VIU
El Masnou

Informació
municipal
i ciutadana
Desembre 2015
Núm. 80 (3a època)

A punt tots
els ingredients
per al Nadal
Pàg. 14-20

L’Ajuntament prepara
un pla global per millorar
les voreres i les calçades
Pàg. 4 i 5

Satisfacció per la resposta
rebuda a les audiències
públiques del PAM
Pàg. 8

Reconeixement a les
persones i les entitats que
dinamitzen l’esport a la vila
Pàg. 23

2

EL MASNOU VIU DESEMBRE 2015

CARTA DE
L’ALCALDE

Telèfons d’interès
Informació
Ajuntament
93 557 17 00

Jaume Oliveras
i Maristany

A punt per a un 2016 ple de projectes. Bon Nadal!
Ens trobem un cop més a les portes de les festes de Nadal. En aquest número d’El Masnou
Viu us presentem la programació d’actes i activitats que, tant des de l’Ajuntament com des
de les entitats de la nostra vila, podrem gaudir aquests dies. Els equipaments municipals, les
activitats per als infants, la programació cultural i la tradicional cavalcada de Reis formen part
del calendari d’aquestes festes que podrem gaudir, tant amb la família com amb els nostres
veïns i veïnes que formem el Masnou.
Abans que finalitzi l’any ja disposarem del document del Pla d’Actuació Municipal, un document
que s’haurà enriquit amb la participació de veïns i veïnes del Masnou i amb les tres audiències
públiques realitzades. Si podem treure alguna conclusió i algun denominador comú de les
diferents aportacions, és que la majoria coincideixen amb la necessitat de millora de l’espai
públic, especialment el que té a veure amb l’accessibilitat i l’estat de voreres i calçades. Això
referma la nostra creença que una de les mesures previstes més importants és el Pla de Xoc
de Millora de Voreres i Calçades. Un pla que tindrà un pressupost de 500.000 € per a aquest
any 2016 i es repetirà cada any fins al 2019. Però, com expliquem també en aquest número del
butlletí, en aquest any 2015 ja hem iniciat tota una sèrie d’actuacions.
En un moment com és el Nadal, tampoc no podem oblidar el que ha passat darrerament a París
i altres parts del món que han patit els atacs d’una ideologia totalitària basada en la cultura de
la mort i la submissió de les dones. Cal reflexionar, sí, però també cal reaccionar amb fermesa,
rebutjant, a la vegada, qualsevol forma de xenofòbia, defensant els valors de la llibertat, la democràcia i el respecte tan importants en una societat plural com la nostra. Aquests són valors
que es troben entre tot allò que es reivindica en els moments en què es pensa en un món millor.
El Nadal és un d’aquests moments. Esperem gaudir tots plegats d’unes bones festes de Nadal.
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ACTUALITAT

Intervenció global i intensiva
per a la millora de paviments,
voreres i calçades
Durant el 2016 s’hi invertiran 500.000 euros, una xifra que
es repetirà cada any del mandat

L’alcalde i el regidor de Manteniment, Serveis Municipals i Paisatge visiten una de les obres al camí Ral.
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MIREIA CUXART

L’

Intervencions previstes
El Pla de Xoc preveu reparar i
substituir les voreres malmeses,
l’ampliació de voreres allà on
es pugui i vetllar per evitar, en
la mesura que sigui possible,
l’eliminació de places d’estacio-

Quim
Fàbregas

RAMON BARRAGAN

RAMON BARRAGAN

RAMON BARRAGAN

Regidor de
Manteniment, Serveis
Municipals i Paisatge

MIREIA CUXART

Ajuntament està duent
a terme una intervenció
global i intensiva a tot el
municipi que persegueix
la millora de paviments, voreres i
calçades a un bon nombre de carrers i zones verdes del municipi.
Aquests treballs de millora ja han
començat a dur-se a terme durant
el 2015, més intensament des de
l’estiu. Ja s’han finalitzat alguns
treballs, com la primera fase de
l’arranjament dels panots del
camí Ral, entre el carrer de Joan
Maragall i l’Ajuntament, la instal·
lació del semàfor a l’encreuament
entre els carrers de Guilleries i
de Pollacra Goleta Constança, o
la instal·lació de jocs infantils al
Masnou Alt, entre d’altres.
Altres intervencions que en el
moment de tancar aquesta edició
es troben adjudicades i, per tant,
en fase d’execució immediata són
l’asfaltament dels carrers de Terol
i de diversos trams dels carrers
de Guilleries, de Joan XXIII, de
Lluís Millet i de Sant Miquel, entre
altres actuacions de menor repercussió i pressupost.
Aquests treballs suposen un
avançament del que serà el que
l’Equip de Govern ha qualificat
com un Pla de Xoc de Voreres i
Calçades, i que té l’objectiu d’una
millora substancial de l’espai públic de la vila. Per al 2016, s’hi ha
adjudicat 500.000 euros, la qual
cosa suposa la inversió més destacada del Govern municipal. Tot i
que encara no es coneix una llista
concreta de tots els espais que es
milloraran durant el proper any,
segons Quim Fàbregas, regidor
de Manteniment, Serveis Municipals i Paisatge, tindran prioritat
aquells carrers en els quals hi
hagi més trànsit, tant de vianants
com de vehicles, ja sigui perquè
hi hagi equipaments públics o
privats que generin mobilitat de
persones o per tractar-se de carrers que formin part de la xarxa
viària principal que s’estableix en
el Pla de Mobilitat vigent.

El Govern municipal és conscient
del mal estat de conservació dels
espais públics, especialment de
les voreres. Per millorar els nostres carrers i places, hem agafat
el compromís d’invertir 500.000 €
anuals. Aquesta inversió ha de permetre un salt qualitatiu important
en els nostres espais públics. Les
feines d’arranjament començaran
per aquells espais que concentren
més usuaris i s’arribarà a tots els
sectors del poble.

nament, millorant-ne l’accessibilitat. També es duran a terme
treballs de reasfaltat de carrers
allà on l’asfalt es troba molt degradat; s’arranjaran peces de formigó del paviment, substituint
les peces que estiguin aixecades
o trencades; i s’actuarà en el paviment de carrers de llambordes
amb un grau de deteriorament
important, com als carrers de
Sant Pere, de Sant Josep o de
Sant Francesc d’Assis.
Plans locals d’ocupació
Per reforçar el Pla de Xoc de Voreres i Calçades, l’Ajuntament
s’ha acollit a la subvenció de la
Generalitat per a plans d’ocupació.
Això permet la contractació, de
moment, de 10 persones durant
sis mesos, que es destinaran a
un equip de tres paletes per a la
reparació de les voreres; un altre
equip de tres jardiners que s’encarregaran de la millora i la neteja
de descampats, talussos i zones de
males herbes; i un altre equip de
quatre pintors que treballaran en
la posada a punt dels parcs infantils i el mobiliari urbà.

A les imatges de l’esquerra, actuacions que
ja s’estan duent a terme, així com les que es
preveuen al Pla de Xoc de Voreres i Calçades,
comportaran també la millora de parcs i
jardins. De moment, s’han contractat 10
persones amb plans locals d’ocupació.

EL MASNOU VIU DESEMBRE 2015

5

INSTITUCIONAL

PLE MUNICIPAL DE NOVEMBRE

El Ple de novembre aprova el
Pla d’Usos i Serveis de Temporada
de les Platges per al 2016

MIREIA CUXART

Aprovada una moció en suport a la resolució del Parlament de Catalunya
que proposa començar a treballar per un estat independent en forma de
república catalana

A la sessió plenària ordinària de novembre es van debatre temes com el suport al procés d’independència de Catalunya o l’equipament modular al Bell Resguard.

El Ple de l’Ajuntament va aprovar,
a la sessió del 19 de novembre, el
Pla de Distribució d’Usos i Serveis
de Temporada de les Platges i del
Mar Territorial per a l’any 2016.
La proposta va comptar amb
els vots a favor de totes les formacions polítiques, a excepció
d’ICV-EUiA-EA (2 vots), que s’hi va
abstenir. L’Ajuntament va aprovar
aquest Pla l’any 2012 amb validesa fins al 2016, i cada any l’actualitza amb els canvis previstos per
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perfilar aspectes com la mobilitat, l’accessibilitat, la seguretat, la
neteja o els horaris.
La CUP-PA va mostrar el seu
vot favorable però crític, en veure
desestimada la seva esmena per
incorporar una zona delimitada
per fer surf a la platja del Masnou. La resta de formacions que
van mostrar el seu vot favorable
van encomanar al Govern que
vetlli per la seguretat a les platges, i també es va demanar que

la instal·lació de les passeres no
patís cap retard. Per la seva part,
la formació d’ICV-EUiA-EA va reconèixer una millora substancial
dels serveis que s’ofereixen a
la platja, però va lamentar que
aquest debat no s’hagués tingut
a la comissió informativa pertinent.
Dos punts del Ple es van votar conjuntament en ser conseqüència d’un mateix tema –el del
procés de licitació dels serveis de

recollida de residus i de la neteja
viària del municipi–, i es referien,
d’una banda, a denunciar el conveni subscrit amb el Consell Comarcal del Maresme per al servei
municipal de recollida selectiva
de vidre, paper/cartró i envasos/
embalatges lleugers; i, de l’altra, a l’aprovació de l’adhesió al
conveni de col·laboració entre
l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembalajes España, SA i
el conveni de col·laboració entre

l’Agència de Residus de Catalunya i la societat Ecovidrio, SA sense afany de lucre. Els dos punts
van comptar amb els vots a favor
de tot el consistori, a excepció del
grup municipal d’ICV-EUiA-EA (2
vots), que hi va votar en contra
en considerar que no estava degudament fonamentat amb un
estudi de costos que expliqués
el canvi de gestió.
El Ple també va comptar amb
un punt d’urgència entorn a la
resolució del recurs de reposició
interposat pel grup municipal de
la CUP contra l’acord de Ple de
l’Ajuntament del Masnou de data
15 d’octubre de 2015, en virtut
del qual es va aprovar el conveni
entre el Departament de Territori
i Sostenibilitat de l’Administració
de la Generalitat, l’Autoritat del
Transport Metropolità, l’Ajuntament del Masnou i l’empresa
Casas, SA per a la millora de les
comunicacions mitjançant la
millora dels serveis regulars de
transport públic de viatgers urbà
i interurbà al Masnou. El punt,
que concloïa la desestimació del
recurs de reposició interposat
pel grup municipal de la CUP, va
comptar amb els vots a favor de
l’Equip de Govern (11 vots), C’S
(3 vots), PSC (2 vots) i PP (1 vot) i
en contra de la CUP-PA (2 vots) i
d’ICV-EUiA-EA (2 vots).
Altres punts que van ser
aprovats:
• Proposta d’aprovació inicial del
Reglament del Consell Municipal
de Promoció Econòmica. Aprovat

El Ple planta cara a la violència de gènere
La moció d’urgència per combatre la violència de gènere, signada i aprovada pel conjunt del Ple municipal, va voler donar
força al Dia Internacional contra la Violència de Gènere, que es
va celebrar el 25 de novembre, així com mostrar el compromís
de la institució pública per eradicar aquesta xacra i oferir suport
incondicional a les víctimes.
Per contra, una de les mocions, també d’urgència, que va
generar més debat va ser la presentada pels grups a l’oposició
de C’s, ICV-EUiA-EA, PSC i PP per demanar un procés participatiu
per tal que els veïns de la zona de Bell Resguard puguin decidir
si volen o no un equipament modular per ser destinat a casal
de barri i, en cas afirmatiu, la seva ubicació. La moció no va ser
aprovada en comptar amb els vots a favor dels autors de la
moció i la CUP-PA (10 vots) i, en contra tot l’Equip de Govern
(ERC-AM-MES i CiU, 11 regidors). Mentre que l’oposició es va
centrar en la precipitació del Govern per actuar en aquella zona,
el Govern municipal va recordar que de moment havien presentat diferents propostes per escoltar l’opinió del veïnat, una
iniciativa que cap altre govern mai havia fet, a fi de continuar
el diàleg i oferir més consens.
L’altra moció que va ocasionar que els representants de C’s
i d’ICV-EUiA-EA abandonessin el plenari perquè no fos comptabilitzat el seu vot va ser la presentada pels grups d’ERC-AMMES, CiU i CUP-PA en suport a la resolució 1/XI del Parlament
de Catalunya que proposa començar a treballar per un estat
independent en forma de república catalana, i que va comptar
amb els vots a favor d’aquestes tres formacions (12 vots, ja que
un regidor de CiU s’hi va abstenir), i en contra del PSC (2 vots)
i el PP (1 vot).

Record de les víctimes dels atemptats
de París el 13 de novembre
Abans de començar la sessió ordinària corresponent al mes de
novembre del dijous dia 19, el Ple de l’Ajuntament va fer un minut de silenci en record a les víctimes dels atemptats de París del
divendres 13 de novembre.

per unanimitat amb les esmenes incorporades de la CUP-PA i
d’ICV-EUiA-EA.
• Massa salarial personal laboral
2015. Aprovat amb els vots a
favor de l’Equip de Govern (11
vots), C’s (3 vots) i la CUP-PA (2
vots) i l’abstenció d’ ICV-EUiA-EA
(2 vots), el PSC (2 vots) i el PP (1
vot).
• Modificació del conveni de la
Xarxa de Museus Locals. Aprovat
per unanimitat
• També es va ratificar, per unanimitat, el Decret d’Alcaldia amb
número 1842, de data 3 de novembre de 2015, pel qual es nomenen els membres del Consell
de la Vila.
Altres mocions tractades
al Ple:
• Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA-E sol·licitant a
la Generalitat de Catalunya que
garanteixi beques-menjador a
tots els infants en situació de
vulnerabilitat. Després d’incorporar una esmena de l’Equip de
Govern, es va aprovar per unanimitat.
• Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PA de rebuig al
TTIP (acord comercial d’Associació Transatlàntica per al Comerç i
la inversió entre la Unió Europea
i els Estats Units). Va ser aprovada
en comptar amb els vots a favor
d’ERC (6 vots), CUP-PA (2 vots) i
ICV-EUiA-E (2 vots); en contra de
C’s (3 vots) i PP (1 vot), i les abstencions de CiU (5 vots) i el PSC
(2 vots).

· Roba de dona, nens i complements
· Assessorament amb personal
shopper
· Showroom privat

BONES FESTES!
C/ Navarra, 112 (cantonada av. Joan XXIII) - El Masnou - Tel. 615 518 330
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INSTITUCIONAL

Avaluació positiva de les
audiències públiques del PAM

AJUNTAMENT

El document final, després de l’estudi de les aportacions efectuades per la
ciutadania, es presentarà al Ple de desembre

A l’acte de presentació a la Casa del Marquès van assistir prop de cent persones.

L’

alcalde, Jaume Oliveras,
valora positivament el desenvolupament de les audiències públiques dutes a
terme per presentar el PAM a la ciutadania i recollir-ne les seves aportacions i comentaris. Més de dues-centes
persones han pres part en el conjunt
de les sessions, si bé la més nombrosa
va ser la que es va celebrar al Centre
d’Empreses Casa del Marquès, amb
més d’un centenar de participants, el
dimarts 10 de novembre. Les sessions
havien començat el dilluns dia 9 de
novembre a Els Vienesos i van finalitzar, a Can Malet, el dijous 12. A cadascuna de les zones de la vila es van
comentar aspectes diferents, atenent
als projectes de l’Equip de Govern per
a cada lloc, i segons les demandes i
sol·licituds dels assistents.
En el cas d’Els Vienesos, el públic
present es va mostrar interessat, principalment, pels temes referents a la
mobilitat i a la via pública; mentre
que en el cas dels de la Casa del Mar-
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quès les aportacions de la ciutadania
van girar entorn del centre de barri,
que va generar discrepàncies però es
va tancar amb el compromís de l’alcalde, Jaume Oliveras, de debatre les
propostes amb els veïns un cop estiguessin més definides i pressupostades. A l’última sessió, a Can Malet, van
destacar-hi els temes de mobilitat de
diversos carrers i entorns, així com
de seguretat ciutadana des del punt
de vista del poc respecte que hi ha
per als vianants. Un paper també destacat van tenir les qüestions referides
a animals, el manteniment de la via
pública i el civisme.
Durant aquestes sessions, també
es va explicar tot el procés de confecció del PAM i en el moment en què es
troba. Tant l’alcalde com la primera i la
segona tinentes d’alcalde, Noemí Condeminas i Sílvia Folch, respectivament,
van fer incidència en la importància
de les aportacions ciutadanes. A les
trobades també es va aprofitar per
exposar la configuració del consistori.

PARTICIPACIÓ

Més de
dues-centes
persones han
assistit a les
presentacions
del Pla d’Actuació Municipal
APORTACIONS

L’Equip de Govern estudiarà
les aportacions
fetes per la
ciutadania
per incorporar-les-hi

Aportacions ciutadanes
El 20 de novembre va ser l’últim dia
en què els masnovins i masnovines podien fer les seves consultes i
aportacions al Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2015-2019. S’han rebut
un total de 43 comunicacions en
línia. La majoria fan referència a la
via pública (manteniment, mobilitat
i seguretat ciutadana) i urbanisme;
mentre que també són presents altres temes com el turisme, el patrimoni, la participació ciutadana, les
festes populars i el lleure, l’habitatge
i algun tema sindical.
L’Equip de Govern agraeix les
aportacions rebudes i, durant aquests
dies, s’hi donarà resposta. El proper
pas del PAM és tancar el document
esmenat, aprovar-lo per part de la
Junta de Govern Local, publicar-ho al
portal de transparència de la pàgina
web municipal entre la primera i la
segona setmana de desembre i, finalment, donar-ne compte al Ple ordinari
del mes de desembre.

COMUNITAT

El Masnou contra la violència vers les dones
Un programa d’activitats al llarg del mes de novembre han servit per rebutjar
aquest tipus de violència i recordar a les víctimes

Gerard Poch

L

a tarda del dimecres 25 de
novembre, Ca n’Humet va
acollir l’acte institucional
per commemorar el Dia
Internacional per a l’Eliminació de la
Violència envers les Dones en què
es va llegir el manifest i es va fer
l’encesa d’espelmes en record de les
víctimes d’aquesta xacra. Tot seguit,
l’espectacle Dona escènic, a càrrec de
Dona Cançó, va combinar la música,
la poesia i el teatre per completar la
trobada. L’alcalde, Jaume Oliveras, va
ser l’encarregat de llegir el manifest
acompanyat per la regidora d’Igualtat, Meritxell Blanch, així com de diversos membres del consistori. La cloenda de l’acte institucional va servir

Moment de l’encesa d’espelmes.

per guardonar Carlota Castells com
a guanyadora del concurs fotogràfic,
a través de la xarxa social Instagram,
ideat perquè hi participessin totes
aquelles persones que volguessin
mostrar el seu rebuig a la violència
masclista. Blanch va fer una valoració
positiva de la campanya i de l’acte
institucional, “que va tenir una emotiva encesa d’espelmes” i un “divertit
espectacle que vam gaudir i compartir amb les persones assistents”.
Al llarg del mes de novembre,
un taller, una mostra de films, una
exposició i dues obres de teatre van
conformar el programa d’activitats
engegades per l’Ajuntament entorn a
aquesta lluita.

Aquestes festes vine a:
Aquestes
festes vine a
Little Rules
Menjars per a emportar per a les dates
assenyalades a la nostra nova botiga

Moda infantil,
Complements
i joguines
De 0 a 14 anys

Dinars i sopars d’empresa, àpats de festes...
Consulta dates i menús al nostre web o per telèfon
GASTROBAR BOTIGA: Carrer Francesc Macià, 2
RESTAURANT: Carrer Roger de Flor, 43

Telèfon 93 555 01 88 · www.restauranteorfila.es

TAMBÉ ONLINE!
www.littlerules.com

Sant Miquel 36 - El Masnou
Tel. 93 555 15 72
info@littlerules.com

EL MASNOU VIU DESEMBRE 2015

9

COMUNITAT

Targetes moneder per garantir un àpat
complet durant les vacances als infants
en situacions de risc socioeconòmic
Es destinen 12.500 euros a alimentació per continuar oferint el servei del menjador al Nadal

SHUTTERSTOCK

P

er garantir que els infants
en situacions d’alt risc
socioeconòmic puguin
tenir, com a mínim, un àpat
complet i equilibrat durant les festes
de Nadal, la Regidoria d’Acció Social
donarà targetes moneders a 250
nens i nenes, que podran fer servir
per adquirir aliments. Cada targeta
està valorada en 50 euros, que es
podran bescanviar per productes
alimentaris de primera necessitat a
l’establiment BonÀrea del Masnou,
amb el qual l’Ajuntament ha signat
un contracte de col·laboració.

Uns 250 infants es beneficiaran de la iniciativa.

Aquest servei s’oferirà entre el 22
de desembre i el 8 de gener, període de les vacances de Nadal en
què no funcionen els menjadors
escolars. Els 250 infants beneficiaris
d’aquesta iniciativa han estat becats, en part, pel Consell Comarcal
del Maresme, que ha atorgat 145
beques al 50 %, una aportació que
l’Ajuntament del Masnou ha completat fins a arribar als 250 nens
i nenes beneficiats. Es destinen
12.500 euros a l’adquisició de targetes moneder per a l’alimentació
infantil.

El dissabte 14 de novembre, l’Ajuntament va retre
homenatge a les parelles
que enguany celebren
les noces d’or, és a dir,
cinquanta anys d’unió
matrimonial. L’acte es va
celebrar a la sala de Plens,
i va estar encapçalat per
l’alcalde, Jaume Oliveras,
i per la regidora de Gent
Gran, Noemí Condeminas. Familiars i amics, així
com altres representants
del consistori, van omplir
la sala institucional. Com
a reconeixement, l’Ajuntament va fer lliurament
d’obsequis a les parelles
que van prendre part de
la celebració.
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GERARD POCH

L’Ajuntament homenatja les parelles que compleixen
cinquanta anys de matrimoni

Exposició a Ca n’Humet
per reflexionar sobre
el consum responsable

El Masnou rebutja els
atemptats gihadistes del
13 de novembre a París
Es van fer concentracions ciutadanes
el dissabte 14 i el dilluns 16 de novembre

D

el 10 al 16 de desembre,
es podrà visitar a l’espai
de trobada de Ca n’Humet la mostra “Consum.
Com som? Depèn de tu, depèn de
tots!”, promoguda per la Diputació
de Barcelona i els ajuntaments de
la Xarxa Local de Consum, entre els
quals es troba el del Masnou. L’exposició és interactiva i vol ser una
reflexió sobre tots els aspectes de la
vida com a persones consumidores
alhora que es proporcionen la informació i les eines necessàries per
consumir responsablement.

D’altra banda, el divendres 11 i el
dissabte 12 de desembre, es durà
a terme unes jornades de consum
responsable.
Divendres es realitzarà un taller
de cuina amb xocolata de comerç
just i una xerrada sobre comerç just
i consum responsable. I dissabte,
hi haurà un taller de camisseting,
per aprendre a costumitzar-se una
samarreta amb diferents elements i
materials de costura. També hi haurà un espai amb jocs al voltant del
consum responsable dinamitzats
per l’associació J de Jocs.

El restaurant masnoví
Tresmacarrons
aconsegueix la seva
primera estrella Michelín
La cuina de proximitat és un dels punts forts de l’establiment

E

l restaurant masnoví Tresmacarrons, del cuiner
Miquel Aldana, ha estat
reconegut amb una estrella
Michelín durant la gala de presentació de la Guía per al 2016, celebrada
el dimecres 25 de novembre a Santiago de Compostela. Tres macarrons
també pot significar, als cercles de
restauració francesos, les tres estrelles Michelín i, així doncs, Aldana

ja ha estat mereixedor del primer
macarró.
El jurat ha valorat la defensa de la
cuina de proximitat amb productes
de temporada, un dels trets característics d’aquest establiment masnoví.
A més del masnoví, tres restaurants
catalans s’incorporen a la llista de
les estrelles Michelin 2016: Disfrutar
i Hoja Santa, de Barcelona i Empòrium, de Castelló d’Empúries.

GERARD POCH

La mostra ha voltat per altres poblacions de Barcelona
per difondre els drets de les persones consumidores

Consistori i ciutadania durant el minut de silenci del dia 14.

L’

Ajuntament va convocar un minut de silenci
en rebuig dels atemptats del divendres 13 de
novembre a París i com a mostra de condol i solidaritat amb totes les víctimes i familiars. El dissabte 14
de novembre, al migdia, davant l’edifici consistorial del
carrer de Prat de la Riba, es va fer una primera concentració. El dilluns dia 16, durant 5 minuts, es va repetir la
mostra de rebuig davant els edificis municipals, aquest
cop convocada des del sindicat CCOO. També, la sessió
del Ple del 19 de novembre va guardar un minut de
silenci en record de les víctimes i com a mostra de rebuig dels atemptats.

OAC

Campanyes en
marxa a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana

Canvi d’horari: A partir de la primera setmana de gener
del 2016, l’OAC atendrà els dijous a la tarda, de 16 a 19 h.
• De l’11 de gener al 28 de febrer de 2016 presentació de
bonificacions de la taxa d’escombraries.
• El dia 12 de gener, a l’OAC es donarà cita per a la
renovació del DNI, que es farà el dia 20 del mateix mes,
a l’equipament d’El Casinet (antiga ONCE) (carrer de
Barcelona, núm. 5).
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5+1 sessions
Fotodepilació
o fotorejoveniment

2 sessions
d’una zona mini

Llavi superior · línia alba · peus
areòles mamàries · mans
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Doble sessió
Fotodepilació
+ fotorejoveniment

3 sessions
Fotorejoveniment

El Masnou inicia un nou projecte de recerca
local per restituir la memòria històrica

GERARD POCH

L

a sala consistorial de l’Ajuntament va acollir, la tarda de divendres 27 de novembre, la presentació del llibre La repressió
franquista: el cas del masnoví Lluís Benito
Embid. L’obra és la primera de la col·lecció
“Quaderns d’Història Local del Masnou”,
un projecte que pretén omplir un buit
pel que fa a la recerca de la història col·
lectiva del poble. A l’acte, l’alcalde, Jaume
Oliveras, va destacar la importància de la
recuperació històrica perquè “conèixer el
passat ens permet construir un present i
un futur millors”. L’alcalde també va recordar als presents que aquest acte arrencava de la moció aprovada al plenari del 17
de juliol de 2014 en què es condemnava
el règim franquista i es mostrava el suport
a la demanda de la família de Lluís Benito
Embid. La denúncia és actualment a mans
de la jutgessa argentina María Romilda

Servini de Cubría, qui instrueix altres
causes contra els crims del franquisme.
Els autors del quadern, Marta Roig i Mi-

Us desitgem molt bones festes!
Varietat de productes selectes: capons,
poulardes, ànecs, faisans, etc. Varietat de
rodons de pollastre farcits al gust

Agafem encàrrecs per Nadal

A la imatge, les filles de Lluís Benito,
la Pilar i la Montse.

quel Rico, van recordar que no es tractava
d’un cas vinculat a cap ideari polític de la
víctima, sinó del moment polític en què
es trobava: el règim franquista. Per la seva
part, l’advocadessa Montserrat Avilés va
explicar els records d’aquest cas, que va
investigar juntament amb el seu marit,
l’Albert Fina. També va ser-hi present el
periodista i president del Casal Argentí
de Barcelona, Diego Arcos, qui va parlar
sobre “la impunitat amb la qual es van
cometre els crims de l’època; una impunitat que, avui dia, malauradament encara
perdura”.
En un acte ple d’emotivitat, les filles
de Benito, la Pilar i la Montse, van tenir
paraules d’agraïment per a tothom qui
havia col·laborat en la reparació de la memòria del seu pare, Lluís Benito i, a la vegada, la de la seva mare, Paquita Piedrafita, i la dels seus avis, Presen i Antonio.

BONES FESTES!
Servei a domicili
Verdures del Maresme,
del pagès a casa.
Tenim pa de baguet.
C/ Navarra, 76, cantonada Cristòfol Colom - 08320 El Masnou
Tel. 93 540 40 04 - Mòbil 627 21 23 16
http://facebook.com/fruittistavero

Nou Corsa.

EL NOU OH!

AMB INNOVACIONS
DE CLASSE PREMIUM

Taller distingit

República Argentina, 29 - El Masnou - Tel. 93 540 42 05

US DESITGEM
UNES BONES FESTES

EL MASNOU VIU DESEMBRE 2015

13

NADAL

A punt tots els ingredients per
confeccionar un Nadal per recordar
L’activitat ‘Prohibit no tocar!’, la Fira de Santa Llúcia, teatre per expressar-se, circ
en família, tallers, els carters reials i la cavalcada, les propostes més destacades

PROHIBIT NO TOCAR

N

oves tradicions i noves formes de lleure estan canviant algunes de les imatges
més típiques vinculades
al Nadal. Al Masnou, des de principis
de desembre, amb la Festa de Santa
Llúcia, fins passat Reis, es farà tot un
programa d’actes i propostes que
ajudaran a celebrar el Nadal de moltes maneres diferents. Per començar
amb els preparatius, la Fira de Santa
Llúcia portarà al pati del Casino les
propostes nadalenques de comerciants i firaires. Com que són dates que
la tradició diu que cal passar-les en
família, hi haurà circ en família, una
proposta divertida per fer més estrets
els vincles entre famílies i entre amics.
El període de vacances també serà un
bon moment per aprendre a fer coses
variades i diverses, des de postals de
Nadal, els imprescindibles tions o els
fanalets per rebre els Reis, fins als torronets o dibuixos manga.
Entre les activitats destacades,
i després de l’èxit aconseguit l’any
passat amb l’activitat La ciutat infinita,
l’Ajuntament ha apostat per Prohibit no
tocar!, una àrea de joc innovadora que

Imatge promocional de l’activitat ‘Prohibit no tocar!’, que crea un espai
sensorial interactiu per a les famílies.

crea un espai sensorial interactiu per
a les famílies, on a partir del tacte els
infants descobreixen i coneixen el seu
entorn i les possibilitats de la imaginació. L’activitat, que està adreçada a infants de 0 a 4 anys, dividits en sessions
diferents per edats, es dissenya com
un mosaic de materials diversos que
estimularà la sensibilitat visual i tàctil.
I així fins al moment més esperat
per la canalla: l’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient. Des del 2 de
gener, la vila s’omplirà de carters i patges reials que tindran molta feina per
recollir totes les cartes i els encàrrecs
dels nens i nenes del Masnou perquè
els Reis no s’oblidin de res. La cavalcada, el dimarts 5 de gener, com és
habitual, sortirà de la plaça d’Europa
del Port Esportiu.
Perquè ningú no es perdi cap de
les activitats programades a la vila,
El Masnou Viu n’ofereix una agenda
detallada. L’Ajuntament del Masnou
vol felicitar el Nadal a tota la població,
per la qual cosa ha encarregat a la
il·lustradora masnovina Elena Feliu la
confecció de la portada d’aquest número del butlletí municipal.

Reserveu per grups
i menjars d’empresa
Plats tradicionals de Nadal per a emportar (per encàrrec)
garrinet, pollastre de pagès a la Catalana, etc.
Plats de forquilla
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AGENDA

Especial Nadal

Trobareu destacats en vermell
tots els actes de celebració nadalenca

Des del 2 de desembre de 2015
fins al 16 de gener de 2016

desembre
Dimecres 2
De 15.30 a 19.30 h / Edifici Centre
(Aula 3)

Curs d’Autoprotecció
i Suport Vital Bàsic
Sessió formativa i de sensibilització sobre autoprotecció i suport
vital bàsic. L’Ajuntament inicia les
actuacions del programa: “El Masnou, municipi cardioprotegit” amb
aquest curs que vol promoure,
entre la ciutadania, la cultura de
l’autoprotecció. Té una part pràctica de 3 hores.
Inscripcions: Regidoria de Salut
Pública de l’Ajuntament, de 9 a 14
h, al telèfon 93 557 18 22.
Ho organitza: Consell Català de Ressuscitació, Diputació de Barcelona i Ajuntament
del Masnou

19 h / Biblioteca Pública Joan
Coromines

Conferència: “Entre el
pedigrí i l’estigma. Els
mals noms del Masnou”
A càrrec de l’historiador local Joan
Muray. Tractarà sobre els sobrenoms d’algunes cases del Masnou.
Ho organitza: Biblioteca Pública Joan
Coromines

Dijous 3
19 h / Biblioteca Joan Coromines

Sir Gawain i el cavaller
verd. Contes per a
adults
Emmarcat dins l’edició de tardor
del Festival Multipolar.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Divendres 4
17 h / Pista Pau Casals-espai social
Luz del Alba

Juguem jugant: jocs
populars i tradicionals
Cal reservar plaça al 600 80 01 48.
Ho organitza: Centre cultural i de lleure
Luz del Alba

18:30 h / Ca n’Humet

Jornada del Dia
Mundial de la Lluita
contra la Sida
Conjunt d’activitats per sensibilitzar els adolescents sobre aquesta
malaltia. La jornada inclou un
taller informatiu sobre els riscos
sanitaris de les pràctiques de
tatuatge i pírcing. L’activitat està
dirigida a adolescents d’entre 12 i
18 anys. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte 5
10 h / Plaça de la Llibertat

Teixim per a la Marató
de TV3
Fira de productes fets a mà per
col·laborar amb La Marató.
Fins al diumenge 6 de desembre.
Ho organitza: Cafès, tes... i punt!

Diumenge 6
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h /
Casino del Masnou

Fira de Santa Llúcia
Fira comercial amb motiu de les
festes nadalenques. També els dies
7 i 8 de desembre. Durant els tres
dies, al recinte del Casino, es portarà a terme una mostra comercial
multisectorial, dinamitzada amb
diverses actuacions amb coreografia, tallers diversos (cuina, manualitats...) així com representacions
culturals i tradicionals (caga tió i
xocolatada per a infants...).
Ho organitza: Federació de Comerç - Ajuntament del Masnou

De 10 a 14 h i de 17 a 21 h /
Casino del Masnou

Exposició i circulació de
la maqueta de tren a
escala 0

Activitat emmarcada dins de la
Fira de Santa Llúcia.
També els dies 7 i 8 de desembre.
Ho organitza: Amics del ferrocarril del
Masnou

Dimarts 8
9.30 h / Aparcament Amadeu I

Deixalleria mòbil
Horari deixalleria mòbil: de dimarts a dissabte de 9.30 a 14 h i
de 16.30 a 18.30 h i diumenge de
10 a 13.30 h. Durada: Fins al dia 13
de desembre.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Exposició: “Consum
com som?”
Exposició itinerant i interactiva
sobre consum responsable
Fins al 16 de desembre de 2015
La mostra està adreçada especialment als escolars entre 8 i 15 anys.
Ho organitza: Diputació de Barcelona i
Ajuntament del Masnou

17.30 h / Ca n’Humet

Taller d’estratègia familiar
Taller d’estratègia familiar en l’ús
més segur d’internet i les xarxes
socials. Dirigit a famílies amb fills a
5è, 6è i 1r ESO.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimecres 9

20.15 h / Cinema La Calàndria

10 h / el Casinet

“Compartim”: espai
de dinamització per a
dones
Un espai per compartir els temes
que t’interessen en un espai de
creixement, suport i aprenentatge
personal amb visió de gènere.
Ho organitza: Barabara educació, Diputació
de Barcelona, Ajuntament del Masnou i CIRD

Dijous 10
En horari de l’equipament /
Ca n’Humet (espai de trobada)

Cavalleria Rusticana /
Pagliacci, Pietro
Mascagni / Ruggero
Leoncavallo 2015-2016
Live: Òpera i ballet al
Cinema La Calàndria
Preu: Anticipada: 17 €, taquilla:
20, abonament 6 títols: 90, abonament 4 títols: 60. En directe - The
Royal Opera. Antonio Pappano
dirigeix la nova producció de Damiano Michieletto: un dels programes dobles més perdurables de
l’òpera, amb Eva-Maria Westbroek.
Ho organitza: Cinema La Calàndria i Royal
Opera House
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AGENDA
Divendres 11
17 h / Pista Pau Casals espai social Luz del Alba

El món dels contes
Contes populars
Cal apuntar-s’hi al telèfon 600
800 148.

sport-ticket.cat). Es podran fer
donacions voluntàries.
Ho organitza: NEM amb la col·laboració de l’
Ajuntament del Masnou

les seves parades plenes de productes per aquest Nadal. També hi
haurà diverses activitats al llarg de
la jornada i el sorteig d’una panera.

17 h / Els Vienesos

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i
comerços de la zona

Inauguració del
pessebre municipal

Ho organitza: Centre Cultural i de Lleure
Luz del Alba

Pessebre i cantada de nadales. El
pessebre es podrà veure fins al 7
de gener.

17.30 h / Ca n’Humet

Ho organitza: Centre Cultural i de Lleure Luz
del Alba i Ajuntament del Masnou

Jornada de Consum
Responsable
La jornada de consum responsable
es durà a terme durant el divendres
11 i el dissabte 12 de desembre.
Divendres es realitzarà un taller de
cuina amb xocolata de comerç just
i una xerrada sobre comerç just i
consum responsable. L’activitat
està dirigida a tots els públics, però
els menors de 12 anys hauran de
venir acompanyats d’un adult. Cal
inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte 12
9 h / Ctra. de Barcelona - plaça
de la Llibertat

Fira d’artesania
de Nadal
Regals de Nadal fets a mà. Objectes per a la llar, de patchwork,
bijuteria, punt de mitja, ganxet...
Tot per poder fer regals de Nadal
fets a mà i poder guarnir la casa
amb objectes artesanals. També
alimentació artesanal, embotit,
formatges i fleca.
Ho organitza: ADAC

De 10.30 a 13.30 h / Mercat
Municipal

Animació amb els
pallassos Perruqui
Ho organitza: Associació de Venedors del
Mercat Municipal

11 h / Biblioteca Joan Coromines

Un conte de Nadal
Concert de Nadal a càrrec de la
Coral Infantil UNESCO del Masnou,
dirigida per Montse Pons.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines i
Coral infantil UNESCO del Masnou

12 h / Parròquia de Sant Pere

Concert de Nadal
de l’Escola Municipal
de Música (EMUMM)
Ho organitza: EMUMM

De 16 a 19 h / Complex Esportiu
Municipal

Nedada popular
i solidària per la Marató
de TV3 i entrenament
solidari
Entrenament conjunt solidari de
50 x 100 per a nedadors experimentats i prèvia inscripció (www.
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17.30 h / Ca n’Humet

Dissabtes associatius:
trobada de jocs de taula
moderns
Vine i juga amb els jocs de taula
moderns de la ludoteca de l’entitat J de Jocs. Si no hi saps jugar,
ells te n’ensenyaran. L’activitat està
dirigida a majors de 14 anys.
Ho organitza: J de jocs i Ajuntament del
Masnou

18 h / Ca n’Humet

Jornada de consum
responsable
La jornada de consum responsable es durà a terme durant el
divendres 11 i el dissabte 12 de
desembre. Dissabte: taller de
camisseting, per aprendre a costumitzar-se una samarreta amb
diferents elements i materials de
costura. També hi haurà un espai
amb jocs de consum responsable
dinamitzats per l’associació J de
Jocs. L’activitat està dirigida a tots
els públics, però els menors de 12
anys hauran de venir acompanyats
d’un adult. Cal inscripció prèvia.

11 h / Parc temàtic Caramar

Circulació del Trenet
A partir de les 10.30 h es podran
fer donacions voluntàries a benefici de La Marató TV3.
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del
Masnou (AFEM)

12 h / Plaça d’Ocata

Ballada de sardanes
Amb la Cobla Lluïsos de Taradell
Aportació voluntària per recaptar
fons per La Marató de TV3.
Ho organitza: Agrupació Sardanista

20 h / Casinet

Comissió de Festes
Preparació de la Cavalcada de Reis.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 15
18.30 h / Sala Joan Comellas

Conferència: “Música
per a ser feliços”
A càrrec de Xavier Chevarria
Seguida d’un col·loqui obert a la
participació del públic assistent.
Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Dimecres 16

Concert de Jaume
Maristany i Josep Traver

De 18 a 20 h / Pista esportiva de
Pau Casals

Amb la col·laboració de Txell Sust
Preu: 10 € (venda anticipada a
www.quedat.cat o a taquilla una
hora abans de l’espectacle).

Curs de Cuina: Receptes
per Compartir

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Diumenge 13
10 h / Carrer de Sant Rafael

Activitats del carrer
Sant Rafael a favor de
La Marató de TV3
Activitats organitzades per recaptar fons per a la campanya de
La Marató de TV3 (de 10 a 14 h):
Partida de bitlles catalanes (1 €/
partida) i sorteig d’una plata de
canelons (1 €/número).
Ho organitza: Associació de Veïns del carrer
Sant Rafael

De 10 a 14 h / Avinguda de Joan
XXIII entre els carrers de Joan
Llampallas i de Navarra

Fira de Nadal
Prop de 25 comerços de la zona
participaran en aquesta fira amb
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El Cascanueces, Peter
Wright sobre Lev
Ivanov
2015-2016 Live: Òpera
i ballet al Cinema La
Calàndria
Preu: Anticipada: 17 €, taquilla:
20, abonament 6 títols: 90, abonament 4 títols: 60 . En directe - The
Royal Ballet. L’aclamada i tradicional adaptació del Royal Ballet continua essent un pla perfecte per
a tota la família, amb la brillant
música original de Txaikovski.
Ho organitza: Cinema La Calàndria i Royal
Opera House

Dissabte 19
10 h / Club Tenis Masnou

Dilluns 14

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20 h / Espai Escènic Ca n’Humet

20.15 h / Cinema La Calàndria

L’activitat es realitzarà cada tercer
divendres de mes.
Ho organitza: Centre Cultural i de Lleure
Luz de Alba

18.30 h / Ca n’Humet

Crea postals de Nadal
utilitzant aliments
Taller dirigit a adolescents (a partir
de 12 anys) que consisteix a crear
postals de Nadal utilitzant aliments comuns com cafè, vinagre
de Mòdena, llimona, sal, canyella,
pintures, etc. Inscripcions obertes
fins al 14 de desembre.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20 h / Can Malet, segona planta

Conegudes (també)
a casa “Empieza en ti”
Mostra de films de dones
Reproducció d’un film amb perspectiva de gènere.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou,
CIRD, Drac Màgic, Diputació de Barcelona, i
amb el suport de la Fundació SGAE

Campionat de
Dòmino-Nadal 2015
Campionat de dòmino per parelles, obert a tothom. Inscripcions
a Gent del Masnou, al Club Tenis
Masnou i per correu electrònic a
l’adreça: gm.recreativa@ya.com.
Ho organitza: Gent del Masnou

10 h / C. Barcelona - c. Roger de Flor

Fira d’Artesania
També el dia 20 de desembre.
Ho organitza: Fem Fira el Masnou

De 10.30 a 13.30 h / Mercat
Municipal

Taller de manualitats
nadalenques
Ho organitza: Associació de Venedors del
Mercat Municipal

D’11 a 13 h / Sala Polivalent la
Barqueta

Tothom a Escena!
Som iguals
Taller de teatre adreçat a infants de
3r i 4t de primària. L’activitat consta de dues sessions els dies 19 i 20
de desembre en horari d’11 h a
13 h. Cal inscripció prèvia a www.
elmasnou.cat/infancia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

De 17.30 a 19.30 h / Sala
Polivalent la Barqueta

Tothom a Escena!
Som iguals
Taller de teatre adreçat a infants
de 5è i 6è de primària. L’activitat
consta de dues sessions els dies
19 i 20 de desembre en horari de
17.30h a 19.30 h. Cal inscripció
prèvia a www.elmasnou.cat/
infancia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h / Casa de Cultura

Inauguració de
l’exposició del Concurs
de Postals de Nadal
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Plaça de Roger de Flor

Sopa de Pedres i Tabals
pel Nadal
S’oferirà la tradicional sopa de
pedres i actuació dels timbalers
de la Colla de Diables, en col·
laboració amb la Fira d’Artesania
de Nadal.
Ho organitza: Colla de Diables del Masnou

21.30 h / Parròquia de Sant Pere

Concert de Nadal de
la Coral Xabec
Concert a benefici de La Marató
de TV3 i Càritas Parròquia de Sant
Pere, dirigit per Montserrat Llagostera i Torrent.
Repertori de nadales populars,
Messe in G, de F. Schubert; Valse
avec choeur, de G. Bizet; Oratori,
de Noël de Camile Saint-Saëns i G.
Fr. Händel.
Ho organitza: Coral Xabec de Gent del
Masnou

22 h / Casino del Masnou (antiga
sala dels billars)

Escudella d’artistes
Preu: 6 €, 4 € socis del GAT o del
Casino.
Enguany ens felicitarem les festes
de Nadal amb un espectacle de
varietats al més pur estil Moulin
Rouge o Folies Bergère, això sí,
passat pel sedàs del GAT.
Un seguit de peces teatrals, musicals i de ball amb un denominador
comú: l’humor.
Ho organitza: GAT el Masnou

Diumenge 20
De 12 a 14 h / Plaça d’Ocata

Swing a Ocata:
ballada de Lindy Hop
Ho organitza: Ple de Swing

19 h / Casino del Masnou (antiga
sala dels billars)

Escudella d’artistes
Peces teatrals, musicals i de ball
amb un denominador comú: l’humor. Preu: 6 € normal, 4 € socis del
GAT o del Casino.
Ho organitza: GAT El Masnou

Dilluns 21
10 h / Carrer de Sant Rafael

Pessebre del carrer
de Sant Rafael
El pessebre serà obert del 21 de
desembre al 6 de gener de les 9 a
les 20 h (sempre que el temps ho
permeti).
Ho organitza: Associació de Veïns del carrer
Sant Rafael

20 h / El Casinet

Comissió de Festes:
preparació del Carnaval
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 22
17.30 h / Sala Polivalent la
Barqueta

Tothom a Escena!
Som Iguals
Taller de teatre adreçat a infants
de 5è i 6è de primària. L’activitat
consta de dues sessions els dies
22 i 23 de desembre en horari de
17.30 h a 19.30 h.
Cal inscripció prèvia a www.elmasnou.cat/infancia
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

9.30 h / Torrent de Can Gaio

Deixalleria mòbil
Horari de la deixalleria:
- De dimarts a dissabte: de 9.30 a
14 h i de 16.30 a 18.30 h
- Diumenges: de 10 a 13.30 h
Fins al dia 27. Tancat el 25 i 26 de
desembre.
18.30 h / Sala Joan Comellas

Conferència:
“La religió dels inuit:
entre el xamanisme
i el cristianisme, a càrrec
de Francesc Bailon
Seguida d’un col·loqui obert a la
participació del públic assistent.
Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’extensió universitària
del Masnou.

Dimecres 23
11 h / Sala Polivalent la Barqueta

Tothom a Escena!
Som iguals
Taller de teatre adreçat a infants
de 3r i 4t de primària. L’activitat
consta de dues sessions els dies
23 i 24 de desembre en horari
d’11 h a 13 h.
Cal inscripció prèvia a www.elmasnou.cat/infancia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h / Els Vienesos

Caga tió i Cantada
de nadales
Cantada de nadales a càrrec de la
Coral Infantil UNESCO del Masnou
i el Cor Scandicus. Caga tió amb la
col·laboració del Centre Cultural i
de Lleure Luz del Alba.

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària 1984,
de George Orwell
A càrrec de M. Carme Roca
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

19 h / Els Vienesos

Aprendre a practicar
la tècnica del tapping
El tapping és una tècnica senzilla
i molt eficaç que ajuda a desbloquehar problemes físics, mentals i
emocionals.
Ho organitza: Alquimia creativa – Victoria
Gayete

Dissabte 26
9 h / Port Esportiu

XXXVI Cursa Sant
Silvestre el Masnou
La més antiga de Catalunya. Té
un recorregut de 5 km. Té 4 sortides: 2 d’infantils segons edat, i 2
d’adults, la de les dones i la dels
homes.
Ho organitza: La Sansi i Ajuntament del
Masnou

Diumenge 27
11 h / Parc temàtic Caramar

Circulació del Trenet
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del
Masnou (AFEM)

11 h / Plaça de l’Església, s/n

Itinerari “El Masnou.
Terra de Mar”
Us convidem a un emocionant i
enriquidor passeig pels carrers,
edificis i racons més sorprenents
de la vila del Masnou. Cal inscripció prèvia a www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Museu Municipal de Nàutica

11 h / Complex Esportiu Municipal

Circ en família
Activitat adreçada a les famílies,
on podran dur a terme i conèixer
tres tallers de circ, conjuntament
els infants amb els seus pares i
mares.
Cal portar calçat de recanvi per no
accedir amb el mateix calçat de
carrer a la pista esportiva.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: UNESCO el Masnou, Cor Scandicus, Centre Cultural i de Lleure Luz del
Alba i Ajuntament del Masnou

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet

18.30 h / Ca n’Humet

De l’Associació de Dansa del
Masnou.
Preu: 5 € (venda anticipada a
www.quedat.cat o a taquilla una
hora abans de l’espectacle)
També el dilluns 28 de desembre
a les 19 h

Cuina de Nadal:
dolços típics
Taller dirigit a adolescents (a
partir de 12 anys) i joves on
s’elaboraran receptes de dolços
típics del Nadal com torrons de
diferents sabors. Taller gratuït.
Inscripcions obertes fins al 21 de
desembre.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

El ballet del trencanous

Ho organitza: Associació de Dansa del
Masnou

Dilluns 28

En horari de l’equipament /
Mercat municipal

Entrega la carta als Reis
Fins al 5 de gener els infants podran entregar les seves cartes.
Ho organitza: Associació de venedors del
Mercat municipal

11 h / Ca n’Humet

Taller: Croquetes
de teatre. Impartit
per Eva de Luis
i Miquel Sitjar
Petits tastets de teatre per gaudir
d’aquest Nadal. Taller gratuït per a
joves amb inscripció prèvia.
També els dies 29 i 30 de desembre.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h / Sala Polivalent la Barqueta

Taller de torronets
Activitat adreçada a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia
www.elmasnou.cat/infancia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h / Plaça d’Ocata

Fes el teu ninot de neu
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17.30 h / Ca n’Humet

Planeta Mòbil: un
planetari a Ca n’Humet

17 h Sessió adreçada a infants
entre 0-2 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h / Mercat Municipal

Ho organitza: Lleureka

Decoracions de Nadal
fetes amb sal
Ho organitza: Associació de Venedors del
Mercat Municipal

17.30 h / Ca n’Humet

Taller de maquillatge
de festa per a
adolescents (a partir
de 12 anys)
En aquest taller els participants
aprendran a automaquillar-se per
anar a una festa. Taller gratuït.
Inscripcions obertes fins el 21 de
desembre.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19.30 h / Ca n’Humet

Taller de maquillatge
de festa per a joves
(+18 anys)
En aquest taller els participants
aprendran a automaquillar-se per
anar a una festa. Taller gratuït.
Inscripcions obertes fins al 21 de
desembre.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimecres 30
10.30 h, 12 h i 17 h / Sala Joan
Comellas

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Taller de Manga:
tradició japonesa
Seguint la tradició japonesa, els
participants crearan un dibuix i
una signatura per regalar. Aquest
taller va dirigit a adolescents (a
partir de 12 anys) i joves. Taller
gratuït. Inscripcions obertes fins al
22 de desembre.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 29
10.30 h, 12 h i 17 h / Sala Joan
Comellas

Prohibit no Tocar
Activitat adreçada a nadons.
Cal inscripció prèvia www.elmasnou.cat/infancia.
10.30 h Sessió adreçada a infants
entre 0-2 anys.
12 h Sessió adreçada a infants
entre 3-4 anys.

Prohibit No Tocar

17 h / Plaça Miquel Martí i Pol

Taller de Corones
i Cartes de Reis
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

21.30 h / Ca n’Humet

Taller de manualitats
nadalenques
Ho organitza: Associació de venedors del
Mercat municipal

17 h / Els Vienesos

Carter reial i taller de
fanalets de Reis
Els infants del Masnou podran
lliurar les seves cartes als patges i
carters reials.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Diumenge 3
17 h / Plaça Països Catalans

Taller de fanalets
18 h / Plaça dels Països Catalans

Carters reials

Dilluns 4
11 h / Mercat Municipal

Sorteig de 10 vals per
300 euros. Campanya
“Queda’t al Masnou”
Sorteig de 10 vals de 300 euros
entre totes les persones que hagin
entregat correctament els 4 models diferents de tiquets de compra en establiments del Masnou,
entre els dies 1 i 31 de desembre
de 2015 i hagin omplert una butlleta per participar a la campanya
“Queda’t al Masnou”.
17 h / Plaça de Països Catalans

Taller on els participants aprendran
a realitzar fotografies mitjançant la
tècnica del light painting o pintar
amb la llum que es realitza de nit,
amb llums especials i amb una exposició prolongada. Aquest taller va
dirigit a adolescents (a partir de 12
anys) i joves. Taller gratuït. Inscripcions obertes fins al 28 de desembre.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

L’home dels nassos

De 10.30 a 13.30 h / Mercat
municipal

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Taller: Lightpainting
photografy

11.30 h / Carrer Sant Rafael

Dissabte 2

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Activitat adreçada a nadons. Cal
inscripció prèvia www.elmasnou.
cat/infancia.
10.30 h Sessió adreçada a infants
entre 0-2 anys.
12 h Sessió adreçada a infants
entre 3-4 anys.
17 h Sessió adreçada a infants
entre 3-4 anys.

Dijous 31

GENER

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Activitat dirigida a tots els públics,
obert de 17.30 a 21 h.
Aquest Nadal muntarem un planetari a Ca n’Humet. Dins del planetari els participants poden gaudir
de la projecció d’un audiovisual
d’astronomia o biologia. També
n’hi haurà un per als més petits.
Activitat dirigida a tots els públics.
Els menors de 12 anys han de
venir acompanyats per un adult
responsable.
Fins al 30 de desembre.
18.30 h / Ca n’Humet

Els infants podran ajudar a buscar
L’home dels nassos tot jugant.
Durant l’activitat es faran jocs tradicionals i cooperatius.

Jocs per a infants i taller
de Reis
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h / Plaça dels Països Catalans

Carters reials
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 5
De 9.30 a 14 h i de 16.30 a 18.30 h
/ Pau Casals

Deixalleria mòbil
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
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AGENDA
18 h / Plaça d’Europa (port esportiu)

Dilluns 11

Cavalcada de Reis

Altres informacions

20 h / El Casinet

Recorregut pels carrers de la vila
amb final a la plaça dels Països
Catalans.

Activitats per a joves i adolescents a Ca n’Humet
Per a més informació i inscripcions sobre les activitats que trobareu en aquesta agenda i que es realitzen
per a joves a Ca n’Humet, es pot trucar al 93 540 32 07, consulteu l’app del PIJ Masnou, envieu un correu
a canhumet@elmasnou.cat o feu la consulta presencialment a Ca n’Humet. Les inscripcions en línia es
podran fer a www.elmasnou.cat/joventut.

Comissió de Festes:
valoració de la
Cavalcada de Reis

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Les entitats que participen a la
celebració es reuneixen per valorar el desenvolupament de les
activitats.

Dijous 7
De 9.30 a 14 h i de 16.30 a 18.30 h
/ Pau Casals

Ca n’Humet et forma: aula d’estudi assistit
Tots els dimarts, en aquest taller s’ajuda a estudiar amb diverses tècniques i també a fer els treballs de classe.
Horaris especials del Mercat Municipal durant les festes nadalenques
Els dies 8, 24 i 31 de desembre i 5 de gener el mercat romandrà obert fins a les 15 h.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Deixalleria mòbil

Dimecres 13

Fins al 10 de gener.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Vermuts al Mercat: 5 dissabtes, 5 vermuts
Els dissabte 5 i 12 de desembre seran els que tancaran el cicle 5 dissabtes, 5 vermuts. Les parades prepararan delicioses tapes i pica-pica per omplir els migdies de sabor i gresca. Arriba el Nadal i el Mercat
fa un aperitiu gastronòmic proposant idees per farcir les festes de bon gust. Els aperitius tindran preus
diferents, a partir d’1 €. La proposta és organitzada per l’Associació de Venedors del Mercat Municipal i
l’Ajuntament del Masnou.

De 17.30 a 19 h / Biblioteca Joan
Coromines

19.30 h / Ajuntament del Masnou

Lliurament dels vals
premiats al sorteig de la
campanya “Queda’t al
Masnou”

BiblioLAB El monstre
que duc dins meu

Activitats continuades de l’entitat Afibromare
L’entitat organitza sessions d’estiraments, els dilluns; txikung, els dimarts, i psicomotricitat, els dimecres.
Totes les sessions s’inicien a les 17.30 h i es duen a terme a Els Vienesos.

Laboratori de lectura sobre les
emocions.
Laboratori de lectura i de creació
plàstica a càrrec de Begoña Chezz.
Per a famílies amb nens i nenes
de més de 4 anys. Cal inscripció
prèvia.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte 9
20 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Activitats continuades de l’entitat Luz del Alba
L’entitat organitza sessions de taitxí (txikung), artesania, costura pràctica i criança dolça a l’espai social
que hi ha al parc esportiu de Pau Casals. Tots són gratuïts però l’aforament és limitat. Per a més informació
i inscripcions podeu trucar al telèfon 600 800 148
Taixí (txikung): hi ha cursos els dimarts al matí d’11 a 12 h i els dijous a la tarda, de 18 a 19 h o de 19 a 20
h. S’estendran fins al juny de 2016 i són impartits per Marisa Bohigas.
Artesania: tots els dilluns, de 17 a 19 h. Adreçat a adults.
Costura: tots els dimarts, de 17.30 a 18.30 h, es podrà aprendre a fer els baixos dels pantalons, arreglar
roba trencada, costura en general, confecció, com utilitzar la màquina de cosir i molt més.
Criança dolça: els dimecres i divendres, de 10 a 12 h, un espai lúdic per als infants i un punt de trobada
per als seus pares i mares. S’ofereix assessorament, intercanvi de roba de nadó, xerrades...

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Circ d’hivern

Dissabte 16

Preu: 7 € (venda anticipada a
www.quedat.cat o a taquilla una
hora abans de l’espectacle)
El col·lectiu d’artistes residents al
Masnou, LACAM, han produït un
espectacle en format circ per a
tots els públics que es podrà gaudir els dies 9 de gener, a les 20 h, i
10 de gener, a les 18 h.

11 h / Biblioteca Joan Coromines

Les formigues també
ballen

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 (El Casinet), per llegir i comentar el llibre Las mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pinkola
Estés. Per a més informació, truqueu al telèfon 655 55 00 27.

Hora del conte especial nadons
A càrrec de l’Ada Cusidó. Jocs de
falda i moixaines. De 0 a 3 anys.

Ho organitza: LACAM (Col·lectiu d’artistes
del Masnou)

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines
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RECORREGUT CAVALCADA DE REIS
Dimarts 5 de gener
A les 18 h, a la plaça d’Europa arribada
amb vaixell de SS. MM. els Reis de l’Orient
Arribada als Jardins dels Països Catalans,
on els Reis recolliran les cartes dels nens i nenes.
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NADAL

La campanya “Queda’t”
canvia d’imatge
Enguany, es repartirà per les cases una guia de compres
amb tots els comerços del Masnou i suggeriments per als regals

U

n any més, l’Ajuntament
torna a posar en marxa
la campanya “Queda’t al
Masnou” per promoure el
comerç local durant la temporada de
compres del Nadal. Si bé es manté intacta la idea que la vila té els recursos
comercials suficients per satisfer les
necessitats de tothom en aquestes
dates, la campanya ha experimentat
una notòria renovació estètica, amb
la qual es vol tornar a posar de rellevància.
Com és habitual, se sortejaran 10
vals de 300 euros, però el funcionament per participar-hi serà diferent
al d’anys anteriors. Per cada compra
que es faci a un comerç del Masnou
–ara ja no caldrà que l’import total
ascendeixi a cinquanta euros–, es
rebrà un dels quatre tiquets ideats
per a aquesta campanya amb diferents motius nadalencs: una fulla de
grèvol, una campana, una estrella i
un Pare Noel. Un cop s’aconsegueixin
els quatre tiquets, es podran presentar en els punts informatius establerts entre l’1 i el 31 de desembre i,
les persones que hi participin rebran
una bossa reutilitzable de disseny i
entraran en el sorteig dels 10 vals de
300 euros que es realitzarà el 4 de
gener. Les persones que resultin premiades tindran fins al 28 de febrer de
2016 per gastar el premi. En primer
lloc, hauran de fer una despesa mínima de 300 euros en establiments comercials del Masnou, i a continuació
a la Regidoria de Promoció Econòmica se’ls lliurarà l’import de 300 euros
a cada un dels premiats.
Una altra de les novetats destacades d’enguany és el canvi estètic
de la campanya. S’ha optat pel color
més típicament nadalenc, el verd, i
per motius vintage que evoquen la
part més tradicional del Nadal. A més

a més, la nova imatge s’acompanya
de l’edició d’una Guia de compres, on
són presents els comerços del Masnou amb diversos suggeriments per
fer els regals. Fins i tot, per facilitar
l’adquisició dels regals, la Guia incorpora un apartat destinat a la llista de
la compra. Els exemplars de la Guia
es repartiran per les llars masnovines
durant la campanya.
D’altra banda, perquè l’experiència nadalenca sigui compartida entre
les persones consumidores i els comerços, es repartiran tiquets d’aparcament gratuït a la zona blava.

Punts informatius
de la campanya “Queda’t”
Per facilitar la recollida de bosses de disseny, s’han previst els
punts següents:
Punt fix
Edifici Centre (c/ d’Itàlia, 50)
De dilluns a dissabte, matí, i dimarts i divendres, matí i tarda.
Punts mòbils
De dilluns a dissabte, matí i tarda:
• 6, 7, i 8 de desembre: fira de
Santa Llúcia (El Casino)
• Del 9 al 12 de desembre: c/
d’Almeria
• Dia 13 de desembre: fira de Nadal ( Av. de Joan XXIII)
• Del 14 al 19 de desembre: pl.
d’Ocata

Es poden consultar les bases de
la campanya “Queda’t al Masnou”
escanejat el següent codi QR:

Els quatre tiquets amb diferents motius nadalencs que cal aconseguir
per participar a la campanya.
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NADAL

Sant Esteve es transforma en Sant Silvestre
per córrer la cursa més antiga de Catalunya

LASANSI

Les inscripcions es poden fer fins al 18 de desembre o fins que s’esgotin els dorsals

A l’edició anterior, més de 1.900 persones van travessar la meta dividides entre les diverses curses que s’hi celebren.

F

ins al 18 de desembre
o fins que s’esgotin els
dorsals, es poden fer les
inscripcions per participar
a la 36a edició de la Cursa Sant
Silvestre del Masnou, que es farà el
26 de desembre. Com és habitual,

el recorregut és de 5 quilòmetres,
transcorreguts pel passeig Marítim.
A les 9.15 h, començaran les curses
infantils; a les 9.45 h, la cursa de
dones, i a les 10.30 h, la d’homes.
A l’edició anterior, més de 1.900
persones van arribar a la meta en

AROA

PERRUQUERIA I ESTÈTICA

BONES FESTES!
Fem tractaments d’estètica i perruqueria.
Queratina i Botox capil·lar.
Làser díode, mesoteràpia, infiltracions.
C/ Puerto Rico, 12 - 08320 El Masnou - Tel. 93 540 90 72
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5 quILÒMETRES

El recorregut
de la cursa es
fa pel passeig
marítim

la cursa de Sant Silvestre, que és la
més antiga de Catalunya. Les inscripcions es poden fer a la pàgina
web de la cursa (www.lasansi.com)
o bé, presencialment, al Complex
Esportiu Municipal (carrer de Sant
Sebastià, 14).

CULTURA

La Coral Xabec fa 20 anys

CORAL XABEC

Els i les cantaires van actuar a Montserrat i preparen dos concerts per al gener

Els i les cantaires masnovins van fer una ofrena coral a la Moreneta el 24 d’octubre.

L

a Coral Xabec celebra, aquest
2015, el seu 20è aniversari.
Per celebrar-ho, han organitzat un seguit d’activitats. La
primera va ser una actuació al monestir de Montserrat, el passat 24 d’octubre, per realitzar un acte d’ofrena coral
com a acció de gràcies a la Moreneta.
Van cantar a la basílica Tota pulchra es,
amb música de Charles Gounod, i el
Cantique de Jean Racine, amb música
de Gabriel Fauré. Ambdós cants van
ser acompanyats amb l’imponent
orgue de la basílica, de la mà de Bàrbara Llacay, i dirigits per la batuta de
la directora de la coral, Montserrat
Llagostera.

D’altra banda, una exposició fotogràfica recordarà les dues dècades
d’existència de la coral. La inauguració
és prevista per al 12 de desembre, al
local social de Gent del Masnou. La
commemoració de l’aniversari continuarà al 2016 amb dos concerts extraordinaris que preparen amb molta
il·lusió per al diumenge 24, a l’Espai
Escènic Ca n’Humet, i el dissabte 30, a
la parròquia de Sant Pere.
Una mica d’història
Als inicis de l’any 1995 començaven els
assaigs i el diumenge 9 d’abril d’aquell
mateix any la Coral va fer el debut a la
parròquia de Sant Pere del Masnou,

FENT HISTÒRIA

La coral va
començar
l’any 1995 i va
debutar a la
parròquia de
Sant Pere

acompanyant la celebració de la missa
de Rams. A aquesta primera actuació
de la Coral van seguir la participació en
la celebració de la missa de Dijous Sant
de la parròquia de Sant Pere, el concert
a la parròquia de Sant Josep Obrer
de Ripoll, els concerts de Festa Major
de Sant Pere i de Nadal, també a la
parròquia de la nostra vila, i el concert
al convent dels Caputxins de Sarrià. Va
ser un any molt intens que els va animar a seguir en el gaudi de la música i
l’activitat coral fins avui, que celebren
els vint anys. Actualment, la coral
està formada per 25 cantaires, dones
i homes, repartits entre les cordes de
sopranos, contralts, tenors i baixos.

Tots aquells que tinguin interès pel cant i que vulguin incorporar-se a la Coral Xabec –no és imprescindible que disposin d’estudis musicals– els trobaran al local de Gent del Masnou, carrer del Dr. Agell núm. 9, els dimarts i dijous a les 21.30 h, abans de començar els assaigs.
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Can Ventura
des de 1964

BONA FESTA MAJOR!
Vedella, xai, pollastre, porc, embotits,
canelons casolans, pizzes artesanes,
fruits secs, llegums cuits, ous ecològics,

US DESITGEM UNES BONES FESTES

23 anys al vostre servei
Almeria, 31 - Tel. 93 540 34 85 - El Masnou

Pollastres ecològics (per encàrrec)

@cellerdelmar
cellerdelmar

Horari: Dilluns, de 9 a 13 h.
Dimarts, dimecres, dijous, divendres
i dissabte, de 8 a 13.30 h.
Els divendres també obrim a la tarda,
de 17 a 20 h

Venda de vins, caves, licors i una mica de tot

Pg. Romà Fabra, 18 - El Masnou
Tel. 93 555 73 95

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

Us desitgem bones festes!

TASTA ELS NOSTRES PRODUCTES D’ELABORACIÓ PRÒPIA
Massa de bunyols

llesta per cuinar i preparar
facilment a casa

”Pinchitos” de bacallà

NO

T!
VETA

Hamburguesa de bacallà

la

atast

Brandada de bacallà

Bacallà d’Islàndia - Olives i conserves - Productes de qualitat
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Segueix-nos a

ESPORTS

Una nit amb l’esport com a protagonista

TOT PRODUCTES
ECOLÒGICS

GERARD POCH

L’

Espai Escènic Ca n’Humet ple de
gom a gom la nit de divendres,
27 de novembre, va refermar
l’ampli ventall d’esportistes
que hi ha al municipi. La tercera edició de
la Nit de l’Esport va entregar els guardons
a aquelles persones o entitats esportives
del Masnou que han destacat pels èxits
assolits o per la promoció que han fet de
l’esport durant la darrera temporada. En
aquest sentit, el regidor d’Esports, Jordi
Matas, va mostrar el seu reconeixement a
“l’esforç, la dedicació i la constància dels
esportistes” i va parlar d’aquests i d’altres
valors que calia impulsar. Matas també va
avançar les fites a assolir de cara al proper
2016, com la finalització de l’ampliació
del Complex Esportiu, i també va parlar
de reptes, com la possibilitat d’unió dels
tres clubs de futbol del municipi o la de
creació d’un canal d’aigües obertes entre
el Masnou i Montgat. En el torn de paraula, l’alcalde, Jaume Oliveras, va afirmar
que l’esport és un dels grans valors que
té el municipi del Masnou i va remarcar
la importància de l’esport de base com a
un dels pilars fonamentals de la societat.
En aquest sentit, també va parlar de la
necessitat d’una formació integral de les
persones i, per fer-ho, va referir-se a la paidéia grega “on la formació dels ciutadans
es basava en la cultura, però també en
l’esport”. L’acte també va comptar amb la
presència de Miquel Àngel Martínez, president del Consell Comarcal del Maresme
i Joan Morell, en representació de la Diputació de Barcelona.
Les actuacions del Club de Judo i Gimnàstica rítmica del Masnou i del Club de
ball esportiu Pasbàsic van completar la nit
de reconeixement als esportistes.

Un dels aplaudiments més efusius de l’acte es va sentir quan Antonio Carincero Sanz va recollir el premi de mans de les autoritats.

Guanyadors i finalistes de la Nit de l’Esport 2015
Esportista (masculí i femení)
federat més petit de 16 anys
Finalista: Guillem Martínez Cuspinera. El Masnou
Basquetbol
Finalista: Jordi Benítez Aliana. A.E.F.S Interdinàmic
Primer Premi: Noa Cánovas Paredes. Club de
Tennis Masnou
Esportista (masculí i femení)
no federat més petit de 16 anys
Finalista: Clàudia González Fargo. Club Escola de
Judo i Gimnàstica Rítmica del Masnou
Finalista: Hugo Rodríguez Calvo. Club Escola de
Judo i Gimnàstica Rítmica del Masnou
Primer Premi: Martina Alcaraz Ruiz. Club Escola
de Judo i Gimnàstica Rítmica del Masnou
Esportista (masculí i femení)
federat més gran de 16 anys
Finalista: Oriol Gómez Paré. Club Tri+9 el Masnou
Finalista: Sílvia Mas Depares. Club Nàutic del
Masnou
Primer Premi: Mireia Lapuerta Comas. Club
Judo Rei

elaboració
pròpia

Esportista que competeixi en una
entitat fora del Masnou
Finalista: Toni García Mercadal. Club Nàutic
Tamariu
Primer Premi: Bernat Calvo Jofra. Club Gimnàstic
Mataró
Trajectòria d’un equip en competició
federada
Finalista: Aleví A. A.E.F.S Interdinàmic
Finalista: Junior 2 per parelles. C.B.E Pasbàsic
Primer Premi: Sènior A. El Masnou Basquetbol
Trajectòria d’un equip en competició
no federada
Finalista: Escola de futbol base. Club Deportiu
Masnou
Finalista: Equip de veterans. Club Atlètic Masnou
Primer Premi: Aleví B. Club Escola de Judo i Gimnàstica Rítmica
Entitat amb millor tasca de promoció
Finalista: Quadre tècnic. Club Patinatge el Masnou
Finalista: Activitats amb accions solidàries.
A.E.F.S Interdinàmic

Primer Premi: Promoció de l’esport femení i accions de solidaritat i esport. Club Atlètic Masnou
Entitat amb la millor organització d’esdeveniments esportius
Finalista: 20a edició del 3x3 de bàsquet al carrer.
El Masnou Basquetbol
Finalista: 4a diada de futbol sala solidari síndrome de Down. A.E.F.S Interdinàmic
Primer Premi: 22a edició de la Travessa al port del
Masnou. Club Natació el Masnou
Reconeixement a la trajectòria individual en el desenvolupament de la tasca
esportiva
Guardonat: Carlos Hurtado Rodríguez. Club Ocata
Vent del Masnou
Guardonat: Antonio Carnicero Sanz. Club Deportiu Masnou i Club Atlètic Masnou
Guardonat: Lluís Prat Rocamora. A.E.F.S Interdinàmic
El jurat de l’edició d’enguany va estar format per
Marc Guaita, Pere Galbany, Ester Ribera i Oriol
Rodríguez.

MIREM
PER TU!!!

molt

bones
Busques varietat i qualitat en la carn?

festes!

MERCAT MUNICIPAL. Parades 26 i 40

SERVEI A
DOMICILI

A la nostra carnisseria trobaràs carn i elaborats
de vedella, xai, bou, porc i poltre.

Tel. 93 540 11 37 · carnsyolanda@hotmail.com

A EcoFruit oferim fruita i verdura, bolets,
germinats i productes de rebost.
Vetllem perquè l’origen de tots els nostres
productes sigui de producció ecològica certificada.
Mercat Municipal. Parades 27 i 28

Tel. 93 540 74 99 - ecofruitmasnou@gmail.com
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Instal·lacions d’electricitat, aigua, gas,
calefacció, energies alternatives i
ESTUDIS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Ofertes de calefacció
Passeig de Joan Carles I, 12
08320 El Masnou (BCN)
m/ 616 272 047
670 559 744
emescofet@gmail.com

ja podeu fer els vostres
encàrrecs per Nadal

BONES FESTES
Carnisseria Cal Tete. C/ Almeria, 35 - El Masnou. Tel. 93 555 94 19
Tornem a obrir els diumenges, de 9 a 13 h

Us desitgem unes BONES FESTES!

Bones
es
Fest
Especialitats mèdiques afiliades a les principals mútues

BENVINGUTS
A LA SHOPPING
NIGHT NÒRDICA
EL PROPER 11
DE DESEMBRE
DE 17 A 21 H
Descomptes
de fins al 30%

Oftalmologia: Dr. Joaquín Mauricio
Osteopatia: Sr. Juli Bustos
Ginecologia: Dr. Vicenç Díaz de Brito,
Dra Gisela Palomar i Dr. Cristian Rios
Cirurgia general i de l’aparell digestiu:
Dr. Jordi Comajuncosas
Psiquiatria: Dra. Gloria Cruceta
Podologia: Sra. Marta Gómez
Medicina general: Dr. José Mª Cuartero
Anàlisis clínics: Laboratori Echevarne
Reeducacions psicopedagògiques:
Sres. Núria Estragués i Anna Mauricio

Reeducació en necessitats educatives
especials (NEE) · Reeducació en escriptura /
disgrafia (trastorn del gest gràfic)

Properament ampliarem les especialitats
C/ Francesc Macià, 43 - El Masnou
info@skandeko.es - www.skandeko.es
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C/ Navarra, 58 - El Masnou - Tel. 93 540 75 42
www.agoraclinicmaresme.com

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Imatges del record
En aquesta imatge, es pot veure com Ses Majestats els Reis
Mags d’Orient arriben al Port Esportiu del Masnou el 5 de gener de 1978. Va ser el segon any que els Reis Mags arribaven
amb vaixell al Masnou. En aquella època, un cop acabada la
cavalcada i després de saludar les autoritats del poble, es dirigien a El Casinet on hi havia instal·lat el tron reial. Allà s’hi feia
la recepció de cartes i el lliurament de regals als nens i nenes
del poble. Amb l’arribada de la democràcia, Ses Majestats van
poder gaudir d’una cavalcada amb un recorregut més llarg i
unes carrosses més decorades.
Autor: Quirse (Josep Fortea)
Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, fotografia núm. 12284

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.

l í n ia directa
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 consultes al
correu electrònic elmasnouviu@elmasnou.cat. Entre les consultes rebudes
se’n seleccionarà una per publicar-la.

El Masnou a les xarxes
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Nov 14
Convocat un minut de silenci avui a les 12 h davant
de l’Ajuntament, en rebuig dels atemptats a París
#TotsSomParis bit.ly/1O8goXJ

M’agrada

M’agrada gaudir dels colors de la tardor, especialment
en dies de sol com els que sovint tenim al Masnou.
Natàlia González

No m’agrada

No m’agrada gens que
el Masnou tingui carrers tan estrets, que fan
impossible transitar-hi i
obliguen a caminar per
la calçada, amb el risc
que això suposa.
Carme Pons

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Nov 16
Comencen les inscripcions a @LaSansi #elMasnou - que es
realitzarà el 26 de desembre. bit.ly/elmasnou_sansi… pic.
twitter.com/tKwTElB0BO
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Nov 13
Celebrem el dia internacional de la #infància (20/11) amb
diferents activitats durant tot novembre a #elMasnou pic.
twitter.com/TT7JZvvELZ
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Nov 14
Imatge del minut de silenci, avui a les 12h, en rebuig
als atemptats de París #TotsSomParis pic.twitter.com/
rnbI1vrwCQ
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Nov 9
Festa de la llengua catalana #Correllengua2015 #elMasnou.
Enguany dedicada @OvidiMontllor bit.ly/1jL01X8 pic.twitter.
com/mmqDPe9xnR
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ENTREVISTA

Plusniners
Duet de discjòqueis

La passió per la música en general,
i pel deep house en concret, va unir
Carlos Giribet, de 29 anys, i Xavi del
Mar (Javier Marjalizo, 34 anys) per
fer de discjòqueis plegats, amb una
concepció semblant sobre la música
i el seu treball. Han punxat els seus
sets, és a dir, les seves propostes per
fer ballar a tothom, a discoteques i
sales de moltes localitats catalanes.
Ara són residents a una destacada
sala de Mataró i aposten per una carrera com a productors que comença
a donar els primers fruits, com 6 in
da Morning o Fluttadelic, que han
pogut sentir-se en alguna emissora
de ràdio fórmula i a les propostes
d’altres prestigiosos DJ, com Luis
del Villar, Eivissa. Van ser uns dels DJ
convidats al Fascurt de l’estiu passat,
amb una actuació que va recollir
molt bones impressions.

Com va començar el duet
Plusniners?
Carlos Giribet (CG): Som amics i
discjòqueis des de fa temps. Jo treballava a una sala de Manresa, amb
un altre company, que va marxar.
I quan va marxar, es va incorporar
Xavi. Ens agradava la mateixa música i anàvem per camins similars.
D’això ja fa sis anys.
Xavi del Mar (XM): Quan vam crear
el duet, volíem tenir una marca prò-
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pia, un nom que recordés d’on som.
Per això vam triar Plusniners, per
fer el joc amb els signes +9, és a dir
Masnou, Plusniners en anglès.
El pas següent va ser passar
a la producció de temes propis
CG: El primer tema que vam produir
va ser 6 in da Morning, que parlava
del que passa quan s’acaba la festa
nocturna, perquè vols seguir ballant i gaudint de la nit. Hi cantava

Michael Dozie, que és del Masnou.
XM: Però allò eren altres temps.
Fèiem més concessions, volíem
fer coses més comercials. Ara hem
avançat, fem deep house, que és el
que ens grada a nosaltres i és molt
menys comercial.
CG: Sí, ara intentem fer el que ens
agrada al marge del que soni més
o el que es busqui més. Tenim un
públic més exigent. I en aquesta
línea tenim el segon tema, Flut-

Carlos Giribet i Xavi
del Mar treballen
per fer-se un forat
com a productors
en el món del deep
house

“El discjòquei vol
ensenyar el seu món”

tadelic. Ara ho està estudiant una
discogràfica dels Estats Units, tot i
que sabem que és molt difícil i molt
lent que les discogràfiques ens facin cas.
XM: Tot és complicat, si fas de
discjòquei saps que has de fer moltes coses: ets el teu productor, el
teu assessor, el relacions públiques,
community manager, etc. Tot i que
ara estem creixent i ja podem delegar algunes coses. I ja falta poc per
publicar el nostre tercer tema, que
està ja pràcticament enllestit.
Sempre punxen junts?
CG: Ara sí, des que ens vam ajuntar
a la sala de Manresa. Però cadascú
de nosaltres ha tingut la seva pròpia trajectòria. Tots dos hem punxat
a molts altres llocs.
Com decideix algú fer-se DJ?
XM: Amb 18 anys feia pràctiques
del mòdul superior que havia estudiat a una empresa d’imatge i so.
Allà vaig aprendre moltes coses,
vaig adquirir molta pràctica i també
coneixements teòrics. Em permetia
conèixer totes les novetats de tots
els equips. A les tardes me n’anava
a l’estudi de demos i allà aprenia
a punxar amb un altre DJ. Vaig
aprendre moltíssim. Sempre m’ha
encantat la música, de tot tipus. I
escoltem música de tots els estils.
També vaig estar a una emissora de
ràdio de Cornellà, tres anys, fent un
programa que es deia El Baix Balla.
CG: Jo a la discoteca he treballat de
tot: de cambrer, de relacions públiques… I, a més, era el típic que
sempre estava atent a la música,
sempre sabia els temes que havien
posat, sempre preguntava, era el
típic pesat que no parava fins que
no sabia tot el que havia sonat a
les sessions. Amb 20 o 21 anys, ja
vaig començar més de debò i a
punxar en sales. He fet una mica de
tot, he punxat a una hípica, a una
discoteca que va resultar que l’amo
era un mafiós, a una discoteca de
Tordera, a Mataró… Allà, un dia, en
Vador Lladó ens va parlar d’un nou
projecte al Bages, i així vaig arribar
a Manresa.
Com és la comunicació amb la
gent que està ballant a una sala
mentre vostès punxen?

CG: Tu el que vols és l’èxit de la
sala, que la gent no marxi i s’ho
passi bé. El discjòquei ensenya el
seu món. Si estem punxat i el Xavi
està on fire, jo li he de deixar que
segueixi; o si un està punxant i
l’altre té una idea, doncs agafa les
regnes.
XM: En definitiva, la música és per
transmetre alguna cosa, algun
sentiment al públic. Nosaltres cada
cop fem coses menys comercials,
però si treballes com a resident en
una discoteca, com és el nostre cas
a Mataró, saps que hi ha temes que
no pots deixar de posar, perquè la
gent els està esperant.
Quins projectes de futur tenen?
XM: El grup està creixent, però som
conscients que tot és molt difícil.
De fet, hem de combinar la feina
com a DJ amb les nostres feines.
Jo treballo a un bar del Masnou,
on també he promogut concerts
i actuacions en directe, i el Carlos
és director esportiu d’un club de
pàdel. És dur, però estem creixent.
Produir temes, donar-los a conèixer
i que la gent s’acosti al que fem, per
això treballem fort. A més, a altres
països hi ha més cultura de música
electrònica, la gent va a clubs i sales
a escoltar DJ concrets, a veure què
ofereixen. Aquí som més llatins.
CG: Produir, produir, produir. Com
a discjòqueis residents, hem de
treballar per a l’èxit de la sala, però
el nostre propi projecte està avançant. Tenim sort que ens deixen fer
el que ens agrada, i que també fem
sessions com a discjòqueis convidats, on mostres més el teu propi
projecte.
Quina relació mantenen amb
el Masnou?
XM: Jo, com a amant de la música
que em considero, al bar on treballo, durant uns anys he organitzat
concerts de grups del Masnou, Alella i Teià. Hi han actuat Caliu, Jaleo
Real i Sicaillora. A més, també vam
punxar a la cloenda del festival de
curts Fascurt, de l’estiu passat. A la
gent li va agradar molt.
CG: Jo, a l’estiu, tinc una festa a un
local del Port. És molt maco punxar
per a la gent del Masnou. I a Manresa vam portar els Delafé y las Flores Azules, que són del Masnou.
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FOTO: Javier Gargallo

“La música és per
transmetre algun sentiment al públic. Ser
discjòquei comporta
una responsabilitat”

TAXI MASNOU 24H
Bones festes i feliç 2016

695 797 939
Selecció de vins,
alimentació gourmet
i utensilis

Si ens truques per recollir-te al teu domicili no et cobrem
el trajecte des de la parada fins al domicili.

Demana el teu cupó i tindràs viatges bonificats.
Cada 10 segells, 1 viatge bonificat.

Feu la vostra comanda per Nadal

Menú a 5,50€
Av. de Joan XXIII, 46
08320 El Masnou
Tel. 93 555 52 08

www.pledepasta.com

HORARI:
De dimarts a divendres
de 8.30 a 15 h i de 17 a 20 h.
Dissabte i dilluns de 8.30 a 15 h

Tots els tractaments
i les últimes tecnologies

Odontologia

Fisioteràpia

· Ortodòncia
· Odontologia conservadora
· Endodòncia
· Periodòncia
· Estètica dental
· Pròtesis dentals
· Implants dentals
· Odontopediatria
· TAC dental

· Gimnàstica hipopressiva
· Fisioteràpia esportiva
· Reeducació del sòl pèlvic
· Preparació pre i postpart
· Incontinència urinària
· Pilates

(Finançament a 12 mesos
sense interessos)

El nostre
equip us desitja
unes bones
festes!
Pg. Romà Fabra, 31 - El Masnou - T. 930 084 154 - www.clinicafio.com
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ENTITAT

ASSOCIACIÓ DE MAQUETISTES
NAVALS DEL MASNOU
Joan Piñol

SÒNIA HERNÁNDEZ

President

Els associats treballen en les seves maquetes dos cops per setmana i aprenen els uns dels altres.

Hereva de la ja desapareguda Escola
de Maquetisme que estava ubicada
al Museu de la Nàutica del Masnou,
l’Associació de Maquetistes Navals
del Masnou va celebrar la seva primera junta el 18 d’abril del 2012.
Des de llavors, un grup d’apassionats pel maquetisme naval s’aplega
al taller de les instal·lacions del Museu per reconstruir, a mides i escales
diferents, vaixells mítics.
Actualment, formen part de l’entitat uns 18 socis, que hi assisteixen
dos dies per setmana, en horari de
matí i tarda per treballar en les seves
maquetes. Ara és una associació,
però això no vol dir que només hi
hagi lloc per a aquells que ja dominen les tècniques del maquetisme,
sinó que entre tots van aprenent i
compartint el seu coneixement. Han
aconseguit un taller amb molt bon
ambient, on tots se senten una mica
seves les maquetes dels altres. I on
els visitants, freqüents, se senten fascinats en veure vaixells a una mida
reduïda en diferents fases de construcció. Per un moment, es recupera
la màgia de la infantesa en què se
somien les aventures que acullen els
vaixells de fusta, eixàrcies i veles.

L’Associació
ha ensenyat
els seus treballs a les
Jornades
d’Entitats i
fires
La finalització de cada
maqueta se
celebra a la
seu de l’entitat

N’hi ha de tipus i mides diferents,
fetes a partir de paquets ja preparats o bé a partir de plànol. Entre els
associats, hi ha persones, a més del
Masnou, d’Alella, de Premià, de Sant
Cugat o Barcelona. A tots els uneix
la mateixa passió i una envejable característica: disposen de temps per
dedicar-se a allò que els apassiona,
ja que pràcticament tots són jubilats. I l’estima posada es reflecteix en
el resultat. Quan una maqueta s’acaba, cal una celebració: un esmorzar
o un bon berenar per batejar la nova
nau.
El públic pot gaudir de les seves
maquetes en diverses ocasions. A
la Jornada d’Entitats, anual, hi són
presents, així com a altres fires que
es fan al municipi. També han col·
laborat amb el Museu Cusí per a la
rehabilitació d’una maqueta, i ara
amb l’ONG Akoma Hearts of Ghana:
l’associació masnovina està fent
una maqueta de l’embarcació que
l’ONG ha aconseguit construir per
als habitants de l’illa d’Azizakpe. Posen molta cura en aquesta maqueta,
conscients que representa un projecte que ha de fer la vida més fàcil a
persones.

Quin sentit té una associació
com aquesta?
Aconseguim un ambient de germanor i de col·laboració. A l’Associació
tothom ve a fer les seves maquetes,
i ens ajudem tots i tots aprenem de
tots. Ens ho passem molt bé.
Quins atributs ha de tenir un
bon maquetista?
Sempre dic el mateix quan la gent
comença: cal tenir molta paciència.
Si una peça no queda bé, es llença
i es torna a començar. No cal tenir
grans coneixements, però sí molta
constància i prestar molta atenció.
Quan algú vol acabar les maquetes
molt ràpid, ja li dic que no cal córrer.
No en tenim, de pressa.
Quant es triga a fer una maqueta?
Depèn de moltes coses, jo trigo tres
o quatre mesos, però hi ha qui s’està
tres o quatre anys.
Quin és el perfil del vostre
associat?
A l’associació hi ha enginyers, llicenciats, fusters, mecànics... de qualsevol
ofici. Tots som jubilats.
Quins canvis ha experimentat
l’Associació des de la seva creació?
Amb les quotes dels associats, podem anar adquirint maquinària nova
i alguna cosa de material. Anem creixent i tenint més patrimoni i recursos
per continuar fent el que ens agrada.

Com contactar-hi:
tallermaquetisme@gmail.com
Edifici Centre
Josep Pujades Truch 1 A
Dilluns i dimecres, de 10 a 13 h
i de 16 a 19 h
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TRIBUNA POLÍTICA

Com és habitual, aquesta secció ofereix l’opinió dels diversos grups municipals
que formen el consistori. Als set grups municipals es dedica el mateix espai i se’ls
demana un text amb les mateixes característiques. Aquí es publica el que cada
portaveu municipal ha fet arribar al Departament de Comunicació.

Sílvia Folch
Portaveu del
Grup Municipal
d’ ERC-AM-MES

Participació i proximitat
Al mandat anterior, la Regidoria de
Participació Ciutadana, liderada per
qui avui és l’alcalde del Masnou, va
fer avenços significatius en participació ciutadana. Amb l’elaboració
del Pla de Participació Ciutadana i la
posterior aprovació en el Ple del juny
del 2012 del Reglament de Participació Ciutadana s’hi posava fil a l’agulla,

Eduard Garcia
Portaveu del
Grup Municipal
de CiU

La platja que ve
Ara que, per fi, ha arribat el fred, es fa
difícil pensar en la platja. Per aquest motiu, podria passar inadvertida l’aprovació, en el passat Ple de novembre, del
Pla de Distribució d’Usos i Serveis de
Temporada de les Platges per a l’any
2016. La finalitat del pla és marcar les
pautes per fer un ús racional de les
platges, apostant per la conservació i
el manteniment dels recursos naturals,

Stella Parodi
Regidora del
Grup Municipal
de Ciutadans

Impossible tan sols és una opinió
Ja han passat sis mesos des que
Ciutadans va entrar per primer cop
a l’Ajuntament del Masnou i ja hem
deixat el segell del que ha de ser el
nostre perfil en tota la legislatura: l’interès pel Masnou. Així doncs, ja hem
presentat un seguit de mocions, una
mitjana d’una per Ple, on hem recla-
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s’apostava per un model de fer política diferent i per situar la participació
com a dret fonamental dels nostres
conciutadans.
Un dels òrgans de participació
més importants que calia desenvolupar i que vol incidir en el desenvolupament estratègic, econòmic, social,
cultural i sostenible del nostre municipi és el Consell de la Vila. El reglament que ha de crear-lo i posar-lo en
funcionament també es va aprovar a
final del mandat passat, fruit del reglament de participació. Aquest Consell
ha d’esdevenir un ens amb capacitat
per informar, debatre i assessorar; de
la mateixa manera que ha d’acompa-

nyar i contrastar l’acció de govern en
aspectes de caràcter general. En aspectes més concrets, el Consell haurà
de conèixer i estudiar el pressupost
municipal i el Pla d’Actuació Municipal haurà de presentar propostes de
resolució i mocions i donar suport als
consells sectorials, entre d’altres. Prop
de quaranta persones en formaran part,
algunes ja han estat nomenades.
Un repte per a aquest mandat és
la posada en marxa d’aquest Consell.
En breu serà plenament constituït i
iniciarà la seva tasca en el marc de la
participació, i no serà l’únic canal de
participació. Les audiències públiques
també en són una bona mostra. L’actu-

al Equip de Govern ja n’ha dut a terme
tres, i per un motiu molt significatiu: per
debatre amb masnovins i masnovines el
document que ha d’esdevenir clau per
poder assolir els reptes contrets i retre’n
compte: el Pla d’Actuació Municipal.
És cert que la política ha caigut en
descrèdit, per això cal fer tots els esforços possibles per fer-vos participar
de l’acció de govern. Ens cal la vostra
opinió. Nosaltres no escatimarem cap
esforç.
Acabo desitjant-vos unes bones
festes nadalenques, que participeu dels
esdeveniments organitzats, que gaudiu
en família, i us encoratjo a seguir treballant per un Masnou millor!

regulant-ne la utilització per part de la
ciutadania i fomentant un turisme de
qualitat. Es marquen els criteris relatius
a l’ocupació de platges, es defineixen les
zones lliures, les zones de repòs, les zones ludicoesportives, les zones de bany,
etc. Ja en el mandat passat, el nostre
grup municipal va mostrar el seu compromís amb la platja, com a recurs natural que cal preservar, i aquest pla d’usos
segueix amb la línia iniciada. Hi ha, però,
novetats molt interessants: s’amplia el
canal per poder fer natació en aigües
obertes des del Port Esportiu fins al
municipi de Montgat, fent-lo compatible amb els altres usos esportius com
pot ser la pràctica del surf. Pel que fa a
les rampes d’accés per a persones amb

mobilitat reduïda, se substituirà el tram
d’aquestes passeres (actualment de fusta) que va des de l’inici de la platja fins
a l’alçada de les papereres per passeres
de formigó, i es complementarà el tram
restant fins al trencant de les onades
amb passeres de fusta. Aquesta mesurà
permetrà tenir instal·lat el primer tram a
l’inici de la temporada de bany; també
s’instal·laran línies de vida a continuació de totes les passeres. Es defineixen
espais de jocs infantils d’accés lliure i
gratuït a instal·lar voluntàriament per
cada guingueta.
Els punts més innovadors seran
la instal·lació de dos canviadors a la
platja del Masnou i d’Ocata adaptats a
persones amb problemes de mobilitat

i d’accés públic i gratuït i la delimitació
d’una zona saludable sense fum a la
platja d’Ocata. Es redistribuirà el servei
de socorrisme a la platja d’Ocata amb
la instal·lació d’un mòdul de salvament
avançat i instal·lació d’una cadira de vigilància a la zona de davant de la plaça
Llibertat.
Lligat amb el servei de socorrisme,
es definirà més endavant la delimitació
d’una zona de surf a la platja de Masnou.
Esperem que amb aquestes mesures la nostra platja segueixi sent un
espai de qualitat i un referent per als
municipis veïns.
No voldria acabar sense desitjar-los
unes molt bones festes i un feliç Any
Nou.

mat propostes recollides al programa
electoral i d’altres sobrevingudes per
l’errònia gestió del Govern municipal
(ERC-CiU). Entre aquestes mocions
presentades, la de tornar a posar la
retirada bandera d’Espanya en va ser
una. També canviar d’ubicació certes
activitats lúdiques a la zona d’Ocata
que causen grans molèsties al veïnat,
aprovada per tots els grups menys el
vot en contra de la CUP i l’abstenció d’ICV. I, darrerament, donar veu
als veïns de Bell Resguard davant la
manca de decisió del Govern en la
instal·lació d’un equipament per al
barri. Aquesta, però, votada a favor

en bloc per l’oposició, va ser rebutjada pel Govern. El Govern els explicà
fins a 4 propostes i quan els diem que
sigui el barri qui decideixi entre les
4 diuen que no, que ja ho decidirà
l’Equip de Govern. Un despropòsit.
Aquest mes hi ha eleccions generals al país i Ciutadans esdevindrà el
partit clau per fer de la regeneració
política i la recuperació econòmica
el pal de paller de l’acció de govern.
I serà Ciutadans qui pilotarà aquesta
segona transició cap un model d’Estat més transparent, amb una justícia despolititzada, un gran pacte per
l’educació per als propers 30 anys; en

definitiva, un país més proper, igual
i solidari, que durà Espanya al lloc
que històricament li correspon. I tot
això ho liderarà Albert Rivera, un català amb vocació de lideratge, capaç
d’integrar i sumar forces i esforços
per enterrar l’Espanya dels bàndols i
l’egoisme i donar llum a l’Espanya de
la unió i la solidaritat entre ciutadans
i ciutadanes. Des dels bàndols diuen
que això és impossible, però cada
cop amb més convicció i fermesa els
diem... IMPOSSIBLE TAN SOLS ÉS UNA
OPINIÓ.
Us desitgem un Bon Nadal i un
il·lusionant 2016.

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

Al Masnou, el 20 D, En Comú Podem
Fa més d’un any que moviments socials, ciutadania i algunes forces polítiques ens vam unir per fer realitat una
nova forma de fer política. Tot i que, al
Masnou, la unitat no va ser possible,
les candidatures del canvi hem arribat
a molts ajuntaments. Però el canvi no es
pot quedar aquí. El bloqueig del Govern
central ens empeny a seguir lluitant per

Mónica
González
Regidora del
Grup Municipal
del PSC-CP
Primer acord contra la violència
masclista
Aquest mes de desembre cada cop
més persones reben aquests dies
amb tristor i amb patiment: aquelles
que varen quedar a l’atur, aquelles que
van ser víctimes d’actes de violència
masclista, aquells que han fugit dels
seus països per sortir de l’horror de
les guerres i del caos i moltes altres
diverses situacions que fa que per a

Federico
de las Heras
Portaveu del
Grup Municipal
del PP
El Casal de Barri de Bell Resguard,
un equipament necessari
Al març de 2014, des del PP del Masnou vam plantejar a l’Equip de Govern de llavors la necessitat d’estudiar
la construcció d’un casal de barri a la
casa dels masovers, annexa al camp
de futbol.
El Sr. Parés –l’alcalde de llavors– ens
va contestar que el tipus de construcció

una societat més justa, democràtica i
sostenible.
Les eleccions del 20 D arriben
en un context de canvis profunds,
després de més de 7 anys de crisi caracteritzats per l’ofensiva dels poders
econòmics contra la sanitat, l’educació,
els serveis socials i el dret a l’habitatge
i a una feina digna.
Ara ens parlen de recuperació econòmica, però la realitat és que la riquesa
que generem s’acumula als comptes bancaris d’uns quants mentre se segueixen
buidant les nostres butxaques. A més, el
clam per la sobirania de Catalunya s’ha
alçat repetidament als carrers, les places
i les xarxes, amb manifestacions multitudinàries contra els mercats financers

europeus i contra les imposicions d’un
Estat central i centralista que s’ha mirat
aquestes reclamacions amb menyspreu.
Tenim dret a decidir aquí, ara i sempre. Per tot això, el 20 D serem la clau per
desencallar un referèndum vinculant
sobre el model d’Estat. La sobirania de
les perifèries, des de la qual ens agermanem amb les candidatures del canvi aquí,
a l’Estat i a Europa, determinarà un nou
model de relació entre els pobles.
En Comú Podem (www.encomupodem.cat) som una candidatura catalana
per a les eleccions del 20 D i volem trencar un règim bipartidista agonitzant. Oferim un nou contracte ètic entre la ciutadania i els seus representants i rebutgem
que els responsables de la crisi segueixin

governant. Creiem en els processos fets
amb la participació de tothom i apostem per una confluència de ciutadania,
moviments socials i forces polítiques per
transformar les institucions des de baix.
Volem més sobirania per decidir-ho tot,
justícia social, ecologia i democràcia real.
Volem tornar el protagonisme polític a la
ciutadania, perquè fer-ho és defensar els
drets i el benestar de tothom, és unir esforços per la revolució democràtica que
ja està en marxa a municipis i pobles d’arreu de l’Estat.
El 20 D ha de permetre demostrar
que, quan ens unim, els canvis són inevitables.
I, mentre tots aquests canvis arriben,
us desitgem bones festes i un bon 2016!

ells aquestes dates no siguin símbol
de joia, per desgràcia.
El núvol de la GUERRA s’estén per tot
el món, la crisi segueix fent més febles els
ciutadans més vulnerables, els governs hipotecats amb una visió esbiaixada i egoista no són capaços de fer un esforç per
arribar a pactes d’estat que donin solucions als problemes reals de les persones.
Els socialistes del Masnou hem arrencat un compromís a tots els grups polítics i s’ha signat el PRIMER ACORD PER
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA, dins la moció
conjunta al Ple de novembre, amb la intenció de desenvolupar projectes dirigits
a la infància i joventut del nostre poble,
perquè els nostres educadors puguin
treballar l’eradicació de la violència de

gènere. Buscarem la fórmula perquè el
pressupost assignat a aquesta secció no
es quedi sense gastar, com sabem que
ha succeït en els últims anys. El pressupost derivat per a aquest proper 2016 ha
quedat en només 5.500 €, dels 10.000 €
pressupostats al 2015.
El consistori, en el Ple de novembre,
ha vetllat pel compliment de les beques
menjador de la Generalitat, pel rebuig de
l’acord TTIP, per reclamar un procés participatiu per tal que els veïns de la zona
de Bell Resguard, Amadeu I, Juan Carlos
I, Josep Pla i Rosa Sensat puguin decidir
si volen o no un equipament modular per
ser destinat a casal de barri i, en cas afirmatiu, decidir-ne la ubicació (moció conjunta de C’s, PSC, CUP, ICV, PP que no va

ser aprovada a causa dels vots en contra
dels partits del Govern). Cercant el màxim
d’informació , veient que de la signatura
de l’acord TTIP en derivarien molts canvis
en la nostra vida econòmica, laboral, social i medi ambiental, i la situació social
d’Europa, els socialistes hem cregut oportú portar un eurodiputat del nostre partit,
Javi López, perquè ens expliqui tot el que
fa referència a aquest possible tractat i altres temes d’actualitat, a una tertúlia prenent un cafè a la qual estan tots convidats
a assistir. Properament informarem de la
data, el lloc i l’hora.
I només ens resta desitjar-los, a totes
i tots, que puguin compartir aquestes
properes dates amb salut, amor i felicitat… BON NADAL I FELIÇ 2016!

no permetia un ús per a espai social, però
que realitzarien un estudi dels serveis
tècnics municipals per determinar possibles usos de l’espai. Aquest estudi mai
no se’ns va presentar. Això no obstant, la
nostra proposta sí que va ser recollida pel
Sr. Oliveras, qui ja ho va oferir a través de
les reunions que va tenir amb una de les
comunitats de veïns.
Com hem defensat en nombroses
ocasions, a un municipi petit com el nostre és factible i s’han de buscar consensos
per decidir sobre les infraestructures i altres temes rellevants.
Nosaltres mantenim la nostra proposta sobre l’equipament a la casa dels
masovers, com la primera i la millor op-

ció, en un espai que ja havia estat utilitzat
pel CD El Masnou. Ho votem?

res a legislar per aprofitar l’estrebada del
creixement i traduir-lo en més ocupació.
Especialment en una comunitat com la
nostra, tan industrial i amb un teixit de
pimes tan ampli. Un altre tren perdut.
Mentre el Sr. Mas demanava la independència per la via de la desobediència, el seu conseller Mas Collell sol·
licitava a l’Estat 3.034,8 milions d’euros.
N’hi ha per riure, però no té cap gràcia,
i menys d’un Govern que ni tan sols va
passar comptes de com va gastar el seu
ingent pressupost. Davant d’aquest
desgavell, arriba el control de l’Estat.
Prioritat: que els fons arribin a tots els
catalans. Un malefici del 20-N, dedicat
al Sr. Francesc Homs.

La Generalitat, a la via morta política
i econòmica
Surti el govern que surti –si surt–Catalunya serà ingovernable. La via morta
independentista ha deixat en un carreró
sense sortida els seus promotors, abocats
a pactes extrems de difícil comprensió
per als seus propis votants.
El més lògic seria anar a noves eleccions, però la lògica no és el que impera
últimament. Mentrestant, les farmàcies
sense cobrar. Els serveis de beques menjador sustentats pels ajuntaments. La
política d’habitatge sense cap rumb. I
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Teca i activitats per a tota la família
8, 24 i 31 de desembre i 5 de gener
obert fins a les 15 h
Consulta totes les activitats al
Ho organitza:

Hi col·labora:

mercat

municipal

del Masnou

estudi santielena | santidu@telefonica.net

Porta el
Nadal a Taula

