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Dissabte 20 de juliol,
de 19 a 00 h

Vine al Mercat a degustar els nostres
productes frescos i cuinats
mentre gaudeixes d’un munt d’actuacions i activitats.

Trabucaires, diables, concerts, teatre, sorteigs i molt més!
HI PARTICIPEN ELS COMERÇOS: JUFRAN’S · MARKY’S · HELENA PERFUMERÍA · RISS ·
LA LLETETA · ÀGORA · LA MORENETA · DELICATECA · REST. L’ORFILA · L’AGULLA DE LIS

HO ORGANITZA:

OFERTES I DESCOMPTES
EL DIA 20 DE JULIOL, DE 19 A 00 h

Dissabte
20 de juliol,
de 19 a 00 h

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

NIT de
COMPRES

Primera Shopping Night

Vine a degustar
els productes del Mercat

mentre gaudeixes d’un munt d’actuacions i activitats.
Trabucaires, diables, concerts, teatre, sorteigs i molt més!
hi ParTiciPEn ElS coMErÇoS: JUFran’S · MarKY’S · hElEna PErFUMErÍa · riSS ·
la llETETa · Àgora · la MorEnETa · DElicaTEca · rEST. l’orFila · l’agUlla DE liS
ho organiTza:

2

hi col·labora:

Ens trobaràs al

CARTA DE
L’ALCALDE

Pere Parés
Alcalde

Telèfons d’interès
Informació
Ajuntament
93 557 17 00

Una festa per a tothom
La Festa Major de Sant Pere 2013 ha estat un veritable èxit de participació, les activitats programades, pensades perquè tothom pogués trobar propostes atractives
adients a la seva edat i els seus gustos, han complert el seu principal objectiu: que
tothom sentís la celebració com la festa principal de la seva comunitat. Ens hem de
felicitar tots plegats dels resultats d’aquesta Festa Major dedicada a l’art, perquè el
seu desenvolupament ha estat fruit de la implicació de tots. La responsabilitat ha
estat la nota predominant d’aquesta Festa Major per part del conjunt de masnovins
i masnovines, tot i que hem de lamentar situacions puntuals d’actituds incíviques
que cal superar. Assumir la festa amb responsabilitat és una tasca que ens afecta a
tots i hem d’anar millorant la convivència entre tots els ciutadans del Masnou.
Ara, cal que l’Ajuntament i la Comissió de Festes continuïn treballant en la confecció
del programa de l’any que ve, i també d’aquelles activitats festives que omplen els
carrers del nostre poble, especialment les Festes de Nadal.
La Festa Major ha marcat l’inici de totes les activitats que acull la nostra platja i que
fan del nostre estiu un punt de referència de l’oci i la cultura en aquesta època de
l’any. El Fascurt i el Ple de Riure prenen el testimoni de la Festa Major. Per això només
puc tornar a animar-vos a gaudir d’allò que tenim i que costa tant mantenir, com
és el Festival Internacional de Teatre Ple de Riure. Estic convençut que aquest ens
depara un bon nombre de moments agradables, així que gaudim-los plegats i amb
una convivència harmoniosa.
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EN PORTADA

El Masnou s’aboca a la seva
Festa Major artística

RAMON BOADELLA

La celebració de Sant Pere omple els carrers de la vila d’art i de gent

La celebració ha servit per fer visible la tasca de molts creadors i per fer palesa la riquesa cultural de la població.

L

a del 2013 es recordarà com
la Festa Major en què l’art en
les seves diverses manifestacions es va fer present als
carrers i espais públics de la vila, però
també com una de les més participatives de la història del Masnou. El bon
temps i la pluralitat d’actes van empènyer els masnovins i masnovines a
participar de manera multitudinària
a les propostes del programa festiu,
confeccionat per l’Ajuntament i la Comissió de Festes.
Des del 21 de juny, es van dur a
terme diversos actes que van servir
com a preàmbul de la Festa Major,
com ara la inauguració de l’exposició
col·lectiva “El Masnou. Enganxats a
l’art”, el bateig de la colla bastonera
Ple de Cops, o les diverses celebracions de Sant Joan. L’inici oficial de la
Festa, però, va ser el 27 de juny, quan
la pluja va fer acte de presència i va
obligar a suspendre algunes de les
actuacions que hi estaven previstes.
Entre els actes que sí es van poder
fer va haver-hi les havaneres d’Els
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Cremats, el sopar popular i el rom cremat. A partir de llavors, el programa
va seguir el seu curs normal, complint
les expectatives creades, la qual cosa
ha portat els organitzadors a fer-ne
una valoració molt positiva.
Segons el regidor de Cultura, Jaume Oliveras, “La població del Masnou
ha donat una resposta que és més
que satisfactòria i per a la qual hem
treballat molt. Vam preparar el programa amb molta il·lusió i pensant
en tothom, i la gent ha sabut valorar
aquests esforços i també hi ha posat
molt de part seva perquè tot hagi
anat molt i molt bé”. Els actes més
multitudinaris han estat el castell de
focs i els concerts. El ball de revetlla
amb Hotel Cochambre va oferir una
imatge poc habitual de la platja
d’Ocata, amb l’assistència d’unes tres
mil persones. Igualment participatius
van ser els concerts de Doctor Calypso, a l’espai Nimfa el dissabte a la nit,
i el de Mishima, amb el qual es va
tancar el programa d’actes.
També ha estat satisfactòria la

ART

Les mani·
festacions
artístiques de
tot tipus han
ambientant
la vila durant
aquestes festes
PARTICIPACIÓ

El bon temps
i la pluralitat
d’actes van
empènyer la
ciutadania a
participar en
les propostes
del programa
festiu

participació en altres actes organitzats per les entitats, com ara els dos
correfocs, o les activitats infantils i les
actuacions que es van dur a terme a
l’Espai Dansa. En aquest sentit, el regidor ha afirmat que el suport ciutadà
que van rebre les propostes de les entitats confirma “una percepció que es
tenia des de la Regidoria: que alguna
cosa important està passant al Masnou al voltant de la cultura i les seves
manifestacions, hi ha molta gent amb
moltes ganes d’aportar coses interessants, i cal aprofitar aquestes ganes de
treballar per avançar junts”. Per això,
Jaume Oliveras ha afirmat que la Festa
ha servit per recollir també les reaccions i les manifestacions de la ciutadania per tenir-les en compte i continuar
ajustant les accions de la Regidoria als
interessos i necessitats de les persones.
Un altre dels missatges emesos
pels masnovins i masnovines amb
el seu suport a les activitats organitzades ha estat el seu interès per
les manifestacions artístiques de
tot tipus. Les banderoles i cartells
que han ambientat la vila durant
la celebració han servit per fer visible la tasca de molts creadors i per
fer palesa la riquesa cultural de la
població. De la mateixa manera, el
mocador de Festa Major –produït
per l’Ajuntament i la Federació del
Comerç, la Indústria i el Turisme– ha
servit per exterioritzar l’orgull i el
desig de formar part del col·lectiu
abocat en el bon desenvolupament
d’una de les èpoques més importants del cicle festiu.
Un altre col·lectiu que també ha
mostrat la seva satisfacció amb l’evolució de les festes d’enguany ha estat
el gremi de la restauració. Els masnovins i masnovines tenien ganes
de passar-s’ho bé, d’aprofitar tots els
recursos de la seva vila i de deixar-se
cuidar, de divertir-se i viure amb intensitat uns dies que ja formen part
de la història personal i col·lectiva.

1. Concert d’Hotel Cochambre
a la platja d’Ocata.
2. Botifarrada als Jardins dels Països
Catalans.
3. Trobada de gegants.
4. Concert de Festa Major.
5. Visita a la Casa Benèfica.
6. Carrer engalanat de Pere Grau.
7. Una de les actuacions de l’Espai
Dansa.
8. Correfoc.
9. Concert de pel·lícula de la JOCEM.
10. Baixada d’andròmines.
11. Concert de cloenda amb Mishima.

Fotos dE RAMON Boadella
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INSTITUCIONAL

MIREIA CUXART

Punts aprovats al Ple del mes de juny

La sessió ordinària del Ple de
l’Ajuntament del dijous 20 de
juny de 2013 va aprovar els
punts següents:

Serveis Centrals
Nominació del carrer entre l’avinguda del Maresme i el carrer de
l’Agricultura. Aprovat per unanimitat.
Benestar Social
Correcció d’una errada material
en el text del Reglament del Consell Municipal de Benestar Social.
Aprovat per unanimitat.
Mobilitat
Aprovació dels comptes d’explotació dels anys 2012 i 2013 de
la concessió del servei de transport públic urbà i regularització
corresponent a la correcció del
compte d’explotació dels anys
2009, 2010, 2011, 2012 i 2013.
Aprovat per unanimitat.
Hisenda
Imposició i ordenació d’una nova
Ordenança fiscal reguladora de
la taxa per drets d’examen per
a les proves d’accés a les places
convocades per l’Ajuntament del
Masnou i derogació de l’article
6.17 de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició
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de documents administratius.
Aprovat per unanimitat.

Mocions
• Moció presentada pel Grup
Municipal del PSC-PM sobre el
deute de la Generalitat i el finançament Local. Aprovada amb els
vots a favor de l’Equip de Govern
de CiU i ERC-AM, (9 vots, en abstenir-se de votar una regidora),
PSC (4 vots), ICV-EUiA (2 vots, en
absència d’una regidora), el GIM
(1 vot) i la regidora no adscrita, i
l’abstenció del PP (2 vots) .
• Moció presentada pel Grup
Municipal PSC-PM del Masnou,
de reconeixement de l’habitatge
com a dret social. Aprovada amb
els vots a favor d’ERC (2 vots),
PSC (4 vots), ICV-EUiA (2 vots), el
GIM (1 vot) i la regidora no adscrita; en contra, del PP (2 vots), i
l’abstenció de CiU ( 7 vots).
• Moció presentada pel grup
municipal d’ICV-EUiA per defensar la funció social de la propietat d’habitatges, la creació d’un
fons social català d’habitatges i
la recuperació del lloguer forçós
dels habitatges buits. Després
de la incorporació d’una esmena de CiU, es va votar la moció
per punts, i va quedar finalment
aprovada. El punt primer va
comptar amb els vots a favor de

l’Equip de Govern de CiU i ERCAM (9 vots), PSC (4 vots), ICVEUiA (2 vots), el GIM (1 vot) i la
regidora no adscrita i, en contra,
del PP (2 vots). El segon punt va
comptar amb els vots a favor de
l’Equip de Govern de CiU i ERCAM (9 vots), PSC (4 vots), ICVEUiA (2 vots) i el GIM (1 vot); en
contra, del PP (2 vots), i l’abstenció de la regidora no adscrita. El
tercer punt va comptar amb els
vots a favor de l’Equip de Govern
de CiU i ERC-AM(9 vots), PSC (4
vots), ICV-EUiA (2 vots) i el GIM
(1 vot); en contra, de la regidora
no adscrita, i l’abstenció del PP (2
vots). El quart punt va comptar
amb els vots a favor de l’Equip de
Govern de CiU i ERC-AM(9 vots),
PSC (4 vots), ICV-EUiA (2 vots), el
GIM (1 vot) i la regidora no adscrita, i l’abstenció del PP (2 vots).
• Moció presentada pel grup
municipal d’ICV-EUiA per exigir
la retirada del projecte de Llei
orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMCE). Aprovada
amb els vots a favor de l’Equip de
Govern deCiU i ERC-AM (9 vots),
PSC (4 vots), ICV-EUiA (2 vots) i la
regidora no adscrita; en contra,
del PP (2 vots), i l’abstenció del
GIM (1 vot).
• Moció presentada pel grup
municipal d’ICV-EUiA a favor de

la delegació del vot dels càrrecs
electes dels ens locals. Aprovada
amb els vots a favor de l’Equip de
Govern deCiU i ERC-AM (9 vots),
PSC (4 vots), ICV-EUiA (2 vots), el
GIM (1 vot) i la regidora no adscrita, i l’abstenció del PP (2 vots).
• Moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA en defensa del
dret al propi cos i en contra de la
reforma restrictiva de la Llei de
salut sexual i reproductiva i de la
interrupció voluntària de l’embaràs. Aprovada amb els vots a favor de part de l’Equip de Govern
de CiU i ERC-AM (7 vots), PSC (4
vots), ICV-EUiA (2 vots), i la regidora no adscrita; en contra, del
PP (2 vots), i l’abstenció del GIM
(1 vot) i de dos regidors de CiU.
• Moció presentada pel grup municipal del PSC-PM per exigir l’actuació urgent al barri del sector
Llevant-La Colomina. Després de
la incorporació d’esmenes d’ ICVEUiA i de CiU, es va aprovar per
unanimitat.

Torn del públic
En el torn d’intervencions del
públic, diversos ciutadans van
manifestar la seva inquietud
per l’estat dedeixadesa en què
els promotors tenen els solars al
barri del sector Llevant-La Colomina.

Tot a punt per a la Diada
de l’11 de Setembre

GERARD POCH

La celebració institucional es compon d’una conferència de Salvador Cardús i actuacions
de Sabina Witt i Marta Carrasco

Any rere any, la tradicional ofrena floral aconsegueix omplir la plaça Onze de Setembre.

Imatge promocional
de l’espectacle de Marta Carrasco

DAVID RUANO

L

a commemoració de la Diada
Nacional de Catalunya, l’11 de
Setembre, al Masnou, continua
amb el format consolidat els darrers
anys i que es basa en una xerrada per
reflexionar sobre la situació social
del país i la tradicional ofrena floral
per part de les entitats i col·lectius
de la vila. Enguany, a més, perquè la
celebració adquireixi una rellevància
més gran, s’hi ha programat diverses
actuacions culturals, com ara la de Sabina Witt, acompanyada de Guillermo
Rizzotto, i la de la creadora escènica
Marta Carrasco.
Els actes començaran el dimarts
dia 10, a les 19 h amb la conferència
“Ens en sortirem? Reflexions a mig
camí”, a càrrec del sociòleg Salvador
Cardús i Ros, que tindrà lloc a la sala
capitular de l’Ajuntament. Tot seguit,
a les 20.30 h als Jardins de Can Malet,
Marta Carrasco oferirà una breu peça
teatral, Francament, en què la creadora escènica torna a posar de manifest

el tarannà reivindicatiu i copsador
del seu teatre, sempre mitjançant la
bellesa que permet l’expressió del
cos humà en combinació amb altres
recursos artístics; en aquest cas, la
música de Lluís Llach.
Per acabar la celebració de la tarda
del dia 10, el Masnou retrà homenatge a un dels poetes més destacats de
la literatura catalana i de qui enguany
se celebra el centenari del seu naixement: Salvador Espriu, els poemes del
qual estaran musicats i interpretats
per Sabina Witt i Guillermo Rizzotto.
Amb aquesta actuació, avancen el
que serà el seu treball discogràfic Vistes al mar i tornen a posar de manifest
el poder líric de la paraula unida amb
la música i la veu.
I com a acte central de la commemoració de la Diada, el dimecres 11, a
les 12 h del migdia, tindrà lloc l’ofrena
floral de la Diada a la plaça Onze de
Setembre per part de les entitats i col·
lectius del municipi.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

MIREIA CUXART

Nous cursos del Servei Local d’Ocupació

Foto de grup dels participants als cursos de cangur i auxiliar de cambrer.

E

l Servei Local d’Ocupació
contribueix a la formació dels
seus usuaris per respondre a
les possibles ofertes laborals existents.
A l’estiu, continua oferint, per
a les persones usuàries del servei,
cursos de formació. De l’11 al 26 de
juliol, tindran lloc els de manipulació

SLO

El Servei es tro·
ba ubicat a la
primera planta
de l’Edifici
Centre

d’aliments (10 h), informàtica nivell
I (30 h) i anglès atenció al públic (50
h) que comptaran amb la participació de prop de 55 persones.
Del 10 al 21 de juny, a l’Edifici
Centre, el Servei també va oferir
uns altres dos cursos de formació:
un de cangur i un altre d’auxiliar de
cambrer. Els cursos van tenir una

durada de trenta hores cada un i
van comptar amb la participació
de 40 persones, vint a cada grup.
El regidor de Promoció Econòmica,
Quim Fàbregas, va fer entrega dels
diplomes a les persones participants durant l’acte de cloenda que
es va celebrar el mateix 21 de juny
a les 13 h.

Finalitza el primer semestre de tallers i sessions
informatives adreçades a persones emprenedores
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CREACIÓ
D’EMPRESA

El servei dóna
suport a les
persones que
tinguin o
vulguin tenir
la seva pròpia
empresa

NÚRIA DEL VAL

A

mb la voluntat de donar suport i oferir eines de millora
a les empreses i les persones emprenedores del municipi, la
Regidoria de Promoció Econòmica
ha dut a terme set tallers i sessions
informatives durant el primer semestre de l’any 2013, enfocades a la
creació i la consolidació d’empreses
que han comptat amb la participació total de 121 persones.
Entre els aspectes que s’hi han tractat, han estat la millora de les tècniques de venda per a no comercials i
la gestió d’un comerç en línia.

Una de les sessions per a persones emprenedores.

Primera Shopping Night
del Masnou, el 20 de juliol
El Mercat Municipal i les botigues del seu entorn conviden els seus clients
a participar d’una iniciativa novedosa
Quim Fàbregas

RAMON BOADELLA

Regidor de Promoció
Econòmica

Durant la jornada es podrà gaudir dels tastets preparats a totes les parades.

E

l dissabte 20 de juliol, es realitzarà la primera Shopping
Night del Masnou. El Mercat
Municipal i les botigues i comerços
de l’entorn més proper s’han posat
d’acord per realitzar aquesta activitat plegats i obriran les seves portes
en horari nocturn, de les 19 h fins a
mitjanit.
La proposta és innovadora al
Masnou, tot i que ja s’ha fet a d’altres localitats amb un èxit notable.
Per dinamitzar la nit hi haurà tota

mena d’activitats: donaran el tret
de sortida els trabucaires de Badalona, Miquelets, que conjuntament amb els timbalers Atabalats
del Masnou anunciaran l’inici de
la primera Shopping Night amb
4 galejades i una petita rua pels
carrers de l’entorn del mercat. La fi
de festa anirà a càrrec dels Diables
del Masnou, que a partir de la mitjanit oferiran un espectacle de focs
artificials des del terrat de l’Edifici
Centre.

PROPOSTA
CONJUNTA

El Mercat Muni·
cipal i les boti·
gues i comerços
de l’entorn més
proper obri·
ran les seves
portes en horari
nocturn

Aquesta primera edició del Shopping
Night serà tot un èxit i és una bona
oportunitat per tal que els ciutadans
del Masnou coneguin el nostre Mercat
Municipal i el comerç de l’entorn. És
necessari portar a terme noves propostes i activitats, com pot ser la Shopping
Night, que contribueixin a dinamitzar
el comerç local de proximitat.

A més de les sorpreses que es poden
trobar al mateix Mercat i als comerços
del voltant, hi haurà activitats, sortejos i molts espectacles per dinamitzar
la festa. Tot això anirà ben acompanyat de la possibilitat de degustar diversos plats elaborats amb productes
del Mercat que oferiran els paradistes.
Es podrà gaudir dels tastets preparats
a totes les parades. Els tiquets es poden comprar el mateix dia a 6 euros o
anticipadament amb un euro de descompte al Mercat Municipal.

Guau!

Hidromassatge!!!

Quin Spa!!!
Clinica veterinaria:

obert de dilluns a dissabte
tel. 93 555 13 73
mòbil 607 072 797 (urgències)

Perruqueria canina:
Preus especials
RENTATS: XS. 10 €
S. 15 €

M. 20 €
L. 25 €

XL. 30 €
XXL. 35 €

Preus TALL: preus a convenir segons raça
Tots aquests preus son en funció del estat de l’animal

• Vine a rentar el teu gos amb el sistema de rentat
i assecat amb hidromassatge.

hores concertades.
Tel. 93 555 13 73

Av. Joan Maragall, 19 Local 1B
08320 El Masnou
tel. 93 555 13 73
cvocata@telefonica.net
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ENSENYAMENT

El darrer tram del curs escolar,
ple d’activitats
El curs escolar 2012-2013 ha finalitzat ple d’activitats. Les festes de fi de curs
a tots els centres educatius, al Centre de Formació de Persones Adultes (CFPAM)
i a l’Escola Municipal de Música (EMUMM) –que ho va celebrar amb un concert
el dissabte 15 de juny a l’Espai Escènic Ca n’Humet–, van servir per cloure el curs
acadèmic fins al setembre i donar la benvinguda a les vacances d’estiu.

Presentat el projecte Connecting Classrooms
a l’Espai Escènic Ca n’Humet
El programa promou la interrelació i col·laboració entre els centres europeus

10
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GERARD POCH

E

l dimarts 28 de maig, deu
centres escolars del Baix Maresme, conjuntament amb
representants de cinc centres agermanats d’Escòcia, van presentar,
a l’Espai Escènic Ca n’Humet, els
projectes de col·laboració que han
dut a terme en el marc del programa
internacional Connecting Classrooms. Un d’aquests centres és l’escola
masnovina Sagrada Família, que,
gràcies a l’intercanvi realitzat amb
un centre de Glasgow, hi ha creat
lligams d’amistat i ha generat ganes
de treballar conjuntament.
A l’acte, hi van assistir representants de l’Ajuntament encapçalats
per l’alcalde, Pere Parés, del Departament d’Ensenyament, del programa Connecting Classrooms Europe
i del Glasgow City Council. Acabat
l’acte, els assistents van poder gaudir de la representació del musical
Aquarius, en anglès, a càrrec de
Firewalk Theatre. L’endemà, la resta
de centres educatius de 1r d’ESO i
estudiants d’anglès del CFPAM també van poder gaudir de la mateixa
representació.
Connecting Classrooms és un
projecte coordinat pel British Council, en col·laboració amb el Departa-

A la imatge,
representants de
les institucions i
escoles participants
al projecte.

ment d’Ensenyament de la Generalitat, que facilita la creació de xarxes
entre centres, alumnes i professors
per endegar projectes d’interrelació.
Al setembre del 2012, el Masnou va

rebre la visita de representants de
cinc escoles de la ciutat escocesa i
de la cap de desenvolupament de
projectes internacionals amb escoles del Council de Glasgow.

La cloenda dels tallers
de pintura de Carles de
la Torre esdevé una festa
A aquesta activitat intergeneracional han participat
més de quatre-cents escolars

La IV Trobada
de Flabiolaires
reuneix prop de 400
escolars
L’escola masnovina Bergantí
va exercir d’amfitriona

GERARD POCH

E

Els treballs de l’alumnat es van poder veure al Club Tennis Masnou.

U

n bon nombre d’alumnes,
pares i mares van assistir el
dissabte 15 de juny a l’acte
de cloenda de la quinzena edició del
taller d’aquarel·la que imparteix l’artista masnoví Carles de la Torre per a
l’alumnat de les escoles de la vila. Durant l’acte, va ser molt el públic que
va voler veure els treballs realitzat
pels escolars exposats al Club Tennis
Masnou. Hi han participat prop de
quatre-cents nens i nenes dels cursos
de tercer i quart de primària, que han
dut a terme el taller entre els mesos
de març i maig. Van ser-hi presents,

a més de l’artista responsable del
taller, la regidora Noemí Condeminas
i altres representants del consistori, i
també hi va participar la coral infantil
de la UNESCO. A més a més, s’hi va
fer sorteig d’una aquarel·la de Carles
de la Torre a benefici d’ESQUIMA,
que havia instal·lat una parada a les
instal·lacions del Club per difondre la
seva tasca. Aquest taller de pintura
s’emmarca dintre del programa d’activitats intergeneracionals, que vol
fomentar l’intercanvi d’experiències i
coneixements entre persones de generacions diferents.

l 6 de juny, la plaça Ramón y Cajal va acollir la IV
Trobada de Flabiolaires Escolars, organitzada per
l’Associació Cultural i Educativa La Riscla, amb la
col·laboració de l’Ajuntament del Masnou. L’escola masnovina Bergantí i el municipi del Masnou van exercir com
a amfitrions de la convocatòria, que va comptar amb la
participació de prop de quatre-cents infants, entre els
quals hi havia l’alumnat del Bergantí. L’alcalde, Pere Parés, va assistir a l’acte, i va desitjar una feliç estada a totes
les escoles visitants i va mostrar la seva satisfacció per
“la recuperació d’una de les tradicions més nostrades”.
També hi van assistir la regidora d’Ensenyament, Noemí
Condeminas; el regidor de Cultura, Jaume Oliveras, i la
regidoria d’Infància i Joventut, Sílvia Folch.
La Trobada de Flabiolaires escolars reuneix cada
any mestres i alumnes de diversos centres escolars que
participen en el projecte “El flabiol a l’escola”. Aquest
projecte té com a objectiu principal utilitzar el flabiol i
el tamborí com a instruments de treball i aprenentatge
a través dels quals assolir les competències pròpies de
l’àrea de música. Enguany hi van participar nou escoles
de les comarques del Vallès, Osona, Baix Empordà, Maresme i Alt Urgell.

Per a aquelles persones que tinguin plaça assignada al Centre de Formació de
Persones Adultes (CFPAM), el període de matriculació serà del 2 al 10 de setembre, per a tot l’alumnat. El document de la matrícula es pot recollir a l’edifici de
Roger de Flor, tant a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, com a l’Oficina Municipal
d’Escolarització o a la mateixa recepció. També es pot descarregar des de l’apartat que té el CFPAM a la pàgina web municipal.

GERARD POCH

Matriculació al CFPAM

Durant la trobada, s’hi van dur a terme diverses exhibicions.
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Serveis
Serveis
Serveis

Xavi Fuster

Xav

Tel. 609 34 56 90
93 555 24 91

Tel. 609

serveisintegralsxl@gmail.com

93

serveisint

Tot tipus de reparacions

per a la llar i comunitats.

ot tipus
tipus de
de reparacions
reparacions
TT
ot
T
ot tipus de
reparacions
per
lallar
llari comunitats.
comunitats.
per a
per
aa lala
llar
ii comunitats.

u
e
u
g
n
i
t
e
Qu i un bon
iu
t
s
e
n
o
b
un de Riure!
Ple

Rehabilitació d’habitatges, banys i cuines;

aigua, gas i electricitat;

calefaccions; aires condicionats; pladur;

pintura decorativa i general; instal lacions d’alumini;

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

reparació de persianes;
jardineria; regs i poda

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

Rehabilitació d’habitatges, banys i cuines;

aigua, gas i electricitat;

reparaci

gas
i i electricitat
Rehabilitació
d’habitatges,
banys
i i cuines;
pintura aigua,
decorativa
i Fabra
general;
condicionats;
aires
aigua,
Rehabilitació
pladur;
calefaccions; d’habitatges,
instal la
banys
cuines;
Ubicación: c/gas
Camil
Nº 1electricit
08320 El Masnou, Barcelona

portes
deel Sant
garatge
(instal lació
i posada en marxa);
alarmes; jardineria
RedescObreix
Miquel aires
pintura decorativa
i gene
condicionats;
pladur;ebanisteria;
calefaccions;

aires condicionats; pladur;
calefaccions;
Al llarg de l’any, organitzem jornades
gastronòmiques (bolets, espècies, bacallà
i fruita) i diversos maridatges amb les
millors bodegues catalanes. Reservem els
nostres diferents espais per a celebracions
de tot tipus. Organitzem càterings i àpats
a domicili. Oferim menjar per emportar.
CONSULTEU EL NOSTRE WEB

Información ydecorativa
reservas:
pintura
i gen
Tel.: 628 351 928
Email: larotondamasnou@gmail.com
instal
lació de xemeneies

neteges de comunitats, pàrquings i particulars;
portes
de garatge
garatge (instal
(instal lació
ebanisteria;
portes
de
lació ii posada
posada en
en marxa);
marxa);
ebanisteria;alarmes
alarme
Follow us:

neteges de
de comunitats,
comunitats, pàrquings
instal
neteges
pàrquings i i particulars;
particulars;
installació
laciódede
@larotondamasnou
Pl. de l’Església, 12 - 08188 Vallromanes
facebook.com/Larotondamasnou

Telèfons 93 572 90 29 / 93 572 96 43
restaurant@stmiquel.cat - www.stmiquel.cat

B
D
M
V

AR
EL
ERCAT
ELL

Plaça del Mercat Vell
Tel. 93 540 93 84
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ENSENYAMENT

Convenis de col·laboració
entre l’Ajuntament i els centres
educatius públics
Els acords pretenen millorar la qualitat educativa i tendir a una formació més integral

Plantes d’interior i exterior
Testos, terra
Abonaments
Llavors
Productes fitosanitaris
Flors naturals (encàrrec)
Flors artificials
Articles de regal

AJUNTAMENT

E

l 28 de maig, l’alcalde, Pere
Parés, acompanyat per la
regidora d’Ensenyament,
Noemí Condeminas, va signar els
convenis de col·laboració amb els
directors i directores de tots els centres públics de primària del Masnou
(escoles Marinada, Ferrer i Guàrdia,
Lluís Millet, Ocata i Rosa Sensat)
i secundària (instituts Maremar i
Mediterrània), als quals és previst
destinar 39.000 euros.
Per primera vegada, la col·
laboració entre els centres i els ajuntaments, que acostumava a fer-se
per la via de subvencions, es vehicula
ara mitjançant convenis, amb l’objectiu de col·laborar en l’execució de les
respectives funcions i competències
en l’àmbit educatiu al municipi del
Masnou. A través d’aquests convenis, l’Ajuntament del Masnou es
compromet a donar suport a les
activitats i els projectes de promoció
educativa desenvolupats pels centres educatius públics durant l’any
2013, amb l’objectiu de millorar la
qualitat educativa del propi centre i
del municipi. Els centres, per la seva
banda, es comprometen a dur a terme activitats adreçades a l’alumnat

A la imatge,
l’alcalde amb
representants
dels equips
directius d’es·
coles i instituts.

amb la pretensió de millorar-ne la
formació i tendir a una educació més
integral de les persones, participar
de manera activa en la vida social
del municipi i, en particular, en totes
aquelles activitats relacionades amb

Desitgem als
nostres clients
i amics un bon
estiu 2013

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

l’àmbit de l’ensenyament, o vetllar
perquè l’ensenyament es basi en els
criteris d’igualtat d’oportunitats, que
garanteixi la cohesió social entre
infants, joves i les famílies del centre
educatiu, entre d’altres.

FarmàciaOcata

La FARMÀCIA OCATA, situada al carrer Sant Domènec, 1 es trasllada
a 100 m. a l’Av. President J. F. Kennedy, 5 del Masnou
Tot i que el col·lectiu farmacèutic passa per uns moments delicats, calien
unes noves instal·lacions per poder oferir un model renovat de farmàcia,
basat en la promoció de la salut i en la prevenció de la malaltia.
La FARMÀCIA OCATA es va obrir l’any 1975 en base a l’experiència farmacèutica de la família Viayna del Masnou.
Tot l’equip de professionals de la FARMÀCIA OCATA resta a la seva disposicio per poder-lo ajudar en els aspectes que consideri adients.
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JOVENTUT

Valoració satisfactòria dels programes
d’informació i dinamització amb els centres
de secundària del municipi
Una cinquantena de joves fan d’enllaç entre l’alumnat dels instituts i el PIJ

SANDRA POVEDA

nal de la Universitat Autònoma de
Barcelona, l’organització d’una viatgeteca, un taller de Sant Jordi per
confeccionar roses de llaminadures
per vendre-les i treure diners per
al viatge de fi de curs de 4t d’ESO, i
un taller per pintar banderoles de
Festa Major.
Segons la Regidoria, la valoració
feta pels joves participants també
ha estat molt positiva i han mostrat
la seva voluntat de continuar implicant-se en el desenvolupament
dels programes.

Durant el curs, s’han dut a terme diverses activitats, com les jornades informatives al voltant de la SIDA.

A

mb l’arribada de l’estiu, i
abans de les vacances, arriba el moment de les valoracions i avaluacions del que ha estat
la temporada. Pel que fa als programes de corresponsals i el Programa
d’informació i dinamització als
centres de secundària (PIDCES) que
es duen a terme a través del Punt
d’Informació Juvenil (PIJ), la valoració que es fa des de la Regidoria de
Joventut ha estat molt positiva.
Una cinquantena d’alumnes
des de primer d’ESO a segon de
Batxillerat han exercit d’enllaç entre el PIJ i els seus companys dels
instituts per transmetre tota la
informació sobre activitats, ajudes
i recursos que les diferents administracions posen al seu abast. Un
cop aquesta informació es difon,
ja són els mateixos estudiants els
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VISITES

La informado·
ra juvenil es
desplaça als
instituts i dóna
a conèixer el
PIJ
COMUNICACIÓ

Del contacte
amb els estudi·
ants de secun·
dària surten
moltes idees
per programar
activitats

que es posen en contacte amb al
PIJ per sol·licitar la informació que
necessiten, ja sigui presencialment
o per altres vies de comunicació
com telèfon, xarxes socials o correu
electrònic.
Aquesta relació, que es complementa amb les visites que la
informadora juvenil fa als centres
en el marc del programa PIDCES,
suposa un intercanvi valuós d’informació, gràcies al qual la Regidoria
pot estar informada sobre les inquietuds, necessitats i desitjos del
jovent. Fruit d’aquest intercanvi
d’informació, en el curs 2012-2013
s’han dut a terme activitats com
les jornades informatives al voltant de la SIDA, un taller de grafit
que es va incorporar a l’oferta del
Nadalem, una xerrada d’orientació
universitària impartida per perso-

Sílvia Folch

Regidora d’Infància
i Joventut

La connexió que s’estableix entre
els joves i la informadora juvenil de
l’Ajuntament a través del PIDCES i
del PIJ és vital per tirar endavant els
reptes que volem planificar de cara
al curs 2013-2014. La participació
s’ha incrementat enguany de forma
molt visible, i estem molt satisfets per
la feina que entre tots s’està duent a
terme, i que ens encoratja a continuar
treballant per millorar.

FAKALÓ

El Fakaló continua captivant infants
i joves per passar el juliol
La resposta de la població planteja la possibilitat d’ampliar-ne el nombre de places

VANESA PONS

D

El Casal Infantil proposa activitats per estimular la creativitat treballant la capacitat de comunicació i relació.

CEDIDA

es del 25 de juny, un bon
nombre d’infants i joves del
Masnou dediquen els dies
del mes de juliol a perfeccionar la
seva capacitat d’expressió i coordinació, tant artística com física. I aquest
treball es completa amb jocs, estones
de platja i excursions. A grans trets,
aquesta és l’oferta que fa el programa
municipal Fakaló 2013, que engloba
el Casal Infantil i el Campus Esportiu.
Per als infants nascuts entre el
2001 i el 2009, el Casal proposa activitats que volen estimular la creativitat
a través del treball amb la música i
amb diferents tècniques plàstiques,
i aprendre tècniques expressives de
ball i de teatre treballant la capacitat
de comunicació i relació. Alhora, es
compagina l’anglès amb algunes de
les activitats esmentades, de manera
que els infants mantinguin aquest
idioma estranger durant l’estiu. A
més, s’ha fet una excursió la darrera
setmana de juny i se’n faran d’altres
cadascuna de les setmanes del mes
de juliol. Segons la regidora d’Infància, Sílvia Folch, “aquesta aposta per
continuar treballant les capacitats
dels infants, deixant de banda un model purament lúdic, ha rebut el suport
de la ciutadania, ja que el 92 % de les
420 places ofertes han estat cobertes”.
Segons Folch, a aquest fet també han
contribuït les ajudes que s’han aplicat
per al pagament de la quota per als
nens del Masnou, tant per al Casal
Infantil com per al Campus Esportiu,
ja que la voluntat de l’Ajuntament era
que cap nen del municipi se’n quedés
sense plaça per motius econòmics.
Per la seva banda, el Campus Esportiu ha ocupat el 100% de l’oferta
presentada. Així, 160 nens i nenes
per quinzena realitzen activitats com
natació, submarinisme, bàsquet, futbol, vòlei, minitennis, caiac, raquero,
body-pales, escalada, entre altres. Els
nens i nenes nascuts entre el 1997 i
el 2003 poden provar les característiques dels diferents esports, a més de
disposar d’altres activitats d’oci. Una

Al Campus Esportiu es poden provar les característiques de diferents esports, a més de disposar d’altres activitats d’oci.

AJUDES

S’han aplicat
ajudes a fi que
ningú es que·
dés sense plaça
per motius
econòmics

de les novetats d’aquest estiu és que
una de les sortides setmanals que
es realitzen serà a la zona de Market
Square del recinte de Barcelona, on
s’està celebrant el Campionat del
Món de Natació. Allà els participants
al Campus Esportiu podran realitzar
diverses activitats i tallers, i després
assistir al campionat de salts. El regidor d’Esports, Jordi Matas, ha afirmat
que “un any més, el Fakaló obté una

bona acollida per part de les famílies
i el Campus segueix sent un referent
de les activitats estiuenques de la canalla, ja que aquest any ha aconseguit
una ocupació completa de les dues
quinzenes”.
La bona resposta que el Fakaló
2013 ha tingut fa que els responsables del programa es plantegin un
possible augment del nombre de places per al proper estiu.
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PLE DE RIURE

Berto Romero i Leo Bassi, els grans
noms del XVII Ple de Riure
El Festival manté les seves característiques pròpies per continuar sorprenent
IMATGE DEL FESTIVAL - JOSEP PUIG

E

l mediàtic Berto Romero i el
provocador Leo Bassi encapçalen el cartell de la XVII edició del Festival Internacional
de Teatre Còmic Ple de Riure, que se
celebrarà entre el 23 i el 27 de juliol.
Berto Romero (el dijous 25 a les 22 h,
a la vela, 15 euros) portarà damunt de
l’escenari la història de les disfuncions
que comporta un èxit televisiu com el
seu, mentre que el polèmic Leo Bassi
(el dissabte 27 a les 22 h, a la vela, 10
euros) farà una selecció dels millors
moments de la seva trajectòria que,
molt probablement, no deixarà ningú
indiferent.
Aquestes són només dues de les
propostes més destacades del Festival que, com és habitual, combina
la programació d’espectacles més
reconeguts i prestigiosos, amb una
gran trajectòria pels escenaris nacionals i internacionals, amb d’altres més
desconeguts i que volen sorprendre
els espectadors. L’altra actuació de
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pagament, a l’interior de la vela, serà
la de la companyia holandesa Scott &
Muriel, amb l’espectacle Magnificient
Miss Muriel (and her magician) que
suposa, com anuncia el programa del
festival, una ocasió única per veure
els campions de màgia del món.
Els espectacles per als quals caldrà
entrada es duran a terme a l’interior
de la vela, que enguany canvia de
colors. Les entrades són a la venda
des del 5 de juliol i es poden adquirir
mitjançant el portal comercial www.
quedat.cat, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (només amb targeta bancària ) i
a la taquilla el mateix dia de la funció,
on només es podrà pagar en efectiu.
La màgia, com el circ i els espectacles còmics, formen els bastions
sobre els quals s’alça la programació
del Ple de Riure, conjuntament amb
la voluntat de fer arribar aquests
elements a tothom. Per això, durant
els dies del Festival, diverses places i
carrers del Masnou es transformen en

GÈNERES

La màgia,
com el circ i
els especta·
cles còmics,
formen els
bastions
sobre els
quals s’alça la
programació
d’enguany

escenaris improvisats. El dimarts 23,
com ja és habitual, el Mercat Municipal i el mercat setmanal acolliran l’inici del Ple de Riure, amb l’actuació de
Pep Callau, un dels excèntrics presentadors del Festival. En aquest paper,
enguany l’acompanyaran el danès
Alex Barti i l’argentí Loco Brusca.
Un altre dels elements diferencials
del Festival és la seva banda oficial,
que enguany serà l’andalusa Companyia Majareta, disposada a fer ballar
a tothom qui es trobin pel carrer. Els
espectacles de circ i de carrer aniran
a càrrec de Circo Los i el seu Cabaré
paròdia; Teatrino dei piedi, amb Hi havia una vegada... dos peus! i Elegants,
amb Cabaret Elegance.
També ha esdevingut habitual
al Ple de Riure la presència de The
Chanclettes, protagonistes d’alguns
dels millors moments viscuts a la
història del Festival. Enguany seran
els encarregats de tancar-ne la XVII
edició.

Programa del Ple de Riure
DIA

HORA

LLOC D’ACTUACIÓ

COMPANYIA

				
dimarts
12.00 h
Mercat setmanal - Mercat Municipal
Pep Callau

23
24 dimecres
25 dijous

20.00 h

Pl. de Ramón y Cajal

20.00 h
Pl. de Roger de Flor
			
21.30 h
Davant de la vela de circ del Ple de Riure
22.00 h
Vela de circ del Ple de Riure
Tot seguit Vela de circ del Ple de Riure
23.45 h
Davant de la vela de circ del Ple de Riure

26 divendres

27 dissabte

Jaume
Oliveras

ESPECTACLE

Regidor de Cultura

Ple de Mercat, cercavila

Circo Los

Cabaré paròdia

Cia. Majareta
Alex Barti
Cia. Majareta
Alex Barti
El Cansancio
Cia. Majareta

La banda del Festival, animació
Alex Barti Puppetshow
La banda del Festival, rebuda
Presentador
Berto Romero sigue con nosotros (15€)
La banda del Festival, comiat

20.00 h
21.30 h
22.00 h
Tot seguit
23.45 h
24.00 h

Pl. d’Ocata
Davant de la vela de circ del Ple de Riure
Vela de circ del Ple de Riure
Vela de circ del Ple de Riure
Davant de la vela de circ del Ple de Riure
Davant de la vela de circ del Ple de Riure

Teatrino dei piedi
Cia. Majareta
Loco Brusca
Scott & Muriel
Cia. Majareta
Elegants

Hi havia una vegada… dos peus!
La banda del Festival, rebuda
Presentador
Magnificient Miss Muriel (and her magician...) (10€)
La banda del Festival, animació
Cabaret Elegance

19.15 h
20.00 h
21.30 h
22.00 h
Tot seguit
23.45 h
24.00 h

Inici a la pl. de la Llibertat
Plaça de Marcel·lina de Monteys
Davant de la vela de circ del Ple de Riure
Vela de circ del Ple de Riure
Vela de circ del Ple de Riure
Davant de la vela de circ del Ple de Riure
Vela de circ del Ple de Riure

Cia. Majareta
Elegants
Cia. Majareta
Pep Callau
Leo Bassi
Cia. Majareta
The Chanclettes

La banda del Festival, cercavila
Cabaret Elegance
La banda del Festival, rebuda
Presentador
The best of (10€)
La banda del Festival, animació
Cloenda party

Tornem amb el Ple de Riure, amb un
format similar al de l’any passat. Una
proposta ajustada al moment que vivim però que continua apostant per la
cultura i les arts escèniques. Un Festival
que forma part de la identitat del Masnou i que busca encara més implicació ciutadana amb el Primer Concurs
d’Aparadors del Ple de Riure. Després
de la Festa Major tornarem a gaudir de
l’espai públic que tenim, des de les places fins a la nostra platja, les tornarem
a omplir d’art i espectacles que ens
faran gaudir el Festival d’enguany.

ns

ns

A p a r a d o r s

1r concurs
Cia. Majareta

Berto Romero

d’aparadors
de comerços i
restauradors

del Masnou

Scott & Muriel

The Chanclettes

Elegants

Leo Bassi

Com a novetat destacada, i amb la
intenció de difondre l’esperit del Ple
de Riure entre la ciutadania, s’ha
convocat el primer Concurs d’Aparadors Plens de Riure, adreçat als
comerços i restauradors del Masnou. El concurs vol ser una manera
de fomentar l’esperit lúdic, festiu i
creatiu del Masnou, que durant els
dies del festival rep les visites d’un
públic atret per les actuacions teatrals i el riure. Els comerços participants mostren els seus aparadors
temàtics entre el 12 i el 27 de juliol,
durant aquests dies tota la població
de la vila pot passejar-se i riure, i passar una bona estona amb les propostes. A continuació, des del 12 i fins al
22 de juliol, es pot votar per triar el
millor aparador al lloc web municipal
www.elmasnou.cat.
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COMUNITAT

Bona resposta ciutadana a les noves
instal·lacions del CIRD al Casinet
La diputada adjunta d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació va assistir a la inauguració
Noemí
Condeminas

Regidora
d’Igualtat i Drets Civils

U

na vuitantena de persones
van voler conèixer de primera
mà les noves instal·lacions
del Centre d’Informació i Recursos per
a Dones, al Casinet. L’acte d’inauguració va ser presidit per l’alcalde, Pere
Parés; la regidora d’Igualtat i Drets
Civils, Noemí Condeminas, i la diputada adjunta d’Igualtat i Ciutadania
de la Diputació de Barcelona, Mireia
Solsona. Tots tres polítics van destacar la importància d’un equipament
com aquest, que és el primer referent
per a les dones que es troben en si-

GERARD POCH

Un bon nombre de persones
van assistir a la inauguració
de la nova seu.

INFORMACIÓ

El centre vol
oferir tota la
informació
i ajuda a les
dones que
es troben en
alguna situació
de risc

tuació de risc social o que necessiten
qualsevol tipus d’informació per al
ple desenvolupament dels seus drets.
Per la seva banda, la regidora Noemí
Condeminas va fer incidència en el fet
que les noves instal·lacions cobreixen
totes les necessitats que presenta un
servei com aquest.
El CIRD es va inaugurar el mes de
març de 2009, a la Casa de Cultura,
d’on es va haver de traslladar, temporalment, a l’edifici de Roger de
Flor, per diversos problemes estructurals de la casa.

OAC

Cloenda del curs d’informàtica
per als socis de Can Mandri

CampanyA en marxa a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana

Durant tots els dimecres dels mesos de maig i juny, la Diputació de Barcelona, a través del programa “I tu, per què no?”,
ha impartit un curs bàsic d’informàtica a un grup de socis
del casal d’avis de Can Mandri. Les classes s’han realitzat els
matins a l’aula d’informàtica dels Vienesos.

Nou carrer al Masnou

• Del 2 al 10 de setembre,
matrícules CFAM.

CEDIDA

A la imatge, alguns dels alumnes i la formadora dels cursos.

El CIRD és un servei municipal que
depèn de la Regidoria d’Igualtat i
Drets Civils i que té la finalitat de
corregir les desigualtats de gènere
al nostre poble i garantir els drets
de les dones. És un servei dirigit a
totes, per donar resposta a les diferents demandes d’informació i assessorament i potenciar-ne l’autonomia.
Per això, és molt important la seva reinaguració en un espai nou i millor,
on poder respondre i acollir, on hem
intentat augmentar alguns dels serveis i oferir-ne de nous com la psicòloga familiar. Esperem ser doncs un
lloc de referència i donar la resposta
adequada als qui més ho necessiten,
perquè malauradament les últimes
dades sobre maltractament no són
alentadores, però ens encoratgen a
seguir treballant més i millor.

• Del 16 al 27 de setembre,
ajuts menjador.

En el moment de tancar aquesta edició, era previst que dissabte, 13 de juliol a les 12 h, s’inaugurés el carrer de Teià, ubicat entre els carrers de l’Agricultura
i del Maresme. Segons les previsions, a l’acte, havia d’assistir l’alcalde del Masnou, Pere Parés, i el de Teià, Joan Castán.
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SALUT PÚBLICA

Salut Pública alerta de la presència
de meduses a les platges
Des del web municipal www.elmasnou.cat, es pot consultar l’estat de les platges del
Masnou i Ocata accedint a l’apartat que s’hi ha habilitat

CEDIDA

L

a proliferació de meduses i
altres organismes que componen l’anomenat plàncton
gelatinós són un fenomen natural
tant en aigües costaneres com oceàniques, però la seva presència a
les platges pot ocasionar una certa
alarma com a conseqüència de les
picades que poden ocasionar als
banyistes. Aquest any, les meduses
observades al mar Mediterrani són
més grans i més abundants que en
els últims tres anys.
Des de la pàgina web municipal
www.elmasnou.cat, es pot consultar
en línia l’estat de les platges del Masnou accedint a la pastilla que s’hi ha
habilitat a la portada. La informació
s’actualitza diàriament i, a part de
color de la bandera, la qualitat de
l’aigua, l’estat de la mar, la temperatura de la mar i la de l’ambient i la
meteorologia, també informa sobre
la presència de meduses a les platges masnovines. Aquesta temporada, el servei de socorrisme es farà
en horari de 10 a 19 h fins a l’1 de
setembre. També es cobrirà el pont
del 7 a l’11 de setembre.

Ferran Flo

Regidor delegat
de Salut Pública
i Consum

Segons el CSIC, enguany hi ha una
gran proliferació de Pelagia noctiluca, una medusa especialment tòxica
i de grans dimensions. Així doncs,
caldrà tenir en compte, més que mai,
les observances i consells que s’expliquen per tal d’evitar-ne les picades i,
si s’escau, seguir les recomanacions
annexes a fi de minimitzar els efectes
de la toxina vehiculada.
Per a qualsevol dubte, adreceu-vos al Departament de Salut
Pública d’aquest Ajuntament, on us
atendran de molt bon grat. Gaudiu
d’un bon i saludable estiu!

Mesures de prevenció davant la presència de meduses
Eviteu el contacte amb la medusa o els seus tentacles. Si les toqueu, encara que estiguin mortes, tant a l’aigua com a la sorra, poden injectar una
substància a la pell que provoca coïssor.
• La millor manera d’evitar les picades de medusa és protegir-se, utilitzeu
crema solar i cobriu-vos el cos amb roba lleugera.
• Eviteu les zones on trenquen les onades, perquè és el lloc en el qual
s’acumulen les restes de meduses.
• No us banyeu si hi ha meduses o si així ho suggereixen els serveis de
vigilància de la platja. La bandera groga i la vermella poden indicar presència de meduses a l’aigua
• Les meduses no s’han de tocar mai, encara que estiguin mortes.
Un cop s’ha produït la picada
És molt important actuar ràpidament.
• Sortiu de l’aigua.
• No us rasqueu ni fregueu la zona afectada amb tovalloles o altres peces.
• Retireu de la pell (amb pinces o guants) les restes de tentacle, si són
visibles.
• Renteu la ferida amb aigua salada. Mai no s’ha d’utilitzar aigua dolça,
ja que activa les cèl·lules i augmenta la quantitat de toxina injectada.
• Ompliu una bossa de plàstic amb gel i apliqueu-la com més aviat millor,
durant uns 5 minuts, sobre la zona de la picada (mai no s’ha de posar el
gel directament sobre la pell). Si la coïssor continua, s’hi pot aplicar fred
una altra vegada, durant 5 minuts més.
• Per evitar la infecció de la ferida, apliqueu sobre la pell un antisèptic
(alcohol iodat) 3-4 vegades al dia, durant 48-76 hores.
• No us hi apliqueu vinagre, en el cas de medusa Pelagia.
• Una persona que ha patit una picada de medusa hi queda sensibilitzada, una segona picada podria produir-li una reacció més severa.

El control del mosquit tigre continua amb l’aplicació de tractaments als punts de risc localitzats
Dins del Pla integral de control del mosquit
tigre al Masnou, l’Ajuntament ja ha iniciat
l’aplicació de tractaments als punts de risc
localitzats en espais públics, com per exemples als embornals.
Tractaments amb productes
plaguicides
Tot i que la mesura més efectiva de prevenció i control del mosquit tigre és l’eliminació
dels punts de cria del mosquit, en determinats casos i llocs pot ser necessària, com a
mesura complementària, la utilització de
plaguicides.
Els tractaments amb plaguicides més
eficaços es basen en l’ús de productes per
eliminar les larves del mosquit (larvicides),

i només en els casos que sigui estrictament
necessari i estigui degudament justificat, es
realitzaran tractaments contra els mosquits
adults.
En l’elecció del tipus de producte que
s’utilitza es prioritza l’ús dels plaguicides més
específics, selectius i de menys perillositat per
a la salut de les persones i el medi. Així mateix, s’escullen les tècniques d’aplicació que
minimitzin la quantitat de producte que
s’utilitza i el risc d’exposició de les persones
i el medi ambient.
A més, els productes plaguicides que
s’utilitzen han d’estar inscrits en el Registre de
productes biocides de la Direcció General de
Salut Pública i Sanitat Exterior del Ministeri
de Sanitat, Política Social i Igualtat.

Per això, és molt important que si
heu de realitzar algun tractament larvicida a casa, contacteu amb una empresa de
control de plagues, que estigui inscrita en
el Registre oficial d’establiments i serveis
plaguicides que gestiona el Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya, ja que
el personal que aplica aquests plaguicides
ha de tenir la capacitació necessària per fer
aquesta tasca.
D’altra banda, no es requereix aquesta
capacitació per aplicar els productes plaguicides que estan explícitament autoritzats per
a l’ús del públic en general, els quals es poden
utilitzar només en l’àmbit domèstic. Si els feu
servir us recomanem que seguiu estrictament
les instruccions d’ús.

Tractaments larvicides
(contra les larves del mosquit)
La finalitat principal dels tractaments larvicides és l’eliminació de les poblacions immadures del mosquit per evitar l’aparició dels
mosquits adults.
Tractaments adulticides
(contra el mosquit adult)
El control basat en tractaments adulticides té,
en general, una eficàcia molt limitada contra
els mosquits i, en particular, contra el mosquit
tigre. Per això, només s’ha d’utilitzar aquest
mètode en cas que estigui degudament justificat, i mai de forma sistemàtica ni periòdica.
La necessitat d’aquesta actuació pot donar-se
en casos d’infestacions molt grans.
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SEGURETAT CIUTADANA

Vigilància a la platja per garantir
la tranquil·litat del bany
Policia Local i els vigilants cívics hi circularan durant el dia perquè no s’hi produeixin incidències

A

mb l’arribada de l’estiu, els
vigilants cívics tornen a les
platges del municipi per
dur-hi a terme serveis de control
i assegurar la tranquil·litat dels
banyistes. Les seves tasques són,
principalment, vigilar perquè no es
produeixin incidències destacables

i denunciar els venedors il·legals.
Aquesta activitat es farà en coordinació amb patrulles de la Policia
Local i amb la col·laboració, com
d’altres anys, dels propietaris de les
guinguetes. Enguany s’ha llogat
un mòdul de suport per a aquest
servei.

D’aquesta manera, es continua amb
l’operativa estiuenca de les patrulles
mixtes o coordinades amb els Mossos
d’Esquadra i, molt aviat, la Policia Local comptarà amb tres motocicletes
més per reforçar el patrullatge a dues
rodes, fet que permetrà una vigilància més ràpida a les platges.

COORDINACIÓ

Els Mossos
d’Esquadra i
les guinguetes
també hi col·
laboren

Àngel Lugo

SÒNIA HERNÁNDEZ

Regidor de Seguretat
Ciutadana

Els vigilants cívics treballen
conjuntament amb la Policia Local.

Com cada any, per aquestes dates
estiuenques, les platges del Masnou
entren a ser objectiu primordial del
Pla de control i seguretat que s’estableix des de Seguretat Ciutadana. Les
vacances escolars ens permeten coordinar a vigilants cívics amb la Policia
Local per tal d’actuar sobre la venda
ambulant sense autorització i qualsevol altre delicte que es pugui produir
en aquestes àrees del poble.

Consells sobre la seguretat al domicili durant les vacances
L’Ajuntament del Masnou treballa des dels diferents àmbits municipals per millorar
la seguretat i la convivència a la nostra vila. En aquest sentit des de la Policia Local es
donen els següents consells:
• No expliqueu gaire que marxeu uns dies de
vacances i demaneu a algú que reculli la vostra correspondència.
• No deixeu cap missatge al contestador automàtic del telèfon en què es dedueixi que
sou fora.
• Elaboreu una llista dels objectes més valuosos amb números de sèrie, marques i models
per facilitar la feina a la policia en cas de robatori i deixeu les joies en lloc segur.
• Si aneu de viatge vigileu sempre l’equipatge, i en cas d’aglomeracions vigileu també la
bossa de mà i les butxaques més fàcilment
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accessibles (les de la part de darrere dels pantalons i les laterals de la jaqueta són les més
vulnerables).
• Porteu en llocs separats els diners, la documentació i les targetes de crèdit.
• No compreu cap objecte, beguda o menjar
als venedors ambulants ni contracteu cap
tipus de servei, com ara els massatges, a la
platja.
• Quan aneu a banyar-vos mireu si algú es pot
fer càrrec dels vostres objectes personals. No
deixeu a la sorra els objectes de valor (diners,
carteres, ulleres de sol, telèfons o altres dispo-

sitius electrònics, etc.).
• Feu sempre cas de les indicacions de la Policia, serveis d’emergència i salvament.
• Al cotxe, no hi deixeu objectes de valor a la
vista.
• Refuseu fer signatures o donacions sospitoses a organitzacions que no estiguin degudament acreditades.
• A la platja, no hi porteu rellotges, cadenes o
altres joies valuoses que puguin atreure l’atenció dels delinqüents i que siguin fàcil objecte
d’estrebada.

La darrera Junta Local de Seguretat
se centra en el dispositiu especial
per a les festes
La reunió va comptar amb la presència del delegat del Govern a Barcelona, Fernando Brea
UNITS

Els diferents
cossos de
seguretat es
coordinen per
garantir la
tranquil·litat
de la vila

SÒNIA HERNÁNDEZ

D

imarts, 4 de juny, va tenir
lloc la darrera Junta Local de
Seguretat on es va presentar
Fernando Brea, l’actual delegat del
Govern a Barcelona. A la Junta s’hi van
tractar els principals problemes de seguretat al municipi, en especial en el
dispositiu especial per a les Festes de
Sant Joan i Sant Pere. En aquest sentit,
es van establir les mesures de coordinació entre la Policia Local i el Cos de
Mossos d’Esquadra per a la revetlla de
Sant Joan i també els serveis conjunts
i mesures de coordinació per als actes
de la Festa Major.

La Junta està composta per l’alcalde, el regidor de Seguretat Ciutadana, el delegat del Govern a
Barcelona i representants dels cossos de seguretat de la Policia Local i Mossos d’Esquadra.

Us convidem a la shopping night! Podeu tastar els nostres productes

Aquest estiu gaudeix de les nostres jornades
gastronòmiques tots els caps de setmana
Pg. Prat de la Riba, 64 (N-II) · El Masnou
Tel. 93 555 13 04 · www.restaurantpledebo.com

PRIMERA VISITA, ORTOPANTOMOGRAFÍA
Y PRESUPUESTO SIN CARGO
• Experiencia
• Profesionales cualificados
• Trato personalizado
• Flexibilidad horaria

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

Recorda
que el nostre
telèfon és el:

93 555 12 48*
*El telèfon que se’ns atribueix al llistat
de la guia comercial L’Actiu no és el correcte i no pertany a la nostra clínica.

C/ Navarra, 26-28, local · El Masnou · info@bukal.es · www.bukal.es · Tel. 93 555 12 48
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MENÚ DIARIO (10€) - MENÚ FIN DE SEMANA - MENÚ INFANTIL

COMIDAS PARA LLEVAR

COMIDAS DE EMPRESA - GRUPOS - MENÚS - PICA-PICA
POLLOS, CONEJOS A LA LEÑA Y PAELLAS, TAMBIÉN PARA LLEVAR

COCINA MEDITERRANEA - TAPAS GALLEGAS
MARISCOS - PARRILLADAS Y CHULETONES
C. de Prat de la Riba, 91 (N-II) - 08320 El Masnou

Tel. 93 555 10 02 - ABIERTO TODOS LOS DÍAS
Http://casavieiraelmasnou.blogspot.com.es

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

Divendres, dissabtes
i vigílies

ESPORTS

Retorn a Tercera del CD Masnou

E

l CD Masnou torna a Tercera
Divisió, quart nivell del futbol
espanyol i categoria amb equips
del prestigi de l’Europa, Figueres, Terrassa, Cornellà o Palamós. Serà la tretzena
temporada del club a la categoria a
la qual torna una temporada després
d’haver-la perdut. L’ascens es va assolir el diumenge 30 de juny, després
d’aconseguir la segona posició al grup
primer de Primera Catalana. El Masnou
va lluitar amb equips com la Jonquera,
Horta o Farners, tots ells amb un pressupost molt superior. El rendiment de
l’equip no va ser bo a la primera volta, i
fins i tot va arribar a estar, al desembre,

en zona de descens a Segona Catalana.
Però l’equip va fer un canvi de joc i de
plantejament, i va donar més protagonisme als joves i va fer una segona
volta molt meritòria que li va permetre
passar de lluitar per no baixar a pujar
de categoria. L’ascens no va ser directe,
ja que el segon classificat disputa la
promoció. El Masnou va jugar contra el
Santfeliuenc, amb més de 700 persones a l’anada, a l’estadi de la carretera
d’Alella, i 1300 a la tornada, a Sant Feliu,
i va perdre aquesta promoció. Però amb
l’ascens de l’Olot de Tercera a Segona B,
el Masnou puja per compensació gràcies a la bona salut del futbol català.

CEDIDA

Amb l’ascens de l’Olot de Tercera a Segona B, el Masnou puja per compensació

L’equip celebrant l’ascens.

Inscripcions per a
l’activitat física per
a la gent gran

Reeixida celebració de la 5a edició
del torneig Frankfurt Parera
La platja del Masnou, referent per als tornejos
i campionats de vòlei

El curs comença el 7 d’octubre, i les sessions es fan als casals
de Can Mandri, Ocata, Can Malet i el Complex
Les inscripcions per apuntar-se al curs d’activitat física per a gent
gran es podran fer del dilluns 16 al dijous 26 de setembre, a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), ubicada al carrer de Roger
de Flor, 23. Per a inscriure’s-hi, caldrà tenir més de 60 anys, estar
empadronat al Masnou, dur el full d’inscripció omplert i signat
per qui s’inscriu –que es podrà recollir al Complex Esportiu o a
la mateixa OAC–, així com també el NIF o passaport original de
l’usuari o usuària. Per fer inscripcions a nom d’una altra persona
serà imprescindible presentar la sol·licitud signada per aquesta
persona. Cada usuari es podrà inscriure a dos dels horaris o activitats ofertes als casals de gent gran de Can Mandri, Ocata i Can
Malet, a més de les activitats al Complex Esportiu Municipal. El
curs tindrà inici el 7 d’octubre i, passat el període d’inscripcions,
les gestions es realitzaran al Complex Esportiu.

E

l cap de setmana del 15 i 16 de juny, es va celebrar, a la platja d’Ocata, la cinquena edició del torneig Frankfurt Parera de vòlei platja. En la
categoria 2X2 mixta la parella Rovira-Grau es van imposar per davant
dels altres competidors i, en la categoria 4X4 popular, els jugadors del “Pruna’s
Team” van guanyar imposant-se a un conjunt de jugadors del CV Alella “Els
que guanyaran”.
A la categoria masculina, la parella cubana formada per Juan Rosell i Yamil
Yanes es van imposar en la final a la parella formada per Agustín Correa i el
barceloní Sergi Martin. La final de consolació la van guanyar la parella BadosaFerrarini, adjudicant-se així un merescut tercer lloc.
Pel que fa a la categoria femenina, van guanyar les jugadores RiberaTriguero imposant-se a Marta-Pla, que es van haver de conformar amb el
subcampionat. García-Pérez les van acompanyar a l’últim esglaó del pòdium.
El torneig va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament del Masnou i
la Federació Catalana de Vòlei.

Jordi Matas

CEDIDA

Regidor d’Esports

Hem tancat un nou any d’activitats en què ha destacat la gran
participació de la gent des d’un bon començament. Tots els casals han mostrat una dinàmica tan activa que permet mantenir
el llistó alt i, per tant, mantenir els mateixos grups i horaris que
aquest curs. Aquests mesos d’estiu són ideals per gaudir dels
nostre entorn natural, i la platja ha de ser un bon lloc també per
realitzar els exercicis que no per fer calor hem de deixar de fer.
Us animo a seguir actius i us desitjo un bon estiu.
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COM FUNCIONA

Regidoria de Cultura

MIREIA CUXART

Des de la Regidoria de Cultura es coordina la gestió de diversos equipaments culturals al municipi, com
l’Espai Escènic Ca n’Humet, la Biblioteca Joan Coromines, la Casa de Cultura, el Museu Municipal de Nàutica
i l’Espai d’Art Cinètic Jordi Pericot, l’Arxiu Municipal i l’espai d’exposicions del Casinet, a més de coordinar
el funcionament del Servei de Correcció de Català. La desena de persones que s’hi dediquen, treballen
per poder tenir a punt els serveis i l’oferta cultural del municipi.

L’equip de Cultura es reuneix amb freqüència per coordinar les actuacions dels diferents departaments que la componen.
La Regidoria de Cultura treballa per
coordinar els servies i l’oferta cultural al municipi. Per aconseguir-ho,
ofereix a la ciutadania una programació i uns serveis, i dóna suport
econòmic i tècnic a la programació
cultural de les diverses associacions
i entitats culturals de la vila.
Aquesta programació i serveis
no seria possible sense posar en
valor el capital humà del Masnou
vinculat a la cultura i a la creació
artística. La Regidoria de Cultura
treballa per incentivar i fomentar
la creació local, i afavorir les xarxes
de relacions entre artistes mitjançant mecanismes de trobada i de
participació entre els creadors lo-
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PLURALITAT
Aquesta regidoria promou
les diverses
manifestacions
i expressions
culturals que
es donen a la
vila

cals i els agents actius relacionats
amb la cultura.
Per afavorir l’accés de la ciutadania a la cultura i fomentar nous hàbits culturals, la Regidoria ha apostat per una programació estable
de teatre, música i dansa, i treballa
per consolidar un espai dedicat a
les arts visuals. Els objectius a mig
termini s’orienten a construir una
centralitat cultural, un eix cultural
basat en el conjunt d’equipaments
i espais públics i privats de l’àmbit
central del Camí Ral.
Els àmbits en els quals també
treballa la Regidoria de Cultura són:
la cultura popular i tradicional, el
foment de la lectura, i la correcció

lingüística, així com el patrimoni
local, àmbit que implica a la ciutadania en la recerca de la identitat
local.
Els equipaments culturals
La Regidoria gestiona diversos
equipaments culturals al municipi:
l’Espai Escènic Ca n’Humet, la Biblioteca Joan Coromines, la Casa de
Cultura (actualment tancada per
reformes), el Museu Municipal de
Nàutica del Masnou i Espai d’Art Cinètic Jordi Pericot, l’Arxiu Municipal
del Masnou, l’espai d’exposicions
del Casinet, i també, el Servei de
Correcció de Català. Tots ells, engloben prop de 10 treballadors.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

M’agrada/No m’agrada

Imatges del record
Joan Colomer Tió, conegut com Joan Sereno, exercia al
Masnou com a sereno, que eren els funcionaris encarregats de la vigilància nocturna en les poblacions petites.
A l’Estat espanyol, es van establir –inicialment només
a les capitals de província– per un decret del 1834. Les
seves missions eren evitar robatoris al veïnat que tenien
assignat, avisar en cas d’incendi, anar a cercar metges
o sacerdots en cas de malaltia greu d’un veí i, a l’època
d’en Joan Colomer Tió (que es va jubilar l’any 1977), una
de les tasques que tenia assignada encendre i apagar els
llums elèctrics de forma individual. També feia de “nunci” o pregoner i avisava dels bans de l’ajuntament a la
població. A l’última Festa Major se li ha volgut retre homenatge amb la figura del sereno i pregoner, i ha visitat
diversos actes per animar la ciutadania a participar.

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

M’agrada

M’agrada que una entitat com el Club de Bàsquet el Masnou sigui capaç d’organitzar una jornada com el 3x3 de bàsquet. Aconsegueixen un dia realment entranyable al voltant de l’esport. Caldria reconèixer la tasca d’aquesta entitat i felicitar-la.
Sole Hernández

No m’agrada

Foto: M-002735. Procedència: Museu Municipal de Nàutica.
Autor desconegut

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

No m’agrada gens trobar-me molts vespres als
carrers de l’anomenada
zona de Califòrnia les
escombraries dels veïns
al mig del carrer. És una
pràctica cada vegada més
habitual i que sembla mentida que l’Ajuntament ho
permeti.
Carla Soler

Jordi Navarro pregunta:

Vaig voler col·laborar amb la Festa Major
fent una banderola, tal com ens havien demanat des de l’Ajuntament. Em vaig recórrer de punta a punta i diversos cops tot el
passeig, on se suposava que havien d’estar
penjades. L’últim cop que hi vaig passar va
ser el diumenge 30 de juny, en plena celebració del municipi, i ni rastre de la meva
banderola ni tampoc la d’un familiar meu
que també hi va col·laborar. M’agradaria
saber què ha passat.

Jaume Oliveras,
regidor de Cultura, respon:

Crec que hem de valorar de forma positiva la
resposta i acceptació d’aquesta iniciativa de
donar l’oportunitat que diferents ciutadans
de la nostra vila fessin el seu propi cartell de
Festa Major. També som conscients que la
col·locació de les diferents banderoles s’ha
efectuat de manera incorrecta i amb diferents
incidències per part de l’empresa encarregada, per això ens veiem obligats a demanar
disculpes per alguns casos ocorreguts.
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ENTREVISTA

Jordi Bover

Director del Termcat
Jordi Bover (Barcelona, 1968) és llicenciat en filologia catalana. Des
d’aquest 2013 és el director del TERMCAT, un consorci públic creat l’any
1985 per la Generalitat i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) per garantir
la bona salut de la llengua catalana d’especialitat i per evitar que amb
l’evolució social i tecnològica el català perdi els seus trets identificatius.
Diu de la seva feina que consisteix a oferir els primers auxilis a la
llengua quan ha de definir novetats. A ell i l’equip que dirigeix els
devem expressions com ara “coixí de seguretat” i no pas “airbag”. Viu al
Masnou des de fa vint anys, i recorda que el dia del seu casament, quan
anava a la seva nova llar, la vila estava de Festa Major, una bona manera
d’iniciar una nova etapa vital. Fora de la feina, no li importa tant que els
seus interlocutors puguin cometre errades en parlar, perquè sap que,
abans que res, la llengua és una eina per comunicar-se. A més a més,
el Masnou és l’espai de la vida familiar –té tres fills– i de l’oci, del qual
ocupa una bona part al Club d’Escacs del Masnou, a través del qual ha
entrat en contacte amb el món associatiu local.

En què consisteix exactament
la tasca del Termcat?
És l’organisme que oficialment s’ocupa del desenvolupament de la terminologia en català. S’encarrega que hi
hagi recursos en català en l’àmbit terminològic. Hem treballat molta terminologia, de molts àmbits diferents,
que tenim recollida en diversos diccionaris publicats i també en una gran
base de dades, que és accessible en
línia (www.termcat.cat), de manera
que quan un usuari té un dubte
terminològic pot mirar de resoldre’l
a través del nostre cercador; i en
cas que no trobi la resposta també
té la possibilitat d’adreçar-nos una
consulta personalitzada perquè la hi
resolguem. A més de tractar termes
molt específics, intentem donar
resposta a les diverses necessitats
terminològiques que impregnen
el nostre dia a dia: des de l’àmbit
de l’esport (com n’hem de dir de la
pole position o el pit lane en català?)
fins a l’economia, tristament famosa
darrerament (està ben dit “sostre” i
“terra hipotecari”?). Intentem que el
català no quedi enrere, ja no respecte del castellà, com fa uns anys, sinó
també de l’anglès.
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Els termes comencen a ser
operatius quan els aprova l’IEC?
Nosaltres, estrictament, som com
uns primers auxilis de la terminologia. A l’Institut d’Estudis Catalans,
que és la nostra acadèmia de la llengua, tenen un diccionari normatiu
de la llengua general, i d’allà surten
les paraules, allò que és normatiu;
però, nosaltres, des del TERMCAT
prenem decisions només de terminologia específica i també més a
curt termini. Pot ser que termes per
als quals nosaltres proposem una
solució no arribin mai al diccionari
normatiu perquè no es consideren
prou generals, i fins i tot pot ser
que alguna decisió que hàgim pres
ens l’arribin a rectificar des de l’IEC.
Aquesta distinció entre la llengua
especialitzada i la llengua general
marca les nostres competències, tot
i que les fronteres de vegades són
molt petites.
Com treballen per establir
un terme?
El que tenim molt clar és que hem
de treballar frec a frec amb els especialistes de l’àmbit, perquè si fem
una proposta que lingüísticament

“Al Termcat,
intentem que
el català no
es quedi en·
rere respecte
l’anglès, per
exemple”
“La llengua
catalana, al
Masnou, té
molt bona
salut”

sembla molt bona però que no té
cap acceptació per part dels experts,
perquè no la senten seva, és difícil
que l’adoptin en detriment d’un
anglicisme que ja estan utilitzant.
Davant de cada cas terminològic,
el primer que fem és fer un estudi
aprofundit sobre quin ús hi ha, què
fan les altres llengües, romàniques
sobretot, consultem els especialistes més representatius d’aquell
àmbit per veure què diuen i, a partir
d’aquí, què estarien disposats a
dir. Sovint fem unes sessions de
normalització en què apleguem un
conjunt representatiu d’especialistes per tractar diversos termes. Les
decisions finals les aprova el Consell
Supervisor, format per membres de
l’IEC i el TERMCAT, les quals queden
reflectides a les seves actes de reunió; després es publiquen al Diari
Oficial de la Generalitat i se’n fa la
difusió corresponent.
En general, s’adopten les
solucions proposades?
Veuen com se’n generalitza l’ús?
Sí, tenint en compte que de vegades
estem parlant d’àmbits molt especialitzats. Per exemple, en àmbits com
la nanotecnologia o la teledetecció,
on potser els especialistes que hi
ha són una cinquantena. També hi
ha termes més propers a la llengua
general, és clar, que han tingut força
èxit, com ara “coixí de seguretat”, la
nostra alternativa a l’”airbag”, que
es va utilitzar als anuncis de la tele i
tot. També hi ha termes que no han
acabat d’arrelar, potser perquè no se
n’ha fet una difusió prou bona.
Per exemple?
En l’àmbit de les noves tecnologies, que sempre han estat molt
bel·ligerants amb les alternatives
proposades, en tenim un exemple
recent: “bloc” / “blog”. Hi havia un
corrent que deia que s’havia de
mantenir l’anglicisme, i un altre
que deia que era millor fer una metàfora: mantenir el “bloc” amb “c”,
com un bloc de notes. Vam triar la
segona opció, però vam rebre força
crítiques i la decisió final de l’IEC,
al qual estem supeditats, va ser
canviar-ho, i ara el que és normatiu
és escriure “blog” amb “g”. Això no
és gaire habitual. Recordo també
el cas de “chat”: inicialment havíem
proposat “tertúlia” i al final es va
quedar com a “xat”.

Jordi Bover resideix al Masnou
des de fa prop de
vint anys i és un
membre actiu del
Club d’Escacs del
Masnou.

CEDIDA

Com veu la situació de la llengua
al Masnou?
En l’ambient en què em moc i la
gent que conec puc dir que el
català té molt bona salut; sempre
podem fer-hi matisos, és clar. Jo
crec que d’alguna manera s’haurà
d’acceptar que el català anomenat light tingui més presència.
Serà inevitable que vagin entrant
algunes formes que fa uns anys
s’haurien condemnat: potser
s’haurà d’acceptar que hi hagi un
català una mica menys genuí que
el que s’hauria imaginat en el seu
moment. Però, per la resta, jo crec
que en general –i ho veig amb els
meus fills, que van a l’escola--, és
possible comunicar-se amb tothom
en català. Fins i tot, amb gent que
conec que són castellanoparlants,
jo m’hi adreço en català i ells ho fan
en castellà i no hi ha cap problema
de comunicació. És evident que la
gran força que té el català és que
sigui la llengua vehicular a les escoles. Tots sabem, però, que hi ha
moltes escoles en què, tot i que la
llengua vehicular és el català, no
és la llengua del pati. Això pot ser
un problema, també: que el català

“D’alguna
manera
s’haurà d’ac·
ceptar que el
català ano·
menat light
tingui més
presència”
“El fet que
es digui
una cosa no
significa que
forçosament
estigui ben
dita”

quedi circumscrit a uns registres
específics i no sigui la llengua dominant.
I en termes generals?
En el meu àmbit, que és el del
llenguatge especialitzat, però segurament és aplicable també a la
llengua general, crec que és clau el
nivell i la disciplina lingüístics dels
docents. Per exemple, si es decideix
que “maquinari” és l’alternativa a
“hardware”, això tindrà èxit quan
les persones que han de difondre
aquesta terminologia, els professors universitaris, la utilitzin a les
seves classes. Perquè els estudiants
ja trobaran natural des del primer
dia l’ús de “maquinari”.
Però el problema no són sempre
els neologismes, no?
No. També hi ha falques com la del
“bueno”, molt difícils d’eradicar,
però que s’allunyen de la nostra feina. El fet que es digui una cosa no
significa que forçosament estigui
ben dita: el criteri de l’ús no és suficient per acceptar-la. Hi ha d’haver
un equilibri necessari entre l’ús i
allò que és coherent amb la manera

com s’ha desenvolupat la llengua
fins ara. Hi ha una cosa que es diu
“el geni de la llengua”, que s’ha d’intentar preservar; si no, al final pots
acabar acceptant qualsevol construcció, com ara dir “fi de setmana”,
en comptes de “cap de setmana”.
Estrictament, podria ser semànticament justificat, però hi ha una tradició que cal tenir en compte.
Els moviments socials, com ara
el sobiranisme, tenen un reflex
en la situació de la llengua?
El debat de què passaria amb una
Catalunya independent és ara molt
viu, i en principi sembla que hi ha
el consens que això seria molt positiu per al català, atès que obriria
les portes a un reconeixement més
ampli, amb el benentès que aquesta oficialitat més gran no sempre
n’assegura l’ús. Si la llengua dels
patis dels col·legis continua sent
el castellà, serà efímera la victòria
del català. Però és evident que el
procés sobiranista posa damunt la
taula una sèrie de possibilitats per
al català, com l’oficialitat a Europa,
que no poden ser altra cosa que
positives.
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TRIBUNA POLÍTICA

Eduard Garcia
Portaveu del
Grup Municipal
de CiU

Marta Neira
Portaveu del
Grup Municipal
del PSC

Màxim
Fàbregas

Portaveu del
Grup Municipal
d’ICV-EUiA-E
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Pacte Nacional pel Dret a Decidir
El passat 26 de juny, es constituí el Pacte
Nacional pel Dret a Decidir, com a expressió d’un dels principis fonamentals de tota
democràcia: donar l’opció al poble de Catalunya de decidir el seu futur. Cal destacar que a l’acte de constitució hi assistiren
representants de les institucions més representatives del país, del món local, dels
agents econòmics i socials, de les entitats
culturals i cíviques i de les forces polítiques
favorables a l’exercici del dret a decidir i de
la celebració d’una consulta sobre el futur
polític de Catalunya.
Aquesta constitució responia a la voluntat que el passat 6 de maig, el president
Mas, en la cimera pel dret a decidir, havia
manifestat: la voluntat del Govern de la Generalitat de constituir el Pacte Nacional pel
Dret a Decidir, com a punt de trobada i de
participació de tots els agents i institucions
catalanes que permetés garantir un procés
democràtic, transparent, de respecte de la

pluralitat d’opcions a través de la deliberació
i diàleg en el si de la societat catalana, amb
l’objectiu que el pronunciament que resulti
de l’exercici del dret a decidir sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular.
Així doncs, cal veure aquest acte de
constitució com un acte de cohesió, en què
la societat civil, les entitats, els partits polítics i el Govern han mostrat la seva voluntat
que els catalans puguin decidir lliurement
i pacíficament el seu futur a través d’una
consulta.
Tot i que les entitats que participaren a
l’acte presenten opinions i propostes diverses pel que fa a la relació entre Catalunya i
Espanya i les prioritats que a dia d’avui hem
d’establir com a país, tots els assistents coincidiren que cal consultar el poble de Catalunya i que la manera de dirimir aquesta
diversitat d’opinions és a través del vot.
El dret a decidir és una aposta per la
democràcia ja que es posa de manifest que
per participar del dret a decidir no cal con-

siderar la mateixa solució per a les relacions
entre Catalunya i Espanya.
Un dels principals compromisos sorgits
fou que el president de la Generalitat traslladarà formalment al president del Govern
espanyol la voluntat expressada per tots els
assistents a la trobada de permetre al poble
de Catalunya exercir el seu dret a decidir a
través d’una consulta.
És important, però, seguir treballant per
eixamplar el Pacte Nacional així com la redacció d’un text de referència que constati
el suport social al dret a decidir que existeix
a Catalunya.
El dret a decidir no és una idea d’un govern, sinó que és un procés que sobrepassa
la dinàmica dels partits i de la política i que
inclou una àmplia majoria de la societat catalana. Amb aquest Pacte, es constata que
el dret a decidir és un procés que uneix el
gruix del país. És ara la nostra obligació fer
les coses bé, amb diàleg, rigor i seriositat
però sense renunciar a res.

Sense Banderes Blaves per culpa
d’ERC i CiU
Ara fa una any, la revista El Masnou Viu
publicava a tota plana la concessió d’una
segona bandera blava a les nostres platges. A la mateixa revista, el regidor de
Medi Ambient acabat de nomenar, Sr.
Jordi Matas, deia: “Ha estat agafar Medi
Ambient i hissar les dues banderes. Però
el mèrit és de qui ho ha aconseguit, del
fins fa poc regidor de Medi Ambient,
Eduard Garcia”.
Si fa un any era una victòria del regidor obtenir una bandera més, ara també hauria de ser un fracàs del regidor

perdre-les les dues, no?
Però és que el que és vergonyant és
el fet d’assenyalar el Càmping Masnou
i les guinguetes com a responsables
de la pèrdua (tot i que són els primers
interessats a mantenir la qualitat de les
nostres platges) i voler defugir de tota
responsabilitat. El govern d’ERC i CiU no
ha fet res i el Sr. Matas s’ha limitat a fer
una carta. I prou...
I nosaltres ens preguntem: qui ha
sancionat les guinguetes? Qui no ha vetllat per la qualitat de les anàlisis d’aigua?
Si fem memòria, les guinguetes han
ocupat el mateix espai que els anys ante-

riors, i no hi ha passat mai res. Ara no. La
qualitat de l’aigua ha estat sempre bona
i ha servit. Ara no. Què ha canviat, doncs,
quin és el fet diferencial?
Jo us ho explicaré: el regidor.
Efectivament, ell ha liderat el canvi
de criteri envers la platja sotmetent les
guinguetes a base de sancions. Ell és el
responsable de no demanar les contra
anàlisis i de vetllar pels interessos del
Masnou.
Per això vam demanar que considerés la seva dimissió. El Masnou no es pot
permetre més pífies protagonitzades
pels membres del govern d’ERC i CiU.

Dos anys perduts!
Després de dos anys de govern de CiU i
ERC, el balanç no pot ser més decebedor. La
qualificació de l’acció de govern en aquest
temps no pot ser cap altra que la de desencert, paràlisi total i oposició a l’oposició.
Desencert perquè la major part de les
poques decisions que s’han pres han empitjorat les situacions anteriors.Tot i que, malgrat la crisi, el pressupost de Manteniment
no para de créixer; els carrers, les places i els
jardins del nostre municipi són cada vegada
més bruts i abandonats. La crisi ha servit,
però, per justificar la degradació de les polítiques socials que, en el període 2003-2011,
havien impulsat els Governs en els quals va
participar ICV-EUiA. L’augment d’un 45% en
les quotes de les escoles bressol, la nova
taxa de clavegueram i l’augment de les tarifes de l’aigua, l’intent fracassat de tancar
l’Escola de Música i la disminució del pressupost destinat a les polítiques per a dones,

joves, gent gran, immigrants i cooperació
en són mostres.
Paràlisi total perquè les omissions superen de llarg a les accions. La urbanització del
Parc Vallmora segueix esperant, tot i que als
calaixos municipals el Govern anterior deixà
2 milions d’euros per executar-la. També s’hi
han estat dos anys els projectes i els diners
per urbanitzar Artesa de Segre i per crear un
centre d’empreses a la Casa del Marquès. I
també hi eren els projectes i els diners per
construir horts urbans, per arranjar l’espai
públic de Bell Resguard i per actuar a la
cruïlla Torrent Umbert-NII (ara només queden els projectes). Malgrat les cinc mocions
que s’han aprovat en aquest període, s’han
abandonat les polítiques d’Habitatge (reduint l’Oficina Local d’Habitatge a la mínima
expressió) i també les actuacions de Planejament (El Pla Especial de Protecció de
Patrimoni i l’Estampadora encara dormen
el somni dels justos).

Oposició a l’oposició perquè, en moltes
ocasions, el Govern ha fet d’oposició, votant
en contra de propostes, moltes d’elles presentades per ICV-EUiA, destinades a millorar la seva acció de govern: CiU i ERC han dit
no a les nostres propostes de bonificar en
un 50% l’IBI als joves i la gent gran, a destinar diners a ajudar les famílies en perill
de desnonament, a donar subvencions a
les famílies usuàries de les escoles bressol
municipals i també a augmentar els diners
destinats a Ensenyament i Habitatge.
ICV-EUiA seguirem treballant per intentar que el Govern rectifiqui i perquè, en interès del Masnou, recuperi el temps perdut
i el balanç final del mandat sigui més positiu
que l’actual.
I, tot i que la crisi continua presidint
les nostres realitats, volem desitjar a totes
les famílies del Masnou que, dins les seves
possibilitats (algunes d’elles escasses), gaudeixin d’unes bones vacances!
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Jaume
Oliveras

Portaveu del
Grup Municipal
d’ERC-Acord
pel Masnou

Federico
de las Heras
Portaveu del
Grup Municipal
del PP

Frans Avilés
Portaveu del
Grup Municipal
del GIM

La participació clau de l’èxit
de la Festa Major
Després dels dies intensos de la Festa
Major d’enguany crec que el balanç
que es pot fer és molt positiu. Amb el
lema “Omplim d’Art el Masnou” s’ha
aconseguit moure molta gent al voltant
d’aquest eslògan: amb les arts visuals,
les lletres, les actuacions musicals, la
dansa i les arts escèniques en general.
Però el que ha estat més important és la
resposta dels nostres veïns i veïnes. Una
demostració de ganes de passar-s’ho
bé, de gaudir de la cultura, de les acti-

vitats als carrers i a les places del Masnou. La multitud d’actes han omplert
els nostres carrers, i anessis on anessis,
sempre hi havia un munt de gent. Les
entitats de la vila, les de sempre i també les noves que han anat sorgint, han
contribuït de manera decidida a fer millor la nostra Festa Major. La participació
de comerciants i restauradors també ha
contribuït a gaudir d’aquesta festa. La
cultura ha de continuar sent una aposta
estratègica per aquest municipi, perquè
la cultura també és un factor que ajuda
a la promoció del municipi i a reactivar

la seva activitat econòmica. Un poble
viu és aquell que també vol viure amb
intensitat les seves festes. Un poble viu
és aquell que entén que la cultura no és
un luxe, sinó una oportunitat per tirar
endavant, per fer el poble més dinàmic
i generador de noves oportunitats. Per
combatre l’actual situació de crisi econòmica no només és necessari reforçar
les polítiques socials i els serveis públics
pels quals aposta aquest ajuntament.
També és necessari apostar per la cultura i ajudar a la reactivació econòmica
del nostre municipi.

Banderitis aguditis
Banderitis aguditis, o com usurpar l’espai
públic, uns pocs, amb l’aquiescència del
Govern municipal. Perquè això és, exactament, el que ha succeït durant els dies
de la festivitat de Sant Joan fins a la Festa Major del Masnou.
En un fet sense precedents, els fanals del passeig Marítim, així com bona
part dels de la zona urbana de la carretera, van ser coberts de banderes estelades. Un acte perfectament organitzat
i nocturn, del qual el nostre govern no
va poder quedar al marge, bé per l’acció
directa o per l’omissió interessada. Perquè no hi ha cap altra explicació davant
la meditada negligència per retirar-les.
Es van situar en espais comuns del mu-

nicipi, espais que són de tots i no privatius de qui sigui partidari de l’estelada
independentista, o de qualsevol altra
creença.
Des de les nostres posicions polítiques, advoquem pel respecte com a
principi bàsic de convivència i respectem, no sempre amb reciprocitat, que
cadascú manifesti els seus colors des
d’on millor li sembli: en la seva vida social, privada, o a la balconada de la casa
seva, però no a la casa de tots.
Aquesta arrogància i sentit d’impunitat són una mostra del tarannà dels
qui van executar l’acció, que amb prou
feines va tenir rèplica “solidària” en les
balconades del Masnou. És lògic, els
veïns estaven per la festa de tots, la tra-

dicional revetlla de Sant Joan i la festa
de Sant Pere.
Quant a l’Equip de Govern que ho
ha consentit, no és d’estranyar. Ja van
declarar el Masnou poble lliure, català
i sobirà, en un acte simbòlic, però buit
de tota legitimitat. I segueixen en la seva
línia, obviant una gran part de la realitat.
Bé, doncs amb nosaltres que no hi
comptin. El Partit Popular del Masnou ha
apostat per la sensatesa i pels projectes
d’interès per al municipi, en benefici de
tots els veïns, sense exclusions, i així ho
seguirem fent. Però potser ha arribat el
moment de marcar un ratlla amb aquells
que ens volen separar i s’obstinen a demostrar-ho, trepitjant sense dubtar els
béns comuns, que són de tots.

Activitat municipal
En el ple passat, del mes de maig, i
a proposta d’aquets grup, el Ple de
l’Ajuntament va aprovar per unanimitat una moció per instar l’Equip de
Govern a l’elaboració d’una ordenança
específica per regular el consum d’alcohol a la via pública i al Port Esportiu
del Masnou.
La iniciativa parteix de la constància existent al municipi de l’augment
del consum de begudes alcohòliques
a la via pública i al port.
El nostre grup entén que al Masnou
hi ha una considerable oferta d’oci, especialment a l’estiu, concentrada al
Port Esportiu, guinguetes de platja i
terrasses a diversos punts del terme
municipal, i que aquesta oferta ofereix
ja als joves la possibilitat de consumir
alcohol d’una manera responsable i

sota el control de les forces de seguretat, sobretot pel que fa a la normativa
de consum de menors, i que per això
és necessari regular-ne el consum a la
via pública.
Com que la normativa no entrarà
en vigor en breu, tot indica que amb els
terminis legals podrà veure la llum a finals d’any, també es va aprovar realitzar
una campanya informativa completa
entre la joventut que es concentra a la
zona d’oci nocturn del Port Esportiu del
Masnou, i d’altres zones de la vila. Se’ls
explicarà la futura posada en marxa de
l’ordenança i se’ls informarà de les conseqüències de l’abús de l’alcohol.
D’altra banda el nostre grup va
mostrar, en el passat ple de juny, la
seva preocupació per l’estat del solar
que en el seu dia va ocupar l’empresa
DOGI, i les molèsties que està causant

al veïnat el seu abandonament, sobretot a causa de la presència del mosquit
tigre. La paralització de les obres previstes farà que, lamentablement, no es
pugui gaudir dels equipaments previstos en uns quants anys, motiu pel qual
s’ha de controlar l’estat del solar de
manera continuada.
També ens preocupa, i molt, l’estat
de deixadesa que presenta la zona residencial del sector Llevant-La Colomina.
A banda de la presència d’ocupes, la
zona presenta manca de neteja i la majoria del mobiliari urbà, que és escàs,
està malmès. Esperem que l’equip de
govern actuï de forma contundent en
aquesta zona, doncs ja son molts els
veïns que hi viuen.
Per últim, volem desitjar a tots els
masnovins que gaudeixin d’aquest estiu i de les ben merescudes vacances!

EL MASNOU VIU juliol 2013

29

ENTITAT

ELENA ALCINA

L’ànima de les FesteS
Comissió de Festes del Masnou

Representants de les entitats que formen la comissió de festes.
La Comissió de Festes del Masnou
és un òrgan de participació en què
entitats i ciutadans es reuneixen juntament amb la Regidoria de Cultura
per organitzar les activitats que conformen el cicle festiu. Per treballar més
en concret les diferents celebracions
populars, la Comissió de Festes es
divideix en diferents comissions de
treball. Actualment, estan en funcionament la comissió de Nadal i Reis,
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CONSENS
Aquest
col·lectiu
treballa des
del consens i
configura la
programació
de les festes
amb l’opinió
de tots

Carnestoltes, Sant Joan (Flama del
Canigó) i Festa Major. Les reunions
es convoquen des de la Regidoria de
Cultura i se celebren normalment al
vespre.
Aquestes reunions serveixen per
coordinar els actes i activitats amb
l’objectiu de preparar una programació equilibrada i dirigida a tots els
públics. Des de la Regidoria, es proposa un calendari inicial amb els actes

institucionals i les entitats presenten
a la Comissió les seves propostes
d’activitat. Les diferents comissions
treballen des del consens i configuren
la programació de la festa amb l’opinió de tots.
Només en la programació de la
Festa Major col·laboren més de 90
entitats, col·lectius i ciutadans particulars, amb l’objectiu de celebrar i gaudir
d’una Festa Major de tots i per a tots.

AGENDA.

Del 15 de juliol al 20 de setembre de 2013

Preu: Les activitats seran gratuïtes.
Els tiquets de la Fira Gastronòmica
seran de 6 euros, el mateix dia, i hi
haurà descompte en la venda anticipada al Mercat Municipal.

JULIOL

Ho organitza: Associació de Venedors del
Mercat Municipal amb la col·laboració de
l’Ajuntament

Dimecres 17
De 18 a 20 h / Els Vienesos

De 19 a 2 h / Pista esportiva Pau
Casals

Classe de cuina:
Entrants d’estiu
i menjar argentí
Ho organitza: Associació Cultural Luz del Alba

19 h / C. Agricultura, 16-18 1r 4a

After Work - Family
Edition
Ens visitaran les titelles de la companyia Aseismanos producciones
i compartiran amb els més petits
les seves Historias Fabulosas con la
liebre y la tortuga.
Més informació i reserves al telèfon
93 177 11 81 i a l’adreça electrònica
events@coworkingmaresme.com
Preu: 3 euros per adult
Ho organitza: Coworking Maresme

Divendres 19

Gran nit de flamenc
i ball
Després de no poder celebrar el
quart Festival d’Art flamenc del
Masnou a causa de la pluja, arriba
una gran nit de festa amb cant i
dansa. Hi haurà barra de bar per
poder sopar.
Ho organitza: Associació Cultural Luz del
Alba

22 h / Plaça d’Ocata

Ballada de Sardanes
amb la Cobla Iluro de
Mataró
Ho organitza: Agrupació Sardanista del
Masnou

Diumenge 21

21 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre: Dies estupends
Fi de curs dels tallers de teatre per
a joves de Gent del Masnou
Ho organitza: Gent del Masnou

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet
(Fontanills, 77-79)

Teatre: Històries
Fi de curs dels tallers de teatre per a
adults de Gent del Masnou.
Ho organitza: Gent del Masnou

Dissabte 20

Dissabte 27

Dimarts 10

10 h / Plaça de Ramón y Cajal

Mercat de segona mà
Ho organitza: ADAC

Dimarts 23

VII Torneig vòlei platja
2x2, Pro DISMA
Preu: 15 euros per participant
Les inscripcions es tancaran el dijous 18 de juliol, a les 22 h.
Més informació a: voleyplaya@
disma.cat o al telèfon 645 525 491
(Mario)
Ho organitza: DISMA

De 19 a 00 h / Mercat Municipal i
botigues de l’entorn

Shopping Night, nit
de compres

9.30 h / Torrent Can Gaio

Deixalleria mòbil
Fins al 28 de juliol.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

12 h / Platja d’Ocata i altres espais

Ple de Riure, XVII
Festival Internacional
de Teatre Còmic
Fins al 27 de juliol. Més informació
a les pàgines 16 i 17 d’aquesta publicació, o a www.plederiure.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / sala capitular de l’Ajuntament

Conferència: “Ens en
sortirem? Reflexions
a mig camí”
A càrrec de Salvador Cardús i Ros

AGOST

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20.30 h / Jardins de Can Malet

El Masnou a Salvador
Espriu

Dimarts 6
9.30 h / Pau Casals

Deixalleria mòbil
Fins a l’11 d’agost.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 20
9.30 h / Aparcament Amadeu I

Deixalleria mòbil

Any Espriu 1913/2013
El Masnou ret homenatge al poeta
català Salvador Espriu amb un
concert a càrrec de Sabina Witt y
Guillermo Rizzotto basat en textos
d’Espriu. Abans del concert la ballarina Marta Carrasco oferirà una
nova creació; una petita peça de
dansa-teatre intensa i apassionada,
acompanyada de la música de
Lluís Llach.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

De 16.30 h a 19.30 h / Espai
Familiar Ludoteca

Tallers de pintura
i dibuix artístic per a
nens i famílies. Jornada
de Promoció per al curs
2013-2014
Durant els dies 16, 18, 23 i 25 de
setembre.
Més informació al telèfon
665 476 533 o a l’adreça electrònica
victutorrelles@hotmail.com
Ho organitza: ADAC

Dimarts 17
9.30 h / Pau Casals

Deixalleria mòbil
Fins al 22 de setembre.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Fins al 25 d’agost.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres 30
10.30 h / Platja d’Aro

Estada de vuit dies
a Platja d’Aro
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

9 h / Platja d’Ocata

Dilluns 16

SETEMBRE

Fins al 8 de setembre. Hi poden accedir tots els veïns i veïnes del Masnou,
Alella i Teià, que han d’identificar-se
amb la targeta d’usuari o amb un
document oficial que acrediti la pertinença a un d’aquests tres municipis.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

HEM CANVIAT D’ADREÇA
C/ Puerto Rico, 12 - El Masnou - Tel. 93 540 90 72

Ofrena floral de la Diada
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

15 h / Naccional II i corredor
mediterrani ferroviari

Via Catalana cap a la
Independència. Cadena
humana
Ho organitza: Assemblea Nacional Catalana
i Omnium Cultural

Taller: Tècniques de
muntatge de bijuteria

Deixalleria mòbil

FEM TRACTAMENTS D’ESTÈTICA I PERRUQUERIA
DEPILACIONS LÀSER
QUERATINA

12 h / Plaça Onze de Setembre

De 10 a 14 h / Edifici Centre

9.30 h / Torrent Can Gaio

PERRUQUERIA I ESTÈTICA

Altres informacions

Dissabte 14

Dimarts 3

AROA

Dimecres 11

Últim dia d’inscripció: 11 de setembre. Inscripció per correu electrònic: lacolladelhort.elmasnou@
gmail.com. Més informació: http://
lacolladelhort-elmasnou.blogspot.
com.es/p/tallers-monografics.html
Ho organitza: La Colla de l’Hort

L’ horari d’estiu de la Biblioteca, durant els mesos de
juliol i agost, serà el següent:
de dilluns a dijous, de 15.30 a
20.30 h; divendres, de 9.30 a 13
h i de 15.30 a 20.30 h; dissabte
tancat.
Al web de l’Ajuntament del
Masnou, hi podeu consultar
tota la informació d’aquesta
agenda i tota l’actualitat municipal actualitzades: http://www.
elmasnou.cat.
Tertúlia literària al voltant
del llibre Las mujeres que
corren con los lobos
L’entitat Dones per la Igualtat
del Masnou organitza una
reunió, dos dissabtes al mes,
d’11 a 12.30 h, a la seva seu (al
Casinet), per llegir i comentar el
llibre Las mujeres que corren con
los lobos, de l’autora Clarissa
Pinkola Estés.
Per a més informació, truqueu
al telèfon 655 55 00 27.

@cellerdelmar
cellerdelmar

Venda de vins, caves i licors, cursos de tast
i una mica de tot
Àngel Guimerà, 12, baixos - 08320 El Masnou
Tel. 93 540 29 53 - cellerdelmar@ferranpinel.net
www.cellerdelmar.com
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