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La casa de la fusta
Projectes i reformes d’habitatges i locals comercials

Cuines · Banys · Armaris · Vestidors · Parquets · Encadellats
Portes d’interiors · Portes blindades · Mobiliari a mida

TOT TIPUS DE TREBALLS DE FUSTA
C/ Almeria, 25 · El Masnou · Tel./fax 93 555 86 91
lacasadelafusta@lacasadelafusta.es · www.lacasadelafusta.es
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Selecció de vins, licors, caves,
cerveses, pizzes artesanes,
embotits, xocolates i alimentació
gurmet en general.
AQUEST NADAL, DISPOSARÀS DE LA MILLOR SELECCIÓ
DE VINS, CAVES, LICORS I ALIMENTACIÓ GURMET.
PODRÀS FER LES TEVES PRÒPIES PANERES I ENCARREGAR
FANTÀSTICS CAPONS FARCITS DE FOIE I TRUFA
PER A 11-13 PERSONES PER NOMÉS 99 €.

BONES FESTES!
Passeig Roman Fabra, 25 - 08320 El Masnou
Tel. 93 178 22 97 - info@elrebostdelsentits.es
www.elrebostdelsentits.es
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Coincideixo amb moltes persones que el fet més positiu de les darreres eleccions,
celebrades el 25 de novembre, ha estat l’elevada participació de la ciutadania. I això
ha donat com a resultat una composició del Parlament que reflecteix la voluntat del
poble. Els catalans i catalanes s’han expressat, i ara és el torn dels representants polítics
de gestionar aquesta confiança. No serà fàcil, per la qual cosa caldrà la responsabilitat
i el compromís de tots els diputats i diputades electes. Vivim moments decisius que
cal afrontar amb una gestió curosa i ben fonamentada.
I si els catalans i catalanes ja han manifestat la seva voluntat per a la formació del nou
Parlament, ara és el moment que tots hi continuem dient la nostra. Ja n’hi ha prou
d’atacs contra la nostra cultura i un dels seus pilars fonamentals: el català. Al voltant de
la nostra llengua s’erigeix la nostra identitat, que vol dir el nostre patrimoni, la nostra
història i tot el que som. I això, cal defensar-ho. No podem permetre que atemptin
contra el nostre model d’escola i d’immersió lingüística, que tan bons fruits ha aconseguit al llarg de la història.
I, especialment per Nadal, quan prestem una atenció especial a valors importants per
a nosaltres com ara la família, l’amistat o el veïnat, també és temps de mantenir-nos
ferms, units, reivindicant el que som i el que volem ser. Per tot plegat, us desitjo un
molt bon Nadal i que el 2013 sigui un any que ens ajudi a continuar endavant i a créixer.

La postal
guanyadora
del Concurs de
Felicitacions de
Nadal és obra
d’Apolinar Ayong, de
l’escola Marinada.
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INSTITUCIONAL

CiU, la força més votada al Masnou
a les eleccions al Parlament de Catalunya
Un 75,26% de la població del Masnou va exercir el seu dret de vot als comicis del 25 de novembre

C

onvergència i Unió (CiU)
va ser la força política
més votada al Masnou a
les eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de
2012, amb un total de 4.706 vots
(37,03%). La segona força més vo-

(PSC), amb 1.113 vots (8,76%). La
candidatura de Ciutadans va obtenir 767 vots (6,04 %), mentre
que la CUP-Alternatives d’Esquerres en va aconseguir 551 (4,34%).
També es van comptabilitzar 158
paperetes en blanc (1,24%) i 113

tada va ser Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC-Cat Sí), amb
2.036 vots (16,02 %), seguida pel
Partit Popular (PP), amb 1.409
vots (11,09%), per ICV-EUiA, amb
1.316 vots (10,36%), i pel Partit
dels Socialistes de Catalunya

paperetes de vot nul (0,74%). La
participació al municipi es va situar en el 75,26%, cosa que vol dir
que 12.820 masnovins i masnovines van exercir el seu dret de vot,
sobre un cens electoral de 17.034
electors.

Resultat al Masnou de les eleccions al Parlament de Catalunya

Votants a l’edifici municipal
de Roger de Flor.

1,24%

0,74%
CiU (4.706)

5%
4,34%

ERC-Cat Sí (2.036)
PP (1.409)

6,04%

Sònia Hernández

8,76%
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11,09%

ICV-EUiA (1.316)

CUP-Alternativa d'Esquerres (551)
16,02%

Altres (651)
Vot en blanc (158)
Vot nul (113)

Punts aprovats al Ple ordinari del novembre
El Ple de l’Ajuntament, a la sessió
del 15 de novembre, va sotmetre
a votació els punts següents:
• Aprovació del Mapa d’instal·
lacions i equipaments esportius
municipals del Masnou (MIEM).
Aquest punt va ser retirat.
• Ratificació del Decret en virtut
del qual s’imposa una penalitat
per la comissió d’una infracció lleu
a Transports Urbans del Masnou,
SL. Aprovat amb el vot a favor de
CiU (7 regidors), PSC (4 regidors),
ERC-AM (3 regidors), PP (2 regidors), GIM (1 regidor) i la regido-

ra no adscrita, i en contra d’ICVEUiA-E (3 regidors).
• Informe corresponent al tercer
trimestre de l’any 2012 sobre
compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents,
emès conforme a allò establert per
l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de
juliol. Se’n va donar compte.
Es va presentar un punt d’urgència:
• Modificació del Pressupost
núm. 12/2012 per transferències
de crèdit entre aplicacions amb
diferent grup de programa. Aprovat per unanimitat.

Mocions
• Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM en defensa de
la utilització de la sala polivalent
de Ca n’Humet per part de les entitats del Masnou. La moció passa
a comissió informativa.
Es va presentar una moció d’urgència:
• Moció presentada pels grups
municipals de CiU, PSC, ICV-EUiA,
ERC, PP, GIM i de la regidora no
adscrita, a proposta del grup
Maresme d’Amnistia Internacional Catalunya, contra la pena de
mort. Aprovada per unanimitat.

En memòria
Rafael Lladó i Bonnin, que havia
estat regidor de l’Ajuntament
entre els anys 1983 i 1987, ens
va deixar el 2 de novembre.

Ple extraordinari i urgent
El dimecres 7 de novembre es va dur a terme un ple extraordinari a la sala de sessions de la casa consistorial. Durant la sessió, es va aprovar
per unanimitat la proposta d’acord dictaminada a la Comissió Informativa d’Administració i Finances extraordinària del 5 de novembre
de 2012 sobre les ordenances fiscals de l’any 2013. L’aprovació d’aquest punt suposa una baixada del 3,2% de l’IBI per a l’any 2013.
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La Policia Local engega
campanyes de prevenció
específiques

La bandera estelada
oneja a la plaça
de l’Onze de Setembre

D

es del dissabte 27 d’octubre, la bandera
estelada oneja a la plaça de l’Onze de Setembre. L’alcalde del Masnou, Pere Parés,
acompanyat d’altres representants municipals
de CiU i ERC-AM, i de membres de l’Assemblea
Nacional de Catalunya (ANC) del Masnou, va encapçalar aquest acte simbòlic amb el qual es va
complir un dels punts de la moció aprovada pel
Ple Municipal el 18 d’octubre a favor de la creació
d’un estat propi per a Catalunya.

Augmenta la vigilància a les zones comercials
i l’atenció a la gent gran

CEDIDA

L’acte també va comptar amb la participació dels
Trabucaires del Vi d’Alella. Segons les previsions
municipals, la bandera estelada onejarà a la
plaça de l’Onze de Setembre fins que sigui traslladada a una ubicació més cèntrica que en faci
possible una visibilització més gran.

Un agent informa un comerciant del municipi.

A més d’explicar-los personalment
les mesures de seguretat que cal
tenir en compte, l’agent policial que
n’informa lliura un díptic informatiu
als comerciants.
La segona fase de la campanya
consisteix a augmentar el temps
de presència i patrulla policial de
proximitat a les zones comercials
del municipi, i es durà a terme entre
el 18 de desembre i el 4 de gener.
Aquesta vigilància més intensiva es
fa tant amb patrulles de la Policia
Local com dels Mossos d’Esquadra.
Compte als caixers automàtics
La Policia Local promou una campanya de prevenció adreçada especialment a la gent gran. Els últims i els
primers dies de cada mes són dates
en què hi ha una major presència de
gent gran a les entitats bancàries.
Aquest és un moment aprofitat per
determinades persones per, mitjançant normalment un engany o fins i
tot l’ús de la violència, apoderar-se
dels diners acabats de treure del
banc o caixa, en molts casos sense
que la víctima se n’adoni fins passats uns minuts. Per aquest motiu, la
policia reclama especial atenció en
aquests processos.

Sònia Hernández

L

a Policia Local del Masnou
està realitzant esforços per
convertir-se en una policia de
proximitat que doni major seguretat preventiva i que sigui capaç de
trobar la solució a problemes de
convivència, civisme, mobilitat i seguretat. En aquest sentit, l’any 2013,
entre altres mesures, continuaran
les campanyes de formació entre
diferents col·lectius i s’hi afegiran
noves accions i temàtiques d’interès,
amb l’objectiu de prevenir situacions de risc per a la ciutadania i en
especial per a col·lectius més vulnerables, com el de la gent gran.
Actualment, hi ha dues campanyes en marxa. D’una banda, la
Policia Local del Masnou, amb la
voluntat d’augmentar la seguretat
als establiments comercials durant
les dates pròximes al Nadal, ha engegat la campanya “Comerç segur”.
En una primera fase, que ja està en
marxa, un agent policial visita els
comerços per donar a conèixer un
conjunt de consells preventius als
comerciants per millorar la seva seguretat en un període de temps en
què, amb motiu de les celebracions
nadalenques, es preveu més activitat comercial de la que és habitual.
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COMUNITAT

Recurs contra la interlocutòria
que estableix la indemnització
als propietaris de Kangeisó
El procés va començar amb la regulació del planejament urbanístic, el 1996, que feia
incompatibles els usos d’habitatge unifamiliar i els d’hospedatge, restauració i altres

Els antecedents
La tramitació del Pla general d’ordenació urbana (PGOU) es va iniciar l’any
1996. El 21 de gener de 1999, el Ple de
l’Ajuntament va acordar aprovar inicialment la documentació relativa a la
revisió del Pla general, que va ser aprovada definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona (CUB) el 13
de desembre de 2000, que en va condicionar l’executivitat a la presentació
d’un text refós.
Durant el termini d’informació
pública al qual va ser sotmesa la documentació relativa al text refós del Pla
general, amb data 5 de juliol de 2001,
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AJUNTAMENT DEL MASNOU

A

ctualment, es troba pendent de resolució el recurs
de cassació que l’Ajuntament del Masnou va
presentar el 4 de setembre d’enguany
contra la interlocutòria que establia
la indemnització de prop d’1,5 milions d’euros als propietaris de la finca
coneguda com a Kangeisó. Fins a la
resolució d’aquest recurs, l’Ajuntament
ha decidit anar aprovisionant el pagament per si no prospera satisfactòriament.
Aquesta és la darrera fase d’un
llarg procés que s’iniciava fa setze
anys, quan la regulació del nou planejament urbanístic feia incompatible
la qualificació urbanística de 13 c (ús
d’habitatge unifamiliar) de la finca situada al carrer de Roger de Llúria amb
el desenvolupament de les activitats
per a les quals Inmocahispa tenia concedides les llicències corresponents:
sala de conferències, cursets i reunions,
i de residència privada per a centre de
formació, convencions, hospedatge
i restauració. Per aquest motiu, es va
optar per buscar una qualificació que
permetés el manteniment dels usos
que tenia, sense que fossin incompatibles amb els de la zona en qüestió.

Imatge dels terrenys de la finca objecte de la interlocutòria
i el recurs posterior.
la mercantil Inmocahispa va presentar
un escrit d’al·legacions. Per acord del
Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 26 de juliol de 2001,
es va aprovar el text refós, una vegada
resoltes les al·legacions presentades.
Aprovat definitivament el text refós del Pla general per la CUB en data
19 de setembre de 2001, Inmocahispa
va interposar un recurs d’alçada, que
va ser desestimat el 30 de setembre de
2002. Contra la desestimació d’aquest
recurs d’alçada, Inmocahispa va interposar un recurs contenciós administratiu.
En data 10 de juny de 2005, es va
dictar una sentència que desestimava
el recurs interposat per Inmocahispa,
però, el 20 de juliol del mateix any,
l’Ajuntament va tenir coneixement de
la interposició d’un recurs de cassació
contra la sentència dictada i respecte
al qual l’Ajuntament va decidir no
comparèixer.
Passats prop de cinc anys, en data
10 de desembre de 2009, el Tribunal
Suprem, estimava el recurs de cassació

Procés llarg

El conflicte
arrenca de la
regulació del
planejament
urbanístic de
fa setze anys
Provisió
de fons

L’Ajuntament
ha decidit
anar aprovisionant fons per
al pagament
per si el recurs
no prospera
de manera
satisfactòria

interposat i anul·lava la sentència dictada el 10 de juny de 2005, i imposava
a l’Administració el pagament de la indemnització que es fixés en execució
de sentència.
Posteriorment, la mercantil Immocahispa sol·licitava l’execució forçosa
de la sentència davant el TSJC i sol·
licitava 2,8 milions d’euros d’indemnització.
El 9 de juny de 2011, l’Ajuntament
va presentar un escrit d’oposició en
què sol·licitava que es determinés
la quantia de la indemnització en
240.113,50 euros, de conformitat amb
l’informe emès per l’assessor extern i,
en el cas que no s’acceptés la valoració
proposada, que es tinguessin en consideració les altres dues valoracions
aportades per l’Ajuntament.
El Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en data 3 de maig de 2012,
fixava l’import de la indemnització a
percebre per Inmocahispa per un total
d’1.032.919 d’euros pel concepte de
vinculació singular i de 476.000 euros
en concepte d’interessos.
La resolució del Tribunal ha estat
recorreguda en cassació per l’Ajuntament i, a data d’avui, el Tribunal no s’hi
ha pronunciat.
El Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en data 19 de setembre de
2012, va fixar la forma i el calendari
de pagament de la indemnització,
assenyalant que, dins l’exercici de
2012, l’Ajuntament haurà de satisfer
150.000 euros i la resta de la indemnització més els interessos durant els
tres exercicis següents (2013, 2014
i 2015). Contra la resolució dictada,
l’Ajuntament va presentar un recurs de
súplica, atès que entén que, fins que
no es resolgui el recurs de cassació,
resta suspesa l’executivitat de la interlocutòria de data 3 de maig de 2012.
El recurs esmentat es troba, també,
pendent de resolució.

Informació
i prevenció per
al Dia Mundial
de la Lluita
contra la Sida
L’Ajuntament va oferir un espectacle per reflexionar sobre la malaltia
CEDIDA

C

oincidint amb la celebració
del Dia Mundial de la Lluita
contra la Sida, l’1 de desembre, l’Ajuntament, des de les regidories de Joventut i Salut Pública, va
organitzar, el dilluns 3 de desembre,
activitats informatives adreçades
al jovent per informar-lo sobre la
malaltia i com lluitar-hi. Alumnes de
tercer d’ESO dels centres escolars

Bergantí, Sagrada Família i l’Institut
Maremar van assistir a la representació de l’obra teatral Que sí, vida!,
a l’Espai Escènic Ca n’Humet. L’obra
aborda el tema de la sida i de les
infeccions de transmissió sexual
d’una manera molt propera per als
joves, amb referències constants al
seu entorn i els seus referents, i fa
incidència en la prevenció.

Per als joves

Alumnes de
secundària
de tres centres
escolars visiten
Ca n’Humet

A més a més, durant la visita dels
joves al matí a l’Espai de Trobada de
Ca n’Humet, hi van trobar racons informatius, un mural per expressar-hi
la seva opinió sobre la malaltia,
recursos per navegar per Internet i
informar-se sobre la sida, i jocs de
taula. La informació també va estar
disponible per als visitants i usuaris
de l’equipament a la tarda.

Les Jornades de Fotografia es consoliden
com a cita cultural destacada

MIREIA CUXART

E

ntre l’1 i el 4 de novembre,
l’Associació Fotogràfica del
Masnou (FEM) va organitzar
les IV Jornades de Fotografia Creativa del municipi. El divendres 2 a
la tarda, les regidores Noemí Condeminas i Sílvia Folch, en nom de
l’alcalde, Pere Parés, i el regidor de
Cultura, Jaume Oliveras, i el president de la FEM, Ricard Villarubia, van
inaugurar oficialment les Jornades
a la sala polivalent de la Biblioteca,
amb la presència de prop d’una vuitantena d’assistents.
Tot seguit, a la Sala Joan Comellas, al mateix edifici, es van
inaugurar les exposicions “México
fotografiado por Luis Buñuel”, de
Luis Buñuel; “Irlanda del Nord, 25
anys”, de Paco Elvira, i “Reflexos”, de
Fiona McLaughlin. Més tard, es va

La mítica periodista Rosa Maria Calaf, a l’esquerra de la imatge,
va intervenir en les Jornades.

fer una taula rodona dedicada a la
fotografia i al cinema, tema central
de les jornades, amb la periodista
Rosa M. Calaf; el fotògraf Paco Elvira;
el cineasta i director del Museu Luis
Buñuel de Calanda, Javier Espada; el
periodista Juan Ferrer, i el director
de la Filmoteca de Catalunya, Esteve
Riambau. Héctor Zampaglione va
ser-ne el moderador.
També van tenir lloc altres activitats, com tallers i projeccions.
Així mateix, es van inaugurar altres
exposicions: “La vida de las sombras”,
d’Alexandra Castillo; “Roma”, de Roser Gol; “Días en la Habana”, d’Edu
Mir; la col·lectiva de l’associació, “Va
de cine”, i “A tres bandas”, de Marta
Albertí, Juanjo Martínez i Francisco
Tomás. Aquestes exposicions es van
poder visitar fins al 3 de desembre.
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En marxa els tallers d’estudi assistit

Un portal web
per triar estudis
universitaris

D

L’Ajuntament hi tindrà
accés il·limitat per als
centres de secundària
AUGUST CABRÉ

es del 3 de desembre fins al
31 de maig estan en funcionament els tallers d’estudi
assistit, una iniciativa adreçada a
millorar l’èxit escolar de l’alumnat
masnoví a través de l’acompanyament i el suport en l’aprenentatge
fora de l’horari escolar. En aquest
curs hi assisteixen vuitanta nens i
nenes dels centres escolars, tant
dels que tenen un taller propi com
d’altres que han proposat que els
seus alumnes s’incorporin en grups
d’altres escoles. Aquesta iniciativa
forma part del Pla educatiu d’entorn de la Regidoria d’Ensenyament
i no compta amb cap aportació

econòmica del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, raó
per la qual l’Ajuntament n’assumirà
el 100% de la despesa.

Una vuitantena
d’alumnes són usuaris
d’aquest servei, que
en vol aconseguir l’èxit
acadèmic.

La nova colla bastonera busca logotip
El Masnou ja té una colla bastonera entre les seves entitats: la Ple de Cops. Acabada de formar,
l’entitat ha organitzat un concurs per trobar el seu logotip. A més de fer referència a algun element
propi dels bastons, el logotip ha de reproduir el nom de l’entitat: Colla Bastonera del Masnou Ple
de Cops. Les obres es poden presentar entre el 7 i el 18 de gener a la Biblioteca Joan Coromines.
L’autor o autora del logotip guanyador obtindrà dues entrades per a un dels espectacles de l’Espai Escènic Ca n’Humet i dues per al Festival de Teatre Còmic Ple de Riure. Se’n pot obtenir més
informació a la Regidoria de Cultura: cultura@elmasnou.cat o al telèfon 93 557 18 50.

E

n el moment de tancar
aquesta edició, era prevista
per al dia 13 desembre la
presentació del portal www.
unportal.cat, adreçat als estudiants de batxillerat i últims cursos
de l’ESO, a les famílies, i als tutors
i orientadors d’ensenyament
secundari per ajudar a fer la tria
d’estudis. El portal aplega tota
l’oferta d’estudis de grau, màsters, postgraus, formació contínua, cicles formatius, etc. que es
poden cursar a Catalunya. L’Ajuntament hi ha fet una inversió
econòmica que permetrà rebre
sessions d’orientació als centres
de secundària i assessorament
als orientadors, així com l’accés
il·limitat al web per als cinc centres de secundària municipals, el
CFPAM, el PIJ i la Regidoria d’Ensenyament.

Novetat en el cobrament de les exaccions industrials
Aquest any, el cobrament de les exaccions industrials (taxes per recollida d’escombraries industrials, ocupació de via pública, i taules i
cadires a la via pública) per a aquelles persones que el tenen domiciliat en una entitat financera es fraccionarà en dos càrrecs del 50%
cada un. Aquesta novetat respon a la voluntat de l’Equip de Govern

de facilitar el pagament dels tributs municipals al sector del comerç i
la indústria, directament afectat per la crisi econòmica. Amb aquesta
mesura, s’equipara al tractament fiscal que ja es dóna a les famílies des
de l’any 2008, amb la facilitat de pagament dels tributs municipals de
manera fraccionada.

AROA

PERRUQUERIA I ESTÈTICA
BONES FESTES!

FEM TRACTAMENTS D’ESTÈTICA I PERRUQUERIA
DEPILACIONS LÀSER
KERATINA
ES
HEM CANVIAT D’ADREÇA

BON S!
FESTE

C/ Puerto Rico, 12 - El Masnou - Tel. 93 540 90 72
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Av. de Joan Maragall, 19, local 1B
08320 El Masnou
CVOCATA@telefonica.net
www.laclaudigital.com/centreveterinariocata

Crida unitària contra la
violència envers les dones

RAMON BOADELLA

L’Ajuntament presenta l’actualització del ‘Protocol per als casos
de violència masclista’

La regidora d’Igualtat i Drets Civils, Noemí Condeminas, acompanyada
de l’alcalde, Pere Parés, va presentar el document renovat.
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l divendres 30 de novembre, la
sala de plens de l’Ajuntament
es va omplir de gom a gom per
a la presentació del Protocol per als
casos de violència masclista. Aquest
document actualitza i optimitza el
protocol aprovat el 2008, i estableix
els passos i els mecanismes que es
posen en marxa quan es detecta
un cas de violència masclista. L’acte,
presidit per l’alcalde, Pere Parés, i
la regidora d’Igualtat i Drets Civils,
Noemí Condeminas, va servir per
posar de manifest la importància de
la col·laboració i la feina conjunta

Música

L’acte va
incloure una
actuació musical d’Artur
Condeminas i
Josefina Boix

dels diferents agents públics que
han d’intervenir per lluitar contra un
problema social tan greu com és la
violència masclista. Tant la regidora
com l’alcalde van agrair tota la tasca
anterior que havia realitzat l’exregidora Marta Neira, així com la feina
feta pels diferents departaments de
l’Ajuntament per establir el protocol,
i van encoratjar-los a continuar treballant amb el mateix entusiasme perquè el procediment sigui eficaç per
ajudar les dones que són víctimes
d’aquesta xacra.
A l’acte, també hi van intervenir
representants de diversos departaments, com ara de la Regidoria
d’Igualtat i de la Policia Local. També
va incloure una actuació musical
d’Artur Condeminas i Josefina Boix.
Després de la presentació del document, es va llegir el manifest del Dia
Internacional per a l’Eliminació de
la Violència envers les Dones (el 25
de novembre) i va tenir lloc l’encesa
d’espelmes en record de les dones
que han mort o han estat víctimes
de la violència masclista. Aquest
acte posava el punt i final a un cicle
d’activitats per a infants, sessions de
jocs no sexistes i activitats amb els
centres escolars que s’havia portat a
terme durant el mes de novembre.

OAC

CampanyA en marxa
a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana

• Sol·licitud de bonificacions de
la taxa d’escombreries, del 10
de gener al 28 de febrer.

Nou horari i canvi
d’ubicació d’un
dels punts de
la deixalleria mòbil
Des del 4 de desembre, la deixalleria
mòbil ha canviat d’horari. Alhora,
també hi ha un canvi d’ubicació d’un
dels punts de recollida. En lloc d’instal·
lar-se, com es feia fins ara, a la zona de
la Nimfa, a partir del 4 de desembre,
la deixalleria mòbil es trobarà els dies
determinats per la Mancomunitat al
Torrent de Can Gaio entre l’avinguda
del Maresme i el carrer de l’Agricultura,
a la banda de Mataró. Es pot consultar
el calendari de la deixalleria al web
municipal www.elmasnou.cat.
Nou horari
De maig a octubre:
Dilluns, tancat.
De dimarts a dissabte, de 9.30 a 13 h
i de 16 a 19 h.
Diumenge, de 10 a 13.30 h.
De novembre a abril:
Dilluns, tancat.
De dimarts a dissabte, de 9.30 a 14 h
i de 16.30 a 18.30 h.
Diumenge, de 10 a 13.30 h.

Carta · Menú migdia · Menú nits · NITS DE TAPES
C onsulta els men ú s d ’ a q uestes festes al w eb
C/ Roger de Flor, 43 - El Masnou (a 50 m de l’Edifici Centre)
Tel. 93 555 01 88 - info@restauranteorfila.es - www.restauranteorfila.es
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NADAL

El Nadal omple l’agenda
masnovina d’activitats

SÒNIA HERNÁNDEZ

La Fira de Santa Llúcia va iniciar les celebracions nadalenques al municipi, entre les quals
destaquen el Nadalem, la Cursa de Sant Silvestre i la cavalcada dels Reis de l’Orient

La Fira de Santa Llúcia es va celebrar entre el 6 i el 9 de desembre al pati del
Casino i va aconseguir més públic i visitants que altres anys.

E

l Masnou ja té la seva felicitació nadalenca d’enguany,
resultat del Concurs de Felicitacions de Nadal. El primer
premi ha estat per a Apolinar Ayong,
de segon de primària de l’escola Marinada; el segon, per a Tony Méndez, de
primer de primària de l’escola Ocata,
i el tercer, per a Marina Malagrida, de
primer de primària de l’Escola Marinada. Com a part del premi, seran els
encarregats de rebre Ses Majestats els
Reis d’Orient durant la cavalcada del
5 de gener. Abans, però, es podran
veure totes les postals que s’han presentat al concurs, en què han participat alumnes de totes les escoles del
municipi. El divendres 21 de desembre, a les 17 h, a Els Vienesos, tindrà
lloc la inauguració de la mostra, que
es podrà veure fins al 8 de gener de
2013. Tot seguit, l’entitat Luz del Alba
ha preparat una activitat per fer cagar

10
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el tió, un berenar amb xocolatada i
cantada de nadales al pessebre que hi
haurà muntat dins l’equipament.
El tret de sortida d’aquest Nadal
va ser la Fira de Santa Llúcia, que es
va instal·lar al pati del Casino des del
dijous 6 de desembre fins al diumenge 9. Organitzada per la Federació del
Comerç, la Indústria i el Turisme amb
la col·laboració de l’Ajuntament del
Masnou, la Fira va aplegar una cinquantena de parades, que van oferir
productes i serveis a tots els visitants.
La meitat de les parades eren de comerços del municipi, per als quals la
Fira de Santa Llúcia suposa una oportunitat per oferir els seus productes a
possibles nous clients. Per dinamitzar
la Fira, es van programar un seguit
d’activitats organitzades per l’entitat
Gent del Masnou, entre les quals va
destacar la de fer cagar el tió i una
cantada de nadales. L’alcalde, Pere Pa-

Varietat

El programa
festiu inclou
propostes
per a tots els
gustos
Tradicions

No faltarà a la
cita el pessebre del carrer
de Sant Rafael

rés, així com altres representants del
consistori, van visitar la Fira.
Segons el regidor de Promoció
Econòmica, Quim Fàbregas, “aquest
any, l’assistència de visitants a la Fira
ha estat superior que la d’anys anteriors. Segurament, el bon temps i el
reforç en la difusió, juntament amb la
seva consolidació, hi han contribuït.
En línies generals, la majoria de paradistes estan contents, tant amb les
vendes que han fet com amb l’oportunitat que brinda la Fira als comerços
del Masnou per donar-se a conèixer.
Vull agrair a la Federació del Comerç
l’esforç en l’organització; a Gent del
Masnou, les activitats lúdiques programades, que van tenir molta participació, i al Casino, que ens deixés gaudir
d’aquest espai tan apropiat per a la
celebració de la Fira de Santa Llúcia”.
La Fira d’aquest any, que va arribar a la quinzena edició, també va
servir per començar la campanya de
promoció del comerç local impulsada
per l’Ajuntament amb el suport de
la Federació. La campanya de Nadal
“Queda’t” té un format similar a la
de l’any passat: les persones que
comprin en comerços del Masnou, a
més d’obtenir una bossa reutilitzable
per anar a comprar, participaran en
el sorteig de deu vals per bescanviar
en diverses botigues per valor de 300
euros. Els guanyadors es coneixeran el
dissabte 5 de gener, durant el sorteig
que tindrà lloc a les 12 h al Mercat.
Tradició cultural
Pel que fa a les propostes culturals
nadalenques, són ben variades. Ja és
obert el pessebre del carrer de Sant
Rafael i hi romandrà fins al 6 de gener,
perquè tothom qui ho vulgui pugui
visitar-lo en horari de 9 a 20 h, sempre
que el temps ho permeti. A més, el
diumenge 23, a les 13 h, hi actuarà la
Coral Xabec de Gent del Masnou.
Les activitats culturals continuaran
el dimarts 18 de gener, a partir de

Les postals guanyadores del Concurs de Felicitacions són obra d’Apolinar Ayong, Tony Méndez i Marina Malagrida.

les 18.30 h, a la sala polivalent de
Ca n’Humet, que acollirà l’acte que
du per títol Nadal per a tothom, un
recital poètic i musical d’alumnes de
les escoles del Masnou i de poetes
de renom organitzat per Poesia en
Acció. El divendres 21, segueixen

Jaume
Oliveras
Regidor de Cultura
Enguany, el Masnou podrà gaudir
d’una àmplia oferta cultural per a
aquest Nadal, amb activitats per a
tots els públics, però molt especialment per als infants. L’Ajuntament
i les entitats del Masnou ompliran
aquests dies de moltíssims actes: des
de la inauguració de l’exposició de
fotografies de la nevada del 1962 fins
a la cavalcada de Reis, passant per les
activitats que es faran en equipaments com Ca n’Humet o Els Vienesos. El Masnou esdevindrà aquests
dies un poble viu i participatiu.

les propostes, a les 18.30 h, a l’Espai
Escènic Ca n’Humet, on tindrà lloc el
Fasmenut, una sessió de curtmetratges per a nens i nenes que proposa
l’associació AKONGA. El dissabte, a
les 21 h, al mateix Espai, els més joves
podran assistir al Concert Metal de
Nadal, organitzat per Metròpolis. Hi
ha programat un altre concert aquest
mateix dia a les 21.30 h a la parròquia
de Sant Pere: el de Nadal de la Coral
Xabec de Gent del Masnou. El diumenge 23, tindrà lloc una nova sessió
de teatre familiar, a les 18 h a l’Espai
Escènic Ca n’Humet, amb l’escenificació d’Un toc de pastorets, de la companyia Toc de Retruc. Finalment, per
acomiadar l’any, a l’Espai Escènic Ca
n’Humet, el diumenge 30 a les 19 h,
s’hi celebrarà el Concert de Cap d’Any
de la Jove Orquestra de Cambra del
Masnou, per donar la benvinguda a
l’any 2013 amb un repertori clàssic
pensat per a aquestes dates.
El dissabte 22, a partir de les 10 h,
s’instal·laran tots els paradistes de la
tradicional Fira d’Artesania de la Colla de l’Hort als carrers de Barcelona,
Roger de Flor, plaça de la Llibertat i
Jaume Bertran, fins a les 20 h del diu-

Teatre
familiar

Es representarà ‘Un toc de
pastorets’ el
diumenge 23
de desembre
Fires
D’artesania

Propostes per
als regals propis d’aquests
dies
Emocions
diverses

‘Skate’, pingpong, arts i
tallers per a
joves

menge. S’hi podran trobar petits regals,
productes d’alimentació i activitats
nadalenques, com la que tindrà lloc el
dissabte a les 19 h als voltants de l’edifici de Roger de Flor, 23, on es podran
escoltar els tabalers de la Colla de Diables del Masnou i, també, degustar la
sopa de pedres, entre altres activitats.
Una altra de les fires serà l’organitzada
el diumenge 30 per CCONG Ajuda al
Desenvolupament amb la col·laboració
de l’Ajuntament sota el títol Festa de
Nadal Solidària, a la plaça de Marcel·
lina de Monteys. La darrera serà a càrrec d’ADAC, que organitza, el divendres
4 de gener, una fira d’artesania per
celebrar l’arribada dels Reis Mags on
es podran comprar els regals d’última
hora i també tot allò necessari per
preparar un bon dinar amb productes
artesanals. Serà a la carretera de Barcelona i a la plaça de la Llibertat.
Nadalem renovat
Entre el 27 i el 29 de desembre, se celebrarà el Nadalem infantil, que enguany
renova el format (vegeu-ne informació
a la pàgina 13). Els joves també tindran
el Nadalem, del 27 al 29 de desembre.
En espais com Ca n’Humet o la Pista

Desitgem bon Nadal
i bones festes
als nostres clients

Selecció de vins, caves, licors i vins al detall
Lots per a empreses
Gran assortiment de vins i caves per a aquestes festes
Àngel Guimerà, 12, baixos - 08320 El Masnou
Tel. 93 540 29 53 - cellerdelmar@ferranpinel.net

Tindrem porquet, cabrit, rodons, farcits
i tot el que la vostra imaginació desitgi!
Feu les vostres comandes

Tel. 93 540 11 37 · Parades 26 i 40
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NADAL

Jordi Matas

ARXIU AJUNTAMENT

Regidor d’Esports

L’any 2011 es van esgotar els dorsals de totes les categories de la Cursa de
Sant Silvestre i aquest any el ritme d’inscripció és més accelerat.
Esportiva de Pau Casals, es duran a
terme sessions d’iniciació a l’skate, campionats de ping-pong i jocs de taula,
tallers de manualitats, grafits, hip-hop
i breakdance, i sessions de karaoke i
Playstation, a més d’una nit de l’art.
El fred no atura la cursa
I per als més esportistes, el dia 26 de
desembre, a partir de les 9 h, torna al
port esportiu i al passeig Marítim la
tradicional Cursa de Sant Silvestre sobre un nou recorregut de 5 km. En el
moment de tancar aquesta edició, hi
havia 1.600 inscrits a la Sant Silvestre
del Masnou, un 20% més que l’any
anterior per aquestes dates.
Aquesta cursa té una gran trajectòria esportiva: aquest any se’n fa la
trenta-tresena edició. És la més antiga
de Catalunya i l’única Sant Silvestre
a Espanya que disposa d’una cursa
només per a dones, amb sortida a les
9.15 h (la masculina és a les 10 h). Els
participants disposen d’un nou recorregut pla més ample que el d’anys
anteriors, bons obsequis, grans sortejos, filmació en vídeo des d’un helicòpter, curses de menors, grups de
percussió i zona lúdica infantil, entre
d’altres. Per aquest motiu, molts par-

En femení

La separació
de curses ha
significat un
augment de
la participació
femenina
Solidaritat

Són moltes les
iniciatives solidàries, com
el calendari
de DISMA

ticipants marquen aquesta cursa en
el seu calendari particular com a fixa
i és una oportunitat magnífica per fer
un test de 5 km que serveix de preparació per a les curses de 10 km que se
celebraran l’últim dia de l’any.
L’any 2011 es van esgotar els 2.400
dorsals en totes les categories sis dies
abans de la cursa i, aquest any, tenint
en compte el ritme superior d’inscripcions, podria ser que s’esgotessin fins i
tot abans. Les dues curses de menors,
començaran a les 8.45 h.
Època de solidaritat
Ja és a la venda el calendari solidari
que l’entitat masnovina DISMA ha
preparat per a aquest 2013 amb
la intenció de recaptar beneficis a
favor d’aquesta associació. Al calendari hi apareixen fotografies de
persones usuàries de l’entitat amb
personalitats reconegudes, com
l’exjugador de bàsquet Nacho Solozabal, el filòsof Gregorio Luri, l’actriu
Carme Pla o el tertulià Luís Rollán,
entre d’altres. El calendari, que val 5
euros, es pot aconseguir en diverses
botigues del municipi que podeu
consultar a la pàgina web de l’entitat: www.disma.cat.

No t’ho pensis,
regala bellesa.

informa-tE’n

Jul’s

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

ESPAI DE BELLESA

Bones festes!
12

També durant el mes de desembre, s’han dut a terme diversos actes
per recollir beneficis a favor de La
Marató de TV3, enguany dedicada al
càncer: des de les tradicionals bitlles
catalanes del carrer de Sant Rafael
fins a una xerrada sobre el càncer en
què es va posar a la venda la novel·la
Savassona, de l’escriptora masnovina
Carolina Lozano, els beneficis de la
qual s’han destinat a la causa.
Passades les festes de Nadal, entre el 7 i el 18 de gener, l’Ajuntament
instal·larà diversos punts de recollida
d’avets. En podreu consultar la ubicació al web municipal.

BONES FESTES!

No saps què regalar?

Promocions especials
en xecs regal.

Aquest any s’avancen una mica els
horaris de la Sant Silvestre i es faran
només dues curses infantils, a part de
la cursa masculina i la de dones, per
acabar pels volts de les 11 h. El recorregut que tenim és estret en alguns
trams, cosa que fa difícil la participació en una sola cursa de més de 1.400
persones, motiu pel qual l’any anterior vam separar les curses d’homes i
dones, i per donar més rellevància a
l’esport femení. Aquest fet va suposar
que la participació de dones es doblés,
amb 640 inscrites. Enguany, l’objectiu
és arribar a les 1.000 inscrites i, a mitjan desembre, la previsió ja ens situa
entre 800 i 900, prop de complir l’objectiu. Després de la Cursa de la Dona
de Barcelona, el Masnou és en segon
lloc. Per tant, volem donar suport i destacar l’esforç que moltes dones fan en
l’àmbit esportiu, perquè no passin desapercebudes enmig d’una cursa.
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SANT FELIP, 34 · EL MASNOU

93 540 96 31

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

Aventura’t
al Nadalem

Propostes diverses per gaudir
de les vacances nadalenques

E

l Nadalem infantil, el cicle
d’activitats lúdiques i culturals adreçades als nens i
nenes durant les vacances
nadalenques organitzat per l’Ajuntament, enguany es presenta amb
novetats destacades i se celebrarà
entre el 27 i el 29 de desembre. Si
bé les restriccions pressupostàries
són una realitat que condiciona tota
l’activitat municipal, la feina en transversal entre diferents departaments
de l’Ajuntament i amb altres entitats
i col·lectius, així com la imaginació,
han estat factors clau per aconseguir
una oferta atractiva i de qualitat per
als més petits en uns dies plens de
màgia.
Entre les novetats principals hi ha
una de les ubicacions: l’Espai Familiar
“Ludoteca”, que comença a perfilar-se
com un dels equipaments municipals
més destacats per a les activitats infantils. Però també hi haurà activitats
a les pistes esportives de Pau Casals,
als jardins dels Països Catalans, a Els
Vienesos i al Complex Esportiu Municipal, que acolliran propostes que
van des dels inflables fins a les visites
als vehicles policials, passant per sessions de contacontes, tallers de ma-

AGENDA
Viu el pessebre
Del 14 de desembre al 7
de gener
De 17 a 21 h
Els Vienesos
Inauguració de l’exposició de postals de Nadal
Del 21 de desembre al 7 gener
De 17 a 21h
Els Vienesos
Fem cagar el tió
i xocolatada
21 de desembre
17.30 h
Els Vienesos
Fasmenut
21 de desembre
18.30 h
Espai Escènic Ca n’Humet

nualitats, pràctiques esportives i jocs
en família. De fet, la participació en
família és un dels aspectes que es vol
reforçar, ja que la infància, per la seva
importància en la vida dels individus,
necessita la implicació de tothom.
Les activitats programades
dintre el Nadalem es completen
amb altres propostes en diversos
punts del municipi perquè els
infants puguin celebrar aquests
dies fent allò que més els
agrada.

Taller: Fem-ho junts
22 de desembre
17 h
Els Vienesos
Teatre familiar:
Un toc de pastorets
23 de desembre
18 h
Espai Escènic Ca n’Humet
Preu: 3 euros
Jocs en família
i inflables
27 de desembre
D’11 a 13 h
Pistes de Pau Casals i Espai
Familiar “Ludoteca”
Jocs de taula, jocs
cooperatius
i inflables
27 de desembre
De 17 a 19.30 h
Pistes de Pau Casals i Espai
Familiar “Ludoteca”

Sílvia Folch

Regidora d’Infància
i Joventut

Presentem aquest Nadalem infantil
amb un ampli programa i una il·lusió
renovada. Per a la seva posada en
marxa, s’ha comptat amb la implicació de molts col·lectius i entitats, que
han volgut ser al costat de la Regidoria
i apostar per aquestes activitats tan importants per als infants de la vila.

Visita als cotxes
de la Policia Local
27 de desembre
De 17 a 19.30 h
Poliesportiu municipal
Expliquem contes
i inflables
28 de desembre
D’11 a 13 h
Pistes de Pau Casals i Espai
Familiar “Ludoteca”

Les activitats
es faran entre
el 27 i el 29 de
desembre

Taller de fanalets i visita
als vehicles d’emergència
28 de desembre
De 19 a 20 h
Pistes esportives dels Països
Catalans
Cantada de nadales
amb Scandicus
28 de desembre
20 h
Pistes dels Països Catalans

Taller d’scrapbooking
en família i inflables
28 de desembre
De 17 a 19.30 h
Pistes de Pau Casals i Espai
Familiar “Ludoteca”

Taller amb material
reutilitzable i inflables
29 de desembre
D’11 a 13 h
Pistes de Pau Casals i Espai
Familiar “Ludoteca”

Activitats esportives
i visita als cotxes
de la Policia Local
28 de desembre
De 17 a 19.30 h
Poliesportiu municipal

Taller de fanalets i visita
als vehicles d’emergències
29 de desembre
De 16.30 a 18 h
Pistes esportives dels Països
Catalans

Espectacle
amb Tanaka Teatre:
Contes de Nadal
29 de desembre
18 h
Pistes esportives dels Països
Catalans
Festa de Nadal
Solidària
Diumenge 30 de desembre
10 h
Plaça de Marcel·lina de Monteys
L’home dels nassos
31 de desembre
De 17 a 19.30 h
Pistes de Pau Casals i Espai
Familiar “Ludoteca”
Tallers: Art i família
2 i 3 de gener
17 h
Els Vienesos

Carter reial de Ses Majestats els Reis de l’Orient
2 i 3 de gener
De 18 a 19.30 h
Els Vienesos
Taller de fanalets
2, 3 i 4 de gener
17 h
Els Vienesos
Carters reials i arribada
del patge Xumet
3 i 4 de gener
18 h
Plaça d’Ocata
Artteràpia
4 de gener
17 h
Els Vienesos
Cavalcada de Reis
5 de gener
A les 17.30 h, sortida del port
Arribada a la plaça d’Ocata

EL MASNOU VIU DESEMBRE 2012
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CAVALCADA

Els Reis de l’Orient arriben
al Masnou a portar regals
RAMON BOADELLA

C

Dijous 3
i divendres
4 de gener

Pl. de
Ramón y Cajal

A partir de les 18 h,
a la plaça d’Ocata
El patge Xumet
i els carters reials
s’instal·len al Masnou

Els Vienesos
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Joa

les G

de
Av.

C/ de

Pl. de l’Onze
de Setembre

Dissabte 5 de gener
Cavalcada de Reis

A les 17.30 h, a la plaça d’Europa
Arribada amb vaixell de SS. MM. els Reis de l’Orient
A les 21 h, arribada a la plaça d’Ocata, on els
Reis recolliran les cartes dels nens i nenes.
Actuació dels timbalers i bastoners del Masnou.
Visita a les carrosses de les entitats que participen
en la cavalcada.
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El patge Xumet i els carters reials s’instal·
laran en diversos punts del municipi per
recollir les cartes amb els desitjos dels nens i
nenes. Un cop feta la feina, el dia 5 de gener,
Ses Majestats els Reis de l’Orient arribaran
amb vaixell i recorreran el poble.

En acabar el recorregut, a la plaça
d’Ocata, els Reis seuran per descansar
una estona abans de començar a repartir els regals. Allà mateix es podran
visitar les carrosses de la cavalcada i
gaudir de l’actuació dels timbalers i
bastoners del Masnou.

. de
Ctra

onscients que la nit del 5 de
gener tindran molta feina per
repartir els regals al Masnou,
Ses Majestats els Reis de l’Orient enviaran els seus carters i patges a la vila
perquè recullin les cartes amb els desitjos de tota la població. Els dies 3 i 4 de
gener, a la tarda, el patge Xumet i altres
carters reials s’establiran a la plaça
d’Ocata. Allà, en Xumet portarà la seva
bossa màgica perquè els més atrevits li
donin el xumet a canvi d’una sorpresa.
El dia 3 també hi haurà un carter a Els
Vienesos, convidat pel Centre Cultural
Luz del Alba, i el dia 4, al Mercat, l’Associació de Paradistes també espera
l’arribada d’un altre carter reial. Hi haurà, doncs, moltes oportunitats perquè
ningú no oblidi donar la carta als Reis.
El dia 5, abans que arribin Ses Majestats, el patge Xumet acompanyarà
els infants que es desplacin fins al port
esportiu a rebre’ls amb la seva il·lusió i
els seus fanalets, que serviran perquè
els Reis puguin veure des d’alta mar
on són els nens i nenes del Masnou i
puguin arribar aviat i contents al port.
Des d’allà, començarà la cavalcada
que recorrerà el municipi, amb les carrosses dels Reis i la del patge Xumet,
a més de les vuit que han preparat
diverses entitats i col·lectius de la Comissió de Festes.

s Villà

estre

GUIA
SANITÀRIA
2013
LA SALUT AL MASNOU

Un any més, però amb novetats, us oferim una eina
que creiem que és de gran utilitat, com ja ha quedat demostrat. La Guia sanitària vol reunir i posar al
vostre abast d’una manera còmoda la informació
sobre tots els recursos de què disposem al municipi per vetllar per la nostra salut. Cal ser sempre
conscients de la importància que té poder gaudir
d’una bona salut, fins i tot quan apareixen altres
problemes. Per no perdre de vista les prioritats de la
nostra vida, continuem apostant per allò important,
encara que calgui adaptar-nos a noves condicions. A
això respon aquest nou format de la Guia sanitària,
que, inclosa dins El Masnou Viu, ens ajuda a arribar
a més llars masnovines, alhora que també la podem
conservar a banda del butlletí. Com veieu, intentem
millorar tot allò que ens pugui ajudar a gaudir dels
nostres recursos, vetllant sempre pel que és el més
important.

L’objectiu d’aconseguir la salut no només correspon a la medicina humana o
veterinària, sinó també als polítics, a la societat i a l’individu. Als països desenvolupats, la salut s’aconsegueix prevenint els efectes secundaris que la riquesa
produeix, com l’obesitat, l’absència d’exercici físic, els accidents de trànsit, el
tabaquisme, la depressió, la contaminació... Altres serveis i actuacions transversals, com ara el tractament de les drogodependències i altres addiccions, la seguretat alimentària, la salut laboral, els laboratoris de salut pública, les activitats
i els serveis d’informació, comunicació, foment i suport a la salut pública, etc.,
evidentment col·laboren en un tot per tal d’atènyer la salut.

Us desitjo un any ple de salut.

A la Guia hi trobareu tot un seguit de professionals que us ajudaran, de ben
segur, a mantenir o a recuperar, si és el cas, un grau de salut òptim.

Pere Parés
Alcalde del Masnou

Des dels poders públics i la societat cal treballar per protegir i promoure la salut
de les persones i prevenir malalties.
Amb aquest objectiu, us fem a mans la nova Guia sanitària. Us adonareu que el
format de la Guia, evidentment, ha canviat. Respon a dos objectius cabdals: d’una
banda, el fet d’anar annexat a El Masnou Viu creiem que en permetrà una major difusió, i, de l’altra, evidentment, s’han tingut en compte raons econòmiques, ja que,
en temps de vaques magres, òbviament, cal ser curosos amb la despesa pública.

Ferran Flo i Torrell
Regidor delegat de Salut Pública i Consum
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SERVEIS PRIVATS
PROFESSIONALS
DE LA MEDICINA
Dr. Albareda Llaó, Jaume
Medicina estètica, traumatologia i
rehabilitació.
Núm. de col·legiat: 18.158
C/ d’Amadeu I, 32 b
Tel. 93 540 18 71
www.medicinamem.wordpress.com
DRA. APARICIO SCHWAB, ANNA MARIA
Endocrinologia, dietètica i nutrició i
medicina general.
Centre Mèdic Fogo
Plaça de la Llibertat, 8-9
Telèfon: 93 540 92 56
Hores convingudes.
DR. BOSCH I ANDIÑACH, ENRIC
Pediatria.
C/ de Fontanills, 45
Telèfon: 93 555 83 26
Consulta diària de 17 a 21 h.
DR. CORBELLA ALONSO, JOSEP ENRIC
Medicina general.
Centre Mèdic Pere Grau
C/ de Pere Grau, 40, bxs.
Telèfons: 93 555 35 78 i 93 555 36 58
Hores convingudes.
DR. DÍAZ DE BRITO GUIAMET, VICENÇ
Ginecologia, obstetrícia i atenció a parts.
C/ de Francesc Macià, 33-35
Telèfon: 93 555 52 53
Hores convingudes.
DRA. FOGO VILA, SUSANA
Especialista en medicina familiar i
comunitària.
Certificats mèdics per a carnet de conduir,
nàutica i armes.

DR. PUNSODA BOU, JOAQUIM
Traumatologia.
Centre Mèdic El Masnou
C/ de Francesc Macià, 33-35
Telèfon: 93 555 52 53
Hores convingudes.
DRA. SERRANO GARCÍA, SÍLVIA
Cardiologia.
Centre Mèdic Fogo
Pl. de la Llibertat, 8-9
Telèfon: 93 540 92 56
Hores convingudes.
CENTRES MÈDICS
CENTRE MÈDIC EL MASNOU
Assistència mèdica continuada, urgències,
medicina i traumatologia, medicina
general i especialitzada, exploracions complementàries (anàlisis clíniques, radiologia,
ECG i ecografies), i centre de fisioteràpia.
C/ de Francesc Macià, 33-35
Telèfon: 93 555 52 53
De dilluns a divendres, de 8 a 21 h. Dissabtes,
de 9 a 14 h.
Hores convingudes.
CENTRE MÈDIC FOGO
Medicina de família, dermatologia,
dietètica i nutrició, cardiologia, cirurgia
general i aparell digestiu, endocrinologia, fisioteràpia i rehabilitació,
logopèdia, pediatria, psicologia, psiquiatria, traumatologia, anàlisis clíniques
(laboratoris Dr. Echevarne), i ECG.
Certificats mèdics per a carnet de conduir,
nàutica i armes.

Centre Mèdic Fogo
Plaça de la Llibertat, 8-9
Telèfon: 93 540 92 56
Hores convingudes.
DR. GRANERO XIBERTA, XAVIER
Traumatologia.
Centre Mèdic Fogo
Plaça de la Llibertat, 8-9
Telèfon: 93 540 92 56
Hores convingudes.
DR. LECHA CARRELERO, MARIO
Professor titular de dermatologia.
Consultor sènior.
Centre Mèdic Fogo
Plaça de la Llibertat, 8-9
Telèfon: 93 540 92 56
Hores convingudes.
DR. LLOVERA COLOM, JOSEP MARIA
Cirurgia general i aparell digestiu.
Centre Mèdic Fogo
Plaça de la Llibertat, 8-9
Telèfon: 93 540 92 56
Hores convingudes.
DRA. VIÑAS VIÑALS, ESTHER
Medicina general.
Centre Mèdic El Masnou
C/ de Francesc Macià, 33-35
Telèfon: 93 555 52 53
Hores convingudes.
DR. MAURICIO CASANOVAS, JOAQUIM
Oftalmologia.
Centre Mèdic El Masnou
C/ de Francesc Macià, 33-35
Telèfon: 93 555 52 53
Hores convingudes.
DRA. MUÑOZ JIMÉNEZ, ENCARNA
Homeopatia i medicina general i infantil.
C/ de Pere Grau, 35
Telèfon: 616 48 66 87
Hores convingudes.
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DR. OLIVÉ BOSCH, F. XAVIER
Traumatologia.
Centre Mèdic El Masnou
C/ de Francesc Macià, 33-35
Telèfon: 93 555 52 53
Hores convingudes.

Plaça de la Llibertat, 8-9
Telèfon: 93 540 92 56
Fax: 93 555 40 84
centremedic@cmfogo.com
MEDISERVEIS MASNOU
DR. CUARTERO I OLONA, JOSÉ M.
Medicina general, geriatria, revisions
mèdiques, certificats mèdics per al carnet
de conduir, nàutica i armes, fisioteràpia, i
anàlisis clíniques.
C/ de Navarra, 39
Telèfon: 93 555 03 51
Hores convingudes.
CENTRE MÈDIC PERE GRAU
Medicina general, medicina interna,
homeopatia, logopèdia i foniatria,
odontologia, fisioteràpia, osteopatia,
reeducació postural, podologia, anàlisis
clíniques, acupuntura i teràpies xineses,
psicologia, medicina i cirurgia estètica,
dermatologia, urologia i andrologia.
C/ de Pere Grau, 40, planta baixa
Telèfons: 93 555 35 78 i 93 555 36 58
Hores convingudes.
CENTRE DE REHABILITACIÓ
I TRAUMATOLOGIA IRITEB
Rehabilitació ambulatòria, rehabilitació
domiciliària, traumatologia, podologia,
logopèdia i ortopèdia.
Concertat amb la majoria de mútues
i amb el Catsalut.
C/ de Rosa Sensat, s/n
Telèfon: 93 555 08 40
Fax: 93 540 73 60
iriteb@iriteb.es

CENTRE DE TERÀPIES NATURALS
CARME RIGAT
CARME RIGAT,
EL MASNOU VIU DESEMBRE
2012infermera i terapeuta  (col. 10857).

Massatges, osteopatia, flors de Bach,
shiatsu, teràpia i cursos de Reiki,
geotermal (amb pedres calentes) i
programació neurolingüística (PNL).
C/ de Sant Felip, 18 (esc. A), 1r 2a
Telèfon: 93 540 89 93 (contestador)
www.massatgescarmerigat.com
Hores convingudes.
CENTRE DE SALUT FLOR DE MAIG
Quiromassatge, osteopatia, acupuntura,
medicina xinesa, fisioteràpia, drenatge
limfàtic (sist. Vodder), naturopatia, flors de
Bach, consulta psicològica clínica (teràpia
individual per a adults, infants i adolescents, teràpia sexual i de parella, teràpia
de grup), grups de teatreteràpia (per a
adults, embarassades i mares novelles),
conferències i tallers de promoció de la
salut, i ioga amb grups reduïts. Lloguer
de sales per realitzar-hi cursos, tallers,
seminaris, conferències, etc.
C/ de Primer de Maig, 20
Telèfon: 93 540 46 11 / 669 711 161
elena@flordemaig.net
www.flordemaig.net  
MEDICINA ESTÈTICA
MEM Medicina Estètica Masnou
Teràpies de rejoveniment facial i teràpia
regenerativa articular (artrosi, tendons,
cartílags, bursitis...) amb plasma ric en
factors de creixement.
Cirurgia estètica. Tractaments facials àcid
hialurònic, toxina botulínica, pílings
químics, acne, osteopatia, quiromassatge, drenatge limfàtic i quiropodologia.
C/ d’Amadeu I, 32 b
Tel. 93 540 18 71
www.medicinamem.wordpress.com
Dr. Jaume Albareda Llaó
Dr. Francisco Mora Cerrajero
Sra. Raquel Moruno Sanz
CLÍNIQUES DENTALS
BUKAL CLÍNICA DENTAL. DR. MARTÍN A.
PASCUAL (col. 5348).
Totes les especialitats.
C/ de Navarra, 26-28, bxs.
Telèfon i fax: 93 555 12 48
info@bukal.es
www.bukal.es
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 21
h. Dissabtes, de 10 a 14 h.
CENTRE MÈDIC DENTAL PERE GRAU
Odontologia general, ortodòncia,
implants, pròtesis.
C/ de Pere Grau, 40, planta baixa
Telèfons: 93 555 35 78 / 93 555 36 58
Hores convingudes, de dilluns a divendres.
CLÍNICA DENTAL CLAVILLÉ
CLAVILLÉ I INGLÈS, ANDREU
C/ de Sant Miquel, 28, bxs.
Telèfon: 93 555 63 64
Hores convingudes.
CLÍNICA DENTAL FAMILIAR. DR. CORTÉS
I DRA. NOGUERAS
Estètica dental, implantologia,
ortodòncia i periodòncia.
Av. de Joan XXIII, 23
Telèfons: 93 555 65 18 / 93 540 05 29
CLÍNICA DENTAL BELL DENT
Odontologia general, ortodòncia, implants, odontopediatria, endodòncia
i emblanquiments. S’atenen mútues.
C/ de Rosa Sensat, 8 (enfront de l’Institut
Mediterrània)
Telèfon: 93 540 56 10
CLÍNICA DENTAL DRA. BOSCH
Odontologia general integrada.
C/ de Sant Felip, 18, esc. A, 2n 2a
Telèfon: 93 555 57 55
Urgències: 608 507 909
www.cboschdental.com
carmenbosch@telefonica.net

Clínica Dental Diago-Dent
Totes les especialitats i noves tècniques,
com estètica dental amb zirconi i ortodòncia que no necessita extraccions,
més ràpid i amb resultats espectaculars.
Av. de Joan XXIII, 110
Telèfon: 93 540 26 25
www.diagodent.com
Dimecres al matí, tancat.
CLÍNICA DENTAL EL MASNOU
DR. ALBERT BARDINA (col. 2301),
DRA. ANDREA ZARFINO,
DR. GERARD TORROELLA
DRA. VERENA HABERMEYER SAN MARTÍN
Odontologia general, ortodòncia,
implantologia i pròtesis.
C/ de Navarra, 121, esc. B, bxs. 2a
Telèfon: 93 540 32 44
clinicadentalelmasnou@hotmail.com
Hores convingudes.
CLÍNICA DENTAL
DRA. J. DEPOMPA (col. 2191)
DR. RAMON E. LUCCHINI (col. 1949).
Ortodòncia, implants i estètica, per a
persones adultes i infants.
C/ de Navarra, 68
Telèfon i fax: 93 540 30 37
CLÍNICA DENTAL DR. MARC CARNEADO
Odontologia general, ortodòncia,
implants i peridòncia.
C/ de Jaume I, 73, bxs.
Telèfon: 93 540 45 01.
Hores convingudes.
PARAFARMÀCIES
FARMASNOU
Pg. de Romà Fabra, 19, local A
Tel.: 93 555 19 46
farmasnou@gmail.com
www.farmasnou.com
De dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h
i de 17 a 20 h. Dissabtes, de 10 a 14 h
i de 17 a 20 h.
SERVEIS DE PODOLOGIA
CENTRE PODOLOGIA ANTEM
Podologia preventiva, esportiva, pediàtrica i geriàtrica; estudis biomecànics;
tractaments ortopodològics, i cirurgia
de parts toves.
C/ de Flos i Calcat, 61-B
Telèfon: 93 540 38 36
De dilluns a divendres, de 9.30 a 13 h i de
15.30 a 19 h. Dissabtes, de 9 a 13 h. Dimarts,
tancat.
CENTRE DE PODOLOGIA RODÓ
Plantilles ortopèdiques; podologia infantil, esportiva i geriàtrica; diagnòstic
computeritzat, i estudis biomecànics.
Centre autoritzat per la Generalitat de
Catalunya.
C/ de Sant Miquel, 7, bxs. 2a
Telèfons: 93 555 33 72 / 93 555 58 46
podologic@gmail.com
Hores convingudes.
ORTOPÈDIA MSN CENTRE PODOLÒGIC
Dispensador del CATSALUT.
Podologia esportiva, infantil i geriàtrica; estudis biomecànics; plantilles
a mida; cirurgia de l’ungla, i unitat de
peu diabètic.
C/ de Navarra, 65, local C
Telèfon: 93 555 10 53
De dilluns a divendres i hores convingudes.
INFERMERIA
Casas Fogo, Anna
Serveis d’infermeria i tractaments antitabac.
Centre Mèdic Fogo
Plaça de la Llibertat, 8-9
Telèfon: 93 540 92 56 - Hores convingudes.

ANALISTES
CISCAR, RAMON
Particular i mútues. Mediserveis.
C/ de Navarra, 39, bxs.
Telèfon: 93 555 03 51
Dilluns, dimecres i divendres, a partir
de les 9 h.
SERVEIS DE LOGOPÈDIA,
FONIATRIA I PSICOLOGIA
CABRERA MIR, ROSA M.
Diagnòstic i psicoteràpia per a infants,
adolescents i persones adultes,
orientació a pares i mares, dificultats
escolars.
Centre Mèdic El Masnou
C/ de Navarra, 121, bxs. 2a, esc. B
Telèfons: 93 540 07 63 i 93 555 52 53
Hores convingudes.
CARPIO PÉREZ, NÚRIA
Logopèdia i foniatria, dificultats del
llenguatge oral i escrit, reeducació de la
veu, dificultats d’aprenentatge.
Centre Mèdic Pere Grau
C/ de Pere Grau, 40, bxs.
Telèfons: 93 555 35 78 i 93 555 36 58
ESPAI
Psicologia, pedagogia i logopèdia.
C/ de Navarra, 39, 1r 1a
Telèfon: 93 555 03 51
CENTRE DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
GARAT I CHIFFLET, INÉS
OLIVERAS I PONS, M. ANTÒNIA
Psicologia clínica per a infants, adolescents i persones adultes, dificultats
escolars, diagnòstics, logopèdia i orientació familiar, i tallers d’estratègies
d’aprenentatge.
C/ de Sant Miquel, 59, bxs.
Telèfon: 93 540 84 97
RESIDÈNCIES GERIÀTRIQUES
CASA BENÈFICA DEL MASNOU
C/ de Rector Pineda, 12
Telèfons: 93 555 05 10 / 93 540 60 69
Fax: 93 540 60 71
cbmasnou@suport.org
MARE NOSTRUM
(Privada)
Residència de la tercera edat assistida
i centre de dia.
C/ de Figueres, 23
Telèfon: 93 555 97 49
resmarenostrum@telefonica.net
www.resmarenostrum.es
MONTSENY
(Privada).
Fundació Sant Francesc d’Assís
C/ de Navarra, 181
Telèfon: 93 555 02 57
Fax: 93 540 33 82
RESIDÈNCIA ASSISTIDA MAGNÒLIA
(Privada i centre col·laborador de la
Generalitat)
Residència assistida i centre de dia.
C/ de la Ciutat Vila Jardí, 34
Telèfon i fax: 93 540 36 81
info@magnoliaweb.info
www.magnoliaweb.info
RESIDÈNCIA SANT JORDI
(Privada i centre col·laborador de la
Generalitat)
Residència assistida
C/ de Frederic Bosch, 22
Telèfon: 93 540 41 03  
Fax: 93 540 42 15
www.residenciasantjordi.es

SERVEIS MUNICIPALS
CONSULTORIS
D’ACUPUNTURA
BOSCH I ANDIÑACH, IMMA (col. 23662)
Doctora en acupuntura i diplomada en
infermeria; massoteràpia; infiltracions;
tractaments per a tot tipus de dolor, ansietats, antitabac, etc.; anàlisis clíniques;
aparells per a tractaments cel·lulítics,
reducció de pes i volum per zones, i dietes.
C/ de Lluís Millet, 27
Telèfons: 93 555 85 03 / 93 555 76 77 /
93 555 03 56
Hores convingudes.
FISIOTERÀPIA
I OSTEOPATIA
CANO AVALOS, BELÉN
Fisioteràpia, rehabilitació, drenatge
limfàtic i reflexologia podal.
Centre Mèdic Fogo
Plaça de la Llibertat, 8-9
Telèfon: 93 540 92 56
Hores convingudes.
CORBELLA CARDONA, ENRIC
Fisioterapeuta col·legiat, servei INDIBA,
rehabilitació i tècniques d’osteopatia.
Centre Mèdic Pere Grau
C/ de Pere Grau, 40
Tel. 93 555 35 78

MORAGA GROEHN, ELENA
Osteòpata inscrita al Registre
d’Osteòpates Espanya i fisioterapeuta
col·legiada.
Centre Mèdic Pere Grau
C/ de Pere Grau, 40
Telèfon: 93 555 35 78
CENTRES DE IOGA
NIU IOGA
Classes en grup de ioga kundalini i ioga
hatha, Pilates Mat, tai-txi, txi-kung,
ioga per a embarassades, ioga per a
infants, ioga en parelles i meditació.
Tallers: vida saludable per a empreses,
teràpia Gestalt, massatge infantil, reflexologia, Reiki i teatre per a infants.
Formació: ioga kundalini i ayurveda.
Teràpies individuals: quiromassatge
terapèutic, ayurveda (massatge,
dietètica i nutrició), flors de Bach,
reflexologia podal, massatge esportiu i
drenatge limfàtic.
Activitats gratuïtes: sadhana / meditació, xerrades i tallers informatius.
Altres serveis: conferències, concerts
Kirtan, fengshui.
C/ de Fontanills, 18-22
Telèfons: 93 540 93 15 / 675 580 800
info@niuioga.com
www.niuioga.com

GARRIGUE, MICHEL
Fisioteràpia, tractaments de
rehabilitació, tècniques d’osteopatia i
microcinesiteràpia.
C/ del Torrent Vallmora, 26
Telèfon: 93 555 55 71 / 609 65 45 23
Hores convingudes.

CENTRES VETERINARIS
CENTRE VETERINARI EL MASNOU
Medicina d’animals de companyia i
exòtics. Cirurgia, anàlisi, radiologia
digital, ecografia i medicina esportiva.
Urgències 24 h. Telèfon d’urgències
24 hores: 93 555 73 52.
C/ de Sant Miquel, 9
Telèfon: 93 555 73 52
cvmasnou@gmail.com
De dilluns a divendres, de 9 a 21 h. Dissabtes,
de 10 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h.
CENTRE VETERINARI MARICEL
Medicina general i preventiva, oftalmologia, cirurgia, radiologia, laboratori
d’anàlisis clíniques propi i venda de
pinsos.
Av. de Joan XXIII, 110, local 2 A
Telèfon: 93 555 49 72
De dilluns a divendres, de 10 a 13.30 h i de
16.30 a 20.00 h. Dissabtes, de 10 a 13.30 h.
Hores convingudes.
CENTRE VETERINARI OCATA
Medicina preventiva i curativa, anàlisis
clíniques, diagnòstic per la imatge,
cirurgia, nutrició animal, serveis per a la
higiene canina i felina.
Av. de Joan Maragall, 19, local 1B
Telèfon: 93 555 13 73 / 607 072 797
Hores convingudes i urgències, telèfon:
607 072 797
cvocata@telefonica.net.
CLÍNICA MARENY VETERINÀRIA
Domicilis, medicina interna, cirurgia,
anàlisi i diagnòstic per la imatge.
C/ de Flos i Calcat, 53, bxs.
Telèfon: 93 555 18 81

De dilluns a divendres, de 10 a 20.30 h.
Dissabtes, de 10 a 14 h.
CONSULTORI DEL CENTRE VETERINARI
EL MASNOU – CAN COLOMÉ
Medicina d’animals de companyia i
exòtics, anàlisis i vacunacions.
Telèfon d’urgències 24 hores:
93 555 73 52.
Av. del President John F. Kennedy, 12
Telèfon: 93 555 97 04
cvmasnou@gmail.com
Dilluns i dimecres, de 17 a 19 h. Divendres,
d’11.30 a 13.30 h (exòtics).
ASSOCIACIÓ DE TAXIS
DEL MASNOU
Servei de trasllat a centres d’atenció
primària, farmàcies, clíniques i hospitals, a qualsevol hora.
Tel.: 93 540 33 18

Serveis Socials
Informació, orientació i assessorament.
Serveis d’atenció domiciliària (SAD) (auxiliar
a la llar, ajudes tècniques, treballadors/es
familiars i serveis de teleassistència).
C/ de Roger de Flor, 23
Telèfon: 93 557 18 00
Visites concertades.
Oficina Municipal
d’Informació
de Consum (OMIC)
Consultes, recepció i tramitació de denúncies i
reclamacions en matèria de consum.
Primera atenció i concertació de visites a l’OAC.
C/ de Roger de Flor, 23
Telèfon: 93 557 18 00
omic@elmasnou.cat
Cementiri
Telèfon: 93 555 76 02
Encarregat: Sr. Renter
Horari d’hivern, de l’1 d’octubre al 31 de
març: els dimarts i dijous, de 15 a 18 h.
Horari d’estiu, de l’1 d’abril al 30 de setem·
bre: els dimarts i dijous, de 16 a 19 h.
El mes d’agost obre només els dijous, de
16 a 19 h.
Tots els diumenges de l’any, de 9.30 a 13 h.
Si un dimarts o dijous és festiu, l’horari és
de 9.30 a 13 h.

FARMÀCIES
FARMÀCIA OCATA
C/ de Sant Domènec, 1
Tel. 93 555 33 08
FARMÀCIA EMILI RIERA
C/ de Josep Llimona, 22
Tel. 93 555 08 55
FARMÀCIA VIAYNA C
Pg. de Prat de la Riba, 23
Tel. 93 555 04 03

Serveis Funeraris
Telèfon: 93 741 53 70

SERVEIS PÚBLICS
EQUIP D’ATENCIÓ
PRIMÀRIA MASNOU
D.I. M. MAR ISNARD BLANCHAR
(directora, diplomada en infermeria)
DRA. M. DOLORS ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
(adjunta de direcció)
HORARI: de 8 a 20 h
C/ de Sant Miquel, 125
Telèfon del centre: 93 555 74 11
Fax: 93 555 86 76
Per demanar cita prèvia per als serveis de
medicina de família, pediatria i infermeria,
s’ha de trucar al telèfon de Sanitat Respon
(902 111 444), les 24 hores del dia de tots
els dies de l’any, o també es pot demanar a
www.gencat.net/ics.
Per demanar hora per a revisions de pediatria,
cal trucar al 93 555 74 11.  
MEDICINA DE FAMÍLIA
DR. LLUÍS BAGAN MEZQUITA. Matins.
DRA. LAURA NADAL GONZÁLEZ. Matins.
DRA. SUSANA FOGO VILA. Matins.
DR. EMILIO LÓPEZ MARTÍ. Matins: dilluns,
dimarts, dijous i divendres. Tardes: dimecres.
DR. PASCUAL ROIG CABO. Matins: dimecres
i divendres. Tardes: dilluns, dimarts i dijous.
DRA. ROSER RODO BERNADO. Matins:
dijous. Tardes: diluns, dimarts, dimecres
i divendres.
DRA. ESTHER ACANDA POZO. Matins:
dimarts. Tardes: dilluns, dimecres, dijous
i divendres.
DRA. TERESA RAMA MARTÍNEZ. Matins:
dimecres. Tardes: dilluns, dimarts, dijous
i divendres.

INFERMERIA
D.I. ÀNGELS SOLER TORUELLA. Matins
D. I. DOLORS ROS PUIGGROS. Matins
D. I. MAITE MONLEÓN DURAN. Matins.
D. I. ISABEL LUJÁN BARRIOS. Matins: dimarts,
dijous i divendres. Tardes: dilluns i dimecres.
D. I. VIOLETA PÉREZ CÁCERES. Matins:
dilluns, dimarts i dimecres. Tardes: dijous i
divendres.
D. I. ÁFRICA GALÁN DÍAZ. Tardes.
D. I. JOSÉ LUIS ALBARRÁN SÁNCHEZ.
Matins: dijous i divendres. Tardes: dilluns,
dimarts i dimecres.
D. I. JORDI TOLO SOLER. Tardes.
PEDIATRIA
DR. ENRIC BOSCH ANDIÑACH. Matins:
dilluns, dimecres i dijous.
DRA. ANNA CONCEPCIÓ GARCÍA LÓPEZ.
Matins: dilluns, dimarts, dimecres i divendres.
Tarda: dijous.
DRA. ISABEL LLUCH BOADA. Matins: dijous.
Tardes: dimarts i divendres.
DR. ÁNGEL MARTÍNEZ CRESPO. Tardes.
INFERMERIA DE PEDIATRIA
D. I. GEMMA PASCUAL GRAU. Matins:
dilluns, dimarts, dimecres i divendres. Tarda:
dijous.    
D. I. ANTÒNIA JIMÉNEZ MARTÍNEZ. Matins:
dilluns, dimecres i dijous.
D. I. JULIA JIMÉNEZ PÉREZ. Tardes.
D. I. SHEILA MENDES JASTES. Matí: dijous.
Tardes: dimarts i divendres.
TREBALLADORA SOCIAL
DOLORS FUGUET IBÁÑEZ. Dilluns i diven·
dres, de 9 a 14 h.
Atenció continuada (urgències)
Telèfon: 93 555 74 11
De 20 a 8 h. Festius, les 24 hores.

EQUIP D’ATENCIÓ
PRIMÀRIA OCATA
DRA. MONTSERRAT PORTAS GÓMEZ
(directora)
ISABEL SÁNCHEZ SALVADOR
(adjunta de direcció)
HORARI: de 8 a 20 h
C/ del Torrent Can Gaio, 17
Telèfon del centre: 93 540 78 90
Per demanar cita prèvia, s’ha de trucar al telèfon
de Sanitat Respon (902 11 14 44), per als serveis
de medicina de família, infermeria i odontolo·
gia. Les 24 hores del dia de tots els dies de l’any
o també es pot demanar a www.gencat.cat.
MEDICINA DE FAMÍLIA
DR. ENRIC CORBELLA ALONSO. Matins:
dilluns, dimarts, dijous i divendres.
Tarda: dimecres.
DRA. ASCENSIÓN LÓPEZ VARGAS. Matins:
dilluns, dimecres, dijous i divendres.
Tarda: dimarts.
DRA. ANTONIA OCAÑA PADILLA. Matins:
dilluns, dimarts, dimecres i divendres.
Tarda: dijous.
DRA. EVA NEBOT MOLINA. Matins: dimarts,
dimecres i dijous. Tardes: dilluns i divendres.
DR. FRANCESC PÉREZ LLURDA. Tardes.
INFERMERIA
D. I. EUGÈNIA VILA MINGUELOA. Matins.
D. I. ALBA SANVICENTE PRADOS. Matins:
dilluns, dimecres i divendres. Tardes: dimarts
i dijous.
D. I. CRISTINA DURAN OLLERO. Matins.
D. I. DOLORS CHACÓN SÁNCHEZ. Matins:
dimarts i dijous. Tardes: dilluns, dimecres i
divendres.
D. I. YOLANDA MALTAS HIDALGO. Tardes.

TREBALLADORA SOCIAL
DOLORS FUGUET IBÁÑEZ
Dimarts, de 9 a 15 h.
Atenció continuada (urgències)
Telèfon: 93 555 74 11
Les visites s’atendran a l’Equip d’Atenció
Primària Masnou, al c/ de Sant Miquel, 125.
SERVEI D’ODONTOLOGIA
DRA. ESTER COTS COROMINAS
Matins: dimarts, dimecres, dijous i divendres.
Tarda: dilluns.
Tarda jove
Servei gratuït d’atenció individual i confiden·
cial a joves sobre sexualitat i contracepció,
malalties de transmissió sexual (MTS) i sida.
No cal concertar visita. Horari: dimecres, de
17.30 a 19.30 h.
Atenció a la Salut
Sexual i Reproductiva
(ASSIR)
DRA. DOLORS BOTEY VELO
Ginecòloga. (Matins de dilluns a divendres.
Hores convingudes.)
ROSER BARRERA I VILA
Llevadora. (Dilluns, dimarts, dimecres i
dijous, de 15 a 20 h, i divendres, de 9 a 15 h.)
MARTA XIVILLE SOLER
Llevadora. (Dilluns, dimecres, dijous i diven·
dres, de 9 a 15 h. Visita concertada).
Telèfon: 93 540 78 90.
Seguiment de l’embaràs. Ginecologia,
planificació familiar, detecció de malalties
de transmissió sexual (MTS), i prevenció i
detecció de càncer de mama i ginecològic.

CENTRE DE SALUT
MENTAL D’ADULTS
DEL MARESME SUD
C/ del Torrent Can Gaio, 17, 1a planta
Telèfon: 93 555 55 54 - Fax: 93 540 45 43
csm-msud@ctm-salutmental.com
Cita prèvia amb full de derivació.  
Servei d’atenció: de dilluns a divendres. Les
tardes del dimarts i divendres, tancat.
Director mèdic: DR. GUILLEM HOMET
Cap del servei: EMILIO FAIRE NAVARRO
Servei de psiquiatria: DR. PEDRO E.
SEHABIAGA CARBALLO, DRA. GRACIELA
NORMA ELOSEGUI, DR. JOAN RIERA
SERRANO, DRA. ISABEL DOLORES ORIOLO
I DR. VALENTÍ AGUSTÍ I BASSA
Psicologia clínica: EMILIO FAIRE NAVARRO I
SILVIA MIGUEL PINTOR
Diplomat en infermeria: CARLES MONTES LÓPEZ
Diplomada en treball social: CARME HITA MATEO
Servei d’ambulància
O61 CatSalut respon – 112 Emergències
MONTEPIO TÈXTIL
DRA. M. ESTHER ACANDA POZO
C/ de Navarra, 39, bxs. Telèfon: 93 555 03 51.
Hores concertades.
CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ
PRECOÇ DEL MARESME (CDIAP)
ANTENA SUD
Av. de Joan XXIII, 13. Telèfon: 93 540 71 39
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Primeres visites,
telèfon: 93 790 24 47
EL MASNOU VIU DESEMBRE
2012

Nova piràmide de l’alimentació
saludable
Un dels objectius d’aquesta piràmide és mostrar una selecció
adequada dels aliments que cal consumir en una alimentació
equilibrada. Amb aquesta nova edició es reforça la importància
del consum de fruita, verdura i llegums, i es ressalten els estils de
vida saludables. Una bona alimentació millora el rendiment físic
i psíquic, i protegeix contra malalties cardiovasculars, el càncer i
altres trastorns crònics. Una alimentació sana és la base per a un
bon estat de salut. Cal menjar de manera variada i equilibrada,
amb l’aportació de l’energia i tots els nutrients adequats a les
necessitats de cada persona segons l’edat, el sexe, la talla i el seu
nivell d’activitat física.  
L’actualització d’aquesta piràmide s’ha fet a partir del treball de
consens realitzat per un grup d’experts en nutrició, alimentació
i educació sanitària. El model alimentari propi de la nostra regió
es caracteritza per un consum abundant d’aliments d’origen
vegetal (fruites, hortalisses, llegums, patates, pa, arròs, pasta,
fruita seca i oli d’oliva), que s’acompanya de petites porcions de
peix, carns magres, ous i làctics, i d’aigua per beure.
Les aportacions principals que incorpora la versió actualitzada de
la piràmide de l’alimentació saludable són:
- La priorització de fruites i verdures, llegums i altres aliments
rics en fibra a la base de la piràmide (com a base de l’alimen·
tació).
- L’èmfasi en les varietats de cereals integrals (pa, pasta, arròs).
- La preferència pels làctics baixos en greix (desnatats i semi·
desnatats).
- La recomanació de dur a terme un estil de vida actiu, en el dia a
dia i també en les activitats d’oci i lleure.
També inclou la recomanació d’incloure preferentment aliments
frescos, locals i de temporada, així com promoure el menjar a
taula i amb moderació, potenciant els aspectes convivencials.
Font: Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU 2013
GENER

FEBRER

		
1 Dt. DOMÍNGUEZ
2 Dc. OCATA
3 Dj. RIERA
4 Dv. AYMAR
5 Ds. VIAYNA C
6 Dg. VIAYNA C
7 Dl. FÀBREGAS
8 Dt. OCATA
9 Dc. DOMÍNGUEZ
10 Dj. AYMAR
11 Dv. VIAYNA C
12 Ds. RIERA
13 Dg. RIERA
14 Dl. OCATA
15 Dt. VIAYNA C
16 Dc. AYMAR
17 Dj. DOMÍNGUEZ
18 Dv. RIERA
19 Ds. OCATA
20 Dg. OCATA
21 Dl. DOMÍNGUEZ
22 Dt. AYMAR
23 Dc. OCATA
24 Dj. RIERA
25 Dv. FÀBREGAS
26 Ds. AYMAR
27 Dg. AYMAR
28 Dl. FÀBREGAS
29 Dt. OCATA
30 Dc. RIERA
31 Dj. AYMAR
			

		

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Dv.
Ds.
Dg.
Dl.
Dt.
Dc.
Dj.
Dv.
Ds.
Dg.
Dl.
Dt.
Dc.
Dj.
Dv.
Ds.
Dg.
Dl.
Dt.
Dc.
Dj.
Dv.
Ds.
Dg.
Dl.
Dt.
Dc.
Dj.

MARÇ
		

VIAYNA C
DOMÍNGUEZ
DOMÍNGUEZ
AYMAR
OCATA
RIERA
FÀBREGAS
DOMÍNGUEZ
FÀBREGAS
FÀBREGAS
OCATA
RIERA
FÀBREGAS
VIAYNA C
DOMÍNGUEZ
AYMAR
AYMAR
RIERA
OCATA
FÀBREGAS
AYMAR
VIAYNA C
RIERA
RIERA
DOMÍNGUEZ
AYMAR
OCATA
RIERA

1 Dv. FÀBREGAS
2 Ds. VIAYNA C
3 Dg. VIAYNA C
4 Dl. OCATA
5 Dt. RIERA
6 Dc. AYMAR
7 Dj. VIAYNA C
8 Dv. FÀBREGAS
9 Ds. DOMÍNGUEZ
10 Dg. DOMÍNGUEZ
11 Dl. VIAYNA C
12 Dt. DOMÍNGUEZ
13 Dc. AYMAR
14 Dj. OCATA
15 Dv. RIERA
16 Ds. FÀBREGAS
17 Dg. FÀBREGAS
18 Dl. DOMÍNGUEZ
19 Dt. AYMAR
20 Dc. OCATA
21 Dj. RIERA
22 Dv. FÀBREGAS
23 Ds. VIAYNA C
24 Dg. VIAYNA C
25 Dl. AYMAR
26 Dt. RIERA
27 Dc. FÀBREGAS
28 Dj. OCATA
29 Dv. OCATA
30 Ds. OCATA
31 Dg. OCATA
			

ABRIL

MAIG

1 Dl. OCATA
2 Dt. FÀBREGAS
3 Dc. RIERA
4 Dj. AYMAR
5 Dv. VIAYNA C
6 Ds. DOMÍNGUEZ
7 Dg. DOMÍNGUEZ
8 Dl. OCATA
9 Dt. RIERA
10 Dc. FÀBREGAS
11 Dj. VIAYNA C
12 Dv. DOMÍNGUEZ
13 Ds. AYMAR
14 Dg. AYMAR
15 Dl. RIERA
16 Dt. FÀBREGAS
17 Dc. VIAYNA C
18 Dj. DOMÍNGUEZ
19 Dv. AYMAR
20 Ds. OCATA
21 Dg. OCATA
22 Dl. FÀBREGAS
23 Dt. VIAYNA C
24 Dc. DOMÍNGUEZ
25 Dj. AYMAR
26 Dv. OCATA
27 Ds. RIERA
28 Dg. RIERA
29 Dl. DOMÍNGUEZ
30 Dt. FÀBREGAS
			

		
1 Dc. FÀBREGAS
2 Dj. OCATA
3 Dv. RIERA
4 Ds. VIAYNA C
5 Dg. VIAYNA C
6 Dl. OCATA
7 Dt. DOMÍNGUEZ
8 Dc. AYMAR
9 Dj. VIAYNA C
10 Dv. RIERA
11 Ds. FÀBREGAS
12 Dg. FÀBREGAS
13 Dl. AYMAR
14 Dt. OCATA
15 Dc. DOMÍNGUEZ
16 Dj. FÀBREGAS
17 Dv. VIAYNA C
18 Ds. RIERA
19 Dg. RIERA
20 Dl. RIERA
21 Dt. VIAYNA C
22 Dc. FÀBREGAS
23 Dj. AYMAR
24 Dv. OCATA
25 Ds. DOMÍNGUEZ
26 Dg. DOMÍNGUEZ
27 Dl. RIERA
28 Dt. FÀBREGAS
29 Dc. VIAYNA C
30 Dj. DOMÍNGUEZ
31 Dv. AYMAR
			

JUNY

AYMAR

C. d’Almeria, 14

Tel. 93 555 03 81

OCATA

C. de Sant Domènec, 1

Tel. 93 555 33 08

DOMÍNGUEZ

C. dels Enamorats, 2

Tel. 93 540 98 52

RIERA

C. de Josep Llimona, 22

Tel. 93 555 08 55

FÀBREGAS*

C. de Navarra, 68

Tel. 93 555 19 79

VIAYNA C

Pg. de Prat de la Riba, 23

Tel. 93 555 04 03
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DIES FESTIUS

JULIOL

1 Dl. VIAYNA C
2 Dt. RIERA
3 Dc. AYMAR
4 Dj. OCATA
5 Dv. DOMÍNGUEZ
		
1 Ds. OCATA
6 Ds. VIAYNA C
2 Dg. OCATA
7 Dg. VIAYNA C
3 Dl. DOMÍNGUEZ 8 Dl. OCATA
9 Dt. RIERA
4 Dt. RIERA
5 Dc. FÀBREGAS 10 Dc. FÀBREGAS
11 Dj. VIAYNA C
6 Dj. VIAYNA C
12 Dv. DOMÍNGUEZ
7 Dv. OCATA
8 Ds. AYMAR
13 Ds. AYMAR
9 Dg. AYMAR
14 Dg. AYMAR
10 Dl. VIAYNA C
15 Dl. RIERA
11 Dt. RIERA
16 Dt. FÀBREGAS
12 Dc. AYMAR
17 Dc. VIAYNA C
13 Dj. OCATA
18 Dj. DOMÍNGUEZ
14 Dv. DOMÍNGUEZ 19 Dv. FÀBREGAS
15 Ds. FÀBREGAS 20 Ds. OCATA
16 Dg. FÀBREGAS 21 Dg. OCATA
22 Dl. VIAYNA C
17 Dl. RIERA
23 Dt. RIERA
18 Dt. AYMAR
24 Dc. AYMAR
19 Dc. OCATA
25 Dj. OCATA
20 Dj. VIAYNA C
21 Dv. FÀBREGAS 26 Dv. DOMÍNGUEZ
22 Ds. RIERA
27 Ds. FÀBREGAS
23 Dg. RIERA
28 Dg. FÀBREGAS
24 Dl. RIERA
29 Dl. OCATA
25 Dt. VIAYNA C
30 Dt. RIERA
26 Dc. OCATA
31 Dc. FÀBREGAS
27 Dj. AYMAR
			
28 Dv. DOMÍNGUEZ
29 Ds. DOMÍNGUEZ
30 Dg. DOMÍNGUEZ
			

AGOST

1 Dj. VIAYNA C
2 Dv. DOMÍNGUEZ
3 Ds. AYMAR
4 Dg. AYMAR
5 Dl. FÀBREGAS
6 Dt. OCATA
7 Dc. RIERA
8 Dj. AYMAR
9 Dv. VIAYNA C
10 Ds. DOMÍNGUEZ
11 Dg. DOMÍNGUEZ
12 Dl. OCATA
13 Dt. RIERA
14 Dc. FÀBREGAS
15 Dj. FÀBREGAS
16 Dv. DOMÍNGUEZ
17 Ds. VIAYNA C
18 Dg. VIAYNA C
19 Dl. RIERA
20 Dt. OCATA
21 Dc. VIAYNA C
22 Dj. DOMÍNGUEZ
23 Dv. AYMAR
24 Ds. OCATA
25 Dg. OCATA
26 Dl. AYMAR
27 Dt. VIAYNA C
28 Dc. DOMÍNGUEZ
29 Dj. AYMAR
30 Dv. OCATA
31 Ds. RIERA
			

SETEMBRE

1 Dg.
2 Dl.
3 Dt.
4 Dc.
5 Dj.
6 Dv.
7 Ds.
8 Dg.
9 Dl.
10 Dt.
11 Dc.
12 Dj.
13 Dv.
14 Ds.
15 Dg.
16 Dl.
17 Dt.
18 Dc.
19 Dj.
20 Dv.
21 Ds.
22 Dg.
23 Dl.
24 Dt.
25 Dc.
26 Dj.
27 Dv.
28 Ds.
29 Dg.
30 Dl.
		

El servei de guàrdia comença
a les 9.30 h del dia assenyalat
fins a les 9.30 h de l’endemà

*Vacances:
del 12 al2012
18 d’agost / Fàbregas, del 24 de juny al 7 de juliol i del 19 d’agost a l’1 de setembre
EL MASNOU
VIUAymar,
DESEMBRE

RIERA
VIAYNA C
DOMÍNGUEZ
AYMAR
OCATA
RIERA
FÀBREGAS
FÀBREGAS
DOMÍNGUEZ
AYMAR
AYMAR
RIERA
FÀBREGAS
VIAYNA C
VIAYNA C
FÀBREGAS
OCATA
RIERA
AYMAR
VIAYNA C
DOMÍNGUEZ
DOMÍNGUEZ
OCATA
RIERA
FÀBREGAS
VIAYNA C
DOMÍNGUEZ
AYMAR
AYMAR
RIERA

OCTUBRE
		
1 Dt. FÀBREGAS
2 Dc. VIAYNA C
3 Dj. DOMÍNGUEZ
4 Dv. AYMAR
5 Ds. OCATA
6 Dg. OCATA
7 Dl. FÀBREGAS
8 Dt. RIERA
9 Dc. DOMÍNGUEZ
10 Dj. AYMAR
11 Dv. VIAYNA C
12 Ds. VIAYNA C
13 Dg. VIAYNA C
14 Dl. OCATA
15 Dt. DOMÍNGUEZ
16 Dc. AYMAR
17 Dj. VIAYNA C
18 Dv. RIERA
19 Ds. FÀBREGAS
20 Dg. FÀBREGAS
21 Dl. DOMÍNGUEZ
22 Dt. VIAYNA C
23 Dc. FÀBREGAS
24 Dj. AYMAR
25 Dv. OCATA
26 Ds. RIERA
27 Dg. RIERA
28 Dl. FÀBREGAS
29 Dt. OCATA
30 Dc. RIERA
31 Dj. AYMAR
			

NOVEMBRE

		
1 Dv.
2 Ds.
3 Dg.
4 Dl.
5 Dt.
6 Dc.
7 Dj.
8 Dv.
9 Ds.
10 Dg.
11 Dl.
12 Dt.
13 Dc.
14 Dj.
15 Dv.
16 Ds.
17 Dg.
18 Dl.
19 Dt.
20 Dc.
21 Dj.
22 Dv.
23 Ds.
24 Dg.
25 Dl.
26 Dt.
27 Dc.
28 Dj.
29 Dv.
30 Ds.
		

AYMAR
DOMÍNGUEZ
DOMÍNGUEZ
OCATA
RIERA
FÀBREGAS
VIAYNA C
DOMÍNGUEZ
AYMAR
AYMAR
RIERA
FÀBREGAS
VIAYNA C
DOMÍNGUEZ
AYMAR
OCATA
OCATA
FÀBREGAS
VIAYNA C
DOMÍNGUEZ
AYMAR
OCATA
RIERA
RIERA
VIAYNA C
DOMÍNGUEZ
AYMAR
OCATA
RIERA
FÀBREGAS

DESEMBRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dg.
Dl.
Dt.
Dc.
Dj.
Dv.
Ds.
Dg.
Dl.
Dt.
Dc.
Dj.
Dv.
Ds.
Dg.
Dl.
Dt.
Dc.
Dj.
Dv.
Ds.
Dg.
Dl.
Dt.
Dc.
Dj.
Dv.
Ds.
Dg.
Dl.
Dt.

FÀBREGAS
RIERA
AYMAR
OCATA
DOMÍNGUEZ
DOMÍNGUEZ
VIAYNA C
VIAYNA C
FÀBREGAS
OCATA
RIERA
AYMAR
VIAYNA C
DOMÍNGUEZ
DOMÍNGUEZ
OCATA
RIERA
FÀBREGAS
VIAYNA C
DOMÍNGUEZ
AYMAR
AYMAR
RIERA
VIAYNA C
VIAYNA C
VIAYNA C
AYMAR
OCATA
OCATA
DOMÍNGUEZ
FÀBREGAS

Informació dels torns de guàrdies per contestador automàtic:

93 555 33 08 - 93 555 04 03

ESPORTS

Els regatistes Santi i David
Mas, campions de la Copa
d’Espanya de 420

Trobada de Judo Xics
al Masnou

E

l diumenge 2 de desembre, el Complex Esportiu Municipal va acollir la XXIII Trobada Judo Xics, que pretén
difondre els beneficis de la pràctica del judo entre els
infants i joves. Organitzada per la Federació Catalana de
Judo, amb la col·laboració de l’Ajuntament, a la jornada hi
van participar judokes de diferents clubs –inclosos els tres
clubs de judo del Masnou: Judo Ocata, Judo Rei i Judo Gimnàstica Rítmica–, amb una assistència de 380 infants, que
l’organització ha considerat tot un èxit. La Federació Catalana de Judo ha agraït la col·laboració de l’Ajuntament, de les
famílies, la comissió de treball de Judo Xics i tots els monitors, mestres i entrenadors que van fer possible la jornada.

Sílvia Mas i Núria Miró, primeres dones a la categoria sub-18

CEDIDA

CEDIDA

E

Santi i David Mas –aquest últim a la
imatge– van competir a Màlaga entre el
2 i el 4 de novembre.

Bons resultats de l’equip
de la Policia Local

A

Nous èxits per als judokes
del Club Judo Rei

primers d’octubre, l’equip de tir del cos de la Policia Local –format pel caporal Pere J. Martínez i l’agent Carlos
González– va participar al Concurs de Tir Policial Verge
del Pilar, organitzat per la Guàrdia Civil de Premià de Mar. La
competició, en què van participar quaranta tiradors i vint
equips dels cossos de la Guàrdia Civil, Mossos d’Esquadra, Cos
Nacional de Policia i Policia Local del Maresme, constava de
diversos exercicis de recorregut de tir en situació policial. A la
classificació per equips, els masnovins van quedar en tercera
posició i, a la classificació individual, l’agent Carlos González
va obtenir el setè lloc i el caporal Pere J. Martínez, el vuitè.
Al lliurament de premis hi va acudir l’alcalde del Masnou,
Pere Parés, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Ángel Lugo.
BERTO PHOTO

E

l judoka del club masnoví Judo
Rei Oriol Subirana va aconseguir el primer lloc a la Copa
d’Espanya Ciutat d’Hondarribia, celebrada els dies 2 i 3 de novembre amb la
participació de més de tres-cents judokes. Subirana va aconseguir l’or després
de vèncer el contrincant de la selecció
de Bulgària. Amb aquest resultat, el
judoka masnoví ha estat convocat per
la selecció espanyola per participar en
la concentració i el campionat que es
realitzarà properament a Múrcia.
D’altra banda, la també judoka del
club Mireia Lapuerta va ser convidada a
la gala de la Federació Catalana de Judo

Un moment de la trobada al Masnou.

El judoka masnoví Oriol Subirana.
que es va celebrar el dia 24 de novembre a Barcelona per rebre el premi a una
de les millors judokes de l’any 2012 pels
resultats obtinguts en l’àmbit nacional.

CEDIDA

ls regatistes masnovins Santi
i David Mas s’han penjat l’or
de la Copa d’Espanya de 420
Trofeu Royal Yacht Club de Tànger. La
prova, celebrada a Màlaga entre el 2 i
el 4 de novembre, va acollir prop d’un
centenar de tripulacions vingudes de
tota la geografia espanyola, Irlanda i
Portugal. En total, hi va haver tres jornades de competició i quatre proves
disputades van ser les encarregades
de definir el podi final.
D’altra banda, Sílvia Mas i Núria
Miró també van navegar a la cita i van
finalitzar la regata en dotzena posició,
a només tres punts dels deu millors de
la cita. A més, les regatistes són líders a
la categoria sub-18.

Membres de l’equip de tir durant la competició.

Classe d’exhibició d’activitats dirigides
El dijous 27 de desembre, a l’Esplai d’Avis Can Mandri, s’oferiran classes d’exhibició d’activitats dirigides, organitzades per l’Ajuntament. Al matí, de 9 a 11
h, i a la tarda, de 19.15 a 20.15 h, es farà la classe d’aerotonificació GAC, i de 20.15 a 21.15 h, la de Pilates. Hi haurà servei gratuït de ludoteca per a infants
de 3 a 10 anys, perquè les persones assistents puguin fer esport i aprendre a cuidar-se mentre els seus fills s’ho passen bé.
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Vine, mira i reserva les teves joguines.
També te les muntarem i te les guardarem.

C/ Itàlia, 29 · El Masnou (davant del Mercat del Masnou)
Tel. 93 555 45 81 · www.markysjoguines.com
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Imatges
del record
La celebració del Nadal, especialment la
cavalcada dels Reis Mags, és un dels actes
més populars i seguits per la gent de la
vila. La imatge del record en aquesta ocasió pertany a l’arribada dels Ses Majestats
els Reis d’Orient al municipi l’any 1979.
La fotografia, extreta del fons Quirse de
l’Arxiu Municipal del Masnou, mostra les
persones que van acostar-se als Reis per
fer-los arribar els seus desitjos.

línia directa
El Masnou Viu us convida a fer una pregunta a un regidor
sobre la gestió del municipi. La publicació farà arribar
la vostra consulta directament a l’edil perquè us sigui
contestada. Podeu fer arribar les vostres consultes al
correu electrònic elmasnouviu@elmasnou.cat. Entre les
consultes rebudes se’n seleccionarà una per publicar-la.

Àngels Hernández pregunta:
Ja fa temps que se sent parlar del gran projecte
del parc de Vallmora, que havia de canviar el municipi. Però la realitat és que allò continua sent
un descampat i que no ens han donat informació clara de què s’hi farà. Què passa amb el parc
de Vallmora?

Eduard Garcia, regidor d’Urbanisme,
respon:
El parc de Vallmora és una reivindicació històrica
dels veïns i veïnes del Masnou. Atesa la superfície del parc, al voltant de 5,5 ha, és a dir, més de
55.000 m2, és important garantir que el nou parc
incorpori criteris i mesures que en garanteixin la
viabilitat i la sostenibilitat, així com que en quedi
garantit el manteniment futur. D’altra banda, el
trasllat de les línies d’alta tensió que travessen el
futur parc, lligat al desenvolupament necessari
i la urbanització del carrer de Montevideo, que
delimita el parc pel límit sud, també han contribuït a aquest endarreriment.
Esperem que l’any 2013, que aviat estrenarem,
podrem iniciar algunes actuacions vinculades a
aquest parc.

M’agrada/No m’agrada
Aquest és un espai perquè ens envieu aquelles imatges que més us agraden del Masnou i
les que menys. Podeu enviar-nos les vostres fotografies al correu electrònic elmasnouviu@
elmasnou.cat. No es publicaran comentaris que atemptin contra persones o institucions.

M’agrada

Us faig arribar una fotografia
feta al Masnou, al carrer de
Sant Antoni, per tal de desitjar
un bon Nadal solidari a tota la
població masnovina. Espero
que tothom gaudeixi més que
mai d’aquestes festes, amb la
família i els amics, i amb totes
les activitats que s’ofereixen
al nostre municipi. Les llums
que surten a la fotografia corresponen a la Lluna i també a
un dels fanals de baix consum
que hi ha en molts carrers. Bones festes i una gran escletxa
de llum per al 2013!
Mariona Rifà Bonells

No m’agrada

No m’agrada el suposat
parc infantil que hi ha al
davant de la llar d’infants La
Barqueta. Són un grapat de
males herbes, les quals no es
retallen des de fa mesos. Van
posar-hi una tanca d’obres,
però res més. És molt trist
que al davant de la llar d’infants hi hagi això.
Moltes gràcies,
Vanessa Pijoan
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ENTREVISTA

Èric Reüll,

estudiant de dret
i criminologia
Amb només vint anys, aquest estudiant de dret i criminologia ha estat guardonat dues vegades consecutives amb el
Premi d’Estudis Penals Francisco Tomás y Valiente, convocat
per la Universitat de Barcelona dins del Congrés d’Estudiants de Ciències Penals anual per estimular els estudis acadèmics sobre Constitució i justícia constitucional. L’estudi
amb què va ser premiat aquest any duia per títol Perfeccionamiento de la delincuencia. Corrupción-crimen organizado.

D’on ve el teu interès pel món
del delicte?
Sèries televisives d’advocats com
El guardià, quan era petit, podrien
haver-hi influït. No obstant això, ara,
com a estudiant de dret i criminologia, no ho considero un interès pel
món del delicte, sinó més com una
sensibilització pel dret com a sistema: la regulació de la convivència de
l’esser humà en societat.
Quina relació complementària
tenen aquestes dues carreres que
actualment estudies?
La criminologia sorgeix ja d’autors
i filòsofs clàssics que intentaven
donar explicacions a les causes del

delicte. La criminologia passa de ser
una ciència auxiliar a obtenir una
autonomia fora del dret, del dret
penal. Lluny de teories abolicionistes
del dret penal, totes dues es complementen i tenen punts en comú en
l’estudi del delicte: la criminologia
ofereix estratègies i explicacions del
delicte i el dret penal és una eina de
repressió punitiva del delicte per a
determinats béns jurídics protegits
de la persona.
Explica’ns què es la criminologia,
què s’hi estudia i a què es
dediquen els criminòlegs.
El concepte de criminologia és un
concepte doctrinalment difícil de

delimitar o definir. Podem definir la
criminologia com a ciència multidisciplinària que s’ocupa de l’estudi
del delicte (delinqüent, víctima i societat) i el control social. Però en la
criminologia hi intervindrien també
la medicina i les ciències forenses
en la criminalística, així com la sociologia i la psicologia. El criminòleg
es dedica a explicar per què es produeixen delictes, com s’han de tractar i prevenir –mitjançant estudis
estadístics, dogmàtics i jurídics–, i
ofereix assessorament de polítiques
de prevenció i tractament de la
delinqüència. Per exemple: assessorament a ajuntaments i a forces i
cossos de seguretat de l’estat.
En criminologia es parla molt
del perfil criminal, però, quin és
el perfil d’un bon criminòleg?
En el perfil d’un bon criminòleg, així
com d’un bon jurista, ha d’imperar la
lògica i la moral per sobre de la irracionalitat. Un perfil heterogeni (social, psicològic, filosòfic i jurídic) per
aplicar una actuació basada en una
argumentació ponderada i raonada.
Però s’estan promulgant i aplicant
lleis basades en estudis no jurídics
ni criminològics, sinó irracionals, per
part de l’elit política, que està destruint els principis, les llibertats i els
drets fonamentals de la persona.
L’estudi penal amb què has estat
guardonat aquest any versa sobre
la corrupció política com a crim
organitzat. Com definiries
breument l’estat en què es troba
el nostre país en aquest sentit?
Estem patint les decisions polítiques
característiques d’un (des)govern

Sèries televisives
d’advocats van contribuir a fomentar-li
una vocació pel dret
com a regulador de
la convivència en la
societat

BONES FESTES
Vine i reserva els teus regals!
Muntem cistelles personalitzades

C/ Navarra, 49, local 2 / 08320 El Masnou / Tel. 93 540 53 87 / mirpertu.blogspot.com.es
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“La criminologia és una
ciència multidisciplinària
que estudia el delicte
i el control social”

amb una crisi econòmica, crisi política i, no menys important, crisi de
valors. Espanya és un dels països
més segurs i menys violents d’Europa i s’hi està donant una etapa
d’opacitat i criminalitat fiscal encoberta. A través de la transparència
i accountability s’estan evidenciant
els veritables executors criminals
del sistema econòmic i els responsables de l’enderrocament dels
pilars bàsics de l’estat social democràtic i de dret: una criminalitat
organitzada de bancs i caixes, elits
polítiques, empreses i altes personalitats estatals.

“Hem de crear una
societat formada en dret,
valors ètics i principis
morals per prevenir
el delicte”

MIREIA CUXART

Quins reptes han d’afrontar-se
respecte al delicte en el segle XXI?
El primer repte és, per integrador
i eficaç, l’educació. Hem de crear
una societat formada en dret, valors
ètics i en principis morals com a
eina principal per a la prevenció del
delicte. Cal aprofundir també en el
tractament, la reeducació i la reinserció dels delinqüents en la societat. L’educació augmenta en importància en delictes com la corrupció,
que és, sempre, una corrupció moral
per se de la persona.

BONES!
FESTES

Quin projectes tens entre mans
i on et veus d’aquí a deu anys?
Recentment vaig formalitzar el lliurament d’un estudi per a la setzena edició dels Premios Protección de Datos
Personales, que convoca l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades
Personals. D’aquí a deu anys em veig
treballant amb lleis, ja sigui en el
món de la criminologia o del dret penal, i, com ara, combinant-t’ho amb
la pràctica esportiva.

PRIMERA VISITA,
ORTOPANTOMOGRAFÍA
Y PRESUPUESTO SIN CARGO

• Experiencia
• Profesionales cualificados
• Trato personalizado
• Flexibilidad horaria

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

C/ Navarra, 26-28, local · El Masnou
info@bukal.es · www.bukal.es

Tel. 93 555 12 48
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Forners des del 1968

la federaciÓ
de comerc,
la indústria
i el turisme
us desitja bon nadal
i feliç any nou

Artesans del pa
Pastisseria dolç i salat
Especial càtering per emportar
Tot fet al nostre obrador
Aquest any tots els nostres tortells de Reis porten premi!
Mestres Villà, 87-89 · Tel. 93 555 20 89 · El Masnou

Mercat Municipal del Masnou
Parada 9
Arranjaments de roba, vores,
cremalleres, roba de la llar, etc.
Costumitzem la teva roba.
Moda i complements.
Confecció pròpia.
T 636 636 446
T 649 068 360

Aquestes festes, vine
a fer el vermut al Bar
del Mercat Vell
els dies 26 de desembre
(Sant Esteve), 1 de gener (Cap d’Any)
i 6 de gener (Reis)
Obrim els caps de setmana al matí i a la tarda,
i, de dilluns a divendres, cada tarda
Durant tot l’any organitzem calçotades,
barbacoes, celebracions,
festes infantils i vermuts per encàrrec
Truca’ns o entra Al nostre facebook

B
D
M
V

AR
EL
ERCAT
ELL

Plaça del Mercat Vell
Tel. 93 540 93 84

bardelmercatvell

Bones festes
i feliç 2013
Xerrada gratuïta de la psicòloga clínica Monia Presta, col·laboradora del
programa L'Ofici de Viure, de Catalunya Ràdio, el dissabte 19 de gener,
d’11 a 13 h. Cal confirmar-hi l’assistència als telèfons de Flor de Maig.

Curs especial de teòrica intensiva
“nadal express”, Informa’t de tot això a la
teva oficina de PaRk més propera
Alella I 935 409 268 • Alella II 935 403 264
Argentona 937 970 050
El Masnou I 935 555 115 • El Masnou II 935 552 287
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COM FUNCIONA

Regidoria d’Infància i Joventut
La Regidoria d’Infància i Joventut assumeix les competències municipals d’impulsar actuacions
per a la promoció i la participació de la infància i del jovent, i per a la defensa dels seus drets;
gestiona activitats i serveis orientats a ambdós col·lectius; dinamitza els equipaments adscrits
a la Regidoria –el Centre Juvenil Ca n’Humet i l’Espai Familiar “Ludoteca”–, i treballa per la introducció de la perspectiva de la infantesa i de la gent jove en el conjunt de les activitats i els serveis que proporciona l’Ajuntament.

Equipament juvenil Ca n’Humet
Aquest equipament és obert, de dilluns a dissabte. Aquí, els joves poden trobar el seu espai.
Poden accedir a la xarxa d’ordinadors, jugar a jocs de taula i a ping-pong, fer ús del servei de
bookcrossing, consultar la viatgeteca i la informació de la cartellera actualitzada, utilitzar la sala
d’estudi, i gaudir a l’Espai de Trobada de les activitats que s’hi van realitzant, de les quals es va
fent difusió.
L’equipament també disposa de cinc bucs d’assaig. Tots aquells joves amb inquietuds musicals
se’n podran informar al PIJ.
Les entitats joves del municipi també tenen el seu espai a l’equipament, on trobaran un lloc per
reunir-se i organitzar totes aquelles activitats que volen dur a terme.

VANESA PONS

Nadalem infantil i jove
Infants, famílies i joves del municipi podran gaudir aquestes festes del Nadalem, organitzat per
la Regidoria d’Infància i Joventut. Tota la informació la trobareu a la pàgina web del Masnou i
en aquesta edició del butlletí municipal.

La Regidoria organitza el Mes dels Drets dels Infants.

Joves
Quant a les polítiques de joventut,
s’engloben i estan exposades al Pla
d’acció jove, que es renova cada
quatre anys i que és el reflex de les
necessitats manifestades per la gent
jove del municipi durant el seu procés d’elaboració. Al Pla, s’hi tracten
aspectes relacionats amb la feina,
l’habitatge, l’educació, la cultura, l’oci,
la mobilitat, la participació i la cohesió
social.
Amb els joves també es dinamitzen les activitats lúdiques, tant les que
sorgeixen per iniciativa del mateix jovent com les que es gestionen des de
la Regidoria, i s’intenta treballar en tot
moment conjuntament. A l’equipament jove de Ca n’Humet es pot trobar el servei del Punt d’Informació Juvenil (PIJ), on la informadora assessora
els joves en els dubtes i les inquietuds
que puguin tenir. El PIJ també s’encarrega del Programa dels corresponsals i
el Programa d’informació i dinamització als centres d’educació secundària
(PIDCES) als instituts i a les escoles de
secundària del Masnou.

Participació

Amb els
joves, es
reforcen les
seves iniciatives
Per a la
família

Des d’Infància, es reforça la interacció de tota la
família

Els corresponsals són joves que tenen
la missió de fer d’enllaç entre el PIJ i els
seus companys i companyes. Hi pot
participar qualsevol jove del Masnou
amb ganes de col·laborar i d’exposar
les seves inquietuds i les dels seus
iguals. La tasca d’un corresponsal és
recollir tota la informació interessant
per a la gent jove, fer-ne difusió i fer
de portaveu de totes les propostes,
idees i opinions dels seus companys i
companyes. D’aquesta manera, la Regidoria de Joventut s’assabenta de les
inquietuds d’una gran part dels joves
i, així, aconsegueix millorar els serveis
que els ofereix.
Infants
Des d’Infància es treballen les activitats adreçades als més petits, intentant potenciar les activitats en família,
com es fa mensualment amb el teatre
familiar, que aquest darrer trimestre
ha tingut molt bona acollida i ha omplert l’Espai Escènic Ca n’Humet. En
família també es treballen diferents
tallers i jocs que es van duent a terme
amb motiu de dates com la Castanya-

da, el Mes dels Drets del Infants i el
Nadalem, i es dóna molta importància
a la implicació dels pares i les mares
en tots aquells espais en què participen els seus fills i filles.
Aquest últim trimestre també
s’han anat gestionant activitats a
l’Espai Familiar “Ludoteca”, on els més
petits han gaudit fent tallers. A l’estiu
es gestiona, des de la Regidoria, el
casal d’infància. Durant el mes de
juliol s’organitzen diverses activitats i
tallers adreçats als infants, en diferents
horaris i espais del municipis. Totes
aquelles famílies interessades poden
inscriure els seus fills i filles a qualsevol
de les diferents opcions que s’ofereixen en el moment de la inscripció.
La Regidoria d’Infància i Joventut
es troba a la primera planta de l’edifici
municipal de Roger de Flor, 23, i el
PIJ, a l’equipament de Ca n’Humet, al
carrer de Fontanills, 77. Són responsabilitat de la regidora Sílvia Folch i hi
treballen una tècnica i una informadora juvenil, que s’encarreguen de dur a
terme tots els programes i les actuacions exposades.
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C/ Pompeu Fabra, 24-26 - 08320 El Masnou - Tel i fax 93 540 29 05
cj.cancasas@hotmail.com - www.cancasas.com

ES
BON ES!
FEST
Plantes d'interior i exterior.
Testos, terres i llavors.
Productes fitosanitaris.
Flors naturals (per encàrrec).
Flors artificials.
Planter d'hortalisses.
Llenya i carbó vegetal.
Articles de regal.

Vine a passar amb nosaltres el cap d’any
Bones festes!

C/ Pompeu Fabra, 24-26 - 08320 El Masnou - Tel i fax 93 540 29 05
cj.cancasas@hotmail.com - www.cancasas.com

Pg. Prat de la Riba, 64 (N-II) · El Masnou
Tel. 93 555 13 04 · www.restaurantpledebo.com

Impressió digital fotogràfica, impressió de documents B/N i color,
personalització de tot tipus de fotoacabats

Serveis

Tot tipus de reparacions

per a la llar i comunitats.

Xavi Fuster
Tel. 609 34 56 90
93 555 24 91

serveisintegralsxl@gmail.com

Desitgem a tothom unes bones festes!
Rehabilitació d’habitatges, banys i cuines;

aigua, gas i electricitat;

calefaccions; aires condicionats; pladur;

pintura decorativa i general; instal lacions d’alumini;

portes de garatge (instal lació i posada en marxa); ebanisteria; alarmes;

reparació de persianes;
jardineria; regs i poda

neteges de comunitats, pàrquings i particulars; instal lació de xemeneies i escurament,
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ENTITAT

SÒNIA HERNÁNDEZ

Amnistia Internacional Maresme

El 30 de novembre passat, després
d’una acció pública d’Amnistia Internacional Maresme davant la Casa de
Cultura, 221 persones van signar per
l’abolició de la pena de mort. Les signatures, conjuntament amb d’altres
de recollides arreu del món, pressio-

A la imatge superior,
alguns dels membres de l’entitat al
Masnou.

naran directament les autoritats de
l’Aràbia Saudita perquè atorgui un
judici just a una noia indonèsia que
fa tretze anys que espera la mort en
una presó d’aquell país. Aquest és el
primer exemple amb què la delegació de la reconeguda ONG Amnistia

Què pot aportar una delegació com la d’Amnistia
Internacional a la vida social del municipi?
Ara ja som una entitat social formalment establerta al municipi. La
majoria del grup és del poble i segur que, d’una manera o d’una
altra, anirem trobant la nostra via per omplir determinats buits i
donar més força als espais que ja defensen altres entitats. Tot just
acabem de començar i estem molt animats.

Pep
Parés
Coordinador

Com és la relació entre les ONG grans i globals com Amnistia
Internacional i la població? És una relació amb mediadors
o és directa?
És directa, a través dels activistes que estem arrelats al poble i a la
comarca. Amnistia Internacional és una ONG molt especial, entre
altres coses perquè està formada per milers de grups locals com
el nostre arreu del món que hi poden dir la seva. Parlem de tres
milions de persones que, quan es posen a caminar juntes, poden
tenir molta força, sempre amb transparència, democràticament,
participant en les assemblees de tots els nivells dins de l’ONG. És
un cas molt insòlit de manera de funcionar. Amnistia Internacional

Internacional establerta al Masnou
va començar la seva activitat. A partir
d’ara, els seus vuit membres actius i
altres col·laboradors ocasionals volen
dur a terme diverses activitats, com
visites a centres escolars, xerrades i
cinefòrums, per promoure el respecte i la reivindicació dels drets humans
entre la població.
Amb la mateixa voluntat, aquesta
associació va demanar al Ple municipal que aprovés una moció contra
la pena de mort, que es va aprovar
per unanimitat a la sessió del 15 de
novembre.
El missatge d’aquesta entitat, fins
i tot en una situació socioeconòmica
tan complicada com l’actual, és ple de
coratge i esperonador, perquè creu
en la força de les manifestacions i les
opinions de la ciutadania. Estan convençuts que, amb una feina conjunta
d’individus, col·lectius i institucions,
es poden dur a terme accions que
poden salvar vides, canviar lleis i investigar moltes violacions dels drets
humans que, malauradament, encara
es produeixen arreu del món. I, per tot
això, només conceben la seva tasca si
es fa conjuntament amb altres entitats i col·lectius, tant del Masnou com
d’altres municipis de la comarca.

Com contactar-hi
maresme@amnistiacatalunya.org

és absolutament independent, no rep diners de cap estat i és independent de qualsevol organització religiosa, política o econòmica.
Els nostres informes sobre violacions dels drets humans tenen el
màxim prestigi i credibilitat arreu del món. Per això és un referent
constant als informatius de TV i premsa.
Estem en una època bona per a la cooperació i perquè
la ciutadania s’involucri en lluites com la d’Amnistia
Internacional?
La crisi ens està canviant. Qui en rep les conseqüències té una altra
visió de la realitat, de la cooperació. Ens necessitem els uns als altres per tirar endavant. Fins ara érem nosaltres, la gent dels països
del nord, qui cooperàvem amb els països pobres del sud. Ara la
pobresa està tocant el nostre entorn immediat. Cooperar, sortir de
casa per treballar per als problemes dels altres i sentir que anem
una mica més enllà del nostre egoisme serà la sortida de molts per
encarar el futur amb una certa esperança. Ja ho veus amb el Banc
dels Aliments. Tornant a la pregunta, penso que sí, que és un bon
moment per a la cooperació i perquè la ciutadania s’hi involucri.
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TRIBUNA POLÍTICA

Eduard Garcia
Portaveu del
Grup Municipal
de CiU

Marta Neira
Portaveu del
Grup Municipal
del PSC

La voluntat d’un poble
La celebració de les eleccions al Parlament,
el mes de novembre passat, ha marcat el calendari polític de les últimes setmanes. Una
convocatòria d’eleccions que naixia des del
moment en què el president de l’Estat, Mariano Rajoy, despatxava amb un cop de porta
el president Artur Mas i la seva proposta de
pacte fiscal, que havia estat l’eix de la campanya de CiU l’any 2010 i que l’havia portat
a la presidència. La impossibilitat de portar a
terme la proposta principal de CiU obligava a
avançar les eleccions, per coherència i compromís amb el programa electoral.
És evident que els resultats obtinguts no
han estat els esperats per la nostra formació. El moment econòmic actual, que porta
al desgast de qui governa; una vaga general
al bell mig de la campanya, i una campanya
embrutida per unes maneres de fer més pròpies de les èpoques més fosques del nostre
país, amb notícies falses, informacions i
esborranys de procedència dubtosa, han

capgirat totes les expectatives i enquestes
prèvies, i ens han portat a un resultat inesperat. Val a dir, però, que, malgrat això, CiU
ha estat la força més votada i ha duplicat en
vots la següent força, ERC.
Aquí, al Masnou, la situació és similar a
la donada al conjunt de Catalunya, amb una
àmplia diferència de vots entre la força guanyadora, CiU (4.706 vots), i la segona, ERC
(2.036 vots), així com amb la resta de formacions, ja per sota dels 1.500 vots. Aquests
vots han permès, també, imposar-nos no ja
a tots els col·legis electorals, sinó també a totes les meses. El suport obtingut al Masnou,
que representa un 37,03% dels vots totals
emesos, és àmpliament superior al 30,68%
del suport obtingut arreu del país. Gràcies a
tots aquells que ens heu fet confiança.
En l’àmbit local, és destacable la davallada patida pel PSC, que ha passat de ser la segona força l’any 2010 a la cinquena enguany.
Un cop passades les eleccions, caldrà
escoltar el que ha expressat el poble a les

urnes: el camí cap a l’estat propi segueix més
vigent que mai i els propers anys s’haurà de
dur a terme la consulta al poble català; mentrestant, però, toca garantir una gestió eficaç
del govern, que s’ocupi de la crisi i dels problemes econòmics i socials que ha generat
en la gent.
Si començava aquest escrit fent referència al cop de porta que es va donar al pacte
fiscal, no voldria acabar-lo sense fer referència al que de ben segur no serà l’últim atac
que patim: l’esborrany de la Llei orgànica de
millora de la qualitat educativa (LOCME, coneguda també com la Llei Wert), elaborada
pel Ministeri d’Educació, que no pretén res
més que trencar el model d’escola catalana,
tant pel que fa a la llengua com pel que fa al
contingut del nostre model educatiu. Amb el
text proposat, el català passa a ser la quarta
llengua a tots els nivells d’ensenyament, amb
un paper residual. Accions com aquestes no
fan més que esperonar-nos en la lluita pel
dret a decidir i l’estat propi.

La lluita contra la pobresa és un
imperatiu moral
Actualment, a Catalunya, i segons dades
facilitades per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, es manté
en risc d’exclusió social prop del 20% de
la població catalana. Una dada esfereïdora.
Sabem que l’augment del nombre
de persones que estan en situació de
risc té dos factors generadors clau: les
dificultats per accedir o bé mantenir
una ocupació i les dificultats per accedir o bé mantenir un habitatge. Es tracta d’un nou perfil de persones i famílies
que s’han vist immerses en situacions de
vulnerabilitat econòmica.
Precisament, el perfil que destaca
Cáritas és el d’aquest elevadíssim nombre de persones debutants en la situació

de pobresa, amb seriosos problemes per
mantenir l’estàndard bàsic de vida, amb
gran afectació sobre famílies i que pivota al voltant de la pèrdua d’ingressos a
causa de l’atur. Factors que, en suma i
permanència en el temps, porten sovint
al risc d’exclusió social.
Ens preguntem, amb preocupació,
quantes famílies del Masnou es troben
en aquesta situació límit, quantes tenen
tots els seus membres a l’atur, quantes
famílies han perdut o estan en risc de
perdre el seu habitatge, quantes persones del Masnou depenen de Cáritas o
de Creu Roja per cobrir les seves necessitats bàsiques.
Tenim el convenciment que la lluita
contra la pobresa ha d’ocupar la centralitat de l’acció política del nostre consistori, i que exigeix el compromís i la

responsabilitat política de tots els grups
municipals per fer front comú davant la
situació de risc, per al conjunt de la nostra comunitat, que comporta l’augment
de la pobresa.
El nostre Grup Municipal proposarà
al Ple del desembre una moció que té
per objecte treballar en una estratègia
conjunta amb el Govern municipal, els
grups de l’oposició, les entitats socials
del tercer sector i agents socials i econòmics del Masnou per tractar la prevenció i l’abordatge de les situacions
de pobresa i d’exclusió social al nostre
municipi d’una manera coordinada i integral. Perquè la lluita contra la pobresa
és un imperatiu moral.

Mas i CiU fracassen el 25N

tres mesos de govern. Ha estat ICV-EUiA qui,
al Parlament i de vegades en solitari, s’ha oposat més rotundament a aquestes polítiques. I
també ha estat ICV-EUiA qui, durant la campanya, ha denunciat de manera més reiterada i
contundent les polítiques antisocials de CiU i
qui hi ha presentat més alternatives.
El 25N, a més del fracàs de CiU, també ha
significat un nou cop per al PSC, cop que hauria
de servir perquè, juntament amb el PSOE, rectifiquin les seves polítiques a Catalunya i a Espanya. PP i C’s han tret rèdit de les seves posicions
espanyolistes, Solidaritat s’ha vist devorada per
ERC i CUP, i ICV-EUiA hem augmentat en un
55% els nostres vots i en un 30% els diputats.
Al Masnou, com a Catalunya, CiU ha disminuït un 20% el percentatge de vots, ERC
l’ha doblat, ICV-EUiA l’ha augmentat en un
19% i ha superat per primera vegada el PSC, i
la CUP ha arribat al 4,34%.
Al Masnou també hem viscut un fet que
feia molts anys que no s’havia produït: durant

la campanya, moltes de les nostres pancartes
han desaparegut. Potser els autors se senten
satisfets de la seva acció. Nosaltres la denunciem públicament! No podem acusar ningú
perquè no hem enxampat els autors in fraganti, però no deixa de ser molta casualitat que,
en la major part dels casos, les pancartes desaparegudes han estat substituïdes per pancartes de la CUP. No creiem que la radicalitat
democràtica que alguns pregonen justifiqui
aquest greu atemptat contra la democràcia
i la participació que tots diem defensar. Tampoc no confiem a obtenir disculpes per aquestes accions, tot i que ens agradaria recuperar
les pancartes desaparegudes.
Vull acabar agraint als nostres votants del
Masnou la confiança que han dipositat en la
nostra coalició, confiança que ens dóna força
per seguir oposant-nos als intents que el nou
govern de Catalunya, amb suport o no d’ERC,
pugui fer per continuar desballestant l’estat
del benestar.

Els resultats del 25N han estat una bufetada
a les dues galtes per a en Mas i CiU. La jugada
de Mas, intentant amagar el fracàs de les seves polítiques sota la bandera de l’estat propi,
ha acabat en una amarga victòria a les urnes.
CiU ha perdut un 20% del percentatge de vot
i un 19,4% dels diputats al Parlament; Mas ha
perdut prestigi polític i la seva capacitat de
liderar el país està més qüestionada que mai.
CiU i Mas estan en una situació tan compromesa que, fins ara sense èxit, busquen parella
Màxim Fàbregas de govern de manera desesperada.
Diverses són les causes d’aquest fracàs:
Portaveu del
una és que han insistit tant en la necessitat
Grup Municipal
de tenir estructures d’Estat que han provocat
d’ICV-EUiA-E
el moviment de molts vots cap a ERC. Una altra, tan important o més que l’anterior, és que
ICV-EUiA ha fet possible que, a la campanya,
a més del dret a decidir, també es parlés dels
drets socials, drets que CiU, amb el suport del
PP, ha trepitjat una i altra vegada en els vint-i-
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Sílvia Folch

Regidora del
Grup Municipal
d’ERC-Acord
pel Masnou

Federico
de las Heras
Portaveu del
Grup Municipal
del PP

Francisco Avilés
Portaveu del
Grup Municipal
del GIM

Actuacions en el segon semestre
de la Regidoria d’Infancia i Joventut
Des de fa poc menys de mig any vaig
assumir les competències de les regidories d’Infància i Joventut, per donar
una nova orientació a les actuacions
d’aquesta Regidoria. Des del mes de
juliol, però, s’han reprès en uns casos
i s’han iniciat en d’altres actuacions
impulsades des de la Regidoria. Alguns exemples són: la incorporació
del teatre familiar dins la programació estable de l’Espai Escènic Ca n’Humet; l’impuls als programes PIDCES,
per apropar la informació als joves
gràcies a la participació a través dels
corresponsals (actualment hi ha més
de quaranta joves que connecten la
Regidoria amb els centres educatius);
la potenciació del Punt d’Informació

Juvenil a Ca n’Humet, i l’aprofitament
del joc i el lleure com a eines per fomentar la igualtat entre els infants,
amb jocs coeducatius que reforcen
valors.
Un altre aspecte en què s’ha treballat ha estat la represa de les bones
relacions amb les entitats, en concret
les juvenils i infantils, amb les quals es
col·labora programant activitats. Cal
remarcar que, en el context econòmic
en què vivim, és important aconseguir
una major implicació del teixit associatiu en el dia a dia de la Regidoria.
Dels dos equipaments vinculats
a la Regidoria, en l’un, Ca n’Humet, la
gestió n’havia comportat la marxa del
jovent i havia convertit l’espai cívic en
poc més que un locutori amb connexió a Internet, quan en realitat ha de

ser un punt de trobada per a joves. Del
mes de juliol ençà es pot constatar com
s’han recuperat els usuaris, i molts joves no utilitzen sols els punts de connexió a la xarxa, sinó que assíduament
usen l’espai per a estudi, reunió i joc,
alhora que col·laboren en les diferents
campanyes que s’hi programen.
L’altre, l’Espai Familiar “Ludoteca”,
ubicat a les pistes de Pau Casals, destinat a un públic infantil, estava tancat
des de la seva inauguració, i s’ha treballat per dinamitzar-lo amb la programació de les darreres activitats: Castanyada, jocs i actuacions del Mes dels Drets
dels Infants, i bona part de les activitats
que programem pel Nadalem d’enguany. Un espai en el qual continuem
treballant perquè la seva obertura no
sigui puntual, sinó habitual.

Mas eleccions, Mas retallades
Hem superat un altre procés electoral,
aquesta vegada autonòmic, i que podríem dir que no tocava, en què el capritx
messiànic d’Artur Mas ha topat amb la
realitat catalana.
El Partit Popular ha estat la tercera
força al municipi, augmentant en vots i
percentatge. Us dono les gràcies a tots
els que heu confiat en nosaltres, en un
projecte de cohesió centrat en un objectiu principal: sortir de la crisi, pel bé
de tots.
A Catalunya, avui, la situació és més
difícil i la paràlisi dels últims mesos del
govern de CiU ho ha empitjorat tot notablement.
El senyor Mas, president en funcions, ja ha avançat una retallada de
4.000 milions d’euros, de la qual al

Masnou tocarien, en proporció, 12
milions d’euros, uns 550 euros per
persona.
Descomptant els imports que puguin correspondre a altres àmbits, i
sense atrevir-me a concretar cap xifra
exacta, el que és segur és que afectarà de manera important el nostre municipi: serveis subvencionats com les
escoles bressol, els ajuts de menjador,
els serveis socials i les transferències directes que conformen part dels nostres
ingressos poden quedar seriosament
perjudicats.
I aquest “regal” del nostre president arriba en un moment significatiu
de l’any: just abans de la confecció del
pressupost municipal 2013.
Si ja per si mateixos els comptes
freguen l’equilibrisme malabar, amb un

pagament extraordinari d’1,5 milions
d’euros per una sentència judicial contra l’Ajuntament (això sí, periodificat en
uns quants exercicis), a més de les obres
d’ampliació del poliesportiu, compromeses amb un crèdit d’1,3 milions –les
quotes del qual hauria de pagar la Generalitat–, el panorama es presenta, si
més no, incert.
Per això, aquest pressupost pot ser
clau per al municipi: clau per anticipar-se a la incertesa que portaran els
pressupostos de la Generalitat ; clau per
evitar seguir arrossegant una estructura de despeses de la qual tots es queixen, però no s’atreveixen a solucionar;
clau, en definitiva, per poder començar
a gestionar el Masnou mirant el futur.
S’atrevirà a afrontar-ho l’Equip de Govern CiU-ERC?

Una petita victòria, molta feina
per fer
A l’edició passada, explicava com s’havia aprovat una iniciativa promoguda
pels regidors de l’oposició que tenia
com a objectiu la rebaixa del 3,2% de
l’IBI per a l’exercici 2013, i que l’execució d’aquest compromís corresponia al
Govern municipal.
Doncs bé, afortunadament, el Govern va respectar el parer majoritari del
Ple i va convocar una sessió extraordinària per aprovar la rebaixa de l’IBI, i es
va comprometre a realitzar tots els tràmits administratius de manera urgent
perquè aquesta rebaixa fos aplicable a
partir de l’1 de gener del 2013.
És una bona notícia, ja que alleujarà una mica la càrrega impositiva que
pateixen els ciutadans del Masnou, si

bé encara queda molt per fer quant a
l’optimització dels recursos econòmics
perquè siguin gestionats de manera
més eficient i eficaç.
I hi ha molt per fer també en el
terreny de l’ocupació, perquè, des de
principi d’any, l’índex de ciutadans
sense feina ha passat del 12,84% al
13,74%, o, en nombres absoluts, de
1.528 a 1.640 persones. És una xifra
que no ens podem permetre, perquè
significa que hi ha moltíssimes famílies
del nostre poble que ho estan passant
malament, molt malament. A aquestes
famílies ha d’anar tota la nostra atenció i el nostre esforç durant el 2013,
tant en l’ajuda puntual que puguin
necessitar a través de Serveis Socials
com en l’ajuda perquè es reincorporin al mercat laboral a través del servei

de Promoció Econòmica al més aviat
possible.
D’aquí que el nostre Grup, al proper
pressupost municipal, que entenem que
s’aprovarà al gener, prioritzarà les polítiques socials i de Promoció Econòmica.
I ho sentim si aquesta priorització ha
d’anar en detriment d’altres àrees, com
Cultura, Solidaritat o Immigració, però
és necessària per donar una resposta
a allò que realment és important en
aquests moments.
Vull acabar aquest escrit desitjant a
tots els veïns un bon Nadal i un feliç any
nou, recordant que la nostra població
gaudeix d’una àmplia xarxa de comerços que segur que satisfaran totes les
nostres demandes nadalenques, i que
comprant al Masnou ajudarem al manteniment i la creació de nous llocs de feina.
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AGENDA.
DESEMBRE

Del 17 de desembre de 2012 al 31 de gener de 2013

Divendres 21
17 h / Mercat Municipal

Dilluns 17
9 h / Carrer de Sant Rafael

Pessebre del carrer
de Sant Rafael
El pessebre serà obert del 17 de
desembre al 6 de gener, de les 9 a
les 20 h (sempre que el temps ho
permeti).

Ho organitza: Associació de Veïns del Carrer
de Sant Rafael

Dimarts 18
Conferència

18.30 h / Biblioteca Joan
Coromines (sala polivalent)

“Mercè Rodoreda”
Ponent: Margarida Casacuberta
Conferència seguida d’un col·loqui
obert a la participació del públic.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

18.30 h / Ca n’Humet (sala polivalent)

Nadal per a tothom
Recital poètic i musical d’alumnes de les escoles del Masnou i
de poetes de renom.
Preu: Tiquet de 5 euros, que inclou
la rifa d’una panera solidària. Els
beneficis es destinaran a la Fundació Lotus Blau de Mataró.
Ho organitza: Poesia en Acció

Dimecres 19
17.30 h / Els Vienesos (carrer de la
Segarra, 12)

Tallers d’exercicis
amb fisioterapeuta, balls
i tallers de memòria
AFIBROMARE s’adreça a les persones afectades per fibromiàlgia,
dolors reumàtics i fatiga crònica.
Ofereix activitats per minimitzar els
dolors de la fibromiàlgia, els dolors
reumàtics i la fatiga crònica, amb
tallers amb fisioterapeuta, tallers de
memòria, conferències, balls, etc.
Per al mes de gener és previst, els
dimecres 9, 16 i 30, exercicis amb
fisioterapeuta, de 17.30 a 18.30 h.
Dimecres 23: inici molt suau de
sevillanes, de 17.30 a 18.30 h.
Dimarts 29: taller de memòria, de
18 a 19 h.
Preu: Gratuït
Ho organitza: AFIBROMARE

Tertúlia literària

19 h / Biblioteca Pública Joan
Coromines (sala de formació)

Tot un caràcter, d’Imma
Monsó
Conduirà la tertúlia l’escriptora
M. Carme Roca.
La Biblioteca posarà a disposició
dels participants exemplars
d’aquesta obra.
Preu: Gratuït
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

30

Caga tió al Mercat
Vine a fer cagar el tió al Mercat del
Masnou. Preu: Gratuït

el Mercat, estarà obert de les 7.30
a les 19 h.
Ho organitza: Associació de Venedors del
Mercat Municipal

17 h / Els Vienesos

Tallers Fem-ho junts

Ho organitza: Associació de Paradistes del
Mercat i Ajuntament del Masnou

Ho organitza: La colla de l’Hort

17 h / Els Vienesos (carrer de la
Segarra, 12)

21 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Inauguració de l’exposició
de postals de Nadal
Exposició de les postals de Nadal,
del 21 de desembre de 2012 al 8
de gener de 2013. Es pot visitar
dins l’horari de l’equipament Els
Vienesos: de dilluns a dissabte, de
17 a 21 h.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17.30 h / Els Vienesos (carrer de la
Segarra, 12)

Fem cagar el tió!
Tió infantil i xocolatada
Activitat per fer cagar el tió, xocolatada, cantada de nadales, pessebre
i molt més! Mentre el tió caga
els regals, es cantaran nadales al
pessebre que hi haurà instal·lat a
l’entrada. Preu: Gratuït
Ho organitza: Centre Cultural Luz del Alba

CINEMA INFANTIL

18.30 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Fasmenut, curtmetratges
per a nens i nenes
L’associació AKONGA proposa la
tradicional sessió de curtmetratges
dedicada especialment al públic
més menut. Preu: Gratuït
Ho organitza: AKONGA i Ajuntament del
Masnou

Dissabte 22
Durant tota la jornada / Roger
de Flor, 23

Sopa de pedres i tabals
per Nadal
Audició dels tabalers de la Colla de
Diables del Masnou i degustació
de la sopa de pedres. A partir de les
19 h, es repartirà la sopa i, seguidament, audició de tabals i cantada
de nadales, entre altres activitats.

Tallers destinats a tota la família.

Concert Metal de Nadal
Ho organitza: Metròpolis

CONCERT

21.30 h / Parròquia de Sant Pere

Concert de Nadal de la
Coral Xabec
Ho organitza: Coral Xabec de Gent del Masnou, amb la col·laboració de l’Ajuntament

Diumenge 23
10 h / Carrers de Barcelona,
Roger de Flor, plaça de la Llibertat
i Jaume Bertran

Fira d’Artesania de Nadal
Fira de Nadal, amb petits regals, alimentació i activitats nadalenques.
Ho organitza: La Colla de l’Hort, amb la
col·laboració de l’Ajuntament

11 h / Parc temàtic Caramar

Circulació del trenet de
cinc polzades
Fins a les 13 h.
Per a més informació:
trenetmasnou@gmail.com

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

13 h / Carrer de Sant Rafael

Actuació de la Coral Xabec
al pessebre de Sant Rafael
Ho organitza: Associació de Veïns del Carrer
de Sant Rafael

TEATRE

18 h / Espai Escènic Ca n’Humet
Teatre familiar

Un toc de pastorets, de la
companyia Toc de Retruc
Preu: 3 euros

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Colla de Diables del Masnou

10 h / Carrers de Barcelona, Roger
de Flor, plaça de la Llibertat i Jaume
Bertran

Fira d’Artesania de Nadal
Fins al diumenge a les 20 h
Fira d’artesania de Nadal, amb petits regals, alimentació i activitats
nadalenques.
Ho organitza: La Colla de l’Hort, amb la
col·laboració de l’Ajuntament

17 h / Mercat Municipal

Sorteig de paneres
de Nadal
Entre els usuaris de la targeta client
del Mercat Municipal, se sortejaran
tres magnífiques paneres amb productes del Mercat. Aquest dissabte,
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Dilluns 24
10 h / Mercat Municipal (Itàlia, 50)

Pare Noel al Mercat
Des de les 10 fins a les 14 h, trobareu el Pare Noel al Mercat Municipal disposat a passar una estona
amb els infants del Masnou.
Ho organitza: Associació de Venedors del
Mercat Municipal

Dimecres 26
ESPORT

8.45 h / Port esportiu

33a Cursa de Sant Silvestre
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dijous 27
9 h / Casal de Gent Gran de Can Malet

Classe d’exhibició gratuïta
d’activitats dirigides
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Nadalem Jove
D’11 a 14 h / Pista esportiva de
Pau Casals

Taller d’iniciació
i especialització tècnica
de skate
11 a 14 h / Ca n’Humet

10 h / Torrent de Can Gaio

Deixalleria mòbil
Fins al 30 de desembre de 2012
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Nadalem infància
11 a 13 h i de 17 a 19.30 h /
Pista esportiva Pau Casals i Espai
Familiar Ludoteca

Jocs en Família i inflables
17 a 19.30 h / Poliesportiu Municipal

Visita amb els cotxes de
la Policia Local
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Nadalem JOVE
D’11 a 14 h / Pista esportiva de
Pau Casals

Taller d’iniciació i especialització tècnica d’skate
De 16 a 18 h / Ca n’Humet

Taller de grafits
De 18 a 20 h / Espai de Trobada a
Ca n’Humet

Campionat de ping-pong
i jocs de taula
De 21 a 24 h / Espai de Trobada de
Ca n’Humet

Expressa’t, la nit de l’art
Activitats a partir de 12 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres 28
Nadalem Infància
D’11 a 13 h / Pista esportiva de
Pau Casals i Espai Familiar “Ludoteca”

Expliquem contes i inflables
De 17 a 19.30 h / Pista esportiva
de Pau Casals i Espai Familiar “Ludoteca”

Taller d’scrapbooking
en família i inflables
De 17 a 19.30 h / Poliesportiu
municipal

Activitats esportives
i visita als cotxes de la
Policia Local
De 19 a 20 h / Pistes esportives de
Països Catalans

Taller de fanalets i visita
als vehicles d’emergències.
A continuació, cantada
de nadales amb
Scandicus (20 h)
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb
la col·laboració d’ El Masnou Basquetbol,
Interdinàmic, Escola de Gimnàstica Rítmica
del Masnou i Scandicus.

Taller de grafits
A partir de 12 anys.
18 a 20 h / Espai de Trobada de
Ca n’Humet

Tallers de manualitats
i jocs de taula.
A continuació, taller
de hip-hop i breakdance
(de 21 a 24 h)
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Biblioteca Joan Coromines
(sala polivalent)

Cinema social
Jornades de Sensibilització Social.
Projecció de curts de temàtica social per a joves i adults.
Ho organitza: CC ONG Ajuda al Desenvolupament

Dissabte 29
12 h / Biblioteca Joan Coromines
(sala polivalent)

Cinema social
Jornades de Sensibilització Social.
Projecció de curts de temàtica social per a joves i adults.
Ho organitza: CC ONG Ajuda al Desenvolupament

Nadalem Infància
D’11 a 13 h / Pista esportiva de Pau
Casals i Espai Familiar “Ludoteca”

Taller amb material
reutilitzable i inflables
De 16.30 a 18 h / Pistes esportives
dels Països Catalans

Taller de fanalets i visita als
vehicles d’emergències.
A continuació (18 h),
espectacle teatral amb
Tanaka: Contes de Nadal
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Nadalem Jove
D’11 a 14 h / Pista esportiva de
Pau Casals

Taller d’iniciació i especialització tècnica d’skate
D’11 a 14 h i de 16 a 18 h / Ca n’Humet

Taller de grafits
De 18 a 20 h / Espai de Trobada de
Ca n’Humet

PlayStation i jocs de taula
Activitats a partir de 12 anys
De 21 a 00 h / Espai de Trobada de
Ca n’Humet

Festival nocturn, karaoke
i coreografies
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

No us perdeu cap de les activitats que es fan a la vila
Diumenge 30
10 h / Plaça de Marcel·lina de Monteys

Festa de Nadal Solidària
Ho organitza: CC ONG Ajuda al Desenvolupament amb la col·laboració de l’Ajuntament

18 h / Plaça d’Ocata

Carters reials i arribada
del patge Xumet
També el 4 de gener. El patge Xumet
porta notícies de l’Orient dels Reis
Mags. La seva bossa màgica, la Xuminola, us sorprendrà si li doneu el xumet.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Concert de Cap d’Any
de la Jove Orquestra de
Cambra del Masnou
Concert que dóna la benvinguda a
l’any 2013 amb un repertori clàssic
pensat per a aquestes dates.
Ho organitza: JOCEM i Ajuntament del
Masnou

Dilluns 31
De 17 a 19.30 h / Pistes esportives de Pau Casals i Espai Familiar
“Ludoteca”

L’home dels nassos
Ho organitza: Lleureka, amb la col·laboració
de l’Ajuntament del Masnou

GENER
Dimecres 2
17 h / Els Vienesos (carrer de la
Segarra, 12)

Tallers: Art i família
Activitats artístiques obertes i lliures, per compartir amb la família.
Cal inscripció prèvia:
vienesos@elmasnou.cat o
infancia@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h / Els Vienesos (carrer de la
Segarra, 12)

Carter reial de Ses
Majestats els Reis d’Orient
Per a tots els nens i nenes que vulguin fer arribar les seves peticions
de regals. També els dies 2 i 3, de
18 a 19.30 h.
Ho organitza: Centre Cultural Luz del Alba

Divendres 4
9.30 h / Carretera de Barcelona i
plaça de la Llibertat

Fira d’artesania de Reis
Fira d’artesania per celebrar l’arribada dels Reis Mags. Tot per fer els
darrers regals i per preparar un bon
dinar amb productes artesanals.
Ho organitza: ADAC

17 h / Els Vienesos

Taller de Fanalets
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h / Els Vienesos

Tallers: Art i família
Activitats artístiques obertes i lliures, per compartir amb la família o
els amics. Cal inscripció prèvia:
vienesos@elmasnou.cat o
infancia@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h / Els Vienesos

Carter Reial de Ses
Majestats els Reis de l’Orient
Ho organitza: Centre Cultural Luz del Alba

Una visió sociològica de
la telefonia mòbil
Conferència a càrrec d’Eusebi R.
Vidiella.

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Dimarts 15
Conferència

18 h / Biblioteca Pública Joan
Coromines

“Catalunya i Europa”,
xerrada a càrrec del
sociòleg Salvador Giner
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

De 10 a 13 h / Mercat Municipal

Patge reial al Mercat
Porta la teva carta als Reis de l’Orient
El patge reial serà al Mercat perquè tots
els nens i nenes que ho vulguin puguin
entregar la carta als Reis Mags.
Ho organitza: Associació de Venedors del
Mercat Municipal

17 h / Els Vienesos (carrer de la
Segarra, 12)

Artteràpia
Taller d’art per experimentar i
aprendre.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h / Els Vienesos

Taller de Fanalets
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte 5
Mercat Municipal

Tortell de Reis
Vine al Mercat a menjar tortell.

Ho organitza: Associació de Venedors del
Mercat Municipal

12 h / Mercat Municipal

Sorteig de la campanya
“Queda’t”
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dijous 3

CONFERÈNCIA

18.30 h / Biblioteca Joan
Coromines (sala polivalent)

CAVALCADA DE REIS
17.30 h

Cavalcada de Reis.
Arribada amb vaixell
dels Reis de l’Orient
A partir de les 17.15 h, el patge Xumet
us espera a la plaça d’Europa per rebre
Ses Majestats. Després del recorregut
de la Cavalcada, a la plaça d’Ocata
actuaran els timbalers i els bastoners a
l’hora prevista per a l’arribada dels Reis
Mags de l’Orient, a les 21 h.

Dimarts 8
9.30 h / Pau Casals

Deixalleria mòbil
Fins al 13 de gener de 2013.

Ho organitza: Oficina de Medi Ambient i Paisatge

Divendres 18
L’Hora del Conte

18 h / Biblioteca Pública Joan
Coromines

El gran llibre de les
emocions
L’educador i pedagog Esteve Pujol
explicarà una selecció de contes
del seu darrer llibre.
Per a infants més grans de 4 anys.
Ho organitza: Biblioteca Pública Joan
Coromines

Dissabte 19
XERRADA

11 h / Centre de Salut i Bellesa Flor
de Maig

Xerrades sobre psicologia
i sobre com recuperar la
novetat i la sorpresa amb
la parella
Xerrades a càrrec de la psicòloga
clínica Monia Presta. Activitat oberta a tota la ciutadania. Cal confirmar-hi l’assistència abans del 17 de
gener a: elena@flordemaig.net.
Ho organitza: Centre de Salut i Bellesa Flor
de Maig

EXPOSICIÓ

19 h / Sala Joan Comellas (Edifici
Centre)

“L’Holocaust a Europa”
Exposició sobre l’Holocaust, cedida
pel Memorial de la Shoah de París.
Fins al 10 de febrer.
L’exposició explica l’extermini dels
jueus a Europa durant el nazisme
i la barbàrie dels camps de concentració mitjançant plafons i una
pel·lícula. S’hi faran visites guiades
per a escoles amb la col·laboració
de l’Amical de Mauthausen i altres
camps. Durant l’acte inaugural, hi
haurà una conferència a càrrec de
Josep Calvet, historiador de la Universitat de Lleida, titulada “Rutes
d’evasió a través dels Pirineus”.
Per a més informació:
museu.nautica@elmasnou.cat
o al Tel. 93 557 18 30

Ho organitza: Associació UNESCO el Masnou
i Ajuntament del Masnou

En benefici d’ESQUIMA.
Preu: 4 euros.

Diumenge 20

Ho organitza: ESQUIMA i escola de música
Emma Calvo

12 h / Carrer de Sant Rafael

Festa dels Tres Tombs
Festa popular dels Tres Tombs,
amb la benedicció dels animals.
Recorregut: baixada per Tomàs
Vives, a l’altura del carrer de Fontanills, Sant Rafael, Roger de Flor,
Santa Rosa i marxaran per Tomàs
Vives.
La concentració de la resta
d’animals serà al carrer de l’Esperança.

Ho organitza: Associació de Veïns del Carrer
de Sant Rafael i Ajuntament del Masnou

TEATRE

22 h / Teatre del Casino del Masnou

Teatre sense animals
Cinc esquetxos humorístics que
es mouen entre l’absurd, la sàtira i
l’humor àcid.
Preu: 6 € no-socis i 4 € els socis
Ho organitza: GAT El Masnou

Diumenge 27
TEATRE

19 h / Teatre del Casino del Masnou

Dimarts 22
9.30 h / Aparcament d’Amadeu I

Deixalleria mòbil
Fins al 27 de gener de 2013

Ho organitza: Oficina de Medi Ambient i
Paisatge

Conferència

Teatre sense animals
Cinc esquetxos humorístics que
es mouen entre l’absurd, la sàtira i
l’humor àcid.
Preu: 6 € no-socis i 4 € els socis
Ho organitza: GAT El Masnou

Dilluns 28

18.30 h / Biblioteca Joan
Coromines (sala polivalent)

“Dormir bé per viure més”
Conferència a càrrec del
Dr. Segarra, membre de l’equip
del Dr. Estivill.

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Dimecres 23

20 h / Casinet

Reunió de la Comissió
de Festes
Festa Major 2013

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i
Comissió de Festes

Altres informacions

19 h / Biblioteca Pública Joan
Coromines (sala de formació)

Tertúlia literària al
voltant del llibre El lector,
de Bernhard Schlink
Coordina la tertúlia l’escriptora M.
Carme Roca.
Ho organitza: Biblioteca Pública Joan
Corominas

Divendres 25
Conferència
commemorativa

Hora per determinar / Sala Joan
Comellas (Edifici Centre)

Dia Internacional
en Memòria de les
Víctimes de l’Holocaust
i de Prevenció dels Crims
contra la Humanitat
Hinda Waiselifz explicarà la seva
experiència sobre el gueto de
Varsòvia.

Ho organitza: Amics de la UNESCO i Museu
Municipal de Nàutica del Masnou

Dissabte 26

Des de la pàgina web de l’Ajuntament del Masnou, podeu
consultar tota la informació
d’aquesta agenda i tota l’actualitat municipal actualitzades:
http://www.elmasnou.cat.

Tertúlia literària al
voltant del llibre Las
mujeres que corren
con los lobos

L’entitat Dones per la Igualtat
del Masnou organitza una
reunió, dos dissabtes al mes,
d’11 a 12.30 h, a la seva seu
(al carrer de Cuba), per llegir i
comentar el llibre Las mujeres
que corren con los lobos, de
l’autora Clarissa Pinkola Estés.
Per a més informació, truqueu
al telèfon 655 55 00 27.

Horaris nadalencs

L’Arxiu Municipal estarà tancat
el 24 i el 31 de desembre a la
tarda, i el Museu Municipal de
Nàutica romandrà tancat el
dissabte 5 de gener.

Recollida d’avets

Concert

20 h / Ca n’Humet

Actuació del cor de gospel
i del Combo Jazz
de l’escola Emma Calvo

Passades les festes de Nadal,
entre el 7 i el 18 de gener,
l’Ajuntament instal·larà
diversos punts de recollida
d’avets. En podreu consultar
la ubicació al web municipal.
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Activitats DE Nadal:
Del 13 al 21 de desembre, vine a portar
menjar al tió del Mercat. El tió cagarà regals
per a tots els nens i nenes
el dia 21 de desembre a les 17 h.
El dia 22 de desembre, sorteig entre els
usuaris de la targeta client del Mercat de
4 cistelles de menjar i moltes altres coses.
El Mercat serà obert de 7.30 a 19.00 h.
El dia 24 de desembre, visita del
Pare Noel de 10 a 14 h. El Mercat
serà obert de 7.30 a 16 h.
El dia 31 de desembre,
obert de 7.30 a 16 h.
El dia 4 de gener, el patge
reial recollirà les cartes
de tots els nens i nenes
de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.
El dia 5 de gener, si véns a
comprar al Mercat, un trosset
de tortell et menjaràs i potser
un regal t’hi trobaràs.

I després de festes,
a partir del 15 de gener,
torna el dijous groc,
amb descomptes,
ofertes
i molt
més!2012
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