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CARTA DE
L’ALCALDE

Ens trobem ja a les portes de les festes de Nadal. Un calendari atapeït d’actes i esdeveniments que s’inicien amb la Fira de Santa Llúcia i acaben amb la cavalcada de Reis. Els
nostres carrers i equipaments s’ompliran d’actes de tot tipus adreçats a totes les edats,
especialment als nostres infants. Una programació que també és possible gràcies a les
entitats de la nostra vila que, un cop més, contribueixen al gaudi d’aquestes festes. En la
darrera Jornada d’Entitats celebrada a la plaça de la Llibertat ja vam tenir una demostració
de la vitalitat de la nostra xarxa associativa.
En un altre àmbit, no puc deixar d’esmentar la mala notícia de la paralització de les obres
de construcció del nou pavelló poliesportiu, deguda a la suspensió que n’ha sol·licitat
l’empresa constructora. Des del mateix moment de la notícia ens hem posat a treballar per
tal de poder reemprendre el projecte amb les millors condicions possibles. Per altra banda,
la primera fase del Parc Vallmora està finalitzant a bon ritme i aviat tirarem endavant, en
aquest indret, la construcció d’un gran parc infantil. També els treballs del nou Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible del Masnou (2016–2021) avancen a bon ritme. Aquest pla serà
l’instrument que haurà de permetre millorar la mobilitat en el nostre municipi i prioritzar
la pacificació dels carrers en tot l’àmbit del nucli antic de la nostra vila.
Espero que tots plegats gaudim d’unes bones festes de Nadal i que iniciem el nou any 2017
amb força per assolir tots els projectes individuals i col·lectius que ens permetin millorar
dia a dia el Masnou.

SUMARI
La pintora masnovina Queralt Viladevall
és l’autora de la portada d’aquest any
amb què El Masnou
Viu us desitja un bon
Nadal.
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NADAL

Un temps per explorar
els beneficis dels espais,
els llenguatges
i els recursos comuns

L’activitat ‘Prohibit no tocar’ de l’any passat té molt en comú amb la Città Infinita.

E

l temps de lleure fa possible
que es creïn espais i temps
propicis per compartir
experiències i pensaments
amb les persones del nostre entorn.
Si més no, aquest és un dels objectius fonamentals de les activitats
organitzades per les associacions
del municipi i l’Ajuntament per al
període de vacances de Nadal. Des
de les diverses àrees d’activitat, tota
l’Administració local i els col·lectius
que treballen per a la comunitat
vetllen perquè tot funcioni per
aconseguir un Nadal ple de moments enriquidors.
El dissabte 10 de desembre, la
Fira de Santa Llúcia, com és tradicional, marcarà l’inici oficial de les
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DINAMISME
COMERCIAL

El Nadal és un
bon moment
per endinsarse en l’oferta
comercial de
la vila

SÒNIA HERNÁNDEZ

SÒNIA HERNÁNDEZ

La Fira de Santa Llúcia, La Città Infinita, les fires d’artesania, els tallers d’expressió
i la cavalcada, entre altres, conformen una programació nadalenca molt diversa

La Fira de Santa Llúcia tornarà al pati del Casino.

festes. La Federació de Comerç, la
Indústria i el Turisme del Masnou,
amb la col·laboració de l’Ajuntament , organitza aquesta cita del
comerç i la gastronomia locals. A
més d’oferir els típics productes
necessaris per a una celebració ben
tradicional, s’hi duran a terme actuacions musicals, una desfilada de
moda, tallers de cuina, de circ i diversos formats d’àpats, entre altres
propostes. Hi haurà una quarantena de parades i quatre food-trucks.
La Fira se situarà al pati del Casino
fins al dia 11 de desembre.
A més de la Fira de Santa Llúcia,
durant el mes de desembre, el Masnou acollirà la celebració de diverses fires d’artesania.

Sílvia Folch
Regidora de Promoció
Econòmica

La campanya de Nadal és una bona
oportunitat per fer més estrets els
vincles entre el comerç local i la ciutadania. Treballem per a això: les fires, la
campanya “Queda’t”, el comerç segur,
són exemples del nostre esforç. Com
també ho és el nou web elmasnou.cat/
quedat, que posem en marxa i que és
molt intuïtiu, fàcil i versàtil. Està adaptat a qualsevol tipus de dispositiu
mòbil i ofereix informació al ciutadà
allà on es trobi. Aquest web, permetrà
posar a l’abast de tothom i amb un sol
clic tota l’oferta comercial del Masnou.

La campanya “Queda’t al Masnou” continua creixent
Bosses ben
nadalenques i 300
euros per gastar als
comerços locals com
a premi
Davant els bons resultats aconseguits en les edicions
anteriors, la campanya de promoció del comerç local
“Queda’t al Masnou” enguany ha fet un pas decidit
endavant. El funcionament del concurs continua
sent el mateix, amb petites variacions en el procediment: per la compra a tres establiments diferents es
pot obtenir una bossa reutilitzable i molt nadalenca
i entrar en el sorteig de 300 euros per gastar als comerços de la vila. Enguany, per aconseguir la bossa,
caldrà omplir els tres segells de la targeta de fidelització que facilitaran els comerços i bescanviar-la
a uns dels tres punts fixos de la campanya: a l’espai
cívic Els Vienesos (de l’1 al 23 de
desembre), a l’Edifici Centre (tot
el mes) i a l’ Oficina de Turisme
/ Casa de Cultura
(tot el mes), o bé, al
punt mòbil (PIMM)
durant la Fira de
Santa Llúcia. El
sorteig dels 10
vals de 300 euros es farà el
dimarts 3 de
gener.

TOT PRODUCTES
ECOLÒGICS

Votar el millor
aparador festiu

Una de les novetats de la campanya
d’enguany és el concurs d’aparadors.
Els comerços i restauradors que hi prenguin part han de decorar els seus aparadors de temàtica i esperit nadalencs. Un
jurat professional triarà els tres millors,
que se sotmetran a votació a la pàgina
web municipal www.elmasnou.cat perquè la població pugui votar el guanyador. Els premis són lots de productes del
Masnou, valorats entre 50 i 150 euros.
Els guanyadors es donaran a conèixer
el dia 5 de gener, a la plaça d’Europa,
abans de l’arribada de Ses Majestats els
Reis d’Orient.

ELABORACIÓ
PRÒPIA

Un nou web
en suport del
comerç
“Queda’t al Masnou” deixa de ser únicament el nom de la campanya nadalenca
per promoure el comerç local i esdevé
un nou espai virtual, el nou web www.
elmasnou.cat/quedat, que persegueix el
mateix objectiu. A més a més, aquesta plataforma vol esdevenir una eina
d’utilitat perquè els comerços millorin
la seva comunicació amb la població del
Masnou informant dels seus serveis i les
seves localitzacions, de les seves ofertes
i de les activitats destacades relacionades amb el comerç i la gastronomia.
L’objectiu és que el portal virtual sigui
una seu a la xarxa on es pugui trobar
qualsevol aspecte relacionat amb el
comerç del municipi i que faci explícit i,
alhora, dinamitzi el potencial i els recursos dels establiments masnovins.

MIREM
PER TU!!!

MOLT

BONES
Busques varietat i qualitat en la carn?

FESTES!

MERCAT MUNICIPAL. Parades 26 i 40

SERVEI A
DOMICILI

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

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

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

Tel. 93 540 74 99 - ecofruitmasnou@gmail.com
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NADAL

Seguretat al comerç i a les celebracions

P

erquè totes les activitats
previstes i organitzades
amb cura puguin desenvolupar-se de la manera més
satisfactòria possible, la Policia Local
realitza, durant les dates nadalenques,
diverses campanyes informatives,
de control i de suport. D’una banda,
ha editat un díptic informatiu sobre
comerç segur que es distribuirà pels
establiments del municipi. El document inclou tota una sèrie de consells
al voltant de la seguretat en referència
als sistemes d’alarma i tancament; sistemes de protecció mecànics i electrònics dels productes o sobre els diners
a caixa. El díptic també ofereix una
sèrie d’indicacions sobre el comportament que cal adoptar en casos de
robatori, així com d’altres consells.
D’altra banda, a partir del 20 de
desembre i fins al dia 5 de gener, s’intensificarà la presència de les patrulles
a les zones comercials de la vila amb
la intenció de prevenir incidents i
robatoris. Amb accions com aquesta,
el cos policial municipal vol continuar
treballant amb l’objectiu de ser una
policia de proximitat amb una bona
comunicació amb la ciutadania.
En la mateixa línia, i en coordinació amb el Servei Català de Trànsit, és
previst dur a terme una campanya
de control d’alcoholèmia entre el 14
i el 23 de desembre, per conscienciar
de la importància de no mantenir
actituds temeràries en la conducció
durant unes dates en què es realitzen
tants desplaçaments.

POLICIA LOCAL

Consells de seguretat
per als comerços del Masnou
Amb relació als sistemes d’alarma i tancament

*
*
*
*
*
*
*

Què cal fer si us roben?
Mantingueu la calma.

Instal·leu un sistema d’alarma visible des de l’exterior i
connecteu-los sempre que tanqueu el vostre local.

No feu front a l’acció de robatori.
Seguiu les instruccions que us donin.

Si el tipus de negoci ho permet, és aconsellable
instal·lar-hi un sistema de timbre i control en l’obertura
de la porta d’accés.

Observeu els atracadors per poder-ne donar
una bona descripció a la policia.
Intenteu agafar matrícules i la direcció de fugida.

És recomanable instal·lar un polsador d’alarma silenciosa.

Altres sistemes de seguretat

No toqueu res manipulat pels lladres.
Truqueu inmediantament a la policia.

Instal·leu sistemes d’intercomunicació (com poden ser
telèfons, intèrfons, transmissors, etc.) entre les diferents
zones de l’establiment.

Tanqueu les portes i no deixeu entrar ningú.
Mantingueu el telèfon lliure.

Valoreu la conveniència d’instal·lar sistemes que permetin visionar tots els racons de l’establiment (miralls,
càmeres, etc), ja que, a més de facilitar la vigilància, són
dissuasius.

Sol·liciteu als testimonis que es quedin i intenteu
que recordin el que han vist.

Doteu de sistemes de protecció mecànics o electrònics
els articles exposats a la venda i mantingueu fora de
l’abast del públic els de més valor.

Diners a caixa

*
*
*

No espereu a fer el recompte de caixa al darrer moment,
abans de tancar. És millor que ho feu acompanyats i en
un lloc apartat de la vista del públic.

*

Si podeu, anoteu la numeració dels bitllets que siguin
de major valor.

Fixeu un límit màxim de diners a la caixa registradora i
aneu retirant durant el dia les quantitats de diners que
l’excedeixin, deixant-hi només els que necessiteu per canviar.
Segons les caracterísiques del comerç, valoreu la
conveniència d’instal·lar-hi caixes de seguretat amb
l’obertura codificada i retardada. En un lloc ben visible al
públic pengeu un cartell o avís que informi que el personal de l’establiment no hi té accés.

Vine a
conèixer-nos
Ofertes diàries
especials per a tú

Mercat del Masnou - C/ Itàlia, 50 (parades 10-11-25) - Tel. 93 540 01 40
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93 555 22 44
o al 112

Doteu de sistemes de tancament segur tots els accessos a l’establiment, inclosos els dels magatzems, patis,
escales i finestres. Aquests sistemes, han de permetre
l’evacuació de les persones en cas d’emergència.

Nova peixateria al Mercat
Municipal del Masnou
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La Policia Local està 24 h al vostre servei,
trucant als telèfons:

Altres consells

*

Feu visibles tots els elements de protecció contra incendis de què disposeu al local i pengeu el plànol del recorregut d’evacuació del pla d’emergència, ja que en cas
de necessitat facilitarà les operacions tant dels bombers
com de la policia.

*
*
*

Mantingueu encès algun llum de la façana durant les
hores que l’establiment roman tancat; dissuadirà la manipulació de panys i persianes.
Establiu codis de comunicació entre el personal de manera que en cas de qualsevol mena d’incident us pugueu comunicar sense alarmar els clients.
No doneu informació sobre el comerç a persones alienes, en especial sobre on es guarden els diners, els horaris, el lloc de recompte i els sistemes d’alarma.

TAXI

MASNOU 24H

695 797 939
Recuerda hacer tus reservas para estas fiestas.
Aeropuertos, tren, eventos, cenas, mutuas.
Paquetería, mensajería, hospitales, etc.

¡FELICES
FIESTAS!

Activitats diverses amb molta introspecció

U

n bon nombre d’entitats
de la vila ha organitzat o
col·labora en l’organització d’activitats que tenen
un marcat to solidari o d’introspecció
per reflexionar sobre el present i el
futur que es vol. El Masnou Interdinàmic farà un torneig solidari; el
Cor Scandicus, diversos concerts i
activitats, així com la Coral Xabec o el
recital de Poesia en Acció o els tallers
que Fem Fira farà amb la finalitat de
recaptar diners per a l’ONG Proactiva
Open Arms.
El sector de la cultura també aprofita el cicle festiu per oferir propostes
interessants per al temps lliure, com
les actuacions a l’Espai Escènic: la representació del ballet del Trencanous
i el concert de la Jove Orquestra de
Cambra del Masnou (JOCEM). La música tindrà una presència molt destacada, amb les actuacions d’escoles de
música i les corals de la vila.
Pel que fa a les arts visuals, l’entitat BLANCDEguix ha organitzat una
nova edició del Llucifest, on al voltant de les arts plàstiques es conjura
la música, la gastronomia i les intervencions a l’espai públic.
També hi ha expressió artística a
les postals que els escolars del municipi han presentat al concurs escolar de
postals de Nadal. Es podran veure exposades a Ca n’Humet, en l’horari de
l’equipament, fins passades les festes.
Una altra exposició que també
vol esdevenir punt de trobada dels
masnovins i masnovines durant les
festes, per compartir records i vivències al voltant d’imatges antigues, és
la mostra que l’Arxiu Municipal ha
preparat: “El Nadal al Masnou: imatges i records”. Serà l’oportunitat de
comparar com es vivia aquesta època antigament i com es fa ara.
Tampoc no hi faltaran els pessebres, com els que preparen any
rere any els veïns del carrer de Sant
Rafael, o el dels Vienesos, a càrrec
del Centre Cultural i de Lleure Luz
del Alba, una entitat que també ha
promogut un conjunt d’activitats per
a tots els públics. Especialment entretinguts estaran els infants, per als
quals s’ha previst un bon nombre de
tallers nadalencs. La Sala Joan Comellas tornarà a acollir una activitat que

MANIFESTACIONS
CULTURALS

Temps per indagar en l’art
amb el festival
Llucifest, una
exposició de
fotos antigues i tallers
diversos

en els darrers anys ha captivat pares,
mares i infants de la vila: La Città Infinita. A partir de peces de construcció
i d’un ambient especialment acollidor, els participants poden construir
la seva ciutat ideal.
Per als adolescents i joves, també
s’ha organitzat un conjunt d’activitats. Els equipaments municipals acullen diversos tallers, que van des de la
decoració nadalenca fins al hip-hop,
la creació de fanzins o la il·lustració al
més pur estil de Tim Burton.
La cavalcada prepara sorpreses
Entre tantes activitats previstes, caldrà esforçar-se per trobar una estona
per escriure la carta als Reis Mags.
Com és habitual, els patges i carters
reials s’instal·laran a diversos punts
de la vila per recollir les cartes. Seran

als jardins dels Països Catalans i a Els
Vienesos, on s’oferirà una bona ocasió
per fer arribar els desitjos a Ses Majestats els Reis d’Orient, que arribaran
el dia 5, al Port Esportiu, per repartir
els regals entre els nens i nenes.
Enguany, s’han anunciat algunes sorpreses que han preparat els membres
de la Comissió de Festes. El seguici
que acompanyarà els Reis estarà format per una desena de carrosses.
El recorregut serà l’habitual: plaça
d’Europa (Port Esportiu, part inferior),
carretera d’Alella, carrer de Guilleries,
carrer de Pollacra Goleta Constança,
carrer d’Almeria, avinguda de Joan
XXIII, carrer de Navarra, carrer de Pintor Domènec, carrer de Tomàs Vives,
carrer de Sant Felip, carrer de Capità
Mirambell, carrer de Manila i jardins
dels Països Catalans.

El Nadal al Masnou: imatges i records

En un número del butlletí dedicat especialment a les celebracions de Nadal, recuperem el testimoni d’aquestes dates als anys cinquanta. La societat La Calàndria feia arribar cada any els Reis Mags d’Orient a tots
els residents de la Casa Benèfica. Apareixen a la fotografia Josep Puig Godàs, president de La Calàndria,
a l’esquerra dels Reis; Josep Estrada Farreras, president de la Casa Benèfica, a la dreta dels Reis; Joan Duran Pons, sotspresident, ajupit mirant la nena Rosa Maria o Maria Rosa Duran, i la masnovina coneguda
com “la Nyasses”, davant de Josep Estrada. Autor desconegut. Procedència: Arxiu Municipal del Masnou.
Fons municipal, fotografia núm. 903. Imatges com aquesta es podran veure a la mostra feta per l’Arxiu.
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BON NADAL ET DESITJA

POL FRUITES I VERDURES
Selecció de vins,
alimentació gurmet
i utensilis

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

Tots els tractaments
i les últimes tecnologies

Odontologia

Fisioteràpia

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

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

(Finançament a 12 mesos
sense interessos)

Cita previa
per Whatsapp
645 840 247

Bones
festes!

Pg. Romà Fabra, 31 - El Masnou - T. 930 084 154 - www.clinicafio.com
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F E S T E S !

NADAL

Entre les celebracions, també
hi ha lloc per a l’esport

En l’edició del 2015, van arribar a meta 1.900 persones.

L

es xifres que envolten la
Sant Silvestre del Masnou,
cada any, demostren la
salut de la que es considera
la cursa de cap d’any més antiga
de Catalunya i la tercera amb més
participants. En l’edició anterior,
de les 2.150 inscripcions que es
van formalitzar, va haver-hi 1.900
arribades a meta. Les inscripcions

INSCRIPCIONS

Els corredors i
corredores es
poden inscriure a la web de
la cursa i a la
municipal

LASANSI

LASANSI

La Sant Silvestre del Masnou arriba a la 37a edició, amb la cursa femenina consolidada

Les curses infantils aconsegueixen una gran participació.

per participar enguany es van
obrir a finals del mes d’octubre, i
es faran mentre en quedin dorsals.
Es poden fer a la pàgina web de la
cursa (www.lasansi.com) o bé presencialment al Complex Esportiu
Municipal.
La primera cursa, la infantil,
començarà a les 9.15 h; mentre que
les d’adults seran a les 9.45 h, en el

cas de la femenina, i a les 10.30 h
la masculina. Per a aquestes dues
últimes el recorregut serà de 5 quilòmetres, pel passeig Marítim. Els
organitzadors han remarcat amb
satisfacció que la cursa femenina
es troba plenament consolidada i
que l’elevat nombre de participants
demostra el suport per part dels
esportistes.

www.kidsandus.es

Casal en anglès per a nens de 3 a 10 anys.

Del 27 al 30 de Desembre i del 2 al 5 de Gener

Kids&Us El Masnou · C/ Flos i Calcat 41 · 08320 El Masnou · T. 665 643 841 · elmasnou@kidsandus.es

EL MASNOU VIU DESEMBRE 2016

9

NADAL

AGENDA
ESPECIAL
NADAL
Trobareu destacats en vermell
tots els actes de celebració nadalenca

QUERALT VILADEVALL

Des de l’1 de desembre de 2016
fins al 17 de gener de 2017

DESEMBRE
Dijous 1
15.30 h / Biblioteca Joan Coromines

Exposició: “10 anys
de VxL: un tast!”
De l’1 al 27 de desembre
Exposició que celebra els 10 anys
del Voluntariat per la Llengua, mostrant-ne les curiositats i la dimensió
que ha adquirit pel que fa a xifres i
des del punt de vista humà.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines i
Oficina de Català del Masnou

19 h / Segona Planta de Can Malet
Sessió Informativa Pla Acció

PMUS. Pla Mobilitat
Urbana Sostenible
Dins de la fase de participació del
Pla de Mobilitat Urbana sostenible
es presenten les propostes del Pla
d’Acció i s’informarà dels tallers que
tindran lloc durant el mes de gener
de 2017, on es treballaran els diferents àmbits definits pel PMUS.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte 3
9 h / Carrer de Barcelona – plaça de
la Llibertat

Fira d’artesania de Nadal
Ho organitza: ADAC

10 h / Edifici Centre

Disseny i tècniques de
muntatge de bijuteria
Més informació: femfira@hotmail.

10

com; Telèfon 645 04 22 12.
Ho organitza: Fem Fira el Masnou

11 h / Biblioteca Joan Coromines

Faules de Ramon Llull.
Hora del conte a càrrec
d’Assumpta Mercader
“Diuen de Ramon Llull que va ser
el primer gran escriptor català. Entre els seus escrits trobem moltes
faules, o sigui contes protagonitzats
per animals que parlen”. Públic infantil i familiar a partir de quatre
anys. Aforament limitat.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

20 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Hores d’amor
Un institut qualsevol d’un poble
qualsevol. Joves que volen viure
i gaudir de la vida i que potser no
saben on són els límits d’allò correcte o incorrecte. Potser ningú els
ha ensenyat a estimar, respectar,
entendre... o potser sí, però no de
la millor manera. Aquest musical
neix com a resultat d’un procés de
creació dut a terme a l’Escola d’Arts
Escèniques Bibiana Morales. Edat
recomanada: a partir d’11 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte 10
10.15 h / Pati del Casino

Fira de Nadal. Santa
Llúcia
Fins a l’11 de desembre.
Una mostra comercial i gastronòmica, complementada amb actuacions musicals, tallers i fer cagar
el tió. Aglutinarà un ventall de
comerços i food trucks. Actuacions
musicals, desfilada de moda, tallers
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de cuina, de circ, de reciclatge....,
esmorzars, berenars, punt de participació de la campanya comercial
“Queda’t al Masnou” i l’imprescindible tió.
Ho organitza: Federació de Comerç, la
Indústria i el Turisme del Masnou i Ajuntament del Masnou

Diumenge 11
9 h / Complex Esportiu Municipal

MID Regalant Somriures
Jornada solidaria amb torneig de
futbol sala + tallers i xocolatada
per recollir joguines. Per participar
cal portar una joguina nova.
Ho organitza: Masnou Interdinàmic

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

11 h / Parc temàtic Caramar

Circulació trenet cinc
polzades
Circulació ferroviària amb el trenet
de cinc polzades. El trenet circula
cada diumenge.
Ho organitza: Amics del Ferrocarril “AFEM”

20 h / Parròquia de Sant Pere

Concert de Nadal de Cor
Scandicus
‘Cor Scandicus interpretarà el Gloria
RV589 de A. Vivaldi conjuntament
amb la coral de Barcelona Loiola

Gospel Cor, acompanyats al piano
per Miguel Ángel Dionis i per les
solistes Paula Sánchez-Valverde
(soprano) i Teresa Martínez (mezzosoprano). Es recollirà un donatiu voluntari per cobrir les despeses del
concert i fer una aportació a Càrites.
Ho organitza: Cor Scandicus

Dilluns 12
9.30 h / Lloret de Mar

Sortida de cinc dies
a Lloret de Mar
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

19 h / Els Vienesos

Fibromiàlgia, és
important què mengem?
Xerrada impartida per la dietistanutricionista Montserrat Martínez
López. Coneixem els efectes de la
nutrició en la manifestació simptomàtica de la malaltia, així com la
dieta més favorable.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20 h / El Casinet

Comissió de festes
Cavalcada de Reis
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 13
18 h / Ca n’Humet (Espai de
trobada)

Aula d’Estudi Dinamitzada
Adreçat a adolescents de 12 a 17 anys.
Els dimarts, de 18 a 20 h, l’espai

de trobada de Ca n’Humet es
transforma en un aula d’estudi on
t’ajudaran a estudiar i fer treballs de
classe. Per a més informació podeu
consultar l’app del PIJ Ca n’Humet
o enviar un correu electrònic a pij@
elmasnou.cat. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18.30 h / Sala Joan Comellas

“L’art de transformar la
ment” (II part)
Conferència a càrrec de Rosa Casafont, 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 14
9 h / Casal de la Gent Gran Can
Malet

Taller d’autoprotecció,
suport vital bàsic i DEA
Taller per dotar els participants d’eines i recursos necessaris per identificar una situació d’emergència i
saber com actuar. Dirigit a la ciutadania, aquelles persones interessades a tenir coneixements per saber
actuar en situacions d’emergència.
Cal confirmar l’assistència a salut.
publica@elmasnou.cat o bé trucant
al 93 557 18 00.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i
Diputació de Barcelona

18.30 h / Biblioteca Joan Coromines

“10 anys de Voluntariat
per la llengua VxL”
Presentació del llibre Ajudeu-me,
el crit d’una llengua que vol seguir
viva, d’Eliana Oliveira de Freitas, i

trobada de parelles lingüístiques.
En el marc de l’exposició: “10 anys
de VxL: un tast!”
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines i
Oficina de Català del Masnou

Dijous 15
18.30 h / Sala polivalent Biblioteca
Joan Coromines

Recital poètic solidari
Alumnat de les escoles del Masnou
i poetes de Poesia en Acció llegiran textos sobre valors humans.
La recaptació de l’acte es lliurarà a
l’associació Esquima del Masnou.
Ho organitza: Poesia en Acció i Associació
Esquima

19.30 h / Sala Joan Comellas (Edifici
Centre)

Audiència pública
Presentació del programa de participació ciutadana i l’avanç de modificació puntual del Pla General
d’Ordenació del Masnou en l’àmbit
de la parcel·la del Casino.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres 16
19.30 h / Casa de Cultura

Inauguració de l’exposició
“El Nadal al Masnou:
imatges i records”
Exposició de fotografies i documents antics de les festes de Nadal
al Masnou.
Fins al 22 de gener de 2017. Horari
de visita: De dimarts a divendres,
de 16 a 20 h; dissabtes, de 10 a 14
h i de 16 a 20 h; diumenges i festius,
de 10 a 14 h. Tancament anual: 24,
25, 26 i 31 de desembre; 1 i 6 de
gener.
Ho organitza: Arxiu Municipal del Masnou

20 h / Sala Joan Comellas

Cicle de concerts “Música
+ Cultura= el Masnou”
Una vetllada de cine:
La música i el cinema
Una vetllada musical amb una selecció dels millors temes de pel·lícules
que ens acostarà una mica més al
món de les bandes sonores. Amb
Joan Espina al violí i Miguel Ángel
Dionis al piano. Donatiu de 6 euros.
Ho organitza: Cor Scandicus

22 h / Casino del Masnou

90 dinars a taula
90 dinars a taula retrata el pas del
temps d’una família benestant
nord-americana. Són 90 anys els
que passen i tots els canvis i successos es reflecteixen en el dinar
que tota la família fa el dia de Nadal. Una obra que no parla tan sols
del pas del temps sinó del temps
en si mateix i com aquest, indefectiblement, s’ho acaba enduent tot.
Preu: 8 €. També el dissabte 17, a
les 22 h i el diumenge 18, a les 19 h.
Ho organitza: GAT El Masnou

Dissabte 17
10.30 h / Carrer de Barcelona, Roger de Flor i plaça de la Llibertat.

Fira d’artesania del
Masnou. Nadal 2016
Fins diumenge el vespre.
Ho organitza: Fem Fira el Masnou

11 h / Biblioteca Joan Coromines

La bruixa de les neus
Hora del conte a càrrec
de Glòria Arrufat
La bruixa de les Neus és una llegenda (mitològica) escocesa que parla
de Cailleach, una bruixa que va
crear les muntanyes, el fred i la neu
de la zona, i com una noia, Bride,
va tornar la primavera a aquelles
terres. Per a famílies amb infants a
partir de 4 anys. Aforament limitat.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

11 h / C. de Roger de Flor, davant
l’edifici municipal

Maquillatge infantil
Les nostres companyes, Sara i Cris,
us maquillaran les vostres carones.
Ja sabeu que fan coses molt boniques i us estaran esperant a la fira.
Preu: 2,50 €
Ho organitza: Fem Fira el Masnou

12 h / Sala d’Exposicions Casinet i
plaça de la Llibertat

Llucifest
Tercera mostra del Festival d’Art
Contemporani Llucifest al Masnou,
amb exposicions a la Sala d’Exposicions Casinet i els voltants, i exposició i activitats durant tot el dia a
l’espai BLANCDEguix (Buenos Aires,
20). Per a més informació i reserves
sopar blancdeguix@gmail.com
Ho organitza: Associació BLANCDEguix i
Ajuntament del Masnou

12 h / C. de Roger de Flor, davant
l’edifici municipal

Decoracions de Nadal
amb feltre
Donatiu de 5 euros, que es destinarà a Proactiva Open Arms.
Taller per a adults, on farem ornaments per Nadal. Cal saber cosir
una miqueta i disposar d’una estona per fer ornaments.
Ho organitza: Fem Fira el Masnou

12 h / C. de Roger de Flor, davant
l’edifici municipal.

Les capsetes dels tresors
Donatiu d’1 euro que es destinarà a
Proactiva Open Arms.
Capsetes boniques per guardar els
teus tresors.

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

18 h / BLANCDEguix, Espai d’Art.

Vídeo Dansa Intangible,
per Irina Llena

Inauguració del pessebre.
Activitat de Nadal
Inauguració del pessebre municipal, acompanyat de diverses actuacions infantils.

Fira d’artesania del
Masnou. Nadal 2016
Ho organitza: Fem Fira el Masnou

Ho organitza: Associació BLANCDEguix i
Ajuntament del Masnou

12 h / Plaça d’Ocata

Sopa de Pedres - Un tabal
per Nadal
Com ja fa alguns anys, el 17 de desembre es realitza la carismàtica,
donativa i col·laborativa “SOPA DE
PEDRES” on, amb les aportacions
de vilatants i treballadors dels
establiments del poble recaptem
els suficients aliments per dur
a terme aquesta olla, la qual es
repartirà.
També hi haurà ball de bastoners
i l’actuació dels Atabalats del
Masnou.
Ho organitza: Colla de Diables del Masnou

20 h / BLANCDEguix, Espai d’Art

Exhibició de Trapezi per
Gente colgada
3r Festival d’Art Contemporani
Llucifest.
Ho organitza: Associació BLANCDEguix i
Ajuntament del Masnou

20 h / Parròquia de Sant Pere

Concert de Nadal de la
Coral Xabec
Concert de Nadal per a coral i orquestra.
Direcció: Montserrat Llagostera i
Torrent. Repertori de nadales populars i clàssiques. Recaptació voluntària a benefici de Càritas Parroquial
i la Marató de TV3
Ho organitza: Gent del Masnou

21 h / BLANCDEguix, Espai d’Art.

Art&Ecofood. Sopar
al Llucifest
3er Festival d’Art Contemporani
Llucifest.
La xef Gavina harmonitzarà l’art, els
aliments ecològics i el saber fer per
oferir-nos un sopar de llepar-nos els
dits i l’esperit.
Ho organitza: Associació BLANCDEguix i
Ajuntament del Masnou

22 h / BLANCDEguix, Espai d’Art

Bien! Grup de Música
3r Festival d’Art Contemporani Llucifest / BLANCDEguix, Espai d’Art
Ho organitza: Associació BLANCDEguix i
Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Fem Fira el Masnou

17 h / Els Vienesos

10.30 h / C. de Barcelona, Roger de
Flor i plaça de la Llibertat

3er Festival d’Art Contemporani
Llucifest.

19 h / Davant l’edifici municipal de
Roger de Flor, 23

23 h / BLANCDEguix, Espai d’Art

DJSet amb
RADIOfluorescer
3r Festival d’Art Contemporani
Llucifest.
Ho organitza: Associació BLANCDEguix i
Ajuntament del Masnou

L’exposició es podrà visitar, en horari
del centre, fins al 9 de gener de 2017.

Diumenge 18

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20 h / El Casinet

Comissió de festes.
Carnestoltes
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimecres 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 12 a 14 h. T’hi esperem!
Ho organitza: Associació Ple de Swing

12 h / C. de Roger de Flor, plaça de
Catalunya

Fem angelets i arbrets
de Nadal
Ho organitza: Treball de Vida, Associació
d’Afectats d’Esclerosi Múltiple.

12.30 h / C. de Roger de Flor.
Davant l’edifici municipal

Final del Petit Masnou
Xef
Final del concurs PETIT MASNOU
XEF. Els concursants hauran de
cuinar in situ amb el material que
se’ls i donarà. Bases i informació a:
carnsyolanda@hotmail.com
Ho organitza: La Colla de l’Hort

12.30 h / Plaça de la Llibertat

Vine a ballar
Veniu a ballar, us hi esperem. Petits i grans. Tots cap a la plaça de
la Llibertat.
Ho organitza: Fem Fira

10 h / Carrer de Sant Rafael

Pessebre al carrer Sant
Rafael
El 22 de desembre rebran la visita
dels infants de Ca la Rita, que cantaran. El dia 23 de desembre, a les
20 h, la Coral Xabec cantarà davant
del pessebre. Fins al dia 5 de gener
de 2017.
Ho organitza: Associació veïns carrer Sant
Rafael

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlies literàries:
La ciutat invisible, d’Emili
Rosales
A càrrec de Maria Carme Roca.
La ciutat invisible és una novel·la
d’aventura personal i de misteri
històric. Publicada a 25 països
d’Europa i d’Àsia, La ciutat invisible és la primera novel·la catalana
que arriba a finalista del prestigiós premi Médicis, que distingeix
el millor llibre estranger publicat
a França. Per a més informació
sobre com obtenir un exemplar
de l’obra en préstec, dirigiu-vos a
la biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Divendres 23

18 h / Els Vienesos

XXXIII Concert de Joves
Intèrprets 2016
Concert de Nadal dels alumnes de
l’Estudi de Música Carmen Amo
Ho organitza: Estudi Musical Carmen Amo

18 h / Roger de Flor

Xocolatada
Donatiu d’un euro per a Treball de
Vida, associació d’afectats d’esclerosi múltiple.
Ho organitza: Treball de Vida, Associació
d’Afectats d’Esclerosi Múltiple.

20.30 h / Roger de Flor, davant de
l’OAC

Sorteig de les paneres
de la Fira
Donarem per tancada la Fira i farem
el sorteig de les butlletes de les vostres compres.

17 h / Els Vienesos

El tió i nadales als
Vienesos
De 17 h a 19 h: Tió; 18 h: Xocolatada; 19 h: Cantada de Nadales
a càrrec de Marunesco i del Cor
Scandicus.
Ho organitza: Centre Cultural Luz del Alba,
Associació UNESCO Masnou, Cor Scandicus i
Ajuntament del Masnou

Dilluns 26
9.15 h / Port Esportiu

XXXVII Cursa Sant
Silvestre el Masnou
La més antiga de Catalunya. Té un
recorregut de 5 km. Té 5 sortides: 3
d’infantils, segons edat, i 2 d’adults,
la de les dones i la dels homes.
Ho organitza: La Sansi i Ajuntament del
Masnou

Ho organitza: Fem Fira

Dimarts 27

Dilluns 19

11 h / Sala polivalent La Barqueta

17 h / Ca n’Humet

Exposició del 14è concurs
de Postals de Nadal

Bosc Endins... somiem!
Espai de joc per als infants més
petits i d’experimentació i cons-
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trucció per als més grans. Activitat
adreçada a infants de 3 a 11 anys.
Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
amb la col·laboració de Lleureka Projectes
Educatius

11 h / Can Malet, segona planta

Per Nadal, puja a escena!
Activitat de teatre impartida per
Miquel Sitjar i Eva de Luis. Adreçada
a infants que estiguin cursant 5è i
6è de primària.
Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h / Ca n’Humet

Taller de Dj
El taller consta de quatre sessions
els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre
d’11 a 13 h.
Activitat adreçada a adolescents
(de 12 a 17 anys).
Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h / Els Vienesos

Taller de costura A mà
i a màquina
Activitat adreçada a adolescents
(de 12 a 17 anys) i joves (de 18 a
29 anys).
Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb
la col·laboració de Fem Fira

16.30 h / Complex Esportiu
Municipal

Circ en família
Activitat adreçada a infants
Ho organitza: Ajuntament del Masnou amb
la col·laboració de LACAM.

17.30 h / Plaça d’Ocata

Taller Fem corones
de Nadal!
Activitat adreçada a infants
Ho organitza: Ajuntament del Masnou amb
la col·laboració de Fem Fira

17.30 h / Ca n’Humet

Taller El meu llibre
de personatges Kawaii
Taller d’il·lustració Kawaii. Activitat
adreçada a adolescents (de 12 a 17
anys) i joves (de 18 a 29 anys).
Cal inscripció prèvia
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17.30 / Els Vienesos

Taller de hip-hop
Activitat adreçada a adolescents
(de 12 a 17 anys).
Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17.30 / Ca n’Humet

Taller d’il·lustració de
Nadal de Tim Burton
Activitat adreçada a adolescents
(de 12 a 14 anys) i a joves (de 18
a 29 anys).
Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
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Dimecres 28
10.30 h / Sala Joan Comellas (Edifici
Centre)

La Città Infinita
Sessió de 10.30 a 12 h. Activitat
adreçada a infants a partir de 4
anys. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h / Can Malet, segona planta

Per Nadal, puja a escena!
Activitat de teatre impartida per
Miquel Sitjar i Eva de Luis. Activitat
adreçada a infants que estiguin
cursant 3r i 4rt de primària. El taller
consta de dues sessions, els dies 28
i 30 de desembre, d’11 a 13 h. Cal
inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h / Ca n’Humet

Un petit Univers

El fanzín és una publicació feta
de manera artesanal i personal.
En aquesta activitat es realitzarà
un mini-zin o fanzín desplegable.
Activitat adreçada a adolescents (a
partir de 14 anys) i a joves (de 18 a
29 anys). Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17.30 / Els Vienesos

Taller de hip-hop

11 h / Els Vienesos

Taller de bijuteria amb
roba i paper
Activitat adreçada a adolescents
(de 12 a 17 anys) i a joves (de 18 a
29 anys). Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou amb
la col·laboració de Fem Fira

12.30 h / Sala Joan Comellas (Edifici
Centre)

La Città Infinita
Activitat adreçada a infants a partir
de 4 anys. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h / Sala Joan Comellas (Edifici
Centre)

La Città Infinita
Activitat adreçada a infants a partir
de 4 anys. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17.30 h / Mercat Municipal

Taller Fem ninots de neu
Activitat adreçada a infants
Ho organitza: Ajuntament del Masnou amb
la col·laboració de Fem Fira

17.30 h / Ca n’Humet

Taller de fanzín
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Activitat adreçada a infants.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou amb
la col·laboració de Fem Fira

Introducció a l’estampació, nocions
bàsiques per poder estampar roba.
Taller adreçat a adolescents (de 12
a 17 anys) i a joves (de 18 a 29 anys).
Cal inscripció prèvia.

18 h / Gent del Masnou

Exposició. Figures del
popular caganer del
pessebre
Fins al 19 de gener de 2017
Ho organitza: Associació d’Amics del
Caganer

Dijous 29

Activitat adreçada a infants a partir
de 4 anys. Cal inscripció prèvia.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Taller Fem figures
de fang

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Ajuntament del Masnou
amb la col·laboració de Lleureka Projectes
Educatius

El taller consta de quatre sessions
els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre, d’11 a 13 h. Activitat adreçada
a adolescents (de 12 a 17 anys). Cal
inscripció prèvia.

17.30 h / Pl. Miquel Martí i Pol

17.30 h / Ca n’Humet

10.30 h / Sala Joan Comellas (Edifici
Centre)

Taller de Dj

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Activitat adreçada a adolescents
(de 12 a 17 anys). Cal inscripció
prèvia.

Activitat on els infants, juntament
amb les famílies, elaboraran manualment una part d’univers, formant
un petit univers dins del Masnou.
Activitat adreçada a infants de 5 a
11 anys. Cal inscripció prèvia.

11 h / Ca n’Humet

Activitat adreçada a infants a partir
de 4 anys. Cal inscripció prèvia.

La Città Infinita

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h / Can Malet, segona planta

Per Nadal, puja a escena!
Activitat de teatre impartida per
Miquel Sitjar i Eva de Luis. Activitat
adreçada a infants que estiguin
cursant 5è i 6è de primària. El taller
consta de dues sessions, els dies 27
i 29 de desembre, d’11 a 13h.
Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h / Ca n’Humet

Taller de Dj
El taller consta de quatre sessions
els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre
d’11 a 13 h.
Activitat adreçada a adolescents
(de 12 a 17 anys). Cal inscripció
prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

12.30 h / Sala Joan Comellas (Edifici
Centre)

La Città Infinita
Activitat adreçada a infants a partir
de 4 anys. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h / Sala polivalent La Barqueta

Bosc Endins... somiem!
És un espai de jocs pels infants més
petits i d’experimentació i construcció pels més grans. Activitat adreçada a infants de 3 a 11 anys. Cal
inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h / Sala Joan Comellas (Edifici
Centre)

La Città Infinita

Taller d’estampació tèxtil

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet

El ballet del trencanous
Associació de Dansa del Masnou
El trencanous, un conte de fades
amb música de Piotr Txaikovski,
un clàssic de les dates de Nadal.
Preu: 5 €
Ho organitza: Associació de Dansa del
Masnou

Divendres 30
11 h / Can Malet, segona planta

Per Nadal, puja a escena!
Activitat de teatre impartida per
Miquel Sitjar i Eva de Luis. Activitat
adreçada a infants que estiguin
cursant 3r i 4rt de primària. El taller
consta de dues sessions, els dies 28
i 30 de desembre, d’11 a 13h. Cal
inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h / Sala Joan Comellas (Edifici
Centre)

Exposició “La Città
Infinita”
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h / Els Vienesos

Taller de jumping clay
Jumping Clay, és un concepte de
modelatge que facilita el desenvolupament de les capacitats artístiques, psicomotrius i cognitives amb
el treball del volum i les tres dimensions. Activitat adreçada a infants
de 6 a 11 anys. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h / Ca n’Humet

Taller de Dj
El taller consta de quatre sessions
els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre
d’11 a 13 h. Activitat adreçada a
adolescents (de 12 a 17 anys). Cal
inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h / Ca n’Humet

Un petit univers
Activitat on els infants, juntament
amb les famílies, elaboraran manu-

alment una part d’univers, formant
un petit univers dins del Masnou.
Activitat adreçada a infants de 5 a
11 anys.
Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou amb
col·laboració Lleureka Projectes Educatius

17.30 h / Mercat Vell

Taller Fem llumetes
de Nadal
Activitat adreçada a infants.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i
LLeureka

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet

El ballet del trencanous
Associació de Dansa del Masnou
El trencanous, un conte de fades
amb música de Piotr Txaikovski,
un clàssic de les dates de Nadal.
Preu: 5 €
Ho organitza: Associació de Dansa del
Masnou

GENER
Diumenge 1
19 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Concert d’any nou
Preu: 6 €.
Ho organitza: Jove Orquestra de Cambra del
Masnou JOCEM

Dilluns 2
17 h / Els Vienesos

Carters Reials
Arribada dels Carters Reials a les
17 h.
Prepareu les cartes!
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.
Hi col·labora: Centre Cultural i de Lleure
Luz del Alba

17.30 h / Els Vienesos

Taller de fanalets
Els infants podran preparar els
fanalets per rebre els Reis.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou amb
la col·laboració de Fem Fira

Dimarts 3
16.30 h / Jardins dels Països
Catalans

Carters Reials
Arribada dels Carters Reials a les
17 h.
Prepareu les cartes!
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17.30 h / Jardins del Països
Catalans

Taller de fanalets
Els infants podran preparar els fanalets per rebre els Reis.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou amb
la col·laboració de Fem Fira

Dimecres 4

Dilluns 9

16.30 h / Jardins dels Països
Catalans

Dissabte 14

20 h / El Casinet

20 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Comissió de festes.
Valoració de la Cavalcada
de Reis

Carters Reials
Arribada dels Carters Reials a les
17 h.

Després dels actes de le festes cal
avaluar-los.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Circ d’hivern
Preu: 8 €.
Ho organitza: LACAM (Col·lectiu d’artistes
residents al Masnou)

Diumenge 15

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dijous 5

Dimarts 10

18 h / Plaça d’Europa (Port Esportiu)

12 i 19 h / Espai Escènic Ca n’Humet

18.30 h / Sala Joan Comellas

Cavalcada de Reis

“Lise Meitner, una física
que mai no va perdre la
seva humanitat”

Recorregut pels carrers de la vila
amb final a la plaça dels Països
Catalans.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Conferència a càrrec de Xavier
Roqué Rodríguez, seguida d’un
col·loqui obert a la participació del
públic assistent. Acte per a socis.

Diumenge 8

Circ d’hivern
Preu: 8 €.
Ho organitza: LACAM (Col·lectiu d’artistes
residents al Masnou)

Dimarts 17

Visita a la Mina d’Aigua
del Masnou

Dijous 12

Visita guiada gratuïta.
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.
Per a visites concertades de grups
consulteu les condicions de reserva i preus al Museu de Nàutica del
Masnou. (museu.nautica@elmasnou.cat o 93 557 18 30)

19 h / Segona Planta Can Malet

Taller de treball Pla Acció
Bloc I: el vehicle motoritzat i l’aparcament

Deixalleria mòbil
Desembre
Del 7 a l’11 de desembre. (dies
6 i 8 de desembre, festius): Pau
Casals

Tertúlia literària al voltant
del llibre Las mujeres que
corren con los lobos
El grup de lectura Dones del
Masnou organitza una reunió,

“Els indians a l’economia
mundial”
Conferència a càrrec de Gustau
Nerín Abat, seguida d’un col·loqui
obert a la participació del públic
assistent. Acte per a socis.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Realització de la sessió de treball
programat dins del marc del Pla
d’Acció del PMUS sobre el vehicle
motoritzat i l’aparcament. Cal inscripció prèvia.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Altres informacions

Activitats per a joves
i infants
Per a més informació i inscripcions sobre les activitats que
trobareu en aquesta agenda
i que es realitzen per a joves i
infants, es pot trucar al 93 540
18 00 (preguntar per el responsable del departament), o enviar
un correu electrònic a joventut@
elmasnou.cat o infancia@elmasnou.cat . Les inscripcions en línia
es podran fer a www.elmasnou.
cat/ (joventut o infància).

18.30 h / Sala Joan Comellas

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

11 h / Plaça d’Ocata

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Del 20 al 24 de desembre
(dia 25 de desembre, festiu):
aparcament Amadeu I
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 a 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.

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. Fan préstec
del llibre. Per a més informació,
truqueu al telèfon 628 62 54 37.
Trenet de cinc polsades
El trenet de cinc polsades circula
cada diumenge.
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), sevillanes, guitarra, cuina, artesania, costura
pràctica, ludoteca i criança dolça
a l’espai social que hi ha al parc
esportiu de Pau Casals. Per a més
informació i inscripcions podeu
trucar al telèfon 600 800 148.
Sortida a Lloret de Mar
El Casal de Gent Gran Can Malet
organitza una sortida de cinc
dies a Lloret per al 12 de desembre de 2016. Informació i
reserves: Casal de Gent Gran Can
Malet (ptge. de Marià Rossell, 2).
Tel. 93 555 47 26
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RECORREGUT CAVALCADA DE REIS
Dijous 5 de gener
A les 18 h, a la plaça d’Europa arribada
amb vaixell de S. M. els Reis de l’Orient
Arribada als jardins dels Països Catalans,
on els Reis recolliran les cartes dels nens i nenes.
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INSTITUCIONAL

PLE MUNICIPAL DE NOVEMBRE

El Ple aprova un conveni amb
organitzacions supramunicipals per
adherir-se al programa Treball i Formació
El Ple de l’Ajuntament, reunit a la
sessió ordinària del 17 de novembre, va aprovar l’adhesió a l’acord
de la Federació de Municipis de
Catalunya (FMC), l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i els
sindicats de CCOO i d’UGT, destinat a la contractació de persones
en situació d’atur en el marc del
programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). Segons
va explicar la regidora de Serveis
Generals, Sílvia Folch, l’objectiu
d’aquest programa és “incrementar l’ocupabilitat, proporcionant
feina a persones que tenen grans
dificultats per trobar-ne”. Les entitats municipalistes i els sindicats
han arribat a un acord amb el Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat en què
s’ha establert que la retribució de
les persones que participin al programa i que siguin contractades
per entitats locals rebran un salari
brut de 1.000 euros.
Folch també va explicar que
l’Ajuntament ha sol·licitat aquesta
subvenció per poder dur a terme
el programa Treball i Formació i

contractar unes vint persones que
no rebin cap tipus de prestació i
que treballarien en tasques de
manteniment de la via pública i
jardineria.
En termes generals, l’oposició
es va mostrar a favor de l’adhesió a l’acord. El portaveu del PP,
Federico de las Heras, va afirmar
que era una bona oportunitat per
lluitar contra l’atur i va demanar
al consistori que se’n fes la major
difusió possible “perquè aquesta
possibilitat arribi al màxim nombre de persones possible”. D’altra
banda, els portaveus dels grups
municipals fora del Govern van
mostrar el seu desacord pel fet
que l’Equip de Govern no hagués
informat l’oposició sobre els perfils professionals que es demanarien per contractar en el marc
d’aquesta campanya.
En aquest sentit, el portaveu
socialista, Ernest Suñé, va considerar que la proposta que es
portava a Ple havia estat modificada en l’últim moment, atenent
a les explicacions que la regidora
havia fet, la qual cosa va valorar
com “una manca de respecte” i

una mostra que la regidora “es
torna a saltar l’oposició a la torera”,
per la qual cosa va anunciar que
hi votarien a favor, però amb un
vot molt crític. El portaveu d’ICVEUiA, Màxim Fàbregas, també va
voler deixar constància de certes
“reticències”, però va donar més
importància al fet que els orígens
d’aquests acords es trobaven al
2010, quan l’Equip de Govern de
què formava part ja va participar
en aquest tipus de convenis. Sandra Miras, portaveu de la CUP-PA,
a més de retreure que els perfils
s’haguessin triat sense tenir en
compte ni informar l’oposició,
també va afirmar que aquests
programes són bones mesures
per reduir la desocupació durant
un termini concret, però que no
es lluita contra la temporalitat de
l’ocupació, i va concloure que és
“un rentat de cara”.
En el torn de resposta, la regidora Sílvia Folch va afirmar que
l’Ajuntament en farà la màxima difusió, però que qui selecciona les
persones és el SOC, perquè és l’organisme que en subvenciona la
contractació. Quant a la concreció

dels perfils sol·licitats, va dir que la
pressa imposada pel procediment
obligava a fer les sol·licituds abans
del 22 de novembre, per la qual
cosa calia aprovar-ho a la Junta
de Govern Local del mateix 17
de novembre. A més, la regidora va recordar que “la capacitat
organitzativa de l’Ajuntament
recau en l’Equip de Govern”. Per
la seva banda, l’alcalde també va
fer incidència en la necessitat de
respondre amb celeritat i establir
els perfils necessaris per cobrir
les contractacions. Finalment, la
proposta sotmesa a votació es va
aprovar amb els vots a favor de
tots els grups municipals, excepte la CUP-PA (2 regidores), que es
va abstenir.
Un altre tema destacat al debat, com ho està sent a les darreres sessions, va ser l’enfrontament
que manté el portaveu socialista
amb la regidora Sílvia Folch i
l’alcalde. El portaveu va tornar a
acusar la regidora de mentir sobre
la gestió del Departament de Recursos Humans. Les explicacions
de la regidora i els retrets van continuar fins que l’alcalde va atribuir

@cellerdelmar
cellerdelmar

Carnisseria Cal Tete.
C/ Almeria, 35 - El Masnou
Tel. 93 555 94 19

Ja podeu fer els vostres encàrrecs de nadal
gaudiu dels nostres elaborats nadalencs
BONES FESTES A TOTS!!!
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Àngel Guimerà, 12, baixos - 08320 El Masnou
Tel. 93 540 29 53 - cellerdelmar@ferranpinel.net
www.cellerdelmar.com

al regidor socialista una actitud incorrecta, ja que “actua al Ple com
a representant sindicalista d’un
nombre reduït de treballadors
en resposta a interessos personals”. El portaveu de CiU, Eduard
Garcia, també va respondre a les
interpel·lacions de Suñé, qui els
va preguntar per què actuaven
com a còmplices en aquest afer.
Eduard Garcia va dir que des de la
seva posició al Govern municipal,
els regidors de CiU també segueixen de prop la tasca que es fa des
de Recursos Humans.

neralitat de Catalunya i l’Ajuntament del Masnou per a l’adhesió
de l’Ajuntament a la xarxa RESCAT
de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya.
Aprovat per unanimitat.
• Conveni d’encàrrec de gestió de
prestació de serveis mínims de salut pública de competència municipal entre el Departament de
Salut i l’Ajuntament del Masnou.
Aprovat amb els vots favorables
de tots els grups municipals excepte la CUP-PA (2 vots) i ICV-EUiA
(2 vots), que es van abstenir.

Altres punts que es van
sotmetre a aprovació:
• Donar compte de l’informe corresponent al tercer trimestre de
l’any 2016 sobre el compliment
dels terminis de pagament de
les obligacions pendents, emès
d’acord amb el que estableix
l’article 4 de la Llei 15/2010,
de 5 de juliol. Se n’hi va donar
compte.
• Aprovació de l’expedient de
modificació de crèdits per transferències de diferent grup de programa núm. 26-2016. Aprovat per
unanimitat.
• Canvi del dia del Ple ordinari del
mes de desembre de 2016, que
es farà el 22 de desembre i no
el dia 15 com estava establert al
calendari inicial. Aprovat per unanimitat.
• Sol·licitud de compatibilitat
d’una treballadora. Va ser denegada amb els vots de tots els grups
municipals excepte la CUP-PA (2
vots) i ICV-EUiA (2 vots), que es
van abstenir.
• Conveni de col·laboració entre el
Departament d’Interior de la Ge-

Es van presentar dos punts
d’urgència:
• 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. Tant la
urgència com la proposta es van
aprovar per unanimitat.
• Modificació de l’acord de les
condicions laborals dels empleats i empleades públics de
l’Ajuntament del Masnou. Tant la
urgència com la proposta es van
aprovar per unanimitat.
Mocions i declaracions
institucionals
• Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA de suport a la
commemoració de l’Olimpíada
Popular de Barcelona. Va ser retirada de l’ordre del dia perquè,
segons va explicar la regidora
d’ICV-EUiA Elena Crespo, l’Equip
de Govern s’havia compromès a
treballar sobre la proposta per tal
de presentar més endavant una
proposta conjunta.

nimitat. El portaveu del PP, Federico de las Heras, va demanar que el
segon punt es votés per separat,
la qual cosa es va fer, amb el vot
en contra del PP i de Ciutadans;
però es va mantenir perquè va
comptar amb el vot favorable dels
altres grups municipals. La resta
de la declaració va ser aprovada
per unanimitat.
En el torn de l’audiència pública prèvia al Ple, un ciutadà va
manifestar el seu malestar per
l’estat del cablejat de diversos
subministraments a l’espai públic.
El regidor d’Urbanisme, Ricard
Plana, va explicar que aquest és
un tema que també preocupa el
Govern municipal però que és de
competència privada. Tot i així, es
va comprometre a pressionar les
companyies responsables per trobar-hi una solució.

• Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la
CUP-PA de suport al regidor Joan
Coma i Roura arran de la investigació per presumpte delicte d’incitació a la sedició. Va ser aprovada amb els vots a favor de l’Equip
de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11
vots), la CUP-PA (2 vots) i ICV-EUiA
(2 vots). Ciutadans (3 vots), el PSC
(2 vots) i el regidor del PP van votar-hi en contra.
• Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la
CUP-PA de suport a l’alcaldessa de
Berga, Montse Venturós. Es va retirar perquè el grup municipal de
la CUP-PA va valorar que l’Equip
de Govern aprovaria una esmena
que “desvirtuaria la proposta”.
• Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d’ICVEUiA relativa al lloguer abusiu.
El redactat presentat va incloure
una esmena de l’Equip de Govern,
però una altra no va ser acceptada
pel grup ponent de la declaració,
per la qual cosa es va haver de
votar i d’incorporar com a resultat
dels vots favorables dels 11 regidors i regidores que conformen el
Govern Municipal i dels 10 contraris de l’oposició. El text final de la
declaració va ser aprovat amb el
vot favorable de tots els grups
municipals excepte de Ciutadans
(3 vots) i el regidor del PP, que es
van abstenir.

Exposició pública:
• 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. El període d’exposició
pública serà del 6 de desembre
de 2016 fins al 20 de gener de
2017.
• Aprovació de l’expedient
de modificació de crèdits per
transferències de diferent grup
de programa núm 26-2016.
L’exposició pública serà del
dia 2 de desembre fins al 27
de desembre.

Es va presentar una declaració d’urgència:
• Declaració institucional presentada pels grups municipals de
CiU, ERC-AM-MES, PSC i ICV-EUiA
contra la violència de gènere. La
urgència va ser aprovada per una-

pollastres a l’ast
menjars preparats
begudes
llaminadures
gelats

BONES FESTES!
Pg. Romà Fabra, 44 - El Masnou - Tel. 93 540 30 50

BONES FESTES!
SERVEI A DOMICILI
Fruites i verdures
de proximitat.
Maduixes del Maresme.
C/ Navarra, 76, cantonada Cristòfol Colom - 08320 El Masnou
Tel. 93 540 40 04 - Mòbil 627 21 23 16
http://facebook.com/fruittistavero
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MOBILITAT

Comença la presentació a la ciutadania
de les propostes d’accions del Pla
de Mobilitat Urbana i Sostenible
Com ja es va fer amb la diagnosi, s’han organitzat tallers perquè la ciutadania opini
i faci aportacions sobre les propostes del Pla d’acció

E

l dia 1 de desembre, a la segona planta de Can Malet,
es presenta el Pla d’acció,
és a dir, el document amb
propostes per dur a terme en diversos àmbits en el marc del Pla
de Mobilitat Urbana i Sostenible.
Aquesta fase arriba després dels
estudis que es van fer durant la diagnosi de l’estat actual i del procés
participatiu en què la població va
poder analitzar, discutir i ampliar les
conclusions.
Entre d’altres, el Pla d’Acció ordena les actuacions proposades en
categories referides a la mobilitat
a peu, en bicicleta, en transport
públic col·lectiu i en vehicle privat
motoritzat; com també s’ocupa de
l’aparcament. El document, després
de ser presentat, es publicarà a la
web municipal www.elmasnou.cat
per tal que la població el pugui
conèixer i pugui fer arribar la seva
opinió i les seves propostes, ja sigui
telemàticament o en els tallers de
participació previstos per al 12 de
gener, en què es parlarà sobre el
vehicle motoritzat i l’aparcament; i
el 18 de gener, que s’ocuparà en una
primera sessió dels vianants i els
camins escolars, i de la mobilitat en
bicicleta i el transport públic en una
segona.
A més de trobar el document del
Pla d’Acció al web municipal també
s’han publicat els formularis perquè
es puguin fer aportacions sobre els
àmbits proposats i la inscripció per
poder participar en els tallers. Amb
totes aquestes aportacions, l’equip
redactor del Pla de Mobilitat Urbana
i Sostenible i els responsables de la
fase de participació elaboraran les
propostes, que s’estudiaran per incorporar-les al PMUSM definitiu, que
serà aprovat al Ple.
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Participa al Pla de Mobilitat
Urbana i Sostenible

del Masnou

Dijous 1 de desembre

Dimecres 18 de gener

19 h · Can Malet (2a planta)

18 h · Can Malet (2a planta)

Sessió informativa
del Pla d’Acció

Sessió dedicada als
vianants i als camins
escolars

Dijous 12 de gener
19 h · Can Malet (2a planta)

Sessió dedicada al
vehicle motoritzat i
l’aparcament

20 h · Can Malet (2a planta)

Sessió dedicada a
les bicicletes i al
transport públic
Més informació:

Tel. 93 557 16 00
mobilitat@elmasnou.cat

OCUPACIÓ

Contractes per facilitar l’entrada i el
coneixement del mercat laboral als joves

SÒNIA HERNÁNDEZ

L’Ajuntament ha contractat deu joves en pràctiques en el marc del programa
Garantia Juvenil i l’FP Dual

Els i les joves que han començat a treballar en pràctiques a l’Ajuntament, amb autoritats municipals.

A

mb l’objectiu de combatre l’atur juvenil i de facilitar la inserció laboral dels
joves, l’Ajuntament ha
contractat, en el marc del programa
de Garantia Juvenil, cinc joves per
treballar a diversos departaments
durant un període de sis mesos.
D’altra banda, com a conseqüència
del conveni signat amb l’Institut
Maremar, cinc estudiants del cicle
formatiu de Grau Superior d’Integració Social també estan treballant, en aquest cas durant tot el
curs, fins al 31 de maig. La incorporació dels joves adscrits al programa

de Garantia Juvenil s’ha dut a terme
durant el mes de novembre entre
els candidats que van presentar la
seva sol·licitud i que estaven inscrits
al programa de Garantia Juvenil
de la Generalitat. Segons els seus
estudis, aquestes persones s’han
destinat a la gestió econòmica, a
Serveis Generals, a l’Arxiu Municipal,
al Museu Municipal de Nàutica i al
Departament d’Urbanisme.
L’FP Dual és un programa d’estudis que combina la formació acadèmica amb les pràctiques a les empreses. Dels estudiants contractats
per l’Ajuntament en aquesta modali-

BONES FESTES!

CONTACTE

La institució
vol inserir
laboralment
els joves

tat, dos estan ubicats a l’Equip Bàsic
de Serveis Socials, dos treballen al
Centre Obert Maricel i la darrera al
de Promoció Econòmica.
L’alcalde, Jaume Oliveras, i la regidora de Promoció Econòmica, Sílvia Folch, van donar la benvinguda
a la institució personalment als cinc
joves del programa Garantia Juvenil
el dimarts 29 de novembre; mentre
que les regidores d’Acció Social,
Noemí Condeminas, i d’Ensenyament, Meritxell Blanch, també amb
l’alcalde i Sílvia Folch, van rebre les
integradores socials de l’Institut
Maremar.

RESTAURANT

Bones Festes!
Dies per compartir, dies per retrobar-se
Tel. 93 555 09 25. Plaça Espanya, 6. El Masnou

EL MASNOU VIU DESEMBRE 2016
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El Masnou rebutja la violència
vers les dones i reivindica els drets
dels infants

RAMON BOADELLA

ARXIU AJUNTAMENT

La ciutadania dóna suport als actes per commemorar el Dia per a l’Eliminació
de la Violència vers les Dones i el Dia dels Drets dels Infants

L’encesa d’espelmes va ser l’acte central.

D

urant aquest mes de
novembre, l’Ajuntament
i diverses entitats locals
han programat un ampli
ventall d’activitats per commemorar els dies internacionals per a
l’eliminació de la violència vers les
dones i el dels drets dels infants
amb l’objectiu de conscienciar la
ciutadania sobre el rebuig de la violència i la discriminació i sobre els
drets dels menors.

Es van reivindicar i compartir els jocs tradicionals.

Pel que fa als actes amb motiu del
Dia per a l’Eliminació de la Violència
vers les Dones, sota el lema “Aturem la violència”, l’acte central de
la campanya es va dur a terme el
divendres 25, a la tarda, a la plaça de
la Llibertat, amb la presència de l’alcalde, Jaume Oliveras, i la regidora
d’Igualtat, Meritxell Blanch. Allà es va
llegir el manifest i es va fer l’encesa
d’espelmes acompanyada d’una
petita representació teatral per part

ABIERTO DURANTE LAS FIESTAS DE NAVIDAD,
FIN DE AÑO Y DÍA DE REYES

Casa Vieira les desea unas felices fiestas

CONSCIENCIACIÓ

Els actes van
mostrar com
sovint s’obliden nocions
fonamentals

del Grup d’Aficionats al Teatre del
Masnou (GAT).
El novembre també va estar dedicat als més petits per commemorar
el Dia Internacional dels Drets dels
Infants. Tallers, xerrades, exposicions,
teatre i hores del conte van ser programats durant aquests dies amb l’objectiu de sensibilitzar la societat i prendre
consciència del valor dels infants i
denunciar les situacions de vulneració
a les quals es veuen sotmesos.

Bones festes

Dissabtes 17 i 24 obert tot el dia / Diumenge 18 obert de 10-14

Almeria, 31 - Tel. 93 540 34 85 - El Masnou
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Prop del 90 % de les persones
usuàries de l’OAC valora el tracte
rebut com a bo o molt bo
Un total de 477 persones van respondre l’estiu passat a l’enquesta de satisfacció
del servei municipal

P

servei són que el temps d’espera per
ser atesos es valora com a poc pel
52,83 % de les persones enquestades; que la ubicació és valorada com
a bona pel 62,26 % dels enquestats
i que el 39,41 % s’informa sobre les
gestions municipals per mitjà del
butlletí municipal El Masnou Viu,
mentre que el 24,95 % ho fa per la
pàgina web municipal.
RAÜL ANDREU

rop del 90 % de les persones usuàries de l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (OAC)
valora el tracte com a bo
o molt bo. Així ho demostren els
resultats de l’enquesta de satisfacció
sobre el funcionament de l’OAC
duta a terme entre els visitants del
servei l’estiu passat. Un 45,91 % de
les persones enquestades considera
que el tracte rebut pel personal del
servei és molt bo. A poca distància,
un 42,98 % creu que el servei és bo;
mentre que les valoracions menys
positives se situen molt per sota: un
3,45 % el valora com a regular, i la
resta no ho especifica.
Un total de 477 persones va respondre l’enquesta. De les preguntes
realitzades es poden obtenir altres
xifres que proporcionen el perfil de
la població que fa ús de l’oficina. Un
38,75 % dels enquestats visita l’OAC
un o dos cops a l’any, i el 36,06 %
ho fa entre tres i sis cops a l’any. Del
total de les respostes, un 14,47 %
era la primera vegada que visitava
l’OAC, la qual cosa també indica que

Més del 62 % dels enquestats considera bona la ubicació del servei.

el servei continua creixent i estenent-se entre la població.
El tràmit que més es realitza és
la presentació d’instàncies al Registre, amb un 38,56 % del total de les
respostes. I del total de la població
atesa, més del 90 % considera que la
seva gestió s’ha resolt i que la informació rebuda ha estat clara (46,54 %)
o molt clara (42,77 %). Altres indicadors sobre el funcionament del

OAC

GESTIONS
RESOLTES

Més del 90 %
considera resolta la gestió
sol·licitada

CAMPANYES EN MARXA A L’OFICINA
D’ATENCIÓ CIUTADANA

• Del 9 de gener al 28 de febrer de
2017, presentació de sol·licituds per a
la bonificació de la taxa d’escombraries.
• El dia 11 de gener, a l’OAC es donarà
cita per a la renovació del DNI que es farà
el dia 17 del mateix mes, a l’edifici de
l’Ajuntament (carrer Prat de la Riba, 1).

Eliminación de manchas de la piel con láser
Antes

Después

Medicina Estètica Masnou
Dr. J. Albareda
Dr. Francisco Mora
Raquel Moruno

...sabes que eliminan tatuajes?

...y también eliminan otras manchas

DEPILACIÓN DEFINITIVA
CON LÁSER DE DIODO

C/ Amadeu I, 32B
El Masnou

Tel. 93 540 18 71

...me enteré que también eliminan hongos de las uñas ...también eliminan pequeñas varices o arañas vasculares
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La targeta moneder assegura un
àpat saludable durant les vacances
L’Ajuntament complementa en alguns casos l’ajut de menjador escolar del
Consell Comarcal i atorga beques a menors

L

a Regidoria d’Acció Social
continua, per segon any, amb
la línia de suport a les famílies en situació de vulnerabilitat que no poden garantir un àpat
complet i equilibrat al dia als seus fills i
filles. Com que aquesta situació es veu
agreujada en períodes vacacionals
en què no funcionen els menjadors
escolars, aquest Nadal 220 menors
del municipi disposaran d’una targeta
moneder recarregada amb 50 euros
per adquirir els productes alimentaris
de primera necessitat a la botiga bonÀrea del Masnou. És un sistema que
permet triar els productes d’acord
amb els costums de les famílies i que
garanteix la confidencialitat i discreció
a les persones usuàries.
S’ha apostat per aquest sistema després que els Serveis Bàsics
d’Atenció Social Primària (SBASP) de
l’Ajuntament hagin constatat que les
dificultats de les famílies en situació
de vulnerabilitat no poden assegurar
el consum de productes com la carn o
les fruites i verdures.
Aquesta iniciativa és un complement d’altres ajuts que es donen amb
el mateix objectiu. Per al curs escolar

Noemí
Condeminas
Regidora
d’Acció Social

Un exemple de la targeta que es repartirà.

PRIMERA
NECESSITAT

Amb les targetes es poden
adquirir
aliments per
valor de fins a
50 euros

2016-2017, com cada any, l’Ajuntament ha tramitat totes les demandes
d’ajuts de menjador escolar presentades per les famílies que es troben en
risc d’exclusió social al Consell Comarcal del Maresme (CCM). Inicialment,
s’han concedit ajuts a 190 menors del
Masnou.
La situació d’alguns menors del
municipi és d’extrema vulnerabilitat i
per aquest motiu l’Ajuntament complementa en alguns casos l’ajut de
menjador del CCM i atorga beques a

Botiga
especialitzada
en articles
de celebració
Nadal, regals,
casaments,
batejos
i mot més...

Dins la nostra responsabilitat d’ajudar i donar respostes a les situacions de vulnerabilitat, decidim un
any més reeditar la targeta moneder social. Amb aquesta mesura,
des del Govern, fem un pas més
contra les conseqüències que la
crisi econòmica està tenint sobre
molts masnovins i masnovines.
Però posant un accent important
en els nens i joves, i també en les
seves famílies. Creiem fermament
que aquesta és una eina eficaç i que
dignifica les persones que malauradament tenen greus dificultats. Esperem, doncs, fer-los una mica més
fàcils aquestes festes nadalenques.
menors que per diverses situacions la
família no van poder gestionar l’ajut
del CCM. També s’intenta cobrir situacions de necessitats sobrevingudes.

C/ Navarra, 49 A - El Masnou - Telèfons 636 827 491 / 93 540 04 59 - mdelgadobueno@hotmail.com
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La IV Jornada d’Entitats torna
a mostrar la vitalitat de
les associacions de la vila
Concerts, tallers, exhibicions i jocs, entre altres activitats, van omplir els voltants
de la plaça de la Llibertat el matí del 28 de novembre

RAMON BOADELLA

E

l diumenge 27 de novembre
es va celebrar la IV edició de
la Jornada d’Entitats. Hi va
prendre part una trentena
d’associacions i col·lectius. Des dels
seus inicis, l’objectiu d’aquesta jornada és que el món associatiu mostri
la seva diversitat i la seva feina a la
població del Masnou. L’any passat
es va fer incidència en els beneficis
que comporta per a la salut la pertinença a una entitat. La idea continua
present, perquè les associacions fan
possible la sociabilització i compartir
experiències. Així, la Jornada esdevé
un aparador de les possibilitats per
al lleure a la vila, però també per a
la integració dins d’una comunitat.
Així, es va poder veure passejant per
la plaça de la Llibertat i els carrers
de Roger de Flor i Josep Llimona. La
regidora d’Acció Cívica, Sílvia Folch, i
l’alcalde, Jaume Oliveras, van ser presents a la Jornada i van agrair a totes
les entitats la seva participació. La
Jornada va acabar amb un dinar de
germanor.

Durant el matí del diumenge 27 es van fer diverses activitats com ara tallers.

CARNISSERIA I CONGELATS MARI, DEL CARRER FLOS I CALCAT, N. 51 DEL
MASNOU, US DESITJA UNES BONES FESTES DE NADAL I UN FELIÇ ANY 2017.
Voldria celebrar aquestes festes en companyia de tots els meus clients i amics.

Us ofereixo, a més de la carn de vedella de primera qualitat, la carn de bou francès, el xai
i el cabrit de Girona, el pollastre per fer un bon rostit, el conill per a un fantàstic terra-mar,
els meus elaborats de disseny –preparats per només posar al forn–, sense descuidar-nos
dels congelats de primera, com els llamàntols, els llagostins, els raviolis de llagostins,
els llagostins amb cruixent de patata, els saquets de llagostins, les piruletes de gambes
i un llarg etcètera.
Per consultar tota l’oferta i totes les receptes visiteu la meva pàgina web, cliqueu
NADAL i s’obriran un ventall de possibilitats. Vine a comprovar-ho. US ESPERO A TOTS!

EL MASNOU VIU DESEMBRE 2016
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Homenatge a les parelles de la
vila que celebren el cinquanta
aniversari de la seva unió

El Masnou a les xarxes
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Nov 24
Ja us heu inscrit a la propera edició de la Cursa de Sant
Silvestre de #elMasnou ? #laSansielMasnou @LaSansi
ow.ly/r6Ec306tRIf pic.twitter.com/lEJ5zp5X3P

E

l dissabte 12 de novembre, l’Ajuntament va homenatjar les parelles que
aquest 2016 celebren les noces d’or, és a dir, cinquanta anys d’unió matrimonial. La sala de Plens de l’edifici municipal del passeig Prat de la
Riba va ser l’escenari de la celebració, que va estar encapçalada per l’alcalde,
Jaume Oliveras, i per la regidora de Gent Gran, Noemí Condeminas. També hi
van assistir altres regidors i regidores del consistori, que van voler fer costat a
familiars i amics de les parelles en un dia tan especial. Com a reconeixement,
l’Ajuntament va lliurar obsequis a les parelles protagonistes de la celebració.

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Nov 24
Felicitem el #restaurant de #elMasnou @Tresmacarrons,
manté la seva #EstrellaMichelin per al 2017! pic.twitter.
com/Uy9jJks07X
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Nov 21
Un diumenge per gaudir de concerts, exhibicions, tallers,
jocs i activitats de les #entitats que omplen de vida
#elMasnou pic.twitter.com/UcYCNdXrfc
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Nov 9
Oberta la convocatòria per als #artistes que vulguin formar
part de la programació estable d’arts visuals #elMasnou
ow.ly/48KT305XNbM pic.twitter.com/EG7Ww5Ebxb

RAMON BOADELLA

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Nov 7
L’Ajuntament #elMasnou contractarà cinc #joves en
pràctiques que estiguin inscrits al programa de Garantia
Juvenil ow.ly/i3hx305V3qH

Dies laborables. Menú de tardor. 12,90€ (IVA inclòs)

BONES
FESTES!
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Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Nov 7
Dimecres, #MariaBarbal serà a la Biblioteca de #elMasnou
per parlar de la seva novel·la ‘Carrer Bolívia’ #lletresenviu @
lletres @Ed_62 pic.twitter.com/vy6XQGlDMb

CULTURA

El Masnou ja té un llibre dedicat a l’obra
arquitectònica de Bonaventura Bassegoda
i Amigó al municipi
Núria Vilà i Maria Villanueva, guanyadores de la VII Beca de recerca local amb
un projecte que versarà sobre la figura de Lluís Millet

RAMON BOADELLA

L

a publicació monogràfica
L’obra arquitectònica de Bonaventura Bassegoda i Amigó a
la vila del Masnou, elaborada
per Marta Roig i Miquel Rico, va ser
presentada al públic la tarda del divendres 25 de novembre a la sala de
plens de l’Ajuntament. La publicació
és el resultat de la VI Beca de recerca
local i suposa el nou número de la revista La Roca de Xeix. L’acte, a més de
comptar amb la presència de les autoritats municipals, els autors de l’obra i
el jurat, també va tenir com a convidat
especial el besnét de l’arquitecte,
Bonaventura Bassegoda i Hugas, qui
va agrair la iniciativa i va valorar positivament que els pobles reconeguin el
seu patrimoni i el valorin.
No era el primer cop que Roig i
Rico resultaven guanyadors d’aquesta Beca. La tercera edició va recaure
també en ells, donant com a resultat
la publicació El cementiri, un museu a
l’aire lliure, una obra que va recollir el
parc escultòric de l’equipament i que
també va incloure l’obra funerària de
l’arquitecte Bonaventura Bassegoda i
Amigó. Però el cementiri no va ser on
va deixar només empremta aquest

Els autors de la monografia, amb l’alcalde i la regidora al mig.

arquitecte, que va desenvolupar la
seva activitat al municipi durant la
primera meitat del segle XX –i va ser
l’arquitecte municipal–; va construir
edificis tan emblemàtics com l’escola
Ocata, el Casino o el ja desaparegut
Escorxador, a més d’un reguitzell de
cases de particulars. En total, prop
d’una seixantena d’obres arquitec-

ANY MILLET

Núria Vilà i
Maria Villanueva estudiaran la figura
de Lluís Millet

tòniques són les que els guanyadors
han recopilat en aquesta publicació.
L’alcalde, Jaume Oliveras, va mostrar
la seva preocupació per la recuperació
del patrimoni municipal i, en aquest
sentit, va anunciar que aquesta prolífica carrera arquitectònica vinculada
tan estretament al Masnou es donarà
a conèixer properament, amb una
ruta que recorrerà els edificis més emblemàtics de Bassegoda i Amigó.
La segona part de l’acte va ser
dedicat al veredicte de la setena convocatòria de la Beca de recerca local,
centrada de manera especial en Lluís
Millet, el seu llegat i el cant coral, amb
motiu del 150è aniversari del seu naixement l’any vinent, quan és prevista
l’edició d’aquest premi, dotat amb
3.000 euros. La regidora de Cultura,
Neus Tallada, va ser l’encarregada
d’anunciar el projecte escollit d’entre
els presentats, que va tenir com a guanyadores Núria Vilà i Maria Villanueva.
Després de felicitar les guanyadores,
l’alcalde va aprofitar per anunciar
alguns dels actes previstos en motiu
d’aquesta efemèride, entre els quals
va destacar la visita de l’Orfeó Català al
Masnou, prevista per a l’any vinent.

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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L’empresa responsable de les obres
de construcció del nou pavelló esportiu
sol·licita la suspensió dels treballs
L’Ajuntament està fent les accions oportunes perquè les obres es puguin reiniciar aviat

RAÜL ANDREU

L’

empresa responsable de les
obres de construcció del nou
pavelló esportiu, Romero
Gamero, SAU, va sol·licitar,
a finals del mes de novembre, la suspensió dels treballs i que es procedeixi
a la resolució del contracte. Romero
Gamero va ser l’empresa a qui la Junta
de Govern Local de l’Ajuntament va
adjudicar el contracte el 12 de març
de 2015 per a la construcció del nou
equipament i la reforma del pavelló
actual, per un import d’1.793.127,16
euros, IVA inclòs.

Actualment, ja s’ha executat el 50 % de l’obra.

Ara per ara, ja s’ha executat el 50 %
del projecte que l’empresa abandona
al·legant discrepàncies de caire tècnic
i econòmic. D’acord amb el projecte
executiu, la durada de les obres es va
fixar en vint-i-quatre mesos, a comptar
des del dia en què se signés l’acta de
comprovació de replanteig; signatura
que va tenir lloc el dia 16 d’abril de
2015. Per tant, les obres haurien de
finalitzar el dia 16 d’abril de 2017. Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament
està fent les accions oportunes perquè
les obres es puguin reiniciar aviat.

Can Ventura
des de 1964

BONES FESTES!
Vedella, xai, pollastre, porc, embotits,
canelons casolans, pizzes artesanes,
fruits secs, llegums cuits, ous ecològics,

Pollastres ecològics (per encàrrec)
Horari: Dilluns, de 9 a 13 h.
Dimarts, dimecres, dijous, divendres
i dissabte, de 8 a 13.30 h.
Els divendres també obrim a la tarda,
de 17 a 20 h
Pg. Romà Fabra, 18 - El Masnou
Tel. 93 555 73 95
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BONES FESTES!

RAMON BOADELLA

La Nit de l’Esport reconeix els valors
de la comunitat esportiva del Masnou

Guanyadors i guanyadores, membres del jurat i autoritats durant la celebració del 25 de novembre.

L

a nit de divendres, 25 de
novembre, l’Espai Escènic
Ca n’Humet es va omplir per
reconèixer la trajectòria de les
persones que conformen el món de
l’esport local i les seves entitats i, molt
especialment, per entregar els guardons a aquelles persones o entitats
esportives del Masnou que han destacat pels èxits assolits o per la promoció
que han fet de l’esport durant aquesta
última temporada.
Abans de conèixer els guanyadors,
tant el regidor d’Esports, Jordi Matas,
com l’alcalde, Jaume Oliveras, van
adreçar unes paraules als assistents
centrades en la importància dels valors a l’esport. El regidor va parlar de
la pràctica esportiva com a eina de
promoció del civisme “principalment,
perquè fomenta i posa de manifest un
conjunt de valors humans que han de

ser fonamentals en la nostra societat:
el treball en equip, el compromís vers
el col·lectiu, la tolerància, la solidaritat
i l’esperit de superació”. En el seu torn
de paraula, l’alcalde va valorar la qualitat de la xarxa esportiva del municipi
“que és la que fa que aquesta convocatòria de la Nit de l’Esport s’hagi
convertit en una cita ja consolidada”,
i també va parlar de l’esport com
una eina per a l’adquisició de valors
constructius i per a la transformació
positiva de la societat. Ambdós van
aprofitar aquesta trobada per reconèixer l’esforç i la dedicació de les famílies
que acompanyen els esportistes i,
també, per destacar una de les novetats esportives al municipi: el canal
d’aigües obertes a la platja.
I en una nit tan especial per als
esportistes del municipi, cap dels
dos edils va voler obviar la sensació

RECONEIXEMENT

L’alcalde i el
regidor van
reconèixer la
tasca de promoció esportiva que fan les
famílies

agredolça per la recent notícia sobre
la suspensió de les obres del nou pavelló esportiu. Ambdós van avançar
els esforços de l’Ajuntament per poder
continuar al més aviat possible el
projecte i acabar aquest equipament,
una important obra que es va iniciar al
mandat anterior i que, fins ara, ja tenia
el 50 % executat.
L’acte també va comptar amb la
presència d’Oriol Marcé, sotsdirector
general d’activitats esportives de la
Generalitat; Joaquim Arnó, vicepresident primer del Consell Comarcal del
Maresme; Josep Maria Font, vicepresident del Consell Esportiu del Maresme, i Joan Morell, en representació de
la Diputació de Barcelona.
Les actuacions del Club de Judo i
Gimnàstica Rítmica del Masnou i del
Club de Patinatge van completar la nit
de reconeixement als esportistes.

Guanyadors i finalistes de la Nit de l’Esport 2016
Esportista (masculí i femení) federat més petit
de 16 anys
Finalista: Àngels Rodríguez Pérez. Club Judo Rei
Finalista: David Macià Pérez. Club Judo i Gimnàstica
Rítmica del Masnou
Primer Premi: Paula Roset Martín. Club Judo Rei
Esportista (masculí i femení) no federat més
petit de 16 anys
Finalista: Berta Samaniego Mata. Club Escola de Judo
i Gimnàstica Rítmica del Masnou
Finalista: Hugo Rodríguez Calvo. Club Escola de Judo
i Gimnàstica Rítmica del Masnou
Primer Premi: Martina Alcaraz Ruiz. Club Escola de
Judo i Gimnàstica Rítmica del Masnou

Esportista (masculí i femení) federat més gran
de 16 anys
Finalista: Jordi Roura Font. Club Aeromodelisme
Barcelona
Finalista: Lorenzo Reventós Ramírez. AEFS Interdinàmic
Primer Premi: Mireia Lapuerta Comas. Club Judo Rei
Esportista competint en una entitat fora del
Masnou
Finalista: Marta Colom Hernández. Centre Natació
Mataró
Finalista: Javier Cárcamo Arana. Centre Natació
Mataró
Primer Premi: Silvia Mas Depares. Club Nàutic s’Arenal

Trajectòria d’un equip en competició federada
Finalista: Aleví “A” masculí. Club Deportiu Masnou
Finalista: Sènior “A” femení. El Masnou Basquetbol
Primer Premi: Xou gran. Club Patinatge el Masnou
Trajectòria d’un equip en competició no
federada
Primer Premi: Conjunt Aleví “B” de gimnàstica rítmica. Club de Judo i Gimnàstica Rítmica del Masnou
Entitat amb millor tasca de promoció
Finalista: Jornada d’entrenament solidari. Club Natació el Masnou
Primer Premi: Promoció dels valors i l’esport net i pel
Club amb Cor de Càrites. Club Atlètic Masnou

Entitat amb la millor organització d’esdeveniments esportius
Finalista: 32a edició del festival de Patinatge Artístic
del Masnou. Club Patinatge el Masnou
Finalista: prova del Circuit Moritz de Pàdel. Club de
Tennis el Masnou
Primer Premi: 2a edició del Campionat de Catalunya
d’Aquatló. Club Nàutic Masnou
Reconeixement a la trajectòria individual en el
desenvolupament de la tasca esportiva
Guardonat: Jordi López Guardiola.
AEFS Interdinàmic

En aquesta edició, han format part del jurat Brisa Balgué, professora d’Educació Física; Cugat Comas, periodista esportiu; Sergi Garcia, primer entrenador de natació del Centre de Natació Mataró, i José Luis Blanco, atleta
olímpic i sotscampió d’Europa de 3.000 metres obstacles.
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ENTREVISTA

Jordi
Domènech
i Brunet
Paleta amb segell propi

És especialista a fer voltes de maó
de pla, o voltes a la catalana. Va
començar a fer-les quan tenia 15
anys coincidint amb l’entrada en
desús d’aquest sistema constructiu.
Va apostar per continuar construint
voltes i desenvolupar-les amb dissenys inèdits. Ara comença a recollir-ne els fruits. Al Masnou n’ha fet
més de cinquanta, una a un hotel de
Barcelona i una altra a un pavelló al
Japó. A més, imparteix conferències
i cursos per a arquitectes i d’altres
professionals interessats, als quals
encomana el seu entusiasme i la
passió per la seva feina.

Com i per què una persona decideix fer-se paleta?
Vaig començar als 15 anys per ajudar el meu pare. No era vocacional,
en el cas del meu pare sí. Jo treballava amb ell i després estudiava
a la nit. Era molt jove quan vaig
construir l’església de Maricel. Es
deia que un no era paleta fins que
no feia una volta, i la vaig fer. I les
continuo fent.
I com es va fer especialista
en la volta catalana?
La volta catalana és un sistema
constructiu que es caracteritza per la
seva lleugeresa i perquè els maons
es posen de pla i només s’enganxen
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“Era molt
jove quan
vaig construir l’església de
Maricel”

Jordi Domènech
i Brunet ha
viscut i treballat
sempre al
Masnou

pels cantons. De vegades, costa
creure que s’aguanti, i tan ràpid. Vas
fent filada per filada i cada filada que
tanques formes un arc que per la
forma ja s’aguanta. A part d’això, es
juga molt amb la geometria. Com a
paleta, sempre t’agrada buscar alguna cosa més difícil.
El seu treball està molt influenciat per Gaudí.
Sí, l’he estudiat i he explorat el que
ell havia fet. Ell parlava de com es
creaven les superfícies corbes a
partir de les línies rectes. El que anomenava superfícies guerxes reglades.
Ara s’han adonat, quan realment s’ha
estudiat Gaudí, que tot era geometria. Semblava que no feia cap recta,
però buscava geometries corbes que
el paleta les pogués fer amb línies
rectes. Sempre hi havia un perquè.
Ell fugia molt de les corbes a sentiment, que són les que no segueixen
normes geomètriques.
D’on li va venir l’afició per Gaudí?
Gaudí era un gran geòmetra i he
procurat aplicar les seves solucions
i formes geomètriques en les meves
voltes. Però també m’interessen
altres arquitectes, com Rafael Guas-

tavino, Domènech i Montaner, Puig i
Cadafalch i Lluís Muncunill...
En la seva feina hi ha, clarament,
una preocupació estètica.
Sí, l’estètica hi juga moltíssim. Hem
de pensar que aquestes voltes,
abans, les enguixaven o les estucaven, les decoraven perquè pensaven
que era pobre. Aquí al Masnou en
tenim a Ca n’Humet, a les fàbriques
quedaven a la vista per economia. És
ara quan es dóna un valor artesanal i
volen que quedi la rajola a la vista.
Per què algú decideix fer una volta a casa seva?
La gent de mica en mica va agafant
confiança. És un element que té un
valor afegit, però ho has de conèixer per valorar-ho, i no tothom ho
coneix. I és molt curiós que, a Catalunya, que és el lloc del món on s’ha
fet més aquest sistema, hagi quedat
gairebé oblidat des que va aparèixer
el formigó. Actualment hi ha pocs
arquitectes que hi confien, tot i que
és més sostenible.
Més sostenible?
Als països pobres estan molt interessats per la volta catalana. He cone-

SÒNIA HERNÁNDEZ

amb normalitat, i crec que s’aconseguirà, és un sistema econòmic i
sostenible. Es gasten poc recursos.
No utilitzen pòrtland, que necessita
una temperatura de cocció més
alta que el ciment o el guix. També
satisfà conceptes de disseny com el
de lleugeresa, per això la volta catalana tenia èxit entre els arquitectes
minimalistes, com Le Corbusier, per
exemple.

gut arquitectes que volen aprendre
a fer la volta catalana per construir a
Kènia o l’Índia on amb pocs recursos
(només argila) ja poden fabricar rajoles o maons necessaris per fer els
coberts amb volta catalana.
Al Masnou, la meva primera conferència va ser a la Biblioteca, amb
els Amics de la UNESCO, va ser un
èxit d’assistents que demostra el
canvi de tendència en l’interès que
desperta la volta catalana. La gran
fita serà que es torni a construir així

“La gran
fita serà
que es torni
a construir
com es fan
les voltes, és
un sistema
econòmic i
sostenible”

Quina és la volta més gran que
ha fet?
Una de 16 metres de llum, o sigui,
de 16 metres entre els suports. Però
de la que estic més orgullós és d’una
que té doble curvatura. És un sistema que va fer Gaudí a les escoles de
la Sagrada Família, ho va fer en un
local que van construir per escolaritzar els fills dels paletes que treballaven a la Sagrada Família. Arquitectes
famosos com Le Corbusier venien a
visitar la Sagrada Família en aquella
època, i valoraven més el local aquell
per la coberta que la mateixa Sagrada Família.
També ha fet un pavelló al Japó.
Sí, vàrem fer una volta al Masnou
amb un arquitecte japonès a qui li va
agradar molt i ens va proposar fer-ne
allà una. Primer vaig fer una maqueta a escala 1:4 i també a escala 1:1
aquí al Masnou per poder minimitzar
imprevistos a l’hora de construir-la
al Japó. La geometria és totalment
gaudiniana, amb arcs parabòlics, formant quatre selles de muntar.
Què opina de les construccions
del Masnou?
Al Masnou es van fer disbarats en

BONES
FESTES!
Centre de Medicina Estètica i Cirurgia Plàstica

acreditat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (E08576740)

l’època franquista, i això costa molt
d’arreglar. Han de passar centenars
d’anys. Bé, tampoc no tants, perquè
com que no són gaire bones, aniran
caient. Ha passat a tot arreu, no és
exclusiu del Masnou.
Ha viscut sempre al Masnou?
Si, he nascut al Masnou, el pare
també. El meu avi era sereno del
Masnou. La meva dona és de Badalona, però ara ja coneix més gent del
poble que jo. Sempre ens ha agradat
viure aquí. I he aconseguit que molts
dels clients siguin amics.
Què és el millor i el pitjor del
Masnou?
El millor és que està a prop de Barcelona, i el pitjor és que està a prop
de Barcelona, pels negocis, sobretot.
El comerç costa molt, i si sobreviuen
els comerços de sempre és perquè
treballen molt per tirar endavant i
aconseguir que la seva clientela reconegui els seus esforços i la qualitat
del que ofereixen. A mi em passa
una mica el mateix.
És integrant del grup d’havaneres Borinquen.
Sí, això m’ha sortit a última hora, des
de fa cinc o sis anys. En Miquel Garolera, el pastisser, em va engrescar,
i vaig entrar al grup. Al principi m’espantava i pensava que on m’havia
ficat; perquè pujar a un escenari i
posar-te davant de tanta gent, com
quan cantem a la plaça d’Ocata, fa
molt de respecte. Però l’experiència
de pujar a l’escenari m’ha ajudat
molt per fer una conferència, per
exemple. Em posava molt nerviós,
ara ja no tant.

Sigues la millor versió
de tu mateixa:
• Cirurgia estètica i reparadora
• Medicina estètica
• Fisioteràpia
• Làser
• Micropigmentació
• Educació nutricional
• Electroﬁtness (sessions personalitzades
amb entrenador)
• Assessorament d'imatge
• Personal shopper
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•

Oftalmologia: Dr. Joaquín Mauricio

•

Osteopatia: Sr. Juli Bustos

•

Ginecologia: Dr. Vicenç Díaz de Brito,
Dra Gisela Palomar i Dr. Cristian Rios

•

Cirurgia general i de l’aparell digestiu:
Dr. Jordi Comajuncosas

•

Psiquiatria: Dra. Gloria Cruceta

•

Psicologia clínica (nens i adults): Sra Ginnette Muñoz

•

Podologia: Sra. Marta Gómez

•

Medicina general / Geriatria:
Dr. José Mª Cuartero

•

Anàlisis clíniques: Laboratori Echevarne

•

Reeducacions psicopedagògiques:
Sres. Núria Estragués i Anna Mauricio
Reeducació en necessitats educatives
especials (NEE) · Reeducació en escriptura /
Disgrafia (trastorn del gest gràfic)

BONES FESTES!

Us desitgem unes bones festes!

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

LA TEVA MASCOTA ÉS XIC?

PARTICIPA AL
SORTEIG DE NADAL
DE ROYAL CANIN
del 23 de desembre

DURANT EL MES DE DESEMBRE
10+4% DE DESCOMPTE
EN TOTS ELS ACCESSORIS
Pg. Roman Fabra, 19 - El Masnou
Tel./fax 93 540 37 93
M. 607 22 77 72
www.xicmasnou.com

DRET CIVIL, MERCANTIL I PENAL. MEDIACIÓ FAMILIAR

Deutes: negociació i declaracions d’insolvència
Família: divorcis, custòdies, herències...
Hipoteques: renegociacions i clàusules abusives

Per la compra de productes Royal
Canin o serveis de perruqueria

El Masnou, Casa del Marquès, Despatx 1.2
Tel. 679 824 347 / 93 540 43 32
www.pactemadvocats.com

AROA

PERRUQUERIA I ESTÈTICA

BONES FESTES!

BONES FESTES
Servei a domicili / Productes frescos
Pere Grau, 22 / Navarra, 8 / Sevilla, 15-17 - El Masnou
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Fem tractaments d’estètica i perruqueria.
Queratina i Botox capil·lar.
Làser díode, mesoteràpia, micropigmentació.
C/ Puerto Rico, 12 - 08320 El Masnou - Tel. 93 540 90 72

ENTITAT

ESPLAI SANT PERE DEL MASNOU
Marina Adan

ESPLAI SANT PERE DEL MASNOU

ESPLAI SANT PERE DEL MASNOU

Directora

Molts dels nens i nenes de l’esplai continuen després com a monitors.

L’Esplai Sant Pere del Masnou es va
fundar l’any 1996 a la parròquia de
Sant Pere. Va començar a partir de
la voluntat d’un conjunt de joves
de la parròquia que volien obrir un
espai per al jovent del poble, per
acostar-se més a la religió catòlica i
donar-la a conèixer. La proposta va
tenir èxit i l’any següent, gràcies a
les demandes, van decidir obrir un
esplai per a totes les franges d’edat,
dels 5 als 17 anys.
Segons els seus responsables,
l’objectiu fonamental de l’esplai
és educar en valors cristians com
l’amor, el respecte, la humilitat, la solidaritat, la tolerància, la justícia o la
confiança, a través del lleure i el joc.
Actualment, en formen part 165
nens i un equip de 33 monitors, és a
dir, un total de gairebé 200 persones:
nens i joves del poble i pobles propers que es troben els dissabtes a la
tarda a les instal·lacions de la parròquia. Allà duen a terme o organitzen
activitats diverses: des de gimcanes

pel poble fins a colònies, passant per
tallers, jocs d’equip o excursions.
Creuen que la fita més important
ha estat la d’aconseguir que, tot i el
notable creixement d’infants i joves
d’aquests últims anys, la relació amb
les famílies no canviï i continuï sent
sempre propera i constant, per la
qual cosa mantenen un ambient
molt familiar. Miren cap al futur,
ja que eduquen nens i joves, que
consideren el futur de la societat.
Per això, el seu principal repte és la
continuïtat, fer que l’esplai segueixi
creixent any rere any, sense oblidar
mai la seva essència i la seva tasca
com a monitors i educadors.
Cada any s’afegeixen a l’equip de
monitors membres que havien estat
nens i nenes de l’Esplai. Aquests
nous monitors arriben amb noves
idees, una visió més propera a la dels
infants i joves i, sobretot, amb il·lusió
de seguir el que un bon dia cinc
joves del Masnou van decidir fundar
com a Esplai Sant Pere del Masnou.

De quina manera la població del Masnou rep la tasca de
l’entitat?
Aquesta és una pregunta difícil de respondre, ja que nosaltres,
com a entitat del poble, encara som molt joves! Tot just l’any
passat vam celebrar 20 anys d’Esplai. Són poques les generacions que han deixat l’Esplai completament, és a dir, que han
estat nens del centre, després monitors i que ara ja no hi són.
Tot i això, creiem que la població s’enriqueix gràcies a l’educació
que hi oferim dissabte rere dissabte per a un gran nombre d’infants, els quals aprenen uns valors que després poden transmetre als seus amics i, a poc a poc,anar enriquint la població. Crec
que en la societat en la qual ens trobem actualment, moltes
vegades falten llocs o espais on s’aprenguin aquest tipus de
valors que permeten, d’una forma o altra, enriquir la població.
Col·laboreu amb l’Ajuntament amb diferents propostes? I
amb altres entitats?
L’Esplai Sant Pere ha crescut molt en els últims anys, i és per
això que estem intentant ser més presents en les activitats que
proposa l’Ajuntament. És cert, però, que encara queda feina per
fer per reforçar la relació amb l’Ajuntament del poble i, d’aquesta manera, participar activament en els actes que es fan i col·
laborar amb altres entitats. Per tant, aquest podria afegir-se a
un dels nostres futurs reptes!
Quin paper creu que ha jugat l’esplai en la formació dels
joves del Masnou?
Els joves d’ara, els que coneixem com a “generació digital”, són
una generació força difícil en molts aspectes. Són una generació
de canvi que, en certa manera, han suposat una crisi de valors.
Aquests canvis també han suposat modificacions en les rutines,
en el seu dia a dia. Si parlem amb els nostres pares i els preguntem què feien en sortir de l’escola, veurem que és molt diferent
del que fan els joves actualment, és aquí una mica on l’esplai
entra i es busca el seu lloc.
A l’esplai, els joves aprenen valors a partir del joc, deixant de
banda els mòbils, les consoles i els ordinadors. L’esplai no deixa
de ser un centre d’educació no formal on, a partir del joc, els
infants i joves aprenen, sense ser conscients que ho estan fent.
Quins beneficis aporta pertànyer a un esplai?
L’Esplai Sant Pere és un espai òptim i ideal per deixar-se anar,
divertir-se i aprendre del teu voltant i, sobretot, dels altres. Els
esplais, a través del joc i el lleure, et fan créixer interiorment, et
fan canviar la manera de veure el món que t’envolta i, sobretot,
et fan ser una persona millor.
Com valora la situació dels esplais a Catalunya?
Actualment, els esplais estan en un moment molt àlgid. Nosaltres, que formem part de la Fundació Pere Tarrés ho veiem molt,
ja que cada vegada hi ha més centres d’esplai federats, repartits
per tot el territori català. De mica en mica estan convertint-se
en entitats molt importants per a la societat en la qual vivim
actualment.

Com podeu contactar-hi:
http://esplaistpere.blogspot.com.es/
esplaistpere@gmail.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.

Neus Tallada
Regidora del
Grup Municipal
d’ ERC-AM-MES

Un Nadal per a tothom
Ens trobem acabant l’any 2016 i, com
cada any, des de la Regidoria de Cultura s’impulsa la participació de les
diferents entitats de la vila que, amb
la col·laboració de les altres regidories de l’Ajuntament, fan possible la
programació de les festes de Nadal.
Tot plegat amb la complicitat i la feina
de totes aquelles persones i entitats

Noemí
Condeminas
Regidora del
Grup Municipal
de CiU

Despropòsit democràtic
Acabem l’any amb un nou capítol del
despropòsit democràtic amb el tema
del procés per la sobirania de Catalunya. Després de veure Mas, Ortega, Rigau i Forcadell imputats pel 9N i la Declaració del Parlament, ara finalment
el Congrés dels Diputats permet tirar
endavant el suplicatori de Francesc
Homs per tal que sigui jutjat al Tribunal

Frans Avilés
Portaveu del
Grup Municipal
de Ciutadans

Una altra pedra al camí
La notícia saltava el divendres, després d’anunciar l’empresa constructora del nou pavelló esportiu que
sol·licitava la suspensió de les obres
i la resolució del contracte.
L’empresa al·lega, en síntesi, que
el projecte executiu estava mal disse-
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implicades en la comissió de festes.
Les festes tradicionals de Nadal,
festes populars i familiars omplen
d’activitat el municipi per a tots els
masnovins i masnovines, per als petits,
per als joves i per als més grans. I és
que el Nadal té quelcom especial: és
màgic quan es viu en família, amb la
innocència dels més petits i la il·lusió
dels no tan petits de la casa.
I és pensant en ells que s’han organitzat, com cada any, les tradicionals
recollides de cartes i els tallers de fanalets per rebre els Reis. Els adolescents i
joves podran gaudir d’un taller de DJ,
costura, il·lustració o hip-hop entre
d’altres. Tindrem concerts, cants corals,

teatre a l’Espai Escènic Ca n’Humet, exposicions, com la de fotografia antiga
de Nadal a la Casa de Cultura, que posa
de relleu el patrimoni local de l’arxiu
municipal, l’exposició Llucifest a l’Espai
Casinet, sense oblidar-nos de la cursa
de Sant Silvestre, el concert d’any nou
el dia 1 de gener i l’esperada cavalcada
de Ses Majestats els Reis d’Orient amb
la tradicional arribada al Port del Masnou, que farà el recorregut habitual pel
poble seguida per deu carrosses i que
aquest any tindrà alguna sorpresa.
Coincidint amb aquestes dates nadalenques i dins de la programació habitual anual també podreu participar
en l’itinerari “El Masnou. Terra de Mar”,

en tasts de vins DO Alella i la visita a
la mina.
No vull acabar sense remarcar la
implicació de totes les entitats que
fan possible aquest cicle d’activitats
nadalenques així com les de la resta
de l’any: sou una part fonamental per
donar contingut a la cultura del municipi i per conservar tantes tradicions
populars catalanes.
Només em queda desitjar a tots
els masnovins i masnovines un bon
Nadal i feliç entrada al 2017, l’any del
150è aniversari del naixement de Lluís
Millet, que també commemorarem
amb un calendari ple d’activitats. Bones festes!

Suprem per la seva implicació en la jornada de participació del 9N. On queda
la qualitat democràtica quan has fet un
acte de participació ciutadana?
La llei no és sinònim de justícia.
De nou utilitzen les institucions judicials com a simples eines de repressió
política. El que mal anomenen com a
problema català deixa de ser un problema polític per convertir-se en un
problema democràtic. Doncs sembla
que sí, i és més propi de l’època de
repressió franquista que no pas d’un
país demòcrata.
De nou s’escriurà una pàgina
vergonyosa del parlamentarisme espanyol.

El Congrés no hauria de permetre
que un tribunal jutgés un dels seus
membres per complir amb un compromís cap al poble. L’Estat criminalitza actituds que en altres països són
considerades del tot normals. Sense
anar més lluny, Vidal va veure també
com se li confirmava la suspensió de
tres anys, que se li ha imposat per
escriure un esborrany de Constitució
catalana amb altres jutges en el decurs
del seu temps lliure.
Cal recordar que hi ha un suplicatori en marxa contra Homs al mateix
temps que Daniel de Alfonso, exdirector d’Antifrau i implicat en una conxorxa amb l’exministre Jorge Fernández

Díaz per trobar draps bruts de càrrecs
sobiranistes, rep una “catifa vermella”
per seguir fent de jutge.
Veient el panorama polític, no
podem fer res més que agafar forces, perquè aquest nou any caldrà
seguir lluitant per la sobirania del
nostre país i seguir treballant per
fer-lo gran, lliure i ple de valors democràtics. Des del Masnou el nostre
grup seguirà donant suport a les nostres institucions i a les entitats que
treballen en aquest camí. Aprofitem
també aquestes línies per desitjar a
tots els masnovins i les masnovines
unes bones festes nadalenques i un
bon any nou.

nyat, per la qual cosa l’execució dels
treballs li generava un sobrecost econòmic que no volia seguir assumint,
un cop constatat que els serveis tècnics del nostre Ajuntament no compartien la seva opinió i, per tant, no
acceptarien les seves exigències econòmiques.
L’Ajuntament s’ha compromès a
realitzar les accions oportunes perquè l’obra pugui reiniciar-se al més
aviat possible, però el cert és que el
problema està servit, ja que ara s’ha
d’iniciar una nova fase administrativa fins a l’adjudicació d’un nou con-

tracte per a l’execució dels treballs
pendents.
Per descomptat, el nostre grup
estarà al costat de l’Ajuntament per
resoldre al més aviat possible la finalització d’aquesta obra tan esperada
i necessària per un municipi com el
nostre que, lamentablement, sempre
ha patit retards i que, en condicions
normals, ja hauria de ser de gaudi dels
ciutadans.
Però que estiguem al costat del
Govern per resoldre aquesta situació
al més aviat possible no vol dir que no
ens interessem pels errors, que segur

que existeixen, en el Projecte d’execució i que han acabat amb la paralització de l’obra i, per tant, sol·licitarem
les explicacions necessàries i, arribat
al cas, les responsabilitats pertinents.
Finalment, des de Ciutadans volem desitjar a tots els veïns unes bones festes de Nadal i una estupenda
entrada d’any nou, no sense abans
recordar que el nostre municipi disposa d’una àmplia oferta comercial
per atendre totes les necessitats i capricis que durant aquestes festes es
presenten.
Bon Nadal i feliç 2017!
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En polítiques d’habitatge, el Masnou “navega”
contra corrent
Dia rere dia, els mitjans de comunicació ens informen
de la preocupació existent a molts municipis de Catalunya per les polítiques d’habitatge. Notícies sobre
la construcció d’habitatges de protecció, campanyes
per aconseguir que els propietaris d’habitatges buits
els lloguin, a través de les oficines locals d’habitatge,
a preu de lloguer social i, en els darrers temps, l’obertura d’expedients i les multes a les entitats bancàries
i els fons voltors per acumular milers d’habitatges
buits, omplen les seves capçaleres.
Però al Masnou, ERC i CiU han decidit seguir el
camí contrari i ho fan per acció i per omissió.

Ernest Suñé
Portaveu del
Grup Municipal
del PSC-CP

Carta al Reis
Oh! Majestats, de nou ens postrem
davant vós per demanar allò que cal,
allò que falta, allò que no hi ha...
Us demanem més voluntat, per
seguir endavant en la defensa dels
pobres i desvalguts, dels humils, dels
que passen fam, fred i els que estan
sotmesos a la tirania dels poderosos.

Federico
de las Heras
Portaveu del
Grup Municipal
del PP

Plens municipals. En bona mesura
prescindibles
L’ansietat política i la manifestació
de postures sobre temes aliens a les
nostres competències envaeixen com
un càncer bona part del contingut
dels nostres plens. Per no parlar de la
pretesa sobirania i la contínua injúria
vers tot el que suposi política estatal,
en contraposició a l’excel·lència de la

La seva única acció ha estat negativa: han reduït
la Regidoria d’Habitatge, creada l’any 2003 i dirigida
per ICV-EUiA fins a l’any 2011, a una cadira, una taula
i una tècnica.
Les omissions, en els cinc anys i mig del seu govern, són moltes:
• No han fet cap pas per construir més habitatges
públics de protecció (HPP).
• Han permès que els seus socis de la Generalitat de
Catalunya (GC) incompleixin un conveni, signat l’any
2005, que els obligava a construir 36 habitatges per a
gent gran previstos al carrer Joan XXIII.
• Han tingut al calaix la planificació urbanística de
l’Estampadora, que hagués permès disposar de sòl
per construir més de 80 HPP.
• Tenen al calaix la construcció de 40 habitatges al
solar de l’antiga caserna.
• Permeten, amb el seu passotisme, que la GC mantingui buits, durant mesos i mesos, habitatges de les
promocions per a gent jove i gent gran construïts
entre 2007 i 2010, i quan algun jove els pregunta
per aquest fet la resposta és que es dirigeixi a la GC.
• Ignoren les queixes dels llogaters d’aquests habi-

tatges per la manca de resposta de la GC a les demandes de solució als problemes que afecten els
seus habitatges.
• Han permès que persones que no són del Masnou
formin part de llistes dels qui aspiren a ocupar alguns
dels habitatges per a joves desocupats.
• Han rebutjat, dues vegades, destinar 50.000 € a
subvencionar, en part, la instal·lació d’ascensors a
edificis plurifamiliars.
• Han rebutjat la nostra proposta de destinar 300.000
€ a comprar habitatges privats per poder-los destinar
a lloguer social.
• Han incomplert totes les mocions presentades (la
major part d’ICV-EUiA) i aprovades que demanaven
actuacions decidides en polítiques d’habitatge, com
ara les que demanaven actuar contra els desnonaments i sancionar les entitats financeres del Masnou
que tinguin habitatges buits.
• ....
I la cirereta han estat els ajuts convocats, a proposta
d’ICV-EUiA, per pagar l’IBI 2016. Malgrat les nostres
denúncies pel que havia passat en les dues convocatòries anteriors (només es van repartir uns 10.000 €

dels 100.000 previstos), ERC-CiU han repetit conscientment les errades anteriors i s’han limitat a publicar
la convocatòria al web municipal. Ni tan sols han estat capaços d’informar les entitats socials del Masnou,
les associacions de veïns i els casals de la gent gran
de la convocatòria d’aquests ajuts.
Les seves prioritats són clares. Omplen els plafons de publicitat municipal, de cartells en què s’informa d’actuacions culturals i d’altres activitats, però
no han penjat ni un trist cartell en què s’informi de la
convocatòria d’aquests ajuts.
ICV-EUiA ha fet una modesta campanya informativa i de suport a les famílies del Masnou per intentar
pal·liar, en part, la desídia voluntària del Govern. Som
conscients que, malgrat els nostres esforços, ha estat
una campanya insuficient, però que ens ha permès
ajudar unes quantes persones a presentar les sol·
licituds que els permetran gaudir d’aquests ajuts.
Lamentem i denunciem que l’actuació voluntària d’ERC-CiU deixarà desenes i desenes de famílies
del Masnou sense rebre uns ajuts que, per a algunes,
podrien arribar als 300 € i seguim exigint d’ERC-CiU
actuacions decidides a favor de l’habitatge.

Volem seguir tenint la mateixa força
de voluntat.
Us demanem més fe, per mantenir fermes les creences que un món
millor és possible, tot i els continus
atacs de què som objecte i poder
així continuar amb la lluita contra la
foscor d’aquests temps. Volem seguir
plens de fe en les persones.
Us demanem més seny, per evitar els conflictes innecessaris, l’atac
gratuït i les males arts. Per no caure
en l’insult ni en la difamació. Per seguir pensant les coses dues vegades
o més abans de dir-les i per mantenir la sang freda en els moments
importants. Necessitem mantenir

el seny que hem tingut fins ara.
Us demanem més amor, per seguir repartint-lo arreu, sense por ni
límits, especialment entre els desfavorits, els pàries, els desocupats, els
apartats, els desgraciats, els traïdors...
Que no falti amor.
Però no ho volem tot per a nosaltres. Demanem, oh! Majestats,
també per als altres.
Demanem coratge, pels treballadors que són víctimes i no s’atreveixen a denunciar.
Demanem valentia, pels sensats,
perquè obrin els ulls i s’enfrontin als
tirans.
Demanem dignitat, pels repre-

sentants dels treballadors que han
traït els seus en benefici propi.
Demanem honor, pels mentiders
i els tirans que impunement els protegeixen.
Gràcies, oh! Majestats, per escoltar les meves demandes, estic segur
que l’any vinent amb la nostra força
de voluntat, la fe, el seny i l’amor, sumat al coratge dels treballadors i la
valentia dels sensats, aconseguirem
que els representants recuperin la
dignitat i farem que procurin recuperar, a l’oposició, l’honor als mentiders i als tirans que impunement els
protegeixen.
Bon Nadal

política autonòmica. Tal consum de
temps hauria de ser traduït en euros i
restat dels emoluments del consistori
que no aporten res al municipi.
És hora de tornar al municipalisme. Al que de veritat interessa els
veïns. Les coses de sempre. Bons serveis al un preu just: neteja adequada,
projectes d’interès comú, un poble
segur i la tranquil·litat que les coses
funcionen. Tan difícil és?

Un partit forjat de gent treballadora,
amb ideals, amb principis, on hi caben
tots. On prima el respecte, l’ordre, la
serietat, el compliment del compromís contret. On es valora la tradició
i la família. On conflueixen el liberalisme, la doctrina conservadora i l’humanisme. Un ample espectre social,
que es respecta –amb les seves diferències– i que respecta els altres. No
hi ha secrets a una cohesió que arriba
a transcendir les sigles.

ra que la Festa Major dels cristians
–d’Orient a Occident– passant pel
Masnou, com no?
I el més important és poder-ho
celebrar. Si és en família, millor. I tenir
presents els qui ja no són amb nosaltres i aquells que no estan passant
els seus millors moments, ja sigui per
problemes familiars, econòmics, de
violència o qualsevol altre tipus.
A la nostra privilegiada societat
tots semblen venir amb un pa sota el
braç. I aquest pa costa molt de guanyar. I no tots en són conscients... Aquí
deixo aquesta reflexió.
Amb els millors desigs dels Populars del Masnou, gaudeixin d’unes
bones festes i un bon any nou!

Les bases del Partit Popular
L’esquerra, especialment l’anomenada nova esquerra, populisme –la seva
essència és rància– no encerta a comprendre la fortalesa d’un partit com el
nostre, en tot el seu àmbit nacional.

Nadal 2016
Un any més i ja tenim el Nadal a sobre, la Nativitat del nostre Senyor, avui
desdibuixada a favor del consumisme.
És la gran festa de les compres, enca-
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Club Atlètic Masnou
us desitja

bon Nadal
i feliç
any nou

El 2017 serà un any màgic...
Fem 50 anys! i amb la mateixa
il·lusió del primer dia.

Club Atlètic Masnou
Av. John F. Kennedy, 58 · 08320 El Masnou · Tel: 935 408 440
(Horari oficina: de dilluns a divendres de 18 h a 20 h)
info@atmasnou.cat · www.atmasnou.cat

Competim amb valors!

Amb el suport de:

