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Compromís amb les polítiques socials
L’Ajuntament del Masnou, com no podia ser d’una altra manera, en aquest darrer Ple s’ha posicionat contra un dels molts atacs del Govern espanyol i el Tribunal Constitucional envers la
capacitat legislativa del Parlament de Catalunya. Aquesta vegada, especialment en defensa de
les polítiques contra la pobresa energètica i l’emergència habitacional. L’acord, a partir d’una
moció presentada per ERC-AM, CiU, CUP i ICV-EUiA, més els vots del PSC, va comptar amb una
gran majoria de vots (17 dels 21 regidors de l’Ajuntament). També amb els vots d’ERC-AM, CiU
i les CUP es va aprovar una altra moció en defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya
i contra els atacs a les lleis catalanes.
Aquesta pràctica d’anar intentant suspendre per la porta del darrera l’actual autonomia catalana és habitual des que, fruit també d’una sentència del mateix Tribunal Constitucional, l’any
2010 es va esmicolar l’actual Estatut d’autonomia. El més indignant de tot plegat és que en el
cas que estem esmentant es fa sobre un tema d’enorme sensibilitat per a la població catalana,
ja que atempta contra una mesura per donar suport a les famílies que pateixen la xacra de la
pobresa energètica i els problemes relacionats amb l’habitatge.
Al mateix temps, l’Ajuntament del Masnou ha tirat endavant tot el paquet d’ajuts per donar
suport a les famílies del Masnou en diferents àmbits: el pagament de l’IBI, les escoles bressol,
els menjadors i els llibres escolars... Els ajuntaments estem a la primera línia impulsant les polítiques socials que mantenen la cohesió de la nostra societat. Però també estem compromesos a
tirar endavant els plans d’ocupació i convocatòries com les que cada any promovem de suport
a l’emprenedoria. Les polítiques socials han d’anar acompanyades del foment de l’ocupació
i el suport a la promoció econòmica del nostre municipi. Aquest és el nostre compromís.
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EN PORTADA

Comença la temporada
de platja amb moltes
novetats destacades

SÒNIA HERNÁNDEZ

La zona saludable, una torre d’intervenció immediata, noves passeres i un punt
d’informació s’afegeixen com a millores a més del manteniment habitual

L’

Ajuntament comença a
posar a punt la platja per a
la temporada de bany, que
enguany comptarà amb
novetats destacades.
En els darrers mesos ja s’han dut
a terme un bon nombre d’intervencions perquè tot estigui en les millors condicions. Les guinguetes ja
estan en funcionament, i durant la
segona setmana de maig es va allargar la passera de formigó ja existent
a la platja d’Ocata, a l’alçada del
carrer dels Capitans Comellas. Per
millorar l’accessibilitat de persones
amb mobilitat reduïda amb cadira
de rodes, així com la circulació de
cotxets, s’hi va instal·lar una illa de
2 metres lineals. En total, durant
tot l’any –i a la zona de platja estable– hi haurà 85 metres lineals de
passera de formigó i una illa. Aquest
tram es completarà amb aproxima-
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PASSERES

Durant el mes
de maig s’han
instal·lat
noves passeres
de formigó
i de fusta
CANAL D’AIGÜES
OBERTES

Es delimitarà
un canal de
natació en
aigües obertes
a la platja del
Masnou

dament 43 metres lineals de fusta
més, que es col·locaran durant la
temporada d’estiu.
D’altra banda, també s’han posat totes les passeres de fusta fins a
l’alçada de les papereres que hi ha
instal·lades durant tot l’any, ja que
es considera que fins aquesta alçada
la platja és estable i no l’afecten els
temporals. Quan hagi avançat el
bon temps, s’hi ampliaran les passeres per facilitar al màxim l’accés a
l’aigua.
Pel que fa a la passera ubicada
a l’alçada del carrer de Tomàs Vives
que arriba fins a la línia de papereres, s’hi han col·locat 2 illes, també
per millorar la circulació i l’accessibilitat. A l’estiu es complementarà
amb una passera de fusta i al final
també es col·locarà una illa de fusta.
L’alcalde, Jaume Oliveras, acompanyat del regidor de Medi Ambient,

Romà López, i el de Manteniment,
Serveis Municipals i Paisatge, Quim
Fàbregas, van visitar els treballs
d’instal·lació el dimarts 10 de maig.
Segons les previsions, a la platja
del Masnou també s’instal·larà una
passera de fusta nova de 1,80 metres d’ample que es deixarà posada
tot l’any fins a la línia de papereres
i la resta del tram, fins a l’aigua, es
completarà amb un tram de fusta
que s’instal·larà només la temporada
d’estiu.
Altres novetats
Entre les novetats més destacades
per a aquesta temporada, se substituirà una dutxa a l’alçada del carrer
de Mare de Déu de Núria, al costat
de la guingueta, i es delimitarà un
canal de natació en aigües obertes a
la platja del Masnou, d’una llargada
aproximadament de 400 m. Quant

S’han renovat
dos trams de
la canonada
d’aigua potable
SENSE FUM

Regidor de Medi
Ambient

La platja és el recurs natural més
important que tenim al municipi
i entre tots l’hem de cuidar i preservar. Per això, s’han incrementat
el nombre d’àrees de reciclatge
i de papereres a la sorra, es vetlla
per la bona qualitat de l’aigua i la
sorra i s’organitzen actuacions per
fomentar la sensibilització ambiental, entre les quals trobem l’obra de
teatre destinada als nenes i nenes
de més de 4 anys que es realitzarà
el dia 15 de juliol a les 19 h al baixador d’Ocata, titulada Els secrets del
fons del mar, que tractarà sobre els
residus a les platges i la protecció
del medi marí. Bon estiu a tothom!

RAMON BARRAGAN

Hi haurà un
tram lliure
de fum i amb
informació
d’hàbits saludables

Romà López

RAMON BARRAGAN

Les platges i el port de la vila
lluiran la bandera blava aquest
estiu
Les platges d’Ocata i del Masnou,
així com el Port Esportiu, aquest estiu lluiran la bandera blava de nou.
La Fundació d’Educació Ambiental,
amb la col·laboració de l’Associació
d’Educació Ambiental i del Consumidor (Adeac), va fer públic, el
dijous 5 de maig, els municipis que
han obtingut el distintiu que valora
el compliment de paràmetres ambientals així com la qualitat de l’aigua,
l’accessibilitat a la platja, la neteja,
la sanitat, la seguretat, la informació
ambiental que es dóna als usuaris o
el respecte a la legislació.

CANONADA
D’AIGUA

RAMON BARRAGAN

a la platja d’Ocata, s’hi afegirà una
línia de vida més (les cordes d’accés
a l’aigua per facilitar-hi l’entrada).
Altres treballs que ja s’han dut a
terme han estat els de renovació de
dos trams de la canonada d’aigua
potable que dóna servei a les dutxes, els rentapeus, les guinguetes i
el reg de la jardineria: un tram a l’alçada de la riera de Mare de Déu de
Núria i l’altre a l’alçada de la Nècora
d’Or. Amb aquesta renovació, es
vol aconseguir que enguany no es
pateixin les fuites d’aigua que s’han
produït altres anys i que deixen
temporalment sense servei algunes
dutxes i rentapeus.
Perquè la platja assoleixi la millor
qualitat possible, s’hi ha iniciat el
manteniment ordinari del mobiliari
urbà, i també del passeig Marítim
(reparació de tarimes de fusta, pintat dels bancs, retirada de males
herbes, neteja de les dutxes d’acer
inoxidable...). També s’ha renovat
una escomesa elèctrica que subministra electricitat al passeig Marítim
i a la platja d’Ocata, concretament al
tram de Mare de Déu de Núria fins al
carrer Brasil.
Una altra novetat, aquesta des
del punt de vista de la gestió de la
brigada municipal, és que enguany
s’ha dedicat més temps a mantenir
netes les rieres de la platja. Per facilitar un bon manteniment per part de
les persones que fan ús de la platja,
s’han instal·lat tres àrees d’aportació
de paper i cartró, d’envasos i de vidre per millorar la recollida selectiva
dels residus. S’ampliarà el nombre
de papereres del tram de la platja
d’Ocata situada entre el carrer Joan
Maragall i Torrent de Can Gaio.

De dalt a baix, una màquina fent tasques de manteniment, operaris
instal·lant una de les noves passeres i el mobiliari urbà repintat.

Zona saludable
Aquest estiu l’Ajuntament crearà una
zona saludable a la platja. En total,
uns 7.000 metres quadrats estaran
lliures de fum a la platja d’Ocata, a la
zona compresa des de l’alçada del
carrer de Tomàs Vives fins al carrer
de Capitans Comellas. L’area delimitada serà entre aquests dos carrers i
des de les papereres –que marquen
la zona de bany– i fins a l’aigua. La
prohibició de fumar a la platja no
s’associarà a sancions, sinó que es
demanarà als fumadors d’aquesta
zona que s’acabin el cigarret en un
dels llocs permesos. Tot i així, no es
descarta que, segons com vagi la
prova pilot, s’apliquin sancions a
partir del 2017.
A més a més, es repartiran tríptics sobre recomanacions de comportament a la platja. Amb aquesta
iniciativa, la del Masnou serà una de
les platges pioneres de Catalunya
que té un espai sense fum vinculat a
la promoció de la salut i recomanació d’hàbits saludables.
En el moment de tancar aquesta
edició, l’Ajuntament estava tramitant
el contracte del servei de vigilància
i salvament, per la qual cosa encara
no es coneixen les dates exactes en
què funcionarà el servei. Sí que és un
fet que la platja d’Ocata comptarà
amb una nova torre d’intervenció
immediata que substituirà el mòdul
de socors que hi havia al costat del
baixador de Renfe. El mòdul quedava molt allunyat de la línia de mar,
fet que dificultava la vigilància per
part del socorrista. La torre d’intervenció immediata és una infraestructura més gran que la cadira de
vigilància i que permet poder fer una
primera atenció i fer vigilància, ja
que se situa a primera línia de mar.
Punt d’Informació
També és previst aquest estiu que
s’instal·li a la platja el Punt d’Informació Municipal del Masnou. A més
de facilitar informació turística sobre
el municipi, desenvoluparà accions
que permetran recollir informacions
relacionades amb les regidories
de Turisme, Medi Ambient i Salut
Pública, sobretot vinculat amb les
temàtiques relacionades amb les
platges del municipi. La localització
del PIMM està prevista que sigui a la
platja d’Ocata, davant de l’estació. I
quedaria ja estable des de la Festa
Major fins al 31 d’agost.
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INSTITUCIONAL

PLE MUNICIPAL D’ABRIL

El Ple aprova un conjunt d’ajuts
per al pagament de l’IBI, l’escola
bressol i el menjador escolar
També es van aprovar les bases per concedir ajuts a les empreses de nova
creació, que afavoreixen els que es troben a peu de carrer per contribuir
a desenvolupar les zones comercials
El Ple de l’Ajuntament, a la sessió del 21 d’abril, va aprovar les
bases d’un conjunt d’ajuts que
han de servir perquè les persones en situacions econòmiques
desfavorables que ho sol·licitin
puguin fer front al pagament
de l’IBI, de l’escolarització a
les escoles bressol municipals
i dels menjadors escolars. El
Grup Municipal d’ICV-EUiA-E
va presentar esmenes a les bases de la convocatòria dels tres
ajuts. Algunes van ser acceptades i d’altres no, per la qual
cosa, en el cas dels ajuts per
a l’escolarització de l’escoles
bressol municipals, el regidor
ecosocialista Màxim Fàbregas
(l’altra regidora va excusar la
seva presència) es va abstenir a
la votació final, com també ho
va fer la CUP, mentre que la resta de grups hi va votar a favor.
Pel que fa als ajuts per pagar l’IBI, Fàbregas també va
presentar diverses esmenes,
de les quals va assegurar que
havien estat admeses “les més
significatives, que permetran
augmentar el nombre de beneficiaris dels ajuts i la dotació,
que passarà de 200 euros a 350
com a màxim”. Per la seva banda, la regidora d’Acció Social,
Noemí Condeminas, que va
ser l’encarregada de presentar
aquest bloc de propostes, va
afirmar que “havien conside-
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rat les esmenes i s’havien acque es doni prioritat als estaceptat les que estaven d’acord
bliments a peu de carrer i va
amb les decisions del Govern
suggerir que es creïn ajuts diferenciats per a empreses i per a
municipal i que, de tant en
comerços. Per la seva banda, la
tant, els agradaria trobar la
portaveu de la CUP, Sandra Mimateixa predisposició per
ras, va trobar a faltar que no es
part de l’oposició”. Finalment,
tingui en compte que les noves
la proposta es va aprovar per
empreses fomentin valors com
majoria absoluta.
el respecte al medi ambient,
En referència als ajuts per
l’ocupació igualitària o l’ecoal menjador, l’esquema es va
nomia social. Més contundent
repetir, amb esmenes per part
es va mostrar el
d’ICV que no van
portaveu de Ciutaprosperar. FinalESMENES D’ICV-EUiA
ment, la proposta
dans, Frans Avilés,
va ser aprovada Les bases dels
que va anunciar
amb els vots a favor ajuts van incloure
que presentarien
de l’Equip de Goal·legacions per
vern (ERC-AM-MES diverses esmenes
millorar les bases
i CIU, 11 vots), Ciu- d’ICV-EUiA
de concessió dels
tadans (3 vots), PSC
ajuts. La regidora
(2 vots) i el regidor
de Promoció Econòmica, Sílvia Folch, va explicar
del PP. Els grups municipals
que es potenciaven els establid’ICV-EUiA (1 regidor) i la CUP
ments a peu de carrer perquè
(2 regidores) es van abstenir.
és una manera d’incentivar el
També amb la voluntat
lloguer de molts dels locals
d’ajudar econòmicament, s’hi
buits que hi ha al Masnou:
van aprovar les bases per a la
“Així no només es beneficia el
concessió de subvencions a
comerç que s’hi estableix, sinó
empreses de nova creació. Si
tota la zona que l’envolta”. La
bé tots els grups municipals
proposta va comptar amb els
es van mostrar d’acord amb
vots a favor de l’Equip de Gol’objectiu d’acompanyar i donar suport a les empreses que
vern (ERC-AM-MES i CIU, 11
comencen la seva trajectòria,
vots), d’ICV-EUiA-E (1 regidor),
les diferències es van manifesdel PSC (2 vots) i el regidor del
tar en els criteris per adjudicar
PP. Els grups municipals de
els ajuts. El portaveu del PP, FeCiutadans (3 vots) i la CUP-PA
derico de las Heras, va criticar
(2 vots) es van abstenir.

Altres punts aprovats
• Ratificació del Decret d’Alcaldia amb número 512, de data
22 de març de 2016, de modificació dels membres del Consell
de la Vila de l’Associació de veïns del Bell Resguard. Aprovat
per unanimitat.
• Designació dels membres
de la Comissió municipal de
delimitació en l’expedient de
delimitació dels termes municipals de Montgat i del Masnou.
Aprovat per unanimitat.
• Aprovació de la sol·licitud
d’adhesió al Conveni marc entre l’Administració General de
l’Estat i l’Administració de la
Generalitat de Catalunya per a
la implantació d’un model integrat d’atenció al ciutadà en
l’àmbit territorial de Catalunya.
Aprovat per unanimitat.
• Sol·licitud de compatibilitat
d’una monitora municipal i
sol·licitud de compatibilitat de
la tècnica auxiliar de paisatge.
Es van unir els dos punts per les
similituds dels casos exposats.
Aprovats per unanimitat.
• Aprovació inicial de la modificació de l’apartat 29.5 de les
Bases d’execució del pressupost de subvencions nominatives a atorgar pel procediment
de concessió directa, exercici
2016, per tal d’adequar la relació de subvencions nominatives d’Acció Social. Aprovat amb

el vot a favor de tots els grups
calització del contracte de gestió de servei públic, concessió
municipals, excepte la CUP, que
administrativa, del servei mues va abstenir.
nicipal d’abastament d’aigua
• Aprovació inicial bases de la
potable del Masnou. Tant la
VII Beca de recerca local del
urgència com la proposta van
Masnou. Aprovat amb el vot a
ser aprovades per unanimitat.
favor de tots els grups municipals, excepte la CUP, que es va
abstenir.
Mocions debatudes
En el moment de debatre les
• Resolució d’al·legacions i
diferents mocions, es van viure
aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança del
alguns moments de tensió enservei de taxi del Masnou.
tre diversos portaveus a conAprovat amb els vots a favor
seqüència dels valors polítics
de l’Equip de Godefensats per cada
vern (ERC-AM-MES
grup. Entre el púBECA DE RECERCA
i CIU, 11 vots), Ciublic assistent al Ple,
tadans (3 vots), PSC Es van aprovar les
hi havia persones
(2 vots) i el regidor
afectades pel conbases per a la VII
del PP. Els grups
tingut de mocions,
municipals d’ICV- Beca de recerca locom en el cas de la
EUiA-E (1 regidor) i cal, que es dedicarà
que feia referència
la CUP (2 regidores) a Lluís Millet
a les detencions
es van abstenir.
durant el desallot• Autorització de la
jament de Can Vies.
sol·licitud de cessió
• Moció presentada
DEBAT IDEOLÒGIC
de la titularitat del
pel Grup Municipal
contracte d’explota- Les mocions van
del PSC-CP de sució, mitjançant con- donar peu a amplis
port a les persones
cessió demanial, de debats ideològics
treballadores prola guingueta desti- sobre temes de
cessades i per la denada a bar situada
rogació de l’article
a la zona esportiva política general
315.3 del Codi pede Pau Casals del
nal. Va ser aprovada
Masnou. Aprovat
amb els vots a favor
UNIVERSITATS
per unanimitat.
de l’Equip de Go• Procedir a l’exe- Una moció es posivern (ERC-AM-MES,
cució provisional cionava contra el
11 vots), d’ICV-EUiA
de la sentència dic(1 vot) i del PSC-CP
tada amb data 13 model universitari
(2 vots). Ciutadans
d’octubre de 2014 de graus
(3 regidors) i el repel Jutjat Contengidor del PP van
ciós Administratiu
votar-hi en contra,
núm. 3 de Barcelona en el proi la CUP es va abstenir.
cediment ordinari 350/2013-B.
• Moció presentada pel Grup
Aprovat amb els vots a favor
Municipal de la CUP-PA de rebuig al nou model universitari
de l’Equip de Govern (ERCde graus anomenat “3 + 2”. La
AM-MES i CIU, 11 vots), Ciutadans (3 vots), PSC (2 vots) i el
moció incorporava esmenes
regidor del PP. Els grups munid’ICV-EUiA. La moció va ser
cipals d’ICV-EUiA-E (1 regidor)
aprovada amb els fots a favor
i la CUP (2 regidores) es van
de l’Equip de Govern (ERC-AMabstenir.
MES, 11 vots), de la CUP (2 vots)
i d’ICV-EUiA-E (1 vot). Ciutadans (3 vots) i el PSC-CP (2 vots)
S’hi van presentar dos punts
es van abstenir, i el regidor del
d’urgència:
PP va votar-hi en contra.
• Donar compte de la Resolució
• Moció presentada pel Grup
de concessió d’una comissió
Municipal de la CUP-PA de sude serveis per ocupar el lloc de
port a les represaliades polítitreball d’intervenció a l’Ajuntament del Masnou.
ques. La moció va ser aprovada
• Ampliació termini d’audiència
amb els vots a favor de l’Equip
a SOREA de l’expedient de fisde Govern (ERC-AM-MES, 11

vots), de la CUP (2 vots) i d’ICVEUiA-E (1 vot). Ciutadans (3
vots), el PSC-CP (2 vots) i el
regidor del PP van votar-hi en
contra.
• Moció presentada pel Grup
Municipal de la CUP-PA de
suport als ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional
i al dret a decidir. La moció va
ser aprovada amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERCAM-MES, 11 vots), de la CUP
(2 vots) i d’ICV-EUiA-E (1 vot).
Ciutadans (3 vots), el PSC-CP
(2 vots) i el regidor del PP van
votar-hi en contra.
• Moció presentada pel Grup
Municipal del PSC-CP sobre el
seguiment i la verificació municipal de les mesures acordades
al Ple del Parlament de Catalunya sobre la situació d’emergència social, la reactivació
econòmica, la gestió pública
i la necessitat d’una resposta
institucional del mateix Parlament de Catalunya. La moció
va ser aprovada amb els vots a
favor de tots els grups municipals, excepte la CUP, que es va
abstenir.
• Moció presentada pel Grup
Municipal del PSC-CP per a
la retirada de l’ordre de copagament confiscatori per a les
persones amb discapacitat.
La moció va ser aprovada per
unanimitat.
• Moció presentada pel Grup
Municipal d’ICV-EUiA en commemoració del 85è aniversari
de la proclamació de la 2a República. Un punt de la moció
es va votar per separat i no va
ser aprovat com a resultat de
la votació (només va comptar
amb el suport d’ICV-EUiA i el
PSC-CP). La resta de la proposta va comptar amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERCAM-MES, 11 vots), de la CUP
(2 vots) i d’ICV-EUiA-E (1 vot).
Ciutadans (3 vots) i el regidor
del PP van votar-hi en contra.
• Moció presentada pel Grup
Municipal d’ICV-EUiA sobre
el pagament dels contractes
programa de Serveis Socials i el
suport als equips professionals
dels Serveis Socials municipals.
La moció va ser aprovada per
unanimitat.

Audiència pública
En el torn de paraula del públic,
un col·lectiu que es va presentar com l’associació Afectats
per la Crisi va explicar que reivindiquen el compliment de
la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
i la pobresa energètica, i van
exigir que s’aturin els desnonaments al Masnou i que es
combati la pobresa energètica.
D’altra banda, una ciutadana a
títol individual va reclamar que
el Govern municipal vetlli més
per l’estat dels parcs infantils
del municipi.

Expedients en informació
pública
• Aprovació inicial de les Bases de
la VII Beca de Recerca Local del
Masnou. El termini finalitzarà el 9
de juny de 2016.
• Aprovació inicial de la modificació de l’apartat 29.5 de les Bases
d’Execució del pressupost de subvencions nominatives a atorgar
pel procediment de concessió directa, exercici 2016, per tal d’adequar la relació de subvencions
nominatives d’Acció Social. El termini per presentar-hi al·legacions
finalitzarà l’11 de juny de 2016.
• Aprovació inicial de les bases
que regulen la concessió d’ajuts
econòmics individuals per a l’escolarització a escoles bressol municipals, curs 2016/2017. El termini
per presentar-hi al·legacions finalitzarà l’11 de juny de 2016.
• Aprovació inicial de les bases que
regulen l’atorgament d’ajuts sobre
la quota de l’impost sobre béns
immobles a favor de persones
amb escassa capacitat econòmica
per a l’exercici 2016. El termini per
presentar-hi al·legacions finalitzarà l’11 de juny de 2016.
• Aprovació inicial de les bases
específiques per a la concessió de
subvencions a empreses de nova
creació constituïdes al Masnou. El
període d’exposició és de l’11 de
maig al 13 de juny de 2016
Tots els expedients es podran consultar a les dependències municipals de dilluns a divendres, de 8.30
a 14 h i al Portal de Transparència
de l’Ajuntament del Masnou
(apartat tauler d’edictes).
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INSTITUCIONAL

PLE MUNICIPAL DE MAIG

L’Ajuntament defensa les
polítiques per combatre la pobresa
energètica i habitacional
Quatre dels set grups municipals del plenari es posen d’acord per rebutjar
l’anul·lació per part del Tribunal Constitucional del Decret llei 6/2013

Fins a quatre dels set grups municipals del plenari del Masnou
es van posar d’acord per presentar al Ple del mes de maig,
celebrat el dia 19, una moció
conjunta de rebuig a l’anul·lació
del Tribunal Constitucional del
Decret llei 6/2013 i en defensa
de les polítiques de lluita contra
la pobresa energètica i l’emergència habitacional. Els acords
de la moció, que va comptar
amb el vot favorable dels grups
que la presentaven ERC-AMMES, CiU, CUP-PA i ICV-EUiA (15
vots) i, també, del PSC (2 vots),
expressen el rebuig a la insensibilitat del Govern espanyol per
la impugnació i suspensió de la
normativa promoguda per la
Generalitat sobre la pobresa
energètica i insten la Generalitat a aprovar una nova llei que
doni resposta als problemes
que pateix una part de la població catalana pel que fa als
subministraments energètics.
A més, Màxim Fàbregas (ICVEUiA) va destacar que l’adhesió del seu Grup a la moció
servia per afegir a la demanda
“mesures urgents per afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge” destinades a persones
en situació de risc d’exclusió
residencial. El PP (1 vot) va ser
l’únic partit a votar-hi en contra,
mentre que Ciutadans (3 vots)
s’hi va abstenir.
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Els representants del PP i de
de forma específica les condiCiutadans van parlar de la pocions d’accés i desenvolupalitització de la moció. Federiment de la segona activitat del
co de las Heras (PP) va titllar
cos. Va ser el portaveu d’aquest
d’”indigna” l’estratègia de la Gedarrer grup, Ernest Suñé, qui
neralitat “a qui només li intereses va mostrar crític per la seva
sa la pobresa energètica com a
insatisfacció amb la normativa
eina de propaganda”. En la ma“que neix sense cap valor afegit
teixa línia va anar el parlament
per als beneficiaris”. Per part de
del representant de Ciutadans,
l’Equip de Govern, la regidora
Frans Avilés, qui va lamentar,
Sílvia Folch va reiterar a Suñé
en la seva opinió, que “l’interès
que l’acollida a aquesta propospolític estigui per
ta era, en qualsevol
sobre de salvaguarcas, de caràc ter
SEGONA ACTIVITAT
dar els drets de les
voluntari per part
persones més vul- L’aprovació del redels treballadors i
nerables”. La dele“el Reglament
glament de segona que
gada de defensar
era fruit d’un llarg
la moció, Noemí activitat de la Politreball amb els reCondeminas (CiU), cia Local va provocar p re s e nt a nt s d e l
va posicionar-se ro- polèmica
col·lectiu implicat,
tundament en conque va ser aprovat
tra d’aquestes afirper unanimitat de
macions a l’entorn d’una moció
la mesa de negociació”.
que “volia donar resposta a una
Com a punt d’urgència, la resonecessitat de la societat”.
lució d’al·legacions i aprovació
Un altre punt que va generar
definitiva de les Bases específicerta controvèrsia al plenari
ques que regulen la concessió
tractava sobre un col·lectiu esd’ajuts econòmics individuals
pecífic de treballadors municiper a l’adquisició de llibres escopals. L’aprovació inicial del Relars i material escolar lectiu corglament de la segona activitat
responents al curs 2016/2017 va
de la Policia Local –amb els vots
ser aprovada amb els vots a faa favor de l’Equip de Govern
vor de l’Equip de Govern (ERC(ERC-AM-MES i CIU, 11 vots),
AM-MES i CIU, 11 vots) i el PSC
Ciutadans (3 vots), ICV-EUiA (2
(vots), en contra de la CUP-PA (2
vots) i PP (1 vot); en contra de la
vots) i d’ICV-EUiA (2 vots) i l’absCUP-PA (2 vots) i l’abstenció del
tenció de Ciutadans (3 vots) i
PSC (2 vots)– permetrà regular
el PP (1 vot). Màxim Fàbregas,

com a portaveu del grup municipal que va presentar les al·
legacions, va mostrar-se en ple
desacord amb l’informe tècnic
que les desestimava. Per part de
l’Equip de Govern, Noemí Condeminas va defensar tant els
criteris polítics com tècnics que
s’havien tingut en compte per a
la resolució, que permetrà aprovar definitivament les bases per
regular la concessió dels ajuts.
Altres punts aprovats
• Es va donar compte de l’informe corresponent al primer
trimestre de l’any 2016 sobre
el compliment dels terminis de
pagament de les obligacions
pendents, emès conforme a allò
establert per l’article 4 de la Llei
15/2010, de 5 de juliol.
• Es va donar compte de l’informe d’Intervenció d’avaluació
de compliment d’objectius de
la LO 2/2012 respecte al seguiment del primer trimestre del
pressupost 2016.
• Es va clarificar l’abast del fet
imposable i dels subjectes
passius de l’Ordenança fiscal
que regula la taxa pels aprofitaments especials a favor
d’empreses explotadores de
subministraments que afectin
a la Generalitat o a una part
important del veïnat, aplicable
l’exercici 2016.
• Aprovació del nomenament

de persones expertes del Conles línies ferroviàries interiors
sell Municipal de Promoció
de Catalunya. Després de no
Econòmica. Aprovat per unaprosperar les esmenes presennimitat.
tades pel PSC, la moció va ser
• Expedient de modificació de
aprovada amb els vots a favor
pressupost número 13/2016
de l’Equip de Govern (ERC-AMper suplement i crèdit extraorMES i CIU, 11 vots), la CUP-PA (2
dinari d’aplicacions
vots) i d’ICV-EUiA (2
del capítol 1. Aprovots), en contra de
CONSELL
vat per unanimitat.
Ciutadans (3 vots) i
• Aprovació inicial DE PROMOCIÓ
el PP (1 vot) i l’abstenció del PSC (2
de la modificació ECONÒMICA
vots).
de la base 29.3 de Es va aprovar el
• Moció presentada
les bases d’execunomenament
ció del pressupost
pel Grup Municipal de Ciutadans
p e r a l ’e xe r c i c i dels membres del
2016. Aprovat per Consell de Promoció instant el Govern
de la Generalitat a
unanimitat.
Econòmica
• Verificació del text
garantir el finançament mínim de
refós de la Modificació puntual de la
les escoles bressol
FERROCARRIL
normativa del Pla
del Masnou. Va ser
General d’Ordena- Una moció demana- aprovada en compció en l’àmbit de la va el traspàs íntegre tar amb els vots a
parcel·la delimitada a la Generalitat de
favor de Ciutadans
pels carrers Roger
(3 vots), d’ICV-EUiA
de Llúria, Maria Ca- les línies ferroviàri(2 vots), el PSC (2
naleta, Ciutat Reial es interiors
vots) i el PP (1 vot)
i Josep Tarrade i les abstencions de
llas. Aprovat amb
l’Equip de Govern
els vots a favor de
(ERC-AM-MES i CIU,
l’Equip de Govern (ERC-AM11 vots) i la CUP-PA (2 vots).
• Moció presentada pel Grup
MES i CIU, 11 vots), Ciutadans
Municipal de Ciutadans per
(3 vots), CUP-PA (2 vots) i PSC
implantar el sistema de segu(2 vots), i les abstencions d’ICVretat “iKanguro” als infants del
EUiA (2 vots) i el PP (1 vot).
Masnou. No va ser aprovada en
comptar amb els vots a favor
Les altres mocions
de Ciutadans (3 vots), en contra
debatudes
• Moció presentada pels grups
de l’Equip de Govern (ERC-AMmunicipals d’ERC-AM-MES i
MES i CIU, 11 vots) i la CUP-PA
CiU per demanar a l’Estat es(2 vots) i les abstencions d’ICVpanyol el traspàs íntegre a la
EUiA (2 vots), el PSC (2 vots) i el
Generalitat de Catalunya de
PP (1 vot).

Seleció de vins, alimentació gurmet i utensilis.
Ho vols, ho tens.
Tel. 93 178 22 97 · Pg. Roman Fabra 25 · El Masnou · www.elrebostdelsentits.es

• Moció presentada pel Grup
Municipal de Ciutadans en
defensa de la cooficialitat de
les llengües a Catalunya i de
reconeixement de la pluralitat
lingüística. No va ser aprovada
en comptar amb els vots a favor de Ciutadans (3 vots) i el PP
(1 vot), en contra de l’Equip de
Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11
vots), la CUP-PA (2 vots) i d’ICVEUiA (2 vots), i l’abstenció del
PSC (2 vots).
Es van presentar dues
mocions d’urgència:
• Moció presentada pels grups
municipals d’ERC-AM-MES i
CiU per la defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya
i contra els atacs a les lleis catalanes. Després de no prosperar
l’esmena d’ICV-EUiA, la moció
va ser aprovada amb els vots
a favor de l’Equip de Govern
(ERC-AM-MES i CIU, 11 vots) i
la CUP-PA (2 vots), en contra
de Ciutadans (3 vots), el PSC (2
vots) i el PP (1 vot) i l’abstenció
d’ICV-EUiA (2 vots).
• Moció presentada pel Grup
Municipal del PP en defensa
de les víctimes del terrorisme
i de rebuig a la participació al
Parlament de Catalunya del Sr.
Arnaldo Otegi. No va prosperar
la urgència de la moció.
Audiència pública
En el torn de paraula del públic, hi va destacar una nodrida representació de pares
i mares d’alumnes de l’escola
Ocata, que van expressar el

seu malestar per l’envelliment
estructural que pateix el centre educatiu i van reclamar
més actuacions de millora per
a l’equipament.
Minut de silenci
Abans d’iniciar la sessió, el Ple
va fer un minut de silenci en
record de José Luis Montes,
qui va ser regidor de l’Ajuntament entre els anys 1991 i
1999 i una persona molt vinculada a la vida associativa del
municipi.

Expedients en informació
pública
• Aprovació inicial del reglament
de la segona activitat de la Policia
Local de l’Ajuntament del Masnou. El termini per a presentar-hi
al·legacions finalitzarà el 9 de juliol
de 2016 .
• Aprovació inicial de modificació de pressupost per suplement
i crèdit extraordinari, número
13/2016. El termini per presentar-hi al·legacions finalitzarà l’17
de juny de 2016.
• Aprovació inicial de la modificació de la base 29.3 de les bases
d’execució del pressupost per a
l’exercici 2016. El termini per a presentar-hi al·legacions finalitzarà el
18 de juny de 2016.
Tots els expedients es podran consultar a les dependències municipals de dilluns a divendres, de 8.30
a 14 h i al Portal de Transparència
de l’Ajuntament del Masnou
(apartat tauler d’edictes).

VINE I TASTA LES
HAMBURGUESES
DE L’ESTIU
Carnisseria Cal Tete. C/ Almeria, 35 - El Masnou. Tel. 93 555 94 19
Tornem a obrir els diumenges, de 9 a 13 h
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Les entitats dinamitzen
la vila des dels equipaments
municipals

Al voltant de les celebracions de les tradicions com el Nadal o el
Carnestoltes les entitats organitzen activitats als equipaments.
A la imatge, una festa de Carnaval del Centre Cultural Luz del Alba.
AJUNTAMENT

Els espais d’Els Vienesos, la sala polivalent a La Barqueta, l’espai social de Luz del Alba i El Casinet
esdevenen la seu de més d’una vintena d’entitats, que hi desenvolupen les seves activitats
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el compromís per assegurar el suport
a la cultura popular i tradicional, en
col·laboració amb les entitats locals.
I, perquè aquestes col·laboracions
es desenvolupin de la manera més
profitosa possible, s’ha elaborat un
reglament únic dels equipaments cí-

SUPORT

L’Ajuntament
vol donar suport a la iniciativa ciutadana

vics municipals que tingui en compte
la participació i les necessitats de les
entitats.
La cessió d’espais als equipaments municipals per a aquests col·
lectius és una mostra de l’esmentat
suport. Els Vienesos ha esdevingut

COR SCANDICUS
“Nosaltres estem molt satisfets amb la cessió de l’espai que ens fa l’Ajuntament a Els Vienesos. És
el nostre lloc de trobada, on assagem, on guardem el nostre material. És molt important poder
disposar d’un espai així per desenvolupar la nostra tasca i valorem positivament la col·laboració.”

CEDIDA

A

mb el final del curs escolar, sovint arriba el moment de fer recompte de
les activitats fetes durant
la temporada. El sector associatiu del
Masnou pot estar ben satisfet per la
tasca feta des de la darrera tardor.
Les entitats i col·lectius de la vila han
estat els responsables, en bona mesura, de la dinamització sociocultural
de la vila, amb la programació d’activitats puntuals o bé amb l’oferta
d’activitats per al lleure. En aquesta
tasca, les associacions compten amb
el suport de l’Ajuntament, que ha fet
una aposta decidida (com demostra
el seu Pla d’Actuació Municipal) per
la participació i la promoció de les
entitats. Aquest document, que guia
les estratègies i les accions que du a
terme el Govern municipal, estableix
que es mantindrà el suport a les
entitats del tercer sector social, mitjançant els convenis de col·laboració
existents i la dotació econòmica de
les subvencions. També s’evidencia

un potent centre de dinamització de
l’activitat ciutadana, especialment
del Masnou Alt. A les seves instal·
lacions, les entitats Banc del Temps,
Afibromare, Fem Fira, Ple de Swing,
Aprenem, Associació 4Quarts, Cor
Scandicus i l’Associació UNESCO
duen a terme un ampli programa
d’activitats. També, el Centre Cultural
Luz del Alba hi organitza activitats
puntuals, com ara la celebració del
Nadal o del Carnaval.
D’altra banda, la sala d’actes de
l’escola bressol la Barqueta també
acull un important nombre d’activitats que promouen el Casal de
gent gran d’Ocata, Vatukem, la cobla
sardanista, els grallers, la colla de geganters del Masnou, la Jove Orquestra de Cambra i la colla bastonera
Ple de Cops. Per les condicions de
la sala i la ubicació de l’equipament,
el Torrent de Can Gaio s’ha perfilat
com l’espai idoni per a les activitats
relacionades amb la música, que en
d’altres espais podrien suposar una
molèstia per al veïnatge.
Un altre espai recuperat per a
les associacions ha estat El Casinet.
Actualment, hi desenvolupen la seva
activitat o bé hi tenen la seva seu
estable Akonga, Associació d’Amics
i Antics Escoltes del Masnou, el Grup
d’Aficionats al Teatre (GAT), la colla de
geganters del Masnou, l’Associació
UNESCO, l’Assemblea Nacional Catalana Al Masnou Decidim, l’Associació
de Veïns del Barri Antic o Òmnium
Cultural. A banda d’aquestes entitats
del Masnou, també s’hi fan reunions de les comissions de festes i es
cedeixen els espais per a diferents
col·lectius, que demanen fer ús dels
espais municipals.

OAC

Luz del Alba, exemple de gestió
Justament, el 29 de maig se celebra
el primer aniversari de l’espai social
del Centre Cultural Luz del Alba,
ubicat a l’antic espai familiar, a les
pistes esportives de Pau Casals. Com
a resultat d’una cessió de l’ús per
part de l’Ajuntament, a la seva seu
l’entitat organitza sessions de taitxí
(txikung), artesania, costura pràctica
i criança dolça, entre altres activitats
de lleure infantil i per adults. Totes
són gratuïtes però l’aforament és limitat i s’ha demostrat la capacitat de
convocatòria de l’entitat, que fa que
l’equipament estigui cada dia a ple
funcionament.
Altres vies de suport
Per a l’activitat de les entitats, el finançament és imprescindible i sovint la
principal dificultat amb què es troben.
En aquest moment, l’Ajuntament
també els fa costat. Fins al 4 de juny,
les entitats i col·lectius sense ànim
de lucre que compleixin els requisits
establerts a les bases podran sol·licitar
les subvencions municipals en suport
a la seva tasca de dinamització sociocultural. Les sol·licituds es poden
presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC, Roger de Flor, 23) fins al
divendres 3 de juny. L’últim dia del
termini, 4 de juny, en ser dissabte, les
sol·licituds només es podran enviar
per correu ordinari. A la pàgina web
de l’Ajuntament es poden trobar tant
les bases com els impresos per presentar les sol·licituds.
Per intentar resoldre els dubtes
plantejats en el moment de demanar
una subvenció, s’han organitzat dues
sessions informatives a Els Vienesos,
el 12 i el 18 de maig.

CAMPANYES EN
MARXA A L’OFICINA
D’ATENCIÓ CIUTADANA

El dia 21 de juny, a l’OAC es donarà cita per a la renovació del DNI que es farà
el dia 28 del mateix mes, a l’equipament del Casinet (antiga ONCE) (carrer
de Barcelona, núm. 5).
Preinscripció CFPAM (Centre de Formació d’Adults), del 20 al 28 de juny.
Matrícula alumnat propi CFPAM, de l’1 a 8 de juliol.
Matrícula Gimnàs Gent Gran, del 30 de maig al 3 de juny.

L’entitat Luz del Alba va celebrar Sant Jordi a la seva seu social.

GERARD POCH

Una de les sessions informatives sobre les subvencions a entitats
que es va fer a Els Vienesos.

SÒNIA HERNÁNDEZ

TAXI

MASNOU 24H

695 797 939
VENC LLICÈNCIA DE TAXI
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L’alumnat de cinquè de l’escola
Ocata guanya el X Premi Conviure
a Catalunya amb la seva
cooperativa Ándele, ándeleee
Alumnes i professorat, acompanyats d’autoritats municipals, van assistir
al lliurament de premis al Parlament
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RAMON BOADELLA

L’

alumnat de cinquè de
l’escola Ocata ha estat reconegut amb el X Premi
Conviure a Catalunya per
la seva cooperativa Ándele, ándeleee.
L’alumnat i el professorat, acompanyats per la regidora de Promoció
Econòmica, Sílvia Folch, i la d’Ensenyament, Meritxell Blanch, van rebre
el guardó al Parlament en un acte oficial. El projecte ha estat desenvolupat
dintre del programa Cultura Emprenedora a l’Escola, promogut per la
Diputació, en el qual l’alumnat ha
treballat les competències bàsiques
(des de matemàtiques, els nous llenguatges digitals o l’expressió artística
fins a aspectes com l’autoestima) i la
cultura emprenedora (han après a
crear una cooperativa i les gestions
que això comporta). L’objectiu de
l’empresa creada és produir pinyates
i articles de festa inspirats en el folklore mexicà, que van posar a la venda a
la Fira Gastronòmica.
Per acostar-se al món de l’emprenedoria, l’alumnat de cinquè d’Ocata va visitar la Casa del Marquès per
conèixer els recursos que des d’allà
es posen a l’abast de les persones
emprenedores. Com a cloenda del
programa Cultura Emprenedora a
l’Escola i com a reconeixement per
la seva participació, l’alcalde, Jaume
Oliveras, i la regidora Sílvia Folch, van
visitar l’escola Ocata el dilluns 23 de
maig per fer uns obsequis a l’alumnat.
El Premi Conviure a Catalunya l’atorga
l’Associació d’Antics Diputats del Parlament al millor programa pedagògic
dedicat a formar les noves generacions de catalans i catalanes.

Els escolars, membres del professorat i representants de l’Ajuntament i del Parlament.

Conclusions de l’alumnat de l’escola Ocata

(Fragment del discurs que un dels alumnes va llegir al Parlament en el moment de recollir el premi)
Per a tots nosaltres l’emprenedoria va molt més
enllà del fet de constituir una empresa. Emprenedoria és haver après actituds actives per a la
transformació de les nostres idees en projectes,
tant vitals com professionals.
L’emprenedoria ha aconseguit desenvolupar les
nostres habilitats comunicatives, la responsabilitat, el treball en equip i l’autoconfiança. Totes
aquestes competències s’han desenvolupat de
manera transversal, amb valors democràtics i
d’absoluta igualtat.
• Les nostres decisions s’han pres sempre de manera consensuada, tots els membres han tingut
el mateix pes en les resolucions.
• Els estatuts de l’empresa els hem fet nosaltres

mateixos. Ens hem pogut autogovernar amb la
nostra pròpia jurisdicció.
• El fet de conviure dia a dia amb els companys i
sentir i escoltar idees diferents, i sovint molt llunyanes a les pròpies, fa que la tolerància sigui
una habilitat a treballar i a posar en pràctica.
• Hem afavorit la solidaritat. El fet d’estar dins
d’un grup que va a la recerca d’un mateix objectiu fa que ens hàgim d’ajudar entre nosaltres,
que no hàgim de competir, que puguem treure
el millor de nosaltres mateixos i veure la validesa
de l’altre.
• S’ha afavorit un diàleg real. S’ha hagut de respectar la paraula entre nosaltres, hem hagut de
dialogar, ens hem hagut de moderar i gestionar.

El Centre de Formació de
Persones Adultes es prepara
per al curs vinent
El CFPAM ofereix una desena de cursos i tallers, des d’alfabetització fins a la
preparació per a l’accés a cicles formatius de grau superior

SÒNIA HERNÁNDEZ

J

a està en marxa el procés d’informació i matrícula per als
ensenyaments que ofereix el
Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou (CFPAM). El
23 de maig es va fer pública la seva
oferta, que inclou una desena de cursos i tallers, des del taller d’alfabetització fins al curs de formació per a les
proves d’accés als cicles formatius de
grau superior. També es pot fer el curs
per preparar l’accés al cicles formatius
de grau mitjà, així com el que ajuda
a obtenir el graduat en educació secundària per a persones adultes (GES).
A més a més, el CFPAM ofereix tallers d’acolliment lingüístic en català
(en horari de matí i de tarda), anglès
inicial (1 i 2), de pràctica de la llengua
anglesa i d’informàtica inicial. Trimestralment, també es fan altres tallers
d’informàtica per familiaritzar-se amb
el mòbil i Internet, amb els processadors de textos, o ja un nivell una mica
més avançat, conèixer programes de
tractament de la imatge i del so, de
fulls de càlcul, de bases de dades i
de presentació de continguts.

A la imatge, una
de les classes del
centre.

Les persones interessades en algun
d’aquests ensenyaments poden informar-se a la reunió que es farà el 15
de juny (18 h), a la seu del CFPAM, a
l’edifici d’Els Vienesos. Pel que fa als
alumnes ja matriculats que volen continuar la seva formació, hauran de for-

malitzar la preinscripció fins al 10 de
juny. Un cop finalitzada la matrícula
d’aquest alumnat, es publicarà l’oferta
de places restants, el 16 de juny, per
fer les noves inscripcions entre el 20
i el 28 de juny a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (OAC, Roger de Flor, 23).

El taller d’aquarel·la de Carles de la Torre
finalitza amb la mostra dels treballs dels alumnes

AJUNTAMENT DEL MASNOU

El taller d’aquarel·la que l’artista Carles de la Torre imparteix a l’alumnat de diversos cursos
de primària dels centres del Masnou va cloure el dissabte 14 de maig amb la tradicional
exposició dels treballs de l’alumnat. A la mostra va assistir, a més de l’artista, la regidora
d’Infància i Ensenyament, Meritxell Blanch, i l’alcalde, Jaume Oliveras. Carles de la Torre
fa més de vint anys que visita els alumnes de primària amb l’objectiu de transmetre,
mitjançant tallers, la passió per la pintura als nens i nenes. Aquesta exposició és un recull
d’aquests tallers i de les obres dels infants. A la imatge, les autoritats municipals, Carles de
la Torre i una de les assistents a l’acte, que va guanyar l’obra que s’hi va sortejar.
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Finançament

9Sense
mesos
interessos
La teva fusteria d’alumini

Per conèixer totes les nostres botigues
i tots els productes, visita el nostre web

E
OMPT
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Q
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PUBL

Aparcament gratuït
al davant de la botiga
C/ Amadeu I, 33 C
(carretera d’Alella)
08320 El Masnou
Tel. 93 540 45 00
masnou@grupoalmansa.com
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COMUNITAT

La Festa Major se celebrarà del 23 de
juny al 3 de juliol i reprèn la llegenda
dels tres elements fundacionals

A la foto, un moment del pregó de l’any passat, on es va explicar
la llegenda que fa de fil argumental a la celebració.

Davant l’èxit de l’any passat, el fil conductor de la celebració tornarà a girar
al voltant de les tres nimfes: Terra, Mar i Foc

L

a Festa Major de Sant Pere
2016 se celebrarà des de la
revetlla de Sant Joan, el 23
de juny, fins al 3 de juliol.
Gràcies a la bona resposta rebuda
l’any passat i a la valoració positiva
que es va fer des de la comissió de
festes, enguany el fil argumental torna a ser la llegenda de les tres nimfes
que simbolitzen els elements fundacionals del Masnou: la terra, el mar i
el foc. Cal destacar, però, que el mar
tindrà una presència destacada.

Tot i que encara no ha transcendit el
programa de festes –al mes de juny
s’editarà un número especial del butlletí El Masnou Viu dedicat de manera
íntegra a la Festa Major–, sí que des
de l’Ajuntament s’ha avançat que els
grups musicals que protagonitzaran algunes de les actuacions més
destacades són Blaumut, que amb
el seu reeixit tema Pa amb oli i sal ha
aconseguit premis importants i ha
esdevingut un grup de referència
de la música catalana; Animal, una

CONCERTS

Blaumut, Animal i Guille
Milkyway són
les propostes
musicals per a
aquest any

proposta que combina pop, reggae
i soul desinhibit, i el discjòquei i productor musical Guille Milkyway.
Altres cites destacades seran:
el 25 de juny, la cercavila dels tres
elements i el pregó; el 28 de juny, el
correfoc infantil, les havaneres i el
tradicional castell de focs d’artifici;
el dimecres 29, la missa solemne
concelebrada, el concert i el ball tirat
amb l’orquestra La Principal de la
Bisbal, i el dissabte 2 de juliol, el correfoc gran.
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ACTUALITAT

La Policia Local du a terme
diverses campanyes per
incrementar la seguretat
i la protecció de l’espai públic
S’estudia la delimitació de places d’aparcament de vehicles de dues rodes
per millorar la convivència amb els vianants
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DISCIPLINA
VIÀRIA

Es fa un control
intensiu per
prevenir conductes de risc
MOTOS

S’està estudiant la possibilitat de crear
aparcaments
nous per a
motos

foranis a la població, fet que provoca
un increment de les infraccions.
La campanya es complementa amb
altres accions de suport, com ara
controls d’alcoholèmia i de velocitat,
control de les distraccions (ús del
mòbil, navegadors, etc.) i de seguretat passiva (casc i cinturó).

Sílvia Folch
Regidora de
Seguretat Ciutadana

Entenem la seguretat ciutadana
com un dret que ha de garantir
la tranquil·litat i el benestar de la
població, però també el manteniment de l’espai públic. Per això
creiem que cal conscienciar, amb
informació en primera instància,
els infractors per modificar certes
actituds. Si la manca de respecte
continua, es fan necessàries les
sancions per tal de preservar el
benestar general. Les accions de
la Policia Local s’emmarquen en la
campanya “El Masnou és casa teva”,
perquè entre tots hem de garantir
la convivència a la nostra població.

Més aparcaments per a motos
Una altra intervenció que està duent
a terme la Policia Local és la que té
com a objectiu establir estacionaments de vehicles de dues rodes. Es
pretén ordenar l’estacionament per
minimitzar la comissió de conductes
i infraccions que poden generar conflictes amb el vianant o problemes
relacionats amb el trànsit. La comissió de via pública ha treballat sobre

aquestes problemàtiques i aquest
projecte per resoldre-les. La proposta final està actualment en fase
de gestió i tramitació de pressupost
per a l’adquisició de la senyalització
corresponent. Amb els espais que se
senyalitzaran s’aconseguirà ordenar
l’aparcament per estacionar unes 90
motos aproximadament.
MIREIA CUXART

D

es de mitjans del mes
d’abril, i fins passat l’estiu,
la Policia Local del Masnou està duent a terme
una campanya de control intensiu
de la comissió de conductes infractores relacionades amb la disciplina
viària. Sense descuidar el control
ordinari de la resta d’infraccions,
l’objectiu d’aquest control intensiu
és prevenir determinades conductes
de risc, millorar la seguretat dels
usuaris més febles i vulnerables de
la via pública, és a dir, els vianants,
i afavorir la fluïdesa de la mobilitat
interna de persones i vehicles.
Les accions que es controlen i se
sancionen són: els estacionaments
incorrectes que poden tenir alguna
relació amb la producció d’accidents (girs, reducció de la visibilitat,
etc.), els vehicles sobre la vorera i
en espais de vianants, els vehicles
en passos de vianants, els vehicles
estacionats incorrectament a les places reservades per a persones que
disposin de la targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat
reduïda i els vehicles a les zones
de càrrega i descàrrega. Des del 18
d’abril, ja s’ha superat la vuitantena
de denúncies per infraccions.
Aquesta campanya de seguretat vial es mantindrà fins al 30 de
setembre, però es preveu la possibilitat que, en cas que el bon temps
continuï, s’allargui durant el mes
d’octubre, atès que durant l’estiu
augmenta la presència de vehicles

Dos agents de proximitat en un carrer de la vila.

Sanció als propietaris de gossos
que malmeten l’espai públic
A començament del mes de maig,
la Policia Local va iniciar una cam-

ARXIU AJUNTAMENT

Un vehicle estacionat de manera incorrecta.

ARXIU AJUNTAMENT

panya informativa sobre la tinença
responsable d’animals, que està
regulada per una ordenança que,
entre altres, estableix l’obligatorietat de recollir les defecacions dels
animals al carrer, censar-los i posar-los el xip identificador. Aquesta
intervenció es va fer coincidint amb
la campanya “El Masnou és casa
teva”, que vol conscienciar la ciutadania de la necessitat de la seva
implicació per a la preservació de
l’espai públic.
La policia va intensificar la
vigilància a les zones on s’havia
detectat la presència de gossos i
indicis de la comissió d’infraccions.
Un cop finalitzada la fase informativa, a mitjans del mes de maig, va
començar la sancionadora, que es
porta a terme en dues franges horàries, en els torns de matí i tarda,
si bé la resta del temps els agents
també presten una atenció especial
al control de les conductes que
suposen infraccions a l’ordenança
municipal.
Aquesta campanya és una
mostra que l’Ajuntament treballa

Un dels espais habituals on aparquen les motos.

per solucionar les molèsties causades per les persones propietàries
d’animals de companyia que no
compleixen l’ordenança municipal.
Però, a més, el 4 de maig es va fer la
primera trobada de la comissió de
convivència amb animals domèstics. L’objectiu de la reunió va ser
presentar davant la ciutadania les
actuacions que es volen realitzar
per millorar la convivència entre els
animals de companyia i les persones, i de recollir les propostes, els
suggeriments i les problemàtiques
per part de la ciutadania i dels
diferents col·lectius implicats. S’hi
van tractar temes relacionats amb
la presència d’excrements a la via
pública, la tinença responsable
d’animals, el cens d’animals de
companyia i els espais per a gossos. Tots aquests temes es troben
al Pla d’Actuació Municipal, que
marca les estratègies i accions que
el Govern municipal vol dur a terme durant el mandat 2015-2019. És
previst que es realitzin més trobades per tal de recollir aportacions
de la ciutadania.
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CULTURA
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Obres d’artistes joves decoren
El Casinet fins al 19 de juny
Els creadors han estat treballant en els seus projectes des del mes de febrer
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SÒNIA HERNÁNDEZ

F

ins al proper 19 de juny
es pot observar a les parets exteriors d’El Casinet
l’exposició del projecte
Jove Creació, que es va inaugurar
el diumenge 8 de maig. La mostra
s’ha impulsat i recuperat des de la
Regidoria de Cultura. Des del mes
de febrer els artistes joves de la vila
han estat treballant en creacions
pictòriques amb el suport de l’associació BLANCDEguix i l’Ajuntament.
El tema proposat per realitzar els
respectius murals era “mapa i territori” i, a partir d’aquí, cada creador
ha reflectit allò que li suggeria el
tema.
Ara, de les parets exteriors d’El
Casinet pengen les vuit obres de
grans dimensions (2 x 2 metres)
dels artistes que participen en
aquesta edició: Hèctor Casas, Andoni Maiki, Laura Fontseré, Maria Casanovas, Ariadna Mir, Marc Solanas,
Martina Mefano, Rita Galanó i Laia
Vera. Una bona representació va ser
present a la inauguració que es va
fer el 8 de maig. També hi van assistir Núria Fuselles, de BLANCDEguix
i comissària del projecte; l’alcalde,
Jaume Oliveras, i la regidora de Cultura, Neus Tallada. Els dos edils van

coincidir a afirmar que la mostra és
el reflex del suport que el consistori
vol donar a les manifestacions dels
joves, tant en l’àmbit de la participació com en l’artístic.
El projecte respon a la voluntat
del Govern municipal de crear es-

A la imatge, un
moment de la
inauguració de
l’exposició, el 8 de
maig.

pais de participació en l’àmbit de
les arts escèniques i visuals, un propòsit que es recull al Pla d’Actuació
Municipal (PAM). Alhora, es dóna
suport a la tasca dels joves artistes i
se’ls dóna l’oportunitat d’exposar el
seu treball.

3

2

5

7

Els joves creadors parlen de la seva obra
Martina Mefano (1)
El meu mural tracta sobre la constant influència
i la pressió de convencions que s’imposen davant una cosa no formada, com un tros de plastilina per modelar. És una crítica a la contínua
manipulació d’enteniment davant una forma
que encara neix.
Ariadna Mir (2)
Trobo que és una experiència enriquidora ja
que correspon tant als creadors com als espectadors. És bonic el fet de plasmar en una tela el
que els joves contemporanis d’avui dia sentim i
volem compartir, i omplir de vida un espai a través d’accions com aquestes, que van més enllà
de les institucions privades i obren portes visuals a tot tipus de públic. Gràcies a BLANCDEguix
per facilitar-nos un espai de creació i apostar
per iniciatives de caràcter cultural que fomenten l’esperit de les futures generacions.
Marc Solana (3)
Vaig decidir realitzar un autoretrat perquè és
una bona forma d’introspecció i una excusa per
reflexionar al voltant de la pròpia imatge i allò
que representa. Em vaig fer dues fotografies
i vaig triar la pitjor, el contrari del que faria la
majoria de la gent per por a no ser com s’espera que siguin. Aquesta obra és un clam a la
imperfecció humana, fruit d’una fotografia que
es consideraria, a priori, errònia, que quedaria
descartada i que jo vaig decidir plasmar en una
tela de grans dimensions.
Laura Fontseré (4)
Quan em van explicar la proposta em va sorprendre la mida en què havíem de treballar, mai
havia treballat en tan gran format i quan vaig
començar a fer el dibuix inicial vaig adonar-me
de com era de diferent. Ens van proposar que
el tema fos identitat i espai, a mi em va venir al
cap una imatge relacionada amb allò que tots
podem portar a dins.

Rita Galanó i Laia Vera (5)
Hem decidit aquesta cara tan impactant amb
els nostres dos estils diferents.
Cadascuna de nosaltres ens hem dedicat a treballar a la nostra manera la cara d’aquesta noia.
Hem personalitzat el costat que ens corresponia mirant de plasmar l’expressió .
Hem combinat el blanc i el negre amb el vermell per tal d’emfatitzar-ho. Diferents projeccions d’un mateix tema; a partir del mateix,
punts de vista diferents.

Andoni Peña (6)
Aquest projecte m’ha ajudat de manera tècnica a centrar-me en el món dels formats grans,
ja que ha estat un descobriment positiu per representar els meus paisatges. Gràcies a aquest
treball he tingut l’oportunitat de pintar una crítica social a la construcció massiva de l’ésser
humà sobre la terra.
Maria Casanovas (7)
Va ser molt interessant, ja que mai havia treballat en un format tan gran. Això, lligat al tema
que ens donaven, que t’obligava a treure part
de tu, de les teves pors, va fer que realment fos
un projecte del qual em sento molt orgullosa
d’haver participat.
Héctor Casas (8)
En el meu procés intervenen de manera significativa l’audiovisual, la música i molt de
temps d’observar i pensar què faré abans de
posar-me a pintar. Per a la creació del meu treball utilitzo oli sobre tela; per a mi, el rei de la
pintura. En les meves obres la protagonista és
la figura humana (i sobretot la dona), la qual
poso en relació amb espais interiors i la llum i
els seus reflexos, buscant l’harmonia entre les
parts per tal de crear una atmosfera poètica.
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CULTURA

El Masnou combina patrimoni
local i enoturisme per celebrar
el Dia Internacional dels Museus
L’itinerari El Masnou. Terra de Mar es fa cada quart diumenge de mes

E

l diumenge 22 de maig, el
Masnou va celebrar el Dia
Internacional dels Museus
amb el seu itinerari pel

A la imatge, Can Xala,
una de les parades de
l’itinerari

patrimoni local El Masnou. Terra de
Mar. Excepcionalment, el recorregut
habitual de cada quart diumenge
de mes va finalitzar amb una de-

gustació de vins de la DO Alella
a la Casa de Marquès. D’aquesta
manera, la vila va combinar les possibilitats del patrimoni local amb
l’enoturisme, una fórmula que va
donar un gran resultat. Una trentena
de persones, que havien esgotat les
places disponibles per a l’activitat,
hi van prendre part. La regidora de
Cultura, Neus Tallada, ha anunciat
que aquesta fórmula es repetirà als
mesos de juliol, agost, setembre i
desembre.

AJUNTAMENT

El gran joc d’El
Masnou. Terra de Mar
es farà el 2 de juliol
L’altra activitat prevista per celebrar el dissabte 21 de maig el Dia
Internacional dels Museus, el gran
joc d’El Masnou. Terra de Mar, que
proposava als joves un joc de pistes i de rol pels indrets de l’itinerari,
es va cancel·lar. L’organització ha
anunciat que es torna a programar
per al 2 de juliol.

POL FRUITES I VERDURES
Vine i tasta la nostra varietat d’arrossos

Productes de proximitat (km 0) d’alta qualitat,
fruita de temporada i d’importació,
àmplia gamma de productes asiàtics,
refrescs...
Ens trobaràs a l’avinguda
de Joan XXIII, 38 - El Masnou

Servei a domicili: Tel. 606 603 133
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ESPORTS

La Cursa popular del Masnou proposa
gaudir de l’esport en família
La inscripció es pot fer el mateix diumenge 29 o fins a esgotar a les 800 places

El diumenge 29 de maig se celebra la quarta edició de la Cursa popular del Masnou. El principal objectiu de la convocatòria és difondre els
aspectes positius de la pràctica de l’esport i fer-ho en família. El recorregut és de 5 quilòmetres, que es desenvolupen pel passeig Marítim,
al costat del mar, amb la sortida i l’arribada al Club Nàutic del Masnou, que col·labora en l’organització. En finalitzar la cursa, les persones
que hi participin podran gaudir d’un refrigeri a les instal·lacions del Club Nàutic i de la piscina de l’equipament. Les inscripcions per participar-hi es poden fer fins al mateix diumenge 29 de maig, fins al dia abans per Internet, i el mateix dia a la sortida de la cursa. Fins al 24 de
maig les inscripcions també es van poder fer al Complex Esportiu Municipal. L’organització ha previst la participació de 800 persones, de
totes les edats, que podran córrer conjuntament. Les persones que s’hi inscriguin rebran una samarreta tècnica i una bossa amb obsequis.
Més informació a elmasnou@lasansi.com o www.cursaelmasnou.com.

ODONTOLOGIA I ESTÈTICA INTEGRAL

Dr. Ignacio Sala
ESTÈTICA I IMPLANTS

CLÍNICA AL MASNOU

Dr. Sergio Fuentes
ORTODÒNCIA I PERIODÒNCIA

Dr. Miguel Contreras
CIRURGIA ORAL I IMPLANTS

CLÍNICA A PREMIÀ DE DALT

Av. Joan XXIII, 110, baixos
08320 El Masnou
(Barcelona)

Les Teixidores, 1, local 20
08338 Premià de Dalt
(Barcelona)

Tel. 93 540 26 25

Tel. 93 751 47 74
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ENTREVISTA

Miquel
Aldana
Cuiner

Miquel Aldana fa un parèntesi a la seva frenètica activitat
per atendre a ‘El Masnou Viu’.
SÒNIA HERNÁNDEZ

A finals del mes de novembre del 2015, tots els mitjans de comunicació van parlar del
Masnou: el restaurant Tresmacarrons havia estat reconegut amb la seva primera estrella
Michelin. A partir d’aquest moment, el responsable de tot, Miquel Aldana, va veure com
el seu projecte creixia exponencialment: el telèfon del seu restaurant no deixa de sonar.
De fet, durant un moment de conversa, qualsevol pot comprovar com el Whatsapp rep
missatges constantment. Als seus 36 anys, viu intensament aquesta explosió, fins i tot
ha obert un altre establiment a Barcelona, però sense oblidar quin és l’origen i la base
de tot plegat.
Què va suposar guanyar
l’estrella Michelin?
Més de mig any després, encara
continuem adaptant-nos-hi. És un
canvi radical, d’un dia per l’altre,
i has de vigilar molt perquè no
se te’n vagi de les mans, perquè
primer tens uns clients habituals i
una manera concreta de treballar
i d’afrontar el dia a dia. I, de sobte,
canvia tot, tot es multiplica per
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tres. El més urgent va ser buscar
personal, que no és tan fàcil, no és
una feina que pugui fer qualsevol,
si tens algú que no li agrada, al final
desmereix el projecte de tothom
que hi ha darrere i que sí que està
empenyent.
Què defineix el projecte
del Tresmacarrons?
Canviar constantment, ser dinàmic.

“Hem canviat
molt des que
vam començar, però som
els mateixos”

Hem canviat molt des que vam
començar, i intueixo que també
serem molt diferents dintre de
cinc anys. Ara estem en un procés d’evolució, sense fer un canvi
radical. Ens ha canviat el tipus de
públic i la quantitat de feina, tot i
que aviat deixarem de ser novetat.
Hem estat fent 270 coberts a la
setmana. Anàvem a tot drap. Ara
potser ha baixat una mica, molt

poc, però una mica. Són cicles que
es van cremant, als quals t’has
d’anar adaptant, de vegades d’una
manera més radical, com ha estat
aquest cas, i d’altres d’una manera
més tranquil·la. És el que sempre
hem volgut, ens hem adaptat al
client i hem intentat sempre fer allò
que li agrada al client, sempre que
ens agradi també a nosaltres, per
descomptat. Al final, hem d’estar
convençuts del que fem.
Podria definir la filosofia
de la seva cuina?
És un restaurant familiar que intenta fer les coses bé. Sota el nostre
criteri, que insisteix a fer les coses
molt bé, amb tot el que comporta:
molta feina, molt de compromís,
molt d’esforç, molta pressió... Com
més bé vols fer les coses, més expectatives té la gent quan ve a casa
teva. De vegades no ho aconseguim, és una realitat, no pots agradar a tothom.
Quina és la clau de l’èxit?
El compromís. De vegades has de
valorar i saber veure també quan
t’equivoques, quan encertes i quan
ho fas malament. Per exemple, quan
ja portes uns dies o una setmana
fent un plat i no quadra o no agrada
per molt que t’agradi a tu, si no li
agrada a la gent, l’has de treure. O
de vegades t’equivoques, perquè
tots ens equivoquem, si el Messi falla gols jo també em puc equivocar;
llavors, has de tenir la capacitat de
rectificar, d’acceptar-ho i després de
demanar disculpes. De vegades s’ha
de ser humil i autocrític.
Per què va instal·lar el seu
restaurant al Masnou?
Perquè sóc d’aquí de tota la vida.
Bé, de Premià de Dalt, però sempre
m’he mogut per aquí. Tothom em
deia que m’instal·lés a Barcelona
perquè hi ha molta gent, però
també és cert que allà hi ha molta proposta, que s’obren molts
restaurants, però que també en
tanquen moltíssims. Al final, tens
molta competència. Pel que jo volia
proposar, considerava que no teníem competència al Masnou. I hem
evolucionat molt, el que estem fent
ara no és el mateix que fèiem fa sis
anys quan vam inaugurar, sí que
és una línia semblant, però jo crec
que cada cop fem una cosa més

“Som un restaurant familiar que intenta fer les
coses bé. El
nostre criteri
és intentar
fer les coses
molt bé”
“De vegades
has de valorar i saber
veure també
quan t’equivoques. S’ha
de ser autocrític”
“No volem
ser tendència, perquè el
següent pas
és deixar de
ser-ho”

fina, més acurada, més elegant,
més delicada a l’hora d’executar.
És ideal, tinc un restaurant amb
llum, amb una sala diàfana, tenim
aparcament. Molts clients de Barcelona ens diuen que triguen menys
a venir aquí que no pas anar a la
Barceloneta. La distància no són els
quilòmetres, és el temps. I per a mi
també era important el vermut,que
és una cosa per la qual he apostat
sempre: poder fer una cerveseta a
la barra mentre esperes, el dissabte
veus els velers fent regata.
Quan va decidir el nom ja era
una manera d’avisar fins a on
vol arribar?
Havia estat treballant a París, i allà
li diuen macarrons a les estrelles
Michelin. I com que no se’ns acudia
cap nom, se’ns va ocórrer posar-li
Tresmacarrons. Ens va fer gràcia i
ens va agradar de seguida. El nom
buscava que la gent es recordés
de tu de seguida. Quan comences
has de ser cridaner, però elegant.
I, al final, és un nom català, és de
cuina catalana, de la iaia, fàcil de
recordar... Vam assolir l’objectiu. I,
després, la gent de la gastronomia
veia una broma una mica descarada a aquest nom: començàvem
sense pressió perquè ja teníem les
estrelles des del començament.
Per què va decidir fer-se cuiner?
Perquè, a casa, el fet de menjar
sempre ha estat un acte molt valorat. Jo sempre explico a la gent
que jo sempre he dinat a casa als
migdies, ma mare ens cuinava. És
una pena el que està passant en
l’àmbit domèstic, perquè s’estan
perdent totes aquestes coses que
els de la meva generació i de generacions enrere vam poder gaudir:
un menjar casolà diari, una cuina
molt de temporada... A casa, el fet
de seure a taula a menjar era una
festa. Estudiava COU, vaig repetir,
el primer any me’n van quedar tres,
al segon any me’n van quedar cinc,
i vaig pensar que no anava bé, així
que vaig fer un canvi de direcció.
Un dia em vaig assabentar que es
podia estudiar cuina i vaig pensar
que volia ser cuiner. Per aquella
època també treballava els caps
de setmana repartint pizzes, a una
pizzeria de Tiana, sense adonar-me
sempre estava a la cuina amb el
cuiner. Així que me’n vaig anar

a Sant Pol i vaig estudiar cuina, i
ràpid vaig veure que no volia ser
cuiner, que volia tenir un restaurant, que no és el mateix. Em vaig
plantejar què havia de fer per
muntar un restaurant: formar-me, i
que havia d’anar amb els millors o
a les grans cases, gent puntera, que
és on aprendràs, i agafar vicis dels
bons, no dels dolents.
Ara que se’n parla tant de cuina,
quins són els seus referents?
Només dos: Julián Martínez i Pere
Graupera, que són els meus veritables mestres. Com a referents, Joan
Roca, perquè és un gran cuiner i
una gran persona, un home honest,
senzill, elegant, pots parlar amb ell
del que vulguis.
Què opina d’aquest moment
d’efervescència que viu la
gastronomia?
És una equivocació, un error, però
ven. És una qüestió mediàtica, de
televisions, de la premsa... Tot i que
la premsa ja fa molt de temps que
en parla, però d’una manera més
especialitzada. El que trobo és que
al final la gastronomia s’està convertint en un Sálvame Deluxe. Jo no llegeixo res, me n’he cansat; abans ho
llegia tot, però ara me n’he cansat.
Ara sempre dic que la gastronomia
s’acaba a la porta del Tresmacarrons,
perquè tot és tendència i tothom
vol ser tendència. Jo ara sóc tendència, però m’ha vingut de retruc, no
ho buscava. Ho estic gaudint, però
sé que això s’acaba. Al final hem de
tocar de peus a terra, i quan deixis
de ser novetat has de continuar endavant amb els clients de sempre,
amb el que feies abans, amb els que
continuen venint i amb el mateix rol
de cuidar molt els clients i estar molt
per ells. Fer una cuina regional, perquè jo cuino per a gent del Maresme, per a catalans, jo no sóc internacional. Tu vas al celler i hi ha molt
de públic internacional. Nosaltres,
de moment, no juguem a aquesta
lliga, i no sabem si ens interessa. El
que volem és portar les coses amb
naturalitat, com hem fet fins ara, fer
el que ens agrada i el que creiem i el
que vingui serà benvingut, però no
fer res perquè ho fan els altres ni per
voler ser tendència, perquè quan ets
tendència el següent és deixar de
ser tendència i, al final, ens interessa
la constància.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Imatges del record
El Masnou ja està preparat per a l’arribada de l’estiu, per això recordem imatges
d’estius passats. A la imatge apareixen dues dones recolzades davant una caseta
de bany a la platja als anys 1910-1920. Al fons s’observen carros de cavalls. Les
casetes de bany servien per canviar-se la roba de carrer pel vestit de bany. Al
Museu Municipal de Nàutica, s’hi pot veure una caseta de bany de l’època. La
fotografia és una placa de vidre estereoscòpica.
La fotografia estereoscòpia es va fa molt popular durant les primeres dècades
del segle XX i consistia a fer dues fotografies iguals, lleugerament desplaçades,
que, després, vistes amb un aparell especial, feia l’efecte d’imatge amb profunditat i relleu, talment com una imatge en 3D.
Autor: Desconegut. Procedència: Arxiu Municipal del Masnou.
Col·lecció Joaquin Cabezas. Fotografia número 13718.

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.

M’AGRADA

L Í N I A D I R E C TA
El Masnou Viu us convida a fer una pregunta a un regidor o regidora 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.

M’agrada, quan arriba el bon temps, passejar per alguns
racons que té el Masnou, que fan que sigui una vila única.
Marta Hernández

El Masnou a les xarxes
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat 21 maig
Comença un cap de setmana amb el comerç i la
gastronomia com a protagonistes #elMasnou http://bit.
ly/1OAq40U
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat 12 maig
Manel Joseph presentarà el seu segon disc en solitari a
#eecanhumet #elMasnou bit.ly/1scpQng pic.twitter.com/
baxbEQFrMS

NO M’AGRADA

Aquesta furgoneta està aparcada
d’aquesta manera, davant de
casa nostra, durant tot el cap de
setmana. El carrer és el de Jaume
I. Per aquest carrer passa l’autobús
i al terra de la calçada, a banda i
banda, està marcada una línia discontinua que marca l’espai que ha
de quedar lliure perquè pugi passar l’autobús. Escassament a 300
metres de casa nostra, on hi ha el
casal de la Policia Local, hi ha una
zona que està pensada i adequada perquè aparquin furgonetes
com aquesta. Enric Cabré

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat 12 maig
@LaplaCarme ensenya com exposar públicament una
empresa o projecte #elMasnou #casamarques http://bit.
ly/1scIhrU
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat 8 maig
Cinc quilòmetres d’esport i diversió. Ja heu reservat dorsal a
la #cursa popular? http://bit.ly/1qKJNjI #elMasnou
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat 6 maig
Els dies 11,12 i 13 tornen les Jornades @enlairat @
elmasnou_cat , @ajalella i @ajTeia bit.ly/1WKLdXG pic.
twitter.com/IQL0HihO5D
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat 6 maig
Les #platges i el #port de la vila lluiran la #banderablava
aquest estiu #elMasnou http://bit.ly/1TrtD5w pic.twitter.
com/mcgAkLVcw2
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ENTITAT

CLUB DEL RITME AFROLLATÍ

CLUB DEL RITME AFROLLATÍ

Jordi Torrano
President

Una de les sessions organitzades per l’entitat al teatre d’El Casino.

Un concert en un bar ja desaparegut del Masnou, Els Pajaritos, el 16
de gener del 2006 és considerat el
punt de partida d’aquesta entitat,
que enguany celebra la seva primera
dècada, efemèride que van celebrar
al mes de febrer amb un concert. El
nom de l’entitat ja és una prova de la
passió que senten per la música llatina. Per a la seva creació, va ser determinant l’empenta del seu president,
Jordi Torrano, amb la complicitat de
Quino Béjar. L’objectiu inicial era oferir a la vila la possibilitat de conèixer
els instruments de percussió llatina:
congues, bongos, güiros, maraques,
caixó, etc., mitjançant cursos i tallers;
així com l’organització de concerts
de grups o músics professionals, que
mostressin el seus treballs a alumnes
i a la població en general.
Al llarg d’aquests deu anys, han
fet un centenar de concerts de tots
els gèneres musicals, sempre amb
una secció rítmica. El balanç de la
seva primera dècada és la celebració de deu Nits del Ritme, quinze
Ballades de swing a El Casino i tres
a Ca n’Humet, amb la Big Band Jazz
Maresme, sis balls de salsa a El Casino
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L’objectiu
de l’entitat
era oferir la
possibilitat
de conèixer
la percussió
llatina
Aquest
2016 celebren el
seu desè
aniversari,
amb música
i ball

i quatre estius a una guingueta de
la platja on programaven concerts
cada dijous. Els membres de l’entitat
se senten satisfets de pensar que les
seves activitats han servit per crear
escola i perquè apareguin noves entitats que es dediquin al ball.
Quant a la part negativa, els agradaria comptar amb una mica més
de suport de la població. Tot i així,
es conformen amb el petit format
“fem feina de formiga –afirmen–,
però sempre amb qualitat i oferint la
professionalitat dels grups que ens
visiten”. De la mateixa manera, estan
molt agraïts amb les persones que
han anat seguint la seva trajectòria, la
seva passió per la música i el suport
dels seus seguidors els encoratgen
a continuar. De fet, consideren que
haver arribat als deus anys és el seu
principal èxit. Entre els projectes de
futur, un cicle de 12 concerts a la terrassa d’un restaurant de la vila, que
aniran a càrrec del grup de so cubà
Ashé Quartet. I com a projecte estel·
lar, a l’octubre, celebraran els 10 anys
amb una Nit del Ritme, en què seran
presents els amics que els han acompanyat a dalt i a baix de l’escenari.

Com valora la situació en què
es troba la música al Masnou?
Com totes les arts en general, la
música forma part de la cultura,
i la cultura és molt infravalorada
pels polítics i el poble en general,
no pas els d’ara, sinó tots. Parlo
pel que jo conec, des de l’any
1979, que vaig entrar a formar
part de la comissió de festes,
amb la Carme Giralt de regidora
de Cultura. Només s’ha de mirar
el pressupost que es destina a
cultura i veureu com n’és d’important en comparació a altres
departaments.
Quin sentit té una entitat
com el Club del Ritme?
Totes les entitats tenen sentit,
cada una amb la seva feina aporta més possibilitats al poble de
reunir-se, trobar-se i establir una
relació de veïnatge sana i feliç.
Mai han de ser tancades, han
d’oferir a qualsevol veí la possibilitat de participar-hi. A la nostra
en concret donem eines de formació i difusió de la música.
Com afecta la seva tasca
la trajectòria dels músics?
I del públic?
És una relació molt equilibrada,
els músics presenten els seus treballs i el públic ho rep, mostrant
als músics la seva aprovació, o
no. Nosaltres posem tot el nostre
coneixement al servei d’aquests
encontres i procurem que siguin
satisfactoris. Salut i Ritme als
Masnovins de fora i de dins!

Com podeu contactar-hi:
Tel. 620 854 393
clubdelritme@gmail.com
wwwclubdelritme.com.

AGENDA.
MAIG
Dijous 26
15.30 h / Biblioteca Joan Coromines

Com som els catalans?
Dades per comprendre la
societat catalana actual
Fins al 15 de juny. Informació sobre
com és la societat en què vivim, a
partir de les dades recollides per
l’enquesta Panell de Desigualtats
Socials a Catalunya (PaD).
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

16 h / Centre d’Empreses Casa
del Marquès

Taller de parlar en públic
Com exposar públicament la nostra
empresa o projecte?
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Escolàpies el Masnou

L’operació bikini i altres
mites alimentaris
Ho organitza: AMPA Escolàpies el Masnou

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Quotidianitats narrades o
com sobreviure al dia a dia
Esquetxos de la masnovina Elisenda
Guiu interpretats per Anna Martínez
i Carme Muns.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Del 26 de maig al 19 de juliol

11 h / Biblioteca Joan Coromines

El viatge de James.
Hora del conte especial
Roald Dahl
Adaptació creada per a la celebració del centenari del naixement de
l’escriptor Roald Dahl, any 2016. A
càrrec de la cia Teatre Aula.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

11 h / Biblioteca Joan Coromines

Passeig literari pel Masnou
Ruta literària que s’emmarca dins
el projecte comarcal “25 literaRutes pel Maresme”, basada en una
selecció de textos d’autors i autores masnovins: Vicenç Llorca, J. A.
Masoliver, Adriana Monclús, Esteve
Pujol, Anna Rossell i Mireia Vancells.
Cal inscripció prèvia, que podeu fer
a la Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

17 h / Parròquia de Maricel

Activitats per tothom!
Tarda d’activitats i jocs per a totes les
nenes i nens del poble!
Ho organitza: Esplai Sant Pere del Masnou

17 h / Carrer de Sant Rafael

Preparatius per a la Festa
de Corpus
Ho organitza: Associació de Veïns del carrer
de Sant Rafael

Diumenge 29
8 h / Carrer de Sant Rafael

Divendres 27
17 h / Pistes Pau Casals

III Festa del Medi
Ambient al Masnou
Activitats infantils, xocolatada i
animació.
Salvem el planeta. Activitats infantils per conscienciar sobre els valors
de la preservació del medi ambient.
Contacte: 609 800 148.
Ho organitza: Espai social Luz del Alba

19 h / Sala Joan Comellas
(Edifici Centre)

XXXVIII Premis Literaris
Goleta i Bergantí
Acte de lliurament. Veredicte dels
XXXVIII Premis Literaris Goleta i Bergantí i lectura dramatitzada de fragments de les obres guanyadores, a
càrrec del GAT. Aforament limitat.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Dissabte 28
10 h / Laboratoris Alcon Cusí, SA

Visita al Museu Cusí
de Farmàcia
Vuit grups per visita, cada 30 minuts,
des de les 10 del matí. Cal fer reserva
prèvia per visitar-lo. Adreceu-vos a
museucusi@rafc.cat o bé al telèfon
620 585 649. Places limitades.
Ho organitza: Museu Cusí de Farmàcia

Festa de Corpus
L’Associació de Veïns del carrer de
Sant Rafael celebra el Corpus amb
la realització d’una catifa de flors.
Ho organitza: Associació de Veïns del carrer
de Sant Rafael

10 h / Club Nàutic del Masnou

4a edició Cursa Popular
El Masnou
Cursa de 5 km pel passeig Marítim
per a infants, adults, gent gran i
famílies. www.cursaelmasnou.com
Ho organitza: Club La Sansi

11 h / Plaça Marcel·lina Monteys

Festa “perruna”
Concurs caní, desfilada de gossos,
xerrada, botiga solidària, rifa.
Ho organitza: ADAM

12 h / Pistes esportives Pau Casals

I Festa de l’Espai Social
Luz del Alba
Paella popular, ball flamenc, mostra
d’activitats.
Festa popular per a la família. Si
voleu reservar taula, truqueu al telèfon: 600 800 148. Paella popular i
servei de bar.
Ho organitza: Espai social Luz del Alba

18 h / Pistes esportives de Pau
Casals

I Festa de l’Espai social
Luz del Alba

A la nit, actuació del VII Festival d’art
Flamenc del Masnou. Servei de bar
amb sopar. Reserva la teva taula al tel.
600 800 148. Actuacions de country,
salsa, zumba, taitxí, balls moderns infantils, flamenc infantil i adults.
Ho organitza: Centre cultural i de lleure
Luz del Alba

19 h / Gent del Masnou

Diumenge amb lletres 7a temporada
Vetllada artística, amb poesia, monòlegs còmics, música, cant, fragments teatrals, dansa, contes... A
càrrec del grup RAUXA.
Ho organitza: RAUXA Arts Escèniques

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet

II Festival de Música del
Masnou
Cor Scandicus organitza la segona
edició del Festival de Música del
Masnou, que aquest any 2016 comptarà amb dues propostes: la primera
tindrà lloc el diumenge 29 de maig,
amb un espectacular concert a dos
pianos amb els intèrprets Miguel Ángel Dionis i la masnovina Ester Lecha.
Venda d’entrades a taquilla una hora
abans de l’espectacle i anticipades a
www.quedat.cat. Preu: 10 €.
Ho organitza: Cor Scandicus

Dimarts 31
10 h / Centre d’Empreses Casa
del Marquès

Presentacions atractives
amb PowerPoint
2 sessions: 31 de maig i 2 de juny de
10 a 14 hores. Formador: Iván Carnicero (speakerslab).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

JUNY
Dimecres 1
17 h / Cinema La Calàndria

Festa de la Gent Gran
(primera part)
Trilogia de conferències sobre el
Gran Musical Americà.
“El gran musical americà (I)”.
Accès amb invitació
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte 4
10 h / Edifici Centre

Disseny i tècniques de
muntatge de bijuteria
Inscripció: femfira@hotmail.com
Tel. 645 04 22 12.
Ho organitza: Fem Fira El Masnou

11 h / Biblioteca Joan Coromines

Presentació del llibre La
huella de las tortugas, de
Josep Mudarra Herrera
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

20 h / Parròquia de Sant Pere

Dimecres 8

Gloria RV 589 - Antonio
Vivaldi. II Festival
de Música del Masnou

17 h / Cinema La Calàndria

Segon concert del II Festival de Música del Masnou. Actuacions del Cor
Scandicus, Loiola Gospel Cor (Barcelona), les solistes Paula Sánchez-Valverde i Teresa Martínez i el conjunt
instrumental barroc.
Ho organitza: Cor Scandicus

Festa de la Gent Gran
(segona part)
Trilogia de conferències sobre el
Gran Musical Americà. Després de
cada conferencia es projectarà una
pel·lícula representativa de cada
dècada.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20 h / BLANCDEguix

Concert Jove Orquestra
de Cambra del Masnou

Dijous 9

Ho organitza: Associació BLANCDEguix, Ass.
A 4 quarts, Ass. Barri Antic

Diumenge 5

20.15 h / Cinema La Calàndria

La Cenicienta, Gioachino
Rossi
Òpera i ballet al Cinema La Calàndria
Preu: Anticipada: 10 €, Taquilla: 13 €

10 h / Patí Casino del Masnou

Ho organitza: Cinema La Calàndria i Royal
Opera House

Festival Pro Disminuïts
Psíquics del Masnou
Actuacions de diferents escoles i
entitats del nostre poble.
Ho organitza: Associació Pro-disminuïts
Psíquics del Masnou

Divendres 10
18 h / Ca n’Humet

Taller de Capoeira
Places limitades. Informació: pij@elmasnou.cat; 93 557 18 43 (en horari
del PIJ).

Dilluns 6
9 h / Arxiu Municipal

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dia Internacional dels Arxius
Fins al 9 de juny. L’Arxiu Municipal
mostra les seves instal·lacions.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte 11
9.30 h / Av. del Maresme s/n

21è Torneig 3x3 MASBOL

16.30 h / Centre d’Empreses
Casa del Marquès

Bàsquet al carrer.

Tallers per emprendre

Ho organitza: El Masnou Basquetbol

Itinerari de 5 sessions que acompanyen la realització d’un pla d’empresa. Durada: 5 sessions: dies 9, 14, 16,
21 i 30 de juny, de 16.30 h a 19.30 h.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

9.30 h / Ctra. de Barcelona - plaça
de la Llibertat

Fira d’artesania
Ho organitza: ADAC

11 h / Biblioteca Joan Coromines

Dimarts 7

Hora del conte. Contes a
la fresca

15.30 h / Centre d’Empreses
Casa del Marquès

A càrrec de Sílvia Serra. A partir de
4 anys.

Com guanyar diners: Models de negoci a Internet

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Sessió d’acompanyament per a persones emprenedores.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h / Port Esportiu

Semifinal Masnou xef
Semifinal del concurs Masnou xef.
La final es farà el 3 de juliol, durant
la Festa Major. Bases i informació a:
carnsyolanda@hotmail.com

18.30 h / Sala Joan Comellas

Herències i successions,
anàlisi de la situació

Ho organitza: La Colla de l’Hort

Conferència a càrrec d’Imma Texeira
Ceró, seguida d’un col·loqui obert a
la participació del públic assistent.
Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Vidas paralelas

Com gestionar eficaçment horaris
laborals i guanyar en qualitat de
vida i conciliació.

Lola, una antiga “bailaora”, ens dóna
a conèixer la història de la seva vida.
Venda d’entrades a taquilla una hora
abans de l’espectacle. També hi
haurà venda d’entrades anticipades
al local de Luz del Alba, contacteu
amb l’entitat 600 800 148.
També es representarà el diumenge
12 de juny a les 18 h.
Preu: 5 euros.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Luz del Alba

18.30 h / Sala polivalent de la
Biblioteca Joan Corominas

Ponència de Jordi Ojeda
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AGENDA.
Hora per concretar / Port Esportiu

Marina Day
Els ports esportius de tota la costa
del Mediterrani obren les seves portes, a més d’oferir una programació
plena d’activitats i tallers per a tots
el públics.
Ho organitza: Port del Masnou i Ajuntament
del Masnou

Del 26 de maig al 19 de juliol

i matrícula dels ensenyaments que
ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou (CFPAM).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària
Comentari de la novel·la La merla
blava, de M. Carme Roca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Diumenge 12

Dissabte 18

11 h / Plaça d’Ocata

Visita a la Mina d’Aigua
del Masnou
Us convidem a submergir-vos sota
terra per descobrir un tram de les
mines d’aigua Cresta i Malet, que
formen part d’un laberint de galeries de 27 km. Cal inscripció prèvia.

12 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Música i curtmetratges
Concert de fi de curs EMUMM.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20.30 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Família. Grup Galactus

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h / Parc temàtic Caramar

Circulació trenet cinc
polzades
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del
Masnou (AFEM)

18 h / Gent del Masnou

Changes i cançons
Concert de la coral jove de La Teatral
i representació de l’obra Changes, a
càrrec del grup What do You Mean.

Són les 8 del matí, som molts germans, només hi ha un lavabo, no
sabem si podrem aguantar tant…
Corre! Preu entrades: 3 euros.
Ho organitza: Associació La Teatral

Hora per concretar / Mercat
Municipal

Nit de tapes
Degustació dels productes dels paradistes del Mercat Municipal.
Ho organitza: Mercat Municipal

Ho organitza: Associació La Teatral

Dimarts 14
18.30 h / Sala Joan Comellas

La transició política
espanyola: la construcció
de la democràcia i usos
del passat
Conferència a càrrec de Javier Tébar
Hurtado, seguida d’un col·loqui
obert a la participació del públic
assistent. Acte per a socis
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Diumenge 19
11 h / Cementiri Municipal del Masnou.

Visita guiada El
Cementiri, un museu
a l’aire lliure
Cal inscripció prèvia: Oficina de Turisme - Casa de Cultura (93 55 718
34, turisme@elmasnou.cat); Museu
Municipal de Nàutica del Masnou
(93 557 18 30, museu.nautica@elmasnou.cat)
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Dimecres 15
L’Alt Empordà

Sortida al cap de Creus
Informació i reserves: Casal de Gent
Gran Can Malet (ptge. de Marià Rossell, 2. Tel. 93 555 47 26).
Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

18 h / Biblioteca Joan Coromines

Crea un llibre d’artista
Taller familiar
Activitat familiar per a infants a
partir de 6 anys. Inscripció prèvia
a partir de l’1 de juny. A càrrec de
Georgina Aspa.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

18 h / Els Vienesos

Sessió informativa de
l’oferta formativa CFPAM
Sessió informativa sobre l’oferta formativa i el procés de preinscripció
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Les nostres coses.
Els trapelles
Quines són “les nostres coses” ara
que tenim entre 8 i 12 anys? Quines
ens agrada que siguin? Som nois i
noies i ens passen moltes coses!
Preu: 3 euros

tar passant? Preu entrada: 3 euros.
Ho organitza: Associació La Teatral

Dilluns 20
18 h / Ca n’Humet

Taller Folrem llibretes
de patchwork
Taller per a joves d’entre 12 a 29 anys
Es farà durant dos dies, el 20 i 22 de
juny, on cosirem a mà i a màquina.
Places limitades.
Informació: pij@elmasnou.cat
Tel. 93 557 18 43 (en horari del PIJ).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 21

Swing a Ocata
Ballada de Lindy Hop
Cada tercer diumenge de mes omplim la plaça d’Ocata amb el millor
swing. Vine a ballar i a gaudir de la
música de 19 a 21 h. T’hi esperem!
Ho organitza: Associació Ple de Swing

19 h / Ca n’Humet

Teatre. La ràdio.
Actualitza Teatre
Què pot passar en una ràdio quan
l’home del temps comença a fer
prediccions estranyes? Què deu es-
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pij@elmasnou.cat; 93 557 18 43 (en
horari del PIJ).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

22 h / Plaça d’Ocata

Dissabte 2
8 h / Pl. de Ramón y Cajal

Mercat de segona mà

14è FASCURT. Festival
de Curtmetratges
del Masnou

Ho organitza: ADAC

El Fascurt16 se celebrarà del 7 al 9
de juliol a la platja d’Ocata, davant
la guingueta La Canya.
Tres dies de cinema amb més de 700
curtmetratges arribats d’arreu.

19 h

Ho organitza: Akonga amb la col·laboració
de l’Ajuntament

Recicla, aprofita el mercat de segona mà.

El gran joc del Masnou
terra de mar
Cal inscripció prèvia: 93 557 18 30;
museu.nautica@elmasnou.cat

Dissabte 9
10 h / Edifici Centre

18.30 h / Sala Joan Comellas

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Tradicions catalanes:
la nit de Sant Joan,
una nit màgica

21 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Disseny i tècniques de
muntatge de bijuteria

Òscar, una maleta, dues
maletes, tres maletes

Inscripció: femfira@hotmail.com.
Tel. 645 04 22 12.

Conferència a càrrec de Joan Soler
Amigó, 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 22

Venta d’entrades a taquilla una hora
abans de l’espectacle i anticipades a
www.quedat.cat i a Gent del Masnou
del 30/06 al 01/07, de 18 h a 20 h.
Preu: 8 €.
També es representarà el 3 de juliol
a les 19 h. al mateix Espai Escènic Ca
n’Humet.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h / Cinema La Calàndria

Festa de la Gent Gran
(tercera part)
Trilogia de conferències sobre el
Gran Musical Americà.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h / Ca n’Humet

Folrem llibretes de
patchwork
Taller per a joves d’entre 12 a 29 anys
El taller té una durada de dos dies, el
20 i 22 de juny, on cosirem a mà i a
màquina. Places limitades.
Informació: pij@elmasnou.cat
Tel. 93 557 18 43 (en horari del PIJ).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dijous 23
Festa Major
La Festa Major Terra, Mar i Foc se
celebrarà del 23 de juny al 3 de juliol.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Associació La Teatral

19 h / Plaça d’Ocata

JULIOL

Diimenge 26
11 h / Parròquia de Sant Pere

Itinerari “El Masnou.
Terra de Mar”
Un emocionant i enriquidor passeig
pels carrers, edificis i racons més sorprenents de la vila del Masnou. Cal
inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h / Parc temàtic Caramar

Circulació trenet cinc
polzades
Ho organitza: Amics del Ferrocarril “AFEM”

Dilluns 4

Ho organitza: Fem Fira el Masnou

20 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Entre línies.
Teatre la follia
Perquè, a vegades, si vas al fons de
les coses, no són el que semblen…
Preu: 4 €.
Venda d’entrades a taquilla una hora
abans de l’espectacle i anticipades a
www.quedat.cat.
Ho organitza: Associació La Teatral

18 h / Ca n’Humet

Taller de manga
Taller per a adolescents de 12 a 17
anys. El taller té una durada de tres
dies: el 4, 18 i 25 de juliol.
Places limitades. Informació: pij@
elmasnou.cat; Tel. 93 557 18 43 (en
horari del PIJ).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 5
18 h / Maresme Waves (el Masnou)

Taller de Paddle Surf
Adreçat a adolescents de 12 a 17
anys. Places limitades. Informació:
pij@elmasnou.cat; 93 557 18 43 (en
horari del PIJ)
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimecres 6
19 h / Ca n’Humet

Viatjar low cost
Xerrada impartida per Quaderns de
Bitàcola. Adreçada a joves i adolescents amb ganes de conèixer nous
recursos per viatjar.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dijous 7
18 h / Maresme Waves (el Masnou)

Taller de Paddle Surf
Adreçat a adolescents de 12 a 17
anys. Places limitades. Informació:

Diumenge 10
11 h / Plaça d’Ocata

Visita a la Mina d’Aigua
del Masnou
Us convidem a submergir-vos sota
terra per descobrir un tram de les
mines d’aigua Cresta i Malet, que
formen part d’un laberint de galeries de 27 km.
Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dilluns 11
18 h / Ca n’Humet

Fem una faldilla de
patchwork
Taller per a joves d’entre 12 a 29 anys
El taller té una durada de dos dies:
l’11 i 13 de juliol, on cosirem a mà
i màquina.
Les places són limitades. Informació:
pij@elmasnou.cat; 93 557 18 43 (en
horari del PIJ).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 12
18 h / Maresme Waves (El Masnou)

Taller de Paddle surf
Adreçat a joves de 18 a 29 anys.
Les places són limitades. Informació:
pij@elmasnou.cat; 93 557 18 43 (en
horari del PIJ).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

No us perdeu cap de les activitats que es fan a la vila
Dijous 14
Maresme Waves (el Masnou)

Taller de Paddle Surf
Adreçat a joves de 18 a 29 anys
Les places són limitades. Informació:
pij@elmasnou.cat; Tel. 93 557 18 43
(en horari del PIJ).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres 15
19 h / Ca n’Humet

Les millors app per
viatjar amb el mòbil
Xerrada impartida per Quaderns de
BitàcolaAdreçada a joves i adolescents amb ganes de conèixer nous
recursos per viatjar.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Platja d’Ocata, zona de davant
de l’estació de tren

Els secrets del fons del mar
Teatre familiar a partir de 4 anys
La Júlia i en Pep ens faran participar dels seus jocs, descobriments
i, també, embolics, sobre diferents
aspectes de la platja i el mar. A partir
de 4 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19.30 h / Plaça d’Ocata

Ballada de sardanes
Ballada de sardanes amb la cobla
Iluro i el seu repertori.
Ho organitza: Agrupació Sardanista

Diumenge 17
19 h / Plaça d’Ocata

Swing a Ocata
Ballada de Lindy hop
Cada tercer diumenge de mes omplim la plaça d’Ocata amb el millor
swing.
Vine a ballar i a gaudir de la música,
de 19 a 21 h.
T’hi esperem!
Ho organitza: Associació Ple de Swing

Dilluns 18
21.30 h / Ca n’Humet

Taller de fotografia
nocturna
Adreçat a joves de 18 a 29 anys
Places limitades. Informació: pij@
elmasnou.cat; Tel. 93 557 18 43 (en
horari del PIJ).
Fins al dia 21 de juliol.

Altres informacions
Deixalleria mòbil
Del 24 al 29 de maig: aparcament Amadeu I
Del 7 al 12 de juny: Torrent Can Gaio
Del 21 al 26 de juny (dia 24 de juny, festiu): Pau Casals
Del 5 al 10 de juliol: aparcament Amadeu I
Del 19 al 24 de juliol: Torrent Can Gaio
L’horari de la deixalleria mòbil d’Alella, el Masnou i
Teià, només per a particulars d’aquestes tres poblacions, és el següent:
De dimarts a dissabte: de 9.30 h - 14 h i de 16.30 h
- 18.30 h
Diumenge: de 10 h a 13.30 h
Dilluns: TANCAT
Bonificació per ús de la deixalleria fixa i mòbil:
o De 6 a 9 vegades: 10 % de descompte en la taxa
d’escombraries de l’any anterior.
o A partir de 10 vegades: 20 % de descompte en la
taxa d’escombraries de l’any anterior
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.

Ca n’Humet et forma: aula d’estudi assistit
Els dimarts, 31 de maig i 7 i 14 de juny, de 18 a 20 h,
en aquest taller s’ajuda a estudiar amb diverses tècniques i també a fer els treballs de classe. L’activitat està
dirigida a adolescents d’entre 12 i 18 anys.
Tertúlia literària al voltant del llibre Las mujeres que corren con los lobos
El grup de lectura Dones del Masnou organitza una
reunió, dos dissabtes al mes, d’11 a 12.30 h, a la seva
seu, ubicada al CIRD (plaça de la Llibertat, 17), per
llegir i comentar el llibre Las mujeres que corren con
los lobos, de l’escriptora i psiquiatra Clarissa Pinkola
Estés. Fan préstec del llibre.
Per a més informació, truqueu al telèfon 628 62 54 37.
Activitats continuades de l’entitat Afibromare
L’entitat organitza sessions d’estiraments, els dilluns;
txikung o meditació, els dimarts, i psicomotricitat, els
dimecres. Totes les sessions s’inicien a les 17.30 h i es
duen a terme a Els Vienesos.
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. Totes són
gratuïtes però l’aforament és limitat.
Per a més informació i inscripcions podeu trucar al
telèfon 600 800 148.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

C/ Navarra, 58 - El Masnou - Tel. 93 540 75 42
www.agoraclinicmaresme.com
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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.

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

El Masnou, municipi emprenedor
El Masnou és un municipi compromès
amb l’emprenedoria. El passat mandat
va representar un pas important amb
l’inici del Centre d’Empreses Casa del
Marquès. En l’actualitat, aquest equipament ja es troba a ple rendiment i
en plena ocupació. Els emprenedors
que estan instal·lats en aquest centre

Romà López
Regidor del Grup
Municipal de CiU

Millorem la platja
Comença la temporada de platja i tant
la d’Ocata com la del Masnou tornaran
a lluir de nou les respectives banderes
blaves, les quals són un reconeixement
a la qualitat de les nostres platges i dels
seus serveis, i ens encoratgem a seguir
treballant per millorar-les.
La platja és un dels actius més importants que tenim al municipi i, com a
tal, busquem fomentar unes platges de
qualitat i per a tothom. Una fita amb la

Francisco
Avilés
Portaveu del
Grup Municipal
de Ciutadans

Segona oportunitat
El proper 26 de juny, per segona
vegada en sis mesos, els espanyols
estem cridats a triar els nostres representants per dirigir el país. Si
no fos perquè la frase és autèntica,
podríem pensar que es tracta d’una
broma del dia dels Innocents. I això
perquè el 20 de desembre la ciu-
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de negocis poden desenvolupar la
seva tasca d’inici i consolidació de les
seves empreses. Enguany hem celebrat les segones jornades de l’Enlaira’t, una iniciativa conjunta entre els
tres municipi (Alella, Teià i el Masnou),
on hi ha hagut una gran participació
d’empreses i emprenedors. També,
aquest darrer cap de setmana, hem
assistit a la dissetena edició de la Fira
Comercial i Gastronòmica. Enguany
hem comptat amb un increment
molt important, tant pel que fa a la
participació d’establiments com a la
gran afluència de públic. Un èxit de
col·laboració entre l’Ajuntament i la

Federació del Comerç, la Indústria i el
Turisme del Masnou.
Però al Masnou existeix també
una realitat industrial important,
d’empreses petites i mitjanes que
excel·leixen en els seus respectius
àmbits. Empreses molt especialitzades que treballen amb humilitat i eficiència. Empreses que innoven i són
capdavanteres en el seu sector, on
exerceixen lideratge. Empreses que
també generen ocupació de qualitat.
I empreses radicades al nostre municipi que s’obren i miren al món. Cal que
tots plegats, i amb l’impuls de l’Ajuntament, contribuïm a promoure i di-

fondre aquestes realitats empresarials
i que anem dotant-nos de tots aquells
mecanismes que facin possible mantenir un sector industrial i de serveis
important al nostre municipi.
El Masnou també compta amb
un servei d’ocupació local per intentar donar resposta, tant pel que fa a
la formació com a les necessites que
puguin tenir les empreses ubicades
al nostre municipi. Ens cal continuar
impulsant les mesures socials necessàries per mantenir la cohesió social
del nostre municipi; però el foment de
l’ocupació i l’emprenedoria són peces
fonamentals per sortir d’aquesta crisi.

qual hem i continuarem treballant és la
millora de l’accessibilitat de les platges i
els seus serveis, perquè tots els masnovins puguem gaudir-ne.
Encara queda molta feina per fer;
però, en aquest sentit, durant la temporada passada i la present, entre d’altres
actuacions, les passeres de formigó situades entre el Club Nàutic del Masnou i el
carrer Capitans Comellas s’han allargat
i adaptat a les persones amb mobilitat
reduïda mitjançant la col·locació d’unes
illes. Així com també, aquest estiu està
previst instal·lar una passera de fusta
que tindrà una amplada d’1,80 metres
que arribarà fins a pràcticament tocar
l’aigua.També s’han instal·lat dos seients a les dutxes, un a la dutxa situada
a l’alçada del baixador de la plaça Llibertat i un altre a la platja del Masnou.

Aquestes millores en l’accessibilitat de
la platja s’han dut a terme a les zones
que queden més a la vora dels accessos
adaptats des del passeig i de l’aparcament habilitat.
Sempre hem mostrat el nostre
compromís per la conservació i el manteniment del recurs natural que suposa
la platja, regulant-ne la utilització i els
diferents usos per tal de tenir una platja
on tinguin cabuda diferents activitats.
Un dels usos en el qual s’està treballant és el d’oferir espais a la platja on
es puguin practicar diferents esports.
En aquest sentit, a la platja del Masnou
s’instal·larà, durant tota la temporada i
com a prova pilot, un canal de natació
en aigües obertes. El canal va destinat
a aquelles persones que realitzen triatlons o que competeixen o practiquen

la natació en aigües obertes i que fins
ara tenien dificultats per a la pràctica de
l’esport. Un dels accessos al canal serà a
l’alçada del pas de Can Teixidor, que facilitarà el desplaçament. En aquest sentit,
esperem en les properes temporades
regular la comptabilització d’altres usos
esportius a la platja, per tal de fomentar
un turisme esportiu i de qualitat.
Per a les properes temporades volem estudiar la possibilitat d’establir zones d’ombra a la platja, a les quals es pot
donar diferents usos, però sobretot que
siguin un lloc on els més petits puguin
resguardar-se del sol.
Finalment, volem felicitar el Port del
Masnou per haver tornat a aconseguir
el guardó Port Bandera Blava, el qual
distingeix el treball que porta a terme
quant a la protecció del medi ambient.

tadania ja va votar i va escollir els
representants que va considerar i,
sobretot, va decidir que no donava
un xec en blanc a cap partit i ens
obligava a formar aliances raonables que portessin Espanya a una
situació d’estabilitat i progrés urgida per la crisi que en ocasions dóna
símptomes de millora i, en d’altres
ocasions, de complicació. Complicació que s’explica pel ja massa llarg
període d’inestabilitat per la manca
de decisió del PP i el PSOE per arribar a acords de importants que donin solucions de continuïtat a allò
que es va votar inequívocament.

Ciutadans va optar, no sense risc,
per triar el camí de l’acord i d’allà
va sortir una aliança inicial amb el
PSOE esperant que el PP s’hi afegís.
No només no va ser així, sinó que
tots dos es van embrancar en una
dialèctica impròpia de dues formacions que haurien de desitjar
el millor per al nostre país. Si bé
l’esforç realitzat per Ciutadans no
ha evitat noves eleccions, almenys,
sí que ha evitat que aquest país estigués governat per un populista
com Podemos, amb un feble, molt
feble, Partido Socialista que, sense
dubte, hauria estat una desgràcia

per al progrés i benestar d’aquest
país.
El 26 de juny tornarem amb el
mateix esperit i ens presentem com
l’única força capaç de pactar amb
els partits que no volen ni trencar
Espanya ni agermanar-se amb la
Veneçuela de la fam o la Corea del
Nord de la dictadura militar. Serem
els garants del centre reformador
perquè, avui més que mai, els espanyols necessitem caminar plegats,
enterrar els bàndols i aixecar una
nació que demana a crits ser gran
d’una vegada per totes.
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Màxim
Fàbregas
Portaveu del
Grup Municipal
d’ICV-EUiA-E
Més i millors ajuts per al pagament de l’IBI
A proposta d’ICV-EUIA, les famílies més necessitades del Masnou tindran més i millors ajuts
per al pagament de l’IBI de 2016.
El 21 d’abril, el Ple va aprovar una proposta d’ICV-EUiA per modificar les condicions
que ERC-CiU havien fixat per poder gaudir
d’aquests ajuts que, per un total de 50.000 €,
estan al pressupost municipal de 2016 a proposta nostra.
Els principals objectius de les modificacions
eren els següents:
1. Augmentar el nombre de persones beneficiàries dels ajuts.

Ernest Suñé
Portaveu del
Grup Municipal
del PSC-CP

Assetjament laboral per un acord
entre ERC i Ciutadans al Masnou
Recentment, determinades accions
i decisions del Govern del Masnou
ens amoïnen i molt, ja que mantenen
tots els símptomes d’assetjament
laboral sobre persones que, a més
de la seva provada professionalitat i
treball, no han donat cap argument

Federico
de las Heras
Portaveu del
Grup Municipal
del PP
Temporada de platja
La temporada s’inicia amb força, amb el
suport de dues banderes blaves que esperem que atreguin visitants a gaudir de
la nostra vila. El Masnou és un dels tres
municipis de Barcelona que les ha obtingudes, la qual cosa val la pena aprofitar.
Als accessos a la platja (estacions, passos
subterranis) manquen panells informatius
on s’especifiqui l’oferta gastronòmica i cultural pròpia. Una acció dedicada ajudaria

Aquest objectiu s’ha aconseguit amb dues
mesures:
a) S’ha augmentat fins a 60.000 € el màxim de
50.000 € que proposava el Govern per al valor
cadastral (VC) de l’habitatge.
b) S’ha augmentat el nivell màxim d’ingressos familiars proposat pel Govern per poder optar als
ajuts i, a més, els ingressos es fixaran segons el
nombre de persones que formen la unitat familiar.
2. Augmentar l’import màxim de l’ajut que es
pugui aconseguir.
Aquest objectiu també s’ha aconseguit amb dues
mesures:
a) S’ha augmentat fins al 60 % (el Govern proposava el 50 %) el percentatge sobre la quota de
l’IBI que s’aplicarà per calcular l’import de l’ajut.
b) S’ha augmentat, fins als 350 € , l’import màxim
de l’ajut que es podrà obtenir (un 75 % més que
els 200 € que fixava el Govern).
Així s’aconsegueix, per exemple, que una família
que viu en un habitatge de VC = 50.000 € pugui
obtenir un ajut de 300 € quan, amb la proposta
del Govern, només hagués obtingut un ajut de

200 € (el màxim fixat per ERC-CiU)
3. Establir un tracte diferenciat a les famílies monoparentals.
S’ha acordat considerar les famílies monoparentals com a col·lectiu específic a l’hora de fixar els
ingressos màxims que el Govern proposava per
poder optar als ajuts.
Aquest és el quadre resum de les modificacions
aprovades:

ICV-EUiA celebrem que, per primera vegada en
molt temps, el Govern hagi acceptat una de les
propostes que, mes rere mes, hem anat plantejant amb l’objectiu de millorar les condicions de
vida de la ciutadania i que, un cop rere l’altre,
ERC-CiU han rebutjat.
ICV-EUiA exigirem al Govern que, en el moment de la convocatòria, informi suficientment
la ciutadania per evitar el que va succeir l’any
2014: només hi va haver 17 sol·licituds, 7 de les
quals es van denegar per no complir els requisits,
tot i que dels 50.000 € destinats als ajuts només
es van utilitzar 1.700 €.
Ens oferim per ajudar i assessorar aquelles
famílies que ho necessitin, així com per resoldre els dubtes que hi pugui haver ara o en el
moment de la convocatòria. Les persones interessades poden contactar amb el nostre Grup
enviant un correu electrònic a icv@elmasnou.
cat o bé demanant-nos una entrevista a l’edifici
de l’Ajuntament.

ni motiu objectiu per ser tractats
d’aquesta forma.
No ésser convocats a reunions,
no ser informats de canvis de treball,
ser apartats dels espais de poder
legítims que els corresponen o destinar-los a tasques per sota de les seves responsabilitats són unes poques
de les humiliacions a les quals estan
essent sotmeses aquestes persones
des de principis de mandat. I ningú
no ha dit res. La por a les represàlies
plana sobre els afectats...
La darrera, però, supera amb
escreix el que hom està disposat a
suportar. El Govern del Masnou, i en
el seu nom la Sra. Sílvia Folch, ha ma-

niobrat per forçar els policies a poder
ser remoguts del seu lloc de treball,
com si destorbessin, en arribar a una
determinada edat. La tasca de la majoria de sindicats ho ha impedit, tot i
l’esforç i l’obstinació del representant
del CSIF, que donava suport a les tesis del Govern.
Les queixes del col·lectiu, encapçalades per un caporal, han suposat
la seva destitució del càrrec de cap
de Sala, un lloc de confiança del
cap de policia. Els arguments de la
regidora, gens objectius, parlen de
pèrdua de confiança, però són mentida: darrera hi ha un càstig envers
aquesta persona per la seva fermesa

a no ser doblegat en la defensa del
col·lectiu.
I també hi ha un premi: el representant del CSIF serà compensat per
la seva aquiescència, mal·leabilitat i
seguidisme envers les decisions del
Govern amb el seu nomenament
com a nou càrrec de confiança.
Aquesta persona és, a més, president de Ciutadans del Masnou, màxim representant d’aquesta formació
al Maresme i marit d’una regidora de
Ciutadans a l’Ajuntament, i suposa,
sense cap mena de dubte, l’avançament d’un acord polític entre ERC i
Ciutadans al Masnou.
Aquest és el preu de l’acord.

a retenir els visitants de dia i donar-los a
conèixer els nombrosos establiments locals i llocs per visitar.
Platja no és només sol: és serveis i
ocupació. Potenciem-ho.

un recorregut a mig termini. A la vista de
la situació, urgeix abordar aquesta problemàtica.
Els darrers mesos s’han creat i/o regulat diversos consells consultius a la vila.
Potser seria el moment de convocar-los i
tractar amb transversalitat aquest tema.

hauria de ser l’objectiu de tots els partits,
ja que ocupació és feina, i feina és benestar per a tothom.
I es pot tenir clar que no hi ha esquerra, ni populisme, ni formulisme màgic, i
menys independentisme que ho plantegi
en el seu programa, almenys seriosament.

Atur al Masnou
Al març, el Masnou va registrar un 10,65 %
d’aturats, tendència millorada a l’abril
amb un descens interanual del 3,20 %.
A la resta del país es replica la tendència
a la baixa, i és el handicap que cal batre
els propers anys. Però res no és fruit de la
casualitat, sinó d’una política econòmica
seriosa.
Així, i tenint en compte la campanya
electoral en què entrem de nou, aquest

Subvencions a entitats
Del 6 de maig al 4 de juny s’obren les
bases per sol·licitar subvencions per part
de les entitats del Masnou. 97.000 € per
distribuir segons els criteris que estableix
el Govern. Ponderen amb punts per accedir-hi “el seu interès públic” i la “correspondència amb les línies, plans i programes del Govern municipal”. Així que toca
alinear-se, no es quedin pel camí. Sense
comentaris.

Habitatges de lloguer al Masnou. Missió impossible?
Sense construcció als darrers anys i amb el
canvi de tendència de la compra al lloguer,
el Masnou es troba als mínims d’oferta
d’habitatges, abundant fins fa poc més
d’un any. Aquest fet –ignorat pel Govern
municipal– està provocant una pujada de
preus, associada a una menor oferta.
Dintre de les competències municipals, hi caben actuacions per minimitzar
aquestes tendències. Però no n’hem vist
cap. I qualsevol que es planifiqui tindria
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ELIMINACIÓN de TATUAJES...
y... MANCHAS en la PIEL
con LÁSER Nd. YAG...
en pocas sesiones y prácticamente sin dolor

• TATUAJES:
OSCUROS (negro, azul marino)
CLAROS y de COLOR (verde,
azul, rojo, marrón, etc.)
• TATUAJES DE CEJAS
Y LABIOS (micropigmentación)
• QUEMADURAS
Antes

Después

Antes

Después

Antes

Después

• ARAÑAS VASCULARES
(telangiectásias) y VARICOSIDADES
Antes

• PUNTOS ROJOS
DE RUBI

• MANCHAS DE SOL
(léntigo actínico)

Antes

Después

• ELIMINACIÓN DE HONGOS EN LAS
UÑAS PIES Y MANOS (onicomicosis)
Antes

• MANCHAS DE NACIMIENTO
(hemangiomas)

Después

• ROSÁCEA

• MANCHAS
DE LA EDAD

• QUERATOSIS
SEBORREICA

Después

DEPILACIÓN DEFINITIVA
CON LÁSER DE DIODO

TRATAMIENTOS DE MEDICINA ESTÉTICA
• MESOTERÁPIA con FACTORES de CRECIMIENTO,
ÁCIDO HIALURÓNICO y VITAMINAS y AMINOÁCIDOS.
• MESOTERAPIA para la CELULITIS.
• ACÚMULOS de GRASA LOCALIZADA con INFILTRACIONES
de AQUALIX.
• PEELINGS QUÍMICOS (médicos): medios y profundos.

• RELLENO de ARRUGAS con ÁCIDO HIALURÓNICO.
• FLACIDEZ RETENSADA con HILOS TENSORES
(Lifting no quirúrgico).
• BÓTOX (toxina botulínica), tratamiento de las ARRUGAS
de EXPRESIÓN.
• REMODELACIÓN de LABIOS, PÓMULOS, SURCO NASO-LABIAL...

Medicina Estética Masnou
Dr. J. Albareda (Medicina estética)
Dr. Francisco Mora (Cirugía estética)
Raquel Moruno (Esteticista)

C/ Amadeu I, 32 B - El Masnou

Tel. 93 540 18 71

