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Can Ventura
des de 1964

Horari: Dilluns, de 9 a 13 h. 
Dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte, de 8 a 13.30 h. 

Els divendres també obrim a la tarda, de 17 a 20 h

Pg. Romà Fabra, 18 - El Masnou
Tel. 93 555 73 95

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

pollastres ecològics (per encàrrec)

Especialitats mèdiques afiliades a les principals mútues

Oftalmologia: Dr. Joaquín Mauricio
Osteopatia: Sr. Juli Bustos
Ginecologia: Dr. Vicenç Díaz de Brito, 
Dra Gisela Palomar i Dr. Cristian Rios
Cirurgia general i de l’aparell digestiu: 
Dr. Jordi Comajuncosas
Psiquiatria: Dra. Gloria Cruceta
Podologia: Sra. Marta Gómez
Medicina general / Geriatria: 
Dr. José Mª Cuartero 
Anàlisis clíniques: Laboratori Echevarne
Reeducacions psicopedagògiques: 
Sres. Núria Estragués i Anna Mauricio
Reeducació en necessitats educatives 
especials (NEE) · Reeducació en escriptura / 
Disgrafia (trastorn del gest gràfic)

C/ Navarra, 58 - El Masnou - Tel. 93 540 75 42
www.agoraclinicmaresme.com
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CARTA DE
L’ALCALDE

Iniciem aquest any 2016 ja amb la concreció d’un bon grapat de temes. Amb la signatura 
del nou contracte de recollida d’escombraries i neteja viària, la nova empresa iniciarà la 
seva feina a partir del 15 de febrer: maquinària nova i substitució progressiva dels actuals 
contenidors de reciclatge. En farem un seguiment estricte esperant veure uns bons resul-
tats. Això coincidirà amb aquest mes de febrer, que iniciarem una campanya de civisme 
per a la qual necessitem la col·laboració dels veïns i veïnes del Masnou. La millora de la 
neteja i de l’estat de la via pública són dues de les grans prioritats d’aquest Govern. També 
aquest mes de febrer, el dia 4, es constituirà, per fi, el Consell de la Vila com a òrgan de 
participació general del Masnou. D’altra banda, com podem veure en aquest número d’El 
Masnou Viu, el Centre d’Empreses Casa del Marquès fa un balanç molt positiu de la seva 
activitat de suport a l’emprenedoria. Així mateix,  iniciem la nova programació de l’Espai 
Escènic Ca n’Humet i, també en l’àmbit cultural, voldria destacar l’exposició sobre els jueus 
que fugien de l’Holocaust i la seva relació amb Catalunya. El Masnou, després de Girona, 
ha estat el primer municipi del país que pot gaudir d’aquesta gran exposició. En l’àmbit 
esportiu cal felicitar un cop més el Club de Patinatge del Masnou pels èxits assolits, aquest 
cop al campionat de Barcelona.

Però no tot ha estat positiu. L’empresa Tau, responsable del contracte de les obres del Parc 
Vallmora, ha fet fallida. Esperem que els propers dies es pugui fer ja la cessió del contracte 
a la nova empresa. La represa de les obres i les millores que volem introduir en aquest 
projecte són, en aquests moments, una de les màximes preocupacions d’aquest Govern.

També ens volem felicitar per la constitució del nou Govern de Catalunya. L’acord parla-
mentari que s’ha produït per part de les forces sobiranistes ha permès la constitució d’un 
nou Govern presidit per Carles Puigdemont, amb l’objectiu d’assentar les bases del que 
ha de ser la nova República Catalana.
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Un cop consolidat, el centre té com a repte la dinamització del seu entorn 
empresarial i la creació de sinergies

viat, el Centre d’Empreses 
Casa del Marquès, inaugu-
rat el 31 de maig del 2014, 
celebrarà el seu segon 

aniversari. Un projecte llargament 
esperat i desitjat per equips de go-
vern i municipis diferents –és un ser-
vei mancomunat que compta amb la 
col·laboració dels municipis d’Alella 
i de Teià–, quan s’ha posat en funci-
onament ha demostrat que també 
responia a una necessitat existent: 

contribuir a la promoció de l’econo-
mia fent costat als emprenedors i les 
empreses de constitució recent.

Ara per ara, dels 18 despatxos 
existents, tots es troben ocupats ex-
cepte un, pel qual ja s’havien interes-
sat diverses persones en el moment 
de tancar aquesta edició. El preu 
del lloguer d’aquests espais oscil·la 
entre els 150 i els 394 euros al mes, 
subministraments inclosos, i amb bo-
nificacions per als dos primers anys 

de vida de l’empresa. Quant a l’espai 
coworking, on les persones emprene-
dores i les petites empreses poden 
tenir tots els mitjans necessaris per 
desenvolupar-ne la gestió, n’hi ha 
dos de lliures.

Entre les empreses i professionals 
que s’hi allotgen, tot i que es tracta 
d’un viver d’empreses generalistes, 
sí que s’ha detectat una coincidència 
dins l’àmbit de les tecnologies de la 
comunicació i la informàtica. Com 

A

SòNIA HERNáNDEz
Els despatxos que ofereix l’equipament tenen un preu de lloguer que oscil·la entre els 150 i els 394 euros.

  TECNOLOGIES DE 
  LA COMUNICACIÓ    

Moltes de 
les empreses 
allotjades es 
dediquen a les 
tecnologies de 
la comunicació

el centre d’empreses casa 
del marquès s’acosta al segon 
aniversari amb gairebé plena 
ocupació dels seus espais

EN PoRTADA



5EL MASNOU VIU    GENER 2016

que, a més, són temes molt presents 
i amb molta importància en l’àmbit 
empresarial i l’economia actual, 
aquests aspectes centren moltes de 
les accions formatives que es realit-
zen al Centre d’Empreses.

Des del Servei de Creació i Con-
solidació –allotjat també a la Casa del 
Marquès–, s’orienta i ajuda les perso-
nes que decideixen engegar la seva 
pròpia empresa. Els cursos de forma-
ció i les tutories són altres dels serveis 
a l’abast dels usuaris del Servei. 

A la Casa del Marquès es troba el 
PAE (Punt d’Atenció a l’Emprenedor), 
que ocupa la desena posició pel que 
fa al nombre d’usuaris en la llista de 
PAE de tots els municipis de Barce-
lona, segons una estadística que va 
elaborar la Diputació al mes de se-
tembre. El Masnou, amb aquest ser-
vei, es posa per davant de municipis 
com Sabadell, Santa Coloma de Gra-
menet, Rubí, Martorell o Manresa. En 
aquest servei, el Centre d’Empreses 
Casa del Marquès, l’any 2015 ha atès i 
assessorat 179 projectes per a la cre-
ació empreses i hi ha donat suport. 
D’aquests projectes, 68 han abando-
nat, 44 han acabat en la creació de 
noves empreses i 67 estan en curs. A 
més, des de la Casa del Marquès s’ha 
tramitat l’alta de 29 empreses, de les 
quals 4 han estat societats limitades i 
25, autònoms.

També s’impulsa l’activitat 
econòmica de l’entorn amb el pro-
grama Reempresa, que treballa per 
impulsar i estructurar la transmissió 
d’empreses, evitant així el tanca-
ment de negocis econòmicament 
viables i la destrucció d’ocupació al 
municipi. Igualment, amb la voluntat 
de difondre l’esperit emprenedor i 
per familiaritzar els escolars amb els 
recursos de la Casa del Marquès, es 
du a terme el programa Cultura em-
prenedora a l’escola, al qual enguany 
participa l’escola Ocata. Amb l’asses-
sorament dels recursos del Centre 
d’Empreses, els escolars han creat 
una cooperativa anomenada ándele, 
ándelee, que es dedica a fer pinyates 
i altres objectes festius inspirats en 
l’estètica i el folklore mexicà.

Per als més joves que decideixen 
crear la seva pròpia empresa, s’or-
ganitza des d’aquest equipament el 
premi d’emprenedoria jove, que avi-
at convocarà la quarta edició, i que 
vol ser una empenta en els primers 
passos de la creació d’una empresa 
per part del jovent.

Mirant cap al futur, el Centre d’Em-
preses Casa del Marquès vol assolir 
la consolidació dels seus serveis, 
mantenir el grau de satisfacció que 
s’ha detectat fins al moment i esde-
venir un agent clau en la dinamitza-
ció empresarial de la zona. Un dels 
projectes que s’estudia reprendre 
és els de Cafè i empresa, que reunia 
professionals i emprenedors del 
teixit empresarial i econòmic del mu-
nicipi per reflexionar al voltant d’un 
tema concret que desenvolupava un 
expert. També es vol repetir l’èxit de 
les Jornades Enlaira’t, organitzades 
conjuntament amb els ajuntaments 
de Teià i Alella, que van servir per es-
tablir sinergies i interrelacions entre 
els diferents agents del sector. 

Al maig celebrarà el seu segon 
aniversari amb diverses activitats, 
que es faran públiques aviat, entre les 
quals destaca una jornada de portes 
obertes a l’equipament. L’edifici de la 
Casa del Marquès és un dels atractius 
més importants del Centre d’Empre-
ses. A més dels 18 despatxos i la zona 
de coworking, es disposa de 3 sales de 
reunions a disposició de les empreses 
allotjades i d’un auditori. A més a més, 
els professionals i empreses que vul-
guin domiciliar l’empresa allà també 
poden fer-ho. Per tot plegat, la Casa 
del Marquès ha aconseguit esdevenir 
un dels punts més notables de l’activi-
tat empresarial del municipi.  

sílvia folch 
Regidora de Promoció 
Econòmica

Per a aquest mandat, del qual ja 
portem sis mesos, ens vam pro-
posar donar un impuls notable 
al Centre d’Empreses Casa del 
Marquès. A punt de celebrar-ne 
el segon aniversari, ja no es tracta 
només de consolidar-ne l’oferta 
com a viver d’empreses i el paper 
clau en el teixit empresarial del 
Masnou, sinó que hem de fer una 
aposta decidida per projectes en-
grescadors capaços de dinamitzar 
i revitalitzar l’activitat empresarial. 
Tenim l’equipament i la voluntat, 
però també necessitem la compli-
citat d’emprenedors i empreses del 
nostre territori. 

Els emprenedors allotjats valoren positivament el servei.

Gerard Casero i Àlex González, 
socis de l’empresa Wàncora, 
allotjada a la Casa del Marquès

Per què van decidir allotjar-se al Centre d’Empreses Casa 
del Marquès? 
Abans de tenir el nostre despatx a la Casa del Marquès, està-
vem allotjats a un local del Bell Resguard, com a autònoms. 
Passàvem cada dia per davant de la Casa i un dia vam veure 
que començaven les obres i que farien oficines per a em-
prenedors. Des d’aquell dia sabíem que volíem començar la 
nostra empresa a la Casa del Marquès.

Com valoreu el servei rebut i el funcionament del Centre?
El servei és molt bo, tot i que es podrien ampliar els horaris 
en algunes dates senyalades. Al Centre es realitzen moltes ac-
tivitats i cursos, tot i que creiem que no està explotat del tot.

Què hi trobeu a faltar?
Algun tipus de jornades que donin a conèixer les empreses 
allotjades a la casa, i que les empreses de fora de la Casa del 
Marquès sàpiguen quins serveis s’ofereixen a la Casa.

Animaríeu altres emprenedors a engegar una aventura 
com la vostra?
Animem tothom a dedicar-se a una feina que li agradi i que 
per a ell no sigui com una feina, que s’ho passi bé treballant.
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el Ple de desembre 
destaca per l’aprovació 
de mesures socials
Aprovat un protocol d’actuació contra els maltractaments a la gent gran

l Ple de l’Ajuntament, en la 
sessió plenària del 17 de de-
sembre, va aprovar un seguit 
de mesures de caire social, 

entre les quals destaca, atès que és 
una novetat, l’aprovació del protocol 
d’actuació contra els maltractaments 
a la gent gran. El document que, tal 
com va explicar la regidora d’Acció 
Social, Noemí Condeminas, “haurà 
de servir com a full de ruta davant de 
qualsevol indici de maltractament 
tant físic com psicològic d’aquest 
col·lectiu”, va comptar amb els vots a 
favor de totes les forces polítiques a 
excepció d’ICV-EUiA-EA (2 vots), que 
hi va votar en contra en considerar 
que hi havia hagut una manca de 

E temps per estudiar amb deteniment 
la proposta així com per desavinen-
ces amb el redactat.

Una altra mesura d’acció social 
aprovada unànimement pel plenari 
va ser la que feia referència a la pròr-
roga del conveni de delegació de 
competència del Servei d’Ajut a Do-
micili (SAD) al Consell Comarcal del 
Maresme i l’aprovació de l’addenda 
econòmica 2016, a més de l’amplia-
ció de les hores del servei del 2015.

Pla Municipal de Prevenció de 
Drogodependències
El plenari també es va posar d’acord 
per aprovar el pla d’accions 2015-
2016 del Pla Municipal de Prevenció 

de Drogodependències, que en-
guany canvia la periodicitat de qua-
driennal a anual “amb la intenció de 
poder fer un seguiment més específic 
de les accions que s’hi desenvolupin 
per tal de prevenir i abordar el fe-
nomen de les drogodependències”, 
segons va explicar el regidor de Salut 
Pública, Albert Alfaro.

El punt que feia referència a 
l’ampliació de la cessió de l’immoble 
“Can Targa” a la Fundació Privada el 
Maresme també va ser aprovat amb 
els vots a favor de totes les forces 
polítiques del plenari i l’abstenció 
d’ICV-EUiA-EA (2 vots) i, el que trac-
tava sobre l’aprovació inicial del 
Reglament dels equipaments cívics 

  RESPOSTA 
  RÀPIDA      

El protocol 
contra els mal-
tractaments 
a la gent gran 
permetrà 
actuar ràpid 
quan n’hi hagi 
indicis

La sessió corresponent al mes de desembre es va celebrar el dijous 17.
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del Masnou també es va aprovar, tot 
i que va comptar amb l’oposició del 
grup d’ICV-EUiA-EA (2 vots).

També es van aprovar per una-
nimitat el calendari de sessions 
ordinàries del Ple i el de les comissió 
informatives per al 2016 i es va donar 
compte de diferents informes d’In-
tervenció.

Altres punts que van prosperar 
a la sessió
Aprovació de la modificació de l’Or-
denança del servei de taxi del Mas-
nou. Aprovat amb els vots a favor de 
totes les forces polítiques del plenari 
i l’abstenció d’ICV-EUiA-EA (2 vots). 
L’expedient de la modificació de 
l’Ordenança es podrà consultar a la 
Secretaria de l’Ajuntament, situada al 
carrer Tomàs vives núm. 4, de dilluns 
a divendres de 8.30 a 14 h i al portal 
de transparència de la web municipal 
durant el termini de trenta dies hàbils 
a partir de la publicació de l’anunci al 
Butlletí Oficial de la Província.

Modificació puntual del Pla Ge-
neral d’Ordenació del Masnou d’am-
pliació d’usos compatibles a la zona 
industrial urbana del municipi. Apro-
vat amb els vots a favor de l’Equip de 
Govern (11 vots), C’s (3 vots), PSC (2 
vots) i PP (1 vot) i en contra de la CUP-
PA (2 vots) i l’abstenció d’ICV-EUiA-EA 
(2 vots).

Es van presentar dos punts 
d’urgència que feien referència a la 
ratificació dels decrets d’Alcaldia que 
designen els membres del Consell de 
la Vila així com el nomenament de 
les persones expertes d’aquest òrgan 
permanent de participació ciutadana 
de caràcter consultiu. Ambdós punts, 
que van ser votats conjuntament, 
van ser aprovats amb els vots a favor 
de l’Equip de Govern (11 vots), C’s (3 

vots), PSC (2 vots) i PP (1 vot) i en con-
tra de la CUP-PA (2 vots) i l’abstenció 
d’ICV-EUiA-EA (2 vots).

Mocions
La moció que va generar més debat 
va ser la presentada per la CUP-PA 
que proposava posar ordre i retre 
compte de la gestió efectuada al 
Centre d’Acollida Turística (CAT), a 
més d’organitzar el futur del servei. 
Mentre que la regidora Sandra Miras 
(CUP-PA) va defensar la necessitat de 
la moció, principalment, “per la manca 
de control de la gestió d’aquest servei 
per part de la Mancomunitat del Mas-
nou, Alella i Teià” a fi de vetllar pels 
serveis públics de qualitat; la regidora 
a l’Equip de Govern, Sílvia Folch, va 
criticar el contingut de la moció –“ple 
de judicis de valor” i “d’acusacions 
falses i intolerables”–, i va aclarir tots 
els aspectes relatius a la gestió de 
l’equipament i a la responsabilitat de 
la Mancomunitat dels tres municipis.

La resta de formacions polítiques 
de l’oposició també es van pronun-
ciar per retreure a la CUP-PA la preci-
pitació a l’hora de presentar aquesta 
moció. Finalment, la moció no va ser 
aprovada, atès que va comptar amb 
els vots a favor de la CUP-PA (2 vots) 
i d’ICV-EUiA-EA (2 vots); en contra de 
l’Equip de Govern (11 vots), del PSC 
(2 vots) i del PP (1 vot) i l’abstenció de 
C’s (3 vots), i aquest fet va provocar 
que l’alcalde, Jaume Oliveras, pro-
nunciés una reflexió al conjunt del 
plenari per demanar “un exercici de 
responsabilitat i rigor a l’hora de fer 
propostes”.

Altres mocions tractades 
al plenari
Moció presentada pel Grup Municipal 
d’ICV-EUiA d’adhesió al manifest de la 

plataforma Mai Més –”Ni terrorisme, 
ni guerra, ni feixisme, ni retallada de 
llibertats. Per la pau, la justícia social 
i els drets humans aquí i arreu”– i de 
suport a la manifestació “Mai més”. La 
moció, que es va votar en dos blocs, 
va ser aprovada parcialment. El pri-
mer bloc, relatiu als punts 3, 4, 5 i 7 
de la moció, va ser aprovat ja que va 
comptar amb els vots a favor de totes 
les formacions polítiques a excepció 
del PP (1 vot), que s’hi va abstenir. 
Per contra, el segon bloc, referent 
als punts 1, 2 i 6, no va ser aprovat ja 
que va comptar amb els vots a favor 
d’ICV-EUiA (2 vots), CUP-PA (2 vots) i 
PSC (2 vots); en contra de l’Equip de 
Govern (11 vots) i l’abstenció de C’s (3 
vots) i el PP (1 vot).

Moció presentada pel Grup 
Municipal de C’s per demandar la 
supressió de les referències al Pujolis-
me de les plaques commemoratives 
del municipi. No va ser aprovada atès 
que va comptar amb els vots a favor 
de C’s (3 vots), la CUP-PA (2 vots), ICV-
EUiA (2 vots) i PP (1 vot) i en contra 
de l’Equip de Govern (11 vots) i el 
PSC (2 vots).

Va passar a comissió informativa la 
moció presentada pel Grup Municipal 
de C’s en què sol·licitava la implemen-
tació del sistema de detecció d’excre-
ments de gossos mitjançant l’ADN.

També s’hi va presentar una 
moció d’urgència, per part del grup 
municipal de la CUP-PA, per la ga-
rantia i protecció dels drets humans 
i els béns comuns: aigua, llum i gas. 
La moció no va poder ser votada ja 
que no va prosperar-ne la urgència 
en comptar amb els vots a favor de la 
CUP-PA (2 vots), C’s (3 vots) i ICV-EUiA 
(2 vots); en contra de l’Equip de Go-
vern (11 vots) i el PP (1 vot) i l’absten-
ció del PSC (2 vots). 

  CONSELL 
  DE LA VILA      

Els membres 
del Consell de 
la Vila van que-
dar ratificats

  MOCIÓ SOBRE
  EL CAT      

Es va debatre 
la moció de la 
CUP -PA sobre 
el CAT

  COMISSIÓ 
  INFORMATIVA      

La moció de 
C’s sobre els 
excrements de 
gos va passar 
a Comissió 
Informativa

El Ple va aprovar la cessió de l’immoble de Can Targa a la Fundació el Maresme. L’Ordenança del servei de taxi també es va modificar. 
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COMUNITAT

L’Ajuntament espera la imminent 
cessió del contracte de les obres 
al Parc Vallmora per part de 
l’administrador concursal de TAU
TAU, Ingeniería y Construcciones Especiales, SA va deixar d’executar 
les obres a mitjan desembre en entrar en liquidació
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Ajuntament espera la im-
minent cessió del contracte 
de les obres al Parc Vallmora 
per part de l’administració 

concursal de l’empresa TAU, Inge-
niería y Construcciones Especiales, 
SA. L’empresa, que havia estat l’ad-
judicatària del projecte a la licitació 
realitzada al mes de març del 2015, va 
paralitzar les obres a mitjan desembre 
com a conseqüència d’haver entrat 
en liquidació. Des que TAU, Ingeniería 

L’ y Construcciones Especiales, SA va 
notificar a l’Ajuntament del Masnou 
que no podia continuar executant les 
obres, l’Ajuntament ha treballat per 
trobar una solució adient que eviti 
la paralització dels treballs al futur 
Parc Vallmora. L’alcalde del Masnou, 
Jaume Oliveras, confia que aviat sigui 
efectiva la cessió del contracte perquè 
les obres continuïn a càrrec d’una em-
presa subcontractada per TAU per re-
alitzar els treballs, amb la qual cosa la 

represa dels treballs serà més ràpida i 
eficaç. Quan es reprenguin les obres, 
l’Equip de Govern té la intenció de 
prolongar el tram superior del Torrent 
Vallmora, entre els carrers de Frederic 
Mompou i d’Isaac Albéniz. També s’es-
tà estudiant la possibilitat d’executar 
altres actuacions no incloses en la pri-
mera fase de les obres d’urbanització 
del Parc Vallmora, com és la creació 
d’una gran zona d’esbarjo infantil situ-
ada a la part inferior del parc. 

  CANVIS    

Amb la cessió 
del contracte, 
l’Ajuntament 
vol prolongar 
el tram superi-
or del Torrent 
Vallmora

L’empresa TAU va paralitzar les obres 
a mitjan desembre com a conseqüència 
d’haver entrat en liquidació.

EL MASNOU VIU    GENER 20168



EL MASNOU VIU    GENER 2016 99

RA
Ü

L 
A

N
D

RE
U

  SANCIONS    

Les sancions 
per alimentar 
els coloms 
poden anar 
dels 100 als 
400 euros

actuacions per controlar la 
població d’aus que poden originar 
problemes de salubritat i molèsties 
a la ciutadania
L’espècie més abundant al municipi és el colom roquer, amb més de 500 exemplars

Ajuntament ha realitzat un 
estudi per censar i controlar 
la població d’aus amb la 
intenció d’obtenir una diag-

nosi de l’estat real i els problemes de 
salubritat i altres molèsties que ocasio-
na. L’estudi ha determinat quins són els 
punts més conflictius per la concentra-
ció i la brutícia que hi provoquen.

Les espècies que s’hi han loca-
litzat són el colom roquer, amb 530 
exemplars; la tórtora turca, amb 350; 
el tudó, amb 290, i la cotorreta de pit 
gris, amb 60. Els punts més conflictius 
que faciliten la concentració excessiva 
d’aquests animals i que poden ocasio-
nar problemes de brutícia i salubritat 
es donen en llocs poc accessibles, 
especialment d’habitatges antics, com 
per exemple, falsos sostres. Aquests 
punts més conflictius s’han localitzat i 
s’estan estudiant les mesures que s’hi 
han de dur a terme.

De moment, l’Ajuntament ha 
instal·lat mesures dissuasives als 
edificis municipals per evitar la con-
centració d’aus i ha començat a posar 
senyals, en alguns parcs, indicant la 
prohibició d’alimentar aquests ani-
mals. Es vol fer una incidència especial 
en la senyalització dels punts que 
esdevenen conflictius, perquè és on 
algunes persones alimenten aquestes 
aus. En aquest sentit, l’Ajuntament re-
corda que quan els ocells reben un ex-
cés d’aliment no marxen del municipi 
i es reprodueixen més fàcilment. Això, 
unit a la facilitat per trobar espais on 
fer el niu, fa que amb els anys hagi 
augmentat el nombre d’aus. Per tant, 
es prohibeix alimentar les aus per les 
conseqüències negatives que en té la 
proliferació. L’Ordenança reguladora 
de la tinença d’animals dins del terme 
del Masnou estableix una sanció d’en-

tre els 100 i 400 euros per a aquelles 
persones que alimentin aquestes aus 
a les vies o espais públics. 

L’Ajuntament vol recordar també 
l’obligació de les persones propietà-
ries dels immobles de l’establiment 
de mesures dissuasives o correctores 
adients als seus habitatges, així com, 
en aquells en què el seu estat precari 
ho requereixi, l’establiment d’aquelles 
obres infraestructurals necessàries per 
tal d’evitar que les aus es posin a les 
cornises i hi facin el niu.

D’aquesta manera, l’Ajuntament 
inicia les actuacions de control, que 
continuaran al llarg de l’any amb una 

campanya de sensibilització i no es 
descarta haver de fer captures, per 
complementar les mesures correc-
tores i disminuir la població d’aus. El 
regidor de Salut Pública, Albert Alfaro 
i Giró, ha recordat “la importància de 
la col·laboració ciutadana a l’hora de 
prevenir i de detectar situacions com 
l’observació d’alimentadors a la via 
pública, detecció de nius i punts de 
brutícia i qualsevol altra incidència 
vinculada a les aus urbanes. Aquesta 
detecció precoç, junt amb altres actu-
acions periòdiques que es portaran a 
terme per part de l’Ajuntament, hauri-
en de millorar la situació actual”.  

L’

S’han col·locat cartells informatius als punts on s’han detectat persones que alimenten els ocells.
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CoMUNITAT

Es tracta de posar en marxa la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures 
urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica, aplicant les mesures previstes

l’ajuntament prepara un 
protocol per regular mesures 
contra la pobresa energètica

Ajuntament, amb la impli-
cació dels departaments 
de Serveis Socials, Medi 
Ambient i Consum, està 

elaborant un protocol que reguli 
les mesures a dur a terme contra la 
pobresa energètica. Amb aquest 
document, es volen organitzar i 
establir els passos a fer per garantir 
els subministraments energètics a 
totes aquelles persones i unitats fa-
miliars que es trobin en una situació 
de vulnerabilitat econòmica o bé en 
risc d’exclusió residencial. D’aquesta 
manera, s’evitaran els talls de submi-
nistrament per impagament de les 
factures de llum, aigua o gas; a més 
d’establir ajuts o descomptes per po-
der gestionar el deute pendent.

Amb aquest protocol, l’Ajunta-
ment s’adapta a la Llei 24/2015, del 
29 de juliol, de mesures urgents per 
afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica, 
aplicant les mesures previstes.

Des del Servei Bàsic d’Atenció 
Social (SBAS) de l’Ajuntament, ac-
tualment ja s’informa dels drets de 
les persones en situació de vulne-
rabilitat econòmica o risc d’exclusió 
residencial a tenir garantits els sub-
ministraments, així com dels requi-
sits que han de complir. Els serveis 
socials emetran els seus informes de 
vulnerabilitat a les companyies sub-
ministradores. En cas que la compa-
nyia subministradora hagi fet un tall 
de subministrament sense complir 
el que estableix la llei, des d’aquest 
servei es faran les gestions adients 
per suspendre el tall i assegurar de 
nou el subministrament. També s’ori-

entarà les persones afectades sobre 
les gestions que cal realitzar perquè 
puguin accedir a descomptes com el 
bonus social o la tarifa per a famílies 
nombroses, fraccionaments, canvis 
de titular dels subministraments, etc. 
Igualment, l’SBAS informarà sobre 
altres accions paral·leles que rever-
teixin en l’estalvi energètic de les 
unitats familiars en situació de vul-
nerabilitat econòmica, com estudis 
d’eficiència energètica de les llars o la 
instal·lació de petits aparells com els 
airejadors d’aixetes, entre d’altres. 

L’

Les persones en situació de vulnerabilitat econòmica o 
risc d’exclusió residencial poden informar-se al Servei 
Bàsic d’Atenció Social (SBAS) de l’Ajuntament sobre els 
drets a tenir garantits els subministraments, així com 
dels requisits que han de complir per evitar el tall de 
subministraments.

noemí 
condeminas 
Regidora d’Acció Social

L’exclusió social és un procés multidi-
mensional, per la qual cosa no hi sol 
haver causes aïllades. En el moment 
actual és cabdal lluitar contra la po-
bresa i l’exclusió social fomentant els 
processos d’apoderament personal i 
potenciant la família i les seves neces-
sitats bàsiques. Amb aquest objectiu, 
des de la Regidoria d’Acció Social vo-
lem impulsar projectes que fomentin 
la promoció, la prevenció i el desen-
volupament integral de les persones 
en situació de pobresa i vulnerabilitat 
social. I engegar programes i convenis 
que ens ajudin a dignificar i garantir 
una vida normalitzada. La signatura 
d’aquest conveni és un primer pas de 
molts que anirem implementant al 
llarg d’aquest mandat, per prevenir i 
pal·liar la pobresa energètica.
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L’Ajuntament prepara un 
protocol per regular mesures 
contra la pobresa energètica

oficina del Síndic de Greu·
ges de Catalunya s’instal·
larà al Masnou el proper 
16 de febrer. Per facilitar el 

seu servei, el Síndic es desplaça a les 
poblacions per atendre les queixes 
i les consultes de les persones que 

creguin que els seus drets hagin po·
gut estar vulnerats per l’activitat de 
l’Administració o per les empreses 
que presten serveis d’interès gene·
ral, com llum, aigua o gas. En aques·
ta ocasió, serà a les instal·lacions d’El 
Casinet, al carrer de Barcelona, 5, de 

8.30 a 15 h. Les persones interessa·
des a contactar amb el Síndic durant 
la seva visita al Masnou han de con·
certar·hi una entrevista prèviament, 
trucant al telèfon 900 124 124, o 
bé enviant un correu electrònic a 
l’adreça sindic@sindic.cat.  

L’
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Primer protocol conjunt
El 19 de gener l’Ajuntament va signar amb Sorea, l’empresa submi·
nistradora d’aigua al municipi, un protocol conjunt per a l’aplicació 
de la Llei 24/2015. A grans trets, tant l’empresa com l’Ajuntament 
es comprometen a informar els consumidors que es troben en si·
tuació de vulnerabilitat econòmica sobre les possibilitats d’ajudes 
i descomptes, l’empresa es basarà en els informes realitzats per 
l’SBAS, mentre que l’Ajuntament també rebrà una llista d’usuaris 
del servei d’aigües amb impagaments. També es preveuen accions 
informatives en casos de canvis de nom i de consum a habitatges 
ocupats. La vigència del protocol serà d’un any. El protocol de col·
laboració va ser signat per l’alcalde del Masnou, Jaume Oliveras, i 
Elías Serravinyals Manén, gerent de concessions de SOREA. També 
van ser·hi presents la regidora d’Acció Social, Noemí Condeminas, 
i el regidor de Medi Ambient, Romà López Bolart.

El Síndic de Greuges atendrà les consultes 
de la població el 16 de febrer a El Casinet
L’oficina de Rafel Ribó té la missió de garantir el dret de totes les 
persones a una bona administració

OAC Campanyes en 
marxa a l’OfiCina 
d’atenCió Ciutadana  

•	 De	l’11	de	gener	al	28	de	febrer	de	2016,	presentació	de	bonificacions	
			de	la	taxa	d’escombraries.

•	 El	dia	9	de	febrer,	a	l’OAC,	es	donarà	cita	per	a	la	renovació	del	DNI,	que	es	farà	
			el	dia	16	del	mateix	mes,	a	l’edifici	d’Els	Vienesos	(carrer	de	la	Segarra,	12).

  Cita prÈVia      

Per contactar 
amb el Síndic 
cal demanar 
cita prèvia
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Per fomentar i facilitar el reciclatge, s’incrementen els punts d’aportació 
de residus i passen de 60 a 180

CoMUNITAT

el 15 de febrer comença a 
funcionar el nou servei de 
neteja i de recollida de residus

l 15 de febrer és previst 
que entri en funcionament 
el nou servei de recollida 
de residus i de neteja vià-

ria. Després d’un procés de licita-
ció que ha estat interromput per 
les impugnacions de les empreses 
CLD i Fomento de Construcciones 
y Contratas, que optaven a l’ad-
judicació del concurs, finalment 
entrarà en vigor el nou contracte, 
adjudicat a l’empresa CLD. La 
preservació de la via pública és 

un aspecte amb una rellevància 
destacada en el Pla d’Acció Muni-
cipal, per la qual cosa s’espera del 
nou servei de neteja i de recollida 
de residus que aviat es notin les 
millores per poder disposar d’un 
espai públic més net. En aquest 
sentit, com que el manteniment de 
l’entorn és responsabilitat de tot-
hom, el nou contracte també vol 
oferir un conjunt de millores que 
facilitin el reciclatge per part de la 
ciutadania.

Nova maquinària
Entre les millores més evidents de 
la nova contractació es troba la 
renovació de gairebé tota la ma-
quinària, tant de la neteja com de 
la recollida de residus. Es renoven 
els 3 camions recol·lectors, les 2 es-
combradores, la baldejadora, un 
vehicle pick-up per a la platja i 
un furgó d’hidropressió. El canvi 
permetrà un servei més sostenible 
i més eficient, que reduirà notable-
ment l’emissió de gasos contami-
nants i la contaminació acústica. 

Més punts de recollida
Com a conseqüència del nou con-
tracte, es farà una gestió íntegra 
de tots els serveis de recollida de 
residus, amb la qual cosa el Consell 
Comarcal del Maresme a través de 
l’empresa d’economia mixta, dei-
xarà de realitzar la recollida d’en-
vasos, paper, cartró i vidre. Aquest 
canvi també comporta una nova 
imatge dels contenidors: deixaran 
de ser habituals els contenidors de 
colors groc, blau i verd, ja que tots 
passaran a ser negres, de 1.100 
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Els nous contenidors que es distribuiran per tot el municipi.

L’alcalde, regidors i representants de l’empresa CLD signant el nou contracte.
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el 15 de febrer comença a 
funcionar el nou servei de 
neteja i de recollida de residus

litres, amb les portes de les ober-
tures de colors diferents.

Per tal de fomentar el reciclat-
ge, els punts d’aportació dels resi-
dus, és a dir, les àrees on es troben 
els contenidors, passaran de 60 
a 180, i a la immensa majoria es 
trobaran els contenidors de totes 
les fraccions, excepte en els punts 
on sigui impossible per les seves 
característiques. Allà únicament hi 
haurà els contenidors d’orgànica 
i de rebuig. Segons els càlculs, 
la substitució dels contenidors 
vells pels nous es podria allargar 
entre un mes i mig i dos mesos. 
Els contenidors de fracció resta 
disminuiran, perquè es calcula que 
disminueixi el volum de residus 
que van a parar al rebuig, ja que 
hi haurà més contenidors per a les 
altres fraccions.

Entre les millores, també s’ha 
previst un augment en la freqüèn-
cia de recollida de la fracció orgà-
nica, que passarà, durant tot l’any, 
de 3 cops a la setmana a 4.

Per evitar que el veïnat deixi les 
escombraries a terra, al nucli his-
tòric s’instal·laran contenidors, als 
punts establerts, cada dia durant 
un horari concret i es retiraran cap 
a la mitjanit.

Neteja viària
Com ja s’ha comentat, la renovació 
de la maquinària i els vehicles de 
la neteja diària és una de les prin-
cipals novetats del contracte. El 
municipi s’ha dividit en 10 àrees, 
i hi haurà un operari que netejarà 
cada una d’aquestes zones dos o 
tres cops per setmana. S’ha previst 
una intensificació del servei de 
repàs durant les festes de Nadal i 
durant la Festa Major de Sant Pere. 
Igualment, es farà una campanya 
de recollida de fulles en època de 
la caiguda, durant 45 dies a l’any, 
amb una escombradora i dos ope-
raris amb bufadors elèctrics.

En conjunt, el regidor de Man-
teniment i Serveis Socials, Quim 
Fàbregas, considera que el nou 
contracte “comportarà una millora 
important a l’espai públic, però 
cal no perdre de vista que per a 
millorar la neteja dels nostres car-
rers i incrementar el reciclatge dels 
residus que generem, és impres-
cindible la col·laboració de tota la 
ciutadania”. 
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A la tardor del 2015 es va detectar un augment de les pintades.

La Policia Local combat 
la proliferació de grafits 
i el deslluïment dels 
espais públics

es de la proliferació de grafits i pin-
tades a les parets i espais públics del 
municipi produïda la tardor passada, 

la Policia Local del Masnou ha intensificat 
els seus esforços per combatre aquestes 
infraccions i el deslluïment dels espais pú-
blics. A més de la vigilància habitual, a co-
mençaments del mes de desembre, efec-
tius del cos van mantenir reunions amb 
la comunitat educativa per tal d’abordar 
el problema conjuntament i per consci-
enciar l’alumnat sobre la problemàtica 
derivada dels grafits i la degradació dels 
espais públics. 

Després d’aquestes trobades, gràcies als 
treballs i les investigacions de la Policia 
Local, així com a la col·laboració veïnal, 
es van identificar 13 infractors menors 
d’edat, i es va establir contacte amb les 
seves famílies. En cinc casos s’ha reincidit 
en la infracció, per la qual cosa s’han obert 
actes per instruir la sanció, que pot oscil-
lar entre els 100 i els 600 euros.

La tasca de la Policia Local en aquest 
àmbit coincideix amb una ambiciosa cam-
panya, que es presentarà properament, 
per evitar els actes incívics per part de la 
ciutadania. 

D

Les multes als autors identificats i reincidents 
oscil·len entre els 100 i els 600 euros, segons la 
gravetat de la infracció
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Menú Especial Calçotada. Calçots d’Alella

Menú diari 12,90 € 
(ivA inclòs)

Carnisseria Cal Tete. C/ Almeria, 35 - El Masnou. Tel. 93 555 94 19
Tornem a obrir els diumenges, de 9 a 13 h

Any Nou 
hamburgueses noves
Les deixaràs perdre?

695 797 939
els teus tAXIstes Del MAsNOu

MASNOU 24H
TAXITAXI

14 de febrer, Sant Valentí
 Enamora’t
20 anys al vostre servei

Almeria, 31 - Tel. 93 540 34 85 - El Masnou

pollastres a l’ast

menjars preparats

begudes

llaminadures

gelats

Pg. Romà Fabra, 44 - el Masnou - tel. 93 540 30 50

2x1En qualsevol tractament
Vine i gaudeix!

www.nomasvello.es
C/ Navarra 46 El Masnou
T. 93 540 54 45 / 608 83 43 33

*

*2x1 Zona/sessió per a clients nous o al realitzar-te una zona nova de qualsevol tractament des de el 18 de gener 2016 al 9 febrer 
2016. Només en centres adherits. Consulta condicions al teu centre o a nomasvello.es
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N+V octavilla 10x15 aniversario SF.pdf   1   21/12/15   20:17

Celebrem
8 ANYS AMB TU

ET REGALEM

ZONA NOVA!

Servei a domicili / Productes frescos
Pere Grau, 22 / Navarra, 8 / Sevilla, 15-17 - El Masnou
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CoMUNITAT

es del mes de desembre, 
el Servei Local d’Ocu-
pació de l’Ajuntament 
disposa de dos progra-

mes nous que treballen per millorar 
l’ocupabilitat de les persones, és a 
dir, les opcions i possibilitats per 
trobar una feina. D’una banda, du-
rant un any un professional atendrà 
unes 200 persones que es trobin en 
situació d’atur i inscrites al Servei 
d’Ocupació de Catalunya. La idea 
és proporcionar l’assessorament 
necessari i accions de formació i 
desenvolupament personal perquè 
els usuaris del servei potenciïn les 
seves competències i millorin la 
seva actitud en la recerca de feina. 
Es faran sessions de grup i tutories 
individuals. Les persones interes-
sades es poden adreçar al Servei 
Local d’Ocupació, a l’Edifici Centre 
(carrer d’Itàlia, 50). Els programes es 
fan en col·laboració amb la Funda-
ció Intermedia.

El segon programa que s’hi està du-
ent a terme, des del desembre i fins 
al juny, es destina específicament 
a les persones que reben la renda 
mínima d’inserció 2015. L’objectiu 
principal és aconseguir la inserció 
laboral de les persones en risc 
d’exclusió social. Prioritàriament, 
s’hi poden acollir les persones a 
les quals els resti menys temps per 
percebre la renda mínima d’inser-
ció, que tinguin una edat entre 31 i 
60 anys, que siguin dones i tinguin 
altres càrregues familiars. Amb els 
usuaris derivats de la Regidoria 
d’Acció Social es duen a terme tuto-
ries de diagnòstic de la situació, de 
seguiment i de tancament, mentre 
se’ls dóna la formació i assessora-
ment necessaris perquè puguin 
aconseguir trobar una feina. També 
s’inclouen pràctiques professionals. 
Les persones interessades es poden 
adreçar a la Regidora d’Acció Social, 
a l’edifici de Roger de Flor, 23. 

D

el servei d’ocupació ofereix dos 
programes per a la inserció laboral 
de col·lectius amb dificultats
Unes 230 persones podran beneficiar-se del servei per millorar les seves 
opcions per trobar una feina

Al Servei d’Ocupació Social de l’Ajuntament es duen 
a terme diferents campanyes i activitats per promou-
re l’ocupació i l’ocupabilitat de les persones inscri-
tes, amb cursos de formació, tutories i sessions del 
Club de la Feina. El Servei d’Ocupació Municipal es 
troba a l’Edifici Centre, al carrer d’Itàlia, número 50.

C/ Navarra, 76, cantonada Cristòfol Colom - 08320 El Masnou
Tel. 93 540 40 04 - Mòbil 627 21 23 16
http://facebook.com/fruittistavero

seRveI A DOMIcIlI
verdures del Maresme,
del pagès a casa.
tenim pa de baguet.
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Venda de vins, caves, licors i una mica de tot

Àngel Guimerà, 12, baixos - 08320 El Masnou
Tel. 93 540 29 53 - cellerdelmar@ferranpinel.net

 www.cellerdelmar.com

@cellerdelmar 

cellerdelmar
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Repàs fotogràfic d’alguns dels millors moments de la celebració

Un ampli programa 
d’activitats va fer 
possible un nadal molt 
participatiu a la vila

NADAL

EL MAsNoU VIU    GENER 201616
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D’esquerra a dreta, les postals guanyadores, obres de Berta Benítez (1r de primària de l’Escola Ocata), Houda Mirabet (2n de pri-
mària de l’Escola Sagrada Família) i Nora Calvo (3r de primària de l’Escola Marinada).

Com és habitual, Ses Majestats 
van arribar en vaixell el 5 de gener. 
Un total de 10 carrosses els van 
acompanyar.

Postals guanyadores del concurs escolar

FOTOS: RAMON BOADELLA

17EL MAsNoU VIU    GENER 2016
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NADAL

Les deu persones premiades al sorteig de la campanya de promo-
ció del comerç local “Queda’t al Masnou” van rebre, el 7 de gener, 
els corresponents vals per 300 euros per gastar als comerços del 
municipi, tal com estableixen les bases de la campanya. L’alcalde, 
Jaume Oliveras, i la regidora de Promoció Econòmica, Sílvia Folch, 
acompanyats d’altres regidors i regidores del consistori, van rebre 
les persones afortunades a l’Ajuntament i els van lliurar personal-
ment els vals. Tant l’alcalde com la regidora van mostrar la seva 
satisfacció pels resultats de la campanya d’enguany, en què s’han 

dipositat 3.000 participacions per optar al premi. Per fer-ho, calia 
portar els 4 tiquets de la campanya als punts establerts per l’orga-
nització. Allà, a canvi es rebia una bossa reutilitzable de roba i una 
participació per al sorteig. La campanya es va dur a terme entre 
l’1 i el 31 de desembre. Com a complement, enguany es va editar 
una Guia de compres nadalenques, que recordava els establiments 
comercials de la vila on es podien adquirir els regals típicament 
nadalencs i que ha rebut una avaluació satisfactòria per part de 
l’Ajuntament. 

la campanya “Queda’t” recull més de 3.000 participacions
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L’activitat Prohibit no tocar va sorprendre els participants. 

Participants al taller de teatre amb Eva de Luis i Miquel Sitjar.

El taller de circ va comptar amb la col·laboració de la LACAM. 

La inauguració 
del pessebre 
d’Els Vienesos. 
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Prop de 1.900 persones van travessar la meta de la 36a edició de la 
cursa de Sant Silvestre del Masnou, organitzada per l’Ajuntament 
i el Club La Sansi, celebrada el 26 de desembre, sobre un recor-
regut de 5 quilòmetres. La cursa va sortir des del Port Esportiu, 
que cedeix les instal·lacions per a aquesta cita esportiva, la Sant 
Silvestre més antiga de Catalunya i una de les tres més multitudi-
nàries a Catalunya. La del Masnou, a més, és l’única Sant Silvestre 
de dones a Espanya. A la cursa d’homes, la victòria va ser per al 
marroquí del FCB, Abojuanak El Mehdi, que ja va guanyar al 2012. 
En segona posició va arribar Josep Arnal, i Albert Noguera va ser el 
tercer. A la cursa de dones, la guanyadora va ser l’atleta campiona 
d’Estònia Jekaterina Patjuk, amb un nou rècord de la cursa, amb 
16 minuts i 28 segons per cobrir els 5 km. La van seguir al podi 
Jelena Abele i Aniria Mata. Al lliurament de trofeus van ser pre-
sents el regidor d’Esports, Jordi Matas; la regidora d’Acció Social, 
Noemí Condeminas, i la de Promoció Econòmica, Sílvia Folch. 

la sant silvestre es consolida entre les tres curses més 
multitudinàries de catalunya
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La Fira de Nadal 
a l’avinguda de 
Joan XXIII. 

Representació d’El trencanous. 

Tallers de Nadal a la plaça d’Ocata. 

La coral de la 
UNESCO. 

El cor Scandicus.
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Sol Picó portarà el 19 de març, a la sala municipal, l’espectacle ajornat a l’octubre

CULTURA

Kafka, teatre familiar i propostes 
fetes per les entitats del masnou 
per al primer trimestre de l’any 
a l’espai escènic

mb el seu espectacle 
¿Dónde estamos?, el 
col·lectiu d’artistes resi-
dents al Masnou LACAM 

va inaugurar el primer trimestre de 
programació del 2016 de l’Espai 
Escènic Ca n’Humet. Un conjunt 
de números de circ van servir, el 
dissabte 9 i el diumenge 10 de 
gener, per recrear la història d’uns 
nàufrags que han arribat a una ter-
ra que no reconeixen. Com és habi-
tual, l’actuació dels membres de la 
LACAM va comptar amb el suport 
i els aplaudiments del públic que 
omplia el pati de butaques.

Entre la resta de propostes 
de l’Espai Escènic per a aquest 
trimestre, hi ha l’obra te-
atral Informe per a una 
acadèmia. Basat en 
un conte de Kafka 
i dirigit per 
Ivan Benet 

i Xavier Ricart, l’espectacle porta a 
escena el particular món de l’escrip-
tor austríac per denunciar la deca-
dència de la humanitat a l’Europa 
del segle XX a partir del testimoni 
d’un home que narra la seva trans-
formació de simi a humà. El muntat-
ge es va poder veure al Teatre Lliure 

la temporada del 2013-2014, i la 
interpretació d’Ivan Benet el 

va consolidar com un dels 
millors actors de la seva 

generació. L’espec-
tacle serà el 27 

de febrer. 

D’altra banda, l’espectacle de Sol 
Picó One-hit wonders, que havia 
de representar-se a l’octubre i es 
va ajornar per una lesió de l’artis-
ta, és una altra de les propostes 
destacades de la programació 
de l’Espai Escènic. La premiada i 
elogiada ballarina celebra el 20è 
aniversari de la seva companyia 
amb un recull dels seus millors 
números, el 19 de març.

A   SOL PICÓ       

L’espectacle 
ajornat de 
Sol Picó es 
farà el 19 de 
març

EL MAsNoU VIU    GENER 201620

La companyia Festuc 
Teatre representarà 
La mongetera màgica
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Per a tota la família
Quant al cicle de teatre familiar, el 28 
de febrer es representarà el muntatge 
Tripula, de Farrés Brothers i Cia, que 
mostrarà totes les possibilitats de vi-
atjar en el temps i l’espai amb un glo-
bus aerostàtic. El 12 de març, la com-
panyia Festuc Teatre representarà La 
mongetera màgica, un espectacle de 
titelles que mostra les aventures que 
viu la Lina buscant una mongetera 
que sigui capaç de resoldre els pro-
blemes de la seva família.

Produccions locals
Seguint amb la programació de pro-
duccions amb el segell del Masnou, 
el 24 de gener es va celebrar el con-
cert commemoratiu dels 20 anys de 
la Coral Xabec. El 20 de febrer serà el 
torn del concert d’hivern de l’Escola 
Municipal de Música (EMUMM), i el 
cap de setmana del 5 i el 6 de març 
el Grup Escènic Rauxa representarà 
el reeixit text dels autors francesos 
Matthieu Delaporte i Alexandre de 
la Patelière, El nom, que va tenir una 
trajectòria plena d’èxits tant al cine-
ma com al teatre. 

CoM PoDEU CoMPRAR 
LEs ENTRADEs
El preu de les entrades oscil·la en-
tre els 3 i els 10 euros. Es poden 
comprar al portal comercial www.
quedat.cat, o bé una hora abans 
de cada espectacle, a la taquilla. 

21EL MAsNoU VIU    GENER 2016

L’espectacle Tripula mostra les 
possibilitats d’un globus aerostàtic.

Sol Picó va 
cancel·lar 
l’actuació a 
la tardor per 
una lesió.

Ivan Benet, actor revelació, serà a la sala municipal 
el 27 de febrer.

La Coral Xabec va celebrar el seu 20è aniversari el 24 de gener.

La companyia Festuc 
Teatre representarà 
La mongetera màgica
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Dory SontHeimer, autora del llibre Les set caixes, va oferir en primera persona 
el testimoni d’una família de jueus alemanys víctima del nazisme

CULTURA

multitudinària inauguració de 
l’exposició sobre catalunya i els 
jueus víctimes de l’Holocaust

La inauguració de la mos-
tra “Fugint de l’Holocaust. 
Catalunya i els refugiats 
jueus de la Segona Guerra 

Mundial”, el divendres 22 de gener 
al Museu Municipal de Nàutica, va 
esdevenir un multitudinari record 
de les víctimes de l’horror nazi i els 
totalitarismes. Més d’un centenar 
de persones va voler visitar la mos-
tra que recrea, en diferents àmbits, 
la biografia i la trajectòria d’alguns 
dels jueus que vivien a Europa i que 
van voler fugir del nazisme pels 

Pirineus i per Catalunya. El comis-
sari, Josep Calvet, va ser present a 
la inauguració i va donar algunes 
claus sobre les dificultats de recer-
ca i arxivístiques amb què es van 
trobar per reunir el material. Amb 
el comissari també van ser presents 
a la inauguració, a més de l’alcal-
de, Jaume Oliveras, la regidora de 
Cultura, Neus Tallada, i bona part 
del consistori masnoví, el coordina-
dor de l’Àrea de Cultura, Educació 
i Esports de la Diputació, Josep 
González Cambray, qui va voler re-

ivindicar de quina manera aquests 
esdeveniments formen part de la 
història de tots nosaltres, i el direc-
tor general d’Arxius, Biblioteques, 
Museus i Patrimoni i director del 
Museu d’Història de Catalunya, 
Jusèp Boya i Busquets, que va rei-
vindicar la necessitat de conèixer la 
història per evitar que es repeteixin 
esdeveniments tan dolorosos com 
l’horror nazi. Per la seva banda, 
l’alcalde va celebrar que el Masnou 
hagi estat el primer municipi a aco-
llir, fins al 5 de març, l’exposició, que 
després recorrerà Catalunya. També 
va anunciar que s’han previst una 
sèrie de visites organitzades per a 
les escoles de la vila.

Després de la inauguració, i com 
a complement de la mostra, Dory 
SontHeimer, autora del llibre Les set 
caixes, va parlar del descobriment 
que va canviar la seva vida: “A mi 
l’Holocaust em va esclatar a la cara 
quan va morir la meva mare i vaig 
haver de desmuntar casa seva, que 
era com desmuntar la seva vida.” 
SontHeimer va descobrir a casa de 
la seva mare set caixes que recolli-
en la memòria de tota una família 
d’alemanys jueus obligats a fugir 
del nazisme i condemnats a la di-
àspora. Després de repassar la sort 
que van córrer els seus familiars, 
Dory SontHeimer va voler acabar 
amb un punt optimista: com els 
hereus de les persones que van pa-
tir tant són capaços de retrobar-se 
per mantenir viva la memòria de la 
família i per continuar apostant per 
la vida. La seva conferència van aca-
bar amb paraules que eren, alhora, 
una reivindicació i una súplica: “Mai 
més!” 

E   LA PRIMERA      

Després del 
Masnou, 
la mostra 
visitarà altres 
localitats
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L’exposició es podrà veure fins al 5 de març.
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Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  Dec 4 
Felicitats @PauPoch ! cap als #PremisGaudi 
https://twitter.com/PauPoch/status/672521081618628608 …

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  Dec 20
en comú Podem, la força més votada a #elMasnou a les 
eleccions generals 
http://www.elmasnou.cat/document.php?id=15199 …

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  Jan 18
Del 22 de gener al 5 de març us recomanem aquesta 
#exposició del Museu Municipal de Nàutica #elMasnou 
pic.twitter.com/uIqSqYt30f

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  Dec 17
un clàssic esportiu de les festes de Nadal: 26/12 @lasansi 
#elMasnou. Informeu-vos-en: http://bit.ly/elmasnou_
sansilvestre … pic.twitter.com/3PsSeHq0MY

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  Dec 26
Avui gran dia de la san silvestre #elMasnou. Gràcies a 
l’organització @lasansi i participació. Guanyadors i fotos 
http://bit.ly/1OskZr7 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  Jan 18
Aquest dimecres ens introduïm en el llibre de @jordikoka de 
la mà de l’escriptora @McarmeRocacosta 
pic.twitter.com/UIWP1cTrm4

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Imatges del record

Vista de la Casa del Marquès envoltada de la seva finca en-
jardinada l’any 1959. La imatge és d’autoria desconeguda i 
pertany a l’Arxiu Municipal. Núm. 1345

M’AGRADA
M’agrada l’itinerari que valora el patrimoni de la vila. 
La senyalització ajuda a fer-lo sols. Berta Gomis

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

No M’AGRADA
M’agradaria gaudir algun dia d’un gran parc per jugar 
amb les meves filles i d’una de les millors vistes del poble.
Joan Manel vila

Fe d’errates. Al número anterior d’El Masnou Viu, a la pàgina 5, per error les 
fotografies van ser atribuïdes a Ramon Barragan, quan en realitat són d’Alícia 
Tarodo, i hauria d’haver estat aquest el nom publicat.

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.

Joan Manel Vila pregunta:
Com és possible que un dels projectes més importants del poble, per 
mida i pressupost, estigui de nou aturat i no hi hagi ni informació 
a la ciutadania ni un pla d’acció urgent per a l’execució de l’obra?

Jaume oliveras, l’alcalde, respon:
L’Ajuntament n’ha informat els veïns i ha fet un comunicat públic a tra-
vés de la pàgina web municipal. L’alcalde, com tot el consistori, espera la 
cessió del contracte de les obres al Parc Vallmora per part de l’adminis-
tració concursal de l’empresa TAU, Ingenieria y Construcciones Especia-
les, SA. L’empresa va paralitzar les obres a mitjan desembre. Confio que 
aviat sigui efectiva la cessió del contracte perquè les obres continuïn a 
càrrec d’una empresa subcontractada per TAU per realitzar els treballs, 
amb la qual cosa la represa dels treballs serà més ràpida i eficaç.

L í N I A  D I R E C TA

El Masnou a les xarxes

multitudinària inauguració de 
l’exposició sobre catalunya i els 
jueus víctimes de l’Holocaust
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ENTREVIsTA

Maribel sáinz de la Maza
Ballarina i directora de la seva escola 
de dansa i gimnàs

El passat 2015 
va celebrar el 35è 
aniversari de la seva 
escola de dansa, ampliada 
a gimnàs. Per les seves classes 
ha passat bona part de la pobla-
ció femenina del Masnou i els pobles 
del costat. A l’escola, ensenya tot el que va 
aprendre de joveneta com a primera ballarina 
de la companyia de José de la Vega i després com a empre-
nedora de la seva pròpia companyia, no només habitual 
als teatres de Barcelona, sinó que va actuar a molts teatres 
d’Europa i, fins i tot, a Nova York. A les seves classes trans-
met la seva passió per la dansa i el flamenc, però també la 
seva sensibilitat per totes les arts.

el de Falla, de Granados, Albéniz... 
Amb això vaig muntar un grupet i 
em va anar molt bé. 

Quin va ser el pas següent?
Amb el temps, vaig pensar que ja 
tocava tenir fills i vaig parar momen-
tàniament, i va ser quan vaig trobar 
el local del carrer Sant Miquel i vaig 
muntar la meva escola de dansa. Vam 
estar allà 17 anys, i després d’aquesta 
etapa vaig trobar el local d’ara, al car-
rer Roger de Flor, el gimnàs i escola de 
dansa Maribel’s. I ja fa 19 anys, 36 anys 
en total, que no està gens malament 
en un poble com el Masnou.

Com neix la vocació per la dansa?
Quan anava a l’escola, de petita, anava 
a una escola de monges i teníem un 
teatre, cosa insòlita llavors, i cada fes-
ta –que n’hi havia moltes– fèiem una 
funció. I jo sempre era l’encarregada 
d’organitzar aquestes funcions amb 
les meves amigues: feia coreografies, 
triava el vestuari, etc. Jo notava que 
m’encantava el fet de crear alguna 
cosa i de ballar. També de petita, als 
estius on estiuejava, a Castelldefels, hi 
havia una professora que feia classes 
de dansa i feia classe amb ella. Però 
només a l’estiu. I així va començar la 
meva vocació.

Va estudiar a l’Institut del Teatre.
Quan vaig acabar l’escola, vaig en-
trar a l’Institut del Teatre i vaig fer 
tota la carrera de coreografia, i vaig 
tenir la sort d’entrar en un ballet fla-
menc, de José de la Vega, i allà amb 
el temps vaig arribar a ser la primera 
ballarina, que per a mi va ser molt 
emotiu. Vaig estar-hi sis anys. Vam 
estar per tot el món. I després vaig 
muntar un ballet amb el meu nom, 
i va ser fantàstic perquè vam arri-
bar fins a Nova York. Sempre amb 
flamenc i dansa estilitzada, que és 
el gènere clàssic espanyol, com el 
flamenc però amb música de Manu-

La ballarina dirigeix 
una escola de dansa 
i gimnàs que porta 
el seu nom al municipi.

“Si tothom 
ballés una 
mica més, 
no hi hauria 
tanta crispa-
ció”
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Per què va decidir instal·lar-se 
al Masnou?
Sóc de Barcelona, quan vaig quedar 
embarassada vam venir a viure al Mas-
nou. El meu marit i jo vam creure que 
ens agradaria viure fora de Barcelona, i 
ens encantava el mar. 

Per què li apassiona la dansa? 
Què aporta?
A mi m’ha aportat moltíssim. Primer, la 
salut, perquè a la meva edat puc ballar 
cada dia com ho estic fent. Penso que 
no hi ha res tan fantàstic com la dan-
sa. Des del punt de vista psicològic, 
també té molts beneficis. Jo deixo 
aquí tots els meus nervis i les meves 
‘neures’. També per les relacions i per 
fer equip. Aquí som un equip. Tinc 
moltes alumnes amb les quals hem fet 
una amistat. També per la sensibilitat... 
Jo no necessito psicòlegs ni teràpies, 
tot és a la dansa. Però des del punt de 
vista de la salut també és molt bo, per 
als ossos, per a les articulacions... Jo 
no he deixat de ballar en tota la meva 
vida. Si tothom ballés una mica més, 
no hi hauria tanta crispació com la 
que tenim actualment.

Parla amb freqüència de la 
sensibilitat cap a l’art.
Caldria difondre la sensibilitat artís-
tica entre la gent. I la disciplina i el 
respecte. La vida ens aniria molt més 
bé si tots fóssim més sensibles cap 
a l’art, cap a la dansa, la pintura... Hi 
hauria molta menys crispació. Ballem, 
gaudim de l’art en general i serem una 
mica més feliços.

Per què flamenc?
Jo he hagut d’aprendre de tot, i tot 
m’agrada molt, però pel meu tarannà 
i per la meva força, el flamenc era fan-

“Hi ha 
alumnes 
que porten 
ballant amb 
mi fa  més de 
trenta anys. 
Això és un 
orgull”

“La meva 
vocació és 
ensenyar tot 
el que jo he 
pogut apren-
dre i el que 
sento”

Si veniu, repetireu.

RESTAURANT

Tel.             
Plaça Espanya,  . El Masnou

tàstic perquè pots expressar alegria, 
enuig, pena, ràbia, i el flamenc és el 
gènere adequat per explicar-ho. Les 
castanyoles m’agraden moltíssim, i la 
música clàssica espanyola té molta for-
ça i sensibilitat, i m’agrada moltíssim.

Què va aprendre amb 
la companyia?
Vaig ser molt feliç, perquè vam agafar 
l’època –que això ara no ho poden 
dir– d’anar als teatres. Vam anar a Ità-
lia, França, Bèlgica, l’antiga Iugoslàvia, 
vam anar a molts teatres, que ara és 
impossible, una companyia ja no hi 
pot anar. Jo vaig gaudir molt d’aquests 
teatres, del públic. Per exemple, a 
Itàlia els encanta el flamenc. Jo vaig 
ser molt feliç i en guardo un record 
molt maco. Ara encara tinc la sort de 
ballar, ja no d’aquesta manera, però 
sí amb les meves alumnes, i sóc molt 
feliç i m’ho passo molt bé. Ara estem 
preparant la festa de fi de curs de 
l’escola, que fem al juny, i m’ho estic 
passant fantàstic, perquè he de buscar 
músiques, inspirar-me en pintura, es-
cultura, moda... Estàs en un altre món. 
I m’ho estic passant molt bé, i només 
demano salut per poder continuar.

Com recorda aquella època?
Veig el meu passat sense nostàlgia, 
mai. El passat serveix per fer de base, 
et marca el camí fins on estàs ara, que 
jo estic molt bé. I sempre amb alegria 
i amb un somriure. Miro tot el que he 
aconseguit i dic ‘Olé tu!’, perquè he tin-
gut molta sort de poder fer el que he 
volgut. A casa meva no volien, perquè 
era aquella època en què deien que 
havia de fer una carrera més clàssica, 
però jo vaig insistir que volia ballar, i 
ho vaig fer. I estic súper contenta, i jo 
aconsello a tothom que si vol fer algu-

na cosa, que ho faci, la resta de la gent 
ho haurà d’entendre. Jo n’estic molt 
orgullosa perquè vaig ser capaç de fer 
el que jo volia. 

Com és la relació amb les 
alumnes?
És un gimnàs petit. Quan tenia l’escola 
de dansa al carrer de Sant Miquel 
volia que vinguessin nois, però no 
venien, així que quan vaig muntar el 
gimnàs vaig decidir fer-lo femení. A 
la part de dansa sí que tenim nois. La 
relació és fantàstica, perquè jo tinc 
vocació de docent, és a dir, que no ho 
faig per guanyar-me la vida, ho faig 
perquè la meva vocació és ensenyar 
tot el que jo he pogut aprendre i el 
que sento. El nostre denominador 
comú és ballar, no n’hi ha cap més, 
ens centrem en això. Jo els ensenyo 
el que sé i elles ho reben. La gent que 
vol fer gimnàs, fem diferents especi-
alitats, i cadascú fa el que vol, però la 
meva vocació és la dansa i jo faig les 
classes de flamenc i dansa estilitzada. 

Ha trobat alguna deixeble?
D’aquí han sortit noies que es dedi-
quen professionalment a la dansa i 
que estan ballant. Això és una gran 
satisfacció. Em vénen a veure i n’estic 
molt contenta. I allà on actuïn, vaig a 
veure-les, perquè és una satisfacció.

Com va anar la celebració 
dels 35 anys?
Ha estat fantàstic. És una satisfacció 
veure que hi ha molta gent que fa més 
de 30 anys que balla amb mi. I ens 
vam trobar a sobre de l’escenari. Saber 
que fa 35 anys i que tinc força alum-
nes i molta gent que m’estima i que jo 
estimo, això no té preu. Espero ser-hi 
molts més anys.  
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Av. Joan XXIII, 110, baixos 
08320 El Masnou

(Barcelona)

Tel. 93 540 26 25

Les Teixidores, 1, local 20
08338 Premià de Dalt

(Barcelona)

Tel. 93 751 47 74

ODONTOLOGIA I ESTÈTICA INTEGRAL

Dr. Ignacio sala
ESTÈTICA I IMPLANTS

Dr. sergio Fuentes
ORTODÒNCIA I PERIODÒNCIA

Dr. Miguel contreras
CIRURGIA ORAL I IMPLANTS

CLÍNICA AL MASNOU CLÍNICA A PREMIÀ DE DALT

MIREM 
PER TU!!!

Busques varietat i qualitat en la carn?
A la nostra carnisseria trobaràs carn i elaborats 

de vedella, xai, bou, porc i poltre.

MeRcAt MuNIcIPAl. Parades 26 i 40 
Tel. 93 540 11 37 · carnsyolanda@hotmail.com

MErcAT MunicipAl. parades 27 i 28
Tel. 93 540 74 99 - ecofruitmasnou@gmail.com

A EcoFruit oferim fruita i verdura, bolets, 
germinats i productes de rebost. 

Vetllem perquè l’origen de tots els nostres 
productes sigui de producció ecològica certificada.

tOt PRODuctes
ecOlÒGIcs

elABORAcIó 
PRÒPIA

SERVEI A 
DOMICILI

Farmàcia Ocata

correcció de la Guia sanitària del Masnou 2016

Per error s’hi va publicar una adreça incorrecta. La nostra 
adreça és: Av. del President J. F. Kennedy, 5, del Masnou.

Horari continuat de dilluns a dissabte de 9 a 20.30 h.

ANUNCIA’T A ‘EL MAsNoU VIU’

Informació 
municipal 
i ciutadana   VIU

EL MAsNoU 

Tel. 669 729 687 · viupublicitat@jpuig.cat
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L’Estat espanyol es troba entre els 
països europeus amb un índex més 
elevat d’abandonament d’animals. El 
Masnou no n’és una excepció. Davant 
d’aquesta situació, ja fa temps que 
un col·lectiu de persones es dedica 
a alimentar i vetllar pels nombrosos 
gats assilvestrats que viuen als carrers 
del Masnou. Això vol dir alimentar 
les colònies, acollir els gats que són 
aptes per a l’adopció, visitar comerços 
per recollir l’aliment que després re-
partiran per les colònies i contribuir a 
conscienciar la població per combatre 
l’abandonament d’animals al carrer i 
sobre les obligacions com a propieta-
ris d’animals i de la tinença responsa-
ble (censar els animals, posar-los xips, 
etc.). Amb el temps, aquest col·lectiu 
ha format l’Associació MasnouGats, 
formada per 15 membres de ple 
dret, tot i que compten amb la col-
laboració de molts més voluntaris, 
que els ajuden en la seva activitat, i 
amb col·laboradors que hi contribu-
eixen de maneres diferents. En total, 
una trentena de persones cuiden dels 
gats de les 35 colònies que han localit-
zat al Masnou.

La seva passió pels felins es percep 
de seguida, ja des de la manera com 
en parlen. I és una passió que s’enco-

mana. Gestionen les colònies de gats 
a través del mètode C-E-R, és a dir, 
capturar, esterilitzar i retornar, pro-
curant-ne el benestar, alimentant-los 
i oferint-los atenció veterinària. Tot i 
així, reclamen que aquest sistema es 
vegi acompanyat d’una política de 
salut pública eficaç i que treballi per 
conscienciar la població en aquest 
àmbit i dels problemes que suposaria 
una superpoblació d’animals. De fet, 
actualment l’associació i l’Ajunta-
ment estan acabant de perfilar un 
conveni per a possibles acords de col-
laboració. 

El seu gran objectiu és acabar 
amb l’abandonament dels animals 
i, per tant, els agradaria que una 
entitat com la seva no fos necessà-
ria. Mentrestant, una altra gran fita 
que persegueixen és la creació d’un 
santuari-refugi per poder recollir tots 
els animals que, pel seu caràcter no 
assilvestrat, es poden adoptar o que, 
per la seva vulnerabilitat, necessiten 
l’ajuda dels socis i col·laboradors de 
l’entitat. D’aquesta manera també es 
difondran els beneficis de l’adopció. 
Mentrestant, la seva tasca és incansa-
ble, també a les xarxes socials, on difo-
nen allò que fan i, sobretot, l’adopció 
de gats. 

sònia 
Borràs
Presidenta 

Quins beneficis aporta una enti-
tat com aquesta per al municipi? 
Com a associació dedicada als gats, 
fem tot el possible per millorar la 
convivència i disminuir els possibles 
problemes que se’n derivin.

Rebaixem progressivament l’alt 
nombre de gats que conviuen amb 
nosaltres al carrer i creem punts 
d’alimentació per evitar molèsties 
als veïns, per tal d’aconseguir un 
clima de convivència en què amb·
dues parts en surtin beneficiades. 
Per als socis, l’únic benefici que ens 
aporta és la satisfacció personal que 
ens genera l’activitat.

Com és la convivència entre els 
gats i la població humana?
Com comentava abans, hi ha qui els 
respecta i ens ajuden a alimentar·los 
i cuidar·los i hi ha qui no els tolera i, 
fins i tot, els provoca patiment ex·
trem com l’enverinament... Hi ha de 
tot a la vila del senyor... I, com tot, es 
tracta de trobar una solució civilitza·
da als problemes que puguin sorgir 
d’aquesta convivència.

Les solucions per a una bona 
convivència són fonamentals, per·
què les persones que no entenen 
que als gats se’ls hagi de vigilar i 
protegir respectin la nostra tasca.

Com animaríeu la gent a formar 
part de l’entitat?
Els convidem a conèixer la nostra 
tasca, els nostres gats i les seves his·
tòries; de fet, també són habitants 
del poble!

Des de realitzar donacions, aju·
dar a les recollides de pinso, alimen·
tar colònies, fer captures per este·
rilitzar·los, ser socis, padrins, cases 
d’acollida, fer de transport de pinso 
o animals al veterinari, difondre les 
nostres publicacions... Si d’alguna 
manera desitgen col·laborar n’esta·
rem molt agraïts. 

Com podeu contactar-hi:  
www.masnougats.cat
masnougats@gmail.com
666478350
facebook/masnougats

ENTITAT

L’entitat vol reduir el nombre de gats que malviuen al carrer.

associació masnoUGaTs

C
ED

ID
A

Una gran fita 
que perse-
gueixen és la 
creació d’un 
santuari-
refugi per 
poder reco-
llir tots
els animals

Gestionen 
les colònies 
de gats a 
través del 
mètode C-
E-R, és a dir, 
capturar, 
esterilitzar i 
retornar
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Encetem el 2016 amb renovada 
il·lusió
Volem felicitar el Molt Honorable 
Sr. Carles Puigdemont per ser el 
130è president de la Generalitat de 
Catalunya. Finalment tenim govern 
i comença una nova etapa políti-
ca per al nostre país, on l’acció de 
govern del dia a dia tornarà a estar 

centrada en l’aspecte social. L’acció 
de govern de la Generalitat, centra-
da en les persones i en la reactiva-
ció de l’economia i els serveis, ha 
de ser un fet de renovada il·lusió.

Al Masnou, després d’unes 
festes de Nadal on un any més són 
plenes d’activitats per als infants 
i joves, encetem un any 2016 on 
es continuen les inversions per 
millorar el municipi i donar forma 
als grans projectes iniciats en el 
mandat passat, juntament amb 
les noves obres i treballs. L’inici de 
nous serveis, com el de l’empresa 
de neteja viària i recollida d’escom-

braries amb la implantació del nou 
sistema de recollida selectiva, ha 
d’ajudar a tenir més nets els carrers 
i els punts d’aportació.

Però el detall sempre l’hem 
posat en les persones. Aquests 
anys que ha calgut saber estirar al 
màxim qualsevol euro de què dis-
posàvem ens han permès ser més 
eficients. Aquesta eficiència cal 
destinar-la en el retorn al ciutadà 
mitjançant les accions que desen-
voluparem.

Tirem endavant el Pla d’Acció 
de Mandat (PAM) amb la confian-
ça de fer una tasca de servei públic 

per a tots els masnovins, perquè 
creiem que cal posar tot l’esforç en 
potenciar el bo i millor que tenim i 
poder rectificar les deficiències per 
aconseguir un poble on estiguem 
satisfets de viure.

Millorem la neteja viària 
i la recollida de residus
Tot és a punt per tal que l’empresa ad-
judicatària del servei de recollida de re-
sidus i neteja viària comenci a prestar 
el servei a mitjans de febrer. Un dels 
compromisos electorals d’ERC -AM - 
MES va ser millorar la neteja del nostre 
espai públic, objectiu compartit pels 
nostres socis al Govern, raó per la qual 

s’ha incorporat al Pla d’Actuació Muni-
cipal.  Des de l’inici d’aquest mandat 
hem fet un seguiment del contracte 
vigent per tal que l’empresa que pres-
tava el servei en millorés l’eficiència i 
complís els compromisos fixats en el 
contracte. Tot i que som conscients 
que encara no s’ha notat prou, creiem 
que hi ha hagut una petita millora. 

Amb el nou contracte, disposarem 
de maquinària nova molt més eficaç a 
l’hora de netejar els nostres carrers i més 
sostenible, ja que emetrà menys gasos 
contaminants a l’atmosfera i farà menys 
soroll. Aquesta maquinària, juntament 
amb altres millores com poden ser l’in-
crement de la freqüència de recollida de 

l’orgànica o la recollida de les fraccions 
de paper, envasos i vidre amb conte-
nidors del 1.100 litres directament per 
part de l’empresa concessionària, supo-
saran una millora important en el servei. 

El seguiment dels compromisos 
de l’empresa adjudicatària per part 
de l’Ajuntament és imprescindible per 
garantir un servei òptim. Per facilitar 
aquesta tasca, l’Ajuntament disposarà 
d’una plataforma informàtica que per-
metrà fer el seguiment dels itineraris 
de la maquinària, entre altres coses. 

L’objectiu d’aquest nou contracte 
és doble, per un costat millorar la nete-
ja dels nostres espais públics i aconse-
guir d’aquesta manera millorar la qua-

litat de vida dels nostres ciutadans. El 
segon objectiu és millorar la recollida 
selectiva dels residus al Masnou per 
aconseguir reduir les tones de residus 
que incinerem cada any i incrementar 
les tones de residus que són reciclats i 
que es tornen a aprofitar, reduint així 
l’explotació de les matèries primeres.

Per aconseguir aquests objectius 
és imprescindible millorar el servei, 
però també ho és la col·laboració de 
tota la ciutadania; per aquesta raó, 
properament començarem una cam-
panya de civisme per conscienciar el 
conjunt de la població de la necessitat 
de cuidar l’espai públic tant com si fos 
la nostra casa.

Ens importen els ciutadans
Són temps de debat postelectoral, d’interes-
sos partidistes, de repartiment de poder, de 
cadires i butaques, fins i tot de voler trencar i 
dividir el nostre país.

Però queda Ciutadans i podem afirmar 
que som els únics que hem posat sentit comú 
a tot aquest despropòsit. Per això, al Masnou, 
com a la resta de poblacions de la comarca, 
hem rebut un mandat: treballar per la ciuta-
dania. I en això estem.

Tant és així que us informem de dues propos-
tes que ja hem posat en marxa: la primera, 
traslladar al nostre grup institucional al Par-
lament de Catalunya una petició de modifi-
cació del sistema tarifari de la tarja de tren 
de Rodalies, per canviar el sistema actual de 
zones per un altre basat en les parades. No 
sembla raonable que costi el doble anar del 
Masnou a Montgat que de Montgat a Barce-
lona o el Prat del Llobregat. Considerem que 
el nombre de parades, indistintament des 
d’on s’agafi el tren, hauria de ser el valor a 
tenir en compte.

I la segona proposta, que té a veure amb 
el necessari acostament entre els ciutadans 
i els seus representants polítics, és la posada 
en marxa d’un número de Whatsapp perquè 
ens feu arribar totes les propostes, queixes, 
suggeriments o tot allò que considereu po-
sitiu solucionar al Masnou i que serà atès 
oportunament. El número és el 605 665 490.

Seguim treballant pel Masnou, no coneixem 
cap altra estratègia partidista. 

Nos importan los ciudadanos
Son tiempos de debate postelectoral, de in-
tereses partidistas, de reparto de poder, de 
sillas y sillones, incluso de querer romper y 
dividir nuestro país.

Pero queda Ciutadans y podemos afir-
mar que somos los únicos que hemos pues-
to sentido común a todo este despropósito. 
Por ello, en el Masnou, como en el resto de 
poblaciones de la comarca, hemos recibido 
un mandato: trabajar para la ciudadanía. Y en 
ello estamos.

 Tanto es así que os informamos de dos 
propuestas que ya hemos puesto en marcha:

La primera, trasladar a nuestro grupo 
institucional en el Parlament de Catalunya 
una petición de modificación del sistema 

tarifario de la tarjeta de tren de Rodalies, 
para cambiar el sistema actual de zonas por 
otro basado en las paradas. No parece ra-
zonable que cueste el doble ir del Masnou 
a Mongat que de Montgat a Barcelona o 
El Prat de Llobregat. Consideramos que el 
número de paradas, indistintamente desde 
donde se coja el tren, debería ser el valor a 
tener en cuenta.

Y la segunda propuesta, que tiene que 
ver con el necesario acercamiento entre los 
ciudadanos y sus representantes políticos, 
es la puesta en marcha de un número de 
Whatsapp para que nos hagáis llegar todas 
aquellas propuestas, quejas, sugerencias 
o todo aquello que consideréis positivo 
solucionar en el Masnou y que será opor-
tunamente atendido. El número es el 605 
665 490. 

Seguimos trabajando por el Masnou, no 
conocemos otra estrategia partidista.

TRIBUNA PoLíTICA

Jordi Matas 
Regidor del Grup 
Municipal de CiU

Quim 
Fàbregas 
Regidor del Grup 
Municipal 
d’ ERC-AM-MES

Joan
Fontcuberta  
Regidor del Grup 
Municipal de 
Ciutadans

com és habitual, aquesta secció ofereix l’opinió dels diversos grups municipals 
que formen el consistori. als set grups municipals es dedica el mateix espai i se’ls 
demana un text amb les mateixes característiques. aquí es publica el que cada 
portaveu municipal ha fet arribar al departament de comunicació.
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Ni Mas ni març
«Del 27 de setembre ençà hem constatat que la 
democràcia en el món "lliure" del capitalisme resta 
agotzonada darrera litres i litres de tinta i hores i 
hores de tertúlies on professionals de l'opinió 
conformen el relat de les majories. Aquest ha estat 
el nostre defecte durant aquest mesos: la inge-
nuïtat de creure que un debat de país, i no només 
de poder, era possible.

Hem clos la negociació. Ni Mas ni març. La 
CUP-CC serà com sempre l'accelerador del procés i 
el fre de totes les polítiques que pretenguin agredir, 
a cop de tisora, el conjunt de les classes populars. 
Hem donat els vots al candidat de JxS en un gest de 
con�ança perquè posin en marxa la construcció de 
la República. Però no més. Per això han estat 8 vots 
a favor i dues abstencions. És el re�ex de la 
con�ança i també de la necessària diferència.

Les lluites col·lectives mai poden dependre 
d'una única persona. Les Repúbliques es cons-
trueixen rescatant persones, no bancs. Us donem el 
millor que tenim: la paraula, l'herència, la memòria, 
la perseverança i sobretot, el món nou als nostres 
cors. Independència per canviar-ho tot.»

Grup Municipal 
de la CUP-PA

Ni Mas ni març
«Del 27 de setembre ençà hem constatat que 
la democràcia en el món “lliure” del capitalisme 
resta agotzonada darrere litres i litres de tinta i 
hores i hores de tertúlies on professionals de l’opi-
nió conformen el relat de les majories. Aquest ha 
estat el nostre defecte durant aquests mesos: la 
ingenuïtat de creure que un debat de país, i no 
només de poder, era possible.

Hem clos la negociació. Ni Mas ni març. La CUP-
CC serà com sempre l’accelerador del procés 
i el fre de totes les polítiques que pretenguin 
agredir, a cop de tisora, el conjunt de les classes 
populars. Hem donat els vots al candidat de JxS 
en un gest de confiança perquè posin en marxa 
la construcció de la República. Però no més. Per 
això han estat 8 vots a favor i dues abstencions. 
És el reflex de la confiança i també de la neces-
sària diferència.

Les lluites col·lectives mai poden dependre 
d’una única persona. Les repúbliques es constru-
eixen rescatant persones, no bancs. Us donem 
el millor que tenim: la paraula, l’herència, la me-
mòria, la perseverança i, sobretot, el món nou als 
nostres cors. Independència per canviar-ho tot.»

El nostre compromís
Des de les eleccions del 25 de maig 
–vuit mesos ja– el grup municipal 
socialista, format per la Mònica i 
aquest que us escriu, hem tingut 
una activitat frenètica que ens ha 
permès, sens dubte, liderar l’opo-
sició tant en el control del Govern, 

en suggeriments i correccions a 
projectes i en el debat polític local.
Les mocions i esmenes presenta-
des, molt treballades des de l’exe-
cutiva local, han estat adreçades 
principalment a solucionar pro-
blemes que afecten el Masnou de 
forma directa o indirecta des d’una 
òptica d’esquerres.

I, tot i mantenir una visió crítica 
de l’acció o inacció del Govern en 
temes puntuals, també hem estat 
capaços d’arribar a acords impor-
tants que tindran –i ja tenen– re-
percussió al Masnou.

No vull caure en la relació avorrida 
d’una llista de tot allò que hem fet, 
tampoc no té sentit. Qui governa 
és el Govern i nosaltres, des de 
l’oposició, col·laborem perquè es 
faci bé. La nostra oposició és posi-
tiva, creativa i garant: sempre apor-
tem alternatives, quantifiquem 
econòmicament les propostes i 
argumentem el nostre posicio-
nament d’acord amb la lògica i la 
legalitat. 

I és per això que la nostra fun-
ció supervisora no s’atura, revisem 
tots els acords actuals i també pas-

sats, fins i tot de mandats anteriors, 
per poder tenir la tranquil·litat que 
tot el que fan i han fet els governs 
del Masnou s’ajusta a norma.

Perquè de la mateixa forma 
que quan ha calgut hem estat ge-
nerosos, arribat el moment serem 
inflexibles.

Aquest és el nostre compromís.

Any nou, polítiques noves? 
El 2016 ha començat amb la decisió de la 
CUP, presa a darrera hora i incomplint el 
seu compromís electoral, d’investir presi-
dent de la Generalitat un membre de CDC, 
partit que, durant tota la campanya, havia 
estat el blanc de la CUP per la seva impli-
cació en nombrosos casos de corrupció. 
L’acord, estrany per a molts, no ho és tant 
si reflexionen una mica: les negociacions, 
que han mantingut paralitzada Catalunya 

durant 3 mesos i mig, van provocar tal 
desgast a la CUP que, davant la possibi-
litat d’unes noves eleccions a Catalunya, 
les enquestes auguraven un desastre per 
a la CUP, amb la pèrdua de la meitat dels 
vots obtinguts el 27S.
Ara, una vegada format govern, s’obre un 
període ple d’incògnites: objectius, dura-
da, DUI, pla de rescat social, pressupost?, 
que només el temps anirà desvetllant.
Abans, el 2015 s’havia acomiadat amb les 
eleccions generals del 20D que, almenys 
numèricament, han canviat el panorama 
polític tant a Espanya com a Catalunya i 
que també poden fer-ho al Masnou. 
A Espanya s’ha produït una gran fragmen-
tació al Congrés que dificulta la formació 
de govern i que amenaça amb la possibi-
litat d’una nova convocatòria. 

En aquestes eleccions, a Catalunya i per 
primera vegada des de la restauració de la 
democràcia, En Comú Podem, una coalició 
d’esquerres amb participació d’ICV i EUiA, 
va aconseguir guanyar les eleccions pas-
sant pel davant de CDC i ERC. Ara, només 
una aplicació interessada del Reglament 
per part de PP, PSOE i C’s podrà impedir 
que hi hagi una veu catalana progressista 
al Congrés dels Diputats.
I al Masnou, En Comú Podem va arrasar 
a les urnes, superant ERC per més de 600 
vots, CDC en prop de 1.000 i el PSC en 
prop de 2.000. Aquests resultats, les co-
incidències programàtiques i el bon am-
bient de treball entre els seus membres 
(persones d’ICV, EUiA, Podem i Procés 
Constituent) han de fer possible que, d’ara 
en endavant, es treballi per posar els fona-

ments a una nova manera de fer política 
municipal, a un nou projecte polític d’es-
querres, obert a la participació de tothom, 
que permeti mirar al futur amb il·lusió i 
que, l’any 2019, pugui ser una alternativa 
real de govern al nostre poble.
S’inicia un llarg període en el qual s’hau-
ran d’anar concretant i acordant propos-
tes, maneres de fer, normes de funciona-
ment... 
I, tot això, sense deixar de banda les nos-
tres responsabilitats municipals, contro-
lant l’acció del govern d’ERC-CiU i presen-
tant propostes que posin damunt la taula 
els aspectes més importants del programa 
amb el qual ICV-EUiA ens vàrem presentar 
a les eleccions municipals. 
El camí no és fàcil, però l’objectiu val la 
pena. Som-hi! 

Reptes per al Masnou
El 2016 s’enceta amb diversos reptes al 
Masnou. Reptes que haurien de ser assu-
mits pel Govern local i la col·laboració de 
tots els grups. En tots ells, ha de prevaler 
l’interès ciutadà i la millora del nostre 
entorn.

A títol enunciatiu –no limitatiu– se-
rien: Parc Vallmora, el nou Poliesportiu, 
el Casal del Bell Resguard, les urgents 

actuacions urbanes, l’Illa Centre –avui 
sense rumb–, una gestió eficient de les 
mascotes canines, l’adjudicació conflicti-
va del contracte de neteja i la solució al 
vandalisme, que no ha deixat un espai 
sense rebentar a tot el poble davant la 
inefectivitat municipal. El grafitisme sil-
vestre campa al seu gust i sembla que el 
tema no té fi. I no només parlem de grafi-
tisme vulgar i incontrolat, sinó d’un altre 
de polític d’uns autodenominats “arran”, 
als quals el respecte pels espais que són 
de tots sembla que els és indiferent.

Catalunya: seguim fora de joc
Després de la investidura del nou presi-
dent de la Generalitat, la nostra comuni-

tat segueix fora de joc. L’estrena del nou 
president comença amb les informaci-
ons de tràfic de subvencions de què va 
ser beneficiari en primera persona, així 
com el seu entorn.

És la història que mai no acaba: 
Pujol, Mas i ara Puigdemont. “Todos se 
llamaban CiU”. Per cert, gràcies a la CUP, 
en un temps partit antisistema, avui sub-
misos –ells sabran per què– i humiliats 
davant el reduït poder convergent.

Segurament els va atacar el virus del 
pànic a unes noves eleccions, que podri-
en haver liquidat l’anomenat “procés”.

Espanya, a pesar del Sánchez-PSOE
“A la recerca de l’arca perduda” seria el 

títol que posaria a la fantasia que està 
vivint el Sr. Sánchez. Fantasia de ser allò 
que les urnes li van negar i el van redu-
ir, a la seva circumscripció –Madrid–, al 
quart lloc. Li queda fins al 30 de gener 
per gaudir-la. Al Congrés del PSOE l’es-
peren, i no precisament amb els braços 
oberts.

No es pot servir a Déu i al Diable, Sr. 
Sánchez. I els seus regals de diputats a 
ERC i DiLL, és com si un pare prengués 
als seus fills els regals dels Reis Mags per 
vendre’ls en un mercat.

Per cert, i és d’agrair, els Reis Mags 
del Masnou van ser els tradicionals. Da-
vant de tant disbarat aliè, vam poder 
gaudir la festa en pau. 

Ernest suñé 
Portaveu del 
Grup Municipal 
del PSC-CP

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

Federico 
de las Heras 
Portaveu del 
Grup Municipal 
del PP
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  Dilluns 25
18 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlies en català
comentari de la novel·la 
Aquell primer de maig

 
Per a més informació sobre les 
tertúlies en català, dirigiu·vos a 
l’Oficina de Català del Masnou, 
CNL del Maresme. Consorci per a 
la Normalització Lingüística. Tel. 
93 557 18 56. La Biblioteca pro·
porciona els llibres per dur a ter·
me l’activitat. Informeu·vos sobre 
la disponibilitat dels exemplars.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines i 
Oficina de Català (CPNL)

  Dimarts 26
18.30 h / Biblioteca Joan 
Coromines (sala polivalent)

conferència: “neuroci-
ències i psicoteràpia: 
la revolució de les terà-
pies neurocientífiques”

 
A càrrec d’Oriol Lugo. Tot seguit es 
farà un col·loqui obert a la partici·
pació del públic. Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

19.30 h / Els Vienesos 

Habilitat mental per a 
l’aprenentatge. com 
evitar el fracàs escolar i 
l’abandó prematur dels 
estudis

 
Sèries d’exercicis lúdics amenitza·
des amb música: resolen limitaci·
ons en l’aprenentatge tot equili·
brant els hemisferis cerebrals.
Aquesta tècnica mostra a mares, 
pares i mestres com ajudar els nens 
(5/16 anys) que defugen els estudis 
per manca d’atenció, dislèxia, avor·
riment, rebel·lia,dificultats en les 
relacions, timidesa o hiperactivitat 
(si no hi ha cap tipus de lesió física 
diagnosticada). Preu: 3 €
Ho organitza: Entitat Habilitat Mental

20.15 h / Cinema La Calàndria

rapsòdia Les Deux 
Pigeons, frederick 
ashton. 2015-2016 
live: òpera i ballet 
al cinema la calàndria

 
En directe · The Royal Ballet. Vir·
tuós ball i colpidor romanç en dos 
meravellosos treballs del coreògraf 
fundador del Royal Ballet. Preu: 
Anticipada: 17 €, Taquilla: 20 €
Ho organitza: Cinema La Calàndria i Royal 
Opera House

  Divendres 29
17 h / Espai social Luz del Alba 
(pista esportiva de Pau Casals)

espai de creació: tallers 
manuals infantils

 
Més informació al telèfon 
600 80 01 48.
Ho organitza: Centre cultural i de lleure 
Luz del Alba

De 17.30 a 19 h / Ca n’Humet 

diverajtem: cuina: 
Juguem amb xocolata!

 
Preu: 5 euros (activitat + berenar)
Tots els divendres es realitzaran acti·
vitats per poder compartir una bona 
estona amb els vostres fills. Gaudint 
sempre d’un berenar autèntic.
Ho organitza: AJTEM

  Dissabte 30
11 h / Biblioteca Joan Coromines 
(sala infantil)

l’Hora del conte: 
Un univers de contes

 
La paraula i les ombres xineses 
són les protagonistes d’aquest 
espectacle. Entrada lliure, afora·
ment limitat.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

11 h / Plaça d’Ocata 

Juguem avis i néts
 

Jocs tradicionals i jocs al carrer
Activitat familiar. Racons de jocs 
tradicionals i antics on els avis i pa·
res poden explicar als més petits els 
jocs que jugaven en la seva infància.
Ho organitza: Lleureka

  Diumenge 31
18 h / Els Vienesos 

Teatre per riure, pensar 
i connectar amb les 
emocions

 
És una proposta de teatre solidari 
de la companyia de teatre Art 
en Acció, en benefici de l’entitat 
Esquima. Una comèdia que segur 
que impulsa somriures. Preu: do·
natiu de 5 €.
Ho organitza: Esquima

19 h / Gent del Masnou

Teatre: diumenge amb 
lletres - 7a temporada

 
Vetllada artística, amb poesia, 
monòlegs còmics, música, cant, 
fragments teatrals, dansa, contes...
Ho organitza: RAUXA Arts Escèniques

  feBrer

  Dilluns 1
20 h / El Casinet

comissió de festes
 

Preparació Festa Major 2016.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dimarts 2
9.30 h / Torrent Can Gaio

deixalleria mòbil
 

Fins al 7 de febrer. Només per a 
particulars d’Alella, el Masnou i Teià.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17.30 h / Biblioteca Joan Coromines

Taller de carnestoltes
màscares i maquillatge 
per disfressar-se!

 
Places limitades. Inscriviu els 
vostres infants enviant un correu 
a b.masnou.jc@diba.cat o tru·
cant·nos al 935 571 888.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

  Dijous 4
19.45 h / Cinema La Calàndria

La Traviata, Giuseppe 
Verdi. 2015-2016 live: 
Òpera i ballet al cinema 
la calàndria

 
En directe · The Royal Opera
La tradicional producció de Ric·
hard Eyre de la famosa òpera de 
Verdi torna amb la direcció d’Yves 
Abel, la soprano Venera Gimadi·
eva i el tenor Saimir Pirgu. Preu: 
anticipada: 17 €; taquilla: 20 €.
Ho organitza: Cinema La Calàndria i Royal 
Opera House

  Divendres 5
17 h / Els Vienesos

carnaval a els Vienesos
 

Preu: Activitat gratuïta. Concurs de 
disfresses, xocolatada, animació 
i la visita de la sa majestat el Rei 
Carnestoltes. Informació de l’acti·
vitat al telèfon: 600 80 01 48.
Ho organitza: Centre cultural i de lleure 
Luz del Alba

19 h / Sala capitular de l’Ajuntament 

Presentació del llibre 
Vicenç A. Ballester i 
Camps (1872-1938). 
Creador de l’estelada

 
Dels historiadors Joan Muray 
i Fermí Rubiralta.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dissabte 6
10 h / Edifici Centre

disseny i tècniques de 
muntatge de bijuteria

 
Inscripció: femfira@hotmail.com / 
tel. 645 04 22 12.
Ho organitza: Fem Fira el Masnou

19.30 h / Jardins del Mil·lenari

rua diabòlica
 

Les bruixes, acompanyades dels 
dimonis i els tabalers, ompliran els 
carrers de màgia, festa i embruixa·
ment. La rua s’iniciarà a partir de les 

19.30 h a l’Altell de les Bruixes i fina·
litzarà al mateix lloc, on podreu veure 
espectacles plens de màgia i sopar 
la famosa manduca de bruixa que 
s’oferirà al final. Recorregut: Altell de 
les Bruixes, Fontanills, M.Déu Núria, 
Pere Grau, Dr. Agell, Sant Felip, Capità 
Mirambell, Capità Maristany Noms, 
Fontanills i Altell de les Bruixes.
Ho organitza: Colla de Diables del Masnou

  Diumenge 7
11.30 h / Inici a Pau Casals i 
finalització als jardins dels Països 
Catalans

rua de carnaval  2016
 

Rua, concurs de carrosses i com·
parses i actuació infantil.
11.30 h Cercavila pel municipi 
amb inici al carrer Pau Casals i 
arribada als jardins dels Països 
Catalans. 12.30 h Actuació infantil 
amb el grup d’animació La Tresca i 
la Verdesca i lliurament de premis.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i la 
Comissió de Festes

  Dilluns 8
19 h / Els Vienesos 

conferència: “aprendre 
a practicar la tècnica del 
tapping”

 
Tapping és una tècnica senzilla i 
molt eficaç que, utilitzada pun·
tualment o de manera habitual, 
ajuda a desbloquejar problemes 
físics, mentals,emocionals…
Ho organitza: Alquímia creativa · Victoria Gayete

  Dimarts 9
18.30 h / Biblioteca Joan Coromi·
nes (sala polivalent)

conferència: “madame 
curie: dona de ciència”

 
A càrrec de Xavier Roqué. Tot se·
guit hi haurà un col·loqui obert a 
la participació del públic assistent. 
Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

19.30 h / Els Vienesos

Habilitat mental per 
a l’aprenentatge

 
Vegeu la informació a l’activitat 
del dimarts 26. Preu: 3 €
Ho organitza: Entitat Habilitat Mental 

  Dijous 11
19 h / Sala Polivalent Biblioteca 
Joan Corominas

Hipoteca amb clàusules 
abusives? com detectar-les 
i recuperar els teus diners

 
Xerrada a càrrec de Concepció 
Sánchez i Noria Suita, que dona·
ran les claus per revisar la hipoteca 
i millorar·ne les condicions.
Ho organitza: Associació Quatre Quarts

  Divendres 12
20 h / Casa de Cultura

inauguració de 
l’exposició: 
“carles de la Torre – 
retrospectiva”

 
Es podrà visitar fins al 27 de març.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20 h / Can Malet (segona planta)

conferència: 
“el dol i les pèrdues”

 
A càrrec d’Ester Martínez, psicòlo·
ga i escriptora. 
Després de la conferència hi haurà 
un col·loqui.
Ho organitza: Fundació Temps i Compromís

  Dissabte 13
9 h / plaça de Ramón y Cajal

fira de segona mà
 

Ho organitza: ADAC

11 h / Biblioteca Joan Coromines

l’Hora del conte: 
Llegendes d’aquí 
i d’allà, a càrrec 
de Gemma Ventura

 
Llegendes, contes tradicionals, 
faules, mites... el món és tan gran i 
la tradició oral ha estat sempre tan 
viva! Edat recomanada: de 4 a 7 
anys. Aforament limitat.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

  Diumenge 14
10.30 h / Inici a l’escola Bergantí i 
final a la plaça de Roger de Flor

festa de santa eulàlia: 
cercavila amb la 
patrona del poble

 
Cercavila dels gegants del Masnou 
junt amb els capgrossos i els 
gegantons de les escoles masnovi·
nes. En arribar a la plaça Roger de 
Flor, es farà una xocolatada.
Ho organitza: Colla de geganters del 
Masnou

11 h / Platja d’Ocata

Visita a la mina d’aigua
 

Us convidem a submergir·vos sota 
terra per descobrir un tram de les 
mines d’aigua Cresta i Malet, que 
formen part d’un laberint de gale·
ries de 27 km.
Cal inscripció prèvia, que podeu 
fer a www.elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dilluns 15
20 h / El Casinet

comissió de festes
 

Valoració del Carnaval.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

AGENDA.  Del 25 de gener fins al 7 de març
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  Dimarts 16
9.30 h / Av. de Pau Casals

deixalleria mòbil
 

Fins al 21 de febrer. Només per 
a particulars d’Alella, el Masnou 
i Teià.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18.30 h / Biblioteca Joan Coromi·
nes (sala polivalent)

conferència: “el paper 
de la dona treballadora 
en la postguerra”

 
A càrrec de Margarida Colomer. 
Tot seguit hi haurà un col·loqui 
obert a la participació del públic 
assistent. Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

  Dissabte 20
11 h / Biblioteca Joan Coromines

música i activitats 
sensorials per a nadons

 
A càrrec de Marta Estruch, musi·
coterapeuta. Cal inscripció prèvia. 
Per a infants de 0 a 12 mesos. 
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

12.30 h / Espai Escènic Ca n’Humet

concert d’Hivern
Un camí ple d’emocions

 
Preu: gratuït amb invitació 
Ho organitza: Escola Municipal de Música 
del Masnou (EMUMM)

17 h / Ca n’Humet

Juguem amb la llum 
i la foscor

 
Activitat familiar, on mitjançant 
diferents elements com la taula de 
llum, les ombres xinesques o jocs 
de taula, els participants poden 
jugar i experimentar amb la llum, 
els colors i la foscor, passant així 
una tarda màgica.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Diumenge 21
De 12 a 14 h / Plaça d’Ocata

swing a ocata: ballada 
de lindy Hop

 
Ho organitza: Associació Ple de Swing

  Dimarts 23
18.30 h / Biblioteca Joan Coromi·
nes (sala polivalent)

conferència: “literatura 
i memòria: la immigració 
a catalunya”

 
A càrrec de Vicenç Villatoro
Seguirà un col·loqui obert a la 
participació del públic assistent. 
Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

19.30 h / Els Vienesos

Habilitat mental per 
a l’aprenentatge
com evitar el fracàs 
escolar i l’abandó 
prematur dels estudis

 
Vegeu la informació a l’activitat 
del dimarts 26. Preu: 3 €.
Ho organitza: Entitat Habilitat Mental 

  Dimecres 24
19 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària, 
L’home de la maleta, de 
ramon solsona

 
A càrrec de M. Carme Roca. Els 
exemplars del llibre els proporciona 
la biblioteca. Exemplars limitats.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

  Dissabte 27
11 h / Biblioteca Joan Coromines

l’Hora del conte: 
El circ de drap

 
Cançons i històries per imaginar i viu·
re la màgia del circ. A partir de 5 anys. 
Entrada lliure, aforament limitat.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

20 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

Informe per a una aca-
dèmia, de franz Kafka

 
Dirigida per Ivan Benet i Xavier 
Ricart. Preu: 10 € (anticipades a 
www.quedat.cat o a taquilla una 
hora abans de l’espectacle).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Diumenge 28
11 h / Parròquia de Sant Pere

itinerari “el masnou. 
Terra de mar”

 
Us convidem a un emocionant i 
enriquidor passeig pels carrers, 
edificis i racons més sorprenents 
de la vila del Masnou. Cal inscrip·
ció prèvia, que podeu fer a www.
elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

Tripula
farrés brothers i cia.

 
Preu: 3 € (Venda d’entrades antici·
pades a www.quedat.cat i a taqui·
lla una hora abans de l’espectacle)
Espectacle per a tots els públics. 
Aforament limitat (90 persones).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Gent del Masnou

Teatre: diumenge amb 
lletres - 7a temporada

 
Vetllada artística, amb poesia, 
monòlegs còmics, música, cant, 
fragments teatrals, dansa, contes...
Ho organitza: Rauxa Arts Escèniques

  març

  Dimarts 1
9.30 h / Aparcament Amadeu I

deixalleria mòbil
 

Dura: fins al 6 de març.
Només per a particulars d’Alella, el 
Masnou i Teià.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia en català.
comentari de la novel·la 
El nas de Mussolini

 
Per a més informació sobre les 
tertúlies en català, dirigiu·vos a 
l’Oficina de Català del Masnou, 
CNL del Maresme. Consorci per a 
la Normalització Lingüística. Tel. 
93 557 18 56. 
La Biblioteca proporciona els 
llibres per dur a terme l’activitat. 
Informeu·vos sobre la disponibili·
tat dels exemplars.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines i 
Oficina de Català (CPNL Maresme)

  Dijous 3
20 h / Cinema La Calàndria

Otello, Giuseppe Verdi
sotst: 2015-2016 live: 
Òpera i ballet al cinema 
la calàndria

 
Preu: Anticipada: 10 €, Taquilla: 
13 €. En diferit · Palau de les Arts, 
València.
Ho organitza: Cinema La Calàndria i Royal 
Opera House

  Divendres 4
17 h / Espai social Luz del Alba · 
pista Pau Casals.

Juguem: Jocs populars 
i tradicionals

 
Mes informació al telèfon: 
600 80 01 48.
Ho organitza: Centre cultural i de lleure 
Luz del Alba

19 h / Biblioteca Joan Coromines

contes per a adults: 
Els sants bevedors, 
a càrrec de carles alcoy

 
Contes per a adults en el marc del 
mes de les Biblioteques amb DO. 
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

  Dissabte 5
10 h / Edifici Centre, c. d’Itàlia, 50

disseny i tècniques de 
muntatge de bijuteria

 
Inscripció: femfira@hotmail.com / 
Tel. 645 04 22 12.
Ho organitza: Fem Fira el Masnou

21 h / Espai Escènic Ca n’Humet

El nom, de matthieu 
delaporte i alexandre 
de la Patellière

 
A càrrec del Grup Escènic Rauxa
Preu: 8 € (venda d’entrades antici·
pades a www.quedat.cat i a taqui·
lla una hora abans de l’espectacle).
Ho organitza: Grup Escènic Rauxa

  Diumenge 6
10 h / Plaça dels Països catalans

festa familiar solidària
 

Recapte de diners per ajudar a 
la mainada dels refugiats sirians. 
Amb el que es reculli es compra·
ran productes de primera necessi·
tat i se’ls els farà arribar.
Ho organitza: diverses entitats del Masnou

12 h / Pista Pau Casals el Masnou.

Vii agermanament de 
catalunya i andalusia 
al masnou

 
Flamenc, servei de bar, activitats, 
arròs popular. Reserva de taules o 
més informació al tel. 600 80 01 48.
Ho organitza: Centre cultural i de lleure 
Luz del Alba

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet

El nom, de matthieu 
delaporte i alexandre 
de la Patellière

 
A càrrec del Grup Escènic Rauxa.
Preu: 8 € (venda d’entrades antici·
pades a www.quedat.cat i a taqui·
lla una hora abans de l’espectacle).
Ho organitza: Grup Escènic Rauxa

altres informacions

deixalleria mòbil
L’horari de la deixalleria mòbil 
d’Alella, el Masnou i Teià, només 
per a particulars d’aquestes tres 
poblacions, és el següent:
De dimarts a dissabte: de 9.30 · 
14 h i de 16.30 · 18.30h
Diumenge: de 10 a 13.30h
Dilluns: TANCAT
Consulteu l’agenda per saber 
les ubicacions de la deixalleria 
mòbil.
Bonificació per ús de la deixalle·
ria fixa i mòbil:
o De 6 a 9 vegades: 10 % de 
descompte en la taxa d’escom·
braries de l’any anterior.
o A partir de 10 vegades: 20 % 
de descompte en la taxa d’es·
combraries de l’any anterior.

Tertúlia literària al voltant 
del llibre Las mujeres que 
corren con los lobos
El grup de lectura de Dones del 
Masnou organitza una reunió, 
dos dissabtes al mes, d’11 a 
12.30 h, a la seva seu ubicada al 
CIRD (plaça de la Llibertat, 17), 
per llegir i comentar el llibre Las 
mujeres que corren con los lobos,  

de l’escriptora i psiquiatra Cla·
rissa Pinkola Estés. Fan préstec 
del llibre. Per a més informació, 
truqueu al telèfon 628 62 54 37. 

activitats continuades 
de l’entitat afibromare
L’entitat organitza sessions d’es·
tiraments, els dilluns; txikung, 
els dimarts, i psicomotricitat, 
els dimecres. Totes les sessions 
s’inicien a les 17.30 h i es duen 
a terme a Els Vienesos.

activitats continuades 
de l’entitat luz del alba
L’entitat organitza sessions de 
taitxí (txikung), artesania, cos·
tura pràctica i criança dolça a 
l’espai social que hi ha al parc 
esportiu de Pau Casals. Totes 
són gratuïtes però l’aforament 
és limitat. Per a més informació 
i inscripcions podeu trucar al 
telèfon 600 800 148.
Taixí (txikung): 
hi ha cursos els dimarts al matí, 
d’11 a 12 h, i els dijous a la tar·
da, de 18 a 19 h o de 19 a 20 
h. S’estendran fins al juny de 
2016 i són impartits per Marisa 
Bohigas.
Artesania: 
tots els dilluns, de 17 a 19 h. 
Adreçat a adults. 
Costura: 
tots els dimarts, de 17.30 a 18.30 
h, es podrà aprendre a fer els 
baixos dels pantalons, arreglar 
roba trencada, costura en ge·
neral, confecció, com utilitzar 
la màquina de cosir i molt més.
Criança dolça: 
els dimecres i divendres, de 10 
a 12 h, un espai lúdic per als in·
fants i un punt de trobada per 
als seus pares i mares. S’ofereix 
assessorament, intercanvi de 
roba de nadó, xerrades...

lliga catalana d’escacs 
2016 a la segona planta 
de can malet
Diumenge 24 de gener - 9.30 h
Partit de 2a divisió: El Masnou · 
Colon Sabadell B
Diumenge 31 de gener - 9.30 h
Partit de 1a divisió provincial: 
El Masnou B · Argentona
Diumenge 7 de febrer - 9.30 h
Partit de 2a divisió: El Masnou · 
Gerunda B
Diumenge 14 de febrer - 9.30 h
Partit de 2a divisió: El Masnou – 
Guixolenc
Diumenge 21 de febrer - 9.30 h
Partit de 1a divisió provincial: 
El Masnou B · Peona i Peó E
Diumenge 28 de febrer - 9.30 h
Partit de 2a divisió: El Masnou · 
Granollers·Canovelles
Diumenge 6 de març - 9.30 h
Partit de 1a divisió provincial: 
El Masnou B · Llavaneres
Diumenge 13 de març - 9.30 h
Partit de 2a divisió: El Masnou · 
Tordera
Diumenge 3 d’abril - 9.30 h
Partit de 1a divisió provincial: 
El Masnou B · Cirera
Ho organitza: Federació Catalana 
d’Escacs

 



Productes de proximitat (km 0) d’alta qualitat,
 fruita de temporada i d’importació,

 àmplia gamma de productes asiàtics, refrescs...
i els autèntics CALÇOTS de Valls

Ens trobaràs 
a l’avinguda de Joan XXIII, 38 - El Masnou

Servei a domicili: Tel. 606 603 133

POL
FRUITES I VERDURES




