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gastronòmiques (bolets, espècies, 
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banys i cuines  ·  aigua, gas i electricitat  ·  Pladur    
pintura decorativa i general (edificis i cases)  ·  ebenisteria    
Persianes  ·  Portes de garatge: instal·lació i posada en marxa    
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CARTA DE
L’ALCALDE

SUMARI

Comença el nou curs amb l’empremta de la mostra de reafirmació col·lectiva més gran 
mai vista a Catalunya. em refereixo a la manifestació del passat Onze de Setembre, que 
s’ha situat ineludiblement en el centre del debat polític i també en la centralitat de la 
nostra societat. 

Cada vegada més es qüestiona l’anomenat estat de les autonomies, una organització de 
l’estat que ens ha fet avançar, però no el suficient perquè després de més de trenta anys, 
els catalans i les catalanes ens sentim suficientment còmodes i respectats. La nostra cul-
tura, les institucions, l’esforç econòmic i fiscal i, en definitiva, el nostre tarannà han estat 
massa sovint menyspreats. La nostra contribució, tantes i tantes vegades, a la governabi-
litat i prosperitat de l’estat no ens ha estat corresposta des de la lleialtat amb Catalunya.

La desavinença i la decepció, segurament mútua, d’aquests darrers anys en la relació amb 
l’estat espanyol és tan gran que cal que cerquem fórmules o camins perquè els catalans 
siguem els protagonistes del nostre futur. Des del compromís profund amb els valors 
socials i democràtics, des de la serenitat i des d’un sentiment àmpliament compartit, Ca-
talunya serà o no serà possible sense la voluntat solemne i democràtica del poble català.

S’obren escenaris segurament incerts però alhora encoratjadors en què ens caldrà aportar 
el millor de cadascun de nosaltres tant en termes individuals com col·lectius.

en l’europa d’avui, bressol de la democràcia, ningú no hauria de negar-se al fet que un 
poble pugui parlar i decidir. Potser, d’aquesta manera, d’igual a igual, podem recompondre 
els bocins d’un mirall que crec que, definitivament, ja s’ha trencat. 
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DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

La reivindicació de més 
sobirania per a Catalunya 
marca la celebració de 
la Diada al Masnou
Vicenç Villatoro va protagonitzar la conferència institucional, el 7 de setembre, i va 
interpretar per als assistents els actes del 1714, des de la seva perspectiva de narrador 
i periodista, com la contraposició de dues maneres d’entendre el món

La plaça de l’Onze de Setembre va ser l’es-
cenari, com és habitual, de l’ofrena floral, a 
la qual van assistir representants munici-
pals, entitats i un gran nombre de públic.

GerArD POCH 
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’acte central de la celebra-
ció de la Diada Nacional al 
masnou va estar impregnat 
pel crit majoritari que va 

envair tot Catalunya aquest Onze 
de Setembre. A l’ofrena floral, que 
va tenir lloc, com ja és tradicional, 
a la plaça de l’Onze de Setembre, 
hi van assistir representants de tots 
els partits polítics que conformen 
el consistori, a excepció del PP i de 
la regidora no adscrita, Judit rolán. 
els representants municipals van 
ser acompanyats, a més a més, per 
membres d’una cinquantena d’enti-
tats, i un nombrós grup de vilatans i 
vilatanes que, a títol individual, van 
voler retre el seu homenatge als cai-
guts el 1714.

A més del tradicional caràcter 
d’homenatge de la jornada, la 
Diada d’aquest 2012 es recordarà 
també pel to reivindicatiu, més ac-
centuat arreu. Així ho demostrava 
el manifest de la Diada 2012, que 
es va llegir durant l’acte central de 
celebració, tot just abans de l’ofrena 
floral. el text havia estat consen-
suat pels grups municipals de CiU, 
erC-Am, PSC i ICV-eUiA. L’encarre-
gada de llegir-lo va ser la regidora 
i portaveu del PSC, marta Neira, 
que va posar veu a tot un seguit 
de reivindicacions que, segons el 
manifest, són conseqüència directa 
de la “crisi del model autonòmic” de 
l’estat espanyol, i de declaracions i 
actuacions “irrespectuoses amb Ca-
talunya”. D’aquesta manera, el text 
denuncia l’asfíxia econòmica i fiscal 
que pateix la població catalana, i re-
clama polítiques socials i econòmi-
ques més adequades per garantir 
els drets i les necessitats bàsiques 
de tothom. Igualment, parla de “la 
necessitat d’avançar cap a fórmules 
polítiques que permetin recuperar, 
en el marc dels valors democràtics, 
la plena normalitat com a nació i la 
capacitat per gestionar el nostre fu-
tur com a poble”, i considera que ha 
arribat el moment en què “cal donar 
la paraula al poble de Catalunya 
per tal que pugui decidir si anem 
cap a la constitució del nostre estat 
propi”. el manifest acaba significant: 
“L’Onze de Setembre representa 
l’esperit de lluita constant del nos-
tre poble i el punt de partida per 
aplegar majoritàriament i demo-
cràticament la voluntat del poble 
català de traçar un nou horitzó per 
Catalunya.”

L’acte també va comptar amb les 
actuacions de la Jove Orquestra de 
Cambra i la Coral Xabec de Gent del 
masnou, que plegades van interpre-
tar Els segadors.

La celebració de la Diada havia 
començat el divendres 7 de setem-
bre, a la sala consistorial de l’Ajun-
tament, amb una xerrada a càrrec 
del director de l’Institut ramon Llull, 
Vicenç Villatoro. Davant el públic 
que omplia la sala, Villatoro va fer 
un acostament, segons ell mateix 
va matisar, com a periodista i com 
a narrador, als fets del 1714. Així, va 
sintetitzar la derrota que se celebra 
amb la Diada com el resultat de 
l’enfrontament de dues maneres 
d’entendre el món i no pas com el 
conflicte entre dos territoris.

tots dos bàndols es caracterit-
zaven per una concepció diferent 
de l’organització política i social, 
va explicar Villatoro: piramidal (el 
model francès, que es va imposar) o 
en xarxa (l’austriacista, característic 
d’Alemanya i Holanda, que va ser 
el model que va perdre). Al llarg 
dels segles, tot i la victòria del mo-
del francès, el que va ser derrotat, 
“el dels que eren a dins” durant el 
setge a barcelona, ha resistit, per 
la qual cosa, va comentar Villatoro, 
“ens podem declarar d’una manera 
orgullosa hereus i continuadors” del 
model que defensava la convivència 
de visions i maneres de viure dife-

rents. Villatoro va ser presentat per 
l’alcalde del masnou, Pere Parés, i va 
ser acompanyat per una gran repre-
sentació de regidors i regidores del 
consistori. 

  reiViNDicació 

El manifest 
municipal va 
fer una crida 
a favor de 
la sobirania 
nacional 

Enguany, l’encarregada de llegir el manifest signat per CiU, PSC, ICV-EUiA i 
ERC-AM va ser la portaveu del Grup Municipal Socialista, Marta Neira. 

El director de l’Institut Ra-
mon Llull va afirmar que els 
catalans ens hem de sentir 
orgullosos de ser els hereus 
dels qui van perdre el 1714. 

L

  ParticiPació 

Prop de 
cinquanta 
entitats van 
participar en 
l’ofrena floral

  música

La Jove 
Orquestra de 
Cambra i la 
Coral Xabec 
van dina-
mitzar l’acte 
central

GerArD POCH 
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el debat sobre el procediment per a 
la contractació de la gestió del servei 
de l’escola bressol municipal Sol Solet 
va protagonitzar diverses intervenci-
ons —tant dels representants muni-
cipals com del públic— durant el Ple 
del mes de juliol, celebrat el dijous 19 
a la sala de sessions de la casa con-
sistorial. 

a la sessió, s’hi Van aproVar 
els punTs següenTs:
• Festes locals per a l’any 2013. Apro-
vat per unanimitat.
• Separació de l’Ajuntament del Mas-
nou com a membre del Consorci Di-
gital mataró-maresme. Aprovat amb 
els vots a favor de CiU (7 vots), erC 
(3 vots ), PP (2 vots), GIm (1 vot) i la 
regidora no adscrita, i l’abstenció del 
PSC (4 vots) i ICV-eUiA (3 vots).
• Ratificació del Decret d’Alcaldia en 
virtut del qual es va estimar el re-
curs presentat pel Grup municipal 
d’ICV-eUiA contra l’acord del Ple de 
l’Ajuntament en virtut del qual es va 
ratificar l’acta de conformitat amb el 
resultat de la revisió econòmica defi-
nitiva del contracte de gestió, en rè-
gim de concessió, de la instal·lació i 
l’explotació del servei d’aparcament 
amb limitació horària en diverses 
vies del municipi del masnou. Apro-
vat per unanimitat.
• Ratificació de l’acta de confor-
mitat amb el resultat de la revisió 
econòmica definitiva del contracte 

el Ple extraordinari del mes de juliol 
va tenir lloc el dimarts 31, a la sala 
de sessions de la casa consistorial, 
i s’hi va aprovar el punt referent a 
l’actuació del futur pavelló de pa-
tinatge, que incloïa l’acceptació de 
la subvenció, l’aprovació del Pla de 
sanejament 2012-2015, l’aprovació 
de l’operació de crèdit a subscriure 
amb l’Institut Català de Finances i la 
modificació del pressupost 10/2012, 
per suplement de crèdit.

ELS RESULTATS DE LES VOTACIONS 
VAN SER ELS SEgüENTS:
Primer: Acceptar la subvenció de 
2.396.523 euros que concedeix el 
Consell Català de l’esport a l’Ajunta-
ment del masnou per a la construc-
ció del pavelló de patinatge. Apro-
vat amb els vots a favor de CiU (7 

tractaments fitosanitaris de l’arbrat 
del municipi del masnou. Aprovat 
amb els vots a favor de CiU (7 vots), 
erC (3 vots ), PSC (4 vots), PP (2 vots), 
GIm (1 vot) i la regidora no adscrita, i 
l’abstenció d’ICV-eUiA (3 vots).
Durant l’espai de control dels òrgans 
de govern municipals, l’alcalde, Pere 
Parés, va voler explicar que els diver-
sos decrets aprovats a l’inici del Ple 
responien a la modificació del car-
tipàs municipal, que contemplava 
el cessament de la regidora Judit 
rolán de les seves responsabilitats 
en l’equip de Govern.

mocions
• Moció presentada pel Grup Muni-
cipal d’ICV-eUiA de rebuig a la instal-
lació del macrocomplex eurovegas 
a Catalunya. No va ser aprovada, en 
comptar amb els vots a favor d’ICV-
eUiA (3 vots), erC (3 vots ) i PSC (4 
vots); en contra de CiU (7 vots), PP 

Quart: Sol·licitar l’autorització 
per a la contractació de l’opera-
ció a la Direcció General de Polí-
tica Financera del Departament 
d’economia i  Innovació de la 
Generalitat de Catalunya. Apro-
vat amb els vots a favor de CiU 
(7 vots), erC-Am (2 vots) i GIm (1 
vot); en contra del PSC (4 vots), 
i l’abstenció del PP (2 vots) i la 
regidora no adscrita.
Cinquè: Aprovar la modificació 
pressupostària del pressupost 2012 
per suplement de crèdit número 
10/2012, dins el Pressupost. Apro-
vat amb els vots a favor de CiU (7 
vots), erC-Am (2 vots), PSC (4 vots), 
GIm (1 vot) i la regidora no adscrita, 
i l’abstenció del PP (2 vots).
Sisè i setè: referents a exposar 
l’acord de la modificació anteri-

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. Aprovat amb els vots a 
favor de CiU (7 vots), erC (3 vots ), 
PSC (4 vots), PP (2 vots), GIm (1 vot) 
i la regidora no adscrita, i en contra 
d’ICV-eUiA (3 vots).
• Aprovació inicial del Pla local de se-
guretat viària del masnou. Aprovat 
per unanimitat.
• Proposta de correcció de l’error ma-
terial a l’acord adoptat pel Ple del 21 
de juny de modificació pressupostà-
ria per suplement de crèdit 6/2012. 
Aprovat per unanimitat.

es Va presenTar un punT 
d’urgència:
• Adjudicació del contracte del servei 
de manteniment i neteja dels parcs, 
jardins municipals, parterres, talussos 
i jardineres, així com l’esporga i els 

vots), erC-Am (2 vots), PSC (4 vots), 
GIm (1 vot) i la regidora no adscrita, 
i l’abstenció del PP (2 vots).
Segon: Aprovar el Pla de saneja-
ment financer 2012-2015 incorporat 
a l’expedient. Aprovat amb els vots 
a favor de CiU (7 vots) i erC-Am (2 
vots); en contra del PSC (4 vots) i la 
regidora no adscrita, i l’abstenció 
del PP (2 vots) i el GIm (1 vot).
Tercer: Aprovar la formalització 
d’un préstec d’1.300.000 euros 
amb l’ICF destinat al finançament de 
l’actuació del pavelló de patinatge, 
amb la garantia del Consell Català 
de l’esport, segons el conveni signat 
el 18 de maig de 2012. Aprovat amb 
els vots a favor de CiU (7 vots), erC-
Am (2 vots), PSC (4 vots), GIm (1 vot) 
i la regidora no adscrita, i l’abstenció 
del PP (2 vots).

(2 vots) i GIm (1 vot), i l’abstenció de 
la regidora no adscrita.
• Moció presentada pel Grup Munici-
pal del PSC-Pm, amb esmenes incor-
porades de CiU, erC i ICV-eUiA, en 
suport al model d’immersió lingüís-
tica a l’escola. Aprovat amb els vots 
a favor de CiU (7 vots), erC (3 vots ), 
PSC (4 vots), ICV-eUiA (3 vots) i la re-
gidora no adscrita; en contra del PP 
(2 vots), i l’abstenció del GIm (1 vot).
• Moció presentada pel Grup Muni-
cipal del PSC-Pm per a l’exempció 
del pagament de la plusvàlua a les 
persones que siguin desnonades. 
Aprovada per unanimitat.
• Moció conjunta presentada pels 
grups municipals del PSC-Pm, ICV-
eUiA, PP i GIm per iniciar els tre-
balls d’elaboració d’una proposta 
de modificació del reglament 
orgànic municipal. Aprovada per 
unanimitat.

Torn del públic
tot i que els afectats per la nova 
gestió del servei de l’escola bressol 
municipal Sol Solet van acaparar la 
majoria d’intervencions, altres con-
sultes del públic es van referir al cost 
de la Festa major d’enguany, la futu-
ra externalització de diversos serveis 
de l’Ajuntament i la continuïtat en 
la retransmissió dels plens en línia, 
després de la separació de l’Ajunta-
ment del masnou com a membre del 
Consorci Digital mataró-maresme.

or pel termini de quinze dies a la 
Intervenció municipal de l’Ajunta-
ment, mitjançant un edicte al bOP 
i als taulers d’anuncis de la corpo-
ració a l’efecte d’examen i possi-
bles reclamacions dels interessats, 
i facultar l’alcalde per tal que pugui 
signar els documents públics i pri-
vats corresponents que siguin ne-
cessaris per dur a terme els acords 
anteriors aprovats. Aprovats per 
unanimitat.

malgrat que la data d’aquest 
Ple extraordinari i urgent es va 
acordar entre tots els grups mu-
nicipals a mitjan juliol, l’alcalde, 
Pere Parés, va lamentar que cap 
dels membres del Grup municipal 
d’ICV-eUiA no hagués pogut as-
sistir-hi, de manera que va quedar 
sense representació al Ple.

la PreocuPació Per la NoVa Gestió Del serVei De l’escola Bressol 
muNiciPal sol solet ceNtra el DeBat Del Ple De juliol

Ple extraorDiNari i urGeNt Del mes De juliol

INSTITUCIONAL
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el Ple de l’Ajuntament, a la sessió 
del 20 de setembre, va sotmetre a 
votació els punts següents:
• Aprovació, si escau, de l’esborrany 
de l’acta del Ple ordinari del 19 de 
juliol de 2012 i del Ple extraordinari 
i urgent del 31 de juliol de 2012. La 
referent al Ple extraordinari i urgent 
del 31 de juliol de 2012 es va sotme-
tre a votació a instàncies del grup 
d’ICV-eUiA, i va ser aprovada amb 
els vots a favor de CiU (7 vots), erC 
-Am (3 vots), PSC (4 vots), PP (2 vots), 
GIm (1 vot) i la regidora no adscrita i, 
en contra, d’ICV-eUiA (3 vots).
• Rectificació de l’inventari del patri-
moni municipal de l’any 2011. Apro-
vat amb els vots a favor de CiU (7 
vots), erC-Am (3 vots), PSC (4 vots), 
PP(2 vots) i GIm (1 vot); en contra, 

d’ICV-eUiA (3 vots), i l’abstenció de 
la regidora no adscrita.
• Reduccions de les retribucions i 
les indemnitzacions dels regidors i 
regidores, desembre 2012. Aprovat 
per unanimitat.
• Ratificació de la modificació dels 
estatuts del Consorci de Promoció 
turística Costa del maresme. Apro-
vat per unanimitat.
• Aprovació definitiva del Pla espe-
cial d’assignació d’usos de l’equipa-
ment Casa del marquès. Aprovat per 
unanimitat.
• Aprovació del compte general de 
l’exercici del 2011. Aprovat amb els 
vots a favor de CiU (7 vots), erC-Am 
(3 vots), PSC (4 vots), PP (2 vots), 
GIm (1 vot) i la regidora no adscrita 
i, l’abstenció, d’ICV-eUiA (3 vots).

• Moció presentada pel Grup Muni-
cipal del GIm per demanar que es 
compleixin els terminis establerts 
legalment per donar resposta a to-
tes les queixes i els suggeriments 
presentats per la ciutadania, fins 
i tot garantir la resposta en cas de 
silenci administratiu. Aprovada per 
unanimitat.
• Moció presentada pels grups mu-
nicipals del PSC-Pm, ICV-eUiA, PP, 
GIm i de la regidora no adscrita per 
donar solució al conflicte amb els 
assumptes propis pendents de 2011 
als funcionaris de la Policia Local. 
Aprovada amb els vots a favor del 
PSC (4 vots), ICV-eUiA (3 vots),  PP 
(2 vots), GIm (1 vot) i la regidora no 
adscrita i, en contra, de CiU (7 vots) 
i erC-Am (3 vots).

TORN DEL PúBLIC
es van fer diversos precs, com ara 
sobre el deteriorament dels barris 
d’Ocata i de Santa madrona o sobre 
les demandes per a millores a l’escola 
Ocata. també, el col·lectiu Al masnou 
Decidim va llegir una proposta de mo-
ció per instar el Govern a declarar el 
municipi territori català, lliure i sobirà. 
Per part de l’Assemblea Indignada, es 
va demanar la possibilitat de fer un 
ordre del dia dels plens més extensa 
i, també, sobre la justificació de l’es-
talvi en l’externalització de serveis de 
l’Ajuntament. Un altra intervenció va 
ser d’un representat de la Policia Local, 
que va agrair en nom dels companys 
l’aprovació de la moció sotmesa a vo-
tació al Ple referent al conflicte amb els 
assumptes propis d’aquest col·lectiu.

Ple Del mes De setemBre

FE D’ERRADES 
A l’article titulat “S’ha 
tancat definitivament el 
procés judicial i adminis-
tratiu en relació amb les 
sostraccions de diners 
de la tresoreria munici-
pal”, publicat a el mas-
nou Viu número 53, del 
mes de juliol, per error 
es deia “el consistori vol 
fer públic el reconeixe-
ment de l’honorabilitat 
d’aquest exinterventor” 
quan hi havia de constar 
“L’alcalde vol fer públic 
el reconeixement de 
l’honorabilitat d’aquest 
exinterventor”.

parTicipacions 
preferenTs
QUè SóN?
Són productes financers emesos per una soci-
etat que no confereixen participació en el seu 
capital ni dret de vot, és a dir, no són accions. 
Tenen caràcter perpetu i la seva rendibilitat no 
està garantida, així com tampoc la recuperació 
del capital en el cas que es posessin a la venda. 
A més, si l’entitat té pèrdues, no es paguen in-
teressos. Es tracta d’un instrument complex i de 
risc elevat que pot generar rendibilitat, però també 
pèrdues en el capital invertit.

QUè CAL COMPROVAR 
SI VAU CONTRACTAR PARTICIPACIONS 
PREFERENTS?
– Busqueu l’ordre de compra signada pel titular o 
titulars, o una autorització de traspàs dels vostres 
diners a participacions preferents, o un document 
semblant (contracte...).
– En el cas que n’hàgiu contractat a partir del 2008, 
comproveu si, com era preceptiu, l’entitat us va re-
alitzar un test de conveniència, un assessorament 
personalitzat en inversions o un test d’idoneïtat 
sobre la vostra situació financera i els objectius de 
la inversió.
– Assegureu-vos que teniu un contracte d’admi-
nistració de valor a favor de l’entitat que gestiona 
els diners.

COM RECLAMAR?
Si observeu una irregularitat o heu estat perjudi-
cats, reclameu per escrit al servei d’atenció al cli-
ent de l’entitat o, en el cas que n’hi hagi, davant el 
Defensor del Client. Si la resposta és insatisfactòria 
o no heu rebut cap resposta en dos mesos, podeu 
presentar una reclamació, per escrit, davant la Co-
missió Nacional del Mercat de Valors, la via judicial 
o un organisme de consum. També podeu contac-
tar amb una associació de consumidors.
Recordeu que teniu l’Oficina Municipal d’Informa-
ció de Consum al vostre servei. Allà us informaran 
sobre aquest o altres temes de consum, i gestio-
naran i tramitaran les vostres reclamacions i de-
núncies. C/ de Roger de Flor, 23. Tel. 93 557 18 00. 
A/e: omic@elmasnou.cat.

El Masnou VIU 
engega la tercera 
època amb un 
canvi de format
Amb el número 54, el butlletí municipal El Masnou VIU inicia la 
seva tercera època amb canvis destacats en el seu format i el seu 
contingut. Amb la voluntat de reduir els costos de producció, la 
publicació incorpora publicitat a les seves pàgines. D’aquesta 
manera, l’Equip de Govern vol continuar mantenint el principal 
mitjà de comunicació entre l’administració local i la ciutadania. 
També es produeixen canvis en la seva concepció: s’inclou una 
nova secció sobre el funcionament de l’Ajuntament i es fan 
diversos reportatges sobre temes d’actualitat a la vila. D’altra 
banda, es mantenen les seccions obertes a la participació de la 
ciutadania, com ara L’Entitat, Les imatges del record, M’agrada /
No m’agrada o la Línia Directa.

Informació 

municipal 

i ciutadana   

Setembre 2012

Núm. 54 (3a època)

VIUEL MASNOU 

La vila 

viu una 

Diada molt 

reivindicativa
Pàg. 4 i 5

Més de tres mil escolars 

tornen a les aules aquest 

setembre

Pàg. 18 i 19

L’Espai Escènic 

Ca n’Humet engega 

la segona temporada

Pàg. 20 

Cursos de Promoció 

Econòmica per a 

emprenedors i empreses

Pàg. 9



8 EL MASNOU VIU    Setembre 2012

Imatges 
del record

La plaça de l’Onze de Setembre ha esde-
vingut el lloc de referència i ineludible per 
celebrar, any rere any, l’acte institucional 
de la Diada Nacional de Catalunya. A la 
fotografia es pot observar la inauguració 
de la plaça, l’any 1984, amb l’assistència de 
l’alcalde d’aleshores, Josep Azuara, i altres 
membres de la corporació local. Fotografia 
feta per Josep Fortea l’any 1984, proce-
dent del Fons Quirse, Arxiu Fotogràfic 
municipal del masnou.

M’AgRADA
Anunci antic fet 
amb ceràmica 
per anunciar el 
cava masnoví 
Champ Sors. 
Carlos i Marina 
Olivé

M’agrada/No m’agrada
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. No es publicaran comentaris que atemptin contra persones o institucions.

NO M’AgRADA
A pocs metres, només cre-
uar el carrer, hi ha el con-
tenidor de paper i cartró i, 
malauradament, aquesta és 
una imatge habitual. Si us 
plau, siguem més consci-
ents, més curosos i, sobre-
tot, més cívics. 
Sara Sánchez

PARTICIPACIó CIUTADANA

El Masnou Viu us convida a fer una pregunta a un 
regidor 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 con-
sultes al correu electrònic elmasnouviu@elmasnou.
cat. Entre les consultes rebudes se’n seleccionarà una 
per publicar-la.

L í N I A  D I R E C TA

Joan A. Pons pregunta: 
Si en principi és prohibit que els gossos siguin 
a la platja a l’estiu, per què al masnou n’hi ha 
tants? A més, sempre deixen mostres de la seva 
presència. L’Ajuntament hauria de vigilar més 
perquè es compleixin les normes. 

Ferran Flo, regidor de Salut Pública, 
respon:
És evident que existeix l’ordenança correspo-
nent que regula la tinença de gossos i animals 
de companyia. Així mateix, la Policia Local i 
els Vigilants Cívics vetllen per l’observança 
d’aquests preceptes. Ara bé, tot això penso que 
serveix de ben poc si tots nosaltres no prenem 
consciència de la realitat. No es tracta només 
de reprimir i sancionar. es tracta simplement 
de civisme, valor que, decididament, la socie-
tat ha de recuperar en pro d’una millor qualitat 
de vida. Agraeixo sincerament les seves apor-
tacions. Continuem, doncs, treballant per tal 
d’aconseguir una vila òptima.
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Nous cursos de suport a persones 
emprenedores i empreses
Promoció Econòmica proposa tallers sobre finances, normativa ISO i xarxes socials

’Ajuntament del masnou, 
a través de la regidoria 
de Promoció econòmica, 
ofereix diferents propostes 

formatives a empreses i persones 
emprenedores amb la intenció de 
donar suport a les seves activitats 
per fer front a les dificultats econò-
miques que es viuen actualment i 
cercar noves oportunitats. La més 
imminent d’aquestes propostes 
és la sessió informativa “Negocis 
en les xarxes socials”, amb la qual 
es pretén donar a conèixer les 
possibilitats que les xarxes socials 
ofereixen a empreses i negocis per 
difondre informació sobre la seva 
tasca, rebre’n sobre serveis i acti-
vitats que els poden ser d’utilitat 
(trobar i reclutar professionals, ofe-
rir els seus serveis), i trobar clients, 
proveïdors i inversors. La sessió és 
gratuïta, però cal confirmar-hi l’as-

sistència a la regidoria de Promo-
ció econòmica.

també durant el mes d’octubre 
es durà a terme el taller “Introducció 
al sistema de gestió de la qualitat i 
formació d’auditors interns segons 
la normativa ISO 9001:2008”. L’objec-
tiu principal és formar les persones 
assistents en els coneixements bà-
sics del sistema de qualitat d’acord 
amb la normativa ISO 9001:2008, 
perquè puguin exercir com a audi-
tores internes en el seu àmbit de 
treball. el curs, de dotze hores, es 
farà els dies 15, 17 i 22 d’octubre.

Per adquirir coneixements més 
generals, però totalment necessaris 
en el món empresarial, es proposa 
el taller “Finances per a no financers”, 
que es durà a terme els dies 11 i 13 
de desembre. L’objectiu d’aquest 
taller és que les persones assistents 
puguin adquirir competències bàsi-

ques en l’àmbit financer, per a la qual 
cosa s’adreça a caps no financers, 
empresaris, emprenedors i persones 
interessades a adquirir coneixements 
bàsics de finances. Durant les ses-
sions, s’analitzaran aspectes com el 
model de negoci i finances, i es farà 
una introducció al control de gestió i 
als estats i l’anàlisi financers.

De la mateixa manera, encara 
que en el moment de tancar aques-
ta edició encara no se n’havien 
concretat les dates, també des de 
la Unitat de Promoció econòmica 
es reprendrà el cicle de tallers per 
emprendre, destinats a ajudar i do-
nar eines a les persones que vulguin 
crear una empresa.  

Més informació: 
Tel. 93 557 17 60 
p.economica@elmasnou.cat

L   suPort

Promoció 
Econòmica 
ofereix un 
servei de 
suport a 
emprenedors 
i empreses

  caleNDari

Al mes d’oc-
tubre s’enge-
guen diver-
sos tallers

L’objectiu de 
les activitats 
formatives és 
que els em-
prenedors i 
les empreses 
tinguin més 
recursos per 
fer front a les 
dificultats.

Quim fàbregas 
regidor 
de Promoció 
econòmica

Amb aquests tallers que programem 
des de l’Ajuntament del masnou, vo-
lem millorar la formació de les perso-
nes al capdavant de les empreses del 
nostre municipi. La situació econòmi-
ca actual requereix que les empreses 
siguin competitives. Perquè això sigui 
possible, hem de seguir treballant per 
millorar les competències de les perso-
nes que hi treballen.

les botigues del masnou s’instal·len al carrer
La Federació del Comerç, la Indústria i el Turisme del Masnou proposa, per al 6 d’octubre, durant tot el dia, l’activitat La Botiga al Carrer, amb 
la qual vol promoure que els comerços de la vila surtin dels seus establiments habituals per entrar en contacte, al carrer, amb la població del 
Masnou, la seva clientela habitual o potencial. En el moment de tancar aquesta edició, els carrers previstos per participar en aquesta activitat 
i que ho havien confirmat eren els d’Almeria, Sant Miquel i Sant Felip. Segons les previsions, en aquests carrers es tallarà el trànsit perquè s’hi 
puguin dur a terme diverses activitats lúdiques. La informació sobre la jornada s’anirà actualitzant a les pàgines web de la Federació (www.
comercmasnou.com) i de l’Ajuntament (www.elmasnou.cat), així com al portal comercial www.quedat.cat.
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COMUNITAT

  recursos

Les xerrades 
volen oferir 
recursos a 
les famílies 
perquè sàpi-
guen actuar 
davant el 
consum de 
drogues

xerrades per prevenir les dependències

Propostes nombroses i variades 
des d’Els Vienesos
Les instal·lacions de l’equipament cívic acullen diverses activitats d’entitats, a més 
d’iniciatives promogudes des de la Regidoria de Civisme i Convivència

itjançant la regidoria de 
Civisme i Convivència, 
l’Ajuntament ha col·laborat 

amb l’associació La Fulla per orga-
nitzar un cicle de xerrades per donar 
pautes i idees per lluitar contra els 
efectes del consum de drogues. el 
dia 3 d’octubre, a la biblioteca Pública 
Joan Coromines, s’abordarà el tema 
del lleure i l’esport com a ajut per 
prevenir el consum de drogues en 
la infància i l’adolescència. el dia 31 
d’octubre serà el moment de parlar 
sobre com s’enfronta la família al con-
sum de drogues dels seus membres 
més joves, a la sala d’actes d’els Vie-
nesos. La darrera xerrada serà el 14 
de novembre, en què es parlarà sobre 
la prevenció del consum de drogues 
en dues etapes tan importants com 
la infància i l’adolescència. totes les 
xerrades començaran a les 18.30 h.  

ls Vienesos continua in-
crementant la seva oferta 
d’activitats com a equipa-
ment obert a la ciutadania. 

D’una banda, cada vegada són més 
les entitats que utilitzen aquestes 
instal·lacions municipals per dur-hi 
a terme la seva activitat habitual, i 
de l’altra, la regidoria de Civisme i 
Convivència hi continua oferint un 
cicle de xerrades sobre aspectes 
d’interès general. en el moment de 
tancar aquesta edició, era prevista, 
per al 26 de setembre, la xerrada 
“eduquem per la convivència”, del 
psicòleg i pedagog esteve Pujol i 
Pons. Des del 17 de setembre fins 
al 30 de novembre, també s’hi pot 
visitar l’exposició “b/Velles arts. reci-
clem, una experiència d’inserció so-
ciolaboral”, que mostra les tasques 

de restauració de mobles dutes a 
terme per membres de la fundació 
privada el molí d’en Puigvert, que 
treballa per la inserció social de per-
sones amb malalties i deficiències 
mentals.

entre els mesos de setembre i 
octubre, les entitats que han rea-
litzat o realitzaran la seva activitat 
habitual o alguna iniciativa a l’equi-
pament han estat: Afibromare, emA, 
enreda teatro, UNeSCO el masnou, 
Poesia en Acció, La Colla de l’Hort i 
l’Associació de Dansa del masnou. 
Les entitats inscrites al registre d’en-
titats municipal poden demanar la 
utilització de l’espai d’entitats d’els 
Vienesos per fer-hi reunions i activi-
tats internes. també poden sol·licitar 
l’ús de la sala d’actes i de l’espai 
polivalent.  

E

informació 
per a la ‘Guia 
d’entitats’  
La Regidoria de Participació 
Ciutadana recorda que el 15 
d’octubre acaba el termini perquè 
les associacions del municipi 
presentin el formulari amb totes 
les seves dades per constar a la 
Guia d’entitats. Amb aquesta 
informació, la Regidoria elaborarà 
la Guia, que es farà pública a final 
del 2012 o començament del 
2013. Per facilitar les dades, cal 
omplir un formulari que es pot re-
collir a la Regidoria i que cal entrar 
per registre a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana. La Regidoria recorda 
que les entitats que no respectin 
els terminis no apareixeran a la 
Guia d’entitats.

sílvia folch 
regidora de Civisme 
i Convivència

tot i que potser resulta obvi dir-ho, 
la informació és bàsica per poder 
decidir sobre aspectes habituals de 
la nostra vida, i més encara quan es 
tracta dels efectes que el consum 
de drogues pot tenir en el propi 
cos i en l’entorn. Amb la intenció 
de donar a conèixer aquesta pro-
blemàtica en l’àmbit familiar i per 
oferir eines sobre com cal actuar 
davant del consum de drogues 
d’un dels membres de la família, 
hem col·laborat amb l’associació 
La Fulla a fi de programar aques-
tes xerrades. 

M

Els treballs de restauració s’hi podran veure fins al 30 de novembre.
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  Protocol

Els dies de 
recollida són 
els dimarts i 
els divendres 
per al mobi-
liari i les an-
dròmines, i els 
dimecres per 
a la ferralla i 
els electrodo-
mèstics

  Horaris

La recollida es 
fa, a l’hivern, 
de 8 a 14 h, i a 
l’estiu, de 7 
a 13 h

  coNFirmació

Cal trucar 
prèviament 
al telèfon 
93 557 16 00, 
en horari 
d’atenció al 
públic, de 8.30 
a 14 h

L’Ajuntament recorda la importància 
de respectar els horaris de recollida 
de voluminosos, ferralla i andròmines
L’abandonament de mobles i deixalles voluminoses al carrer 
comporta problemes d’imatge, higiene i, fins i tot, seguretat. 
Des del consistori es reclama la col·laboració ciutadana

’Ajuntament ofereix el servei 
de recollida de voluminosos, 
ferralla i andròmines de la 

via pública, del qual s’encarrega la 
brigada de manteniment i Serveis. 
Però per assegurar un funciona-
ment òptim d’aquesta prestació i, 
sobretot, el bon estat dels carrers de 
la vila, el consistori insisteix que és 
imprescindible la col·laboració de la 
ciutadania. És important respectar 
els dies de recollida, que són els di-
marts i els divendres per al mobiliari 
i les andròmines, i els dimecres per 
a la ferralla i els electrodomèstics. 
La recollida es fa, a l’hivern, de 8 a 
14 h, i a l’estiu, de 7 a 13 h. A més a 
més, cal recordar que s’ha de trucar 
prèviament, en horari d’atenció al 
públic, de 8.30 a 14 h, al telèfon 93 
557 16 00, per avisar i ajudar a pro-
gramar la recollida i fer-la, d’aquesta 
manera, més eficient. el regidor de 
manteniment i Serveis municipals, 
Jordi matas, ha remarcat la gravetat 
de no respectar aquest protocol, ja 

que obliga a destinar més recursos 
per assegurar la neteja i el bon estat 
dels carrers.  

camPaNyes 
eN marxa 
a l’oFiciNa 
D’ateNció 
ciutaDaNa  
•	 Inscripcions	per	als	cursos	
 de gimnàstica adreçada a la 

gent gran. 
 Del 17 de setembre 
 al 5 d’octubre.

•	 Tramitació	dels	ajuts	per	a	
l’escolarització a les escoles 
bressol municipals. 

 Del 24 de setembre 
 al 5 d’octubre.

•	 Tramitació	dels	ajuts	per	al	
menjador	escoles	bressol.	

 Del 24 de setembre 
 al 5 d’octubre.

PreParaNt 
les Noces 
D’or  
Com cada any, la Regidoria de 
Gent Gran comença a preparar 
l’acte d’homenatge a les parelles 
que, aquest 2012, celebren els 
cinquanta anys de matrimoni. Per 
això, totes les parelles de la vila 
que es trobin en aquesta situació 
es poden posar en contacte amb 
la Regidoria de Gent Gran per 
acordar els detalls de la celebra-
ció, al telèfon 93 557 18 00. 
A la imatge superior, un moment 
de la celebració de l’any passat.

Jordi matas 
regidor de 
manteniment
i Serveis municipals

malauradament, més enllà dels dos 
dies setmanals establerts per a la re-
collida de voluminosos i un dia set-
manal per a la retirada de ferralla, ens 
hem vist obligats a destinar un camió 
i dos operaris, de dilluns a dissabte, a 
pal·liar l’efecte de la gent incívica que 
abandona els mobles a la via pública 
qualsevol altre dia i a qualsevol hora. 
És una llàstima que hàgim de destinar 
aquests recursos a mantenir neta la 
via pública quan es podrien dedicar 
a altres necessitats. esperem comptar 
amb la col·laboració ciutadana per fer-
ho possible. 

Per assegurar l’eficàcia de la recollida, abans de treure les 
andròmines, cal confirmar-ho prèviament per telèfon.
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El sorteig dels pisos que havien quedat buits es va fer el 30 de juliol, 
a Ca n’Humet.

Nous inquilins per als pisos de Can 
Jordana i del sector Llevant

COMUNITAT

l 18 de setembre, Can malet 
va acollir la primera sessió de 
treball entorn dels mitjans de 

comunicació i el saber de les dones, 
organitzada per l’Ajuntament i l’Ob-
servatori de les Dones en els mitjans 
de Comunicació. L’expresidenta de 
l’Institut Català de la Dona, marta Sel-
va, va ser l’encarregada de conduir la 
reflexió. A l’acte també hi va assistir 

la regidora d’Igualtat, Noemí Conde-
minas, i prop d’una desena de dones 
participants. el projecte pretén fixar 
l’atenció en la manera com les dones 
i les seves aptituds i coneixements 
apareixen representats en els mitjans 
de comunicació locals, nacionals i 
estatals, privats o públics. Per dur-lo 
a terme, compta amb la participació 
de les dones dels municipis que 

formen part de l’Observatori, amb la 
qual cosa esdevindrà un projecte re-
alitzat des del mateix saber femení.

La primera fase preveu la realit-
zació d’un procés participatiu a cada 
municipi, amb l’objectiu de detectar 
i recollir informació sobre com les 
dones surten representades als mit-
jans de comunicació. el grup de do-
nes de cada municipi funciona com 
a grup de treball i fa un seguiment 
i una anàlisi de diferents exemples 
comunicatius.

Amb la informació recollida a ca-
dascun dels municipis, l’equip tècnic 
de l’Observatori elaborarà un infor-
me per procedir a la segona fase 
de treball, consistent a elaborar un 
recull biogràfic de dones rellevants 
però desconegudes als municipis.

La regidora d’Igualtat, Noemí 
Condeminas ha valorat que “aques-
ta anàlisi és molt important perquè 
la fan dones d’edats, professions i 
sensibilitats diferents. Per tant, el 
resultat ens garanteix que totes 
les opinions, a trets generals, s’hi 
veuran reflectides. Cal valorar la 
importància de l’Observatori, ja que 
aquests tallers han de concloure 
amb eines útils de treball per evolu-
cionar cap al tractament de respec-
te i igualtat entre dones i homes als 
mitjans.” 

E

mb un auditori concorre-
gut, la sala polivalent de Ca 
n’Humet va acollir, el dilluns 

30 de juliol, el sorteig dels pisos de 
lloguer que havien quedat lliures a 
les promocions de Can Jordana i del 
sector Llevant, a càrrec de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya. tal 
com va anunciar a l’acte el regidor 
d’Habitatge, eduard Garcia, a més 
dels quatre pisos anunciats, se’n 
van sortejar quatre més, que es van 
adjudicar a les primeres persones 
que van quedar a la llista d’espera 
del sorteig.

entre les 118 sol·licituds adme-
ses, d’aquest sorteig públic van 

sortir les persones adjudicatàries i el 
pis concret que corresponia a cada 
una.  Després del sorteig, les perso-
nes adjudicatàries van poder visitar 
els pisos, a excepció de les quatre 
darreres, que rebran les claus quan 
s’hagin fet els arranjaments als habi-
tatges corresponents.

el tinent d’alcalde d’Urbanis-
me i Habitatge, eduard Garcia, i el 
representant de l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya, Jordi badia, 
van lliurar, el 10 d’agost, a l’Ajun-
tament, les claus dels habitatges. 
Abans, els adjudicataris i adjudica-
tàries van signar el contracte dels 
pisos. 

A

  reFlexió

El Masnou 
col·labora amb 
l’Observatori 
de les Dones en 
els Mitjans de 
Comunicació

Jornada de treball per analitzar 
la imatge de la dona als mitjans 
de comunicació

La primera fase de la iniciativa es basa en processos participatius perquè les 
dones de la vila opinin sobre la representació femenina als mitjans.
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Si teniu una tortuga a casa:  
Si no us en podeu fer càrrec:
– No l’abandoneu. Per molt que creieu que a la bassa, estany 
o llac on l’heu portada hi estarà bé, no serà així, ja que contra-
urà malalties, s’enfrontarà amb altres tortugues a causa dels 
recursos i l’espai, haurà de patir temperatures molt més baixes 
de les que pot suportar, i probablement acabarà morint cruel-
ment abans de l’any d’alliberament. encara que sobrevisqui, 
quan sigui retirada de l’espai on ha estat abandonada, el seu 
destí més probable és el sacrifici. 
– encara hi ha algun centre que recull tortugues exòtiques si 
s’hi porten en quantitats molt petites. És el cas del Centre de 
recuperació d’Amfibis i rèptils a Catalunya, situat a masquefa, 
el centre més proper a la nostra població. Informeu-vos de 
les condicions de lliurament de la vostra tortuga. Dades del 
Centre: 

www.crarc-comam.net 
Adreça: c/ Santa Clara, s/n, masquefa 
telèfon: 93 772 63 96 
Adreça electrònica: crarc@amasquefa.com 

Medi Ambient alerta de les greus conseqüències 
de l’abandonament de tortugues de Florida
Són animals invasors, que destrueixen la diversitat biològica de l’espai on es deixen

a proliferació d’exemplars de 
tortugues de Florida aban-
donats en diversos punts de 

la vila pot esdevenir un problema 
greu, ja que, per les seves carac-
terístiques –la normativa actual 
les considera espècies invasores–, 
acaben perjudicant i desequilibrant 
la diversitat biològica de l’espai en 
què són abandonades, atès que 
tenen una taxa de reproducció 
molt elevada, la convivència amb 
altres espècies és problemàtica i 
esdevenen agressives. L’abundància 
d’aquests exemplars al parc del Llac 
ja ha provocat que l’Ajuntament 
hagi dut a terme diverses campa-
nyes d’adopció de tortugues de 
Florida entre els anys 2008 i 2011, 
durant les quals es van adoptar més 
de cent exemplars. 

Com que els abandonaments 
han continuat i un canvi en la nor-
mativa ara no permet una nova 
campanya d’adopció, l’Ajuntament 
es veu obligat a prendre mesures 
més dràstiques per salvaguardar 
la diversitat biològica de les zo-
nes verdes del municipi. en casos 
extrems, com el que es viu al mu-
nicipi, l’única solució viable és el 
sacrifici, ja que fins i tot els centres 
especialitzats, als quals també s’ha-
vien dut alguns exemplars, ja estan 
saturats i no en poden acceptar 

més. A més, cal tenir en compte 
que no es poden reintroduir al 
medi natural, ja que es tracta d’es-
pècies invasores.  

Per aquest motiu, des de la re-
gidoria de medi Ambient i Paisatge 
es vol recordar als propietaris les 
responsabilitats que s’adquireixen 
quan es compra un animal –la 
comercialització de la tortuga de 
Florida estarà prohibida a partir del 
maig del 2013–, especialment quan 
es tracta d’un que, com en aquest 
cas, viu uns trenta anys, es desen-
volupa fins als 20 o 60 centímetres, 
té una alta taxa de reproducció i 
pot esdevenir agressiu.

el regidor de medi Ambient, 
Jordi matas, ha fet una crida a la po-
blació del masnou per demanar una 
actitud responsable amb aquests 
animals: “els animals alegren l’en-
torn i li donen un aire més natural 
i salvatge que no pas si no n’hi ha. 
Però hem de ser conscients de la 
problemàtica que generen en l’eco-
sistema quan no són autòctons: 
es reprodueixen molt, desplacen 
la resta d’espècies i els espais no 
tenen prou capacitat per acollir-los. 
Crec que la reflexió que hem de 
fer abans de comprar o regalar un 
animal és pensar que es farà gran i 
deixarà de ser aquell animal bonic i 
graciós.” 
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Av. de Joan Maragall, 19, local 1B
08320 El Masnou
CVOCATA@telefonica.net
www.laclaudigital.com/centreveterinariocata

Selecció de vins, licors, caves,
cerveses, pizzes artesanes,
embotits, xocolates i alimentació
gurmet en general.

Informa’t de totes les degustacions, tasts i cursos
al nostre web o a través de Facebook.

Recorda, cada cap de setmana tastet dels nostres productes

Passeig Roman Fabra, 25   08320 El Masnou   Tel. 93 178 22 97
info@elrebostdelsentits.es   www.elrebostdelsentits.es
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Quality

matrícula oberta 2012/13
Tots els cursos poden ser al matí, migdia, tarda i vespre. Posa’t en contacte i t’informarem

Hibernia House · Escola d’idiomes
Navarra, 15 - 08320 El Masnou (Barcelona) - Tel. 93 555 11 50

info@hiberniahouse.com - www.hiberniahouse.com

B A R
D E L

V E L L
M E R C A T

Oktoberfest
L’autèntica festa de la cervesa

Cervesa, 
salsitxes 
i música
Dissabte 
26 d’octubre
A partir 
de les 20 h

Plaça del Mercat Vell 
Tel. 93 540 93 84       bardelmercatvell

 
Fem tota classe d’arranjaments 
de roba, bosses, cinturons, etc. 
Treballem amb tot tipus de teixits. 
Posem números, noms en vinil i 
també fem brodats.

Ens trobaràs al C. Capità Mirambell, 44 (baixos) del Masnou
Tel./Fax 93 555 11 94 - Adreça electrònica: gag11@hotmail.es
Horari: de 7 a 15 h i de 18 a 20 h. 



15EL MASNOU VIU    Setembre 2012

El grup Made in Med 
aconsegueix una de les 
beques per a joves músics

iquel moya, la formació 
masnovina made in med 
i el grup Solimel van ser 

els guanyadors de la vuitena edició 
de les beques per a joves músics 
que organitzen els ajuntaments del 
masnou, Alella, montgat, Cabrils i 
tiana. els guanyadors es van decidir 
després del concert final, que va tenir 
lloc el 14 de juliol a Ca n’Humet. La 
darrera ha estat una de les edicions 
en què han participat més grups per 
optar a les beques i també s’hi va 
assolir una gran assistència de públic 
de totes les edats, fet que demostra 
la bona acollida que té aquesta inici-
ativa, tant pels músics dels municipis 

com pel públic assistent. Actualment, 
els consistoris que la promouen ja 
treballen en l’organització de la pro-
pera edició. 

els GuaNyaDors De les Beques De 
músics D’aquest aNy sóN:

Categoria A: 
- miquel moya
Categoria B:
- beca per a la producció artística: 
 made in med.
- beca per al nou talent instrumental: 
 Sol, del grup Solimel.
- beca per al nou talent de veu: 
 mel, del grup Solimel.

M

torNa el teatre Familiar 
a ca N’Humet  

a regidoria d’Infància recupera el teatre familiar 
per al curs 2012-2013 en resposta a l’interès mani-
festat per un grup important de pares i mares del 

municipi perquè aquesta activitat es dugués a terme 
al masnou. els espectacles infantils, a més, s’inclouen 
dintre de la programació estable de l’espai escènic 
Ca n’Humet. La primera representació serà el 30 de 
setembre, a les 18 h, amb l’obra El show de Tea i Tro, de 
la companyia enreda teatro. Durant l’espectacle, tea 
i tro, dos follets treballadors d’un teatre fantàstic, es 
veuen implicats en diversos problemes que han d’anar 
solucionant i s’encarreguen de traslladar al públic tots 
els coneixements del teatre. Amb coreografies i molt de 
color, aquests dos follets fan que l’espectador entri en la 
màgia de la història que expliquen.  

Valoració molt positiva del fakaló  
El 27 de juliol, el Complex Esportiu Municipal va acollir la festa de cloenda del Fakaló, adreçada a 
joves i infants que havien participat al casal d’estiu i al campus esportiu, així com també a les seves 
famílies. Passat l’estiu, les regidories d’Infancia i Joventut i d’Esports valoren molt positivament la 
iniciativa. Sílvia Folch, la regidora d’Infància i Joventut, ha afirmat que “un any més, els nostres infants 
han pogut gaudir del Fakaló i novament es reafirma que aquest servei és ben acollit per les famílies, 
que hi han dipositat la confiança i que han escollit aquest casal d’estiu per als seus fills. La valoració 
de les activitats que s’hi han dut a terme ha estat positiva i prova d’això són els comentaris que tant 
els participants com les famílies ens han traslladat.” En total, el casal d’estiu ha comptat amb prop de 
dos-cents inscrits i s’ha dut a terme a les instal·lacions de l’escola Marinada.  D’altra banda, el campus 
esportiu ha acollit 321 infants i joves. El regidor d’Esports també ha fet una valoració molt positiva 
del desenvolupament d’aquesta iniciativa.

Els guanyadors de la beca es van decidir després del concert 
final, celebrat a Ca n’Humet, el 14 de juliol.

COMUNITAT
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T-SHIRT PROJECT  ·  Pl. de Marcel·lina de Monteys, 1 - EL MASNOU (Barcelona)
Tel. 93 383 41 74 - Fax 93 387 39 52 - comercial@t-shirtproject.com - www.t-shirtproject.com

Textil publicitari i regal promocional
Brodats i serigrafia · Roba laboral · Importacions

prendes tèxtils samarretes polos gorres bosses d’esport motxilles necessers moneders 
articles d’electrònica usb estacions meteorològiques articles de viatge maletes paraigües 

neveres accessoris de vi obridors copes dencantadors glaçoneres articles de platja tovalloles 
pales pilotes inflables articles per als infants calculadores articles d’escriptura bolígrafs llapis 

calendaris llibretes ceràmica agendes accessoris per a la llar articles de Nadal

CIVIL  /  PENAL  /  LABORAL  /  TRIBUTARIO
www.masnou-asesorialegal.es

Tel. 935 55 85 95  /  659 19 42 56
C/ Frederic Mompou, 2 - 08320 El Masnou

Primera visita: 
50% de descompte 
en qualsevol servei.

Bons especials en: cavitació, 
plataformes vibratòries, 
radiofreqüència i criolipòlisi.

inforMa-t’en

  ProMoCiÓ 
  FOTODEPILACIÓ ENGONALS
  + AIXELLES
  65 € per sessió

eSPai De BeLLeSa
Sant feLiP, 34 · eL MaSnoU

93 540 96 31

Jul’s

Àngel Guimerà, 12, baixos - 08320 El Masnou
Tel. 93 540 29 53 - cellerdelmar@ferranpinel.net
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COMUNITAT

Dolç final per a la 
temporada de bany

urant la temporada de bany, 
el Departament de Salut Pú-
blica ha dut a terme un seguit 

d’actuacions a la platja amb l’objectiu 
de proporcionar seguretat, mitjançant 
la contractació d’un servei de preven-
ció, salvament i socorrisme; oferir a les 
persones amb mobilitat reduïda uns 
serveis que els facilitin el bany; contro-
lar les condicions higienicosanitàries 
de les guinguetes per evitar els riscos 
per a la salut pública, i controlar les 
plagues mitjançant la contractació 
d’una empresa autoritzada.

Reducció del nombre d’incidències
el nombre d’assistències durant aques-
ta temporada ha disminuït respecte de 
l’any passat i no hi ha hagut incidents 
molt greus. en total, s’han assistit 504 
persones, dues de les quals van haver 
de ser rescatades i nou van haver de 
ser evacuades. A més, s’han realitzat 
1.996 accions preventives a terra i mar. 
La majoria de recomanacions a banyis-
tes allunyats de la platja s’han fet amb 
caiac, que permet disminuir l’impacte 
ambiental i transitar per la zona de 
bany amb tota seguretat. 

Serveis per a persones de 
mobilitat reduïda
enguany, s’ha tornat a posar en funci-
onament el servei de la cadira de ro-
des amfíbia, adreçat a tot el col·lectiu 
de persones amb mobilitat reduïda, 
amb dues cadires que es podien utilit-
zar a totes dues platges. Les persones 
usuàries d’aquest servei, acompanya-
des d’un familiar o amic, han disposat 
del suport constant d’un socorrista 
aquàtic. A la platja, també s’hi han 
instal·lat lavabos adaptats.

Anàlisi de l’aigua de bany
A través del Departament de medi 
Ambient, l’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA) realitza el control i la vi-
gilància de l’aigua del mar, i informa 
de la qualitat de l’aigua, que, aquest 
2012, a la zona del masnou, ha estat 
qualificada d’excel·lent d’acord amb 
els criteris que estableix la Directiva 
2006/7/Ce, relativa a la gestió de la 
qualitat de les aigües de bany.

Només els dies 23 i 24 d’agost 
van aparèixer a la platja d’Ocata 
unes taques al mar. L’estudi de l’ACA 
va revelar que la taca del primer dia 
era d’hidrocarburs i, en el segon 
cas, de restes vegetals. totes dues 
taques van estar només durant 
unes hores al davant de la platja i 
l’Ajuntament va actuar prenent les 

mesures de precaució adequades 
per protegir els banyistes.

Com cada any, aquest estiu 
també han arribat meduses a les 

platges, però, excepte per al cap de 
setmana del 18 i 19 d’agost, i tenint 
en compte el criteri d’abundància 
establert per l’ACA, n’hi ha hagut 
poques, és a dir, menys d’una medu-
sa per 10 m2.

 
Control sanitari de les guinguetes
Al llarg de la temporada de platges 
s’han dut a terme diverses inspecci-
ons sanitàries a les guinguetes ubica-
des a les platges del masnou i Ocata 
per fer-hi un seguiment del grau de 
compliment dels requisits sanitaris 
exigits per la normativa vigent.

Control de plagues
L’empresa de control de plagues 
contractada ha fet un control de 
rosegadors tant al rocall de la platja 
com a les zones on s’ha detectat la 
presència d’aquests animals. en to-
tal, s’han aplicat quatre tractaments 
de desratització. 

Arribats al setembre, finalitza 
una intensa temporada de platja que 

va iniciar-se al mes de juny 

  excel·lÈNcia

La qualitat 
de l’aigua del 
mar ha estat 
qualificada 
d’excel·lent 
per l’ACA

  accessiBilitat

S’ha tornat a 
posar en fun-
cionament el 
servei de ca-
dira de rodes 
amfíbia

mIreIA CUXArt

D

ferran flo
regidor de Salut 
Pública i Consum

el balanç de la temporada de bany és 
del tot reeixit: eficàcia en els serveis 
prestats, òptimes accions preventives 
que redunden en la disminució del 
nombre d’incidències. Per altra banda, 
les analítiques corroboren una bona 
qualitat de l’aigua. tanmateix, les guin-
guetes han complert amb allò contem-
plat en la normativa tècnica i sanitària. 
en definitiva, tot un engrescador estí-
mul per tal de continuar treballant per 
la millora de les nostres platges.

Textil publicitari i regal promocional
Brodats i serigrafia · Roba laboral · Importacions
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  GruPs 

El curs ha co-
mençat amb 
el mateix 
nombre de 
grups que el 
curs anterior

Prop de tres mil escolars 
tornen a les aules al Masnou
A mitjan setembre, els centres educatius del Masnou van tornar a obrir portes amb prop 
de 700 alumnes del segon cicle d’educació infantil, 1.400 a educació primària i gairebé 900 
a l’ESO. Pel que fa les escoles bressol, l’ocupació de totes dues és pràcticament del 100%.
El CFPAM i l’EMUMM també han iniciat les classes.

rop de tres mil escolars 
de primària i secundària 
van tornar a les aules al 
masnou el dimecres 12 de 

setembre. en concret, la població 
escolar del masnou per a aquest 
curs 2012-2013 és de 2.952 alum-
nes, 694 dels quals són del segon 
cicle d’educació infantil (P3, P4 i P5), 
1.365 cursaran estudis d’educació 
primària (1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è) i 893 

estudiaran a l’eSO (1r, 2n, 3r i 4t). 
el curs ha començat amb el mateix 
nombre de grups que el curs anteri-
or, és a dir, 10 grups per cada nivell 
escolar entre P3 i 6è de primària, i 8 
grups per cada nivell a l’eSO, gràcies 
al fet que, sobretot tant a P3 com a 
1r d’eSO (per als quals en algun mo-
ment el Departament havia plante-
jat una reducció), s’ha mantingut el 
nombre de grups autoritzats.

els membres de la comunitat 
educativa de l’IeS mediterrània 
van voler encetar el curs amb una 
jornada reivindicativa en defensa 
de l’escola pública i van fer les ses-
sions acadèmiques del primer dia 
de curs a la plaça de marcel·lina de 
monteys. Posteriorment, van anar 
fins a l’Ajuntament, on van entregar 
el manifest “Per l’educació pública 
de Catalunya, cap retallada” a la 

P
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  emumm 

L’Escola de 
Música va 
començar les 
classes el 13 
de setembre

  aDults 

El CFPAM 
també ha co-
mençat amb 
normalitat

  iNcremeNt 

L’Ajuntament 
incrementa 
l’aportació 
econòmica 
a les escoles 
bressol

  meNsualitat 

Les famílies 
veuen aug-
mentada una 
mensualitat i 
15 euros més 
al mes res-
pecte de l’any 
anterior

regidora d’ensenyament, Noemí 
Condeminas.

Pel que fa a les escoles bressol 
municipals, Sol Solet i La barqueta, 
el 12 de setembre va començar el 
període d’adaptació i, la setma-
na següent, el curs amb l’horari 
habitual. Actualment, l’ocupació 
d’aquestes dues escoles bressol és 
del 100%, excepte per al curs de 2 a 
3 anys de La barqueta, en què hi ha 
4 vacants (nascuts el 2010).

D’altra banda, a mitjan setem-
bre va acabar el període de matri-
culació als ensenyaments d’adults. 
el Centre de Formació de Persones 

Adultes (CFPAm) oferirà aquest 
curs ensenyaments d’anglès, in-
formàtica, castellà, alfabetització 
i de preparació per a les proves 
d’accés als cicles formatius de grau 
mitjà i superior. el 19 de setembre 
van començar les classes als en-
senyaments de les proves d’accés 
als cicles formatius de grau mitjà i 
superior.

A més, el dijous 13 de setembre, 
es van iniciar les classes a l’escola 
municipal de música (emUmm). 
enguany, l’emUmm té una oferta 
d’ensenyaments d’Iniciació I, II i III; 
Formació bàsica I, II, III i IV; Con-

junta’t i Formació d’adults. Hi ha 
vacants per a tots els grups, excepte 
per a Iniciació III.

Acte d’inauguració del curs 
escolar 2012/2013
en el moment de tancar aquesta 
edició, el dimarts 25 de setembre a 
les 19 h, a Ca n’Humet, era previst 
l’acte d’inauguració del curs escolar 
2012/2013, amb parlaments; una 
conferència a càrrec d’esteve Pont, 
doctor en ciències de l’educació 
per la UAb, i l’actuació musical de 
la Jove Orquestra de Cambra del 
masnou. 

L’Ajuntament assumeix part de l’aportació 
econòmica que fins ara feia la Generalitat 
per a les escoles bressol municipals 
Una de les novetats principals d’aquest curs és la modificació, a l’alça, del preu de 
les mensualitats de les escoles bressol municipals, que passen dels 180 euros que 
es pagaven fins ara als 195, a més d’augmentar una mensualitat més respecte a 
les 10 que hi havia. L’Ajuntament va prendre aquesta decisió, perquè, de l’import 
estàndard establert per al finançament de les places de llars d’infants de titula-
ritat municipal, que és de 1.800 euros, actualment l’aportació de la Generalitat 
de Catalunya per cada alumne és de 875 euros, fet que suposa una rebaixa de 
l’aportació que feia abans. Les noves quotes suposen un increment en l’aportació 
de les famílies, que passa de 183.000 a 200.390 euros (el 40% del cost total), de 
la mateixa manera que també ha pujat l’aportació de l’Ajuntament, de 156.025 
a 200.434 euros (el 42% del total), que inclouen una convocatòria específica 
d’ajuts socials, mentre que la Generalitat hi aporta el 18% restant. A més a més, 
com que l’aportació de la Generalitat es fa un cop acabat el curs, la regidora 
d’ensenyament, Noemí Condeminas, ha anunciat que l’Ajuntament assumirà 
tota la despesa que no pagui la Generalitat, sigui la que sigui.

Segons la legislació vigent, el Departament d’ensenyament (abans educació) 
de la Generalitat de Catalunya havia de subvencionar el sosteniment de places 
per a infants de 0 a 3 anys en llars d’infants de titularitat municipal. els acords 
entre el Departament d’ensenyament i les entitats municipalistes –Federació de 
municipis de Catalunya i Associació Catalana de municipis i Comarques– sobre el 
finançament de la creació i el sosteniment de places públiques de llars d’infants, 
amb l’objectiu d’impulsar 30.000 noves places públiques, establien que l’import 
estàndard establert per al finançament de les places de llars d’infants de titula-
ritat municipal per part del Departament d’ensenyament seria com a màxim de 
1.800 euros per alumne. D’aquesta manera, el Departament d’ensenyament ha-
via anat atorgant subvencions cada curs escolar a l’Ajuntament del masnou, com 
a corporació local titular de llars d’infants, per import de 1.800 euros per alumne.

L’import d’aquesta subvenció es va anar reduint progressivament: per al curs 
2010-2011, a 1.600 euros per alumne, fet que va suposar un increment de la ma-
trícula i de la quota mensual d’escolarització, de 150 a 180 euros, que va entrar 
en vigor l’1 de gener de 2012. 

L’amenaça de noves reduccions va comportar que l’Ajuntament tornés a 
modificar a l’alça la quota mensual, a partir de l’1 de juny de 2012, basant-se en 
una hipotètica aportació per alumne per part del Departament de 1.000 euros, 
de manera que tant la matrícula com la quota mensual d’escolarització van pas-
sar de 180 a 195 euros i es va introduir una nova mensualitat (de les 10 existents 
es va passar a les 11 actuals). La decisió del consistori d’assumir la despesa que 
no pagui la Generalitat assegura que durant el curs acadèmic 2012-2013 no 
s’apujaran les quotes.

noemí 
condeminas 
regidora 
d’ensenyament

Després d’unes vacances que espe-
rem que us hagin estat profitoses, 
vull desitjar-vos un molt bon inici 
del curs escolar.

Com ja sabeu, el curs passat va 
estar marcat per la crisi del finança-
ment públic. Des de tots els sectors 
de la nostra comunitat educativa es 
va treballar de valent per la gestió 
d’una situació realment complicada 
i que, finalment, es va poder supe-
rar gràcies a la implicació i l’esforç 
de totes les parts: la direcció dels 
centres educatius, les escoles bres-
sol, el Centre de Formació de Perso-
nes Adultes, l’escola de música i les 
associacions de pares i mares, entre 
d’altres.

Donem les gràcies a totes les 
persones i organismes que ens han 
reafirmat el seu suport i que, d’una 
manera o altra, han fet possible la 
continuïtat del model educatiu del 
masnou.

És per això que, malgrat les cir-
cumstàncies econòmiques actuals, 
començo el curs amb optimisme, 
il·lusió, compromís i amb el conven-
ciment que només si persistim en la 
mateixa actitud de col·laboració po-
drem preservar el sentit de la nostra 
missió educativa. 

Desitgem que a les nostres es-
coles trobeu un camí de creixement 
personal per als vostres fills i us 
animem a compartir-lo amb ells tot 
participant a les activitats que pro-
gramarem al llarg del curs.

Sigueu molt benvinguts!

CeDIDA
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Pep Bou, l’Orquestra 
de Cambra de 
l’Empordà i teatre 
masnoví, a la nova 
temporada de 
l’Espai Escènic 
Ca n’Humet

esprés de l’èxit de les pro-
postes de la primera tempo-
rada estable, l’espai escènic 

Ca n’Humet inaugura la segona el 
29 de setembre, i ho farà amb una 
de les propostes destacades de la 
programació: l’actuació de l’Orques-
tra de Cambra de l’empordà (OCe), 
amb l’espectacle De Mozart a Beatles 
passant pel Masnou. L’OCe, orquestra 
de corda professional de prestigi re-
conegut, proposa una vetllada amb 
música de tots els temps amb humor 
contemporani. L’altra proposta des-
tacada en la programació del primer 
trimestre de la temporada és l’ac-
tuació de Pep bou, que trenta anys 
després recupera el seu primer es-
pectacle, Bufaplanetes, que ha esde-
vingut un veritable clàssic de l’escena 
catalana pel seu poder evocador per 
crear universos imaginatius a partir 
del seu únic instrument: les bombo-
lles de sabó.

A més a més, la programació de 
l’espai escènic inclou muntatges 
de companyies masnovines, com 
enreda teatro, l’Associació Juvenil de 
teatre, rauxa, el Grup d’Aficionats al 

teatre o la Jove Orquestra de Cam-
bra.també s’hi podrà veure un espec-
tacle de l’Aula de teatre de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, un concert del 
jazz fusió proposat per la formació 
Qui és l’Últim?, una actuació de la 
big band Jazz del maresme i una pro-
posta agosarada de bibiana morales 
que recrea el Chicago dels anys vint 
del segle passat. Una altra de les no-
vetats d’aquesta segona temporada 
de l’espai escènic Ca n’Humet és que 
incorpora a la programació represen-
tacions de teatre familiar. 

D

La sala municipal busca consolidar-se amb una programació diversa i inclusiva.

Jaume 
oliveras
regidor de Cultura

en aquesta segona programació de 
l’espai escènic Ca n’Humet apostem 
per combinar els espectacles profes-
sionals amb les propostes amateurs 
locals, i hi hem incorporat el teatre 
familiar. La consolidació d’una progra-
mació estable és el nostre objectiu.

CULTURA

A la imatge, Pep Bou, fent una de les seves 
característiques bombolles de sabó gegants.

CeDIDA

música 
29 de setembre 
19 h
De Mozart a Beatles 
passant pel Masnou
Orquestra de Cambra 
de l’Empordà

TeaTre familiar 
30 de setembre
18 h 
El show de Tea i Tro  
Enreda Teatro

TeaTre 
7 d’octubre
19 h 
Risamblea 
de soluciones  
Enreda Teatro

TeaTre 
13-14 d’octubre
Ds., 22 h / Dg., 19 h 
Entretrès  
AJTEM

TeaTre 
27-28 d’octubre
Ds., 22 h  / Dg., 19 h 
Bufaplanetes 
Pep Bou

TeaTre familiar 
4 de novembre
18 h 
El petit elefant  
Centre de Titelles 
de Lleida

música 
10 de novembre
22.30 h 
Concert de jazz 
fusió  
Qui és l’Últim?

TeaTre  
18 de novembre
19 h 
Yvonne, princesa 
de Borgonya,
de Witold 
Gombrowicz  
Aula de Teatre de la UPF

TeaTre  
24-25 de novembre
Ds., 22 h  / Dg., 19 h 
Chicago   
Direcció: Bibiana 
Morales

TeaTre  
1-2 de novembre
Ds., 22 h  / Dg., 19 h 
El professional, 
de Dusan 
Kovacevic 
GAT

música  
9 de desembre
18 h 
Concert de la Big 
Band Jazz 
del Maresme

cinema  
21 de desembre
18.30 h 
Fasmenut, 
curtmetratges 
per a nens i nenes  
AkOnGA

TeaTre familiar  
22-23 de desembre
Ds., 21 h  / Dg., 18 h 
Pastorets 
del Masnou
AJTEM i RAUXA

música  
30 de desembre
19 h 
Concert de 
cap d’any de la 
Jove Orquestra de
Cambra del Masnou
JOCEM

TeaTre  
12-13 de gener
Ds., 21 h  / Dg., 18 h 
Pastorets 
del Masnou
AJTEM i RAUXA

programació espai escènic ca n’humeT

ESPAI ESCÈNIC 
CA N’HUMET
C/ de Fontanills, 77-79
08320 El Masnou
Tel. 93 557 18 51
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Una mostra 
interpreta l’obra 
de Jordi Pericot

iV jorNaDes De 
FotoGraFia creatiVa 
Del masNou  

’Associació de Fotografia el masnou (Fem) organitza 
les IV Jornades de Fotografia Creativa del masnou, 
que s’inauguren el 2 de novembre. Com és habitual, 

s’hi podran veure diverses exposicions individuals que 
combinen l’obra de fotògrafs reconeguts amb la d’altres 
de menys coneguts i membres de l’entitat. enguany, com 
a tema central de les jornades, es tractarà la relació entre 
cinema i fotografia, amb una exposició d’instantànies 
preses pel genial cineasta aragonès Luis buñuel. A més 
de les nombroses mostres que ompliran el municipi i que 
s’allargaran durant els mesos de novembre i desembre, 
durant el cap de setmana del 2 i el 3 de novembre s’han 
programat tallers i xerrades. De moment, hi ha confirma-
des les exposicions individuals dels fotògrafs següents: 
Luis buñuel, Paco elvira, Fiona mcLauglin, Alexandra 
Castillo, edu mir, roser Gol i eva González, a més d’una 
col·lectiva amb obres dels membres de la Fem. 

ProPostes iNteressaNts 
Per FomeNtar la lectura 
a la BiBlioteca  

n la seva línia d’oferir activi-
tats per promoure la lectura, 
aquest mes d’octubre, la 

biblioteca Joan Coromines ofereix 
dues propostes destacades. D’una 
banda, el poeta i crític literari 
masnoví Juan Antonio masoliver 
ródenas farà una lectura del seu 
darrer llibre, Paraísos a ciegas, que 
representa un pas definitiu en la 
recerca estètica de la seva obra poètica i la seva consolida-
ció com un dels autors més destacats de l’estat espanyol. 
La lectura serà el 10 d’octubre, a les 19 h.

D’altra banda, l’equipament municipal celebrarà el 
Dia Internacional de la biblioteca, el 24 d’octubre, a les 19 
h, amb l’espectacle Contes sorneguers d’en Pere Calders, a 
càrrec de l’actriu masnovina Carme Pla, de la reconeguda 
companyia t de teatre. L’espectacle servirà per a una do-
ble celebració, ja que el 2012 es commemora el centenari 
del naixement de Pere Calders, un dels narradors més im-
portants de la literatura catalana del segle XX. el muntat-
ge fa incidència en la irònica visió del món que identifica 
tan clarament la genialitat de Calders. 

e

l

L’exposició es podrà veure del 28 de setembre al 
27 d’octubre a la Sala Joan Comellas del Museu 
Municipal de Nàutica

l 28 de setembre, a les 20 
hores, s’inaugura l’exposició 
del jove artista masnoví Xavi 

rodríguez “Còpia barata: reflexions 
a l’entorn de l’obra de Jordi Peri-
cot”. rodríguez ha treballat durant 
el 2012 la figura i l’obra de Jordi 
Pericot i en presentarà el resultat 
a la Sala Joan Comellas del museu 
municipal de Nàutica. Les obres re-
flexionen al voltant dels conceptes 
generats per l’obra de Jordi Pericot, 
i de les trobades i les converses 
entre aquests dos artistes arran 
d’aquesta exposició. Amb motiu 
també de la posada en funciona-
ment recentment de l’espai d’Art 

Cinètic Jordi Pericot, l’objectiu de 
la proposta és inscriure l’obra de 
Pericot més enllà dels límits tem-
porals i conceptuals del cinetisme, 
i analitzar-ne el ressò i la influència 
en l’art actual. 

Les creacions presentades són 
obres sobre paper, serigrafies, 
amb imatges en sèrie en les quals 
s’evidencia la investigació formal 
i tècnica de Xavi rodríguez en el 
món del gravat, el dibuix i, en últim 
terme, sempre latent, la pintura. 

L’exposició es podrà visitar fins 
al 27 d’octubre en horari de dijous 
a divendres, de 17 a 20 hores, i els 
dissabtes, d’11 a 14 hores. 

E

El jove artista del Masnou Xavi Rodríguez reflexiona 
en les seves creacions al voltant dels conceptes generats 
per l’obra de Jordi Pericot.

Una visita guiada a una mostra en la darrera edició de les Jornades.

CeDIDA
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ENTREVISTA

Robert Hernández, 
viatger
Abans de fer la trentena, aquest masnoví va decidir dei-
xar la rutina i una feina estable com a publicitari per sortir 
a conèixer el món durant un any. Va explicar l’experiència 
en detall en un bloc molt interessant, lavueltaalmundo-
antesdelos30.com, que ha quedat per a la posteritat. 
Ara, un any després de la seva tornada a casa, ens explica 
l’experiència amb els peus a terra.

Per què la volta al món abans de 
fer els trenta anys i per què en solitari?
els trenta són la barrera amb l’edat 
adulta; culturalment, suposen un punt 
d’inflexió, tot i que la realitat és que dei-
xar-ho tot (pis, feina, família, amics...) no 
és fàcil. Així doncs, per autoobligar-me, 
em vaig marcar un repte simbòlic: fer-
ho abans de complir els trenta. I en soli-
tari, perquè suposava un repte personal.

Quina va ser la reacció dels teus
 familiars i amics?
el procés té una trajectòria, no és d’avui 
per demà. en la primera fase, et prenen 
per boig i no et fan gaire cas. Després 
et posen a prova recalcant tots els as-
pectes negatius de la decisió, com ara: 
“estàs segur de deixar la feina? tal com 
estan les coses...” I finalment, quan van 
veure que estava tan il·lusionat amb el 
projecte, em van donar suport.

Com recordes els preparatius 
del viatge? 
Defenso planificar el viatge. De fet, jo 
el vaig preparar per poder improvisar. 
Sempre ets a temps de variar l’itinerari, 

però no m’hauria perdonat mai deixar 
de visitar un país perquè el clima, la 
situació política, etcètera, no fossin els 
adequats. recordo els mesos previs 
a marxar i ara, amb la perspectiva del 
temps, considero que van formar part 
del viatge. 

Què és l’imprescindible que 
cal portar?
No hi ha res imprescindible. Jo vaig 
pecar de portar excés d’equipatge i, 
al cap de deu dies, ja en vaig deixar la 
meitat. De fet, pràcticament en qualse-
vol ciutat del món pots trobar de tot. el 
tema més complicat és la roba, perquè 
passes del fred siberià al clima tropical 
del sud-est asiàtic. Al final, aprens a 
viure amb el que tens i t’adaptes a 
cada situació.

Quin va ser l’itinerari? 
Va ser suficient, excessiu o curt? 
Vaig procurar fer el màxim possible 
per terra. Amb tren vaig creuar rússia; 
amb jeep, mongòlia; a la Xina i el tibet 
vaig alternar el bus i el tren. D’allà vaig 
baixar tot el Vietnam, vaig pujar Cam-

Hernández amb els infants d’un petit poble a la vora 
d’un riu a Luang Nam Tha (Laos), durant una excursió per 
la jungla. La zona va ser un dels epicentres de la ruta de 
l’opi i els habitants de la tribu lluiten ara per preservar 
les seves tradicions davant l’impacte d’un turisme cada 
vegada més emergent.

C/ Navarra, 49 Local 2 / 08320 El Masnou
Tel. 93 540 53 87 / mirpertu.blogspot.com.es

10% de descompte fins al 31 d’octubre
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ENTREVISTA
bodja amb bicicleta, vaig seguir pujant 
Laos amb bus i vaig arribar a tailàndia 
sense haver agafat cap avió. A birmà-
nia no em va quedar més remei que 
volar (per temes polítics), i d’allà vaig 
saltar a malàisia i borneo. Vaig recórrer 
Nova Zelanda fent autoestop i vaig 
passar el meu vint-i-novè aniversari a 
Fiji. el pas següent va ser la costa oest 
americana, i vaig creuar fins a mèxic 
amb cotxe i amb amics. el pressupost 
ja s’acabava, però volia visitar Colòm-
bia, on vaig passar un mes i mig, i en 
aquest punt, vaig decidir allargar la 
meva estada a Amèrica del Sud i em 
vaig mudar a buenos Aires, on vaig 
estar treballant durant sis mesos. Pot 
semblar molt, però tinc la sensació que 
em queden molts racons per conèixer, 
de manera que sempre es fa curt.

Amb quin lloc de tots els que has 
vist et quedes?
És complicat quedar-te només amb 
un, però birmània em va semblar un 
país diferent, per la situació política 
que estan vivint i la gent encantadora 
que hi vaig conèixer. mongòlia també 
crec que s’ha de visitar. A Nova Zelanda 
vaig veure els millors paisatges que 
mai he vist i Colòmbia em va semblar 
un país molt complet. 

Vas passar alguna situació de por?
evidentment, i en aquell moment et 
menja per dins. em van estafar, ame-
naçar i robar, vaig patir un accident de 
cotxe al desert del Gobi, però són situ-
acions que també et poden passar al 
teu poble o ciutat. És cert que et sents 
molt vulnerable, però el 99% de la gent 
és bona. Així doncs, si ets respectuós i 
curós, no has de patir per res.

Et va passar pel cap en algun 
moment del viatge tornar a casa 
abans del previst?

Sí i no. Hi ha certs moments, com ani-
versaris o celebracions concretes, en 
què penses “m’agradaria tornar”, però 
és temporal i passa ràpid, almenys en 
el meu cas. Jo em vaig proposar no tor-
nar per no trencar el ritme. I crec que 
vaig fer bé. també et diré que, si sents 
que has de tornar, no és un problema 
ni una derrota. Al cap i a la fi, l’objectiu 
és gaudir.

Ara fa un any que vas tornar. Es pot 
dir que has tornat a la normalitat 
o ha canviat alguna cosa? Què t’ha 
ensenyat aquesta experiència?
Quan fas un viatge com aquest has 
de tenir clar que és un viatge d’anada, 
mai res no torna a ser com abans, en el 
bon sentit. relativitzes més les coses 
i t’adones que el món pot semblar 
molt gran, però ens està esperant amb 
els braços oberts. De fet, per motius 
professionals, ara fa sis mesos que 
visc a madrid i no descarto viure en 
qualsevol altra ciutat del món. Crec 
que és important no oblidar les arrels. 
tots necessitem tenir casa nostra, però 
aquesta llar pot anar canviant. Com a 
aprenentatge, personalment, em que-
do amb el següent: tot és possible.

Finalment, recomanaries als qui 
estan a la vintena que s’espavilin 
a preparar l’experiència?
evidentment! Jo crec que viatjar enri-
queix i és important fer-ho a totes les 
edats. Si tens la sort de fer-ho de jove, 
doncs millor. He conegut gent que fa 
viatges llargs en família, amb fills de 
quatre anys, i l’altre extrem, un home 
australià de setanta anys que recorria 
Nova Zelanda ell sol amb la seva cara-
vana. també imagino que hi ha gent 
que pensa: “això no és per a mi”. Jo 
només reivindico que, si tens ganes de 
fer-ho, no hi donis gaires voltes: viatja, 
el món t’està esperant. 

“Viatjar 
enriqueix 
i és impor-
tant fer-ho 
a totes les 
edats”

“Aprens a 
viure amb 
el que tens 
i t’adaptes 
a cada situ-
ació”

“Si ets 
respectuós 
i curós, no 
has de patir 
per res”
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C/ Navarra, 26-28, local · El Masnou
info@bukal.es · www.bukal.es            Tel. 93 555 12 48

PRIMERA VISITA, ORTOPANTOMOGRAFÍA 
Y PRESUPUESTO SIN CARGO

• Experiencia
• Profesionales cualificados
• Trato personalizado
• Flexibilidad horaria

• Tecnología de vanguardia
• Modernas instalaciones
• Todas las especialidades
• Financiación a medida
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ESPORTS

el cluB D’aeromoDelisme 
acoNseGueix Dues meDalles 
D’or al camPioNat Del móN

De l’1 al 8 de setembre es va celebrar a Liptovki mikulas 
(eslovàquia) el Campionat del món de modelisme espaci-
al d’Aeromodelisme, on va participar la selecció nacional, 
formada principalment per esportistes del Club d’Aero-
modelisme barcelona del masnou, que hi van aconseguir 
dues medalles d’or.

toni Perales en va resultar campió del món individual 
en la categoria S6A–banderola, mentre que per equips 
van guanyar Jordi López, toni Perales i Àlex Fillat, dirigits 
per Jordi roura com a cap d’equip. Aquest mateix equip 
júnior és el campió actual europeu, ja que l’any passat 
també va aconseguir la medalla d’or al Campionat d’eu-
ropa que es va celebrar a romania. Llavors, Jordi López va 
ser medalla de plata individual. 

l’escola D’escacs iNicia les classes 
L’1 d’octubre, a Can Malet, comencen les classes d’escacs del curs 
2012-2013, de 19.15 a 20.15 h. Per impartir-les, el Club compta 
amb dos professors, un dels quals, Hèctor Aparicio, ja està titulat 
com a monitor d’escacs de base per la Federació Espanyola d’Escacs. 
Per a més informació, escriviu a ritaavtv@hotmail.com 

La quarta edició de la Challenge 
barcelona-maresme, prova de triatló 
que aglutinarà més de 1.400 partici-
pants, tornarà a passar pel masnou 
el proper 30 de setembre. La Cha-
llenge és un triatló internacional 
en el qual els esportistes han de 
superar tres proves: natació, ciclisme 
i cursa a peu al llarg d’un recorregut 
de format ironman (3.800 metres 
nedant, 180 quilòmetres pedalant i 
42 quilòmetres corrent).

Aquesta edició, amb inici a la lo-
calitat de Calella, incorpora com a 
novetat un circuit que recorre fins a 
quinze municipis de la comarca del 
maresme, des de Santa Susanna fins 
a montgat. Per tal d’assegurar que la 
prova es pugui desenvolupar amb 
normalitat, s’ha de posar en marxa 
un dispositiu complex que consis-
teix a tancar a la circulació la carre-
tera N-II i obrir alternatives viàries 
per als conductors durant la prova 
esportiva, que es preveu que sigui 
entre les 7.30 i les 15.30 h. mentre 
duri el tall, les rutes alternatives a la 
carretera N-II al masnou comporta-
ran l’habilitació d’un carril addicio-
nal des de la carretera d’Alella cap a 
la rotonda de montgat per als vehi-
cles que vulguin anar en direcció a 
barcelona. els vehicles que vulguin 
accedir cap a mataró-Girona hauran 
de fer-ho per l’autopista C-32. tam-
bé, es crearà una ruta alternativa per 
l’interior del port esportiu per anar 
cap a la carretera d’Alella, tant per 
als vehicles que vagin en direcció a 
barcelona com per als que ho facin 
en direcció a mataró. A més, s’habi-
litarà un carril addicional des de la 
riera de teià fins al torrent de Can 
Gaio perquè els vehicles accedeixin 
a la gasolinera de l’N-II. 

el triatló challenge 
barcelona-maresme torna 
a passar pel masnou

Les activitats esportives orga-
nitzades des de la regidoria 
d’esports per al curs 2012-2013 
es realitzaran tant a la piscina 
(activitats aquàtiques) com en 
tres espais polivalents més (ac-
tivitats dirigides per a persones 
adultes al Complex, a els Viene-
sos i al gimnàs de l’escola rosa 
Sensat). 

Les activitats dirigides per a 
persones adultes que es faran 
al llarg del curs inclouen disci-

plines com el tai-txi, l’aeròbic, el 
Pilates, i la tonificació dels glutis, 
els abdominals i les cames. els 
dimarts i dijous, de 9.15 a 10.15 
h, al Complex, s’hi podrà fer 
aeròbic; i a l’escola rosa Sensat, 
tonificació GAC, de 19.15 a 20.15 
h, i Pilates, de 20.30 a 21.30 h. els 
dilluns i dimecres, a els Vienesos, 
s’hi podrà fer tai-txi, de 19.15 a 
20.15 h, i a l’escola rosa Sensat, 
Pilates, de 19.15 a 20.15 h, i ae-
ròbic, de 20.30 a 21.30 h. 

Pel que fa a les activitats 
aquàtiques de la piscina del 
Complex, hi haurà classes de 
natació, gimnàstica aquàtica 
per a adults, cursets extraes-
colars de natació per a infants, 
piscina per a nadons i activitat 
aquàtica per a embarassades, 
entre d’altres. Podeu veure’n 
tota l’oferta i els horaris a la 
pàgina web www.elmasnou.cat 
(dins l’apartat de la regidoria 
d’esports). 

Nou sistema de pagament
Aquest curs 2012-2013 es 
mantindran els preus del curs 
anterior, però, a partir del mes 
d’octubre, es modificarà el siste-
ma de pagament. en lloc de fer 
els ingressos per finestreta, el 
Complex esportiu facilitarà uns 
codis perquè es pugui fer el pa-
gament a través dels caixers de 
La Caixa, amb qualsevol targeta 
de qualsevol entitat bancària 
sense cap tipus de comissió. 

Activitats esportives per a aquest curs 

Hi haurà rutes alternatives al tall de la carretera N-II al municipi 

L’equip masnoví, recollint els guardons.

La prova té més de 1.400 inscrits.
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COM FUNCIONA

La regidoria d’ensenyament té les 
competències municipals, entre 
d’altres, de la participació en el pro-
cés d’escolarització, la cooperació 
en la construcció i el manteniment 
dels centres docents, la interven-
ció en els òrgans de participació 
escolar (Consell escolar municipal 
del masnou) o l’organització d’acti-
vitats pedagògiques destinades a 
alumnes del masnou d’una àmplia 
varietat, amb el suport d’altres re-
gidories. 

Així, per exemple, conjuntament 
amb l’Àrea de manteniment, la re-
gidoria d’ensenyament s’encarrega 
del manteniment i les millores es-
tructurals i funcionals dels centres 
escolars públics. també col·labora en 
activitats escolars i extraescolars dels 
centres i de les associacions de pares 
i mares. L’Ajuntament del masnou 
col·labora amb els centres educatius, 
tira endavant accions pròpies, i parti-
cipa en totes les iniciatives relaciona-

des amb la formació dels ciutadans i 
ciutadanes.

L’Ajuntament és el titular de dues 
escoles bressol, Sol Solet i La barque-
ta, del Centre de Formació de Perso-
nes Adultes, i de l’escola municipal 
de música, centres per on passen un 
bon nombre d’alumnes al llarg del 
curs escolar.

Pel que fa a l’atenció i la informa-
ció a la ciutadania, la regidoria d’en-
senyament col·labora activament en 
la gestió dels processos de preins-
cripció i matrícula de tots els serveis 
de titularitat pròpia, a través de l’Ofi-
cina municipal d’escolarització.

el Departament d’ensenyament, 
que es troba a la primera planta de 
l’edifici municipal de roger de Flor, 
23, és responsabilitat de la regidora 
Noemí Condeminas, i hi treballen 
una tècnica i un tècnic auxiliar, que 
s’encarreguen de vetllar pel progra-
ma d’actuació municipal fins al pro-
per mandat. 

LA REgIDORIA D’ENSENYAMENT 
Donant suport a la comunitat escolar per 
al desenvolupament de tota la població
Amb Manteniment, aquest departament s’encarrega de la conservació i les millores estructurals 
i funcionals dels centres públics  

Aquest Departament segueix de prop el desenvolupament dels centres. El CFPAM és una aposta destacada del consistori, que vetlla per la formació.

Què és el Consell 
Escolar Municipal 
del Masnou?
És un organisme de consulta i de participació de tots 
els sectors afectats en la programació de l’ensenya-
ment no universitari dins del terme municipal del 
Masnou. Se’n celebren cinc plens ordinaris al llarg 
del curs escolar, cosa que no exclou que se’n facin 
d’extraordinaris, quan alguna situació ho justifica. 
Al Consell, hi són representats diversos sectors de 
la comunitat educativa (polítics, direccions de cen-
tres, AMPA, professorat, personal administratiu i de 
serveis, i alumnes).

L’Ajuntament és el titular de dues escoles 
bressol, Sol Solet i La Barqueta, del Centre 
de Formació de Persones Adultes, i de 
l’Escola Municipal de Música, centres per 
on passen un bon nombre d’alumnes al 
llarg del curs escolar
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ENTITATS

l masnoví Carles de la torre, 
amb una llarga experiència 
en els àmbits de la música, 

l’art i les relacions públiques, va 
ser l’encarregat d’inaugurar el curs 
2012-2013 de l’Aula d’extensió 
Universitària (AeUm), entitat que 
ell mateix presideix. De la torre, 
durant la seva intervenció, el 18 
de setembre, titulada “La comuni-
cació i les relaciones humanes”, va 
fer un recorregut pels fonaments, 
les teories i els autors clàssics que 
han estudiat els elements que 
possibiliten la comunicació entre 
les persones. Les paraules de De 
la torre van ser seguides per més 
d’un centenar de persones, que 
van omplir la sala polivalent de la 
biblioteca Joan Coromines. entre 
els assistents, hi havia l’alcalde del 
masnou, Pere Parés, a més d’altres 
autoritats municipals i represen-
tants i membres d’altres entitats 
de la vila. D’aquesta manera, tots 
van voler posar de manifest el seu 
suport a aquesta iniciativa, que 
vol donar les eines necessàries 
perquè les persones amb més de 

cinquanta anys puguin continuar 
formant-se.

La de De la torre ha estat la 
primera de les xerrades programa-
des. De moment, l’AeUm ja en té 
previstes dotze fins al desembre, 
sobre aspectes tan diversos com la 
importància del llenguatge en la 

construcció de la realitat, la histò-
ria dels càtars, la trajectòria de dos 
països europeus capdavanters avui 
dia (Alemanya i França), la musico-
teràpia o mercè rodoreda. entre 
les activitats programades, l’AeUm 
també preveu diverses sortides per 
aprofundir en els temes tractats. 

carles de la torre inaugura el curs de l’aeum
L’Aula d’Extensió Universitària del Masnou vol proporcionar les eines necessàries perquè les persones 
de més de cinquanta anys puguin formar-se mitjançant conferències de professors universitaris.

primera actuació 
pública de la coral 
infantil de l’associació 
unesco  
El diumenge 8 de juliol, a les 22 h, va actuar en públic, 
per primer cop, la coral infantil de l’Associació UNESCO 
El Masnou, amb motiu de la cloenda de la Festa Major 
del municipi. Aquesta coral, formada per una dotzena 
d’infants, i dirigida per una mestra i una pianista, va 
interpretar sis cançons, quatre de les quals en llengües 
estrangeres. Van ser temes curts, alegres, divertits, amb 
un ritme trepidant, que van fer moure cantants i públic. 
La coral de l’Associació UNESCO El Masnou es troba per 
assajar cada dissabte, de 10 a 12 h, a les instal·lacions 
d’Els Vienesos. Se’n pot trobar més informació a la seva 
pàgina web: http://www.masunesco.org.

E

Els cantaires es van estrenar durant la cloenda de la Festa Major. 

El president de l’entitat durant la seva xerrada del dia 18 de setembre.

L’entitat ja 
té previstes 
dotze xer-
rades fins al 
desembre, 
de temes 
diversos 
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ENTITAT

carles de la torre inaugura el curs de l’aeum

els estatuts de l’entitat daten de 
l’any 1997, però l’Associació de Ve-
ïns del bellresguard va començar 
a funcionar deu anys abans. Als 
inicis, el motor impulsor va ser la 
necessitat de defensa dels veïns 
davant el promotor urbanístic del 
barri, que volia edificar més blocs 
de pisos dels que inicialment hi ha-
via projectats. el col·lectiu està for-
mat per les 300 famílies que viuen 
al barri, fet que representa aproxi-
madament un miler de persones.

Com totes les associacions 
veïnals, té una gran diversitat d’ob-
jectius: culturals, socials, festius i 
reivindicatius, però, l’objectiu més 
important és fomentar la convi-
vència i la interrelació entre els 
veïns. en aquest sentit, al llarg de 
l’any organitzen diverses activitats, 
com el Carnestoltes, la revetlla de 
Sant Joan, les recentment celebra-
des festes del bellresguard, la Cas-
tanyada o el concert de Nadal.

Actualment, hi ha programades 
dues actuacions municipals al cor 
del barri –a la Casa del marquès i 
el parc del Llac. també treballen 
per participar activament en els 
projectes relacionats amb la zona 

perquè s’hi reflecteixi l’opinió del 
veïnat. Alhora, també reivindiquen 
una actuació municipal a l’espla-
nada del davant de la Casa del 
marquès i dels parterres del carrer 
de Joan Carles I, a la vorera de la 
banda del masnou, així com la li-
mitació de trànsit rodat en aquest 
carrer.

mirant cap al futur, expliquen 
que estan “travessant  una crisi 
de participació ciutadana en els 
òrgans organitzatius de l’associa-
ció, que esperem que es resolgui 
ben aviat amb voluntaris que 
estiguin disposats a dedicar una 
part del seu temps de lleure per 
treballar desinteressadament per 
la comunitat”. en aquest sentit, 
afirmen que “estaria bé poder-nos 
relacionar amb altres entitats per 
intercanviar idees, informació, pro-
jectes, etc.” 

associació de Veïns del bellresguard

L’entitat vol fomentar la convivència entre els veïns del barri. Al llarg de l’any organitzen diverses activitats coincidint amb el calendari festiu.

Jordi Torramilans
President

Com han anat les darreres festes veïnals del barri?
ens feia por, ja que es tractava d’un pont llarg de quatre dies, 
però, malgrat això, hi hem tingut una molt bona participació. 
ens fa molt contents veure cada any les cares de felicitat dels 
nens i nenes que participen en les diferents activitats que 
organitzem, sobretot als inflables i a les gimcanes, i, aquest 
any també, al teatre infantil i ballant a la disco.

Quin paper creu que juguen associacions com la seva 
en un municipi com el Masnou?
L’associacionisme és un vehicle important per fer arribar la 
veu dels vilatans als governants del municipi. És una manera 
molt efectiva d’apropar els òrgans de govern a la gent.

Creu que els veïns col·laboren prou en les activitats 
comunitàries?
Avui en dia la gent està disposada a col·laborar puntualment 
quan fa falta i se’ls demana, però clarament i ha una crisi de 
voluntariat que, fins i tot, podria fer perillar a curt termini la 
continuïtat de la nostra associació.

Quines dificultats té presidir una entitat com aquesta?
La màxima dificultat és deguda al reduït nombre de perso-
nes que integrem la Junta i, per tant, per organitzar totes les 
activitats que fem, la qual cosa implica una inversió de temps 
privat més gran del que seria desitjable.

Com contactar-hi
Joan Carles I, 7, baixos
www.amicsbellresguard.org
info@amicsbellresguard.org
facebook.com/amicsbellresguard

SArAbIAPHOtOS SArAbIAPHOtOS
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Comença un nou curs polític
I ho fa en unes condicions molt pitjors que 
l’anterior! A espanya, els primers nou mesos 
de govern del PP han mostrat que ni Zapa-
tero era el culpable de tots els problemes 
del país ni la solució passava pel PP. L’alter-
nativa a un govern del PSOe, feble i vacil·lant 
davant els poderosos, ha estat un govern 
del PP, amb la complicitat vergonyant de 
CiU, que, fent tot allò que criticava al PSOe i 
traint el seu programa electoral, ha dedicat 
tots els seus esforços a destrossar l’estat del 
benestar, aprovant una reforma laboral que, 
lluny de generar ocupació, només ha servit 
per facilitar acomiadaments massius, aug-
mentant impostos i aplicant retallades com 
a armes de destrucció massiva que, a més 
de desmantellar els serveis públics, han abo-
cat moltes famílies a una situació de misèria.

A Catalunya s’ha viscut una situació 
semblant els darrers dotze mesos: retalla-
des, retallades i més retallades! Aquest és 

el programa que CiU està aplicant des de 
la seva arribada al Govern. Si les retallades 
de 2011 van deixar seriosament tocada la 
sanitat pública catalana, les de 2012 estan 
a punt d’enfonsar l’ensenyament públic. 
Comencem el nou curs escolar amb trenta 
mil alumnes més i amb tres mil professors 
menys, però no hem de patir: Irene rigau, 
consellera d’ensenyament, no deixa d’ex-
plicar-nos que l’augment d’alumnes a les 
aules, la disminució dels recursos per als 
centres, i la disminució del professorat i 
l’empitjorament de les seves condicions la-
borals són mesures que serviran per reduir 
el fracàs escolar a Catalunya!

Al masnou, CiU i erC han estat deixe-
bles fidels del PP i CiU a espanya i Catalu-
nya. Ara, però, s’obre un nou curs polític 
amb un govern en minoria i sembla que a 
erC ja li tremolen les cames, perquè, fa pocs 
dies, a la seva revista deia que el masnou 
necessitava una oposició responsable i en-

ganyava la nostra ciutadania afirmant, sen-
se posar cap exemple (perquè no el tenen), 
que intentem bloquejar l’acció de govern. 
el que realment necessita el nostre poble 
és un govern cohesionat, amb un projecte 
i un objectiu únics: treballar perquè les con-
seqüències de la crisi i les mesures del PP i 
CiU a espanya i Catalunya afectin el mínim 
possible els nostres ciutadans i ciutadanes, 
i no un govern com l’actual, resultat d’una 
suma (o resta) d’interessos, més personals 
que polítics, que funciona com un regne de 
taifes, més preocupat per la projecció i el 
manteniment de l’estatus d’alguns dels seus 
membres que per la resolució dels proble-
mes del masnou.

Des del nostre Grup municipal treballa-
rem, com hem fet sempre, donant suport a 
les propostes del Govern que cerquin so-
lucions i oposant-nos, amb alternatives, a 
aquelles altres que considerem lesives per 
als interessos de la nostra ciutadania.     

La bona sort
La bona sort del nostre municipi depen-
drà, com ja sabeu i com ens ha recordat 
Àlex rovira en el seu llibre del mateix 
nom, de les circumstàncies que creem 
per tenir-la. I crec que no hem començat 
gaire bé pel que fa a educació, pilar del 
nostre futur: augment de la ràtio, reduc-
ció dels docents i més hores dels que 
exerceixen, i reducció de la dotació eco-
nòmica encara que la despesa augmenta 
com a tot arreu. 

Una dada: a l’Institut mediterrània, 
l’any passat, a les deu del matí de l’hivern 
més cru, apagaven la calefacció per falta 

de recursos econòmics. Heu provat d’es-
tudiar amb el fred enganxat als ossos? 
Amb l’anorac a sobre? No són les millors 
condicions per a l’excel·lència que dema-
nen els dies que vénen. Una altra dada: 
de la llista de demandes que ha fet l’es-
cola Ocata per posar-se a to, només se 
n’han dut a terme unes de testimonials, 
potser per dir que s’ha fet alguna cosa. 
Aquest fet és extensiu a l’escola Ferrer i 
Guàrdia i a la resta de centres del mas-
nou. 

I dic jo que una cosa és el que no po-
dem controlar i una altra són les accions 
que emprenguem des de les regidories 

d’educació i de manteniment. recone-
gut pel Govern amb els moviments que 
va haver-hi en ambdues regidories que 
la feina no va estar a l’altura. Però estre-
nem nova regidora i nou regidor, i els 
centres reclamen atenció. els han vist les 
cares? els han preguntat què necessiten? 
L’educació és una prioritat. Posem-nos les 
piles, que no tot passa per les retallades. 
més atenció als centres, més recursos 
municipals. més intervenció de mante-
niment per donar una educació digna als 
nostres fills. I, si us plau, fem que les cal-
deres de les escoles aquest hivern cremin 
per tal de garantir el futur de tothom.

Diada històrica
D’històrica és com hem de qualificar 
la Diada que enguany hem viscut a la 
nostra vila i arreu del país. 

La Diada començava al masnou 
amb els actes institucionals a la plaça 
de l’Onze de Setembre, on es feia lec-
tura del manifest, que comptava amb el 
suport dels grups municipals del PSC, 
ICV-eUiA, erC-Am i CiU, i que destacava 
“la necessitat d’avançar cap a fórmules 
polítiques que ens permetin recuperar, 
en el marc dels valors democràtics, la 
nostra plena normalitat com a nació i 
la capacitat per a gestionar el nostre 
futur com a poble” i reclamava la ne-
cessitat de “donar la paraula al poble 
de Catalunya per tal de poder decidir 
si anem cap a la constitució del nostre 
propi estat”.

en aquells moments, ja es copsava que 
érem al davant d’una diada excepcio-
nal, amb una plaça plena de gom a 
gom, amb la representació de gairebé 
cinquanta entitats i nombrosos vilatans 
que hi assistien a títol personal. molts 
van anar després a la manifestació més 
multitudinària que s’ha vist mai a bar-
celona. 

Una diada que ha traspassat fron-
teres, durant la qual hem estat capaços 
de mostrar a europa i al món la nostra 
millor cara, quan el poble de Catalunya 
ha sortit al carrer per demanar l’estat 
propi. I ho ha fet amb un clam natural i 
pacífic, ja que natural ha de ser que una 
nació com la nostra, que té una identi-
tat, una llengua, una cultura, unes ins-
titucions pròpies i voluntat de progres-
sar, demani disposar d’un estat propi.

Des de CiU creiem que l’objectiu és 
cada cop més a prop. Després del trac-
te rebut per part de l’estat espanyol, 
l’anhel de llibertat de Catalunya ha 
passat de ser un impossible a ser ine-
vitable. No serà fàcil, però és possible. 
Caldrà construir estructures d’estat i 
no rebrem ajuda per fer-ho. Necessi-
tem un pacte fiscal per aconseguir la 
sobirania fiscal. Una agència tributària 
pròpia és una estructura fonamental de 
qualsevol estat. tampoc això no ens ho 
posaran fàcil.

res no serà fàcil, però tot és pos-
sible. Amb voluntat, grans majories i 
capacitat de resistir, serà possible acon-
seguir tot allò que ens proposem. I que 
ningú no dubti ara d’un poble, d’una 
nació, que fa gairebé tres-cents anys 
que resisteix.

TRIBUNA POLíTICA

Núria Fusellas 
regidora del 
Grup municipal
del PSC

Eduard garcia 
Portaveu del 
Grup municipal
de CiU

Màxim Fàbregas
Portaveu del 
Grup municipal
d’ICV-eUiA-e
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Mai no és tard quan arriba 
Són ja diverses les iniciatives que ha pre-
sentat el Grup Independent del masnou 
perquè les aprovi el Ple municipal que, la-
mentablement, no han estat acceptades.

Però ens trobem, amb gran satisfac-
ció, que les nostres propostes, si bé no 
són acollides o votades a favor quan són 
presentades, són finalment recollides 
per l’equip de Govern municipal o, fins 
i tot, reflectides per les administracions 
supramunicipals.

em refereixo, per exemple, a la moció 
que aquest Grup va presentar per deba-
tre al Ple del mes de juny passat en què 
se sol·licitaven al Govern les modificaci-
ons legislatives necessàries per reduir el 
nombre de regidors per municipi, ja que 
menys regidors vol dir menys despesa en 
sous. Doncs bé, la idea d’aquesta moció, 
que no va ser aprovada, ha estat final-
ment recollida pel Govern, que ha anun-

ciat canvis legislatius perquè a les pro-
peres eleccions s’escullin menys regidors 
per municipi. Per molt que els partits po-
lítics tradicionals critiquin aquesta mesu-
ra, la veritat és que és un encert, perquè 
no atempta contra la representativitat, 
sinó que afecta el nombre de represen-
tants que cada força política tindrà, per 
la qual cosa es mantindran les mateixes 
forces, però amb un nombre menor de 
representants, fet que segur que serà 
ben acollit per la ciutadania, que si en 
alguna cosa està d’acord és que hi ha 
massa polítics en aquest país.

Una altra de les nostres propostes, re-
alitzada l’octubre del 2011, consistia que 
els regidors del masnou renunciessin a 
cobrar la paga extra del desembre, en so-
lidaritat amb les retallades que pateixen 
els treballadors públics i també privats, 
que cada dia veuen minvada la seva ca-
pacitat econòmica. Doncs bé, l’octubre 

del 2011 la proposta va ser refusada per 
l’equip de Govern actual, que la va titllar 
de “populista, demagoga i que criminalit-
zava l’activitat política”. I ara, al Ple del se-
tembre, l’equip de Govern ens presenta 
una iniciativa per suprimir la paga extra, 
o la part proporcional anual a aquells re-
gidors que no la tinguin, que lògicament 
ha estat aprovada per unanimitat. Fa un 
any, quan aquest Grup ho va sol·licitar, no 
es va concedir. Avui sí.

Igualment n’estem satisfets, encara 
que si s’hagués aprovat fa un any aquest 
seria el segon de la seva aplicació i, a més 
a més de l’estalvi econòmic que hauria 
suposat per a les arques públiques, 
s’hauria enviat un missatge als treballa-
dors i ciutadans del masnou en el sentit 
que els polítics municipals també patim 
la crisi i també estem disposats a realitzar 
certs sacrificis per aconseguir, entre tots, 
sortir-ne al més aviat possible.

Diada 2012. Tornem a la 
quotidianitat
reprenem l’activitat després de l’es-
tiu, amb una Diada utilitzada com a 
plataforma central de l’aspiració inde-
pendentista d’una part de Catalunya. 
Aquest dia, els constitucionalistes es 
van quedar a casa, orfes d’un festeig 
acaparat per l’independentisme i igno-
rats pel president mas, que ha deixat 
així de representar tots els catalans. 
esperem que els propers mesos reapa-
regui el seny català, que no vam veure 
a la manifestació. 

A l’acte del masnou vam optar per 
no assistir-hi, tant per la disconformi-
tat amb el contingut del manifest com 
per l’incompliment reiterat de la llei, ja 
que es va arriar la bandera espanyola de 
l’Ajuntament.

És lícit que cadascú se senti més o 
menys català o més o menys espanyol, 
o gens de l’un ni de l’altre. Però és il·lícit 
incomplir la llei, encara que sigui un 
dia a l’any. L’estat i, com a tal, l’Adminis-
tració local, han de ser exemple en el 
compliment de les lleis. I a la Diada no 
va anar així.

I passada l’efemèride, seguim amb 
la feina per millorar dia a dia les peti-
tes i grans coses que desitgem per al 
masnou.

Hi ha projectes importants, com el 
centre d’emprenedors, que se situarà 
a la Casa del marquès (bellresguard), a 
punt de començar-ne la reforma i sobre 
el qual no hi ha un model actualitzat del 
contingut. N’urgeix la redefinició per 
fer-ne un motor de dinamització de la 
creativitat empresarial al baix maresme. 

I cada vegada queda menys temps per 
fer-ho. 

també tenim per endavant la tasca 
de millorar l’eficiència de la nostra poli-
cia, tot un repte en un moment d’ajus-
tos, però també una oportunitat, per a la 
qual comptem amb bons professionals.

No renunciem a fomentar la cultura 
del civisme a la nostra vila, que massa 
vegades brilla per la seva absència i és 
responsabilitat de tots. també apostem 
pel desenvolupament del nostre poten-
cial turístic, per la qual cosa falta més 
ambició municipal per aprofitar el nos-
tre espai natural de privilegi, tan proper 
a barcelona.

I creiem en la importància de cuidar 
el ciutadà i tot el teixit associatiu, tan 
viu a la nostra vila. Seguim amb plena 
il·lusió.

El Masnou, per l’estat propi
el masnou va celebrar, com cada any, 
l’Onze de Setembre. més de cinquanta 
entitats de la nostra vila van participar 
enguany en l’ofrena floral. el manifest 
de l’acte va apostar clarament pel dret 
de Catalunya a constituir un estat propi. 
Dies abans, s’havia fet la conferència a 
la sala capitular de Vicenç Villatoro i l’As-
sembla Nacional Catalana del masnou 
havia instal·lat una parada durant dos 
dies seguits al costat de l’Ajuntament.

L’èxit de la manifestació de la tarda 
va desbordar les previsions més optimis-
tes. És la manifestació més gran que s’ha 
fet a la capital del país. L’assistència ens 
demostra el caràcter transversal de la 
reivindicació independentista. Hi havia 

de tot i força. Aquest és un dels requisits 
per assolir la independència: gent de 
diferents sectors socials, de procedèn-
cies identitàries diverses, però amb un 
objectiu comú: assolir l’estat propi. els 
dirigents polítics que se’n van situar al 
marge han quedat fora d’una nova cen-
tralitat política del país. La manifestació 
és la constatació del canvi sociològic del 
país. És recomanable tenir una mica de 
perspectiva històrica. No fa pas tants 
anys, els que reivindicàvem la indepen-
dència érem minoritaris i, evidentment, 
tampoc no era tan fàcil. els partits po-
lítics tampoc no són els mateixos. erC 
esdevé un partit independentista a fi-
nals dels anys vuitanta. CDC, ICV i fins i 
tot UDC estan sotmesos a un procés de 

canvi en què la revindicació indepen-
dentista cada vegada és més majoritària 
en les seves formacions. el PSC ja té un 
sector que s’ha situat en el que es podria 
anomenar postfederalisme, que ja no té 
retorn i que gira cap a l’independentis-
me. Ara és el moment que el canvi soci-
ològic esdevingui canvi polític. Aquest 
és el repte. La independència no s’acon-
segueix per art de màgia ni només amb 
discursos emocionals. I recordem-ho: 
l’estat espanyol no ve precisament de la 
tradició anglosaxona.

el masnou, amb l’Assemblea Naci-
onal Catalana i l’Ajuntament adherit a 
l’Associació de municipis per la Indepen-
dència, ha de participar activament en 
aquest procés.

Jaume Oliveras 
Portaveu del 
Grup municipal
d’erC-Acord 
pel masnou

Federico 
de las Heras
Portaveu del 
Grup municipal 
del PP

Francisco Avilés
Portaveu del 
Grup municipal
del GIm
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 SETEMBRE

  Dijous 27 
exposició 
17.30 h / Edifici Centre, primera 
planta       
  ”l’art d’expressar el 
  nostre interior”
Obres del taller d’artteràpia 
d’ESQUIMA. Fins al 18 d’octubre.
Recull d’obres del taller d’artteràpia 
del Club Social d’ESQUIMA.
Ho organitza: ESQUIMA

De 18 a 20 h / Can Malet, 3a planta    
  matrícula per als tallers 
  de l’associació de les arts 
  i l’artesania del masnou
Preu: 20 euros
Ho organitza: Associació de les Arts 
i l’Artesania del Masnou

  Divendres 28 
18 h / Àrea infantil de la Biblioteca 
Joan Coromines

  presentació de la 
  col·lecció les eines parlen
L’autora, Elisenda Guiu, i les il·
lustradores, Rita Culla i Sílvia Pla, 
explicaran el contingut d’aquesta 
col·lecció infantil, que té com a 
protagonistes un ordinador, una 
impressora i un llibre electrònic. 
Ho organitza: Editorial Salvatella i Biblioteca 
Joan Coromines

cinefÒrum 
18.30 h / Biblioteca Joan Coromines

  Mondovino
Activitat emmarcada dins la 
Setmana del Vi DO Alella
Es visionarà la pel·lícula i, a conti·
nuació, es comentarà entre tots els 
assistents amb una copa de vi DO 
Alella a la mà. no cal reserva prèvia. 
La xerrada estarà conduïda per la 
sommelier Gemma Ferran.
Per a més informació: Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament del 
Masnou (tel. 93 557 17 60).
Ho organitza: Consorci DO Alella 
i Ajuntament del Masnou

exposició 
20 h / Sala Joan Comellas (Edifici 
Centre)   
  “còpia barata: reflexions 
  a l’entorn de l’obra 
  de Jordi pericot”
Exposició de Xavi Rodríguez
Fins al 27 d’octubre.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dissabte 29 
xerrada hisTÒrica 
19 h / A la platja, davant del 
baixador d’Ocata   
  “un mar ple d’història” 
Amb motiu de les Jornades Euro·
pees del Patrimoni i el Festival de la 
Laietània. En cas de pluja, aquesta 

xerrada es farà al Museu Municipal 
de nàutica del Masnou (carrer de 
Josep Pujadas Truch, 1A).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

concerT 
19 h / Espai Escènic Ca n’Humet 
(Fontanills, 77·79)  
  orquestra de cambra 
  de l’empordà. De Mozart 
  a Beatles passant 
  pel Masnou
Preu: 10 euros
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Diumenge 30 
De 10 a 18 h / Plaça de Marcel·lina 
de Monteys

  festa d’inauguració del
  banc del Temps
Jocs infantils, tallers i sortejos.
Ho organitza: EMA

TeaTre 
18 h / Ca n’Humet     
  El show de Tea i Tro
A càrrec d’Enreda Teatro
Tea i Tro, dos follets treballadors 
d’un teatre fantàstic, es veuen im·
plicats en diversos problemes que 
hauran d’anar solucionant. 
Ho organitza:  Ajuntament del Masnou

 OCTUBRE

  Dilluns 1 
16 h / Els Vienesos

  Tallers a els Vienesos
Muntatge de bijuteria, Iniciació a 
la costura, Patchwork i manualitats 
per a infants. Consulteu·ne els 
horaris. Telèfon de contacte: 
669 761 905 (Piti).
Consulteu·ne els preus. 
Ho organitza: La Colla de l’Hort, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament

18 h / Els Vienesos 

  presentació dels tallers 
  del trimestre
Presentació del programa del ter·
cer trimestre, amb uns minitallers 
gratuïts i oberts a tothom.
Ho organitza: La Colla de l’Hort, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament

  Dimarts 2 
10 h / La nimfa

  deixalleria mòbil
Fins al 7 d’octubre.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20.30 h / Rebost dels Sentits 
(passeig de Romà Fabra, 25).  
  Tast monogràfic dels vins     
  del celler alta alella, 
  a càrrec de miquel bach  

Tercera edició de la Setmana 
del Vi DO Alella
Preu: 5 euros. Cal fer inscripció.
Ho organitza: Consorci DO d’Alella, Pansa 
Blanca i ajuntaments participants

  Dimecres 3 
16.30 h / Can Malet, 3a planta

  comencen els cursos 
  de Patchwork i muntatge   
  de bijuteria
Taller per a adults de patchwork, 
i complements i muntatge de biju·
teria, entre d’altres. Més informació 
els dies 26 i 27 de setembre a
 la tercera planta de Can Malet 
o al telèfon 669 761 905.
Ho organitza: Associació de les Arts 
i l’Artesania del Masnou

De 16.30 a 20.30 h / Sala de 
conferències de l’Edifici Centre

  sessió informativa sobre 
  negocis en les xarxes   
   socials
Cal confirmar·hi l’assistència a la 
Unitat de Promoció Econòmica: 
Tel. 93 557 17 60 
p.economica@elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

conferència 
18.30 h / Biblioteca Joan Coromines

  “claus perquè el lleure 
  i l’esport ajudin a prevenir 
  el consum de drogues 
  en la infància 
  i l’adolescència”
Ho organitza: Associació La Fulla, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament del Masnou

  Dijous 4 
cinema 
20 h / Can Malet, segona planta  
  Visionat d’una pel·lícula 
  relacionada amb la salut 
  mental i debat  
Ho organitza: ESQUIMA i CSMA el Masnou

concerT 
21.30 h / Vins i divins 
(c/ de Barcelona, 3)

  Jam session, amb vi 
  do alella
Tercera edició de la Setmana 
del Vi DO Alella
Gaudiu de la música de cantautors 
mentre degusteu les especialitats 
de la casa amb una carta de vins 
DO Alella a copes.
Ho organitza: Consorci DO d’Alella, Pansa 
Blanca i ajuntaments participants

  Divendres 5 
conTes 
18 h / Biblioteca Joan Coromines
L’Hora del Conte

  Xup-xup de contes, a 
  càrrec de gates gatunes
Sessió de contacontes per a tota la 
família. A partir de 4 anys.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

  Dissabte 6 
10 h / Als carrers d’Almeria, Pere 
Grau, Sant Felip i Sant Miquel  
  la botiga al carrer  
Exposició i parades dels 
comerços en diferents carrers 
del Masnou
Més informació a: 
www.comercmasnou.com 
Ho organitza: Federació del Comerç, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament del Masnou

fira 
De 10 a 21 h / C/ de Barcelona, 
Roger de Flor, plaça de la Llibertat i 
c/ de Jaume Bertran  
  fira d’artesania del 
  masnou  
També el diumenge 7 d’octubre, 
amb el mateix horari.       
Ho organitza: La Colla de l’Hort, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament del Masnou

  Diumenge 7 
A partir de les 11 h / Casino del 
Masnou  
xVi Jornades de salut 
mental  
Diada de Salut Mental
Acte per apropar les malalties men·
tals a la societat.
Ho organitza: ESQUIMA

11.30 h / Casino del Masnou  
  cercavila de la colla dels 
  diables del masnou per 
  fer una crida amb motiu 
  de la diada de salut 
  mental  
Exhibició dels Diables del Masnou
Sortida a les 11 h des de l’Altell de 
les Bruixes fins a la fira de La Colla 
de l’Hort. Tot seguit, exhibició al 
pati del Casino.
Ho organitzen : ESQUIMA i La Colla de l’Hort

acTe solidari 
13.30 h / Casino del Masnou  
  enlairament de globus   
  amb els desitjos penjant  
Preu: 2 euros.
Ho organitza: ESQUIMA

18 h / Casino del Masnou  
  xocolatada i coca  
S’ofereix xocolata de la pastisseria 
Miquel i coca de les pastisseries 
Can Matalí, Miquel i La Moreneta. 
L’aportació solidària del poble del 
Masnou contribueix al funciona·
ment d’aquesta entitat social.
Preu: 2 euros.
Ho organitza: ESQUIMA

TeaTre 
19 h / Espai Escènic Ca n’Humet 
(carrer de Fontanills, 77·79)  
  Risamblea de soluciones  
A càrrec d’Enreda Teatro
Dos actors interpreten deu perso·
natges absurds, cinc parelles que, 
en clau bufonesca, reflecteixen la 
realitat dels temps que corren. 
Preu: 5 euros.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dimecres 3 
conferència 
18.30 h / Sala polivalent de la 
Biblioteca Joan Coromines  
  “la filosofia del 
  llenguatge com a eina 
  per canviar la realitat”  
A càrrec de Begoña Román.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

  Diumenge 10 
19 h / Sala de formació de la 
Biblioteca Joan Coromines  
  presentació del llibre   
  Paraísos a ciegas, de 
  Juan antonio masoliver  
  ródenas  
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

  Dissabte 13 
TeaTre 
21 h / Espai Escènic Ca n’Humet 
(Fontanills, 77·79)  
  Entretrès, a càrrec 
  de l’associació Juvenil 
  de Teatre del masnou   
  (aJTem)  
També el diumenge 14, a les 19 h.
Preu: 5 euros.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Diumenge 14 
D’11 a 13 h / Parc temàtic Caramar  
  circulació del trenet 
  de cinc polzades  
Per a més informació: 
trenetmasnou@gmail.com
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

  Dilluns 15 
16 h / Els Vienesos 
(carrer de la Segarra, 12)  
  disfresses de halloween  
Es confeccionaran disfresses per a 
la festa de Halloween i la Castanya·
da. Més informació al telèfon: 
669 761 905 (Piti).
Ho organitza: La Colla de l’Hort, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament

16 h / Els Vienesos 
(carrer de la Segarra, 12)  
  Taller d’iniciació 
  al patchwork  
Més informació al telèfon: 
669 761 905 (Piti).
Ho organitza: La Colla de l’Hort, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament

16 h / Els Vienesos (carrer de la 
Segarra, 12)  
  Taller de muntatge 
  de bijuteria  
Més informació al telèfon: 
645 042 212 (Semka).
Ho organitza: La Colla de l’Hort, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament
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  Dimarts 16 
10 h / Pau Casals  
  deixalleria mòbil  
Fins al 21 d’octubre
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

conferència 
18.30 h / Sala polivalent de la 
Biblioteca Joan Coromines  
  “europa alemanya 
  o alemanya europea?”  
A càrrec d’Andreu Mayayo
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

  Dimecres 17 
TerTúlia liTerÀria 
19 h / Aula de formació de la 
Biblioteca  
  La modista xinesa, 
  de dai sijie  
L’escriptora catalana M. Carme Roca 
conduirà la tertúlia d’aquesta obra. 
La Biblioteca posa a disposició dels 
participants exemplars d’aquest 
llibre.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

  Divendres 19 
l’hora del conTe 
18 h / Àrea infantil de la Biblioteca  
  contes en llengua d’origen  
Activitat adreçada a infants a partir 
de quatre anys.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines, 
amb la col·laboració de l’Associació UnESCO 
del Masnou

  Dissabte 20 
9.30 h / Fundació Sorigué (Lleida)

 
  Visita guiada a l’exposició 
  d’antonio lópez de dibui-
  xos, olis i escultures.  
Tot el dia.
Preu: 33 euros per a socis (inclou: 
autocar, visita i dinar)
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

De 10 a 14 h (infants, de 10 
a 12 h) / Els Vienesos (carrer de la 
Segarra, 12)  
  Tallers a els Vienesos  
Muntatge de bijuteria, Patchwork 
i manualitats, i manualitats per a 
nens i nenes. Més informació: 
669 761 905 (Piti)
Consulteu·ne els preus.
Ho organitza: La Colla de l’Hort, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament

10 h / Edifici Centre  
  muntatge de bijuteria,   
  tercer nivell  
Més informació al telèfon: 
645 042 212 (Semka).
Ho organitza: La Colla de l’Hort, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament

  Diumenge 21 
10 h / Plaça de Ramón y Cajal  
  Vi festa solidària pro 
  disma ramón y cajal  
Un any més, DISMA prepara una 
sèrie d’activitats per als infants de 
la vila, amb un Scalextric gegant i 
un castell inflable. També hi haurà 
una paella popular i, després, una 
gran quina amb molts premis.
Ho organitza: DISMA

  Dimarts 23 
conferència 
18.30 h / Sala polivalent de la 
Biblioteca Joan Coromines

 
  “els càtars”  
A càrrec de M. Mercè Riera.
Conferència seguida per un col·
loqui obert a la participació del 
públic.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

  Dimecres 24 
19 h / Sala polivalent de la 
Biblioteca  
  dia internacional de la   
  biblioteca  
Espectacle: Contes sorneguers d’en 
Pere Calders, a càrrec de Carme Pla
Per a públic adult.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

  Dissabte 27 
TeaTre 
22 h / Espai Escènic Ca n’Humet 
(Fontanills, 77·79)  
  pep bou presenta 
  Bufaplanetes  
També el diumenge 28 d’octubre, a 
les 19 h. Preu: 10 euros
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Diumenge 28 
D’11 a 13 h / Parc temàtic Caramar  
  circulació del trenet 
  de  cinc polzades  
Per a més informació: 
trenetmasnou@gmail.com
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del 
Masnou

  Dilluns 29 
16 h / Els Vienesos (carrer de la 
Segarra, 12)

 
  disfresses de halloween  
Confecció de disfresses amb motiu 
de les festes de Halloween i la 
Castanyada.
Ho organitza: La Colla de l’Hort, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament

16 h / Els Vienesos (carrer de la 
Segarra, 12)  
  iniciació al patchwork  
Més informació al telèfon: 
669 761 905 (Piti)
Ho organitza: La Colla de l’Hort, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament

16 h / Els Vienesos (carrer de la 
Segarra, 12)  
  muntatge de bijuteria  
Més informació al telèfon: 
645 042 212 (Semka)
Ho organitza: La Colla de l’Hort, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament

18 h / Els Vienesos (carrer de la 
Segarra, 12)  
  Taller d’iniciació a la 
  costura  
Més informació al telèfon: 
615 510 949
Ho organitza: La Colla de l’Hort, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament

  Dimarts 30 
Taller 
De 17 a 19.30 h / Mercat Municipal 
(Itàlia, 50)  
  Taller gratuït 
  de complements de 
  disfresses per a la rua 
  del castanyot amb 
  motius de la tardor i la   
  castanyada  
Ho organitza: Associació de Venedors 
del Mercat Municipal i Ajuntament del 
Masnou, amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona i la participació de 
la Colla de l’Hort

  Dimecres 31 
conferència 
19 h / Els Vienesos (carrer de la 
Segarra, 12)  
  “claus per a l’abordatge   
  familiar del consum 
  de drogues en la infància 
  i l’adolescència”  
Estratègies per facilitar la supervi·
sió familiar en el consum de dro·
gues durant l’adolescència.
Ho organitza: Associació La Fulla, amb la
 col·laboració de l’Ajuntament del Masnou

  Altres informacions

Des de la pàgina web de l’Ajunta·
ment del Masnou, podeu consultar 
tota la informació d’aquesta agenda i 
tota l’actualitat municipal actualitza·
des: http://www.elmasnou.cat.

Circuit del trenet de cinc polzades
Els segons i quarts diumenges de 
cada mes, d’11 a 13 h, al parc temà·
tic de Caramar. Per a més informació: 
trenetmasnou@gmail.com

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 muje·
res que corren con los lobos, de 
l’autora Clarissa Pinkola Estés. Per a 
més informació, truqueu al telèfon 
655 55 00 27.

Punts de venda d’entrades de la 
programació de l’Espai Escènic 
Ca n’Humet
AnTICIPADA: 
Queda’t (www.quedat.cat)
TAQUILLA: 
Dues hores abans de 
l’espectacle a l’Espai Escènic 
Ca n’Humet (c/ de Fontanills, 77·79)

actiVitats lúDiques al mercat muNiciPal
L’Associació de Venedors del Mercat Municipal i l’Ajuntament, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i de l’entitat masnovina La Colla de l’Hort, prepara un seguit 
d’activitats lúdiques al Mercat Municipal com a continuació de les realitzades la temporada anterior i que tan bona resposta van tenir. De moment, el dimarts 30 d’octubre, a 
les 17 h, hi ha previst un taller de penjolls i clauers; el 30 de novembre, un taller per fer un calendari d’advent, i el 21 de desembre, una sessió per fer cagar el tió.
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SUBSCRIU-TE!
Per només 9 euros rebràs Papers de vi 

a casa teva durant un any i, amb 
el primer número, una ampolla de vi 

DO Alella de regal!

Envia’ns les teves dades (nom, cognoms, adreça, telèfon i número de compte per domiciliar el pagament) 

a redaccio@papersdevi.cat
PROMOCIÓ VÀLIDA FINS A EXHAURIR EXISTÈNCIES www.papersdevi.cat
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Club Tennis Masnou

C/ Sant Lluís, 4  ·  El Masnou  ·  Tel. 93 555 03 70  ·  Fax 93 555 10 16  ·  ctmasnou@yahoo.es

www.clubdetenismasnou.com

Instal·lacions:
5 pistes de tennis
8 pistes de pàdel

1 pista polivalent  ·  4 sales de fitness
piscina  ·  vestuaris

Serveis:
Escola de tennis  ·  Escola de pàdel

classes particulars  ·  activitats dirigides
massatges  ·  restaurant

Promocions especials en tennis i gimnàs (fins a finals d’any)
InFORMa-TE’n


