andalucía

Ball de revetlla i concert amb
Lapsus
Un cop al Masnou, la flama encendrà la foguera ubicada a l’esplanada
de l’antiga caserna de la Guàrdia
Civil, on hi haurà ball de revetlla i
l’actuació musical del grup masnoví
Lapsus.

10 h · Aparcament Amadeu I

Deixalleria mòbil

Fins a l’1 de juliol de 2012.

JULIOL

X Fascurt, Festival
de Curtmetratges
del Masnou

Ho organitza: Akonga (Acció Kon Ganes)

7 Dissabte

Inscripció per correu electrònic:
info@sarplataygemas.com

Fascurt: projecció
de videoclips

Festival Port Masnou.
Activitat emmarcada dins del Festival de curtmetratges Fascurt.
Ho organitza: Port Masnou.
Hi col·labora: Ajuntament del Masnou

Mulla’t per l’esclerosi
múltiple

Ho organitza: Centre Cultural Luz del Alba

S’acceptaran donatius per a la Fundació d’Esclerosi Múltiple.

21 Dijous

TEATRE

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

De 18.45 a 20.15 h · Sala
polivalent de Ca n’Humet

Oh my Godot

Deixalleria mòbil
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i
Diputació de Barcelona

Fins al 21 de juliol.
Per a més informació:
www.plederiure.cat

20 h · Plaça d’Europa

Fins al 7 de juliol.
El Festival es farà a la platja d’Ocata (Xiringo La Xancla), al cinema La
Calàndria i a Can Malet. La ficció,
l’animació, l’experiment visual i
l’Undercurt tornaran a ser protagonistes al Masnou. Tot, acompanyat
d’activitats musicals, tallers, mostres específiques i la secció estrella:
Del curt al llarg.
Per a més informació:
www.fascurt.com

De 9 a 13.30 h · Complex
Esportiu Municipal (piscina)

Ho organitza: Port Masnou.
Hi col·labora: Ajuntament del Masnou

XVI edició del Festival
Internacional de Teatre
Còmic del Masnou

19 Dijous

8 Diumenge

23 h · Plaça d’Europa

Hora per concretar ·
Platja d’Ocata i places
i carrers de la vila

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i
Chapertons Còmic Teatre

27 Dimecres
D’11.30 a 13.30 h · El Cullerot
(carrer de Sant Felip, 45)

17 Dimarts

Horari per concretar ·
Platja d’Ocata

Al vespre, hora per concretar ·
Plaça d’Europa

TALLER

Festival Port Masnou

5 Dijous

Ho organitza: La Colla de l’Hort

Taller de cuina per a joves a partir
de 14 anys.
Durant el curs es cuinarà i, a més,
també es donarà a conèixer el web
www.cuinasensepares.cat.
Les places són limitades i s’assignaran per ordre de sol·licitud. Les
inscripcions es poden fer fins al 18
de juny al Departament de Salut
Pública (carrer de Roger de Flor,
23), de dilluns a divendres, de 8.30
a 14.30 h.

Fins al 17 de juny

Ho organitza: La Colla de l’Hort i la Fira
d’Artesania, amb la col·laboració de
l’Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

CONCERT

10 h · Pau Casals

Fins al diumenge 1 de juliol
a les 22 h.

Tècniques de muntatge
de bijuteria

Final de temporada del repertori de
balls de l’any 2011-2012 dels quadres de l’entitat.

12 Dimarts

Fira d’Artesania
de Festa Major

De 16 a 20 h · Edifici Centre
(1a planta, aula 3)

Concert de la Jove
Orquestra del Masnou

Ho organitza: Comunitat parroquial del
Masnou

CONCERT

Ho organitza: Port Masnou.
Hi col·labora: Ajuntament del Masnou

TALLER

21 h · Parròquia de Sant Pere

Festival Port Masnou

12 Dijous

18 h · Nacional-II, plaça de
Catalunya i carrer de Roger
de Flor

Flama del Canigó
i revetlla de Sant Joan

Cuina sense pares

A Contra Blues (blues)

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

La Rumba del Micu
(rumba)

21.30 h · Carrer de Ciudad Real

Ho organitza: Akonga i Ajuntament del
Masnou

Per contribuir a recaptar fons per
sufragar les obres de l’església de
Sant Pere.
Preu: Donatiu de 10 euros

Fins al 15 de juliol.

30 Dissabte

Ho organitza: Associació de Veïns de
Ramón y Cajal i Masnou Alt, amb la
col·laboració de l’Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Inscripció per correu electrònic:
info@sarplataygemas.com

Deixalleria mòbil

23 h · Plaça d’Europa

Ho organitza: Xalupa, Al Masnou Decidim,
Colla de Diables, Colla de Geganters i
Ajuntament del Masnou.
Hi col·labora: Protecció Civil

Programació Espai Escènic
Ca n’Humet
Luis González, trompeta; Francesca
Calero, soprano, i José Gallego,
piano. Preu: 10 €

10 h · Casino del Masnou

Ho organitza: DISMA

Gimcana per als clients i clientes
del mercat amb premis de vals de
compra per import de 20 €, 40 €
i 60 €.

26 Dimarts

3 Diumenge

Activitats, actuacions, paradetes
i tómbola.

10 h · La Nimfa

Sopar de germanor i ball amb el
conjunt Tiempo.

Hi col·labora:

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

33è Festival
Prodisminuïts Psíquics
del Masnou

Tot el dia · Mercat Municipal

Revetlla de Sant Joan

Tècniques de muntatge
de bijuteria

Es podrà conèixer la història de l’església, i veure’n les diferents etapes
de construcció, els campanars, les
campanes, els altars, les imatges,
les reconstruccions i les últimes
millores. També es podrà pujar al
campanar per gaudir de les vistes
de la vila. Inscripcions a Gent del
Masnou (carrer del Dr. Agell, 9),
tardes laborables de 18 a 20.30 h.

SANT JOAN

Celebració de la revetlla
de Sant Pere

21.30 h · Plaça de Ramón y Cajal

De 16 a 20 h · Edifici Centre
El objectes cal que siguin de 2ona.ma, i en bon estat
Inscripció:
(1a planta,
aula
3)5 euros
Informació: fleamarketelmasnou@gmail.com
Ho organitza:

10 Dimarts

Ho organitza: Associació de Veïns d’Ocata,
amb la col·laboració de l’Ajuntament del
Masnou

Londres, Berlin, París, New York,
Flea
Market
delalMasnou
Barcelona
i ara
Masnou

Primer
mercat de
segona
mà.
I mercat
de
2ona.ma

28 Dijous

19 h · Biblioteca Joan Coromines

9 Dissabte

leaarket
FM
snou
El Masn

23 Dissabte

Preu: 5 euros.

Ho organitza: Enreda Teatro

Actuació de la
Companyia Trifaldó
amb l’espectacle L’es3

Festival Port Masnou
Activitat emmarcada dins del Festival de Teatre Còmic Ple de Riure
Ho organitza: Port Masnou.
Hi col·labora: Ajuntament del Masnou

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

Circuit del trenet

Els segons i quarts diumenges de
cada mes, d’11 a 13 h, al parc temàtic de Caramar. Per a més informació: trenetmasnou@gmail.com
Grup dinàmic de pràctiques
d’anglès
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 han assistit
alguna vegada a les sessions perquè
preparin opinions i punts 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.

Tertúlia literària al voltant
del llibre Las mujeres que
corren con los lobos

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.

Sortida de vuit dies
a Platja d’Aro

El Casal de Gent Gran Can Malet
organitza una sortida de vuit dies
a Platja d’Aro. La sortida serà el
30 d’agost a les 10.30 h. Per a més
informació i reserves, contacteu
amb el Casal de Gent Gran Can
Malet (ptge. de Marià Rossell, 2.
Tel. 93 555 47 26).

el Masnou viu
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L’estiu, també pot ser temps
d’oportunitats

Editorial

Pere Parés
Alcalde

El mar, inevitablement, per la ubicació de la nostra vila, ha condicionat la nostra història i el nostre
tarannà, que és obert i tolerant. Per tant, no és estrany que l’estiu, amb totes les celebracions que
comporta, sigui per a nosaltres l’època més especial de l’any. Malgrat el que pugui semblar, aquest
pensament no és una concessió a la frivolitat. El bon temps de l’estiu i el mar poden significar
moltes coses, també noves oportunitats, i no només per a l’oci. És veritat que celebracions com
la Festa Major o els diferents festivals (Fascurt i Ple de Riure) que es fan a la platja ens poden
ajudar a omplir i enriquir el nostre temps lliure, però també ho és que es creen noves possibilitats
d’ocupació al sector serveis, i, especialment, noves oportunitats d’enfortir els lligams personals,
d’amistat, de veïnatge i de col·lectiu, que, al cap i a la fi, són els que acaben sostenint els éssers
humans. Per tant, no deixem perdre les diferents oportunitats que el nostre poble ens ofereix amb
l’arribada de l’estiu. A més a més, a la Festa Major d’enguany celebrem els dos-cents anys de la
constitució de l’Ajuntament del Masnou, i això cal celebrar-ho. Continuem fent anys, continuem
fent història.

Dolça Roca pregunta

És una bona notícia que finalment hagin
tret la piscifactoria del nostre mar, però
encara es pot veure que en queden restes.
Quan es trauran? Quedarà així per sempre? Crec que, ja que han començat una
tasca, estaria bé acabar-la.

Eduard Garcia respon
Regidor de Medi Ambient

La piscifactoria va tenir força activitat
fa uns anys, però va caure en desús i, per
aquest motiu, recentment se n’ha retirat
la plataforma. Ara bé, es va optar per
conservar les gàbies, ja que són aprofitables per a altres cultius, com ara bivalves i altres tipus de mol·luscs. Des de la
Direcció General de Pesca i Afers Marítims s’està valorant aquesta activitat, que
representaria una font econòmica per al
nostre municipi amb un impacte ambiental molt menor que l’explotació anterior.

)

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.

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.

:

@

M’agrada / No m’agrada

:)

Línia
directa

La Festa Major és la celebració més important de l’any
de la nostra comunitat. Enguany, a més, adquireix un
significat especial, ja que es commemoren els dos-cents
anys de constitució del nostre Ajuntament. Per tant, tot
el programa de la celebració té un to històric marcat que,
alhora, és una manera de reivindicar les arrels, la identitat i les característiques pròpies que han determinat que
el Masnou d’avui dia sigui el que és. Així, la Festa Major
oferirà la possibilitat, a més, de gaudir de nombroses propostes d’oci i d’aprofundir en el coneixement de la nostra
vila. El Masnou continua sent un municipi amb vitalitat
i amb força actius, que continua avançant malgrat les
circumstàncies. I perquè així sigui, des de les diverses
regidories es proposen activitats i serveis que, òbviament,
no serien res ni tindrien cap sentit sense la col·laboració
i la comprensió de la ciutadania.

M’agrada
Piles, fileres i quatre barres
M’ha agradat que al Masnou i
arreu del territori, almenys per un
dia, la llegenda i la màgia de les
lletres, les pàgines i el disseny de
les cobertes ens hagin fet oblidar
les paraules crisi, dèficit, intervenció, retallades... i que la vermellor
de les roses hagi diluït la intensitat amb què les sentim massa
sovint en el nostre dia a dia. Benvingut sigui, doncs, Sant Jordi.

NO M’agrada
En primer lloc, que els
cotxes corrin tant per dins
del poble, fins al dia en
què hi hagi una desgràcia.
En segon lloc, tampoc no
m’agrada anar a la platja,
especialment per la zona
propera al Club Nàutic, i
trobar tants excrements
de gossos. És fastigós i diu
molt de la gent que ho permet.

Mariona Rifà

David Pascual

Imatges del record

Si podeu aportar més informació sobre les fotografies que es van
publicant, podeu enviar un correu electrònic a arxiu@elmasnou.cat.

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.

Fotografia dels treballadors dels Laboratoris del Nord d’Espanya, SA, del Masnou, d’autoria desconeguda, durant el
berenar de germanor ofert al personal pel seu director tècnic, el Dr. Rafael Cusí i Furtunet, en ocasió del seu vuitantè
aniversari (25 de març de 1960), i que tingué lloc el 28 de
març del 1960, als menjadors dels laboratoris esmentats.
Procedència: Fons Arturo Pascual. AFMM
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Edició:
     

Informació

SERVEIS

URGÈNCIES

Coordinació: Alcaldia

Ajuntament
93 557 17 00

Redacció: Sònia Hernández i Mireia Cuxart

Àrea de Manteniment
i Serveis
93 557 16 00

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

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

Suport fotogràfic: Raül Andreu
Correcció lingüística: Mònica Clotet
Servei de Correcció de l’Ajuntament
Disseny i maquetació: Josep Puig
Producció: RRB    

Dipòsit legal: B-9961-1979

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

Biblioteca Pública
Joan Coromines
93 540 90 56
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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La Festa Major del Masnou
fa història

CEDIDA

L’eix principal de la celebració serà la commemoració dels dos-cents anys de la constitució de l’Ajuntament

El pailebot Santa Eulàlia fondejarà la costa del Masnou per Festa Major.  

Entre el 28 de juny i l’1 de juliol d’enguany, el Masnou celebrarà la seva Festa Major. Sota el lema “Fem història”, el programa de festes, elaborat conjuntament per la Comissió de Festes i l’Ajuntament, s’estructura a partir d’un eix temàtic
central: la commemoració del segon centenari de la constitució de l’Ajuntament de la vila. Tal com era d’esperar, una
efemèride així encara fa més gran la celebració. Per tant, si el veritable protagonista d’una Festa Major sempre és el seu
poble, en aquesta ocasió ho serà amb més raó. A més a més, el programa d’actes també oferirà la possibilitat d’acostar-se
a la història de la vila i conèixer-la una mica millor. El programa de festes, que enguany també tindrà novetats importants
des del punt de vista del format, es presentarà públicament el 8 de juny a les 20.30 h, a la Biblioteca Joan Coromines. A
més de donar a conèixer totes les activitats programades per la Comissió de Festes i per l’Ajuntament, durant l’acte, la
historiadora masnovina Rosa Toran pronunciarà la conferència “Dos-cents anys d’independència municipal”, en què es
farà un repàs de l’aparició del Masnou com a municipi independent i els seus dos-cents anys d’història.

El pregó: viatge al passat

El pregó, inici oficial de la Festa
Major, serà el dijous 28 de juny.
El Grup d’Aficionats al Teatre (GAT) del Masnou viatjarà
al passat per recrear el que podria
haver estat una escena quotidiana al municipi quan estrenava
la seva independència tot just fa
dos-cents anys. Els Trabucaires
del Vi d’Alella acompanyaran el
començament de la Festa Major.
El castell de focs artificials a
la platja d’Ocata continuarà sent

Es podrà veure el
mateix dia i sobre
el mateix escenari
La Salseta del
Poble Sec i l’Orquestra Plateria
un dels puntals del programa, el
28 de juny, a la nit, a càrrec de
Pirotècnia Igual. Aquella mateixa nit, se celebrarà la revetlla,

que continuarà amb una traca, en
aquest cas musical, que protagonitzaran l’Orquestra Plateria
i La Salseta del Poble Sec,
totes dues la mateixa nit i sobre
el mateix escenari.
Les tradicions, més vives que mai

Continuant amb les tradicions
imprescindibles, el correfoc
juvenil serà el dijous 28 de juny,
mentre que el correfoc gran tindrà lloc el dissabte 30 de juny. El
mateix dissabte, hi haurà la tro-

bada de gegants, amb l’habitual
plantada davant l’església i la
posterior cercavila pels carrers
del municipi.
El dia central de la celebració,
el divendres 29 de juny a les 11
del matí, dia de Sant Pere, patró
de la vila, es durà a terme la missa
solemne concelebrada, a càrrec
de la Coral Sant Jordi, a la
renovada parròquia de Sant Pere.
A la nit, el mateix dia de Sant
Pere, l’Orquestra Internacional Selvatana posarà la música

i l’animació del ball tirat de festa
major, al Casino.
Tampoc no faltarà la nit d’havaneres, el dissabte 30 de juny, a
la platja d’Ocata, amb l’Agrupació d’Havaneres Xarxa. A més
d’escoltar i cantar les malenconioses cançons marineres, es podrà
gaudir d’una sardinada popular i
l’inexcusable rom cremat.
Els més petits són una de
les bases fonamentals de la
festa, i com a tals també tindran les seves propostes, entre
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les quals destaca l’actuació del
Centre de Titelles de Lleida, que portarà la representació de l’obra Gúlliver al país
de Lil·liput (en el moment de
tancar aquesta edició, encara
no s’havia confirmat el dia de
la representació).

Jaume
Oliveras
Regidor
de Cultura

Les associacions, imprescindibles

L’Orquestra Plateria.

CEDIDA

L’Always Drinking Marching Band.

La història, també al cartell

La Coral Sant Jordi.

L’esport i el mar

Com cada any, el programa de
Festa Major també té una part
important d’activitats esportives.

CEDIDA

La festa jove,
als Jardins de
la Nimfa, acollirà el concert de
l’Always Drinking
Marching Band
Cal destacar-ne propostes com
la tradicional Travessa al Port,
que enguany arriba a la divuitena edició, o la jornada de portes
obertes del Club Ocata Vent, el
diumenge 1 de juliol. Aquest Club
oferirà als visitants les seves
embarcacions per realitzar passejades marítimes i apropar-se
fins al pailebot Santa Eulàlia,
que durant el diumenge fondejarà la costa del Masnou. També,
durant el diumenge es podrà
visitar el llagut de vela llatina
Sant Ramon, vaixell destinat a
la pesca i al cabotatge, que estarà
atracat al port del Masnou durant
el matí.

Enguany, la Festa Major serà
més curta quant a dies, però
també més intensa. Hem volgut establir un eix temàtic
amb un lema: “Fem història”.
Fa dos-cents anys que es va
constituir el primer consistori, i aquest esdeveniment ha
de marcar el programa de la
Festa Major i també algunes
de les activitats més destacades d’aquest any. El programa ha combinat les activitats
promogudes directament per
l’Ajuntament amb les iniciatives de les entitats. La Comissió de Festes ha treballat de
manera coordinada amb la
Regidoria de Cultura i d’aquí
ha sortit el programa de la
Festa Major. Vull destacar el
paper que han tingut les entitats de la nostra vila, ja que
gràcies a elles i a la seva col·
laboració hem pogut assolir
una programació digna i molt
especial per a la Festa Major
de Sant Pere d’enguany.

barà amb un concert de la Jove
Orquestra del Masnou davant
de l’edifici de l’Ajuntament del
carrer de Roger de Flor, sobre
el qual es projectarà un passeig
visual i sonor pels dos-cents anys
d’història del consistori masnoví,
mitjançant les noves tecnologies
i amb un mapping 4D espectacular, que anirà seguit d’uns focs
d’artifici a càrrec de la Colla de
Diables.
CEDIDA

rers engalanats de Pere Grau
i de Sant Rafael; la recreació
d’una llotja de peix, organitzada pel Club del Ritme amb la
col·laboració del Museu Municipal de Nàutica del Masnou;
diverses activitats infantils,
com la gimcana històrica dedicada al públic familiar; les diverses activitats proposades pels
veïns del carrer de Sant Rafael
i el carrer de Pere Grau; la presentació de la coral infantil
de l’Associació UNESCO del
Masnou; el concurs de paelles de l’Associació de Veïns de
Ramón y Cajal; el concurs de
truites i pastissos, organitzat
per La Colla de l’Hort dins la
Fira d’Artesania; el Cercatasques de Xalupa; les actuacions
de la gent gran del Casal de Can
Malet per un costat i l’Esplai
de la Gent Gran d’Ocata per
un altre; el concert de la coral
Xabec, i un concert de música
de 1812 organitzat per EMA,
entre d’altres propostes.

CEDIDA

Les associacions i entitats del
Masnou han treballat conjuntament amb l’Ajuntament per
aconseguir un programa de
Festa Major que satisfaci tothom. Algunes de les propostes
més destacades d’aquests col·
lectius són els tradicionals car-

El programa de
Festa Major es presentarà el dia 8 de
juny, a les 20.30 h, a
la Biblioteca

5

La Salseta del Poble Sec.

La festa jove, als jardins
de la Nimfa

Una comissió de treball d’associacions joves del municipi ha organitzat les activitats de Festa Major
que tindran lloc als jardins de la
Nimfa. Allà, durant els dies de
celebració que inclou el progra-

ma, hi ha previstos diversos actes
i propostes diferents, com ara el
concert de la formació musical
Always Drinking Marching
Band, el primer concurs de porronaires, la gimcana Enturkada i
un torneig de futbol platja de fi
de festa per als més esportistes.

Dos-cents anys en imatges
i música

En una Festa Major tan especial,
la Comissió de Festes i l’Ajuntament proposen una cloenda especialment emotiva i amb la qual
es retrà homenatge a la vila del
Masnou. Així, la celebració aca-

Judit Martínez és la guanyadora
del XXV Concurs de Cartells de la
Festa Major, ja que la seva obra va
comptar amb un total de 118 vots
dels 251 que s’havien dipositat a
l’urna que es va obrir el dissabte 5
de maig, a la Biblioteca Joan Coromines. El cartell serà la imatge
oficial de la Festa Major de Sant
Pere. El premi està dotat amb 600
euros. L’obra de Judit Martínez
va ser l’escollida entre els tres cartells seleccionats com a finalistes
d’entre els dinou que s’havien presentat al concurs. Els vilatans van
poder votar el cartell que més els
agradés, durant el període en què
van ser exposades totes les obres
presentades al concurs a la Biblioteca Joan Coromines.
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Plens de març, abril i maig
El Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió extraordinària,
va aprovar, el dimecres 28 de
març, un pla d’ajust per garantir
l’estabilitat pressupostària, els
límits de deute i els terminis de
pagament a proveïdors de conformitat amb el Reial decret llei
4/2012, de 24 de febrer.
El Pla d’ajust s’ha elaborat en
compliment dels reials decrets llei
4/2012, de 24 de febrer, i 7/2012, de
9 de març, segons els quals l’Estat
ha creat un instrument de finan-

El Ple del mes d’abril va tenir
lloc el dijous dia 19, a la sala
de sessions de la casa consistorial, i s’hi van aprovar els
punts següents:
Modificació de l’article 24 del
Reglament de protocol, honors
i distincions de l’Ajuntament del
Masnou. Aprovada per unanimitat.
Renovació dels membres de la
Comissió d’Honors i Distincions.
Aprovada per unanimitat.
Declaració de compatibilitat
d’una arquitecta. Aprovada per
unanimitat.
Declaració de compatibilitat
d’un arquitecte. Aprovada per
unanimitat.
Aprovació de l’expedient i del
plec de condicions per a l’adjudicació del contracte d’arrendament del local comercial núm.
67 del port esportiu del Masnou.
Aprovada amb els vots a favor
de CiU (8 regidors), ERC-AM (3
regidors), PSC (4 regidors), PP (2
regidors) i GIM (1 regidor), i en
contra d’ICV-EUiA-E (3 regidors).

El dijous 17 de maig de 2012,
es va celebrar la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament en
què es van aprovar els punts
següents:
Modificació de la proposta
aprovada al Ple de l’Ajuntament
del 19 d’abril de 2012 relativa al
Reglament de l’equipament cívic
de Ca n’Humet. Aprovada per unanimitat.
Donar compte de la modificació
efectuada en el tràmit de rectificacions prevista en el procediment
relatiu a les obligacions pendents
de pagament de conformitat amb
el Reial decret llei 4/2012, de 24
de febrer.
Aprovació i reconeixement
extrajudicials de crèdits en el
marc del RDL 4/2012. Aprovats
amb els vots a favor de CiU (8
vots), ERC-AM (3 vots), PSC (4
vots) i GIM (1 vot); en contra,
d’ICV-EUiA-E (3 vots), i l’abstenció de PP (2 vots).
Es van presentar dos punts
d’urgència:
Aprovació del conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l’Esport i l’entitat
Ajuntament del Masnou, per al
finançament de la construcció del
Pavelló de patinatge. La urgència

çament perquè els ajuntaments
puguin fer front fins al 15 de març
de 2012 a les factures pendents de
pagament registrades a l’Ajuntament abans del 31 de desembre de
2011. En el cas del Masnou, mitjançant aquest crèdit, es podrà assumir el pagament de factures per un
import d’1.200.000 euros. Aquests
diners, però, hauran de ser tornats
en un termini de deu anys. Precisament, l’objectiu principal del Pla
d’ajust és poder demostrar que
aquesta devolució serà possible.
Segons l’Equip de Govern,

l’Ajuntament del Masnou s’ha
adscrit a la proposta del Govern
central perquè permetrà millorar
la situació del romanent de tresoreria, ja que, en definitiva, funcionarà com un crèdit, la qual cosa
suposa una bona oportunitat en
una situació en què les entitats
financeres en dificulten l’obtenció.
Cal tenir present, no obstant
això, que l’Ajuntament del Masnou
ja havia iniciat el seu sanejament,
en aprovar un pressupost amb un
superàvit que permetia eixugar el
romanent negatiu provinent del

tancament de l’exercici 2010.
El Pla d’ajust preveu també
la reducció de determinades despeses, com ara l’externalització
d’alguns determinats serveis. El
punt va ser aprovat amb els vots a
favor de l’Equip de Govern (CiU i
ERC-AM, 11 vots) i el PP (2 vots),
en contra del PSC (4 vots) i ICVEUiA-E (3 vots), i l’abstenció del
GIM (1 vot).

Aprovació dels Estatuts de l’Associació Maresme Marítim i adhesió de l’Ajuntament del Masnou
a aquesta Associació. Després
d’haver-hi incorporat una esmena d’ICV-EUiA-E, va ser aprovat
amb els vots a favor de CiU (8
regidors), ERC-AM (3 regidors),
PSC (4 regidors), PP (2 regidors)
i GIM (1 regidor), i l’abstenció
d’ICV-EUiA-E (3 regidors).
Aprovació del Reglament de
l’equipament cívic de Ca n’Humet. Aprovada amb els vots a
favor de CiU (8 regidors), ERCAM (3 regidors), PP (2 regidors)
i GIM (1 regidor), i en contra del
PSC (4 regidors) i ICV-EUiA-E (3
regidors).
Aprovació de la minuta del conveni d’autorització del pas subterrani de conducció d’aigua i d’ocupació permanent per a l’abastament de poblacions segons el
projecte constructiu de substitució
de l’artèria Premià de Mar-Alella.
Aprovada amb els vots a favor de
CiU (8 regidors), ERC-AM (3 regidors), PSC (4 regidors), PP (2 regi-

dors) i GIM (1 regidor), i en contra
d’ICV-EUiA-E (3 regidors).
Ratificació de l’acta de conformitat amb el resultat de la revisió
econòmica definitiva del contracte
de gestió, en règim de concessió,
de la instal·lació i l’explotació del
servei d’aparcament amb limitació
horària en diverses vies del municipi del Masnou. Aprovada amb els
vots a favor de CiU (8 regidors),
ERC-AM (3 regidors) i PSC (4 regidors); en contra d’ICV-EUiA-E (3
regidors), i l’abstenció de PP (2
regidors) i GIM (1 regidor).
Aprovació inicial del Reglament
regulador del servei d’estacionament amb limitació horària de
vehicles a l’espai públic al municipi del Masnou. Després d’haver-hi incorporat esmenes d’ICVEUiA-E, va ser aprovada amb els
vots a favor de CiU (8 regidors),
ERC-AM (3 regidors), ICV-EUiA-E
(3 regidors), PP (2 regidors) i GIM
(1 regidor), i en contra del PSC (4
regidors).
Resolució de les al·legacions al
Pressupost inicial 2012 i aprova-

ció definitiva del Pressupost. Pel
que fa als punts 1, 2 i 5, aprovats
amb els vots a favor de CiU (8
regidors), ERC-AM (3 regidors),
ICV-EUiA-E (3 regidors), PP (2
regidors) i GIM (1 regidor), i l’abstenció del PSC (4 regidors). Pel
que fa als punts 3 i 4, els vots a
favor de CiU (8 regidors), ERCAM (3 regidors), PP (2 regidors) i
GIM (1 regidor); en contra d’ICVEUiA-E (3 regidors), i l’abstenció
del PSC (4 regidors).
Punt d’urgència: Ratificació del
Decret amb data 16 d’abril de 2012
en virtut del qual s’aprova la correcció de l’errada material observada a la clàusula cinquena del
plec de clàusules administratives
particulars que regeixen la contractació, mitjançant procediment
obert amb diversos criteris d’adjudicació, 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.
Aprovat per unanimitat.

Mocions
Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM per incentivar la
participació als plens d’associacions, entitats i col·lectius. No va
ser aprovada, en comptar amb els
vots a favor del PSC (4 regidors);
en contra de CiU (8 regidors) i
ERC-AM (3 regidors), i l’abstenció
d’ICV-EUiA-E (3 regidors), PP (2
regidors) i GIM (1 regidor).
Moció presentada pel Grup
Municipal del GIM per demanar
que es compleixin els terminis
establerts legalment per donar
resposta a totes les instàncies
presentades pels ciutadans, fins i
tot garantir-ne la resposta en cas
de silenci administratiu. Va passar
a comissió informativa.

va ser aprovada amb els vots a
favor de CiU (8 vots), ERC-AM (3
vots), PSC (4 vots), PP (2 vots) i
GIM (1 vot), i l’abstenció d’ICVEUiA-E (3 vots), i la proposta
també va ser aprovada amb el
mateix resultat que la votació.
Resolució de l’expedient de revisió d’ofici en relació amb l’article
9 de l’annex del pacte de condicions laborals del personal funcionari, relatiu a la Policia Local.
Tant la urgència com la proposta
van ser aprovades per unanimitat.

Moció presentada pel Grup
Municipal d’ICV-EUiA-E per proposar actuacions en relació amb
les escoles bressol municipals.
ERC-AM i CiU van presentar un
conjunt d’esmenes que van ser
sotmeses a votació perquè ICVEUiA-E no les va acceptar. Les
esmenes van comptar amb el vot a
favor de l’Equip de Govern (CiU i
ERC-AM, 11 vots) i el GIM (1 vot);
els vots en contra d’ICV-EUiA-E
(3 vots) i el PSC (4 vots), i l’abstenció del PP (2 vots). La votació
de la moció, amb les esmenes
incorporades, va comptar amb
el vot afirmatiu de tots els grups
municipals, excepte el PP, que es
va abstenir (2 vots).
Moció presentada pel Grup
Municipal del PSC en defensa dels
centres educatius municipals i del
manteniment de la xarxa pública
d’escoles bressol. Aprovada per
unanimitat.
Moció presentada pel Grup
Municipal del PSC en defensa
de les polítiques locals d’ocupació davant la retallada dels pressupostos generals de l’Estat en
matèria de polítiques d’ocupació.
Acceptades les esmenes presentades per l’Equip de Govern, va ser
presentada com a moció conjunta del PSC, CiU i ERC-AM i es va
retirar de l’ordre del dia la moció

relativa al mateix tema presentada per CiU i ERC-AM. Va comptar
amb el vot afirmatiu de tots els
grups municipals, excepte el PP,
que es va abstenir (2 vots).
Moció presentada pel Grup
Municipal d’ICV-EUiA-E de
suport a l’Escola Municipal de
Música del Masnou. ERC-AM i
CiU hi van presentar un conjunt
d’esmenes que van ser sotmeses
a votació perquè ICV-EUiA-E no
les va acceptar. Les esmenes van
comptar amb el vot a favor de
l’Equip de Govern (CiU i ERCAM, 11 vots) i el GIM (1 vot); els
vots en contra d’ICV-EUiA-E (3
vots) i el PSC (4 vots), i l’abstenció del PP (2 vots). La votació de
la moció, amb les esmenes incorporades, va comptar amb el vot
afirmatiu de tots els grups municipals, excepte el PP, que es va
abstenir (2 vots).

tar amb el vot a favor de tots els
grups municipals, excepte ICVEUiA, que es va abstenir (3 vots).

Mocions
Moció presentada pel Grup
Municipal d’ICV-EUiA-E a proposta de la comissió promotora,
de suport a la iniciativa legislativa
popular de la regulació de la dació
en pagament, de paralització dels
desnonaments i de lloguer social. ICV-EUiA-E va acceptar les
esmenes proposades per l’Equip
de Govern (CiU i ERC-AM), amb
la qual cosa es va presentar com
a moció conjunta i es va retirar
de l’ordre del dia la moció relativa al mateix tema presentada per
ERC-AM i CiU. La moció, amb les
esmenes incorporades, va comptar amb el vot a favor de tots els
grups municipals (19 vots), excepte el PP (2 vots), que es va abstenir.

Durant el Ple, també es va
sotmetre a aprovació el punt
següent:

Es va presentar una moció
d’urgència:
Moció dels grups municipals de
Convergència i Unió i Esquerra
Republicana de Catalunya-Acord
pel Masnou sobre el futur de
l’Escola Municipal de Música. La
urgència va comptar amb el vot a
favor de tots els grups municipals,
excepte el GIM (1 vot), que es va
abstenir. La proposta va comp-

Desestimació del recurs de reposició interposat en data 7 de març
de 2012 per UGT, per SPPME-CAT i
per CSI-CSIF contra l’acord del Ple
municipal del 22 de desembre de
2011, pel qual s’acorda modificar
la plantilla, el catàleg i la relació
de llocs de treball. Aprovat amb els
vots a favor de l’Equip de Govern
(CiU i ERC-AM, 11 vots) i el PP (2
vots), en contra del PSC (4 vots) i
ICV-EUiA-E (3 vots), i l’abstenció
del GIM (1 vot).
Prèviament, n’havia estat ratificada la urgència per unanimitat.

Intervencions del públic
En el torn de les intervencions del
públic, algunes persones van
plantejar diverses consultes sobre
la nova taxa de clavegueram, la
gestió de les escoles bressol i el
manteniment i la neteja de punts
concrets del municipi.

Intervencions del públic
En el torn d’intervencions del
públic, el tema que més va ocupar l’atenció de la ciutadania
que va assistir a la sessió va ser
el futur de l’Escola Municipal de
Música. També hi va haver diverses consultes sobre les tarifes de
les escoles bressol municipals i la
sol·licitud a l’Equip de Govern per
part de l’Acampada del Masnou
de més informació sobre la seva
activitat.
Ple extraordinari del mes
de maig

El Ple extraordinari del mes
de maig es va celebrar el
dilluns 14, a la sala de sessions
de la casa consistorial, i s’hi va
aprovar el punt següent:
Aprovació de l’operació de préstec en el marc del RDL 4/2012, de
24 de febrer. Aprovat amb els vots
a favor de CiU (8 regidors), ERCAM (3 regidors) i PP (2 regidors);
en contra del PSC (4 regidors) i
ICV-EUiA-E (3 regidors) , i l’abstenció del GIM (1 regidor).
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Retirada la plataforma de la
piscifactoria del litoral masnoví
L’Equip de Govern de l’Ajuntament celebra el desmantellament d’aquesta estructura

CEDIDA

les administracions amb competència sobre el tema i a pressionar
perquè les tasques de desmantellament s’agilitzessin. Tot i que les
competències sobre la piscifactoria corresponien a la Generalitat, des del consistori s’ha fet un
seguiment minuciós de totes les
gestions després que l’empresa que
l’explotava comercialment abandonés l’activitat. Les reunions i les
preses de contacte amb els organismes que en tenien la competència van ser més freqüents entre els
mesos de novembre i desembre,
fins que, al mes de gener, el regidor
de Medi Ambient va aconseguir el
compromís de la directora general
de Pesca i Afers Marítims, Mercè
Santmartí, d’agilitar-ne les tasques de desmantellament. Precisament va ser Mercè Santmartí qui
va comunicar personalment a l’alcalde, Pere Parés, el divendres 30
de març al matí, que les tasques de
desmantellament s’estaven duent
a terme de manera satisfactòria.
A continuació, l’alcalde va comunicar la notícia als portaveus dels
grups municipals i a les entitats de
la vila.
Tot i que en un principi s’havia
valorat la possibilitat de submergir
la plataforma de la piscifactoria,
finalment es va optar pel desmantellament, que no ha suposat cap
cost per a cap de les administracions implicades. L’opció de la
immersió es va descartar per les
possibles conseqüències mediambientals que en podien derivar.

SÒNIA HERNÁNDEZ

Moment de les tasques de desmantellament de la piscifactoria.

SÒNIA HERNÁNDEZ

El divendres 30 de març, al migdia, va finalitzar la retirada de la
plataforma de la piscifactoria que
fins llavors havia format part del
paisatge marítim del Masnou. Les
gàbies, part també de la piscifactoria, s’han conservat, ja que són
aprofitables per a altres cultius;
per tant, cal continuar respectant
l’abalisament existent. Els treballs
de desmantellament van començar a les sis del matí i cap al migdia
les restes van ser arrossegades a
remolc cap al port de Barcelona.
La imatge de l’horitzó diàfan del
Masnou ha estat factible després
de les gestions dutes a terme per
l’Ajuntament del Masnou amb el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural de la Generalitat, i ha
estat possible també gràcies a la
col·laboració de l’empresa Pectimar s.l., la Capitania Marítima de
Barcelona i l’Autoritat Portuària
de Barcelona.
L’Equip de Govern de l’Ajuntament del Masnou va celebrar
la retirada de la plataforma de la
piscifactoria, que va qualificar com
un esdeveniment molt esperat i de
transcendència per al municipi.
Una mostra de la preocupació
sobre aquest tema són les mocions que es van aprovar al Ple per
unanimitat al desembre del 2008 i
a l’octubre del 2011. El regidor de
Medi Ambient, Eduard Garcia,
ha explicat que l’Equip de Govern
actual ha dedicat molts esforços a
traslladar aquesta preocupació a

L’horitzó del Masnou abans i després de la retirada.

El Ple de l’Ajuntament aprova un conveni
amb el Consell Català de l’Esport per
a la construcció del pavelló de patinatge

L’Estat obliga
a augmentar l’IBI

Terreny annex al Complex Esportiu Municipal.

El Ple de l’Ajuntament va aprovar,
durant la sessió del 17 de maig, el
conveni de la concessió de subvenció per part del Consell Català
de l’Esport per a la construcció
del nou pavelló de patinatge.
Segons l’acord, l’Ajuntament ha
de rebre 1,3 milions d’euros per
a aquest nou equipament espor-

tiu de tecnificació, que es podria
ubicar annex al Complex Esportiu Municipal. Segons el regidor
d’Esports, Jordi Matas, “l’aprovació del conveni de la subvenció
no suposa que s’iniciï d’immediat
la construcció del pavelló, ja que
el projecte del govern municipal
anterior era de 3 milions d’euros

RAÜL ANDREU

i l’Equip de Govern actual ho
veu desproporcionat”. L’edil ha
volgut remarcar que és una bona
notícia, perquè s’ha aconseguit
assegurar una subvenció, “acció
en la qual s’ha estat treballant els
darrers mesos”, ha afirmat.
Tal com ha explicat el regidor, el consistori continua treballant en aquest projecte, tot i
que no es tractarà d’un pla tan
ambiciós com el que s’havia previst inicialment. “Es tracta de
tenir un equipament digne, entre
altres usos, per poder assegurar
que els esportistes que porten el
nom del Masnou per tot el món,
com és el cas del Club de Patinatge, puguin entrenar en les
condicions necessàries”, ha
explicat Jordi Matas.

RAMON BOADELLA

L’acord destina una subvenció d’1,3 milions d’euros al nou equipament,
que es podria construir annex al Complex Esportiu Municipal

Aquest any, l’impost de béns immobles té un increment d’un 13,5%
en total. Això es deu, primer, a l’augment aprovat per l’Ajuntament
en les seves ordenances fiscals la tardor passada, que el va establir
en un 3,2%, i que tenia per objectiu compensar l’efecte mitjà de
la inflació en el conjunt de l’any 2011. La inflació interanual es va
situar finalment en un 3,3%, en línia amb allò previst.
Posteriorment, el 29 de desembre, el govern de l’Estat va aprovar un decret llei que obliga tots els ajuntaments a incrementar
un 10% l’IBI, tant per a l’exercici 2012 com per al 2013. Aquesta
mesura estatal té com a objectiu principal contribuir a sanejar les
finances locals amb els tributs propis dels ajuntaments i dels seus
ciutadans, i és una imposició que no ha deixat cap marge de maniobra als ens locals. Per tant, finalment, l’increment de l’impost
representa un 13,5%, malgrat que la decisió de la corporació hauria estat aplicar un increment sensiblement menor.
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Acompanyament, orientació i suport
per buscar feina
La inserció laboral dels itineraris personals (IPI) al Masnou supera la xifra del 26%
En acabar la temporada 20102011, un total de 50 persones de
les 190 que havien estat usuàries
del programa IPI (itinerari personal d’inserció) havien trobat
feina. Les xifres posen de manifest que, en aquesta sisena edició, el servei ha superat el 26%
d’inserció laboral, que és el seu
objectiu últim. Per aconseguir-ho,
aquest servei, que s’ofereix des
de Promoció Econòmica, inclou
accions d’informació, orientació,

acompanyament i seguiment en
la recerca de feina. Així, mitjançant tutories, tallers o sessions
de grup, s’hi pot aprendre des de
com fer i millorar el currículum
fins a com plantejar-se una entrevista de feina o descobrir noves
competències i aptituds per, si
cal, replantejar l’orientació en
la seva trajectòria professional.
Una part important del programa
s’adreça a fer aflorar el potencial
de cadascú, i mostrar que l’acti-

SÒNIA HERNÁNDEZ

En aquesta sisena
edició del programa IPI, 50 usuaris
han trobat feina
Cristina Ruiz Benito, antiga usuària de l’IPI.

tud personal juga un paper molt
important en la recerca i l’obtenció d’una feina.
“És un suport útil quan
et sents perdut a l’hora de
buscar feina”
Cristina Ruiz Benito, de 38
anys, ha estat usuària de l’IPI
entre el novembre del 2011 i el

febrer del 2012. Valora molt positivament que des de Promoció
Econòmica l’ajudessin a millorar el seu currículum, les cartes
de presentació o a preparar les
entrevistes, però assegura que
el més important per ella va ser
que l’ajudessin a descobrir noves
competències i aptituds. Després
de catorze anys treballant de cara

El Masnou formarà part de
l’Associació Maresme Marítim

al públic, quan va perdre la feina
a la botiga de fotografies en què
treballava, va haver de reorientar
la seva trajectòria professional,
per a la qual cosa reconeix que
van ser de molta utilitat tant les
tutories amb la tècnica del servei com les sessions de grup. “De
vegades funciona gairebé com
una teràpia, perquè surts de les
sessions veient les coses d’una
altra manera, et sents més capaç
de sortir-te’n”, afirma. Ara, no ha
pogut finalitzar el programa perquè ha trobat una feina per fer
una substitució de cinc mesos
en una escola bressol: “Després
de tant de temps treballant de
cara al públic, tot i que tinc la
titulació de tècnica especialista
en jardí d’infància, m’inquietava
una mica tornar a treballar amb
nens, però estic molt contenta.”
Encara que no li han ofert la
feina directament des de Promoció Econòmica, assegura que
tot el que ha après i ha millorat
amb l’IPI ha estat molt útil per
aconseguir-la. També insisteix a
afirmar que els resultats del programa depenen, a parts iguals,
de l’actitud de la persona usuària
i de la tutora que la guia, “i en
aquest sentit he de dir que m’he

sentit molt ben guiada i acompanyada”, afirma.
Després de la seva experiència, la Cristina aconsella aquest
servei a tothom. Per poder-hi
accedir, cal estar en situació
d’atur i adscrit com a demandant
d’ocupació no ocupat a l’Oficina del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) de Badalona.
Des d’allà, es deriva la persona
interessada per mantenir la primera entrevista amb la tècnica
del programa. El programa està
subvencionat pel Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat i pel Fons Social Europeu. A Promoció Econòmica de
l’Ajuntament, a més de l’IPI, es
desenvolupen altres programes
d’ocupació, com l’ORIA (adreçat específicament a dones) i el
PEMO (programa experimental
en matèria d’ocupació).
Segons el regidor Quim
Fàbregas: “Les persones que es
queden a l’atur sovint necessiten
el suport de la tècnica especialista perquè les orienti i les ajudi
descobrir noves competències,
que tenen adquirides sense ser-ne
conscients. El programa IPI
acompanya aquestes persones en
el procés de cercar feina.”

Places vacants de cotxe i moto
al pàrquing de l’Edifici Centre
Al pàrquing de l’Edifici Centre, ubicat a la planta -2 del carrer d’Itàlia, 50, actualment hi ha 28 places vacants. Qualsevol persona que
hi estigui interessada pot sol·licitar una plaça a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana. El preu, d’acord amb les ordenances fiscals vigents, és
de 65 euros al mes. Si voleu més informació sobre els pàrquings
municipals us podeu adreçar personalment a la Unitat de Promoció
Econòmica (al carrer d’Itàlia, 50, 1a planta) o bé podeu contactar-hi
per correu electrònic a p.economica@elmasnou.cat.

Vista del port del Masnou.

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del 19 d’abril, va aprovar l’adhesió del consistori a l’Associació Maresme Marítim. D’aquesta
manera, el Masnou entrarà a
formar part, com a membre fundador, de l’Associació, l’objectiu
principal de la qual és fomentar
el desenvolupament econòmic
de totes les activitats relacionades amb el món i la cultura
del mar a la comarca. Per dur
a terme la seva tasca, l’Associació agrupa entitats i institucions
com ara ajuntaments, Consell
Comarcal, ports esportius o
clubs nàutics.

Entre els objectius principals de l’Associació es troben el
foment de l’ocupació, la capacitació i l’especialització professional
en el sector marítim mitjançant
cursos i ofertes de formació a tots
nivells; la definició i el desenvolupament d’iniciatives empresarials
relacionades amb el món i la cultura del mar des de tots els àmbits
i sectors econòmics; potenciar la
dinamització dels ports i la seva
interrelació amb els municipis
de l’entorn; potenciar, igualment,
les activitats socials i esportives
relacionades amb el mar i adaptades per a totes les persones;

difondre la cultura, la tradició i el
coneixement del patrimoni natural del mar, i desenvolupar noves
especialitats empresarials i nous
jaciments d’ocupació relacionats
amb el mar: ciències mèdiques,
salut, dietètica, vies blaves, etc.
A més a més, l’Associació es
proposa treballar per convertir el
Maresme en un referent des del
punt de vista nacional de tot el
que fa referència al sector marítim i posicionar aquest sector
estratègic com un dels motors
socioeconòmics de la comarca,
capaç de generar activitat econòmica i ocupació.

El diumenge 27 de maig, la plaça de Marcel·lina de Monteys i els carrers
de Sant Miquel i Roman Fabra van acollir la tretzena edició de la Fira
Comercial i Gastronòmica, organitzada per la Federació del Comerç, la
Indústria i el Turisme del Masnou, amb el suport de l’Ajuntament. Al
matí, l’alcalde del Masnou, Pere Parés, i el regidor de Promoció Econòmica, Quim Fàbregas, van acompanyar el diputat de Comerç i Esport,
Jordi Subirana, durant la seva visita a aquesta Fira. A més a més,
també hi va assistir una nodrida representació de regidors i regidores
del consistori i representants de la Federació.

SÒNIA HERNÁNDEZ

SÒNIA HERNÁNDEZ

Celebrada la XIII Fira
Comercial i Gastronòmica
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Celebrat el Consell Municipal
de Comerç del Masnou

El regidor Fàbregas va presentar les conclusions de l’estudi i l’enquesta sobre els hàbits de compra i consum.

El dimarts 22 de maig, la sala
consistorial de l’Ajuntament va
acollir una sessió extraordinària
del Consell Municipal de Comerç
del Masnou. L’acte, que va comptar amb l’assistència del diputat
de Comerç i Esports, Jordi

Subirana, va tenir com a objecte principal la presentació dels
resultats de l’estudi i l’enquesta
d’hàbits de compra que va efectuar la Diputació de Barcelona
amb el suport de l’Ajuntament
entre els mesos de febrer i març.

El diputat va fer pública
la voluntat de la seva àrea de
treballar conjuntament amb el
consistori i la resta dels agents
implicats en les polítiques de
suport i promoció del comerç
local. Per la seva banda, l’al-

El Mercat Municipal està preparant una campanya per conscienciar la població masnovina
de mantenir uns hàbits més respectuosos amb el medi ambient
i la sostenibilitat. La seva ubicació al centre de la població hi
facilita l’accés i permet disminuir la utilització dels vehicles
privats, fet que suposava un
estalvi de combustible i d’emissions de CO2.
D’altra banda, una bona part
dels productes que es venen al
Mercat Municipal són de proximitat i, per tant, fomenten l’activitat econòmica del país i redueixen els embolcalls més propis
d’altres tipus d’establiments i els
residus que es llencen sistemà-

RAÜL ANDREU

El Mercat engega una campanya
de sostenibilitat
ticament cada dia en arribar a
casa. També s’hi poden trobar
productes de producció ecològica.
La campanya també vol
recordar la necessitat de reduir l’ús de les bosses de plàstic.
Les parades del Mercat repartiran bosses compostables tipus
samarreta que poden servir per
recollir la matèria orgànica generada a casa. Als clients que disposin de la targeta de fidelització
i comprin amb bosses reutilitzables, cabàs o carretó, se’ls en
lliurarà un paquet.
La campanya es realitzarà en
dues parts: la primera, entre el 4 i
el 18 de juny; i la segona es durà a
terme entre el 9 i el 23 de juliol.

Prospecció d’empreses
La Unitat de Promoció Econòmica, des de principi
d’aquest any 2012, ha engegat de nou un procés de
prospecció d’empreses del territori, que consisteix en
visites realitzades per una tècnica del departament a
les empreses situades al terme municipal. Aquestes
visites tenen com a objectiu, en primer lloc, l’actualització de les dades que Promoció Econòmica té de
les diferents empreses per poder conèixer millor el
teixit empresarial de la vila i posar en marxa accions
que s’ajustin a les seves necessitats. En segon lloc,
amb aquestes visites s’informa les empreses dels
serveis que s’ofereixen des de la Unitat de Promoció
Econòmica i, en concret, del funcionament de la seva

borsa de treball, en la qual poden presentar ofertes de
manera gratuïta que seran gestionades perquè puguin
cobrir ràpidament la seva necessitat de personal. A
més, també des d’aquest departament de l’Ajuntament
es facilita a les empreses una petita explicació dels
avantatges que poden tenir per contractar persones
de determinats col·lectius.
Fins a data d’avui s’han visitat 197 empreses, tant
del sector industrial com comerços i serveis. Atès que
tot aquest procés implica un desplaçament, s’ha aprofitat, al mateix temps, per fer un control de seguiment
en unes cinc-centes empreses i així comprovar-ne la
continuïtat.

calde del Masnou, Pere Parés,
va remarcar la importància del
comerç local per al desenvolupament del teixit social de la
vila i va voler encoratjar tots
els comerciants, mitjançant els
representants que formen part
del Consell de Comerç, a seguir
treballant per aconseguir un
comerç de proximitat capaç de
competir amb el seu valor afegit
contra totes les amenaces.
El regidor de Promoció
Econòmica, Quim Fàbregas,
va ser l’encarregat de presentar les conclusions de l’estudi
i l’enquesta sobre els hàbits
de compra i consum. L’edil va
explicar que el Masnou té una
gran capacitat de retenció dels
consumidors, és a dir, evitar que
marxin a comprar a altres municipis, pel que fa als productes
frescos, als serveis personals,
als productes alimentaris envasats i de neteja. En canvi, es produeixen fuites importants cap a
altres municipis (al voltant del
80% dels consumidors) quan es

tracta de productes com roba,
calçat, electrodomèstics i equips
informàtics.
Com a conclusió, Quim
Fàbregas va explicar que el teixit comercial del Masnou és prou
poderós i consolidat, però que cal
seguir treballant per aconseguir
un comerç de proximitat especialitzat i capaç d’incorporar les
noves tecnologies. El regidor va
assegurar que cal treballar encara
molt, però que, tot i així, l’estudi
ha demostrat que molts municipis voldrien tenir una capacitat de
retenir els consumidors similar a
la del Masnou.
El Consell Municipal de
Comerç està presidit per l’alcalde i en formen part el regidor de
Promoció Econòmica, un representant de cada grup municipal,
així com representants de la
Federació de Comerç, Indústria
i Turisme del Masnou, de l’Associació de Paradistes del Mercat
Municipal i de l’Associació de
Marxants de Mercats de Venda
no sedentària.

Una mostra de
sabates convertides
en objectes artístics
ocupa els aparadors
masnovins

CEDIDA
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La sessió va comptar amb la presència del diputat de Comerç i Esports, Jordi Subirana

A l’escola Ocata, amb les sabates velles que corrien per casa,
els alumnes han inventat avions, dracs, gossos, peixos, pollastres
rostits, libèl·lules, mosques, arbres, motos, cotxes, entrepans...
Des de la primera setmana del mes de maig i durant quinze
dies, una vintena d’aquests objectes artístics es van poder veure
exposats als aparadors de diversos comerços del poble propers
al centre educatiu. Es tracta d’una sabata vella a partir de la
qual els alumnes han realitzat un altre objecte. Cada obra va
acompanyada amb un petit text explicatiu: qui les ha fetes i què
n’han après els alumnes a partir d’aquesta activitat.
La mostra és també conseqüència de l’interès de l’escola
Ocata per fomentar encara més la seva presència al barri i ha
comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament del Masnou per
dur-la a terme. L’àrea de plàstica, a principi de curs, va començar
a donar forma al projecte partint de la idea de treballar amb
material de rebuig i reutilitzar-lo com a element central de la
feina. Després, durant la darrera setmana cultural, l’eix central
van ser les sabates: llavors es va aprofitar per treballar paral·
lelament altres matèries com la llengua o l’estadística. Alhora,
es va dedicar un espai del centre per a l’exposició de les obres
d’art que ara es poden veure als aparadors dels comerços masnovins.
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L’Ajuntament inicia
una campanya de
seguretat alimentària

La iniciativa informa sobre les condicions sanitàries que han de complir
els establiments de productes alimentaris.

Durant aquest mes de juny, la
Regidoria de Salut Pública iniciarà una campanya informativa
de seguretat alimentària sobre
les condicions sanitàries que han
de complir els establiments de
productes alimentaris. Aquesta
campanya s’emmarca dins les
competències que l’Administra-

ció local té en matèria de salut,
concretament en la vigilància i
el control de riscos per a la salut
relacionats amb els aliments.
Aquesta actuació va adreçada a les persones responsables
dels establiments de productes
alimentaris, amb el propòsit d’informar-les i orientar-les sobre els

requisits sanitaris que s’han de
complir per garantir una bona
qualitat higiènica del gènere alimentari que elaboren o venen.
Aquesta campanya també servirà per classificar aquests establiments en funció del seu risc
sanitari (alt, mitjà o baix), d’una
banda, segons el tipus d’activitat
i el volum de producció o venda,
i, de l’altra, segons les instal·
lacions, les bones pràctiques de
manipulació d’aliments i els autocontrols sanitaris que apliquen els
responsables dels establiments.
Per dur a terme aquesta classificació, els establiments rebran
la visita de la inspectora de Salut
Pública i Consum de l’Ajuntament, que els farà una sèrie de
preguntes relacionades amb l’activitat de l’establiment. Una vegada finalitzada la inspecció i analitzades les dades, s’informarà els
establiments de la puntuació
obtinguda, que establirà el seu
risc sanitari i, per tant, la freqüència de les properes inspeccions
sanitàries per part de l’Ajuntament.

Menjar ràpid
i saludable al
taller de “Cuina
sense pares”
L’Ajuntament del Masnou, amb el suport de la Diputació
de Barcelona, organitza, al mes de juny, després del final de
curs, el taller demostratiu “Cuina sense pares”. L’activitat
s’adreça a joves a partir de 14 anys, especialment als que
no es queden a dinar a l’institut, als que s’han de preparar
el menjar o que fa poc que s’han independitzat.
Al taller aprendran a cuinar receptes senzilles, ràpides,
saludables i econòmiques, i es donarà a conèixer el web
www.cuinasensepares.com, on poden trobar un recull de
receptes que fàcilment es poden descarregar i visualitzar.
El taller, gratuït, es farà el dia 27 de juny, d’11.30 a
13.30 h, a la botiga de complements de cuina El Cullerot
(carrer de Sant Felip, 45). Les inscripcions es poden fer
fins al 18 de juny, al Departament de Salut Pública de
l’Ajuntament, al carrer de Roger de Flor, 23, en horari de
dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h .
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Recomanacions
per al control del
mosquit tigre
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Com cada any, amb l’arribada de la calor, es torna a notar la
presència del mosquit tigre al municipi. Des que es va detectar, l’Ajuntament ha realitzat nombroses actuacions emmarcades en el Pla integral de control del mosquit tigre, un pla
dinàmic amb tres línies d’actuació: la promoció, la protecció i
la inspecció. La promoció es basa en la difusió de les mesures
de prevenció per controlar-ne la proliferació; la protecció,
en tot un seguit d’accions que l’Ajuntament du a terme per
minimitzar la presència del mosquit tigre a la via pública
i als edificis i instal·lacions municipals, i la inspecció, en el
seguit de controls als habitatges per localitzar focus de cria
i assessorar directament la ciutadania.
Per tal de minimitzar els efectes d’aquest insecte, es
recorda que el més important i efectiu és evitar la posta d’ous
i el creixement de les larves aquàtiques, i, per tan, eliminar
tots els punts d’aigua on poden créixer les larves. L’aplicació
d’insecticides sobre el mosquit adult no és un mètode eficaç
per controlar la plaga.

Per tant, cal aplicar les mesures preventives
següents:
- Dipòsits d’aigua: Mantingueu-los ben tapats i sense
esquerdes.
- Horts: Eviteu tenir recipients que acumulin aigua. Si
utilitzeu bidons per recollir aigua de pluja, cal buidar-los un o dos cops per setmana i, si són plens, mantingueu-los tancats.
- Cementiri: Ompliu de sorra els gots de plàstic emprats
per dipositar-hi flor seca o artificial per evitar que hi
quedi aigua de pluja acumulada. Si no els utilitzeu, retireu-los. Retireu també els gerros i altres objectes d’ornamentació dels nínxols on es pugui acumular l’aigua.
- Jardins i patis: Eviteu l’acumulació d’aigua als plats
de sota els testos, canvieu setmanalment l’aigua dels
animals, mantingueu netes les piscines, buideu les basses o fonts ornamentals amb aigua estancada i elimineu o poseu sota cobert els pneumàtics. Si marxeu de
vacances, cal retirar del jardí o pati els objectes que
puguin acumular aigua (joguines, cendrers, plats sota
els testos, galledes…).
L’actuació es complementa amb el web
www.cuinasensepares.com

Durant l’agost i el setembre, cal extremar aquestes mesures,
ja que són els mesos de màxima activitat del mosquit.

Dues parades del Mercat Municipal se subhastaran aquest mes de juny
El 21 de juny es farà una adjudicació directa de dues parades del Mercat Municipal, destinades a la venda de xarcuteria i carnisseria. Després de més d’un any d’estar tancades, el dia 29 de
març, la Tresoreria de la Seguretat Social les va portar a subhasta pública, que va quedar deserta. Ara, fins al proper 20 de juny, les persones interessades poden presentar la seva oferta: el
preu de sortida del procés d’adjudicació directa és de 7.000 euros i 6.000 euros per a cada una de les parades, cosa que representa només un 25% del preu de subhasta del dia 29 de març.
Totes dues parades estan físicament unides en una de sola, ben adaptades i condicionades per a la venda sense necessitat d’inversió per adequar-les. Les persones que desitgin més informació
sobre aquest tema poden adreçar-se a la Unitat de Promoció Econòmica de l’Ajuntament.
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Oferta formativa
del curs 2012-2013
del CFPAM

ANNA BALAGUER

L’Euroescola Bergantí,
guanyadora

CEDIDA

El d’informàtica és un dels cursos oferts.

Els alumnes guardonats de 4t d’ESO de l’escola Bergantí.

Un any més, l’alumnat de 4t d’ESO
de l’Escola Bergantí ha participat
en el concurs de l’Euroescola.
Enguany, el treball presentat a
l’edició del 2012 ha aconseguit el
1r premi de Catalunya (d’entre 21
escoles) i ha quedat classificat en el
10è lloc d’Espanya (d’entre 351 centres participants). Els nois i noies
del Masnou han estat convidats a
recollir els guardons guanyats al

Parlament Europeu d’Estrasburg.
L’Euroscola 2012 és un concurs
que convoca l’Oficina d’Informació
del Parlament Europeu a Espanya,
en col·laboració amb la Representació de la Comissió Europea a Espanya. Està destinat a joves d’entre
15 i 18 anys, i s’elabora en llengua
anglesa, llengua castellana i llengua
catalana.
Coincidint amb l’Any Europeu

de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat Intergeneracional i amb el 25è
aniversari del programa Erasmus,
aquesta edició pretén informar
sobre les oportunitats que brinden
els programes europeus d’intercanvi educatiu adreçats als joves i als
professors, destacar la importància
del que significa l’aprenentatge al
llarg de tota la vida, i fomentar la
solidaritat entre generacions.

Vacants a les escoles bressol municipals
La Regidoria d’Ensenyament de
l’Ajuntament del Masnou informa
que les famílies interessades a ocupar alguna de les places que puguin
haver quedat vacants a les escoles
bressol al llarg del curs escolar
s’han de posar en contacte amb
l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) dins l’horari d’atenció

del servei (els dimecres i divendres,
de 10 a 14 h, i divendres, d’11 a 14
h). Un cop cobertes les places, la
Regidoria no podrà acceptar més
sol·licituds. En el moment de tancar
aquesta edició hi havia set vacants
al grup de 2 a 3 anys (famílies amb
infants nascuts el 2009) a l’escola
bressol municipal La Barqueta.

Pel que fa a la preinscripció de les
escoles bressol, el sorteig públic de
desempat es va fer el 30 de maig a
les 12 h a la sala de plens de l’Ajuntament. Posteriorment, la data de
publicació de la llista d’admesos
serà el 4 de juny i el període de
matriculació per a l’alumnat admès
tindrà lloc de l’11 al 15 de juny.

El Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou (CFPAM)
ja ha preparat els cursos que s’impartiran al llarg del curs escolar 2012-2013. El dia 29 de maig es va dur a terme una reunió
informativa sobre els cursos programats per al 2012-2013. Un
cop celebrada, la confirmació de plaça de l’alumnat propi era
prevista del 4 al 7 de juny; la publicació de l’oferta de vacants, el
13 de juny; la preinscripció de l’alumnat nou, del 14 al 22 de juny;
la publicació de llistes amb el barem provisional, el 28 de juny; el
termini per presentar al·legacions, el 2 i 3 de juliol; les proves de
nivell i entrevistes, entre el 25 i el 28 de juny; la publicació de les
llistes amb el barem definitiu, el 4 de juliol, dia que també es farà
el sorteig públic de desempat; i la publicació, per activitats, de
les llistes d’admesos, el 9 de juliol. El període de matriculació per
a tot l’alumnat és previst que sigui del 3 al 14 de setembre.
OFERTA D’ENSENYAMENTS I PLACES
Proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà (PACFGM): 25 /
Proves d’accés als cicles formatius de grau superior (PACFGS): 35 /
Alfabetització. Nivell I: 15 / Alfabetització. Nivell II: 15 / Alfabetització. Nivell III: 15 / Anglès. Nivell inicial: 20 / Anglès. Nivell funcional
I: 25 / Anglès. Nivell Funcional II: 25 / Informàtica. Nivell inicial: 12 /

Informàtica. Nivell usuari I1: 5 / Informàtica. Nivell usuari II: 30

Modificació del calendari de preinscripció
i matrícula al curs 2012-2013 per als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil,
educació primària i secundària obligatòria
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha
modificat el calendari de preinscripció i matrícula del curs 20122013 per als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i secundària obligatòria. Les fases afectades en el
procés són les següents: la publicació de l’oferta final serà del 29
de maig a l’1 de juny, ambdós inclosos; la publicació de les llistes de
l’alumnat admès, de l’1 al 8 de juny, ambdós inclosos, i la matrícula
al segon cicle d’educació infantil, educació primària i primer d’ESO,
de l’11 al 15 de juny, ambdós inclosos.

JOVENTUT

Les regidories de Joventut dels ajuntaments del Masnou, Alella,
Montgat, Cabrils i Tiana convoquen la vuitena edició de les
beques per a joves músics. Les inscripcions es poden fer fins al
8 de juny als punts d’informació juvenil (PIJ) de tots els municipis (al Masnou es troba a Ca n’Humet). En aquesta edició el premi
principal de la beca continua sent la producció d’un CD, el qual
pot ajudar els grups a entrar en circuits professionals. A més a
més, amb aquest projecte s’incentiva el desenvolupament artístic dels joves músics a través de la formació musical i també es
contribueix a la promoció d’actuacions musicals dels grups o
solistes. Aquest any, el Masnou acollirà el concert dels finalistes
de la beca, que serà el proper 14 de juliol a Ca n’Humet.
.

Des del 25 de maig, a l’Espai de Trobada de Ca n’Humet, es
pot gaudir d’activitats adreçades a tots els joves del municipi. De dilluns a divendres, es podrà passar la tarda jugant
a tennis de taula, aprenent tècniques de maquillatge, fent
pastisseria natural o jugant a futbolí i dards. D’altra banda,
els dissabtes es duran a terme diversos tallers oberts, per
als quals tampoc no caldrà inscripció, per aprendre a ballar
rap, a fer trucs de màgia, a fer grafits o a jugar a jocs de
rol, entre d’altres. Per a més informació sobre els dies i els
horaris cal adreçar-se a Ca n’Humet o consultar el web
municipal www.elmasnou.cat.

Nou horari del PIJ
El Punt d’Informació
Juvenil (PIJ), ubicat a Ca
n’Humet, ha canviat d’horari. Ara, l’atenció als
usuaris i usuàries és els
dijous d’11 a 14 h, i els
dilluns, dimecres, dijous i
divendres, de 17 a 20 h.
El PIJ és un servei municipal gratuït que té com
a objectiu principal informar i assessorar la gent
jove en allò que li pugui
interessar.

SÒNIA HERNÁNDEZ

Vuitena edició de les
Noves activitats a
beques per a joves músics Ca n’Humet
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Associació Juvenil de Teatre
del Masnou (AJTEM)
Aire fresc al teatre masnoví

Marc Panal
President

AJTEM

Qualsevol pot fer teatre?
Quins són els beneficis
d’aquesta disciplina?
Molta gent comença a fer
teatre per perdre la vergonya,
d’altres, per passar-s’ho bé, i
d’altres, simplement, per arribar a ser famosos. Dir si una
persona serveix per fer teatre o no no és cosa de grups
amateurs. Un grup de teatre
amateur fa teatre perquè li
agrada, perquè ens omple
tenir un públic fidel que vingui
a veure cada obra que fem,
sense importar si som actors
de primera o senzillament
actors amateurs.

Alguns dels membres que formen l’Associació Juvenil de Teatre del Masnou.

L’Associació vol
oferir al poble
noves propostes
de teatre protagonitzades,
sobretot, per
gent jove

d’altres associacions de teatre i
mantenen molt bona relació amb
altres associacions teatrals del
municipi. “Sentim que ens donen
molt de suport, per exemple, des
del grup de teatre GAT (Grup
d’Aficionats al Teatre). Sempre
ens han donat forces per continuar endavant, i creiem que és
un grup important per als grups
del poble, ja que fa molts anys
que fan treballs molt elaborats,
com el musical Un somni tinc.
Amb el grup Rauxa mantenim
una relació molt forta, ja que
aquest any, junts, tirarem endavant el projecte dels Pastorets

de la casa (d’Antonio Corzo).
També, un cop al mes, organitzen La nit del riure, entre d’altres activitats.
Molts dels socis ho són també

AJTEM

La idea de formar una associació de teatre per a joves al Masnou va sorgir durant una conversa entre Guillem Vidal, Ramon
Raventós, Mònica Cuyàs i
Marc Panal –membres de l’Associació Juvenil de Teatre del
Masnou (AJTEM)–, sobre el seu
desig de fer teatre. “Vam decidir fer un grup, però després de
discutir-ho, vam acabar pensant
que per poder accedir a ajudes
i tenir més credibilitat el millor
era crear una associació”, expliquen. El 20 d’agost del 2009 van
signar els estatuts de l’AJTEM.
L’entitat compta amb deu
socis registrats i amb més
d’una vintena de persones que
hi col·laboren. El seu objectiu principal és poder oferir al
poble noves propostes de teatre
protagonitzades, sobretot, per
gent jove. A més a més, volen
aconseguir que més joves s’hi
impliquin, amb propostes de
qualitat. “No hem d’oblidar que
també és important aconseguir
un clima d’amistat i fer més gran
la família masnovina del teatre”,
afegeixen.
Cada any realitzen, com a
mínim, una obra de teatre. L’any
passat van posar-ne en escena
dues: El Club de les palles (d’Albert Espinosa) i Les dues joies

L’entitat ha participat en diverses activitats al municipi.

del Masnou, fet que ens omple
d’orgull. I també mantenim una
relació amb el col·lectiu A les
Barrakades que, tot i que està
sent molt criticat últimament, és
sens dubte el grup que més ens
ha ajudat a tirar endavant i ens
ha donat força per seguir caminant per millorar cada dia. Per
això, els volem donar les gràcies
per ajudar-nos en tot moment”,
expliquen.
Els propers mesos es presenten agitats per a l’AJTEM. Els
seus membres afirmen que el
projecte que més il·lusió els fa
és els Pastorets del Masnou:
“Ens esperen uns pastorets
adaptats a la nostra vila, amb
ball i cant, i el més important,
realitzats per masnovins i masnovines de totes les edats.”
També, tenen pendent, de cara a
l’octubre, l’estrena de l’obra
Entretres, una obra original del
Tricicle, a més d’una altra obra
especial al novembre, sense deixar de banda un cop al mes La
nit del riure. Així mateix, avancen que “tenim entre mans un
projecte de gran importància
per al pròxim any, perquè el que
pretenem és superar-nos a nosaltres mateixos cada any i aconseguir un teatre de millor qualitat a la nostra vila”.

Què aporta la gent jove
al teatre?
Moltes vegades aire fresc, una
visió diferent del teatre clàssic.
No podem dubtar que la societat canvia cada dia i els joves
tenen un paper important dins
d’aquests canvis. Les ganes
de treballar que hi posem són
molt productives tant cap a
nosaltres mateixos com cap a
terceres persones.
Què ofereixen a “Les Nits
del Riure”?
La Nit del Riure és un tipus
d’activitat de petit format, que
realitzem a la sala d’entitats
de Ca n’Humet, per a un aforament màxim de 40 persones.
L’activitat es fa un cop al mes
i cada cop en varia la programació. Fem des de monòlegs
realitzats per gent del poble
fins a gags d’humor. Entre les
actuacions més valorades hi ha
les entrevistes a personatges
famosos. Alfred Hitchcock,
Agatha Christie, Sigmund
Freud, Hitler o Mary Poppins
són alguns dels personatges ja
entrevistats. Fa uns mesos, ens
va visitar Frank Sinatra que
ens va cantar Masnou, Masnou, una nova versió de l’èxit
New York, New York. Totes
aquestes actuacions fan passar
al públic una divertida vetllada
de dues hores.

Moment d’una de les obres interpretades per aquests joves actors.

AJTEM

AJTEM

Com contactar-hi?

Masnou, Masnou és el nou èxit del Sinatra de l’AJTEM.

Telèfon: 644 474 553
ajtem.teatre@gmail.com
Facebook: Ajtem Teatre
Bloc: ajtem.wordpress.com
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Eduard Garcia

Portaveu del Grup
Municipal de CiU

Endreçant les finances

Aquell eufemisme de la desacceleració econòmica, escoltat al seu dia
de boca d’un president de l’Estat

Marta Neira

Portaveu del Grup
Municipal del PSC

El nostre Govern municipal no
aposta per l’educació. Quina pena!
Només cal veure el pressupost municipal del Govern per entendre l’afirmació
que el nostre Ajuntament no té l’educació com una prioritat del municipi. Han
augmentat considerablement el pressu-

Màxim Fàbregas
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA-E
Al Masnou, CiU i ERC també
retallen en ensenyament!
Com han fet CiU a Catalunya i el PP a Espanya, les darreres accions del Govern del
Masnou han posat de manifest que per a
CiU i ERC l’ensenyament públic no és una
prioritat.
El desembre passat, CiU i ERC van augmentar un 20% les quotes de les escoles bres-

Sílvia Folch

Regidora del Grup
Municipal d’ERC-Acord
pel Masnou

Pla d’ajust municipal
Amb gairebé el primer any de mandat a
l’esquena, l’Equip de Govern actual ha
hagut d’aprovar un pla d’ajust en què la
majoria de decisions afecten el capítol I

Carmen Martínez
Regidora del Grup
Municipal del PP

El servei de neteja al Masnou
L’Ajuntament te l’obligació de vetllar
per la neteja i el guarniment dels carrers, places i edificis públics. En aquest
sentit, els ciutadans no estan plenament

Frans Avilés

Portaveu del Grup
Municipal del GIM

Treball conjunt = a resultats

Al desembre del 2008, aquest regidor va presentar una moció al Ple de
l’Ajuntament en què es demanava la
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central, ha esdevingut la crisi econòmica més important que ha viscut aquest país, possiblement des
de l’any 1979. Si ningú no és aliè a
aquesta situació, malauradament
tampoc no ho és la nostra vila: un
dèficit de més d’un milió d’euros i
una ràtio d’endeutament superior al
màxim permès han estat una motxilla massa pesada en aquest primer
any per al nou Equip de Govern.
L’aprovació del pressupost pel
present any i l’aprovació d’un pla
d’ajust han estat les primeres pas-

ses per tal de poder veure la llum al
final del túnel. El pla d’ajust, que es
pot revisar durant la seva vigència
si s’aconsegueix l’objectiu abans
del previst, no busca res més que
sanejar els comptes municipals i
garantir el cobrament a aquells proveïdors que no havien pogut cobrar
pagaments endarrerits. L’aprovació
d’aquest pla era imprescindible per
a la viabilitat del nostre Ajuntament,
tal com s’ha demostrat amb l’anunci
per part del Ministeri d’Hisenda d’intervenir aquells ajuntaments que no

l‘aconseguissin aprovar. Aquest pla,
a grans trets, el que proposa és una
optimització de la plantilla pròpia,
l’externalització de serveis i la racionalització de la despesa.
L’últim mes també ens ha portat a prendre una decisió difícil: el
tancament de l’Escola de Música
Municipal (EMUMM). Aquesta
decisió havia de permetre destinar
més recursos a les escoles bressol
per tal d’alleugerir la càrrega dels
seus usuaris. Finalment, però, i
després de parlar amb els usuaris,

s’ha decidit fer marxa enrere. Ens
hem compromès tots plegats a buscar una fórmula que en garanteixi
la viabilitat.
I, finalment, una alegria: la que
ens produeix veure el mar cada
dia sense la línia de la plataforma
pesquera a l’horitzó. Hem aconseguit aquest objectiu amb una fórmula senzilla: feina, feina i feina.
Perquè només treballant i amb
l’esforç de tothom aconseguirem
tirar endavant la nostra vila i el
nostre país.

post de manteniment en 400.000 euros,
i una mica el pressupost de Cultura, en
detriment de totes les altres regidories,
entre elles Educació.
Un govern municipal que prioritza
l’educació hauria fet les previsions pressupostàries necessàries per fer front a
la reducció de subvencions aportades
per la Generalitat, perquè ja se sabia
que això passaria. Però el nostre no va
fer aquesta previsió i davant les retallades ha optat per augmentar, per segona
vegada, les taxes de les escoles bressol,
la qual cosa suposarà per a les famílies
un increment anual de 650 euros. No
podem obligar les famílies que necessiten aquest servei a suportar costos tant

elevats, i menys si tenim en compte que
aquest mateix Govern també ens ha augmentat els impostos, especialment l’IBI
en un 13,5%. Només amb aquest impost
l’ajuntament recaptarà més de 800.000
euros: que ens expliquin per què no
poden destinar una petita part d’aquests
diners a assumir l’augment de despesa
de les escoles bressol.
Consideració a part mereix l’Escola de Música Municipal, perquè n’hi ha
per llogar-hi cadires. Primer decideixen
tancar-la . Però, veient la reacció contrària de les famílies davant d’una decisió
tan desafortunada, el Govern municipal
decideix rectificar i els mateixos grups
que el formen, CiU i ERC, que dies abans

tancaven l’Escola de Música, ens sorprenen poc després presentant una moció
per garantir-ne el futur. No és broma.
Això, però, no va impedir la presència
de famílies usuàries de l’Escola de Música que van llegir un manifest demanant
al consistori el seu compromís amb la
continuïtat de l’EMMUM. El del nostre
Grup Municipal el tenen.
Crida l’atenció que en un ple en què
es parla bàsicament d’educació, la regidora d’Educació no digui ni una paraula.
Si tan poc s’hi dedica, potser el seu sou
s’hauria de destinar a cobrir les despeses de les escoles bressol i de música.
Sens dubte hi sortiríem guanyant.
El socialistes creiem fermament en

la importància de les escoles bressol per
al desenvolupament dels infants i com a
element clau per promoure la cohesió
social i la conciliació familiar i social. És
per aquest motiu que vam presentar, al
darrer Ple, una moció en defensa dels
centres educatius municipals i del manteniment de la xarxa pública d’escoles
bressol. Però no és suficient. Sabem que
hem de sumar esforços amb altres municipis que es troben en la mateixa situació, per això, en breu iniciarem una
campanya que consistirà en la recollida
de signatures per exigir a la Generalitat
que assumeixi la seva responsabilitat i
garanteixi la viabilitat de les escoles
bressol municipals.

sol i ara han decidit tornar-les a augmentar
un 23% més. Això significa que, en menys de
cinc mesos, les famílies usuàries del servei
hauran vist com el preu que han de pagar
augmenta un 43%.
En contra del primer augment, el nostre
grup va presentar un recurs, que va ser rebutjat al mes de febrer, ja que només va ser votat
favorablement pel nostre grup. I en presentarem un altre en contra del segon, una vegada
es produeixi l’acord del Govern. Fa menys
d’una setmana, ICV-EUiA també va presentar
una moció en què proposava, entre d’altres
mesures, un estudi detallat dels costos dels
diferents serveis que es presten a les escoles
bressol per poder fer una proposta ajustada
de quotes. Doncs bé, aquestes mesures també
van ser rebutjades amb el vot en contra de
CiU, ERC i GIM, i l’abstenció del PP.

Fa menys de dues setmanes, CiU i ERC
van convocar urgentment les famílies de
l’Escola Municipal de Música (EMUMM) i,
en una tensa reunió, les van informar de la
seva decisió de tancar l’EMUMM. El rebuig i
l’actuació decidida de les famílies en contra
d’aquesta mesura, així com la pressió exercida pel nostre grup, que va presentar una
moció en contra del tancament, van aconseguir la rectificació parcial del Govern que, a
corre-cuita, va presentar una altra moció en
la qual assegurava la continuïtat de l’EMUMM
però traslladava a les famílies part de la responsabilitat a l’hora d’aportar solucions.
Totes dues mocions van ser aprovades pel
Ple celebrat el 17 de maig, tot i que, segons
el nostre criteri, el Govern era qui havia creat
un problema allà on no existia i, per tant, era
el Govern qui havia d’aportar-hi la solució.

Amb aquestes dues actuacions CiU i
ERC han quedat clarament retratats i han
mostrat la seva insensibilitat i menyspreu per
l’ensenyament públic, tot i que han intentat
amagar-ho argumentant que, com fan d’altres, les mesures no els agradaven, però no hi
havia cap altra sortida. Però van ser contradits al mateix Ple, tant des de la tribuna com
des del públic, ja que se’ls va recordar que,
a la vegada que retallen l’aportació municipal per a les escoles bressol i l’EMUMM, han
augmentat el pressupost de manteniment en
més d’1 milió d’euros, que, per cert, no lluen
enlloc.
Conclusions: El rebuig de les famílies ha
aconseguit una rectificació parcial, sobre la
qual el nostre grup farà un seguiment exhaustiu, i caldrà que es concreti en propostes que
no comportin un augment de les quotes de

l’EMUMM (que ara mateix ja són força elevades). D’altra banda, sembla que les queixes
dels usuaris de les escoles bressol no han servit per fer rectificar CiU i ERC, i, per tant, les
quotes augmentaran de manera que, en cinc
mesos, les famílies passaran de pagar 1.500
euros/any a pagar 2.145 euros/any.
A ICV-EUiA reiterem el nostre compromís
en defensa de l’ensenyament públic i, en
conseqüència, ens posem a disposició de les
famílies de les escoles bressol i de l’EMUMM,
i ens oferim a donar-los suport en les accions
que acordin tirar endavant en contra de les
polítiques de CiU i ERC.
Trobareu tota la informació dels nostres
recursos i les nostres mocions sobre les escoles bressol i l’EMUMM a l’enllaç http://www.
iniciativa.cat/elmasnou/, i podeu contactar
amb nosaltres a icv-euia@elmasnou.cat.

del pressupost municipal, és a dir, la partida que inclou el total de percepcions
salarials de la plantilla de l’Ajuntament.
Com a reflexió prèvia, cal explicar
que l’Ajuntament, els darrers anys, ha
assumit la prestació de diversos serveis, alguns dels quals es podria entendre que són fora de les obligacions
municipals que s’han de prestar amb
càrrec a les arques públiques locals (en
virtut del que es regula la Llei de bases
de règim local - Llei 7/1985 de 2 d’abril).
I val a dir, també, que molts d’aquests
serveis –tant els obligatoris com els que
no ho són– s’estan fent amb contractacions de personal propi.

Com a regidora de Recursos
Humans, i vinguda de l’àmbit laboral privat, he pogut aportar un criteri
jurídic i legal per dur a terme un dels
compromisos adquirits amb l’electorat:
la racionalització i la tecnificació dels
recursos humans de l’Ajuntament, que
no persegueix cap altra fita que garantir
l’eficàcia i l’eficiència administrativa.
La tecnificació de la plantilla és una
prioritat que cal afrontar, però, malauradament i a causa de la manca de
recursos, només s’ha pogut iniciar molt
tímidament.
Les actuacions del Pla d’ajust
s’adrecen cap a l’externalització de

serveis, que passaran a desenvolupar-los empreses especialitzades. Tot
i així, el personal que presta el servei
per compte de l’Ajuntament, ho farà
per l’empresa contractada. Això, d’una
banda, mantindrà la qualitat del servei
i, de l’altra, reduirà els costos directes
del capítol I.
Actualment hi ha un gran nombre
de serveis realitzats per empreses privades: neteja viària, part de la neteja
d’edificis municipals, escola bressol,
Escola de Música, socorrisme de la piscina i de la platja, neteja de la xarxa de
clavegueram... Amb el Pla d’ajust aprovat, a partir de l’any 2013 també s’exter-

nalitzen la neteja d’edificis, d’escoles i
de platges, i el 2015, el manteniment de
l’enllumenat públic i el manteniment
integral d’edificis.
Crec fermament que els treballadors del nostre ajuntament són una
peça fonamental per tirar endavant les
polítiques locals i el servei al ciutadà.
Per això, caldrà continuar treballant
per modernitzar i tecnificar la plantilla. I això ho haurem de fer posant-nos
d’acord, l’Ajuntament i els treballadors, sempre sense oblidar que l’objectiu és treballar per donar un millor
servei al conjunt dels masnovins i masnovines.

satisfets de la neteja en general. M’atreveixo a dir que el municipi del Masnou
no es troba pitjor servit que altres municipis d’un entorn equiparable, més aviat
diria que compta amb lleugers millores
puntuals. Crec, també, que la relació
cost/qualitat, tot i que es troba més o
menys equilibrada respecte a altres
municipis, és millorable, sens dubte.
En el moment que vivim, no
es poden incrementar els recursos
econòmics per una millora en la
neteja, però sí que es poden aconseguir millors rendiments del sistema
emprat, perquè tots els àmbits de la
gestió sempre són susceptibles de

millorar, i el de la neteja especialment.
No es pot renunciar no ja a mantenir
els nivells actuals de neteja, sinó que cal
incrementar-los de manera decidida. I
atesa la situació econòmica dels ajuntaments, cal fer-ho amb dues estratègies:
l’optimització dels recursos actuals per
a la neteja, d’una banda, i la col·laboració
ciutadana, de l’altra. Per aconseguir la
primera, cal reconsiderar les ubicacions
de tots els dipòsits de residus, reforçar
el servei en diades concretes, fer un
control més eficaç a través del GPS en
les màquines de neteja, reconsiderar els
itineraris i les freqüències de les diverses
brigades de neteja i, pel que fa a edificis

públics, com el mateix Ajuntament, cal
implementar la mentalitat que “no es
llença res” (folis, paper de diari, cartutxos de tinta, piles, bolígrafs...), perquè
tot és susceptible de reutilització.
Quant a la col·laboració ciutadana,
moltes vegades, la seva absència és més
com a conseqüència d’una manca d’informació i de motivació, que per una
mala praxi dels ciutadans. Caldrà fer un
gran esforç per aconseguir l’ajut de la
població en la millora del servei i donar-li
- tota aquella informació i motivació que
ha de moure aquesta iniciativa, com per
exemple, fer arribar al ciutadà diversos
aspectes, com les ordenances vigents

en matèria de neteja i guarniment dels
carrers; com la voluntat de millorar la
situació de neteja en general i dels edificis públics en particular; com els punts i
periodicitat de recollida d’andròmines i
de residus vegetals, o com la necessitat
de responsabilitzar-nos d’aquells comportaments cívics imprescindibles.
En definitiva, que seria bona aquella
dita castellana, “A Dios rogando, pero
con el mazo dando”, que és bona per
aplicar-la tant per a la millora de la gestió
pública per part de les autoritats municipals com de cara a la responsabilització
ciutadana per l’objectiu comú: carrers,
places i escoles netes.

retirada efectiva de les instal·lacions
de la piscifactoria del Masnou, en el
cas que es demostrés l’abandonament
de l’activitat, en aquell moment evident, avui indiscutible.
Quasi tres anys i mig després, les
instal·lacions que ocupava la piscifactoria han estat retirades, si bé no
en la seva totalitat, sí les que tenien
un gran impacte visual, cosa que permet tenir ara una imatge de l’horitzó
més neta i clara, i recuperar una part
important del nostre litoral, ja que la
piscifactoria trencava la imatge natural de la platja i el mar a la qual està-

vem acostumats els masnovins durant
generacions.
La moció del desembre de 2008
va ser aprovada per unanimitat, igual
que la que un altre grup municipal va
presentar, en termes molts similars, a
l’octubre de 2011.
No són gaires les ocasions, malauradament, en què el consistori es posiciona unànimement en iniciatives presentades per regidors que no formen
part del Govern. Ja sigui per qüestions
polítiques, de programa o per pur tacticisme, estem acostumats a veure com
moltes iniciatives que es presenten via

moció són esmenades per desinflar-ne
el contingut o bé són rebutjades.
És cert que totes dues opcions
són legítimes i s’emmarquen dins
dels diferents punts de vista que té el
Govern i l’oposició a l’hora de fixar
prioritats, però si alguna conclusió
hem de treure de la retirada efectiva
de les instal·lacions que ocupava la
piscifactoria és que el treball conjunt
de totes les forces polítiques genera
més possibilitat d’aconseguir allò
que es persegueix que no si cada
grup municipal, sigui o no al Govern,
intenta anar per lliure.

És per això que Ple rere Ple,
aquest regidor allarga la mà a l’Equip
de Govern perquè compti més amb
l’oposició a l’hora de prendre les
grans decisions estratègiques que
afecten i afectaran la població del
Masnou. En temes de personal, financers, fiscals i de grans projectes urbanístics, és importantíssima la participació de tots, ja que assegura la continuïtat dels projectes durant els anys,
governi qui governi, i per d’altra
banda, està demostrat que, unides
totes les forces, els resultats pretesos
s’assoleixen abans.
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Tot a punt per al Fakaló 2012
El Campus Esportiu i el Casal d’Estiu Infantil ofereixen activitats molt diverses per al mes
de juliol als infants i joves del Masnou
Les preinscripcions per al programa d’activitats d’estiu Fakaló 2012, organitzat per l’Ajuntament, que inclou el Campus
Esportiu i el Casal d’Estiu Infantil, confirmen un any més l’èxit
d’aquesta proposta. Pel que fa
a la primera quinzena del casal,

La platja és un dels escenaris de les activitats del Campus Esportiu.

SÒNIA HERNÁNDEZ

Prop de 500 persones celebren
la Festa de la Gent Gran

Diversos membres del consistori van participar al berenar sopar.

El dissabte 5 de maig, a la tarda,
la pista esportiva de l’avinguda
de Pau Casals va acollir la XIX
Festa de la Gent Gran. L’única
condició per participar-hi era
tenir més de 65 anys. El programa va incloure un berenar sopar,
amenitzat pel duet Sensaciones,
tots els assistents al qual van ser
obsequiats amb una planta de
temporada. Prop de 500 persones van participar a l’acte, que va
comptar amb la presència de l’alcalde, Pere Parés, de la regidora
de Gent Gran, Noemí Condeminas, així com d’una nodrida
representació dels membres del
consistori.

Ja és oberta la convocatòria per demanar
ajuts per a llibres de text
Entre el 29 de maig i el 8 de juny es podran sol·licitar els ajuts
per a llibres de text per al curs escolar 2012-2013 que tramita
l’Ajuntament del Masnou. La recollida d’impresos i la presentació de la documentació es farà a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(OAC), al carrer de Roger de Flor, 23.
La documentació que cal presentar és: el model de sol·licitud
de l’Ajuntament (quan es tracti de germans només caldrà presentar una única sol·licitud) i tota aquella documentació que
acrediti les diferents circumstàncies valorables en la convocatòria. Caldrà presentar l’original i una fotocòpia.

Un cap
de setmana
dedicat
al flamenc

MIREIA CUXART

s’ha aconseguit omplir el total
de places ofertes i, en el cas del
Campus, tot i que ha augmentat
el nombre de places respecte
l’any anterior a les dues quinzenes, la demanda de places per
a la primera quinzena ha estat
superior a l’oferta, motiu pel qual
s’ha hagut de realitzar un sorteig
per atorgar les places.

MIREIA CUXART

El Casal és per a
infants nascuts
del 2003 al 2008 i
el Campus Esportiu
és per a joves nascuts entre el 1996 i
el 2002

Com l’any passat, les preinscripcions s’han fet sense cues, ja
que l’ordre d’entrega de les sol·
licituds no donava prioritat per
obtenir una plaça. Estar empadronat al Masnou suposava un
avantatge si, com en el cas del
Campus, la demanda era superior a l’oferta i es procedia a un
sorteig entre totes les persones
preinscrites.
Aquest any, el Casal d’Estiu
Infantil, per a nens i nenes nascuts del 2003 al 2008, tindrà lloc
a l’escola Marinada, on es durà a
terme tota l’oferta lúdica per als
infants. També s’utilitzaran els
espais de la piscina municipal i el
camp municipal d’Ocata. D’altra
banda, el Campus Esportiu, per a
nois i noies nascuts entre el 1996
i el 2002, continuarà apostant per
l’oferta esportiva, que ha gaudit
de molt bona acceptació els darrers anys i utilitzarà diferents
espais esportius del municipi.
Per tot plegat, des de les regidories d’Esports i d’Infància es
preveu que per a aquest Fakaló
augmenti el nombre d’inscripcions respecte als darrers anys.

Moment d’una de les actuacions del Festival.
Durant el cap de setmana del 12 i 13 de maig, la pista esportiva
de Pau Casals va acollir el III Festival d’Art Flamenc del Masnou,
organitzat des de l’associació Luz del Alba amb la col·laboració
de l’Ajuntament del Masnou. Durant els dos dies del festival
l’alcalde, Pere Parés, juntament amb diversos membres de
l’Equip de Govern, van gaudir de les propostes presentades per
l’associació, presidida per Sergio González.
La celebració va comptar amb diverses actuacions de cant i
ball flamenc i, a més a més, les atraccions infantils, les paradetes
artesanals i la tòmbola van completar les jornades. El diumenge
13, s’hi va celebrar un dinar popular.
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El delegat del Govern, Salvador Jorba, assisteix
a la darrera Junta Local de Seguretat
L’organisme posa en marxa el Pla de prevenció i actuació de la campanya d’estiu

MIREIA CUXART

Consells de seguretat per
evitar els robatoris a casa

Moment de la darrera Junta Local de Seguretat.

El dimarts 22 de maig es va celebrar la Junta Local de Seguretat
al Masnou, sota la presidència de
l’alcalde, Pere Parés i Rosés, i
amb la presència del delegat dels
Serveis Territorials del Govern a
Barcelona, Salvador Jorba. Com
és habitual, també en van formar
part els comandaments policials
de l’Àrea Bàsica Policial (Mossos
d’Esquadra i Policia Local). Entre
els aspectes més destacats que
s’hi van tractar es troba l’activació del Pla de prevenció i actuació
de la campanya d’estiu. A més a
més, com és habitual en aquestes sessions, s’hi van analitzar les
dades sobre l’accidentalitat i els
fets delictius al municipi.
Els comandaments policials
van informar que durant l’any
2011 es va produir un descens
molt significatiu dels fets delictius comesos al municipi, una
tendència que es manté en el

primer trimestre del 2012. D’altra
banda, l’accidentabilitat al municipi també va presentar l’any
2011 una tendència a la baixa,
com a conseqüència de l’aplicació de les mesures i accions deri-

Durant l’any 2011,
els fets delictius
i l’accidentabilitat van experimentar un descens al
municipi
vades del Pla de mobilitat i de les
propostes de millora aplicades
extretes de l’anàlisi i l’avaluació
de les causes d’accidentabilitat. Aquestes accions es veuran
reforçades l’any 2012 per l’aplicació de les directrius i propostes

previstes al Pla de seguretat viària, confeccionat conjuntament
per l’Ajuntament i el Servei Català de Trànsit, que serà presentat
en breu per a l’aprovació del Ple
Municipal.
Quant a l’activació del Pla de
prevenció i actuació de la campanya d’estiu, a la Junta de Seguretat es van establir les prioritats en
matèria de seguretat per als propers mesos, en especial en aquells
aspectes derivats de l’estacionalitat, per la proximitat de l’estiu i de
determinades festivitats especialment destacables, com la revetlla
de Sant Joan i els actes de Festa
Major.
Finalment, també s’hi va acordar facilitar a la població uns consells de seguretat de caràcter preventiu per millorar la seguretat amb
motiu de la proximitat de l’època
d’estiu i de les absències dels domicilis pel gaudiment de vacances.

• No acumuleu objectes de valor a casa. En cas de tenir-ne, feu-ne un inventari indicant-ne les característiques, la marca, el model i el número de sèrie
de fabricació. Si podeu, marqueu o graveu els objectes amb el vostre DNI
per facilitar-ne la identificació si calgués.
• Oculteu la documentació rellevant (llibretes, talonaris, pòlisses, etc), especialment la que contingui la vostra signatura.
• Deixeu els documents i objectes de valor que tingueu en lloc segur abans
de marxar.
• Desconfieu dels serveis tècnics que no hàgiu sol·licitat (aigua, llum, gas,
telefonia, televisió, etc.). Demaneu l’acreditació corresponent al tècnic i
confirmeu per telèfon amb la companyia el servei que us ofereix. En cas
de dubte o sospites, aviseu la policia.
• Comproveu que les balconeres, portes i finestres hagin quedat ben tancades en sortir de casa, incloses les que donen a espais comuns interiors
(patis, terrats, celoberts, etc.). A més, si podeu, reforceu la seguretat amb
reixes o amb tancaments addicionals per l’interior. Comproveu també que
queda ben tancada la porta del garatge.
• Tanqueu sempre la porta amb clau, encara que sortiu poca estona.
• Comproveu qui disposa de còpia de les claus de casa vostra.
• Canvieu el pany de la porta si heu perdut les claus.
• Reforceu la porta amb sistemes de seguretat: blindatge, reforç en ancoratges i frontisses, espiell, cadeneta, baldó, doble pany, etc.
• Procureu no deixar indicis de la vostra absència (plantes seques, bústia
plena, persianes abaixades, etc.). La roba estesa, persianes mig abaixades o l’activació d’un programador horari d’encesa de llums són mesures
que indiquen que l’habitatge està ocupat. Demaneu a algú de confiança
que tingui cura de casa vostra mentre sou fora i deixeu-li un telèfon de
contacte.
• No comenteu davant de desconeguts la intenció de marxar el cap de
setmana o uns quants dies.
• Comproveu i connecteu els sistemes d’alarma abans de marxar, i fins i tot
a l’hora de dormir.
• Si creieu que hi ha algú dins del vostre domicili o que intenta accedir-hi i
sou dins, obriu els llums i crideu, però eviteu enfrontaments. Si en arribar
a casa us adoneu que algú hi ha entrat, no hi entreu i aviseu la policia.
Comproveu la presència de persones i vehicles sospitosos als voltants i
informeu en aquell mateix moment de les característiques i descripció a
la policia.
• A les comunitats de veïns no és aconsellable que s’obri la porta de l’entrada principal a desconeguts.
• Si observeu persones o vehicles sospitosos, informeu-ne sempre la policia
per fer les comprovacions adients.

Les juntes locals de seguretat
es realitzen cada quatre mesos
i hi assisteixen l’alcalde, el regidor de Seguretat Ciutadana i els
caps de la Policia Local i dels
Mossos d’Esquadra. L’objectiu d’aquestes reunions periòdiques és informar i analitzar
totes les dades sobre delictes i
accidents que es produeixen a
la vila. Els resultats serveixen
també per avaluar i corregir
qualsevol indicatiu que se’n
pugui desviar, com per exemple, l’augment d’accidents viaris al poble. En aquest cas, s’estudien diversos factors (periodicitat, gravetat, temps i llocs
més reincidents), de la suma
dels quals extreuen les conclusions més adients. Les solucions que cal aplicar es deriven
als diferents departaments
municipals perquè s’executin.
A aquesta interacció muni-

MIREIA CUXART

Vetllant per assegurar la tranquil·litat a la vila

Agents de la Policia Local durant un control de trànsit.

cipal s’afegeix la planificació i
col·laboració que Mossos d’Esquadra i Policia Local mantenen en tot moment. La nit de
Sant Joan o els correfocs de la

Festa Major entren dintre d’un
Pla general d’estiu i s’afegeixen
als habituals d’aquesta època
com és, principalment, l’ús de
la platja.

El patrullatge afegit dels
Mossos d’Esquadra i la vigilància a la platja per part dels
agents cívics són un reforç eficaç per a la seguretat del poble.
Tant la Policia Local com els
Mossos d’Esquadra promouen
també campanyes d’informació
i de conscienciació sobre les
mesures que cal prendre per
tal d’evitar riscos i situacions
desagradables.
A més a més, es fan xerrades als col·legis i instituts sobre
educació viària i les problemàtiques al voltant de l’ús i el consum de drogues i alcohol. Això
es completa amb les reunions
didàctiques que es fan durant
l’any per a les diverses entitats
que conformen el teixit social
del Masnou.
Igualment, és important
esmentar el Pla de seguretat
adreçat a la gent gran, així com

les senzilles normes que han
d’adoptar en el seu dia a dia per
evitar sobresalts. De la mateixa
manera conscienciem els comerciants a no abaixar la guàrdia i a
canviar hàbits que poden facilitar un robatori.

Àngel Lugo
Regidor
de Seguretat
Ciutadana
Les juntes locals de seguretat són
la millor eina per mantenir una
execució positiva dels plans de
prevenció i desenvolupen tota una
sèrie d’activitats interdisciplinàries que permeten tenir unes dades
d’efectivitat quant a resultats al
Masnou que es posicionen entre
les millors de Catalunya.
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Els Vienesos ja té programació estable mensual
Un espai per a les entitats

GEORGINA NOY

Continuant amb la voluntat de
dinamitzar l’espai cívic Els Vienesos (carrer de la Segarra, 12)
en una zona del Masnou que no
disposava de cap equipament
municipal similar, durant el mes
de maig s’hi van programar un
seguit d’activitats puntuals i,
també altres activitats periòdiques organitzades per l’Ajuntament i les entitats del municipi.
Les activitats del mes es van
encetar el divendres 4 de maig, quan
el Centre Cultural Luz del Alba va
inaugurar-hi l’exposició de fotografies “Fent història en el temps”, amb
la qual commemora els dotze anys
des de la creació de l’entitat. L’acte
d’inauguració va comptar amb la
presència de l’alcalde del Masnou,
Pere Parés, i del regidor de Cultura, Jaume Oliveras. La mostra es
pot veure fins a l’1 de juny.
L’artesania va ser la protagonista de les tardes del dilluns 7
i 21 de maig, quan la Colla de
l’Hort va organitzar uns tallers de
patchwork, bijuteria i costura.
D’altra banda el dimarts 8 va
tenir lloc una xerrada sobre la

L’Associació de Dansa del Masnou és una de les entitats usuàries de l’equipament.

comunicació 2.0, centrada en les
xarxes socials, organitzada des de
la Regidoria de Participació Ciutadana. En el moment de tancar
aquesta edició, també era prevista una altra xerrada, per al 31 de

maig, per a pares d’infants i joves
d’11 a 15 anys, sota el títol Internet
Segura, que marcarà l’inici d’un
cicle de xerrades d’interès comunitari organitzades des de la Regidoria de Civisme i Convivència.

L’esport també té cabuda a Els
Vienesos, ja que, enguany, la sala
d’actes és un espai més de l’activitat
dirigida de tai-txi que organitza regularment la Regidoria d’Esports, els
dilluns i dimecres de 19.15 a 20.30 h.

Des de la Regidoria de Civisme i
Convivència es recorda a les entitats inscrites al Registre d’entitats
municipal que poden demanar
l’espai d’entitats d’Els Vienesos
per dur-hi a terme reunions i activitats internes. També poden sol·
licitar l’ús de la sala d’actes i de
l’espai polivalent.
En aquest sentit, ja hi tenen
presència algunes entitats. Els
dimecres, de 17 a 19 h, es du a
terme el servei d’atenció de l’Associació Afibromare, que ofereix
assessorament, orientació i un
punt de reunió a les persones
interessades en temes relacionats amb les malalties del dolor.
Així mateix, els dijous, de 18 a 20
h, hi ha els assajos de dansa clàssica de l’Associació de Dansa del
Masnou. Els dimarts i els divendres, de 17.30 a 19.30 h, l’associació EMA El Masnou Actiu hi
presta el servei d’atenció Banc
del Temps i els dissabtes, de 10
a 12 h, hi ha cant coral organitzat
per l’associació UNESCO El
Masnou.

Prop de 770 casos atesos a l’Oficina Municipal
d’Informació de Consum durant el 2011
Noemí
Condeminas
Regidora
de Consum
Des de la Regidoria volem transmetre la importància del servei que fa
l’OMIC per a la ciutadania del Masnou, per tal d’assessorar i defensar els
drets de les persones consumidores.

SÒNIA HERNÁNDEZ

Les telecomunicacions segueixen
sent el tema més conflictiu

El responsable de l’OMIC, Josep Rossell, atenent una usuària del servei.

L’any 2011, l’Oficina Municipal
d’Informació de Consum va atendre 669 casos, 357 dels quals (un
53,36%) van ser consultes que es
resolen amb informació o assessorament; 324 (un 44,54%) van ser
reclamacions, és a dir, peticions
de rescabalament d’un perjudici
sofert com a conseqüència d’una
relació de consum, i 14 casos (un
2,09%) van ser denúncies, comunicacions que es fan a l’Adminis-

tració de presumptes irregularitats
administratives, que poden derivar
en infraccions amb el procediment
corresponent o ser considerades
queixes.
La utilització del servei va créixer un 3,08% en relació amb l’any
passat, en què es van atendre un
total de 649 persones usuàries. Dels
casos atesos, 540 es van tramitar
per via presencial; 51, per telèfon;
38, per Internet, i 40, per altres vies.

Per grans temes, 261 casos atesos
(un 39,01%) van ser sobre telecomunicacions (telefonia fixa i
mòbil, Internet); 80 (un 11,96%),
sobre habitatge (compra, lloguer,
manteniment i comunitats); 82 (un
12,26%), sobre subministraments
bàsics (aigua, electricitat i gas);
58 (un 8,66%), sobre productes
(adquisició i ús); 158 (un 23,62%),
sobre altres serveis (contractació
i prestació de qualsevol altre tipus
de serveis de consum no inclosos
als apartats anteriors), i 30 (un
4,48%), aliens al consum (no relacionats amb la defensa de persones consumidores o usuàries).
El temps mitjà de tramitació
de les reclamacions tancades va
ser de 68,1 dies, i en el cas de les

És important com a mitjà per
resoldre conflictes amb la mediació,
amb la qual s’aconsegueixen acords
positius per a les empreses i els seus
clients.
És necessari davant problemàtiques que afecten tothom i que poden
tenir gran importància: habitatge,
telecomunicacions (telefonia fixa,
mòbil i Internet), serveis bàsics...
Sempre dóna una atenció perso-

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

nalitzada i propera. Al nostre municipi
hi ha un gran volum d’atenció presencial, tot i que augmenten les consultes
telemàtiques i les noves tecnologies
permeten més rapidesa i eficiència en
la tramitació de les reclamacions. Per
aquest motiu, també s’està consolidant una major eficiència en el treball conjunt que es farà amb l’OAC
per agilitzar els primers tràmits de
qualsevol consulta.

denúncies va ser de 20,6 dies. L’any
2011 es van tancar 324 reclamacions, 271 de les quals (un 83,64%)
van tenir una resolució favorable,
en part o en la seva totalitat, per a
la persona consumidora. També es
van traslladar 18 reclamacions i 8
denúncies a l’organisme competent en cada cas (Junta Arbitral,
Agència Catalana de Consum,
Defensor del client, etc.).
Prop de 140 persones van
assistir a activitats d’educació i
sensibilització de consum. També
es van realitzar 105 inspeccions de
consum, 37 amb el suport de la
Diputació de Barcelona i 68 amb
personal tècnic municipal, que van
permetre informar les empreses de
l’adequació a la normativa vigent
en matèria de consum i, també,
comprovar si la complien.

Campaments d’estiu oberts de l’Agrupament Escolta Foc Nou
Del 30 de juliol al 8 d’agost, l’Agrupament Escolta Foc Nou organitza campaments oberts a tothom. Durant deu dies, els infants podran gaudir de jocs, natura, valors, lleure
educatiu i excursions a la Cerdanya. El preu aproximats és de 120 euros. Per a més informació: aefocnou@gmail.com
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L’Ajuntament assegura la continuïtat
de l’Escola de Música Municipal per al curs
2012-2013 i n’estudia el futur

MIREIA CUXART

Un grup de treball, constituït per membres de l’EMUMM, de l’Ajuntament i pares
de l’alumnat, definirà el model de desenvolupament de l’escola fins al 2016

L’alumnat de l’EMUMM va oferir un concert durant l’acte institucional de commemoració del Dia de la Dona.

El Ple de l’Ajuntament va aprovar
en la sessió del 17 de maig una
moció, presentada per l’Equip de
Govern, segons la qual s’assegura
la continuïtat de l’Escola de Música
Municipal del Masnou (EMUMM)
per al curs 2012-2013 i es compromet a estudiar-ne la viabilitat per
al futur. Aquesta moció va arri-

bar després que el 10 de maig se
celebrés una reunió informativa
amb les famílies de l’alumnat de
l’EMUMM en què representants
de l’Equip de Govern van comunicar la seva intenció, davant la
complicada situació econòmica
que travessa actualment l’Ajuntament, de suprimir aquest servei

acabat al curs acadèmic actual. La
reacció de desacord dels usuaris
i dels pares i mares de l’alumnat
davant aquesta notícia, va provocar que l’Ajuntament es replantegés la decisió i es comprometés a
crear un grup de treball, format per
membres de l’EMUMM, de l’Ajuntament i pares i mares de l’alum-

RAÜL ANDREU

Enguany es reutilitzaran els
adhesius de la zona taronja del
període 2010-2011

Una de les zones taronges del municipi es troba a Voramar.

Els distintius de zona taronja que actualment ja tenen els
vehicles del Masnou i que han
utilitzat per al període 20102011 seran vàlids també per a

la campanya d’estiu del 2012.
Com a resultat de la política de
contenció pressupostària i de
reducció de despeses que s’està
duent a terme, el consistori no

reimprimirà distintius nous, per
la qual cosa prorroga l’ús dels de
la campanya anterior.
Així, aquelles persones que
hagin perdut el distintiu o bé
hagin canviat de vehicle poden
adreçar-se a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament del Masnou, on se’ls en
farà un de nou. La temporada
d’estacionament regulat amb
limitació horària a la zona taronja comença l’1 de juny i acaba el
30 de setembre de 2012.
El Masnou té dues zones
taronges: l’una, a Can Teixidor,
i l’altra, a Voramar I i II. Són
zones de pagament fraccionat
per als que vénen de fora i gratuïtes per a la gent de la vila.
Cal, però, disposar d’un adhesiu
identificatiu de color taronja
perquè el personal de vigilància
pugui reconèixer el vehicle. Els
indicatius duen la matrícula
dels vehicles autoritzats i són
intransferibles.

nat, que estudiï la viabilitat i les
possibilitats de futur de l’escola.
De moment, el compromís
adquirit per l’Equip de Govern
i reforçat mitjançant la moció
aprovada el 17 de maig pel Ple és
mantenir aquest servei, que considera d’interès per a la vila, i assegur la continuïtat de l’EMUMM
per al curs vinent. Per a això, el
grup de treball –que ja es va reunir el divendres 18 de maig– ha
de preparar la contractació de la
nova empresa que se n’encarregarà. Igualment, n’haurà d’estudiar
les vies de desenvolupament fins
que el 2016 s’hagin implementat
tots els cursos i nivells de música.
Segons la moció, la situació
de l’EMUMM s’ha vist agreujada
pel fet que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, en la
proposta de conveni amb l’Ajuntament per a aquest projecte, no
ha reconegut cap tipus de transferència econòmica.
El coordinador de l’Àrea de
Serveis de Comunitat i Persones,
Jaume Oliveras, ha comentat que
amb les mesures preses es vol solucionar i reconduir una decisió que
es va prendre “equivocadament”:
“Cal matisar –comenta l’edil– que

no era una decisió presa, sinó que
vam manifestar la nostra voluntat
de tancar l’Escola de Música, però
una voluntat resultat d’un debat
que és real i no artificial, i que s’està produint a altres municipis. Sí
que acceptem que va ser una solució precipitada i que les reunions
que es van fer van ser tardanes,
però també cal tenir en compte

El compromís
adquirit per l’Equip
de Govern es recull
en una moció aprovada al ple del mes
de maig
que hi ha hagut una reacció ràpida
per part de l’Equip de Govern per
intentar assegurar la continuïtat de
l’escola”.
Al mateix Ple, el Grup Municipal d’ICV-EUiA va presentar
una moció en defensa de l’Escola
de música, a la qual es van incorporar unes esmenes presentades
per l’Equip de Govern i va ser
aprovada.

IGUALTAT
Taller perquè les dones
treguin el màxim profit de
les seves oportunitats
La Regidoria d’Igualtat organitza, des del 8 de maig fins al 10
de juliol, el taller “Dones, aprenent a viure tot evolucionant”.
Aquesta activitat, que és gratuïta i es fa cada dimarts de 9.30 a
11 h a la segona planta de Can Malet, pretén assessorar i encoratjar les participants perquè, en primer terme, coneguin les
seves possibilitats, el seu potencial i les seves oportunitats per
poder avançar d’una manera segura i satisfactòria en les seves
trajectòries. Per aconseguir-ho, aprendre a conèixer el seu entorn
i a relacionar-s’hi són aspectes clau que s’aborden en aquestes
sessions. La terapeuta Adela Moragas és l’encarregada de conduir els tallers. Les places són limitades i cal inscripció prèvia a
la Regidoria d’Igualtat, al telèfon 93 557 18 70 o al correu electrònic igualtat@elmasnou.cat.

El CIRD continua donant
suport i aconsellant les dones
El Centre de Recursos i Informació per a la Dona (CIRD) vol ser
un punt de trobada perquè totes les dones del Masnou trobin els
recursos que necessiten per superar els diversos problemes amb
què es trobin en el desenvolupament de les seves trajectòries
professionals i personals. Per això, ofereix assessorament pluridisciplinari a totes les dones que vulguin fer-ne ús, ara des de la
seva nova ubicació, a l’edifici municipal del carrer de Roger de
Flor, 23.
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Entre el 18 i el 26 de maig, la sala
de suport de la Biblioteca Joan
Coromines va acollir la mostra
“El món secret del llop”, organitzada per l’associació masnovina Udols en defensa del llop,
la nova entitat presentada per
URSUS Escola de Natura, que
té com a objectiu la conservació
de les poblacions de llop mitjançant la divulgació de l’autèntica essència d’aquest animal.
L’exposició, que recrea l’entorn
natural en què viu i es desenvolupa el llop i que ha comptat
amb el suport de l’Ajuntament,
es va inaugurar el divendres 18
de maig, amb l’assistència de
Xavier Castañer, d’URSUS, i
del regidor de Medi Ambient,
Eduard Garcia Gebani.
Durant la seva intervenció,
Castañer va explicar que la mostra és el primer projecte d’Udols
en defensa dels llops, amb el
qual es vol cridar l’atenció de la

JORDI JUNCOSA

Una exposició en defensa del llop

Xavier Castañer va oferir una visita guiada a l’exposició.

població sobre la importància de
la conservació i la cura del llop,
un animal que ha de lluitar contra moltes amenaces. Entre les
principals, es troba la imatge falsejada i manipulada que tradicionalment s’ha tingut d’aquest animal com un dels més perillosos

al manteniment de l’equilibri
natural.
Per la seva banda, el regidor
Eduard Garcia va agrair la tasca
que desenvolupen les entitats
URSUS i Udols en defensa del
llop, i en la difusió del coneixement i el respecte dels animals,

i perjudicials per a l’ésser humà.
Castañer va remarcar la
importància de recordar que
aquest animal, com totes les
espècies, necessita viure en un
entorn i un ecosistema determinats, dins els quals també exerceix una funció essencial per

Nous equips informàtics
per als casals de gent gran

Representants municipals
amb membres de les
juntes dels tres casals
de gent gran del municipi.

MIREIA CUXART

MIREIA CUXART

Avís sobre trucades telefòniques
des de números 092 i 112 falsos

MIREIA CUXART

Al Casal d’Avis de Can Mandri, el
Casal de la Gent Gran de Can Malet
i l’Esplai de la Gent Gran d’Ocata
i Ca n’Humet ja estan en funcionament els nous equips informàtics que l’Ajuntament ha distribuït
gràcies a la donació que en va fer
l’empresa masnovina Alcon. La
intenció del consistori és, d’una
banda, continuar fomentant l’ús de
les noves tecnologies entre la gent
gran i, de l’altra, que els joves disposin de més equips informàtics
al Punt d’Accés a Internet (PAI)
de Ca n’Humet. Coincidint amb la
posada en marxa d’aquests nous
ordinadors, al Casal de Gent Gran
de Can Malet es va inaugurar l’aula
d’informàtica el 23 d’abril passat,
acte que va comptar amb l’assistència de membres de la Junta
del Casal, com la seva presidenta, Maria Montserrat Rossell;
diverses autoritats municipals,
com la regidora de Gent Gran,
Noemí Condeminas, i el regidor
de Participació Ciutadana, Jaume
Oliveras, i el rector de Sant Pere,
mossèn Felip Juli Rodríguez.
El regidor de Noves Tecnologies, Jordi Matas , va agrair la
donació a l’empresa masnovina i
va remarcar que “davant la situació crítica de manca de recursos
que viu actualment l’Ajuntament,
disposar d’una donació com aquesta ens permet millorar l’accés a les
noves tecnologies entre els joves a
Ca n’Humet i també als casals de
gent gran”.

especialment els que viuen en
condicions salvatges. El regidor
va relacionar la tasca de l’entitat
i del seu projecte en defensa del
llop amb la feina de divulgadors
tan rellevants com Félix Rodríguez de la Fuente, de qui va
assegurar que havia estat un
referent per a la seva generació
quant a l’estima i el respecte de
la Natura. Igualment, el regidor
va voler celebrar que l’exposició
iniciés la seva trajectòria al Masnou, fet que va considerar una
mostra més de les bones relacions que el consistori manté amb
l’entitat i del suport que dóna a
la seva tasca.
Coincidint amb aquesta mostra, es van programar diverses
visites guiades i activitats amb
les escoles del Masnou perquè
l’alumnat conegués la realitat del
llop, lliure de tots els estereotips
que de vegades s’han transmès ja
des dels contes infantils.

L’Ajuntament ha tingut
constància que diversos
ciutadans del Masnou han
rebut trucades telefòniques
suposadament des dels telèfons 092 i 112, per part de
persones que es feien passar per agents de la Policia
Local.
En el cas del 092, la persona que truca informa la
víctima que ha de comparèixer a les instal·lacions de la
Policia Local del Masnou perquè ha estat denunciada i pot
ser sancionada, si no hi va,
amb una multa de preu elevat. En el cas del 112, el fals
agent informa que qui rep
la trucada ha estat denunciat per superar els decibels
permesos, per la qual cosa
pot rebre una sanció d’entre
500 i 1.000 euros. A conti-

nuació, també comuniquen
que aquesta sanció es passarà a cobrar pel domicili
de la víctima, amb un aparell sonòmetre per prendre
les mesures corresponents i
determinar quina era la font
emissora del soroll.
Des del consistori s’avisa
que aquestes trucades no
tenen res a veure amb la Policia Local i que es tracta d’un
engany. Per intentar aclarir
les circumstàncies de les trucades, com l’autoria i els
motius, la Policia Local del
Masnou ha instruït diligències policials dels fets. Igualment, l’Ajuntament recomana
que qualsevol persona que
rebi una d’aquestes trucades
es posi en contacte amb la
Policia Local del Masnou, al
telèfon 93 557 17 80.

La 15a Desfilada d’ADAM
dóna com a resultat
quatre adopcions
El diumenge 6 de maig, a la
plaça Marcel·lina de Monteys,
la 15a Desfilada de l’Associació
per la Defensa dels Animals del
Masnou (ADAM), organitzada
amb la col·laboració de l’Ajuntament, va ser un èxit de participació i d’adopcions, ja que
es van adoptar quatre gossos
del Centre d’Acollida d’Animals
de Companyia del Masnou: la
Blanca, el Chelsea, el Turk i el
Houdini. L’ Ajuntament va serhi present oferint bosses gratuïtes per recollir els excrements

i fent difusió de l’Ordenança
reguladora de la tinença d’animals i informant, entre d’altres,
del cens d’animals de companyia, on s’han de donar d’alta
de manera obligatòria i gratuïta tots els gossos, gats i fures
del Masnou.
També, la participació
desinteressada de molts
comerços del Masnou va fer
possible la rifa de 16 paneres
formades per productes i articles dels establiments comercials col·laboradors.
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La celebració de Sant Jordi al Masnou
parades es van afegir a la celebració de la diada de Sant Jordi.
El divendres 20 d’abril van obsequiar els seus clients amb una
rosa especial i el llibre editat per
la Diputació de Barcelona Del
mercat a taula, que conté un
total de 120 receptes de cuina
elaborades pels clients per mercats de la província.

MIREIA CUXART

Promoció de la lectura a la
Biblioteca

Com és habitual, els llibres i les roses van ser els grans protagonistes.

Des del 17 d’abril fins al dia de Sant
Jordi, les botigues vinculades a la
Federació del Comerç, la Indústria
i el Turisme van repartir uns punts
de llibre per commemorar la cele-

Guanyadors i membres del jurat del concurs de punts de llibre.

Roses de Sant Jordi al Mercat
Municipal

D’altra banda, dintre del programa d’activitats per dinamitzar el Mercat Municipal, les

VANESA PONS

Per no perdre el punt de la lectura

A l’acte, hi van assistir representants del jurat, com Carles de
la Torre; de la Federació, com el
seu president, Miguel Tripiana,
i M. Antònia Olivella i Agustí
Ferrer; i de l’Ajuntament, com
Judit Rolán, Quim Fàbregas i
Jaume Oliveras, regidors d’Ensenyament, Promoció Econòmica i Cultura, respectivament. En
total, a la convocatòria hi van participar 500 nens i nenes.

Els llibres van ser els protagonistes indiscutibles d’una jornada
que, com no podia ser de cap altra
manera, va esdevenir una festa
gran a la Biblioteca, que va commemorar Sant Jordi amb propostes interessants. Des del 12 d’abril
fins al 6 de maig, s’hi va poder visitar l’exposició Cent anys d’en
Massagran, dedicada a aquest
mític personatge creat per Folch i
Torres. El dijous 19 d’abril, a la
tarda, Joan Carles Fogo va presentar el seu llibre La generación del
27 y los paraísos perdidos, un
interessant punt de trobada entre
la literatura i l’arquitectura. El
divendres 20, la Biblioteca Joan
Coromines va acollir el concert de
l’Estudi Musical Carmen Amo,
dedicat a la música del Romanticisme, especialment adreçat al
públic adult. Tornant als llibres, la
captivadora novel·la De parte de la
princesa muerta, de Kenizé
Mourad, filla d’una princesa turca
i un raja, es va comentar a la tertúlia literària del dimecres 25 d’abril.
L’Hora del Conte va presentar la
història Nois i nois que donen la
nota, el 27 d’abril, per acostar
també els més petits a les meravelles del món de la lectura.

CEDIDA

bració de Sant Jordi. Enguany, el
punt de llibre guanyador del tercer
concurs de punts de llibre organitzat per la Federació amb la col·
laboració de l’Ajuntament era obra
d’Ona Redón Muñoz, alumna de
tercer de primària de Les Escolàpies La Immaculada. El veredicte
del jurat es va fer públic el divendres 13 d’abril, durant l’acte de
lliurament de premis. Els finalistes
del concurs van ser Anette Llop
Selvaggio, de l’escola Marinada;
Àlex Kambou Pérez, de l’escola Marinada; Marc Moral Martí,
de l’escola Lluís Millet, i Nobila
Driouech Slaiti, de l’escola Ferrer i Guàrdia.

preparant l’ambient, com la de
l’AMPA de l’escola Ocata, que
havia organitzat una celebració
de Sant Jordi al carrer el dissabte 21 d’abril. Al carrer de Romà
Fabra i la plaça de Marcel·lina de
Monteys, hi va haver activitats
culturals i tallers no només per
als alumnes de l’escola i els seus
pares, sinó per a totes les persones
que hi van voler participar.

CEDIDA

Com no podia ser de cap altra
manera, durant la Diada de Sant
Jordi, el dilluns 23 d’abril, el Masnou es va omplir de llibres i roses,
com obliga la tradició. Diverses
entitats, col·lectius i comerços del
poble van animar la jornada amb
les seves paradetes i propostes.
En un dia en què, principalment, se celebra l’enriquiment que
suposa la cultura, tampoc no hi
podia faltar el teatre. La companyia Enreda Teatro va oferir, sota
el títol Una mirada, un conjunt de
lectures dramatitzades, a càrrec de
Xabyer Cámara i Ángela Mesa,
a l’equipament cívic Els Vienesos.
L’Associació de Veïns del Barri
Antic va proposar una lectura col·
lectiva a la plaça del Mercat Vell,
on hi va haver un faristol disponible per acollir totes les persones
que volguessin llegir en veu alta.
A continuació, cap al tard, també
hi van actuar diversos grups musicals locals. Per la seva banda, els
casals de gent gran del Masnou
també van organitzar un seguit
de propostes culturals per a tota
la jornada a les instal·lacions dels
equipaments.
A Ca n’Humet, la Regidoria de
Joventut i Infància va organitzar
una activitat perquè infants i joves
poguessin jugar amb la poesia i
l’atzar (realització d’una poesia
visual amb retalls de diari) i, a
més a més, un taller de roses de
llaminadura per celebrar aquest
dia. L’activitat va comptar amb una
bona acollida per part dels usuaris
i usuàries de Ca n’Humet i també
hi van participar infants del Centre
Obert Maricel.
Abans, però, s’havien programat diverses activitats per anar

El Mercat va regalar roses i llibres.

A Ca n’Humet es van fer tallers.

Les parelles que desitgin celebrar el matrimoni
civil a l’Ajuntament del Masnou han de presentar
la sol·licitud corresponent al registre general, situat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’edifici
municipal de Roger de Flor, i omplir el formulari que
se’ls facilitarà.
Les cerimònies de matrimoni civil de l’Ajuntament
del Masnou se celebraran a la sala capitular durant
tots els divendres de l’any i el primer dissabte de cada
mes (excepte a l’agost), menys els festius i els que
caiguin entre festius. L’horari dels divendres serà de
les 17 a les 19.30 h i, els dissabtes, de les 11 a les 13
h. Durant els mesos de maig, juny, juliol i setembre,

també hi haurà celebració el tercer dissabte del mes,
de les 11 a les 13 h. A l’agost, no se celebraran casaments.
Les persones interessades s’hauran d’adreçar a
l’Alcaldia per reservar dia i hora. La reserva de data
i hora es farà per rigorós ordre de sol·licitud. En el
moment de presentar la sol·licitud a l’OAC, es comprovarà si estan o no empadronades al municipi, per tal
d’aplicar-los la taxa corresponent. És imprescindible
per a la celebració del matrimoni civil l’obtenció de
l’autorització judicial corresponent.
Durant la celebració, els contraents disposaran de
dos llocs reservats per aparcar-hi els seus vehicles.

MIREIA CUXART

Normes per a la celebració de cerimònies civils de casament
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Molt bona acollida de la programació
estable de l’Espai Escènic Ca n’Humet
L’actuació de música clàssica del Trio Three Portraits, una proposta de gran qualitat
més destacades que s’han pogut
veure durant els seus deu anys
d’història. L’última sessió serà
el 9 de juny, que completarà les
ja dutes a terme el 14 d’abril i el
26 de maig.

CEDIDA

Música clàssica de qualitat

La formació de música clàssica The Trio Three Portraits.

SÒNIA HERNÁNDEZ

Des de la seva posada en marxa
oficial, el 31 de març passat,
amb l’espectacle Sagarra dit
per Rosa M. Sardà, a càrrec
de la popular actriu, la programació de l’Espai Escènic
Ca n’Humet ha estat mot ben
rebuda per la població masnovina. Especialment reeixides
han estat les actuacions del
grup format per Andrea Motis,
Joan Chamorro i el guitarrista masnoví Josep Traver, que
van exhaurir totalment totes les
entrades que es van posar a la
venda, i la de la companyia teatral Chapertons Còmic Teatre, que amb el seu muntatge
Vint anys rodant... van tornar
a omplir la sala de l’equipament
municipal.
També han comptat amb
una gran resposta de públic
la presentació del disc Tot és
començar, del grup masnoví
Caliu, o les actuacions de la
premiada i ovacionada companyia Increpación Danza. Com ja
va anunciar el regidor de Cultura, Jaume Oliveras, la programació ha volgut combinar
els espectacles de gran prestigi
i reconeixement al circuit teatral i musical amb altres propostes amateurs o menys desconegudes. Així, han passat per
l’escenari municipal altres formacions com l’Associació de
Dansa del Masnou o el grup de
teatre Tres o Vint de La Flor
de la Palma de Teià.
Abans d’acomiadar-se fins
a la propera temporada, l’Espai Escènic Ca n’Humet continua oferint les seves propostes. D’una banda, l’associació
Akonga, organitzadora del
festival de curtmetratges Fascurt, va escalfant motors i hi
projecta algunes de les obres

Andrea Motis va omplir l’Espai Escènic.

El veredicte dels Premis Literaris
Goleta i Bergantí serà el 2 de juny,
a Ca n’Humet
L’Espai Escènic Ca n’Humet
acollirà la lectura del veredicte
dels XXXIV Premis Literaris
Goleta i Bergantí. L’acte serà el
2 de juny, a 19 h. Allà es dona-

ran a conèixer els guanyadors
del ja històric concurs literari,
en què han participat prop de
150 persones. A més a més, la
companyia teatral masnovina

GAT posarà en escena diversos
fragments de les obres guardonades i també hi actuarà la
Jove Orquestra de Cambra del
Masnou.

Canvi d’horari a l’Arxiu Municipal
Entre els mesos de juny i setembre, l’horari d’atenció al públic de l’Arxiu Municipal canvia i passa a
ser els dilluns i dimecres de 9 a 14 h.

Entre les propostes més destacades per als mesos de juny
i juliol, es troba l’actuació de
la formació de música clàssica
Trio Three Portraits. D’aquesta, Jaume Oliveras ha volgut
destacar que es tracta d’una
aposta molt ferma per part de
l’Ajuntament, ja que es vol oferir un espectacle d’una qualitat
i una exigència que de vegades
no és fàcil trobar en una programació d’un municipi, sinó que
requereix desplaçar-se a altres
escenaris. Per això, el regidor
considera que és una oportunitat que cal aprofitar.
El Trio Three Portraits és
format pel trompetista Luis
González, el pianista José
Gallego i la soprano Francesca Calero. Tots tres tenen amb
una dilatada i reconeguda trajectòria als escenaris musicals
estatals i internacionals, per la
qual cosa han aconseguit diversos premis. Amb la seva actuació, posen de relleu la bellesa de
la música clàssica i la seva proximitat amb el públic, i permeten descobrir d’una manera
directa perquè és una de les arts
més apreciades i més reveladores. Actuaran el 16 de juny, a les
21 h, i el preu de l’entrada és de
10 euros. El tiquet es pot adquirir anticipadament a l’OAC (a
l’edifici municipal del carrer de
Roger de Flor, 23) o bé al portal
d’Internet www.quedatalmasnou.com, o bé el mateix dia a la
taquilla de l’Espai Escènic.

Màrius Serra recorda
Tísner en el centenari
del seu naixement
La Biblioteca Joan Coromines, entre les diverses
propostes que du a terme
durant tot l’any per fomentar la lectura, ha organitzat
l’acte “Recordant Avel·lí Artís
Gener, Tísner”, per al proper
13 de juny, a les 19 h. El periodista, escriptor i enigmista
Màrius Serra hi intervindrà
per parlar de la importància
del mític periodista, escriptor
i artista, que va ser un valuós
testimoni i un innovador de la
literatura i la cultura catalanes en uns moments de mol-

tes dificultats. Els seus mots
encreuats al diari barceloní
La Vanguardia van esdevenir un referent per a moltes
persones de generacions diferents.

el Masnou viu
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La Flama del Canigó encén Sant Joan
tivitat és organitzada des de les
associacions masnovines Xalupa, Al Masnou Decidim, Colla
de Diables, Colla de Geganters i
l’Ajuntament del Masnou amb la
col·laboració de Protecció Civil.
Un foc amb història

CEDIDA

La Flama del Canigó tornarà a
descendir, el 23 de juny, des de
la majestuosa muntanya fins a
encendre més de 30.000 focs de
Sant Joan arreu dels Països Catalans, entre els quals, el del Masnou. L’organització de la Flama
ve encapçalada per Òmnium Cultural i agrupa al seu voltant més
d’un centenar d’entitats i institucions que han fet del gest tot un
acte simbòlic d’unió nacional i
festiva.
Un cop al Masnou, a les 21.30
h la flama encendrà la foguera
ubicada a l’esplanada de l’antiga
caserna de la Guàrdia Civil (carrer de Ciudad Real) on hi haurà
ball de revetlla i l’actuació musical del grup masnoví Lapsus. L’ac-

La foguera és la imatge emblemàtica de Sant Joan.

L’any 1955, Francesc Pujades,
portat pel seu entusiasme pel Canigó i inspirat pel poema de mossèn
Cinto Verdaguer, va tenir la iniciativa d’encendre els focs de Sant
Joan a la pica d’aquesta muntanya
i des d’allà repartir la flama per
totes les contrades de la nostra
terra. S’iniciava així la renovació
d’aquesta tradició mil·lenària i, de
nou, les fogueres prenien un sentit
col·lectiu.

Els barris d’Ocata i del Masnou Alt organitzen revetlles de
Sant Joan amb sopar i ball. Pel que
fa a Ocata, l’Associació de Veïns
d’Ocata ha organitzat, als jardins
dels Països Catalans, un sopar de
germanor i ball de revetlla amenitzats amb una discoteca mòbil.
També, l’Associació de Veïns de
Ramón y Cajal i Masnou Alt ha
programat, a la plaça de Ramón y
Cajal, un sopar de germanor i ball
amb el conjunt Tiempo. Ambdues
activitats començaran a partir de
les 21.30 h i s’organitzen amb la
col·laboració de l’Ajuntament.
Abans de l’arribada de les
revetlles, durant tota la jornada, el
Mercat Municipal convidarà tots
els clients a coca de Sant Joan.

XVI edició del Ple
de Riure

Aquest és el calendari de
les propostes que acollirà
el port durant els mesos de
juny i juliol. Els concerts,
gratuïts, seran els dijous a
les 23 h, a la plaça d’Europa
7 de juny
CHINO AND THE BIG BET (swing)
Aquest grup ja és tot un clàssic de les
nits de ball a Barcelona. Un projecte
liderat per Chino, que s’ha convertit en
un dels artistes més actius i representatius de l’escena de blues i swing. El
seu estil amb la guitarra slide és únic
i inconfusible.

21 de juny
A CONTRA BLUES (blues)
A Contra Blues és una banda consolidada dins del panorama nacional amb
més de cinc anys d’activitat. En els seus
temes es barregen els clàssics amb les
composicions pròpies. Viuen pel directe
i els seus enèrgics espectacles són una
experiència plena de força i empatia
que no deixen ningú indiferent.
7 de juliol
FASCURT
En el marc del festival de curtmetratges Fascurt, al vespre tindrà lloc una
projecció de videoclips.
12 de juliol
LA RUMBA DEL MICU (rumba)
Miquel Rodergas, Micu, líder del grup
de Rumba Catalana Meztuca, va
donar-se a conèixer com a cantautor
rumber a principis del 2005 amb un
repertori que combinava cançons pròpies i també versions de grans artistes del gènere com Gato Pérez, Gipsy
Kings o el Pescaílla.
19 de juliol
PLE DE RIURE
A les 20 h, emmarcada dins del Festival deTeatre Còmic Ple de Riure,
tindrà lloc l’actuació de la Companyia
Trifaldó, amb l’espectacle L’es3.
26 de juliol
LES ARTISTES (funk)
Des del 2009, entre diverses bandes
de funk de Barcelona, s’organitzen
aquestes actuacions, que actualment
s’han convertit en la festa funk i soul de
referència a la ciutat. Una explosió de
groove i ball formada pels intèrprets
més representatius del funk europeu.

RAMON BOADELLA

14 de juny
BLACK GANDHI (reggae)
Black Gandhi és una banda formada
per sis músics units per la mateixa filosofia i el mateix amor per la música. La
base de la seva expressió musical és el
One Drop, medul·la espinal del reggae i
el rocksteady, però la seva música s’endinsa en les arrels del funk, el rock i el
gospel, amb la qual cosa aconsegueix
un resultat fresc i particular.

Primer Festival
Port Masnou
Una proposta sincera, propera i de qualitat per
tal de dibuixar un nou escenari d’oci al poble
Una celebració ciutadana, un punt
de trobada i d’intercanvi en un
temps i un espai singulars com
són les instal·lacions del Port del
Masnou. Una nova oferta cultural
que, juntament amb la resta d’iniciatives que tenen lloc al municipi
durant els mesos d’estiu, faci sentir a gust als ciutadans. Un retrobament del binomi port-poble
que passa per acollir tot tipus de
públic, un reflex de l’heterogènia
ciutadania masnovina. Un referent
al Maresme.
Amb aquestes màximes, el Festival Port Masnou emprèn aquest
viatge com una cursa de fons, un

projecte amb grans aspiracions
però, alhora amb molta humilitat.
El temps i els anys que vinguin
reforcin aquest festival d’estiu com
una cita ineludible, una festa que
deixarà una petita empremta tant
al poble com a la comarca.
Per aquesta raó, la seva projecció en tots els àmbits d’actuació pasa per la voluntat d’establir
les bases i els criteris del festival
en aquesta primera edició. Així,
una acurada selecció d’estils
musicals per a tots els gustos i
edats serà la materialització
d’aquesta nova idea d’espai comú,
d’oci i cultura.

L’Ajuntament i la companyia
masnovina Chapertons Còmic
Teatre ultimen els preparatius
de la XVI edició del Festival
Internacional de Teatre Còmic
del Masnou, que enguany se
celebrarà entre el 17 i el 21 de
juliol. La principal novetat és
que el Festival recupera el que
és potser el seu emblema més
poderós: la vela de la platja, tot
i que serà de mides més reduïdes i més acord amb les condicions econòmiques que traves-

sa el municipi. Entre les propostes més destacades de la
programació, hi ha prevista
l’actuació de l’actor Sergi
López, que va haver de suspendre la seva actuació el 2008
per motius de salut, el popular
actor còmic Pepe Viyuela i la
comèdia Nelly Blue, amb producció de T de Teatre. Tampoc
no faltarà el circ amb molt
d’humor a les places. Properament més informació a www.
plederiure.cat.

Fascurt, deu anys
després
El festival Fascurt de curtmetratges que, se celebra cada
estiu a la platja d’Ocata, arriba
aquest any a la desena edició.
Fascurt 2012 tindrà lloc els
dies 5, 6 i 7 de juliol. Fa deu
anys que l’associació Akonga
(Acción Kon Ganas) organitza
aquest festival, que s’ha convertit en tan poc temps en un
dels més importants de Catalunya. Amb motiu de l’aniversari,
aquesta edició arriba plena de
novetats.
El Fascurt ha rebut aquest
any unes tres-centes cintes
d’animació, ficció, vídeocreaci-

ons i undercurts. D’entre totes
aquestes obres, unes cinquanta optaran als premis Ficció,
Animació, Xperiment Visual i
Undercurt, consistents en una
dotació econòmica i un trofeu,
atorgats per un jurat especialitzat. A banda de l’opinió professional, es valorarà també l’opinió dels espectadors assistents,
que seran els que decidiran qui
s’emporta, com cada any, el
Premi del Públic.
A mitjan juny es podrà consultar al web del festival, www.
fascurt.com, la programació
completa de Fascurt 2012.
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Aquest estiu, el Complex Esportiu
a ple rendiment

ARXIU AJUNTAMENT

Aquest any, com a novetat, les
activitats dirigides del Complex
Esportiu no s’aturen a l’estiu.
Davant l’èxit de les activitats, i
per poder donar-los continuïtat
sense haver de fer una aturada de
dos mesos, els mesos de juliol i
setembre també hi haurà la possibilitat de continuar practicant les
sessions esportives habituals. Ja
es poden fer les inscripcions per
als mesos de juliol i setembre –a
més dels mesos usuals–. El preu
d’aquests dos mesos és el normal
si es paga mensualment, però es
pot gaudir d’un descompte si es
paga bimensualment. És a dir, 25
euros per mes o 40 euros bimensuals en les activitats d’aeròbic
i tonificació-gac, i en el cas de
Pilates i tai-txi els preus són de
33,95 euros mensuals o 54,46
euros bimensuals.
A més, s’ha obert un grup nou
de Pilates a la tarda (els dilluns i
els dimecres), perquè la demanda era molt alta al grup de Pilates
que es feia els dimarts i els dijous
al vespre. D’aquesta manera, s’ha
desdoblat l’activitat, s’ofereix en
dues franges horàries diferents
i es diversifiquen també els dies
de realització, amb la qual cosa es
cobreixen diferents necessitats.

ARXIU AJUNTAMENT

Les activitats dirigides no
s’aturen

Es pot fer aeròbic, tonificació-gac, tai-txi i Pilates.

Intensius de piscina per a
nadons durant els mesos de
juny i juliol

Jordi
Matas

Pel que fa a les activitats aquàtiques de la piscina del Complex,
durant els mesos de juny i juliol hi
haurà classes de piscina per a
nadons de 5 a 24 mesos. A més, l’1
de juny s’obriran les inscripcions
per al proper curs, que tindrà lloc
l’octubre de 2012. La natació per
a nadons està considerada una
experiència afectiva, recreativa,
enriquidora i estimulant.

Regidor
d’Esports
Oferir les activitats dirigides al Complex Esportiu durant onze mesos
seguits suposa un canvi significatiu.
Hem reformulat la durada de les activitats perquè no hi hagi una aturada
de tres mesos a l’estiu, de manera que

Les patinadores
masnovines, sisenes
al Campionat d’Europa

Classes de piscina per a nadons de 5 a 24 mesos.

només a l’agost no hi haurà classes
dirigides.
Les activitats són diverses i pensades perquè l’edat no sigui una excusa.
Hi ha un bon equip al darrere i la satisfacció dels usuaris és per nosaltres un
motiu d’orgull.
Pel que fa als preus, no han augmentat i, a més, s’ha ampliat l’espai
de realització d’activitats. La classe
dirigida de tai-txi es fa a l’equipament
Els Vienesos i s’ha dotat de material els

tres espais següents: l’escola Rosa Sensat, Els Vienesos i el Complex Esportiu.
Aquest any s’ha anul·lat l’activitat
de manteniment físic (matí), ja que la
demanda era baixa, i s’han redirigit
els usuaris a la classe d’aeròbic (matí)
perquè el tipus d’exercici és molt similar. Tothom ha pogut matricular-s’hi i
ningú no s’ha quedat sense activitat.
Les xifres de l’assistència són clares i mostren un augment d’inscripcions respecte al curs anterior.

CP EL MASNOU

Ascens a segona divisió
catalana del Club d’Escacs

El Club de Patinatge El Masnou
va aconseguir el sisè lloc al Campionat d’Europa de grups grans
de xou, celebrat el dissabte 28
d’abril a Blanes. El conjunt italià Royal Eagles en va resultar
campió i els grups catalans Reus
Deportiu i CPA Olot van assolir
el segon i el tercer lloc, respectivament. El grup masnoví va
obtenir el sisè lloc amb el seu
espectacle Atractivo. L’alcalde

del Masnou, Pere Parés, i el
regidor d’Esports, Jordi Matas,
van assistir al Campionat per
compartir amb les patinadores
masnovines una fita tan important com la seva participació al
Campionat europeu.
Abans, l’equip masnoví havia
aconseguit el tercer lloc al Campionat d’Espanya de Grups Xou,
celebrat els dies 9 i 10 de març a
Alcobendas (Madrid).

CLUB D’ESCACS EL MASNOU

Atractivo és el nom de l’espectacle d’enguany.

Moment de la partida que va donar la victòria a l’equip masnoví.

El grup A del Club d’Escacs del Masnou ha aconseguit l’ascens a la segona divisió catalana, després
de guanyar el Club de Montgat durant la jornada celebrada el 18 de març. La segona divisió catalana
és una selecta categoria d’àmbit nacional català composta només per 52 equips dels 523 que componen la Federació Catalana d’Escacs.

el Masnou viu
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Nous èxits dels
judokes del Masnou
El Judo Rei participa a la Supercopa d’Espanya

CEDIDA

Més de 1.200
participants a la
VII Caminada dels
Tres Pobles

23

El Masnou va comptar amb 641 participants.

La setena edició de la Caminada
dels Tres Pobles, celebrada el
diumenge 6 de maig, va comptar
amb un total de 1.242 persones
participants de les tres poblacions organitzadores. Aquesta xifra
significa un 87,1% del total d’inscripcions que s’hi havien realitzat.
El Masnou va comptar amb 641
persones participants; Teià, amb
287, i Alella, amb 319. Els regidors
delegats d’Esports d’aquestes tres
poblacions, Jordi Matas (el Masnou), Oriol Ribera (Teià) i Marc
Almendro (Alella), també van
ser-hi presents.
Al Masnou, la sortida va ser a
les 9 h, des de la plaça de Ramón y
Cajal, i els caminaires es van trobar amb els grups d’Alella i Teià.
Els participants van passar per

diferents punts, que variaven l’itinerari d’anys anteriors per tal de
veure tota la riquesa de l’entorn,
fins arribar al CAT-Cella Vinaria,
on totes les persones participants
van gaudir d’un esmorzar gratuït.
Des de l’organització, s’ha volgut reconèixer la tasca de la Policia Local, els vigilants cívics, la
Creu Roja i la brigada municipal,
els quals van vetllar per tal que
l’activitat fos un èxit. A més,
també es va comptar amb la col·
laboració d’entitats de totes tres
poblacions, com ara el grup de
senderisme d’Alella Peus a Terra,
el Centre Excursionista d’Alella,
l’ADF Teià, Condis Supermercats,
Queda’t, Buclenet, Club Atlètic El
Masnou, Patinatge El Masnou,
Cella Vinaria i Alella DO.

El Club de Judo Rei va participar a la darrera edició
de la Supercopa d’Espanya categoria A, celebrada a
Madrid durant el cap de setmana del 17 i 18 de març.
A la competició hi van participar més de 800 judokes de tot l’Estat, entre els quals hi havia Oriol Subirana, del Club masnoví, que va quedar tercer de la
seva categoria (cadet), amb la qual cosa va aconseguir la medalla de bronze a la lluita contra l’actual

subcampió d’Espanya. Mireia Lapuerta, una altra
judoka del Club, va aconseguir l’or a la categoria
infantil en guanyar en semifinals l’actual campiona
d’Espanya i, a la final, la subcampiona. Amb aquesta
fita, Lapuerta es va classificar directament per al
Campionat d’Espanya sub 15, celebrat el 13 de maig
a Cáceres, on la judoka va obtenir la medalla de bronze (individual) i de plata (per seleccions).

El professor de judo masnoví Esteban
Rodríguez, subcampió d’Espanya
El professor de judo del Club Escola de Judo i Gimnàstica Rítmica Masnou, Esteban Rodríguez, va
obtenir el segon lloc al primer Open d’Espanya de
Judo de Veterans a la categoria M3 (40-44 anys
de 100 kg) i el tercer lloc a la categoria scrach
(la suma de les categories M1, M2 i M3), durant
el campionat que es va dur a terme a Vitòria el
21 d’abril.
El campionat va comptar amb la participació
d’una vuitantena de judokes de tot Espanya i una
representació de sis judokes del sud de França. La
representació de la Selecció Catalana de Judo de
Veterans estava formada per 14 participants
d’edats compreses entre els 30 i els 74 anys.

CEDIDA
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Lapuerta, al pòdium, després d’aconseguir l’or a la categoria infantil de la Supercopa d’Espanya.

Del 23 al 27 d’abril va tenir lloc una
nova edició de la Setmana de l’Educació i l’Esport, amb la participació
de totes les escoles i instituts del
Masnou. Durant aquesta edició es
van treballar els valors educatius,
portant-los a la pràctica amb activitats lúdiques i esportives. En aquest
sentit, al Complex Esportiu Munici-

pal es va practicar bàdminton; a la
platja, futbol flag, vòlei platja, ultimate i handbol platja; als camps de
futbol, beisbol, i als centres educatius, gràcies a la Diputació de Barcelona i al Consell Esportiu del Maresme, es van realitzar activitats relacionades amb esports minoritaris i
esports sensibilitzadors.

Els escolars van poder practicar beisbol als camps de futbol del Masnou.

CEDIDA

Els centres educatius
del Masnou s’uneixen
a la Setmana de
l’Educació i l’Esport
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L’ENTREVISTA

Vicenç Pedret, empresari

“Hi ha una relació molt profunda entre la Fàbrica del Vidre i el Masnou i la seva gent”
Porta els cognoms dels dos fundadors d’una de les indústries més emblemàtiques del Masnou: la Fàbrica del Vidre.
Vuitanta anys després de la seva creació, l’actual president del Grup Ramon Clemente, Vicenç Pedret Clemente, suposa la síntesi
de l’esperit dels dos emprenedors i fa el pas endavant que li correspon com a membre d’una nova generació amb entusiasme
i intentant engrescar els que l’envolten, tot treballant per contribuir a sortir de la millor manera possible de la difícil situació
econòmica i social que ens ha tocat viure. Enginyer químic de professió i màster en economia i direcció, pare de tres fills, als
49 anys encara troba temps per al doctorat en filosofia, que identifica com la seva veritable vocació. Tot plegat, ho resumeix
dient que és un empresari entusiàstic que gaudeix molt de la seva feina i que intenta ser una bona persona perquè és l’única
manera que tothom en surti beneficiat.

Com resumiria l’evolució de
l’empresa durant aquests vuitanta
anys?

“L’empresa, fundada
pels meus avis, ha
anat seguint la història del país”
vors, amb el meu pare, que era
el fill petit del fundador, la vam
recuperar per especialitzar-la en
el sector de la perfumeria i la cosmètica, que era el sector en què
el meu avi Clemente havia treballat sempre. Vam agafar la part
comercial de l’avi Clemente amb
la part industrial de l’avi Pedret
per orientar l’empresa en una
única direcció, que era la perfumeria. Aquest era el canvi que es
va introduir als noranta. Ha estat
anar seguint la història del país.
Ara tenim dues plantes a més de
la del Masnou, una a la Llagosta i
una altra a l’Hospitalet.
Com l’afecta la situació
econòmica actual?

Ara estem, malauradament, revivint les mateixes sensacions que
vam tenir el 2009, quan hi va haver
una aturada important. L’activitat

Personalment, quina és la seva
relació amb el Masnou?

És el poble on va néixer el meu
pare, on viu part de la meva família, on treballo i on tinc molts bons
amics. Intento ajudar el Masnou
en tot el que puc.
Per exemple, és vicepresident de
la Casa Benèfica.
SÒNIA HERNÁNDEZ

L’empresa ha seguit la història
del país. Per començar, la van
muntar uns cooperativistes en
un moment en què a Catalunya
el cooperativisme era molt viu,
continuant la recuperació de
l’activitat de l’empresa després
d’un període d’autarquia absoluta.
Totes les fàbriques de vidre van
tenir un creixement molt important. El meu avi i la resta de cooperativistes van arribar a tenir
cinc fàbriques de vidre, i més de
mil persones treballant al grup. A
finals dels anys seixanta, amb la
revolució industrial, es van haver
d’adaptar, primer, a l’arribada de
l’automàtica, que va canviar tota
la manera de fer vidre i va canviar l’ofici completament. El segon
gran impacte va ser l’arribada
de la competència en massa, als
setanta, que va capgirar tot el procés industrial. Amb la crisi industrial dels vuitanta, l’empresa va
patir també i, com la majoria de
les indústries, va entrar en suspensió de pagaments. Va haver-hi
una època en què la fàbrica se la
van quedar els treballadors. Lla-

una persona per a una substitució fixa o eventual, consultarem
Promoció Econòmica de l’Ajuntament. L’objectiu és crear ocupació
al Masnou. Potser si no s’havia fet
abans és perquè abans no hi havia
aquesta situació de demanda de
feina de gent de la vila. Tornarem
a les arrels, perquè al principi
només hi treballava gent del Masnou. Un cop més, diria que seguim
la història del país.

va caure un 30%; en aquests últims
anys l’hem recuperada tota, però
aquest any torna a ser un 2009. Per
sort, la nostra estructura ens permet parar un forn, el petit, i tornar
a treballar amb la gent fixa, sense
fer les contractacions temporals
que fèiem, i així podem continuar. Aquest és el pla B que ja vam
fer servir l’altra vegada. Som una
empresa que no està endeutada,
podem sobreviure fins que es
torni a activar l’economia general.
Aquesta adaptació a la realitat és
el que ens ha permès en aquests
anys ser competitius.
Quantes persones hi treballen?

Hi ha 120 treballadors fixos, més
una cinquantena que els contractem per a campanyes concretes.
Quan ens ve més feina és entre els
mesos de febrer i octubre, que és
quan cal fer contractacions temporals. La nostra és una empresa amb
vocació i de caràcter familiar. De
fet, a l’empresa hi treballa gent de
la família, com Carlos de la Parra,
director de fàbrica. Hem volgut
mantenir aquesta vocació perquè
entenem que, d’alguna manera,
nosaltres som encara vidriers. La
nostra gran virtut és que treballem
molt client a client, producte a producte, i això no es pot fer de cap
més manera, cal fer una aproxima-

ció molt d’ofici. Però això no vol
dir que no estiguem modernitzats.
L’empresa té una vintena de clients
importants, entre ells el Grup Puig,
l’Occitane, Mercadona... L’aproximació a aquests clients és pròpia
de les petites i mitjanes empreses,
encara que, amb tot, facturem 20
milions.
Tampoc no s’enfronta a la seva
feina com un empresari de
despatx.

No podria ser-ho. Una de les feines més importants d’una empresa avui dia és saber què volen
els clients. La indústria avui dia
només s’entén a partir d’una
vocació de servir la persona
que et demani una cosa, només
així sobrevius. I després, d’altra
banda, també necessites la confiança amb la gent que opera, perquè les feines són molt especialitzades i la gent ha d’entendre que
el mateix que et preocupa a tu els
ha de preocupar a ells.
La seva ha estat una empresa
tradicionalment molt vinculada
al Masnou.

Sí. De fet, la ubicació ha estat sempre pràcticament al mateix lloc, i
la direcció ha estat en mans de la
meva família: primer el meu avi,
després el meu oncle, el meu pare

i després jo. El meu oncle Miquel,
que va morir ara fa poc, en va ser
el gerent durant vint anys.
Com es tradueix aquesta relació
amb el Masnou?

A l’empresa hi ha treballadors
del Masnou i sempre n’hi ha
hagut. Vuitanta anys és molt de
temps. Hi ha hagut molta gent
del Masnou que durant molt de
temps ha tingut vinculació amb
la fàbrica del vidre. Ni tan sols
jo encara no sóc conscient del
que ha representat una continuïtat tan llarga en una activitat
industrial. La gent que l’ha fet
funcionar és gent del poble. I
això té molt valor i molta força.
L’empresa no deixa de ser una
activitat econòmica que nodreix
l’activitat econòmica del poble.
És una simbiosi total. Nosaltres
ens nodrim de la gent i la gent es
nodreix de nosaltres.
Darrerament, la seva
empresa ha arribat a un acord
amb l’Ajuntament per promoure
l’ocupació al Masnou.

Sí. L’Ajuntament ens va venir a
veure i ens va proposar aquesta
col·laboració. Ens va semblar tan
bé que ens vam preguntar per què
no ho havíem fet abans. Es tracta
que, cada vegada que busquem

Sí, és clar. Cada vegada que hi
vaig em sorprenc més. Encara no
entenc com pot funcionar tan bé.
Té una excel·lència admirable en el
plantejament i en el funcionament.
És un projecte molt sòlid: cent deu
anys, amb vocació de servei al
poble, amb una gent extraordinària
que s’hi dedica, amb voluntariat...
Com es va establir aquesta relació?

Ja feia molts anys que els meus
pares hi col·laboraven. La relació
dels meus pares amb en Quim
Coll, que va ser-ne president
molts anys, era molt estreta, era
una relació d’amistat. I jo també
conec en Toni Coll de tota la vida.
Ser vicepresident amb en Toni és
molt fàcil, perquè ell és l’ànima de
la casa. Jo li dono el meu suport
en tot el que puc, però el 100% de
tot el que passa allà és obra seva.

“La Casa Benèfica
és un projecte molt
sòlid, amb una excel·
lència admirable”
Mereix un 10 en gestió, un 10
en dedicació, en tot... He estat a
molts llocs i he fet moltes coses, i
no sempre és fàcil trobar un home
que porta un projecte així perquè
hi creu, perquè està convençut
de fer el que ha de fer. Aquesta
entrega i voluntarisme és admirable. Això només s’entén quan és
una cosa que portes a la sang, que
sents per al teu poble.

