Anar a la plana de números del butlletí
www.elmasnou.cat

L'ACTUALITAT DEL MASNOU - Del 16 al 23 de març de 2018

NOTÍCIES

AGENDA

El Ple aprova inversions per valor de 2,2 milions amb el
superàvit de 2017

Inauguració de l'exposició "28 dies", de Laura Peiró

Quatre declaracions institucionals, protagonitzades pels nous serveis de l´ABS
Ocata

Programació estable d'arts visuals 2018

El Ple de l’Ajuntament del Masnou celebrat el 15
de marc, va aprovar el finançament de diverses
inversions municipals contemplades al pressupost
2018 amb els romanents de tresoreria de l’exercici
2017. L’aprovació permetrà l’agilització d’algunes
inversions com la de les cuines dels centres
educatius Marinada i Ocata i la possibilitat de
continuar el projecte de connexió del carrer de Cuba amb el túnel del port,
segons va explicar l’alcalde, Jaume Oliveras. La proposta va ser aprovada amb
els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES, 6 vots), ICV-EUiA-E (2
vots), CUP-PA (2 vots), PSC (2 vots) i PP (1 vot), i el vot contrari de PDeCATUnió (5 vots) i Ciutadans (3 vots).

El número 101 del butlletí 'El Masnou Viu' ja és al carrer
Ja és al carrer la nova edició de la publicació municipal El
Masnou Viu, que podeu consultar si cliqueu aquí. Els
temes més destacats d'aquest número són: l'ampliació del
parc d'habitatge públic al municipi, la posada en
funcionament dels nous serveis de l'ABS Ocata, la no
aplicació de l'augment de la tarifa de l'aigua, la millora de
l'accessibilitat de l'estació d'Ocata, entre moltes altres
notícies rellevants per al municipi. "L'entrevista" és a la
il·lustradora i escriptora, Sandra Uve.

L´estació d´Ocata tindrà una millor accessibilitat
Fa prop d´un any que l´Ajuntament està en
contacte amb RENFE a fi de signar un conveni que
permetrà fer millores en l´accessibilitat de l´estació
d´Ocata. La signatura d'aquest conveni, que és
previst que es dugui a terme properament, respon
a la voluntat d'ambdues parts de millorar les
instal·lacions ferroviàries d´aquesta estació del
Masnou.

L´Ajuntament contracta l´Institut Municipal de Mercats de
Barcelona per a la modernització i remodelació del Mercat
Municipal del Masnou
L'Ajuntament del Masnou ha signat un contracte
amb l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona
(IMMB), organisme autònom constituït per
l’Ajuntament de Barcelona que gestiona i
administra els mercats municipals zonals i
especials de la ciutat de Barcelona i elabora
estudis tecnicocomercials que li encomanen altres
administracions, persones o entitats privades.

16.03.2018 - 20.00h

Inauguració de l'exposciió Laura Peiró "28 dies". Espai Casinet L'exposició es
podrà visitar del 16 de març al 8 d´abril.
Lloc: Espai Casinet

"Super women, super inventors"
16.03.2018 - 23.55h
Exposició d'il·lustracions de Sandra Uve
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

Exposició "28 dies", de Laura Peiró
16.03.2018 - 20.00h
Programació estable d'arts visuals 2018
Fins al 8 d'abril
Lloc: Espai Casinet, plaça de la Llibertat, 17

IV Perkufest
17.03.2018 - 17.30h
Festa de la percussió
Lloc: Plaça d'Ocata

L'Hora del Conte: 'Els tres animals del vi'
17.03.2018 - 11.00h
Lloc: Biblioteca Pública Joan Coromines

'Els tres animals del vi'
17.03.2018 - 11.00h
L'Hora del Conte
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

27a Trobada country
17.03.2018 - 18.00h
Trobada mensual amb cinquanta balls aproximadament, per a tots els nivells.
Lloc: Carrer de Mèxic, 11, Escola Bressol La Barqueta

Càpsula formativa: Com puc dir que tinc TEA?
17.03.2018 - 10.00h

Renovació de la reixa del clavegueram a l´altura de Can
Teixidor
L’empresa Sorea, com a adjudicatària del contracte
de serveis de manteniment, conservació, neteja i
inspecció de la xarxa de clavegueram del municipi
del Masnou, ha retirat, per ordre de la Regidoria de
Manteniment, la reixa de recollida d’aigües pluvials
que hi havia al carrer de Bonaventura Bassegoda i
Amigó, a prop de l’N-II. Aquest matí s’ha obert el
trànsit en aquest tram de carrer, que havia estat
tancat amb motiu de les obres.

Lloc: C/ de l'Agricultura, 16, 2n 2a.

Experimentem jugant
17.03.2018 - 17.00h
Activitat familiar en què, mitjançant diferents racons, realitzem experiments,
com el magnetisme, la densitat per als més grans o jocs sensorials per als més
petits.
Lloc: Escola Lluís Millet

Inscripcions obertes als dos tallers amb motiu del Dia
Mundial de la Salut
Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Salut (7
d'abril), tindran lloc diverses activitats, entre les quals hi ha
dos tallers: l'un, sobre autoprotecció, suport vital bàsic i ús
del desfibril·lador (DEA) i, l'altre, de cuina per a
adolescents. Les activitats requereixen inscripció prèvia i ja
s'ha obert el període per apuntar-vos-hi.

Visita: "El Cementiri, un museu a l´aire lliure"
18.03.2018 - 11.00h
Visita guiada gratuïta
Durant aquesta visita coneixereu el Cementiri Municipal del Masnou des d'un
altre punt de vista: un museu a l'aire lliure.
Lloc: Cementiri del Masnou (av. de Joan XXIII, 100)

Lliga Catalana d'Escacs (2a divisió)
18.03.2018 - 09.30h

Activitats de Setmana Santa per a infants i joves: obertes
les inscripcions
Aquesta Setmana Santa, hi ha diverses activitats
programades en què infants i joves podran gaudir de les
vacances. D'una banda, s'han programat dues sessions de
surf de rem per a adolescents i joves i, de l'altra, dos tallers
per a infants: l'un, per fer una figura per decorar la mona de
Pasqua, i l'altre, per decorar l'ou de Pasqua. A més,
aquestes activitats es complementaran amb una activitat
familiar consistent a trobar ous amagats al parc del Llac.
Les inscripcions en línia ja són obertes. Cliqueu aquí per
apuntar-vos-hi.

Enfrontament entre els equips del Masnou i l'Espiga de les Corts de la 2a
divisió de la Lliga Catalana d'Escacs.
Lloc: Can Malet, segona planta

XV passejada matinal pel nostre entorn
18.03.2018 - 09.00h
“Dosrius i el bosc dels retaules de Can Salvi”
Lloc: Punt de trobada a les 9 del matí a l´aparcament del davant del Cementiri
del Masnou. Amb cotxes particulars anirem cap a Dosrius, on esmorzarem
mentre arriba tothom.

'Stabat Mater', de Giovanni Battista Pergolesi
El Museu de Nàutica i l'Oficina de Turisme del Masnou
reben el certificat Biosphere
Dimarts, 13 de març, el Museu de Nàutica i
l'Oficina de Turisme del Masnou van rebre el
certificat d´adhesió a Biosphere, un reconeixement
al compromís del desenvolupament del turisme
sostenible i responsable. També van ser distingides
les empreses masnovines The Maresme Waves i
Grus Apartments.

18.03.2018 - 20.00h
Stabat Mater, de Pergolesi, en concert.
Soprano: Anna Guasch
Mezzosoprano: Ainhoa Aguilar
Piano: José Ramón Carbajal
Lloc: Parròquia de Sant Pere

Música en família
18.03.2018 - 10.30h

La celebració del Dia Mundial del Consumidor 2018 defensa
els drets dels usuaris del transport
El Dia Mundial del Consumidor d’aquest 2018 té per lema
“Els teus drets viatgen amb tu, no te’ls deixis a casa”, per
defensar els drets dels usuaris del transport. Al llarg dels
darrers anys, s’han incrementat les reclamacions de les
persones consumidores en el sector del transport de
viatgers, per aspectes com ara les modificacions unilaterals
en les condicions de prestació del servei, la manca
d’aplicació de les polítiques de compensació en cas
d’incidències, els danys i les pèrdues d’equipatge, i altres problemàtiques
derivades de tot tipus de situacions.

Neteja del clavegueram de l'N-II i afectacions de trànsit
Mentre es realitzen els treballs, es tallarà un carril de circulació en sentit
Barcelona, cosa que pot provocar algunes retencions de trànsit i
endarreriments en la línia de transport urbà.

Continuen els actes d'homenatge a les dones
Els actes amb motiu del 8 de març, el Dia
Internacional de les Dones, han continuat aquest
cap de setmana amb la projecció del documental
Les dones del tèxtil, recull de testimoni orals
(dissabte 10) i l'XI Trobada de la Dona Trabucaire
(diumenge 11).

Sessió de tardor per gaudir de la música en família: de 0 a 3 anys i de 3 a 5
Lloc: La Teatral, c/ dels Mestres Villa 73 (al costat de la plaça d´Ocata)

Lliga catalana d'escas 2a divisió
18.03.2018 - 09.30h
Lloc: Can Malet, segona planta

Audiència pública: nous serveis de l'ABS Ocata
19.03.2018 - 18.00h
Lloc: Escola bressol La Barqueta (sala polivalent)

Conferència: "El problema de les tres D: deute, deflació,
demografia"
20.03.2018 - 18.30h
Conferència a càrrec de Xavier Puig Pla, seguida d'un col·loqui obert a la
participació del públic assistent. Acte per a socis.
Lloc: Sala Joan Comellas

Tertúlia de català: 'Un crim imperfecte', de Teresa Solana
20.03.2018 - 15.30h
A càrrec de Carme Giol
Lloc: Biblioteca Joan Coromines

La interpretació de ‘Ragazzo', mereixedora d´una ovació del
públic
Àlbum de fotografies de l'acte
Dissabte, 10 de març, a les 20 h, va tenir lloc, a
l’Espai Escènic Ca n'Humet, la representació de
l’obra de teatre Ragazzo, interpretada per l’actor
Oriol Pla, i creada i dirigida per Lali Álvarez. Un cop
finalitzat l’espectacle, el públic va dedicar una
ovació a l’actor, premi Gaudi 2018, i la directora,
que van mantenir un col·loqui amb el públic sobre
la relació entre la història i el fet teatral, i la
construcció de l’obra des de la versió oficial fins al
retrobament amb la mare del jove assassinat.

Ajuntament del Masnou.

Dones escriptores d´ahir i d´avui
22.03.2018 - 19.30h
Xerrada col·loqui amb Sílvia Soler
Lloc: Can Malet, segona planta

Taller artístic: La textura de les emocions
23.03.2018 - 10.00h
8 de març, igualem oportunitats
L'artista plàstica i terapeuta Laura Peiró acompanyarà les assitents a plasmar
les seves emocions en un material plàstic.
Lloc: Espai El Casinet. Carrer de Barcelona, 6

Vull donar-me d'alta

Prat de la Riba, 1 - 08320 El Masnou
Tel. 93 557 17 00

Vull donar-me de baixa
Informació legal

