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L’ALCALDE
Jaume Oliveras
i Maristany

Foment de l’activitat econòmica del municipi
El passat 4 de maig presentàvem el pla estratègic de turisme. El Masnou, per primera vegada,
tindrà un instrument que ens permetrà, de manera ordenada i sistemàtica, treballar en l’àmbit
de la promoció turística. Ja en el mandat anterior vam assentar les bases d’aquesta política amb
la creació de l’Oficina de Turisme, amb la rehabilitació de la Casa de Cultura i amb l’itinerari Terra
de Mar, vinculat al patrimoni cultural del Masnou.
El Masnou té una situació estratègica immillorable al costat de Barcelona. Tenim platges de
qualitat, bona gastronomia, port, patrimoni i cultura per oferir al visitant. Ens cal ordenar-ho i
créixer d’una manera sostenible per fer compatible la visita de turistes amb els interessos dels
nostres veïns i veïnes.
I en l’àmbit de la promoció econòmica també tindrem, un any més, la Fira Comercial i Gastronòmica impulsada per la Federació del Comerç, la Indústria i el Turisme del Masnou. L’any 2013,
d’una manera molt encertada, es va decidir tornar a ubicar aquesta fira al port esportiu del
Masnou. Tot plegat ha permès oferir una millor projecció i qualitat a aquest esdeveniment.
La platja del Masnou també és un actiu a escala econòmica com a element d’atracció de visitants. Per això, és important destinar esforços per mantenir les activitats que s’hi desenvolupen,
així com la qualitat de la sorra i l’aigua; cal anar millorant cada any els serveis que oferim.
L’activitat econòmica és un factor fonamental pel progrés del nostre municipi i ha de generar
oportunitats per ampliar i millorar el mercat de treball. Continuem també treballant per millorar
la formació i el suport a les polítiques generadores d’ocupació.
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EN PORTADA

Ganes de platja

RAMON BOADELLA

La sensació que l’estiu arriba al Masnou pren força quan la vida es trasllada
vora el mar

La Volada d’estels, el dia de Sant Jordi, va omplir de gent la platja d’Ocata com si ja hagués arribat l’estiu.

T

ot i que no està sent
la millor primavera,
climatològicament
parlant, un cop passa la
Setmana Santa, les ganes d’estiu
al Masnou s’imposen. Gaudir dels
espais exteriors i la vida a l’aire
lliure vora el mar és una condició
intrínseca dels masnovins i
masnovines, ja que les platges del
municipi en són l’escenari principal
com a espai per al descans, la
diversió i la salut.
A mitjan abril es va iniciar
la temporada de platja amb
l’obertura de les cinc guinguetes
que recorren els tres quilòmetres
de platges masnovines. La sisena,
que anys anteriors estava ubicada
a l’altura de l’avinguda Kennedy,

4

EL MASNOU VIU MAIG 2017

BANDERA
BLAVA

Les platges del
municipi tornen
a guanyar
aquesta
distinció, que
premia la gestió
ambiental, la
seguretat, les
instal·lacions
i la prestació
òptima dels
serveis

aquest any no s’ha pogut instal·lar
pel fet que el darrer temporal es
va endur una bona quantitat de
sorra, però a hores d’ara es valora
la possibilitat que es pugui fer
més endavant. També, a causa
de l’absència de sorra, ha calgut
moure el tram de platja nudista,
que ara queda entre els jardins de
la Nimfa i l’equipament de la Creu
Roja de la N-II.
Les platges del Masnou i d’Ocata,
on tornarà a onejar la bandera blava
aquest estiu, seguiran vigilades
per part de Pro-Activa, l’empresa
concessionària del servei de
vigilància, salvament i socorrisme.
La cobertura per a aquesta
temporada serà els dies 27 i 28 de
maig, 3 i 4 de juny, del 10 de juny

al 3 de setembre i del 8 a l’11 de
setembre.
Una temporada que s’inicia
amb novetats
Les platges són el principal punt
d’atracció al Masnou durant la temporada d’estiu i la suma d’esforços
des de les diferents regidories de
l’Ajuntament permet que tots els
serveis estiguin a punt per a la
ciutadania.
La platja és un espai públic on la
convivència, el respecte i els hàbits
saludables han de ser elements
que facin possible el benestar de
tots els ciutadans i ciutadanes.
Després de la bona acollida de
l’Espai Saludable a la platja l’any
passat, enguany continuarà

vigent i, a més, s’incrementaran
les activitats de promoció de la
salut i d’hàbits saludables. Aquest
espai, ubicat a l’altura de l’edifici
consistorial, té unes normes d’ús
durant els mesos de juliol i agost
que pretenen facilitar la convivència
entre els usuaris de la platja (no
es permet fumar ni el consum de
begudes d’alta graduació, així
com la música alta). A més, a causa
de diverses queixes ciutadanes,
en aquesta zona s’ha prohibit la
pesca entre el 15 de maig i el 30
de setembre, per tal de garantir
que no s’hi trobin hams. Fins ara,
durant la temporada d’estiu, els
pescadors podien pescar al vespre i
a la nit a tota la platja del municipi.
Conscients de la tradició pesquera
al municipi, s’ha dut a terme una
ampliació de la platja de pescadors,
de 200 a 400 m, on sí que està
permès pescar les 24 hores del dia.
Les passeres que faciliten
l’accés fins a la vora del mar
s’instal·laran entre finals de maig
i principis de juny, exceptuant
les prolongacions de les dues
passeres més properes al Club
Nàutic (la de davant de la
Nècora d’Or i la següent), que
s’instal·laran un cop passades les
revetlles. També, com a novetat,
s’instal·laran dues zones d’ombra
al costat de les dues primeres
passeres d’Ocata; així, quedaran
ubicades a la zona del servei de
bany adaptat i a la zona saludable.
Vuit noves fonts adaptades per a
persones amb mobilitat reduïda
(dues d’elles, també amb abeurador
per a gossos) recorren el passeig
marítim, en substitució de les
anteriors. La primera es troba a
l’altura de l’avinguda Kennedy i la
resta s’estén fins a Premià de Mar.
Aquestes intervencions se sumen a
les ja realitzades en anys anteriors
per complementar l’accessibilitat a
la zona marítima i facilitar i garantir
l’accés a la platja i al bany a les
persones amb situació de mobilitat
reduïda.

ACCESSIBILITAT

La millora de
l’accessibilitat
a la platja
segueix sent
una prioritat
per garantir
l’accés de les
persones amb
mobilitat
reduïda

GOSSOS

L’actualització
de l’Ordenança
de tinença
d’animals
preveu una
prova pilot
d’un espai per
a gossos a la
platja

Posada a punt i manteniment
dels elements de les platges
Han estat diversos els treballs
de reparació dels efectes dels
temporals de principis d’any.
Aquests temporals, a més de deixar
sense sorra el darrer tram de la
platja d’Ocata, també van provocar
desperfectes al passeig marítim
i als seus voltants. S’ha arranjat
l’estabilitat d’un tram del passeig
marítim i s’ha obert i condicionat
les rieres. També s’han reparat
les tarimes de fusta del passeig
marítim d’Ocata, s’han substituït
les papereres i s’han realitzat altres
actuacions centrades en la reparació
del mobiliari i l’enllumenat.
D’altra banda, s’han fet els treballs
de manteniment d’inici de
temporada de platja: s’han pintat
tots els passos soterrats, els bancs
del passeig marítim i el mur de
separació amb la via del tren. A
més, se n’han eliminat els grafits,
s’han col·locat més papereres al
passeig marítim d’Ocata, se n’han
retirat les males herbes i se n’ha
adequat la jardineria.
Els gossos es fan un lloc a la
platja
En el darrer plenari d’abril es va
aprovar una altra de les novetats
d’aquesta temporada a la platja. Ara,
l’actualització de l’Ordenança de
tinença d’animals dins del terme del
Masnou incorpora, en relació amb la
platja, l’ampliació de la temporada
d’estada d’animals. Fins ara hi estava
prohibida la presència d’animals
des de l’1 d’abril fins al 31 d’octubre
però, quan l’ordenança s’aprovi
definitivament, aquest període serà
de l’1 de maig al 30 de setembre. A
més, aquests canvis permetran fer
una prova pilot durant la temporada
de bany d’un espai perquè els
gossos puguin anar tot l’any a la
platja i banyar-s’hi. Serà a l’últim
tram de la platja del Masnou, tocant
a Montgat.
Per poder portar els gossos deixats
anar en aquest espai s’haurà

de tenir el Carnet de tinença
cívica i responsable d’animals de
companyia. Les persones que els
tinguin educats a respondre a les
seves ordres verbals, a restar al seu
costat quan se’ls ordeni i a estar
sempre sota el seu control visual
poden sol·licitar aquest carnet,
que permet poder portar un gos
sense lligar a les zones establertes
dins dels horaris determinats.
El carnet de tinença cívica
responsable s’obtindrà mitjançant
una declaració responsable.
Abans, però, caldrà assolir un
mòdul formatiu sobre l’ordenança
que garanteixi el coneixement i
el compromís del compliment,
especialment el que està vinculat
a la tinença responsable i a les
condicions perquè els animals
puguin anar deslligats.

Romà López
Regidor de Medi
Ambient
L’Ajuntament ha
assumit el compromís d’aconseguir una platja
tan adaptada com sigui possible
i facilitar i millorar l’estada a les
persones que més ho necessitin. Per això, i seguint la línia
dels darrers anys (en què, entre
altres actuacions, es van allargar
i adaptar a la mobilitat reduïda
diferents punts de passeres i es
van instal·lar seients a les dutxes),
aquesta temporada s’han canviat
les vuit fonts del passeig de sorra
en direcció a Premià de Mar per
fonts d’acer inoxidable adaptades a persones amb mobilitat
reduïda. A més, després de la
festa de Sant Pere, s’instal·laran
dues zones d’ombra al costat de
la passera del baixador d’Ocata,
on hi ha situat l’Espai Saludable,
i al costat de la passera que hi ha
entre el Club Nàutic i la Nècora
d’Or, on hi ha la zona de bany
adaptada. Bon estiu a tothom.
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INSTITUCIONAL

PLE MUNICIPAL D’ABRIL

El Ple d’abril dona impuls
a diverses inversions
La modificació de les inversions
de l’exercici 2017 i l’aprovació
de l’expedient número 13/2017
de modificació per crèdit
extraordinari i suplement de
crèdit del finançament afectat va
ser un dels punts més rellevants
de la sessió ordinària del Ple de
l’Ajuntament del mes d’abril,
celebrat el dijous 27. Com va
explicar el regidor d’Hisenda,
Jordi Matas, l’Ajuntament ha
liquidat el pressupost municipal
de 2016 amb un romanent de
tresoreria de gairebé 4 milions
d’euros, que es destinaran a
la reducció de l’endeutament
financer per a l’exercici 2017,
i també a diverses inversions.
El superàvit pressupostari, per
valor de 2,8 milions d’euros,
preveu augmentar les partides
d’inversions ja previstes així
com la incorporació de noves
dotacions econòmiques
centrades en la millora de
l’espai públic i els equipaments
municipals. Després de no
ser acceptades les esmenes
proposades pel grup d’ICV-EUiA,
el punt es va aprovar amb els
vots a favor de l’Equip de Govern
(ERC-AM-MES i CIU, 11 vots),
Ciutadans (3 vots) i el PSC (2 vots);
en contra, d’ICV-EUiA (2 vots) i
el PP (1 vot), i les abstencions de
la CUP-PA (2 vots). Mentre que
el vot negatiu d’ICV-EUiA va ser
justificat per la no incorporació
de les seves esmenes, que
incidien en polítiques socials i
d’habitatge, segons va explicar
Màxim Fàbregas, el del PP va
ser motivat pel procediment,
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MIREIA CUXART

El plenari també aprova mesures relatives a l’emprenedoria i la tinença d’animals,
així com l’expedient de fiscalització de la gestió del servei municipal d’aigua

en considerar que el baix grau
d’endeutament no necessitava
cap amortització, segons va
dir Federico de las Heras. El
regidor d’Hisenda, Jordi Matas,
va destacar que “aquesta xifra
de romanent s’ha pogut assolir
gràcies a l’esforç de contenció”
i tant els representants de
Ciutadans, Frans Avilés, com el
del PSC, Ernest Suñé, van felicitar
el Govern pel criteri polític
de prudència econòmica i de
rebaixa de l’endeutament. Per
tancar el debat, l’alcalde, Jaume
Oliveras, es va dirigir al portaveu
d’ICV-EUiA per fer-li saber que
l’Equip de Govern estava obert
a parlar i acostar postures sobre
les inversions i els projectes
necessaris per a la millora
del municipi, amb l’objectiu
d’aconseguir el màxim consens
possible al plenari.

econòmic del municipi i intentar
fomentar l’emprenedoria entre
els joves”, segons va explicar
la regidora de Promoció
Econòmica, Sílvia Folch. Es van
aprovar inicialment tant les bases
específiques sobre concessió de
subvencions a empreses de nova
creació com les bases específiques
del premi d’emprenedoria
@elmasnou_jove, amb els
vots a favor de tots els grups
municipals menys l’abstenció de
la CUP-PA (2 vots), després que
fossin incorporades bona part
de les esmenes presentades per
ICV-EUiA, que augmentaven
l’import de la subvenció a rebre
i en modificaven els criteris
de valoració. Les esmenes
presentades pel PSC, que
demanaven la incompatibilitat
entre la subvenció i el premi, no
van prosperar.

El Ple també va aprovar mesures
per a l’emprenedoria “amb
l’objectiu de dinamitzar el teixit

Un altre dels punts que va generar
gran consens al plenari va ser
l’aprovació inicial de la modificació

de l’Ordenança reguladora de
la tinença d’animals dins del
terme del Masnou i el seu text
refós que, segons va explicar el
regidor de Salut Pública, Albert
Alfaro, “permetran adaptar-la a la
normativa actual i a les actuacions
previstes per l’Equip de Govern”.
Entre els objectius d’aquesta
modificació, segons va explicar
Alfaro, destaquen les actuacions
encaminades a un nou marc
normatiu dels futurs espais per a
gossos, l’increment del cens i la
reducció de l’incivisme, així com
la millora de qualitat de vida dels
animals. El punt va ser aprovat pel
conjunt del plenari a excepció de
l’abstenció d’una regidora de la
CUP- PA.
La resolució de les al·legacions
i l’aprovació de les conclusions
de l’expedient de fiscalització
del contracte de gestió de servei
públic, concessió administrativa,
del servei municipal d’abastament
d’aigua potable del Masnou també
va ser motiu de consens al plenari.
El regidor de Medi Ambient, Romà
López, va exposar les conclusions
de l’auditoria externa feta a
SOREA, l’empresa que gestiona
el servei municipal d’aigua, que
resolen que “existeix una diferència
a favor de l’Ajuntament entre
l’import imputat a les tarifes de
la concessionària i el que s’hauria
d’haver imputat pel període
2013-2015”. Per aquest motiu,
l’Ajuntament requereix a la
companyia d’aigües la devolució
de l’import de 178.776 euros
corresponents a la suma dels

saldos a favor de l’Ajuntament, a
excepció del fons de reversió (1,6
milions d’euros), un ingrés que
per la seva naturalesa quedaria
afectat a la prestació del servei.
Les mancances del municipi pel
que fa al servei d’abastament
d’aigua va ser un tema recurrent
durant el debat d’aquest punt per
part de tots els grups, que van
reclamar inversions de caràcter
urgent a la xarxa així com l’estudi
de la municipalització del servei. El
punt va ser aprovat pel conjunt del
plenari a excepció de l’abstenció
d’una regidora de la CUP- PA.
El Ple del 27 d’abril va començar
amb la presa de possessió del
càrrec com a regidora de la CUPPA de Rosa Subirats i Naval, que
substituirà a partir d’ara Laia Noy i
Oliveras.
Durant el torn de preguntes
adreçades a l’Equip de Govern per
part de l’oposició, les intervencions
del portaveu popular, Federico
de las Heras, i del socialista, Ernest
Suñé, van generar un tens debat
en qüestionar un dels processos
selectius de personal duts a terme
darrerament al consistori masnoví.
Altres punts aprovats
• Es va donar compte de la
resolució d’aprovació de la
liquidació del pressupost de
l’exercici 2016.
• Es va donar compte del decret
d’aprovació del marc pressupostari
a mitjà termini, 2018-2020.
• Modificació de la composició
de les comissions informatives
i de la Comissió Especial de
Comptes. Per urgència, també
es va aprovar la modificació
del representant municipal al
consell de Benestar Social. Els
vots a favor van ser de l’Equip
de Govern (ERC-AM-MES i CIU,
11 vots), Ciutadans (3 vots), PSC
(2 vots) i PP (1 vot); en contra,
d’una regidora de la CUP-PA, i les
abstencions d’ICV-EUiA (2 vots).
• Designació de l’alcalde
com a membre del Consell

d’Administració de Promociones
Portuarias, SA. Després de ser
retirada l’esmena presentada pel
PSC, va ser aprovat amb els vots a
favor de l’Equip de Govern (ERCAM-MES i CIU, 11 vots), ICV-EUiA (2
vots) i el PP (1 vot); i les abstencions
de Ciutadans (3 vots), PSC (2 vots) i
CUP-PA (2 vots).
• Resolució de les al·legacions
i aprovació del Codi de bon
govern i transparència municipal
de l’Ajuntament del Masnou.
Aprovat amb els vots a favor de
tots els grups municipals menys
l’abstenció d’una de les regidores
de la CUP-PA.
• Modificació de la plantilla i la
relació de llocs de treball 2017.
Aprovat amb els vots a favor de
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES
i CIU, 11 vots); en contra, d’ICVEUiA (2 vots) i PSC (2 vots), i les
abstencions de Ciutadans (3 vots),
la CUP-PA (2 vots) i el PP (1 vot).
• Aprovació de l’expedient 14/2017
de la modificació de pressupost
de despeses 2017 per crèdit
extraordinari. Aprovat amb els vots
a favor de tots els grups municipals
menys l’abstenció d’una de les
regidores de la CUP-PA.
• Aprovació provisional del Pla
Especial del Club Nàutic del
Masnou. Aprovat amb els vots a
favor de tots els grups municipals
menys l’abstenció de la CUP-PA
(2 vots).
•D
 eclaració d’interès municipal
de les obres de construcció d’un
aparcament públic al sector Illa
Centre, carrers d’Itàlia, números
7-15, Flos i Calcat, números 4-10, i
Pintor Domènech Farré, número 13,
del Masnou. Aprovat amb els vots
a favor de tots els grups municipals
menys el vot en contra d’una de les
regidores de la CUP-PA.
Mocions i declaracions
institucionals
• Moció presentada pel Grup
Municipal d’ICV-EUiA de suport
a la plataforma “Trans*forma la

Salut”, per a un nou model de
salut. Aprovada amb els vots a
favor de tots els grups municipals
menys l’abstenció del PP (1 vot).
• Declaració institucional
presentada pel Grup Municipal
d’ICV-EUiA per instar el Govern
de l’Estat a suprimir la taxa de
reposició d’efectius en la funció
pública i a modificar la regla de
despesa. Aprovada amb els vots a
favor de tots els grups municipals
menys el vot en contra del PP
(1 vot) i l’abstenció d’una de les
regidores de la CUP-PA.
• Declaració institucional
presentada pel Grup Municipal
d’ICV-EUiA de suport a la creació
d’un marc legislatiu per al respecte
dels drets humans de les empreses
catalanes que operen a l’exterior.
Després d’aprovar-se una esmena
presentada per l’Equip de Govern,
la declaració institucional va
prosperar amb els vots a favor de
tots els grups municipals menys
l’abstenció del PP (1 vot).
• Declaració institucional
presentada pel Grup Municipal
d’ICV-EUiA en commemoració del
86è aniversari de la proclamació
de la 2a República. Després
d’aprovar-se una esmena
presentada per l’Equip de Govern,
la declaració institucional va
prosperar amb els vots a favor de
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i
CIU, 11 vots), ICV-EUiA (2 vots), el
PSC (2 vots) i la CUP-PA (2 vots); en
contra, del PP (1 vot) i l’abstenció
de Ciutadans (3 vots).
Audiència pública
L’audiència pública prèvia es
consolida ple rere ple amb
l’augment de les intervencions per
part de la ciutadania. En aquest cas,
va haver-hi peticions a l’Equip de
Govern, com el canvi de qualificació
urbanística de la finca ocupada
per l’entitat SOCNUM Casinet i la
demanda d’una solució definitiva a
les avaries d’aigua que pateixen els
veïns de Vila Jardí i Santa Madrona.
També, un soci, en representació
del Centre Cultural i de Lleure Luz

del Alba, va defensar-se de les
acusacions versades en audiències
anteriors que posaven en dubte les
condicions de la cessió de l’espai
social que hi ha al parc de Pau
Casals. La demanda de respostes
a les instàncies entrades per part
d’un funcionari de l’Ajuntament i
d’un ciutadà, així com d’informació
respecte a la posició del Govern
quant al recent acord de prohibició
de la circulació de vehicles de més
de 20 anys a l’àrea metropolitana
de Barcelona, també van ser motius
de consulta a l’audiència pública.

Exposició pública:
Modificació de la plantilla i la
relació de llocs de treball 2017.
Aprovació inicial de les bases
específiques sobre concessió
de subvencions a empreses de
nova creació.
Aprovació inicial de les
bases específiques premi
d’emprenedoria
@elmasnou_jove.
Modificació Annex Inversions
exercici 2017 i aprovació
expedient número 13/2017
de modificació per crèdit
extraordinari i suplement de
crèdit del finançament afectat.
Aprovació expedient
14/2017 de la modificació de
pressupost de despeses 2017
per crèdit extraordinari.
Aprovació inicial de la
modificació de l’Ordenança
reguladora de la tinença
d’animals dins del terme del
Masnou i el seu text refós.
Aprovació inicial de la
Modificació del Pla General
d’Ordenació del Masnou
en relació amb un canvi de
qualificació urbanística de
la finca situada al carrer de
Barcelona, 46.
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INSTITUCIONAL

La presidenta del Parlament,
Carme Forcadell, visita el Masnou
per assistir al concert de l’Orfeó Català
l concert de l’Orfeó
Català, el 22 d’abril, a
l’església de Sant Pere,
va ser una de les cites
més destacades del programa
d’actes que l’Ajuntament i la
comissió ciutadana creada
especialment per a l’efemèride
han preparat per commemorar
el 150è aniversari del naixement del músic masnoví Lluís
Millet i Pagès, al llarg d’aquest
2017. Per aquest motiu, la
presidenta del Parlament de
Catalunya, Carme Forcadell, va
visitar el Masnou i va assistir al
concert.
La rebuda institucional de la
presidenta del Parlament al
municipi va ser a les 18 h,
a la sala de plens, on va
saludar els regidors i regidores
del consistori i va signar al
llibre d’honor. Forcadell va
mostrar la seva satisfacció
per la celebració d’aquesta
efemèride i es va referir al
mestre Millet com una “figura
universal i cabdal en la història
de la música i la cultura
catalanes”. També, va agrair
l’esforç per la recuperació de la
memòria històrica que s’havia
fet des de l’Ajuntament i va
parlar sobre la importància de
recordar la història per poder
millorar el futur. Per la seva
part, l’alcalde, Jaume Oliveras,
va agrair la presència de la
presidenta i va mostrar-li
el suport a la seva tasca. El
dimecres anterior, 19 d’abril,
Oliveras s’havia desplaçat a
Barcelona per assistir a l’acte
de suport a la presidenta

8
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davant les dues querelles que
afronta per haver permès
votacions relacionades amb
l’impuls del procés sobiranista.
Abans de finalitzar la rebuda
institucional a la sala de plens,
la presidenta va intercanviar
uns obsequis amb l’alcalde,
on va destacar una bandera
de Catalunya. Forcadell va
explicar que es tractava d’una

Història contemporània del
Masnou, entre altres obsequis
relacionats amb el municipi.

edició limitada i numerada
i que “al Parlament, tenim la
número 0, el president de la
Generalitat té la número 1;
l’Ajuntament de Barcelona,
la número 2 i, a partir d’aquí,
hem començat a lliurar-les
als ajuntaments catalans”. Al
Masnou li va correspondre
la número 21. L’alcalde va
regalar a la presidenta el
recentment llibre publicat

Abans d’anar cap al concert,
la presidenta, acompanyada
dels edils del Masnou, de
familiars del mestre Millet i
dels membres de la comissió
de l’any Millet i del consell de
patrimoni cultural, va visitar
les dues exposicions que volen
recrear la vida i el context en
què es va formar el mestre
Millet: “Lluís Millet i Pagès, una
vida i els seus anhels”, a la Casa
de Cultura, i “El Masnou del
mestre Millet”, a la seu de Gent
del Masnou.

RAMON BOADELLA

E

La segona autoritat catalana va visitar les dues exposicions
que giren a l’entorn de la figura del mestre Millet

Dos moments de la visita de Carme Forcadell, acompanyada per l’alcalde i alguns
dels representants polítics del municipi.

Un cop a l’església de Sant
Pere, plena de gom a gom,
abans d’iniciar el concert,
Forcadell i Oliveras van
donar la benvinguda al
públic assistent recordant la
figura universal del mestre
Millet i, també, desitjant una
bona Diada de Sant Jordi a
tothom, “una tradició que ens
identifica i ens singularitza
arreu del món”, va dir la
presidenta del Parlament.
Sota la direcció de Pablo
Larraz, durant el concert es
van poder escoltar peces de
Lluís Millet, Lluís M. Millet,
Josep Vila i Casañas, Pau
Casals, Mozart i Eduard
Toldrà. L’acte va cloure amb el
Cant de la Senyera, una peça
creada per l’homenatjat, Lluís
Millet i Pagès.

E

l Consell de la Vila, el
màxim òrgan permanent de participació
ciutadana de caràcter consultiu, es reunirà, en
sessió ordinària, el dijous 25
de maig a les 19 h, a la Sala
Joan Comellas de l’Edifici
Centre. Durant la sessió,
d’acord amb els punts que
preveu l’ordre del dia, els
temes que s’informaran per
part de l’Equip de Govern i es
debatran amb els assistents
seran l’estat d’execució del
PAM 2015/2019, un balanç
de les inversions i el resum
d’altres actuacions, com són
el recentment presentat Pla
de desenvolupament turístic
o les ordenances de civisme i
de tinença d’animals.

MIREIA CUXART

El Consell de la Vila es va
constituir a principis de
l’any 2016 amb l’objectiu
que els representants de la
ciutadania i els representants
municipals puguin
compartir debat sobre els

assumptes públics de la
vila, ja siguin estratègics,
econòmics, socials,
culturals o sostenibles.
Aquest òrgan està format
per representants de cinc
associacions veïnals i de cinc
entitats no veïnals i per cinc
persones a títol individual
d’entre 18 i 67 anys que van
ser escollides mitjançant
sorteig com a representants
de la ciutadania. Són
membres del Consell de la
Vila les associacions veïnals
del Bell Resguard, de Ciutat
Jardí i Santa Madrona, de la
plaça del Doctor Ramón y
Cajal, del carrer del Doctor
Noé i del carrer de Sant
Rafael, i les entitats no
veïnals de la Casa Benèfica
del Masnou, el Casal d’Avis
d’Ocata, el Casal de la Gent
Gran de Can Malet, el Casino
del Masnou i l’ONG Ajuda al
Desenvolupament.

El llibre que explica
la Història
contemporània
del Masnou ja està
a la venda

RAMON BOADELLA

Reunió del Consell
de la Vila per avaluar
el PAM, fer balanç de
les inversions i donar a
conèixer nous projectes

La publicació té prop de 900 pàgines.

L

es llibreries i
papereries del
municipi ja tenen
disponible el llibre Història contemporània del Masnou. Dijous 20
d’abril a la tarda, la sala
Joan Comellas de l’Edifici
Centre va acollir la presentació d’aquest primer
assaig que abraça des
del naixement del poble
com a entitat municipal
independent, l’any 1812,
fins a la celebració de les
primeres eleccions municipals democràtiques
de 1979.
L’alcalde, Jaume
Oliveras, i l’autora del
llibre, la historiadora
Rosa Toran, van
presentar la publicació
acompanyats per una
nodrida representació de
masnovins i masnovines.
Va tancar l’acte un

concert de la pianista
Ester Lecha, amb peces
de Frederic Mompou i
Franz Liszt.
La publicació també
inclou fotografies del
municipi, plànols, segells
i altres objectes històrics,
així com un interessant
índex alfabètic sobre
personatges, carrers,
llocs, institucions i
serveis del municipi.
La monografia, d’unes
nou-centes pàgines,
ha comptat amb el
suport de la Fundació
Noguera i la Diputació
de Barcelona i es pot
adquirir a les llibreries
Library i Abacus i a les
papereries Mundial,
el Drac, Punt paper, el
Tinter i Vora Mar. El seu
preu és de 30 euros.

Es convoquen dues sessions ordinàries del Consell de la Vila anualment.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Les jornades Enlaira’t,
emprenedoria i molt més

G

Les jornades d’enguany, que van
tenir lloc els dies 3, 4 i 5 de maig a
diversos equipaments del Masnou,
Alella i Teià, giraven al voltant de
l’aplicació de l’economia circular en
l’àmbit empresarial: com es poden
optimitzar i fer sostenibles tots
aquells recursos empresarials (organitzacionals, creatius i econòmics)
que tenim a l’abast.

Moment del discurs de cloenda de la regidora de Promoció Econòmica, Sílvia Folch.
La periodista especialitzada en cultura i creativitat Bibiana Ballbè va ser
l’encarregada d’inaugurar les jornades la tarda de dimecres 3 de maig,
a Can Lleonart (Alella), amb una conferència en què donava les 21 claus
de la creativitat. D’altra banda, les
empreses interessades a potenciar el
treball intel·ligent van poder fer-ho
el matí de dijous 4 de maig, a Can
Llaurador (Teià), participant en un joc
d’escapada en viu, una experiència
basada en l’aprenentatge a través del
joc. A través d’aquesta activitat lúdica i el seu seguiment per part d’un
mentor, es posaven de manifest diferents competències com la cohesió
d’equips, el pensament creatiu, la
capacitat de resolució de conflictes o
l’habilitat de presa de decisions. A la
tarda, a Alta Alella, una taula rodona
amb el guardonat com a “millor pizzer del món”, Fabián Martín, va tancar
el segon dia de les jornades.
RAQUEL ZAMORA

La Casa del Marquès va acollir la cloenda.

RAQUEL ZAMORA

ràcies a les jornades
d’emprenedoria Enlaira’t,
els participants de la cinquena edició van obtenir
la recepta indispensable per a l’èxit
empresarial: optimisme, creure en
el projecte, bona comunicació i il·
lusió. Any rere any, els ajuntaments
d’Alella, el Masnou i Teià procuren
innovar i oferir activitats adreçades
a promoure l’empresa, l’emprenedoria i els nous projectes emergents,
tot aportant coneixement i habilitats personals als assistents com la
creativitat i l’ètica dins l’empresa.

Finalment, el dia 5 de maig, al Centre d’Empreses Casa del Marquès (el
Masnou), una conferència del director
de la Unitat de Negoci de Sostenibilitat i Infraestructures, de Fira de Barce-

HABILITATS

La creativitat
i l’ètica dins
l’empresa:
habilitats
personals
indispensables
per als nous
emprenedors

lona; president del Consell Alumni de
la UOC i professor de màster d’ESERP,
Josep Jonàs, tancava les jornades,
davant la presència de representants
institucionals, empreses i organitzadors. Segons Jonàs, les empreses
han de ser innovadores, ètiques,
responsables des del punt de vista
mediambiental i tecnològiques: “el
futur està en el comportament ètic de
les empreses”, va remarcar. Abans, la
regidora de Promoció Econòmica, Sílvia Folch, va agrair l’esforç que fan els
organitzadors i empleats municipals
dels tres ajuntaments per repensar
les jornades i fer-les cada cop més
enriquidores. De fet, va parlar d’Enlaira’t com un exemple d’empresa que
s’ha de repensar i superar per assolir
l’èxit, un model d’emprenedoria.
L’alcalde del Masnou, Jaume Oliveras, va tancar l’acte en nom també de
l’alcalde d’Alella, Andreu Francisco,
i l’alcalde de Teià, Andreu Bosch,
presents a l’acte. Va lloar la visió
moderna que les jornades han ofert
sobre l’emprenedoria i va remarcar
que la sostenibilitat és pensar en les
generacions del futur.
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L’Ajuntament decideix resoldre
el contracte per a l’execució de les obres
del carrer Brasil

D’una banda, un cop signat el contracte, el 2 de març d’aquest any,
i després de mantenir diverses
reunions amb Axis Patrimoni SL,
no ha estat possible formalitzar
l’acta de replantejament necessària per poder iniciar les obres. De
l’altra, l’empresa tampoc ha sol·licitat la preceptiva autorització al
Servei Territorial de Carreteres.
Consegüentment, el passat 11
d’abril, l’Ajuntament va requerir a
Axis Patrimoni, SL que en el termini màxim de dos dies manifestés la
seva renúncia al contracte.

12
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Transcorregut aquest termini
i sense que l’empresa n’hagi
presentat per escrit la renúncia, l’Ajuntament ha decidit
iniciar d’ofici l’expedient de
resolució del contracte per
incompliment. Paral·lelament,
s’està treballant per poder
licitar de nou la totalitat del
projecte executiu, amb la
voluntat d’iniciar les obres tot
just passat l’estiu.
Concretament, les obres
relatives a la primera fase del
projecte de millora d’accessibilitat del pas soterrat del carrer
de Brasil consistien en la construcció d’un nou tram d’escales
i l’execució de l’estructura d’un
ascensor (a executar en una
fase posterior) per adaptar
aquest accés a persones amb
mobilitat reduïda, així com la
seva connexió des de la nova
ubicació al pas soterrat actual
sota el carrer Àngel Guimerà.

RAÜL ANDREU

L

’Ajuntament ha decidit
iniciar d’ofici l’expedient
de resolució del contracte
amb l’empresa Axis Patrimoni SL.
Considera que l’empresa adjudicatària de les obres de millora
d’accessibilitat del pas soterrat
del carrer de Brasil ha incomplert
els terminis previstos recollits al
contracte que se li va adjudicar el
dia 16 de febrer d’aquest any.

RAÜL ANDREU

Es licitarà de nou la totalitat del projecte per poder iniciar
les obres després de l’estiu

L’Illa Centre, en marxa

Moment de la visita de l’Equip de Govern a l’oficina de vendes.

D

illuns 24 d’abril, l’alcalde,
Jaume Oliveras, acompanyat per part de l’Equip
de Govern, els edils Noemí
Condeminas, Sílvia Folch i Jordi
Matas, van visitar l’oficina de
vendes que la promotora immobiliària CORP té a l’Illa Centre per
veure una maqueta del projecte.
La promoció, ubicada a l’espai
que antigament ocupava la
multinacional tèxtil Dogi, rep el
nom de “Nou Centre” i té com a
finalitat convertir aquesta illa en
el nou centre social i comercial
del Masnou.

L’actuació inclou la construcció esgraonada dels edificis i les
plantes comercials, juntament
amb una plaça pública central
amb diversos espais d’usos
diferenciats i relacionats entre
si mitjançant rampes, graons
i bancs. Els habitatges són de
2, 3 i 4 dormitoris i van des
dels 59 fins als 148 m2. Segons
la promotora, els immobles
s’estan venent a bon ritme i en
el moment de tancar aquesta
edició el 65 % ja havien estat
venuts, la majoria a habitants
del municipi.

MIREIA CUXART

MIREIA CUXART

L’Equip de Govern visita el projecte que vol convertir aquest espai
en el nou centre social i comercial del Masnou

Detall de la maqueta del projecte “Nou Centre”.

El projecte, de 38.658 m2,
preveu la construcció d’un
conjunt de sis edificis plurifamiliars, format per un total de
145 habitatges, dels quals 138
són de règim lliure i 7 de règim
concertat, a més de 36 locals
comercials; 1 gran comerç; 345
places simples d’aparcament privades i 31 aparcaments dobles;
un aparcament públic, amb 147
places; 211 trasters privats i 4 trasters públics. També s’hi preveu
urbanitzar una plaça pública per
esponjar aquesta zona cèntrica
de la vila; en concret, a la parcel·la

VENDA

La promotora diu que
s’ha venut el 65% dels
immobles, la majoria
a gent del Masnou
situada entre els carrers d’Itàlia,
Roger de Flor, Flos i Calcat i Pintor
Domènech Farré.
L’Ajuntament va concedir la
llicència d’obres majors per a
la construcció del projecte a la
Junta de Govern Local del 13
d’abril.
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JOVENTUT

El Pla Local de Joventut 20172019 ja està a punt d’arribar a la
fase final per establir l’estratègia
que cal seguir així com les
accions a realitzar.
La fase de diagnòstic i
anàlisi de la realitat juvenil
del municipi ja s’ha portat
a terme amb el grup motor
del pla, format per vuit joves
d’entre 15 i 26 anys del Masnou
que han tingut la tasca de
garantir la mirada jove en tot
el procés d’elaboració. Amb
la voluntat d’incloure tots els
joves en les diferents fases
del desenvolupament de les
polítiques de joventut, s’han
realitzat diverses reunions
de treball que han servit per

elaborar un diagnòstic de
la realitat juvenil i que s’han
complementat amb 218
enquestes, diferents trobades
amb tècnics municipals
i entrevistes a persones
vinculades al món juvenil.
L’estratègia per definir els
programes i les accions que
se seguiran es definirà en una
jornada participativa oberta a
tots els joves del municipi que
tindrà lloc pròximament. En
aquesta jornada es plantejaran
taules de treball per prioritzar
objectius i concretar les
accions del pla. Tot el procés
d’elaboració del pla es
desenvolupa en paral·lel amb
una estratègia de comunicació
que utilitza diferents canals

RAMON BOADELLA

L’elaboració del Pla Local de Joventut 2017-2019
avança a bon ritme

virtuals per informar de les
accions vinculades i d’altres
dades d’interès juvenil.
El procés de redacció del nou
Pla Local de Joventut 2017-2019,
una eina de planificació que

En marxa les Jornades de Mobilitat
Internacional del Baix Maresme
A finals d’abril es va iniciar
una nova edició de les Jornades
sobre Mobilitat Internacional
del Baix Maresme, endegades
des dels municipis d’Alella,
el Masnou i Teià per acostar
al jovent tota la informació
possible en relació amb aquest
tema. Les jornades s’estendran
fins al 25 de maig i ja s’han
portat a terme dues de les

14
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quatre sessions informatives
programades per assessorar
i orientar aquells joves que
tinguin inquietuds per marxar a
l’estranger per estudiar, treballar,
fer un voluntariat o qualsevol
altre projecte. Després de les
dues trobades al Masnou i
Teià, les pròximes sessions
tindran lloc a Alella. Ambdues
requereixen d’inscripció prèvia.

Informa’t sobre l’intercanvi
juvenil a Carquefou (França)
17 de maig a les 18.30 h
a l’Espai Jove d’Alella
Dirigit a adolescents i joves
de 14 a 17 anys
Taller d’estudis i treball
a l’estranger
25 de maig a les 19 h
a l’Espai Jove d’Alella
Dirigit a joves de 16 a 30 anys

permetrà conèixer de primera
mà quines són les necessitats i
interessos dels joves de la vila
a través de la seva participació
directa, és una de les actuacions
contemplades en el Pla d’Actuació
Municipal 2015-2019.
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ACTUALITAT

Impuls turístic del municipi
El Masnou té un pla per desenvolupar una estratègia de turisme al voltant del mar

L

El document ha comptat amb una
àmplia participació de representants
del teixit empresarial i econòmic
del municipi, molts dels quals
també van ser presents a l’acte. En
aquest sentit, a més de parlar de
les diverses iniciatives endegades
des de l’Ajuntament pel que fa al
turisme, la regidora Neus Tallada va
voler remarcar la gran participació
registrada en l’elaboració del pla,
però també la necessitat d’implicació
de la ciutadania respecte al turisme
entenent que “si els de casa ens ho
creiem, podrem donar als visitants
una experiència millor en l’àmbit
turístic que els faci venir i repetir”.
El potencial de la marca Costa
Barcelona, formada pels municipis de
la façana marítima de la demarcació
de Barcelona —on hi ha inclòs el
Masnou—, va ser un dels punts forts
que va remarcar el diputat Miquel
Forns, que es va mostrar satisfet per
aquest document “que posa en relleu
l’interès que hi ha per aquest tema i
que ha de servir per poder orientar
el caràcter turístic del municipi i,
sobretot, per poder incorporar-hi
accions concretes”.
Després de l’anàlisi prèvia,
l’empresa encarregada de la
realització del pla va explicar
el fil conductor sota el qual cal
desenvolupar l’oferta turística del
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MIREIA CUXART

a presentació del pla centrat
en el desenvolupament
turístic del Masnou, el dijous
4 de maig, va establir la
“cultura del mar” com la direcció
que cal seguir per potenciar el
municipi en matèria de turisme.
L’acte va comptar amb la presència
de l’alcalde, Jaume Oliveras, la
regidora de Turisme, Neus Tallada, i
el diputat de Turisme, Miquel Forns, a
més d’una nodrida representació de
ciutadans i ciutadanes.

La sala polivalent de la Biblioteca es va omplir per escoltar els detalls de la proposta.
Masnou: la cultura del mar.
A partir d’una barreja entre
l’ensenyament i l’entreteniment,
el pla proposa com una de les
principals accions (d’entre les
més de cinquanta que recull el
document) el desenvolupament
del projecte ja existent “El
Masnou, terra de mar”, per
convertir-lo en un sender
experiencial. En aquest sentit, a
les activitats d’oci i de promoció
del patrimoni ja existents
s’hi sumarien accions com la
incorporació dels comerços
emblemàtics, el Mercat
Municipal, el port esportiu i el
Museu Municipal de Nàutica,
així com la visita a l’interior
d’edificis singulars i el tast de
productes locals.
També, com a accions
complementàries a les
proposades al pla, es va fer
menció a les millores urbanes
i l’embelliment del municipi,
així com a la sensibilització
envers el turisme. En aquesta

LA CULTURA
DEL MAR

És el
concepte
que engloba
l’estratègia
turística per
al municipi

Neus Tallada
Regidora de
Turisme

La cultura del mar és l’eix
central que s’ha definit amb
el Pla de desenvolupament
turístic i que dona valor a
tots els recursos del municipi: la cultura, el patrimoni,
la gastronomia, l’enoturisme, els esports nàutics, les
platges, etc. Tot plegat, per
portar a terme les accions establertes, implicant el sector
públic i privat, en un exercici
de dins cap a fora, començant pels de casa, els millors
prescriptors del poble, i buscant sempre l’equilibri i la
bona convivència entre visitants i vilatans.

línia, l’alcalde, Jaume Oliveras,
va parlar dels nous reptes
com a municipi que permetin
aportar millores en matèria de
turisme. Va remarcar, també, la
promoció turística com una de
les prioritats d’aquest mandat
i la necessitat de “definir un
model de turisme sostenible
d’acord amb el municipi que
volem i compatible amb els que
hi vivim”. L’acte va finalitzar amb
un tast de productes locals.
El resultat d’un llarg procés
Aquest acte de presentació
del document, creat per

l’empresa Innova per establir
les accions que cal portar a
terme en els anys vinents de
cara a la promoció del turisme,
és fruit d’un llarg treball
d’estudi de la situació actual,
que va permetre presentar les
directrius estratègiques i el pla
d’acció a seguir. Les premisses
bàsiques d’aquest pla se centren
a aconseguir incrementar el
grau de notorietat del municipi
i millorar-ne el posicionament
turístic, així com generar més
impacte econòmic, diversificar
l’actual oferta turística,
desestacionalitzar l’activitat

turística i aconseguir un
increment de la despesa i de
l’estada per part dels visitants.
El diagnòstic del Masnou com
a destinació va mostrar, com
a punts forts, l’accessibilitat
i proximitat a Barcelona, els
projectes de millora d’espais
urbans, les platges de qualitat,
el potencial de l’oferta
gastronòmica i cultural i la
percepció de tradició marinera
en determinats elements
tangibles del municipi. D’altra
banda, com a punts febles, es
va detectar la inexistència d’un

centre urbà, els problemes
de mobilitat i aparcament,
l’absència d’un centre comercial
delimitat, la baixa sensibilització
envers el turisme, els horaris
de certs comerços que no
s’adapten a la vida turística i la
manca d’una imatge turística
definida. Tot i que el pla
estableix com a públic potencial
del Masnou l’excursionista
(el visitant que no pernocta),
l’estratègia es dirigirà tant a
aquest perfil de visitant com als
turistes que sí que hi fan estada,
amb l’objectiu de resultar
rendible per al municipi.

L’opinió d’alguns dels representants del teixit empresarial i econòmic del municipi presents a l’acte

Albert Querol

Lluís Ares

Íñigo Muñoz

 erent de Grus
G
Apartments

S ecretari de la
Federació de Comerç,
Turisme i Restauració
del Masnou

Director d’operacions
de Vermouth Cisa

Faig una valoració molt
positiva d’aquest document i de la idea
d’innovar al voltant de la cultura del mar.
Hi trobo a faltar una major incidència en
un dels punts forts més importants: l’accessibilitat a la ciutat de Barcelona en
transport públic. La millora de la qualitat
de les comunicacions amb la gran ciutat
és un àmbit complementari en què cal
dedicar més esforços. En són dos exemples els retards que sovint experimenta
el transport en tren i el fet que abans tinguéssim connexió directa amb l’aeroport.

Aquest document ha constatat de
forma empírica el pensament de molts
masnovins quant al turisme i assenta
les bases perquè entre institucions, associacions i ciutadans aconseguim un
turisme sostenible que generi riquesa
al poble. Ara cal emprendre accions
com aconseguir trencar la línia imaginària entre el port i el poble, vertebrar
un centre urbà i impulsar el teixit comercial.

La involucració dels col·
lectius del Masnou relacionats amb el
turisme en aquest pla és el que ens en
fa sentir partícips. La vida mediterrània
i la cultura que es genera al voltant del
mar és un gran potencial per al municipi que cal explotar en tots els àmbits
relacionats amb el turisme. Les millores
urbanístiques permetran fer més accessible aquest municipi i, alhora, incentivar i potenciar el turisme.
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COMUNITAT

Els ajuts per al pagament
del lloguer es podran sol·licitar
fins al 19 de juny

Últims dies per sol·licitar les
subvencions municipals per a
entitats

La convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer
per a l’any 2017 està oberta fins al dia 19 de juny. Es tracta de
subvencions en règim de concurrència competitiva amb l’objectiu de facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en
règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social.

El 22 de maig serà el darrer dia per a les entitats per poder
presentar-se a la convocatòria de les subvencions de l’Ajuntament del Masnou per a l’any 2017. Així, doncs, les entitats que
compleixin els requisits establerts a les bases reguladores encara poden presentar el formulari de sol·licitud, per via telemàtica
o presencialment, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC, Roger
de Flor, 23).

La sol·licitud i la documentació requerida s’haurà de lliurar a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), ubicada al carrer de Roger
de Flor, 23, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres
de 8.30 a 14 h i, els dijous, també de 16 a 19 h).
La informació sobre aquesta convocatòria, així com la documentació i els requisits necessaris, es pot consultar a la pàgina
web municipal www.elmasnou.cat.

Iniciat el procés d’admissió
per al curs vinent a l’EMUMM
El 18 de maig es tanca el termini per presentar les sol·licituds de preinscripció a l’Escola Municipal de Música
(EMUMM). Els criteris de barems de les sol·licituds que
s’hagin presentat dins del termini es regiran per la proximitat
de l’alumnat a l’EMUMM. Si, per a algun grup, el nombre de
sol·licituds supera l’oferta, les places s’assignaran en funció de la puntuació obtinguda per l’aplicació del barem. Si
després de l’aplicació dels criteris anteriorment esmentats
es produís alguna situació d’empat, es faria un sorteig públic
(dijous 1 de juny).
Després de la reunió informativa sobre el procés de
preinscripció i matrícula de l’alumnat que tingué lloc el dia
4 de maig, es pot consultar l’oferta de programes i vacants,
així com descarregar el model de sol·licitud de preinscripció, a www.elmasnou.cat.

Per tal d’informar sobre els requisits de les bases reguladores i
aclarir dubtes sobre el procediment que calia seguir, es van realitzar dues sessions informatives (el 2 i el 10 de maig) a diferents
punts del municipi. Se’n pot trobar més informació a la pàgina
web municipal.

Activitats per celebrar el Dia
Internacional d’Acció per a la
Salut de les Dones
Una xerrada i dos tallers commemoraran al Masnou el
Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones, que se
celebra el 28 de maig. La xerrada tindrà lloc el 23 de maig
a les 18 h a la sala polivalent de la Biblioteca i versarà sobre
“Les maneres de ser dones i (no) mares”. La impartirà Bruna
Álvarez, antropòloga del Departament d’Antropologia Social
i Cultural de la UAB. També hi haurà dos tallers, el primer dels
quals tindrà lloc el 25 de maig, de 18 a 20 h al Casinet, per parlar sobre les “Maternitats del s. XXI”, a càrrec d’Oriol Lugo i Ana
Farré, d’OWL Institute. El segon taller, de caire artístic, a càrrec
de Blancdeguix, arribarà el dia 30, de 17.30 a 20.30 h a la sala
polivalent del Casinet, sota el títol “Maternitat, moviment i arteràpia. Què se’t mou amb la maternitat?”. Aquest darrer taller
requereix inscripció prèvia, que es pot fer trucant al 93 557 18
70 o bé enviant un correu a igualtat@elmasnou.cat.

ElEl
calendari
deldel
procés
seràserà
el següent:
calendari
procés
el següent:
P
 ublicació de les llistes baremades provisionals: dimecres 24 de maig.
 Termini per presentar al·legacions: fins al dimecres 31
de maig.
 Publicació de les llistes baremades definitives: dijous
1 de juny.
 S orteig públic de desempat: dijous 1 de juny, a les
17.30 h, a l’EMUMM.
 Publicació de les llistes d’admesos per a cada programa i llistes d’espera: divendres 2 de juny.
 Període de matriculació: 6, 7 i 8 de juny.

TORNA LA FIRA D’ATRACCIONS PER FESTA MAJOR
La fira d’atraccions tornarà al Masnou durant la propera Festa
Major. Del 24 de juny al 2 de juliol s’instal·larà a les pistes de la
zona esportiva Pau Casals. Tal com es va acordar a la Comissió
de festes, la fira serà de format reduït i adreçada especialment
als infants.
Aquesta fira torna al municipi fruit d’una petició popular. Un
grup de veïns va demanar-ne la recuperació per Festa Major, i
el tema es va tractar a la Comissió de festes, que va acordar que
es tornaria a muntar però amb un format diferent de l’anterior.
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PUNT DE TROBADA

Creu Roja: vuitanta anys
d’humanitat al Masnou-Alella-Teià
L’entitat consolida al territori el voluntariat com a força per antonomàsia

Durant el transcurs d’aquests
vuitanta anys, s’han realitzat
projectes de caire molt diferent
amb l’únic objectiu de ser cada cop
més a prop de les persones, donant
resposta a les necessitats que els
ciutadans dels tres municipis han
tingut durant aquests anys i tenen
en l’actualitat. Els projectes destacats
durant aquests vuitanta anys són
els d’assistència sanitària a ferits
de guerra, l’assistència sanitària en
carretera, el transport sanitari, la Creu

Roja del Mar, la Creu Roja Joventut
(amb projectes centrats en la
sensibilització d’infants i adolescents
i el suport a infància en risc d’exclusió
social), els projectes de lluita contra
la pobresa i l’exclusió social, i
l’atenció a la gent gran.
En aquests moments, l’organització
de voluntariat per antonomàsia
disposa d’un equip que supera
les 150 persones voluntàries i està
a punt d’assolir els 1.500 socis.
A més, tres persones de l’equip
tècnic s’encarreguen de les tasques
organitzatives i administratives. Totes
elles fan possible la tasca de la Creu
Roja al Masnou, Alella i Teià.

SEU ACTUAL

Aquesta
delegació de
la Creu Roja
es troba a la
seu actual de
la N-II des de
l’any 1988

LA CELEBRACIÓ

SERÀ EL PROPER 26 DE MAIG
L’acte de celebració del 80è
aniversari de la Creu Roja al Masnou,
Alella i Teià tindrà lloc el divendres 26
de maig, a les 18 h, a l’Espai Escènic de
Ca n’Humet. Un acte que comptarà
amb la presència de les persones
que han donat forma a la història
d’aquesta entitat i que en permetrà
el retrobament. La celebració és
oberta a tothom, però cal confirmar
l’assistència per motius d’aforament
de la sala. Es pot fer trucant al
telèfon 93 555 21 21 o bé a l’adreça
electrònica elmasnou@creuroja.org.

CEDIDA

L

a Creu Roja neix al Masnou
l’any 1937, fruit de la
necessitat de socórrer la
població d’aquest municipi
i els municipis propers durant la
Guerra Civil. Inicialment, s’ubica a
la torre Mumbrú, a l’inici del carrer
d’Amadeu I, com a dispensari per
donar assistència sanitària als ferits
de guerra. Transcorreguts uns anys,
l’equipament es trasllada a la plaça
de la Llibertat, llavors anomenada
plaça de Calvo Sotelo. L’any 1960
s’inicia una nova etapa a l’Assemblea
de Creu Roja al Masnou-Alella-Teià.
Des de llavors i fins al 1988, la Creu
Roja té una presència molt destacada
al municipi, ja que, durant aquests
anys, el servei d’assistència sanitària
en carretera i el dispositiu de
salvament i socorrisme a les platges
del municipi estan únicament
coberts per l’entitat. L’any 1988,
l’entitat s’estableix a la seu actual,
situada a la carretera Nacional-II km
636, on, avui dia, continuen vetllant
per la ciutadania dels municipis del
Masnou, Alella i Teià.

Imatge antiga dels components de la primera delegació d’aquesta entitat al municipi.
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INFÀNCIA / ESPORTS

Arriba
l’estiu,
torna
el Fakaló

SHUTTERSTOCK

Els infants i joves del Masnou
ja tenen a punt l’oferta
d’activitats d’estiu

E

l casal i campus Fakaló,
l’oferta d’activitats d’estiu
per a infants i joves del
Masnou, es realitzarà de nou
per quinzenes, del 3 al 14 de juliol i
del 17 al 28 de juliol. Amb el procés
de preinscripció encara vigent
en el moment de tancar aquesta
publicació, enguany el nombre de
preinscripcions ha tornat a superar
les places que s’oferien. Tant per al
casal, que ofereix 100 places per
quinzena, com el campus, que n’ofereix 165, ha calgut fer un sorteig
per formalitzar el nombre de places
cobertes i dirimir situacions d’em-
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PRIORITAT

Els infants
i joves
empadronats
al municipi
han tingut
prioritat a les
preinscripcions

pat. En aquests casos, s’ha donat
prioritat als infants i joves empadronats al Masnou.
El casal es farà a l’Escola
Ferrer i Guàrdia i, enguany, el fil
argumental es continua reforçant
al voltant de l’expressió artística,
a través de diferents tècniques
plàstiques com el teatre, diverses
danses dinàmiques i la música.
Adreçat a infants nascuts entre el
2007 i el 2013, la llengua vehicular
de les activitats serà l’anglès i es
complementarà amb sortides i
excursions.

Pel que fa al campus esportiu,
es farà al Complex Esportiu
(piscina i pavelló) i a les platges
del Masnou, i continua amb la
seva estructura habitual. Dirigit
a infants i joves nascuts entre
l’any 2001 i el 2007, ofereix la
possibilitat de practicar diversos
esports com bàsquet, surf de
vela, patí català, tennis, voleibol
platja, judo i caiac, entre
d’altres. Com en el cas del casal,
el campus també tindrà diverses
sortides lúdiques.

ESPORTS

La Caminada dels Tres Pobles
segueix en plena forma
Una caminada que suma pobles i la seva gent

M

és d’un miler
persones van
participar en la dotzena edició de la
Caminada dels Tres Pobles, celebrada el diumenge 7 de maig.
Sis-cents dels participants eren
del Masnou. Es manté, doncs, la
participació en la ja consolidada
caminada, gràcies a la qual els
municipis participants reforcen
vincles i alhora fan salut.

El grup del Masnou va sortir
des de la plaça de Ramón y
Cajal a les 9 del matí, i a mig
camí es va trobar amb els grups
d’Alella i Teià. Tots plegats van
passar per diferents punts, des
dels quals van poder gaudir de
tota la riquesa de l’entorn, fins

a arribar al CAT-Cella Vinària, on
van ser convidats a un entrepà i
una ampolleta d’aigua.
Un cop finalitzada la jornada,
l’organització va voler reconèixer la tasca de la Policia Local,
els vigilants cívics i el grup La
Pau per coordinar la cobertura sanitària, així com la de
la brigada municipal, que va
vetllar perquè l’activitat fos un
èxit. També es va valorar molt
positivament la trobada, que
s’ha mantingut dins la previsió
d’assistència que es fa any rere
any. En concret, es calcula que

hi participa un mínim del 70%
del total de les inscripcions
gratuïtes realitzades. Enguany,
hi ha participat el 76%.
A més, també es va comptar
amb la col·laboració d’entitats
de totes tres poblacions, com
ara el grup de senderisme
d’Alella Peus a Terra, l’Associació
dels Trabucaires del Vi d’Alella,
l’ADF Teià, el Club Excursionista
de Teià, el club de patinatge de
Teià, Caprabo Supermercats, el
Club Atlètic El Masnou, el Club
de Patinatge El Masnou, Cella
Vinària i Alella DO.

RAMON BOADELLA

L’alcalde del Masnou, Jaume
Oliveras, l’alcalde d’Alella,
Andreu Francisco, i l’alcalde de
Teià, Andreu Bosch, van fer la

caminada en companyia dels
participants. També van ser-hi
presents els regidors delegats
d’Esports de les tres poblacions,
Jordi Matas, regidor del Masnou, Jordi Casanovas, regidor
de Teià, i Glòria Mans, regidora
d’Alella.

Grans i petits fent la Caminada dels Tres Pobles l’ assolellat diumenge 7 de maig.
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ENTREVISTA

MAR ESCODA

ballarina de dansa clàssica
El juliol marxa a Londres per ballar a l’English National
Ballet com a ballarina professional de l’espectacle La
Ventafocs, i ben aviat estarà de gira per diferents ciutats de
la Gran Bretanya. Ha hagut d’esperar-se a la majoria d’edat
per aconseguir aquesta gran oportunitat, però mentre no
marxa, ofereix classes a l’escola de dansa clàssica de la seva
germana: un privilegi per a l’alumnat i també per a la vila. Va
marxar del Masnou als 14 anys cap a Suïssa, on va compaginar
els estudis i la dansa a una escola especialitzada. Alhora, va
estudiar l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) a través de
l’IOC i actualment cursa 2n de Batxillerat. Ens la descriuen com
una jove treballadora, reservada i independent.

Sempre has volgut ser ballarina?
Sí. Vaig començar a ballar als 4
anys, i sempre va ser més que una
activitat extraescolar. De fet, als 9
anys vaig actuar durant dues setmanes amb el Ballet Imperial Rus
de Sant Petersburg, amb l’obra del
Trencanous, i en aquell moment ja
vaig decidir que volia viure a dalt
d’un escenari. Per això vaig decidir anar a l’Institut del Teatre de
Barcelona, i als 14 anys vaig marxar a Basilea (Suïssa) per continuar els meus estudis de dansa. Van
ser tres anys que em van ajudar a
formar-me com a ballarina i a preparar-me per al món professional.
La vocació per la dansa et ve de
família?
Vaig conèixer la dansa gràcies a
la meva germana Mireia, però a la
família som les úniques que ens hi
hem dedicat. A diferència de mi,
que sempre he volgut viatjar pel
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“Els valors
més importants
de la dansa són
el respecte,
l’ autodisciplina
i aprendre a
valorar el que
tens”

món i actuar en els teatres de les
grans ciutats, la Mireia sempre ha
preferit la docència i, de fet, ara ja
farà dos anys que ha obert la seva
pròpia escola de dansa al poble, el
Masnou Ballet.
Com s’arriba a ser ballarina de
l’English National Ballet de Londres?
Amb molt, molt, i molt d’esforç i
sacrifici, però sobretot amb moltes
ganes. Per aconseguir-ho has de
desitjar-ho més que res en aquest
món.
Marxes al juliol. Com t’imagines
l’experiència?
L’English National Ballet sempre ha
sigut la companyia dels meus somnis, i sempre he volgut viure a Londres. Crec que serà una experiència
increïble gràcies a la qual aprendré
molt i que em farà créixer com a ballarina i com a persona.

“La vida del ballarí consisteix en
treballar i treballar per aconseguir
aquell moment de màgia tan
petit però tan gratificant dalt d’un
escenari”

Què recomanaries al jovent que
vol fer carrera dins el
món de la dansa?
Si teniu la sort de tenir aquesta
passió, lluiteu-hi tant com pugueu;
poques coses en aquest món t’omplen tant com ho fa la dansa. Escolteu
els mestres, tant els que us agradin
com els que no, perquè tots us poden
ensenyar alguna cosa. Però sobretot,
no deixeu mai que ningú us prengui
les ganes de ballar.

La professió de ballarina és sacrificada. Què n’opines?
No hi podria estar més d’acord. És
una professió molt dura tant a escala
física com mental. La dansa, més que
una professió, és un estil de vida. El
cos és el teu instrument i per això has
de tenir molta cura de la teva imatge.
Requereix tantes hores de treball físic que no et permet fer res més. Tot
aquest esforç, però, es veu recompensat per la felicitat que et dona estar
dalt d’un escenari. De fet, la vida del
ballarí consisteix a treballar i treballar
per aconseguir aquell moment de màgia tan petit però tan gratificant.

Quins són, per a tu, els valors més
importants de la dansa?
Respecte, autodisciplina i aprendre
a valorar el que tens.
Trobaràs a faltar el Masnou? Què
és el què més t’agrada de la teva
vila?
Sí, el Masnou sempre serà casa
meva. Els anys que he estat fora
m’han fet apreciar la tranquil·litat
del poble i m’he adonat de com
n’és, de bonic, el mar!
Quines són les teves expectatives de futur?
Desafortunadament, en aquest país
només hi ha una companyia de dansa clàssica, i a Barcelona no n’hi ha
cap. Aquest fet fa que la majoria de
ballarins d’aquí hàgim de marxar. En
el futur, espero poder arribar a ser
ballarina principal i potser, més endavant, tornar a casa, no com a ballarina sinó com a professora.

JORDI MANRIQUE

Diuen que cada professional té
un estil propi segons la seva personalitat, els mestres i la gent
amb qui ha treballat. Com definiries el teu?
Els meus primers mestres em van
ensenyar la tècnica russa “Vaganova”,
fet que em va donar una molt bona

base. A l’escola de Basilea (Suïssa) vaig
tenir l’oportunitat de conèixer la tècnica americana i la francesa, les quals em
van ajudar a desenvolupar-me com a
artista. No m’agrada tancar-me ni rebutjar cap manera de treballar; de fet,
intento agafar el que més m’agrada de
cada tècnica i treure’n el màxim profit.
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TRIBUNA POLÍTICA

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

Albert Alfaro
Regidor del Grup
Municipal d’ERCAM-MES

Una tinença cívica i responsable

En el Ple del mes d’abril en el consistori
vàrem aprovar, quasi per unanimitat,
l’aprovació inicial de la modificació
de l’ordenança de tinença d’animals.
Aquesta modificació s’ha impulsat des
de l’Equip de Govern per assolir els següents objectius en el marc de la tinen-

Romà López
Regidor
del Grup
Municipal de CiU

Fiscalització del contracte del servei
d’abastament d’aigua potable del Masnou
Al plenari del 27 d’abril de 2017, la regidoria
de Medi Ambient de l’Ajuntament va presentar una proposta d’acord sobre les conclusions
de l’expedient de fiscalització del contracte
del servei d’abastament d’aigua potable del
Masnou. Pensem que és important explicar-ne el context i el procés:
La gestió del servei d’abastament d’aigua po-

Stella
Parodi
Regidora del Grup
Municipal de
Ciutadans
Al Masnou li cal lideratge
Sovint confonem que una població és més
important que una altra per raons de nombre d’habitants, de notícies que genera a
la premsa o perquè un estiu hi va estiuejar tal o tal persona socialment rellevant.
En aquest sentit, no veiem que el Masnou
destaqui amb relació a les poblacions que
l’envolten, incloses algunes, com es veu a la
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ça d’animals: actualitzar la normativa,
noves normes d’ús per als nous espais
i les ampliacions dels existents, incrementar el cens i millorar la identificació
dels animals, millorar la gestió de les
colònies de gats, un marc normatiu per
fer un espai de la platja de convivència
amb gossos i reduir l’incivisme en l’espai públic.

veterinaris, propietaris, associacions
animalistes del municipi, associacions
de veïns, entre d’altres. Un cop l’ordenança sigui vigent, s’iniciarà una campanya específica on s’explicarà els canvis normatius més importants. Alhora,
en aquesta segona meitat del 2017,
es crearan nous espais d’esbarjo per a
gossos en diferents punts del municipi
per tal de millorar la qualitat de vida
dels animals i dels seus propietaris, ja
que existeix un dèficit d’aquests espais
en el municipi.

entre Can Teixidó i el terme municipal
de Montgat, una platja de convivència
amb gossos i la implantació del carnet
de tinença cívica i responsable.

Aquest mateix estiu podrem veure les
primeres actuacions en relació amb
aquesta modificació de l’ordenança: un
període de proves a la platja situada

Sabem que la convivència amb els animals de companyia i els seus propietaris en l’espai públic i la resta de la ciutadania és, de vegades, complexa. Per
això és important tenir una normativa
que permeti aquesta convivència, respectant espais i entorns i també oferint
nous marcs d’oci per als animals i els
seus propietaris, per fomentar l’oci i la
socialització en la tinença i, sobretot,
el civisme per part dels propietaris, per
fer-ne una tinença cívica i responsable.

table del Masnou es realitza a través d’una
concessió per part de l’empresa Sorea, a partir
de l’acord del Ple municipal del 26 d’octubre de
1972. La durada inicial de la concessió era de 30
anys, però es va prorrogar 20 anys més comptats des de la finalització del contracte inicial, en
acord del plenari en data 21 de gener de 1999.
Per tant, la data de finalització de la concessió és
el 26 d’octubre de 2022.
En data 17 de març del 2016, el Ple municipal
va aprovar per primera vegada l’inici d’un expedient de fiscalització del contracte de gestió del
servei d’abastament d’aigua potable, d’acord
amb l’auditoria realitzada per una empresa
externa en el marc d’una subvenció de la Diputació de Barcelona. L’informe inicial va ser traslladat a Sorea, la qual va presentar al·legacions,
i la mateixa empresa auditora va fer un informe
per valorar-les.

Finalment, l’interventor de l’Ajuntament va realitzar un informe de tancament en data 5 d’abril
de 2017. Les conclusions van ser incorporades
en la proposta d’acord i aprovades pel Plenari
municipal en data 27 d’abril de 2017, amb 20
vots a favor de la proposta i una abstenció.
Entre les diferents conclusions, en destaquen
dues de principals:
Quant al fons de reversió, l’objectiu del qual és
la compensació del desgast dels elements revertibles de la concessió, l’auditoria ha determinat que en data de 31 de desembre de 2016 acumula la quantitat d’1.654.177,88 euros. Segons
el contracte, el fons s’havia d’entregar al final de
la concessió, però atenent l’estat d’alguns punts
de les canonades del municipi, l’Ajuntament vol
articular-lo a través d’una addenda del contracte
per tal de poder començar a destinar aquesta
quantitat en obres de les canonades i altres ele-

ments del servei que tant fan falta.
Quant a les diferents despeses de la concessió,
s’ha de dir que tot i que han estat aprovades
en els diferents expedients de tarifes i que no
es posa en dubte la seva existència, l’auditoria
ha determinat que contractualment algunes
d’elles no eren en la seva totalitat imputables
al servei i, per tant, l’Ajuntament en reclama el
diferencial per aquells anys reclamables. D’entre els anys 2013 i 2015, es reclama la quantitat
de 178.776 euros, a la qual s’haurà de sumar la
que es determini quan correspongui de l’exercici 2016 i s’haurà de destinar a la prestació del
servei.
Per últim, volem agrair tot l’esforç i dedicació
al llarg d’aquest procés per part de l’empresa
auditora, la Diputació de Barcelona, i tot el
personal de l’Ajuntament que ha participat en
l’equip de treball.

foto, que fan la seva feina mentre nosaltres
encara no hem mogut ni un dit. Liderar vol
dir encapçalar, dirigir, guiar... aquelles virtuts que fan que tot i tothom avanci en la
mateixa direcció i per davant de la resta.
Lluny d’aquest objectiu, perdem el lideratge en discussions al Ple massa pujades de
to que ens allunyen del consens necessari
per aconseguir que el nostre poble destaqui en el territori i perdem el temps en batalles institucionals que no porten enlloc.
Seguirem tenint més habitants, generant
més notícies o tenint la visita d’algun il·
lustre, però continuarem tenint un paper
discret mentre d’altres aniran aconseguint
fites que actualment a nosaltres ens són
llunyanes.

Frontera natural entre Alella i el Masnou

Aquesta modificació ha comptat també amb l’esforç del treball de dues comissions: una comissió interna i tècnica
i una altra de ciutadana. En aquesta última, hi han participat diferents agents:
entitats i persones relacionades de
forma indirecta i/o directa amb els animals de companyia, com per exemple

Queixes de famílies sobre les preinscripcions a les escoles bressol i els CEIP
municipals

En el cas de les escoles bressol, de competència 100 % municipal, volem posar
de manifest la deixadesa i la manca de
previsió de l’Equip de Govern municipal
pel que fa a l’oferta de places públiques.
Per al proper curs 2017-2018, el total

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

IBI 2016: Ho hem aconseguit!

Els fets demostren que, tard o d’hora, el bon
treball dona els seus fruits i això ha passat
amb els ajuts a l’IBI de 2016.
ICV-EUiA va aconseguir que ERC-CiU acceptessin la major part de les nostres demandes
de modificació de les clàusules que ells havien posat com a condicions per aconseguir
els ajuts i l’import a obtenir.
Les nostres demandes tenien dos objectius
principals:

Ernest Suñé
Portaveu del
Grup Municipal
del PSC-CP

L’alcalde ha de dimitir

Al plenari passat, el Sr. Jaume Oliveras es va adreçar a aquest regidor de forma totalment incorrecta,
agressiva i intentant insultar-lo.
I dic intentant perquè em va dir

Federico de
las Heras
Portaveu del
Grup Municipal
del PP
Amortitzar crèdits o invertir en el Masnou
Al ple de l’abril es van discutir i aprovar modificacions pressupostàries d’importància. Es van
destinar 800.000 euros del superàvit pressupostari del 2016 a diverses inversions i el mateix a amortitzar crèdits, fet que, a parer nostre,
és un error. Primer, perquè aquest capital es
podria destinar a millores importants d’infraestructures; segon, perquè disposàvem de
crèdit barat i, tercer, perquè el nostre nivell de

de l’oferta pública, entre Sol Solet i La
Barqueta, serà de només 102 places. Si
tenim en compte que la prioritat per a
l’assignació de places és per a les alumnes d’anys anteriors, la manca d’oferta
s’agreuja encara més —a P1 i P2— amb
un nombre de places realment disponibles per a noves matrícules que amb
prou feines arriba a la desena i amb una
demanda que pot superar fàcilment la
cinquantena.
Si ho comparem amb els municipis veïns d’Alella i Teià, on hi ha 61 i 54 places
respectivament per al proper curs 20172018, ens adonem que la mancança és
encara més evident. Com pot ser que el
Masnou, que té més del doble o del triple

d’habitants només disposi d’un 50 % més
de places en la totalitat de les llars d’infants? És aquesta la qualitat i quantitat del
servei públic educatiu que vol proporcionar el nostre Equip de Govern?
No totes les famílies gaudeixen del suport
familiar i econòmic necessari per fer-se
càrrec dels nadons durant els primers
anys de vida, sobretot si han de treballar
en jornades laborals de 8 hores diàries.
Quina és l’alternativa? O bé assumir el sobrecost de l’escolarització privada —que
potser fins i tot no podrà absorbir l’increment de la demanda dels «expulsats» pel
sistema públic— o bé deixar de treballar
per dedicar-se a la cura dels nadons.
Hi ha diferents evidències: 1) s’hauria d’in-

vertir en l’ampliació tant de les infraestructures com de la plantilla del personal
educador. Les escoles bressol municipals
estan ja al límit de la seva capacitat i no
poden fer front a la creixent demanda que
hi ha al municipi; 2) els CEIP municipals
tenen moltes mancances estructurals i
s’ha reclamat i es reclamen inversions de
millora dels equipaments: de moment
tot són promeses i petites actuacions per
anar calmant els ànims.
Des de la CUP el Masnou ens preocupem
per la quantitat i la qualitat del servei educatiu que proporciona el nostre municipi
i reivindiquem que totes les veïnes del
Masnou tinguin dret a accedir a una educació pública de qualitat.

1. A
 ugmentar el nombre de famílies beneficiàries dels ajuts. Les modificacions van
augmentar, de 50.000 a 60.000 €, el valor
cadastral de l’habitatge (VCh) que el Govern
havia posat com a límit i, també, el màxim
d’ingressos per família que, a més, augmentava per a les famílies amb més membres.
2. Augmentar l’import dels ajuts concedits.
S’augmentà, del 50 al 60 %, el percentatge
que s’aplicaria sobre la quota de l’IBI per fixar la quantia de l’ajut i, a més, s’augmentà
de 200 a 350 € l’import màxim de l’ajut que
es podia obtenir.
Però aquestes modificacions no servien de
res si les famílies del Masnou desconeixien
la convocatòria, cosa que havia passat en els
dos anys anteriors. Per això, i mentre que el
Govern publicitava a El Masnou ViU altres ajuts
(repasseu la revista de novembre) i no deia ni
una paraula dels ajuts a l’IBI, nosaltres vàrem

fer una campanya d’informació i suport a les
famílies del Masnou, amb cartells distribuïts
per tot el poble, correus electrònics a les entitats i reunions i entrevistes personalitzades
en les quals vàrem atendre més de 60 famílies.
I els resultats demostren que la feina ha
valgut la pena perquè, tal com podeu veure
a la taula:

1. S’han presentat 155 sol·licituds (17 al 2014 i
63 al 2015) .
2. S’han atorgat 125 ajuts (10 al 2014 i 47 al
2015). D’aquests, 32 corresponen a famílies
amb un VCh major de 50.000 € i 15 a famílies
amb més ingressos que els fixats a la proposta
inicial del Govern. Aquestes 47 famílies, que en
total rebran 11.557 €, han de saber que en les
condicions del Govern no haurien obtingut ni
un euro d’ajut.
3. L’import total dels ajuts atorgats és de 26.887 €
(1.723 al 2014 i 7.812 al 2015) quan, en les
condicions del Govern, hauria estat d’11.300 €.
Per tant, crec que podem estar satisfets tant
per la feina feta com pels resultats aconseguits. Aquests resultats ens animen a continuar treballant, des de les nostres responsabilitats a l’Ajuntament, per aconseguir més
millores per als nostres veïns i veïnes. Aquest
és el nostre compromís.

“pallasso número 1” i, tal com li
vaig respondre, “No cregui que
em sento insultat perquè em digui pallasso, una professió molt
honesta que fa riure els altres;
em molesta més que em diguin
polític havent-hi persones com
vostè”.

En el nostre grup, queda clar que
el Masnou no es mereix un alcalde
que intenta insultar el rival quan
es troba mancat d’arguments i que
actua de forma superba, ocultant
informació i demostrant cada dia,
per activa i per passiva, la seva
manca d’ètica i moral.

El Masnou no es pot permetre
que la seva primera autoritat perdi els papers amb tanta facilitat i
pretengui sortir-se sempre amb la
seva encara que sigui a costa de
trepitjar els altres.

I, per cert, encara més greu és el fet
que una persona que ha estat regidor de Cultura utilitzi el mot pallasso com a insult. Això sí que és
un insult, però a la intel·ligència.

Arribats a aquest punt, i vist el que
ha succeït els darrers mesos, per
mantenir al seu càrrec persones que
han demostrat manca d’ètica i moral,
per mentir al plenari i confessar-ho;
per mantenir una actitud prepotent
i sectària amb entitats i associacions
de veïnes i veïns, evitant rebre’ls,
imposant el seu criteri, intentant
sotmetre’ls als seus designis i condicionant —fins i tot— el seu futur,
i per moltes altres decisions gens
democràtiques, el nostre grup creu
que el Sr. Oliveras ha de dimitir.

deute municipal, en límits molt moderats, ho
podia assumir sense problemes. En definitiva,
una pèrdua en termes de costos d’oportunitat.
Sorea auditada
Un cop finalitzada l’auditoria de Sorea, es
plantegen diversos temes. Hi ha unes diferències en les liquidacions dels últims quatre anys
a favor de l’Ajuntament. Ha aflorat un fons de
reversió de més d’1,5 milions d’euros que ens
correspon, i potser ens interessa més, en termes econòmics, explotar directament aquest
servei. I tot això abreujant-ho, perquè només
aquest tema ocuparia unes quantes pàgines.
Contractant, que és gerundi
Es convoca una plaça a l’Ajuntament del Masnou per a un lloc de tècnic X. L’alcalde en decreta les bases. Es presenten els corresponents
aspirants i… què passa? Doncs que guanya

el lloc un col·lega polític de l’alcalde, de partit i amb càrrec públic. Resposta: tot normal i
correcte. “Dubta vostè de les actuacions de selecció realitzades pel personal d’aquest Ajuntament?”, m’etziben. “No, per descomptat”.
Creuen vostès en els Reis Mags?
-------------------------------------------------

Pressupostos 2017 (#PGE2017)
Mariano Rajoy: “Els #PGE2017 són fruit del debat i d’una lleial
cerca del pacte amb altres forces polítiques”
Objectius dels #PGE2017
• Un creixement del 2,5 % del PIB
• Creació de 506.000 llocs de treball
• Reducció de l’atur fins al 16,6 %
Línies de treball
• El nostre gran objectiu és que hi hagi 20 milions de persones
treballant l’any 2020.
• La despesa pública entre 2011 i 2016 s’ha reduït en 11.000
milions sense retallar la despesa social.
• Són els pressupostos més socials de la història: el 56 % es

dedica a política social.
• La nostra prioritat és que la sanitat segueixi millorant.
• Pensions: és la partida que més augmenta i suposa un 40 %
de la despesa total.
• 342 milions d’euros per a la protecció de la família i la lluita
contra la pobresa infantil.
• Ampliació del permís de paternitat de 13 dies a 4 setmanes.
• Augmenta el pressupost per a la lluita contra la violència de
gènere un 9,9 %.
• Aposta per la igualtat d’oportunitats: més del 60 % de la despesa en Educació es destinarà a beques.
• Cultura: es redueix l’IVA per a tots els espectacles en directe
del 21 % al 10 %.
• Els ingressos que tenim permeten augmentar la inversió en
I+D+i, encara que la nostra prioritat segueix sent la despesa
social.
• 100 milions d’euros per a la modernització tecnològica de
la justícia.
• Es destinen 100 milions més per a la lluita contra el frau fiscal.
•A
 ugmenta l’oferta d’ocupació pública per fomentar l’estabilitat de l’ocupació.
• El sou dels funcionaris puja un 1 %.
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Piulades més vistes

Imatges del record

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Mai 3
A punt per la XII Caminada dels 3 Pobles #Alella #ElMasnou #Teià lacaminadadels3pobles.cat
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Abr 25
L’#eecanhumet s’omplirà de bombolles de sabó amb
l’espectacle de @ciapepbou #elmasnou
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Abr 25
L’equip de Govern visita el projecte de l’Illa Centre
#elMasnou

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Abr 24
El 22 d’abril la masnovina Rosa Núñez va fer cent anys.
Enhorabona! #elMasnou

Imatge aèria del Masnou des de la platja dels anys vuitanta on s’hi veu
el port i el Club Nàutic.
Autor: Desconegut.
Donació: Família Aragó-Grífol.
Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, fons fotogràfic L’Abans, fotografia núm. 18815.

@NMARONDA

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Abr 20
Visita institucional a la seu del @projectehomeCAT de
#Montgat #elMasnou

@KARINITA.BCN

Les fotos
que més
agraden a
les xarxes

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Abr 22
L’@Orfeo_Catala canta avui a #elMasnou

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Abr 19
Xerrada informativa sobre el procés de #preinscripció i
matrícula a les #escolesbressol municipals #elMasnou

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Abr 14
L’Ajuntament de #elMasnou commemora l’aniversari
de la #República

@AMOAMIAMO

@MIRIAMPBOSC

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Abr 13
La primera monografia històrica que analitza en profunditat el municipi de #elMasnou ja és una realitat
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Abr 12
Un taller experiencial per reflexionar al voltant de la llar
#igualtat #elMasnou

Podeu seguir l’actualitat municipal a les comunitats virtuals de l’Ajuntament
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AGENDA.
MAIG
Dimarts 16 17 h
Lloc: Can Malet, segona planta

Xerrada: El Desenvolupament Psicomotriu del Nen
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i
CDIAP

De 19 a 20 h / Ca n’Humet, Espai
de trobada

Aula d’Estudi Dinamitzada:
adolescents de 12 a 17 anys
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18.30 h / Sala Joan Comellas

Conferència: “L’humor
periodístic intervé en la
història”
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Dijous 18
Sortida a la ruta dels llacs

Viatge de sis dies:
Barcelona-Milà-Llac de
Como-Llac de Garda-Sirmione-Torí-Llac
Informació i reserves: Casal de
Gent Gran Can Malet (ptge. de
Marià Rossell, 2. Tel. 93 555 47 26).

Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

De 10 h a 14 h / Centre d’Empreses Casa del Marquès

Curs: Eines gratuïtes al
núvol per gestionar la teva
empresa
També els dies 23 i 25 de maig

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Casa de Cultura

Visita guiada a l’exposició
“Lluís Millet i Pagès, una
vida i els seus anhels”
Amb motiu del Dia Internacional
dels Museus
Cal inscripció prèvia (93 557 18 34 /
turisme@elmasnou.cat)
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19.45 h / Gent del Masnou

Visita guiada a l’exposició
“Lluís Millet i el Masnou”
Amb motiu del Dia Internacional
dels Museus
Cal inscripció prèvia (93 557 18 34 /
turisme@elmasnou.cat)
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres 19
19 h / Port Esportiu

Fira Comercial i Gastronòmica

Del 16 de maig al 18 de juny de 2017

Fira multisectorial de comerç
amb activitats ludicoesportives,
actuacions, musicals, desfilades de
moda, tallers infantils, exhibicions
de balls de saló…
També durant tot el dissabte i
diumenge
Ho organitza: Federació del Comerç, la
Indústria i el Turisme del Masnou

els homes es registressin en el cens
electoral, o a Libèria, entre d’altres.
Preu: 8 €
També diumenge 21 de maig a
les 19 h
Ho organitza: GAT El Masnou

Diumenge 21
10 h / Club Nàutic del Masnou

Dissabte 20
De 10 a 13.30 h / Alcon Cusí, S.A.
L’entrada està situada a la part de
muntanya.

Visita: Museu Cusí de
Farmàcia
El Museu Cusí de Farmàcia pertany a
la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Mostra una farmàcia benedictina del segle XVIII procedent del
monestir de Santa María la Real de
Nájera, i una col·lecció de recipients
ceràmics dels segles XVIII i XIX.
Ho organitza: Museu Cusí de Farmàcia

De 12 h a 13.30 h / Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

Visita guiada i tast de vi:
celler romà de Vallmora
Consulteu el preu d’aquesta
activitat.
També els dies 21, 27 i 28 de maig
i 3 de juny

Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

12.30 h / Port Esportiu

Inauguració de la Fira Comercial i Gastronòmica
Fira multisectorial de comerç
amb activitats ludicoesportives,
actuacions, musicals, desfilades de
moda, tallers infantils, exhibicions
de balls de saló…
També durant tot el diumenge.
Ho organitza: Federació del Comerç, la
Indústria i el Turisme del Masnou

18 h / diverses localitzacions del
Masnou

Joc de pistes: El gran joc del
Masnou, terra de mar
Informació i reserves: en línia o a
l’Oficina de Turisme del Masnou:
935 571 834 /
turisme@elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

22 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre: Lisístrata
Adaptació de la comèdia grega
d’Aristòfanes, del 411 aC, en què
les dones dels soldats de tot el
territori hel·lènic resolen fer una
vaga de sexe fins que totes les
guerres entre els seus pobles
s’hagin acabat i hagin signat la
pau entre si. El personatge que
dona nom a la comèdia avui en dia
segueix encara inspirant protestes
i/o reclamacions de les dones, com
la de gener del 2017, en què les
dones de Kènia van decidir fer una
vaga de sexe per aconseguir que

5a edició Cursa Popular El
Masnou

18 h / Biblioteca Joan Coromines

Xerrada: “Maneres de ser
dones i (no) mares”
A càrrec de Bruna Álvarez, antropòloga de la UAB
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines i
l’Ajuntament del Masnou

18.30 h / Sala Joan Comellas
(Edifici Centre)

19.30 h / Casa de Cultura

Conferència: “Dante: Quan
escriure és castigar”

Cursa de 5 km pel passeig marítim
per a infants, adults, gent gran i
famílies.
Cal inscripció prèvia

Acte per a socis

Literaris Goleta i Bergantí i es farà
una lectura dramatitzada de fragments de les obres guanyadores
a càrrec del Grup Amateur de
Teatre (GAT).
Aforament limitat

Inauguració de l’exposició
“7 segundos”, de Pepe
Jiménez

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Club La Sansi

Dimecres 24

Dissabte 27

11 h / Parc Caramar

De 10 h a 14 h / Centre d’Empreses Casa del Marquès

9 h / ctra. de Barcelona - plaça de
la Llibertat

Vine al trenet
Preu per bitllet: 1 €
També el dia 28 de maig

Ho organitza: Associació d’Amics del
Ferrocarril

D’11 h a 12 h / Centre Enoturístic i
Arqueològic de Vallmora

Taller familiar: Juguem a la
romana
Com vivien els nens i nenes romans?
A què jugaven? Vine a Vallmora a
descobrir com jugaven en l’antiguitat, les joguines que utilitzaven i els
materials amb què estaven fetes.
Una manera lúdica d’aprendre sobre
el nostre passat romà!
També els diumenges 4 i 18 de juny
Consulteu el preu d’aquesta
activitat
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

11 h / Plaça d’Ocata

Cosim el carrer. Cosim per
ajudar
Cosirem una vànova solidària per
fer un sorteig i col·laborar amb una
ONG. Cal portar un didal.
També els diumenges 4 i 18 de juny
Preu: 2 €, com a col·laboraració
Ho organitza: Fem Fira

19 h/ Plaça d’Ocata

Swing a Ocata
També el 18 de juny

Ho organitza: Ple de swing

Dilluns 22
19 h / Biblioteca Joan Coromines
(sala polivalent)

Trobades amb Sílvia Soler
Presentació de la novel·la Els vells
amics
Aforament limitat
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Curs: La reforma fiscal
2015. Com afecta autònoms
i el petit empresariat?

Hora del conte: El viatge de
James

17.30 h / Biblioteca Joan Coromines

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Literatura infantil: Dibuixa’m un parc

12 h / Església de Sant Pere

Hora del conte dedicada al Dia
Europeu dels Parcs

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària: El vell i la
mar, d’Ernest Hemingway
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

A càrrec de l’alumnat de 4t curs de
primària.
Ho organitza: Associació UNESCO amb la
col·laboració de la Comunitat Parroquial
del Masnou

Tarda de jocs de taula

De 18 h a 20 h / Casinet (sala
polivalent)

Ho organitza: J de Jocs

Taller: Maternitats del s. XXI
Ho organitza: OWL Institute i
l’Ajuntament del Masnou

També el 17 de juny

Diumenge 28

18 h / Biblioteca Joan Coromines

11 h / Parròquia de Sant Pere

Itinerari “El Masnou, terra
de mar”

Taller d’enquadernació
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

19 h / Sala Joan Comellas (Edifici
Centre)

Cal inscripció prèvia a
www.elmasnou.cat

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Reunió del Consell de la Vila
D’11 h a 12 h / Centre Enoturístic i
Arqueològic de Vallmora

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Taller familiar: Crea la teva
etiqueta!

Divendres 26
18 h / Ca n’Humet

Consulteu el preu d’aquesta activitat

Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

Celebració dels 80 anys de
Creu Roja al Masnou-Alella- Teià
Cal confirmar assistència per motius d’aforament. Vegeu la pàgina
21 d’aquest butlletí.

17.30 h / Biblioteca Joan Coromines

19 h / Sala Joan Comellas

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Cantada infantil de les
escoles del Masnou, concert
en homenatge a Lluís Millet

17.30 h / Ca n’Humet

Dijous 25

Ho organitza: Creu Roja al Masnou-Alella- Teià

A partir de 6 anys
Cal inscripció prèvia

Ho organitza: ADAC

11 h / Biblioteca Joan Coromines

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 23
BiblioLab “Alfabets Bestiaris”

Fira d’artesania

XXXIX Premis Literaris
Goleta i Bergantí

Dilluns 29
15.30 h / Biblioteca Joan Coromines

Exposició de llibres d’artista
A càrrec d’Elisa Pellacani
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Fins al 22 de juny

Durant la gala, es llegirà el
veredicte dels XXXIX Premis
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AGENDA.
Dimarts 30
De 10 h a 14 h / Centre d’Empreses Casa del Marquès

Curs: Google Adwords
Express
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

De 17.30 h a 20.30 h / Sala polivalent del Casinet

Taller: Maternitat, moviment i arteràpia. Què se’t
mou amb la maternitat?
Ho organitza: Blancdeguix i l’Ajuntament
del Masnou

18 h / Biblioteca Joan Coromines

21 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre: Rauxa presenta El
crèdit
Preu: 8 €
Venda d’entrades anticipades
a www.quedat.cat i a Gent del
Masnou (els dies 1 i 2 de juny de 18
h a 20 h), o bé a taquilla una hora
abans de l’espectacle.
També diumenge dia 4 de juny a
les 19 h
Ho organitza: Rauxa

Dimarts 6
18.30 h / Sala Joan Comellas
(Edifici Centre)

Conferència “Què és la
grafologia i les seves aplicacions”, a càrrec de Carles
Díaz Reche, seguida d’un
col·loqui obert a la participació del públic assistent.

Tertúlies en català: Les mateixes estrelles, de Núria Martí
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines i
Oficina de Català del Masnou

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Conferència sobre el llibre
d’artista

Del 16 de maig al 18 de juny de 2017

Acte per a socis

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

A càrrec d’Elisa Pellacani

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

JUNY
Dijous 1
17 h / Els Vienesos

Exposició: “Et correspon, ens
correspon”. Mostra que denuncia la desigualtat entre
homes i dones a través de
vinyetes fetes per una vintena d’humoristes gràfics.
Disponible de l’1 al 3 i del 12 al 18
de juny
Ho organitza: CIRD de Barcelona i l’Ajuntament del Masnou

Divendres 2
Instagram i espais públics

Exposició virtual i art públic: “Naturalesa 2.0”
De la jove artista masnovina Laura
Fontseré: #naturalesa 2.0
Activitat emmarcada dins la programació estable d’Arts Visuals
Fins al 31 de desembre
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte 10

18.30 h / Sala Joan Comellas

Conferència “Els reptes de la
Bioètica al segle XXI”, a càrrec
d’Esther Busquets, seguida
d’un col·loqui obert a la participació del públic assistent.
Acte per a socis

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Ho organitza: Associació La Teatral del Masnou

Dimecres 14

19 h / Ca n’Humet

19 h / Biblioteca Joan Coromines

19.30 h / Can Malet, segona planta

Cinefòrum: Pride (acte dintre de la campanya contra
la LGTBIfòbia)
Comèdia de Matthew Weresford
basada en fets reals ocorreguts
arran d’una manifestació de l’Orgull Gay l’estiu de 1984 a Londres
que coincideix amb una vaga del
Sindicat Nacional de Miners.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimecres 21
8 h / Cardona

Sortida a les Mines de Sal
Informació i reserves: Casal de Gent Gran
Can Malet (ptge. de Marià Rossell, 2. Tel. 93
555 47 26).
Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

Conferència: Viatjar low cost

A càrrec d’Els Galactus

20.30 h / Ca n’Humet

Un enemic del poble, de
Henrik Ibsen
A càrrec de La Follia
Preu: 4 €
Venda d’entrades anticipades a
www.quedat.cat o a taquilla una
hora abans de l’espectacle.

Ho organitza: Associació La Teatral del Masnou

Tot el dia / Port esportiu

Marina Day (El dia dels
ports esportius)
La jornada acollirà des de sortides
amb vaixell fins a tallers i xerrades
mediambientals, així com menús
especials als restaurants, visites a les
instal·lacions i moltes altres activitats que s’aniran definint a mesura
que s’apropi el dia de la celebració.

11 h / Plaça d’Ocata

Visita de la Mina d’Aigua
del Masnou

Ho organitza: Fem Fira

De 17 h a 20 h / Casino del Masnou

17.30 h / Espai Escènic Ca n’Humet
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Dimarts 13

Dijous 15

Ho organitza: Centre Enoturístic i Arquelògic de Vallmora

Cal inscripció prèvia a www.
elmasnou.cat

Ho organitza: DISMA

L’institut. 8 alumnes. Molts deures,
poc temps. Són les 6.30 h. Fumes
o treballes? Sobretot, vigila que no
et castiguin. I vine a conèixer-les.
Actualitza Teatre. L’Associació La Teatral
de Masnou presenta les creacions de
final de curs. Actors i actrius de totes
les edats presenten obres de teatre
escrites i dirigides de forma col·lectiva
que pretenen fer-nos passar una bona
estona i, a més, fer una mirada crítica al
món que ens envolta.
Preu: 4 €
Venda d’entrades a taquilla una
hora abans de l’espectacle.

Ho organitza: Associació La Teatral del
Masnou

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Ruta del vi

Diumenge 11

També el diumenge 4 de juny de
10 a 14 h

Educació Lliure i Tropical

A càrrec de Celia López (Quaderns
de Bitàcola)

Consulteu el preu d’aquesta activitat
També dissabte 17 de juny

De 10 h a 14 h / Edifici Centre

38è Festival pro-disminuïts
psíquics del Masnou

18 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Una companyia d’actors de renom
estrena Titanic al Masnou. Amb tres
premis internacionals a l’esquena, els
actors i actrius saluden entre ovacions.
L’Associació La Teatral del Masnou
presenta les creacions de final de curs.
Preu: 4 €
Venda d’entrades a taquilla una
hora abans de l’espectacle.

D’11 h a 14 h / Centre Enoturístic
i Arqueològic de Vallmora i Celler
Alella Vinícola

Ho organitza: Port Esportiu del Masnou

Últim dia d’inscripció: 29 de maig
Inscripcions a:
info@sarplataygemas.com

Ho organitza: Associació La Teatral del Masnou

Titanic

Dissabte 3
Curs: Disseny i tècniques de
muntatge de bijuteria

han buscat maneres de tractar-se
bé. L’amistat és el més important.
Preu: 4 €
Venda d’entrades a taquilla una
hora abans de l’espectacle.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

La Classe: Els Trapelles
Què li passa pel cap, a un nen que
pateix bullying? I a un que en fa?
Els trapelles han investigat sobre
aquest tema, que els preocupa, i
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DE DILLUNS A DIJOUS,
DE 20.30 H A LA 1 DE LA MATINADA

ELS DISSABTES I DIUMENGES,
DE 18 H A LA 1 DE LA MATINADA
El servei de wi-fi serà accessible amb el carnet de la biblioteca.
Els serveis de préstec, consulta de documents i reserva d’ordinadors
no funcionaran durant aquest horari.

AGENDA.

Del 16 de maig al 18 de juny de 2017

Altres Informacions

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES DEL MASNOU 2017
GENER
FEBRER
MARÇ
ACTIVITATS PER A JOVES I ADOLESCENTS A CA N’HUMET

SERVEI FARMACÈUTIC DE GUÀRDIES
DEL MASNOU

ABRIL

MAIG

Per a més informació i inscripcions sobre les activitats que trobareu en aquesta agenda i que es realitzen per a joves a
Ca n’Humet, podeu trucar al 93 540 32 07, consultar l’app del PIJ Masnou, enviar un correu electrònic a
1 Dc RIERA
1 Dc DOMINGUEZ
canhumet@elmasnou.cat o fer la consulta presencialment a Ca n’Humet. Les inscripcions en línia es podran fer a
2 Dj FABREGAS
2 Dj OCATA
www.elmasnou.cat/joventut.

3 Dv VIAYNA
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5
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11 Dc DOMINGUEZ 15 Dc VIAYNA
15 Dc RIERA
12 Dc OCATA
12 Dj AYMAR
16 Dj AYMAR
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INSCRIPCIONS
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FÍSIQUES PER
GENT GRAN 13 Dj VIAYNA
13 Dv OCATA
17 Dv DOMINGUEZ 17 Dv VIAYNA
14 Dv VIAYNA
A partir del 29 de maig i fins al 2 de juny a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Per als empadronats al Masnou de més de 60 anys
14 Ds RIERA
18 Ds OCATA
18 Ds DOMINGUEZ 15 Ds VIAYNA
s’obren les inscripcions a l’activitat física que es desenvolupa al complex esportiu i als casals Can Malet, Can Mandri i Cal
15 Dg RIERA
19 Dg OCATA
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Ros de les Cabres. L’activitat es realitza d’octubre a juny, quan s’acaben les escoles. Les places s’assignen per rigorós ordre
16
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C
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20 Dl OCATA
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d’inscripció. Cal portar el DNI/passaport original a l’hora de fer la inscripció.
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29 Dc VIAYNA
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Del 20 al 25 (dia 24 de juny, festiu): Can Gaio
26 Dj RIERA
30 Dj DOMINGUEZ 27 Dj FABREGAS
27 Dv FABREGAS
31 Dv AYMAR
28 Dv VIAYNA
28 Ds VIAYNA C
29 Ds DOMINGUEZ
TERTÚLIA LITERÀRIA AL VOLTANT DEL LLIBRE “LAS MUJERES QUE CORREN
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VIAYNA
C
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Dg DOMINGUEZ
CON LOS LOBOS”
30 Dl AYMAR
El grup de31
lectura
del Masnou organitza una reunió, dos dissabtes al mes, d’11 h a 12.30 h, a la seva seu, ubicada al
Dt Dones
OCATA
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CIRD (plaça de la Llibertat, 17), per llegir i comentar el llibre “Las mujeres que corren con los lobos”, de l’escriptora i psiquiatra Clarissa Pinkola
Es fa préstec del llibre. Per a més informació, truqueu al 628 62 54 37.
DIESEstés.
FESTIUS

*VACAN
AYMAR
FABREG
i del 21

AYMAR*
C/ d’Almeria, 14
Tel. 93 555 03 81
OCATA
Av. del Pres. J. F. Kennedy, 5 Tel. 93 555 33 08
ACTIVITATS CONTINUADES DE L’ENTITAT AFIBROMARE
DOMÍNGUEZ C/ dels Enamorats, 2 Tel. 93 540 98 52
RIERA
C/ de Josep Llimona, 22
Tel. 93 555 08 55
L’entitat organitza,
els dilluns, sessions
els dimarts,Tel.
txi-kung
meditació,
i els dimecres,
psicomotricitat.
FÀBREGAS*
C/ ded’estiraments,
Navarra, 68
93 o555
19 79
VIAYNA
C Pg.Totes
de Prat de la Riba, 23
Tel. 93 555 04 03
les sessions s’inicien a les 17.30 h i es porten a terme a Els Vienesos.

ACTIVITATS CONTINUADES A L’EQUIPAMENT CÍVIC PAU CASALS
L’entitat organitza sessions de taitxí (txi-kung), sevillanes, guitarra, cuina, artesania, costura pràctica, ludoteca i criança
dolça a l’Equipament Cívic Pau Casals. Totes són gratuïtes, però l’aforament és limitat. Per a més informació i inscripcions
podeu trucar al 600 800 148.

Matrícules del Fakaló,
del 15 al 25 de maig.
Matrícules per a les activitats físiques per a
la gent gran, del 29 de
maig al 2 de juny.

Seguiu l’actualitat
a les xarxes socials
municipals

El dia 23 de maig,
a l’OAC es donarà cita
per a la renovació del
DNI que es farà el dia
29 del mateix mes, a
l’edifici de Els Vienesos
(c. de La Segarra, 12).

El dia 13 de juny,
a l’OAC es donarà cita
per a la renovació del
DNI que es farà el dia 19
del mateix mes, a l’edifici de l’Ajuntament (c. de
Prat de la Riba, 1).
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