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Anglès a partir d’1 any!

KIDS&US, UNA METODOLOGIA INNOVADORA 
PER A L’APRENENTATGE PRIMERENC DE L’ANGLÈS

ALGUNES DADES SOBRE 
KIDS&US 
• Any de naixement: 2003 
• Nombre de centres curs 2014-2015: 208
• Noves obertures el 2014-2015: més de 50 centres 
• Alumnes previstos curs 2014-2015: més de 50.000 
• Presència a 8 països: Espanya, Andorra, França,   
   Itàlia, Bèlgica, Portugal, República Txeca i Mèxic.

PUBLIREPORTATGE

Aprendre anglès com aprenem la nostra llengua materna. Aquest és 
el punt de partida de la metodologia per a l’aprenentatge de l’anglès 
creada fa més de 10 anys per la filòloga Natàlia Perarnau. Pel curs 
2014/15 la metodologia Kids&Us arribarà a més de 50.000 nens i 
nenes a través de la xarxa d’escoles, que compta actualment amb 
més de 200 centres i es consolida com a referent en el sector de 
l’ensenyament d’idiomes.

Anglès a partir d’1 any i fins els 18
Kids&Us ha estat pionera en introduir l’aprenentatge de l’anglès 
en nens de molt curta edat i ho fa prenent com a base un model 
d’immersió lingüística. D’aquesta manera, el llenguatge s’incorpora 
de manera natural en la vida de l’infant, i en poques sessions és 
capaç de respondre a preguntes i d’interactuar amb l’anglès com a 
llengua vehicular.

Material didàctic propi
Des de la seu central de l’empresa es desenvolupa tot el material 
pedagògic i el disseny de les classes, que són conduïdes per 
professors formats específicament en aquesta metodologia. 
Per cada franja d’edat hi ha un  programa específic conduït per un 
personatge de la mateixa edat que el nen. I és que una de les claus 
de l’èxit de la metodologia Kids&Us és que els continguts s’adeqüen 
a les vivències que experimenten els nens en cada etapa.
A més, en els nivells més avançats, aquests materials estan pensats 
perquè els alumnes puguin presentar-se a exàmens oficials. 

Kids&Us versus metodologia tradicional
Un estudi elaborat per la Universitat de Barcelona el 2012 avala 
els beneficis d’aquest sistema d’aprenentatge respecte del mètode 
tradicional, i conclou que els alumnes que han estudiat anglès a 
Kids&Us tenen millors competències en vocabulari, gramàtica, 
pronunciació, comprensió oral i escrita, i expressió oral.

www.kidsandus.es

Kids&Us El Masnou 
Carrer Flos i Calcat, 41
08320 El Masnou   
T. 665 643 841   
elmasnou@kidsandus.es
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CARTA DE
l’AlCAlDE

Temps de respecte i convivència

Ja fa temps que sentim a dir i que diem que Catalunya viu un moment decisiu per a 
la seva història i per al seu futur. I això ens reclama molt a cadascú de nosaltres: ens 
reclama il·lusió i energia per desitjar un món millor i per treballar per aconseguir-ho. 
Però també ens demana respecte als valors que ens han fet esdevenir el que som, 
respecte a les institucions, a les persones que han adquirit el compromís de liderar 
els projectes que ens fan avançar i respecte a totes les persones amb qui convivim, 
sigui quina sigui la seva procedència, la seva cultura o els seus ideals. Només en una 
convivència pacífica es pot desenvolupar el país que volem, amb les aportacions de 
tothom. Arribem a un moment clau del procés que hem anat desenvolupant, i això ens 
exigeix estar ben alerta per poder mostrar el que som capaços. Els actes de la Diada 
al Masnou i, per descomptat, la V a Barcelona en van ser un exemple, del qual tots ens 
hem de sentir ben orgullosos. Des d’aquí, vull agrair a totes les entitats i les persones 
que van fer possible la celebració de la Diada del Tricentenari. La voluntat obre un 
camí. Estem fent història.

Pere Parés 
Alcalde
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noemí 
condeminas 
Regidora 
d’Ensenyament

Celebrem l’inici del curs escolar i des 
de la Regidoria d’Ensenyament hem 
apostat per una estratègia educativa 
per a la convivència escolar, amb to-
lerància zero a la violència i respecte 
dels drets humans com a tret d’iden-
titat del poble. Volem implicar tota la 
comunitat educativa dotant-la d’un re-
curs important en el procés de partici-
pació, coneixement i prevenció. L’Ajun-
tament facilitarà de forma gratuïta als 
centres el programa TEI (tutories entre 
iguals) del doctor González Bellido, 
com una eina contra la desmotivació i 
el fracàs, no únicament curricular, sinó 
també personal i social.

comença el curs 
escolar al masnou

El 30 de setembre es farà l’acte oficial d’inici de curs, amb una xerrada 
del catedràtic Andrés González Bellido

illuns 15 de setembre va 
ser el dia de la tornada a 
la normalitat per als gai-
rebé tres mil escolars del 

municipi i les seves famílies. Els 700 
alumnes del segon cicle d’educació 
infantil (de P3, P4 i P5), els 1.400 de 
primària (de 1r a 6è) i prop de 900 a 
l’ESO ja són a les aules de les cinc es-
coles públiques, les tres escoles con-
certades i els dos instituts públics.

A més, l’oferta de serveis edu-
catius es complementa amb les di-
verses modalitats de batxillerat que 
ofereixen els dos instituts i els cicles 
de formació professional de grau 
mitjà i de grau superior que ofereix 
l’Institut Maremar; les dues escoles 
bressol municipals –que ja van inici-
ar el període d’adaptació el 9 de se-
tembre i acullen prop d’un centenar 
d’infants–; l’Escola de Música –que 
va començar classes el dia 16 amb 

gairebé 150 alumnes– i el Centre de 
Formació de Persones Adultes, que 
en el moment de tancar aquesta 
edició era previst que arranqués 
el curs el 22 de setembre amb 130 
alumnes. D’altra banda, els cursos 
de català per a adults que ofereix 
el Consorci per a la Normalització 
Lingüística (CPNL) i per als quals cal 
inscripció prèvia, s’iniciaran el 30 de 
setembre.

Presentació del programa 
Tutoria entre Iguals (TEI) durant 
la inauguració oficial del curs
L’últim dia de setembre s’inaugu-
rarà oficialment el curs 2014-2015. 
A les 18 h, a la sala d’actes de la 
Biblioteca Joan Coromines tindrà 
lloc una ponència a càrrec d’Andrés 
González Bellido, catedràtic en psi-
cologia i pedagogia, psicòleg clínic 
i educatiu, professor i orientador de 

D

ACTUAlITAT

Alumnes de l’Escola Rosa Sensat 
tornen a les aules el primer dia 
del curs 2014-2015.

  3.000 ESCOLARS   

L’Escola de 
Música, el 
CFPAM i el 
CPNL comple-
ten l’oferta 
dels centres 
escolars

  PROGRAMA TEI   

Està previst 
que 200 cen-
tres educatius
participin al 
programa TEI

ESCOLA ROSA SENSAT
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l’Institut Front Marítim de Barcelo-
na. González Bellido serà al Masnou 
per presentar el programa Tutoria 
entre Iguals (TEI) i engrescar el 
professorat dels centres educatius 
a participar en aquest programa de 
convivència per a la prevenció de 
la violència escolar i l’assetjament 
escolar.  

Què és el programa
 Tutoria entre Iguals (TEI)?
El programa TEI és una estratègia 
educativa per a la millora de la con-
vivència escolar, dissenyada com 
una mesura pràctica i preventiva 
contra la violència i l’assetjament 
escolar. És un recurs important en 
el procés de participació, consci-
enciació, prevenció i desenvolu-
pament dels programes d’inter-
venció sobre convivència al centre 
educatiu. Pot adaptar-se com una 
mesura contra la desmotivació i el 
fracàs, no solament curricular, sinó 
també personal i social. 

El programa es basa en l’ajuda 
dels iguals –tutors–, en els aspec-
tes social, emocional i personal, 
la incidència de la qual sobre els 
alumnes tutoritzats és molt su-
perior a la que exerceixen pares i 
professors. Els alumnes de primà-
ria o secundària es converteixen en 
tutors emocionals dels alumnes de 
dos cursos inferiors.

Per al curs 2014-2015 està pre-
vist que 200 centres educatius de 
primària i secundària participin en 
aquest programa, amb una impli-
cació directa (tutors i tutoritzats) 
d’uns 30.000 alumnes.

New Drummers, 
els tabalers de l’escola 
Sagrada Família, premi 
especial al concurs de 
percussió As de rePiques

Júlia Oller obté la 
Distinció de les Proves 
d’Accés a la Universitat
(PAU)

Pau Celma, número 
25 d’entre els 8.000 
participants en la Prova 
Cangur de Matemàtiques

estudiant masnovina Júlia Oller, alumna 
de l’Institut Mediterrània, ha obtingut la 
distinció de les Proves d’Accés a la Univer·

sitat (PAU) que atorga el Departament d’Eco·
nomia i Coneixement de la Generalitat, amb 
la finalitat de reconèixer públicament l’esforç 
dels estudiants, així com la preparació en la 
realització de les proves d’accés a la universitat 
(PAU). La Distinció de les PAU és concedida a 
tots els estudiants que en la convocatòria del 
mes de juny van obtenir una qualificació de les 
proves d’accés a la universitat igual o superior 
a 9.  La Júlia Oller va aconseguir una nota de 
9,2 a la fase general de les PAU. 

alumne de l’Institut Mediterrània Pau 
Celma s’ha classificat en la 25a posició 
d’entre 8.000 participants a la Prova Can·

gur de Matemàtiques, una activitat impulsada 
per l’Associació Internacional Le Kangourou 
sans Frontières, de la qual és membre la Soci·
etat Catalana de Matemàtiques, entitat titular 
del Cangur en llengua catalana i organitzadora 
de les proves. L’activitat té com a objectiu esti·
mular i motivar l’aprenentatge de les matemà·
tiques a través dels problemes, a partir d’una 
prova que comprèn 30 reptes matemàtics, de 
dificultat creixent i de resposta tancada, amb 
cinc opcions per a cada problema. 

l passat mes de maig, a Vilassar de Mar, es va 
celebrar el tercer concurs de percussió As de 
rePiques, on van participar més de cinquanta 

grups provinents d’arreu de Catalunya i rodalia, 
que van sumar un total de més de 1.500 percus·
sionistes. Els tabalers de l’escola Sagrada Família 
del Masnou, sota el nom de New Drummers, van 
aconseguir el premi especial al grup més jove. 

E

L’ L’

RECORDEU QUE EL DIA 4 
D’OCTUBRE FAREM 

LA NIT DE TAPES 
T’ESPEREM A LA NOSTRA PARADA!!!

El grup de l’Escola Sagrada Família.

CE
D

ID
A
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la reivindicació 
del dret a decidir 
també marca la 
diada del masnou

a reivindicació del dret a vo-
tar el proper 9 de novembre 
va marcar la celebració de la 
Diada Nacional del Tricente-

nari, també al Masnou. A les 10 del 
matí, un bon nombre d’entitats es va 
afegir a la concentració convocada 
per l’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC), davant l’edifici municipal de 
Roger de Flor. També hi van assistir 

diversos regidors de l’Ajuntament, 
entre els quals l’alcalde, Pere Parés, 
i el primer tinent d’alcalde, Jaume 
Oliveras. Els dos edils van posar de 
manifest el compromís de l’actual 
Equip de Govern amb la sol·licitud 
ciutadana perquè es convoqui la 
consulta del 9 de novembre. Durant 
l’acte, l’alcalde va signar el seu com-
promís a representants de l’ANC.

Al migdia, la plaça de l’Onze de 
Setembre va ser l’escenari de 
l’ofrena floral de les entitats de la 
vila i l’Ajuntament, en record de 
les persones caigudes durant el 
setge de Barcelona el 1714. Abans 
de la desfilada d’entitats, l’alcalde, 
envoltat de la majoria de regidors 
del consistori –amb l’absència dels 
representants del PP–, va declarar 
que, amb la celebració de la Diada, 
els catalans “volem demostrar el 
que volem ser”, i que “aquesta festa 
és una cita amb el futur”. Pere Parés 
també va voler remarcar l’esforç re-
alitzat per tots els grups municipals 
per consensuar el manifest que es 
va llegir –signat per CiU, el PSC, ICV-
EUiA i ERC-AM i amb l’adhesió de la 
regidora no adscrita. L’encarregat 
de llegir el manifest va ser Jaume 
Oliveras, portaveu d’ERC-AM. El text 
reivindicava el dret a decidir, així 
com un canvi en l’ordre social i eco-
nòmic, la defensa de l’estat del ben-
estar i mesures que facin possible la 
regeneració política per recuperar 
la confiança de la societat.

Després de l’ofrena floral, la 
Coral Xabec de Gent del Masnou 
va interpretar El cant dels segadors, 
al qual es van afegir els assistents 
a l’acte, que omplien la plaça de 
l’Onze de Setembre. A continuació, 

l

Joan B. Culla assegura, durant la conferència 
del dia 10, que l’Onze de Setembre se celebra 
la recuperació de la desfeta

En PoRTADA

  V MASNOVINA   

Un bon nom-
bre d’entitats i 
ciutadans van 
fer la V masno-
vina a Roger 
de Flor

Dos membres de Protecció Civil dipositen les flors durant l’ofrena a la plaça de l’Onze de Setembre.

G
ER

A
RD

 P
O

CH
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a pocs metres, a l’avinguda de Joan 
XXIII amb Silveri Fàbregas, es va 
descobrir una placa commemora-
tiva en homenatge als fets ocor-
reguts fa tres-cents anys. Aquest 
moment va estar acompanyat de 
l’actuació de la colla de bastoners 
Ple de Cops.

Xerrada de Joan B. Culla
El professor d’història contempo-
rània de la UAB Joan B. Culla va 
obrir els actes institucionals de 
celebració de la Diada Nacional del 
Tricentenari el dimecres 10 de se-
tembre, amb la seva xerrada “L’Onze 
de Setembre: el sentit d’una Diada 
Nacional”. Joan B. Culla va explicar 
perquè no està d’acord amb tots 
aquells que afirmen que els cata-
lans, com a símptoma d’alguna 
patologia, celebren solemnement 
una derrota i una desfeta. Segons 
l’historiador, aquest fet suposa una 
paradoxa interessant, perquè no es 
reivindica el que va succeir l’11 de 
setembre de 1714, sinó tot el que 
va començar a desenvolupar-se 
l’endemà, el 12 de setembre. A 
partir de llavors, es van començar 
a desenvolupar un conjunt de trets 
diferencials que donarien com a 
resultat la Catalunya dels segles xx 
i xxi, la que se sent prou segura i re-

cuperada per reclamar la indepen-
dència. Aquests trets diferencials 
són el desenvolupament demo-
gràfic, el desenvolupament urbà, 
que va conduir a la culminació de 
Barcelona com a una gran capital 
moderna, a l’alçada d’altres capitals 
europees, i una revolució industrial 
basada en el comerç i l’exportació 
de vi i aiguardent i els teixits co-

neguts com indianes. D’aquesta 
manera, es va desenvolupar una 
economia i una societat que cada 
vegada se sentia més incòmoda en 
la seva relació amb Espanya. Culla 
va continuar el seu passeig per la 
història i va explicar que després 
de la tragèdia que va suposar la 
Guerra Civil espanyola i el franquis-
me, amb la recuperació de l’Estatut 

La mobilització per fer la V masnovina va ser promoguda per l’entitat Assemblea Nacional Catalana.
GERARD POCH

  EXPOSICIÓ  

La Biblioteca 
acull la mostra 
sobre la Guerra 
de Successió 
al Maresme

Un moment de la xerrada de Joan B. Culla. 
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d’autonomia, aparentment, les 
reivindicacions es van calmar fins la 
sentència del Tribunal Constitucio-
nal contra l’Estatut del 2006, que va 
marcar un altre punt d’inflexió per 
al creixement de les reivindicacions, 
que no han deixat de créixer, com 
s’ha demostrat amb manifestacions 
com la de juliol de 2010, la Diada 
del 2012 o la Via Catalana del 2013. 
L’historiador va incidir en el fet que 
si Catalunya torna a celebrar la Dia-
da i a reivindicar no és per victimis-
me, sinó perquè està recuperada i 
preparada per decidir el seu futur.

La seixantena d’assistents a la 
xerrada va agrair el recorregut per 
tres segles d’història de Catalunya. 
Per la seva banda, l’alcalde, Pere 
Parés, també va agrair la xerrada de 
Joan B. Culla, de la qual va avançar 
que formaria part d’un llibre que 
recollirà les 4 darreres conferències 
celebrades com a preàmbul de la 
Diada i que es publicarà al mes de 
desembre.

Abans de la xerrada de Joan B. 
Culla, a la sala Joan Coromines es 
va inaugurar la mostra “El Maresme 
en la línia del temps de la Guerra 
de Successió (1702-1714)”, que re-
cull un conjunt de documents dels 
arxius de la comarca que posen de 
manifest la importància destacada 
que va tenir el Maresme en el des-
envolupament dels diversos setges 
que va patir Barcelona a principis 
del segle xviii. La mostra va ser pre-
sentada per l’alcalde, Pere Parés; pel 
regidor de Cultura, Jaume Oliveras, i 
per la historiadora masnovina Rosa 
Almuzara, comissària de l’acte. La 
mostra es pot visitar fins al 30 de 
setembre. 

En PoRTADA

fruitesiverdures_maria_rosa_elviu.indd   10 15/5/14   15:56:42

SERVEIS CONCERTATS:
Aeroport, estAció de sAnts, Bcn, i 
d’Altres. es pot reservAr el servei. 
pAQUeteriA, serveis MÈdics, etc.

La periodista i escriptora Patrícia Gabancho va començar el cicle d’actes organitzat per com-
memorar el Tricentenari al Masnou. Va ser el dia 9 de setembre, a la Biblioteca Joan Coromines, 
on va presentar el seu llibre Les dones del 1714. Després de la Diada, en el moment de tancar 
aquesta edició, s’ha previst, per al 19 de setembre, a les 19 h, a la Biblioteca Joan Coromines, 
la presentació de la publicació La Guerra de Successió al Maresme i les seves conseqüències: el 
segle xviii al Maresme i una conferència a càrrec de la historiadora Eva Serra. A més a més, per al 
dissabte 25 d’octubre, a les 20 h, és previst el concert Música per la Llibertat 1714-2014, a càrrec 
de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà, a l’Espai Escènic Ca n’Humet. 

El cicle de commemoració del Tricentenari clourà amb la presentació del llibre que recollirà 
les conferències pronunciades durant la celebració de la Diada dels darrers quatre anys per part 
de Germà Bel, Vicenç Villatoro, Salvador Cardús i Joan B. Culla. L’acte de presentació es farà a 
començament de desembre.

Commemoració 
del Tricentenari
al Masnou

Els regidors i regidores amb la placa i el monòlit que commemora el Tricentenari, que es va descobrir el dia de la Diada.
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La piulada amenaçadora del PP i 
les disculpes del seu portaveu mar·
quen la sessió del Ple de setembre, 
celebrat el dia 18, a la casa consis·
torial. S’havia creat una gran expec·
tació al voltant de la sessió, com 
demostrava la quantitat de públic 
que va omplir la sala de plens. Tal 
com s’havia anunciat, durant el Ple 
es va presentar una moció conjun·
ta de tots els grups municipals –ex·
cepte el PP– de rebuig i condemna 
a les amenaces contra el president 
de la Generalitat que contenia la 
piulada del 13 de setembre. El text 
de la moció, entre els seus punts, 
exigeix al PP “el rebuig a la piulada 
i la depuració de l’autor o autors de 
la publicació de la citada amenaça”. 
El portaveu del PP, Federico de las 
Heras, en la seva intervenció, va sol·
licitar una esmena a la moció per 
reclamar que el rebuig a la violèn·
cia es faci en qualsevol situació i en 
qualsevol moment. Acceptada l’es·
mena, la moció va ser aprovada per 
unanimitat (amb l’absència d’una 
regidora del PP), com també havia 
estat acceptada per unanimitat la 
urgència. A més de votar la moció, 
el portaveu del PP va demanar 
disculpes públicament i va afirmar 
que la piulada havia estat “un error 
involuntari” que es va voler corregir 
poc temps després. Igualment, de 

las Heras va declarar que esperen 
que no es tornin a repetir esdeve·
niments com aquest, ni per part del 
seu partit ni de cap altre. Per la seva 
banda, els altres grups municipals 
van explicitar el seu rebuig a qual·
sevol acció semblant. També entre 
els assistents es van sentir veus que 
reclamaven més responsabilitat de 
caràcter jurídic o legal cap als res·
ponsables de la piulada.

També es van aprovar 
altres punts a la sessió 
del 18 de setembre:
· Desestimar les al·legacions pre·
sentades per Màxim Fàbregas 

i Añaños, en representació del 
Grup Municipal d’ICV·EUiA, en 
relació amb l’expedient d’honors 
i distincions relatiu a l’homenat·
ge als mestres del Masnou i apro·
vació definitiva de l’expedient. 
Aquest punt va ser retirat de l’or·
dre del dia, a petició del portaveu 
d’ICV·EUiA, per comprovar possi·
bles errors formals.
· Posar el nom de Pere Pujadas i 
Roig a una sala de la Casa de Cul·
tura i col·locar una placa a la faça·
na de la casa on va viure l’artista. 
Aprovat per unanimitat.
· Aprovació d’una subvenció di·
recta a l’associació Blancdeguix. 

Aprovació per unanimitat amb 
l’absència de la votació en aquest 
punt d’una regidora del PSC.
· Donar compte de l’informe d’In·
tervenció d’avaluació de compli·
ment d’objectius de la LO 2/2012 
respecte al seguiment del segon 
trimestre del pressupost 2014 
amb motiu de la seva remissió al 
Ministeri d’Hisenda. S’hi va donar 
compte.
· Informe corresponent al segon 
trimestre de l’any 2014 sobre 
compliment dels terminis de 
pagament de les obligacions 
pendents, emès conforme a allò 
establert per l’article 4 de la Llei 
15/2010, de 5 de juliol. El Ple es 
dóna per informat.
· Aprovació del compte general de 
l’exercici del 2013. Aprovat amb 
els vots a favor de l’Equip de Go·
vern (CiU i ERC·AM; 10 regidors) 
i amb les abstencions del PSC (4 
regidors), d’ICV·EUiA (3 regidors), 
del PP (1 regidor), del regidor del 
GIM i de la regidora no adscrita.

es va presentar un punt 
d’urgència:
· Aprovació de les festes locals per 
a l’any 2015. Es van declarar fes·
tes locals l’1 i el 29 de juny. Tant la 
urgència com la proposta es van 
aprovar per unanimitat. 

LA PIULADA AMENAçADORA DEL PP 
I LES DISCULPES DEL SEU PORTAVEU MARqUEN 
LA SESSIÓ DEL PLE DE SETEMBRE

99

InSTITUCIonAl

RESTAURANT: MENÚ DIARI / MENÚ DIUMENGES
Dissabte restaurant tancat

C/ Pere Grau, 21 - 08320 El Masnou 
Tel. 93 555 23 13 - Fax 93 540 94 31

info@hoteltorino.es - www.hoteltorinoelmasnou.com

Vine a 

la nit de Tapes 

el dia 4 d’octubre 

a partir de 

les 19 h!

La sala de plens es va omplir de públic.
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CIVISME

Torna l’activitat d’oci 
i de lleure després de l’estiu

ls equipaments amb acti-
vitats dinamitzades d’oci i 
de lleure tornen a l’activitat 
després de l’estiu. Les as-

sociacions i col·lectius que en fan ús 
són un agent dinamitzador destacat 
i, amb l’Ajuntament, han aconseguit 
que els edificis municipals esdevin-
guin els principals punts de referèn-
cia de la participació ciutadana.

Els Vienesos: per no deixar 
d’aprendre
Dintre de la programació d’actes de 
l’equipament del Masnou Alt, durant 
el curs es programen les conferències 
del cicle Xerrades d’Interès Comú, així 
com diversos tallers –els de formació 
per a les entitats n’és un exemple– i 
altres activitats i celebracions puntu-
als, entre les quals destaquen el Car-
naval o la Jornada d’Entitats.

Des del punt de vista de les en-
titats, Afibromare és una de les que 

desenvolupa la seva activitat a Els 
Vienesos. Aquest curs, continua amb 
la programació d’activitats relaciona-
des amb la prevenció i la millora de la 
qualitat de vida de les persones afec-
tades per les malalties del dolor, amb 
tallers de psicomotricitat, memòria o 
dansa, entre altres activitats.

Per als interessats en les manu-
alitats, especialment en la bijuteria 
i el patchwork, l’associació Fem Fira 
proposa tallers per aprendre’n les 
tècniques. I qui vulgui endinsar-se en 
les seves aptituds artístiques, ho pot 
fer als tallers d’art per a adults que 
ofereix l’entitat ADAC.

Per la seva banda, Ple de Swing 
continua difonent l’esperit de la músi-
ca i el ball dels feliços anys vint ameri-
cans, amb sessions per als seus socis i 
sòcies. La música i el balls són els pro-
tagonistes de moltes de les activitats 
del Centre Cultural Luz del Alba que, 
partint de l’ànima del flamenc, ofereix 

propostes que van des de jocs infan-
tils fins a classe de cuina. Tornant a la 
música, la Coral Infantil UNESCO del 
Masnou també continua un curs més 
a l’equipament, com també ho fa la 
Coral Scandicus.

La majoria de les entitats oferei-
xen la possibilitat d’omplir i enriquir 
el temps d’oci, però l’aprenentatge 
i l’ampliació d’horitzons també són 
objectius a assolir. El Banc del Temps 
té una programació molt diversa, 
gràcies a les idees dels socis, que 
ofereixen a canvi de les idees dels al-
tres: el ball country, xerrades o cursos 
sobre noves tecnologies en són un 
exemple. En aquesta mateixa línia se 
situa l’entitat Aprenem, que ofereix 
intercanvis lingüístics gratuïts.

Ca n’Humet, Centre 
de Participació Juvenil
Només amb un cop d’ull a l’agenda 
municipal és fàcil observar la mul-

E
Les entitats ofereixen un conjunt de propostes nombrós i variat

Es pot seguir 
l’actualitat 
dels diferents 
equipaments 
municipals a 
través de les 
xarxes socials 
i de l’aplicació 
per a disposi·
tius mòbils del 
PIJ Ca n’Humet.

  AUGMENT   

L’ordenació 
de les progra-
macions ha 
augmentat la 
quantitat i la 
qualitat de les 
activitats

ARXIU AJUNTAMENT
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Torna l’activitat d’oci 
i de lleure després de l’estiu

tiplicitat d’activitats i tallers que es 
duen a terme al Centre de Participació 
Juvenil, que en aquest curs continuarà 
amb l’aula d’estudi dinamitzada, les 
jornades de J de Jocs o les presentaci-
ons d’entitats, entre d’altres. Tenint en 
compte que el públic usuari d’aquest 
equipament és el jovent de la vila, la 
formació per facilitar la inserció laboral 
també és important, per això es fan ta-
llers per ajudar a fer un currículum. En 
la vessant més lúdica, hi ha propostes 
tant per a adolescents fins a 17 anys 
(parkour, cuina amb xocolata, còctels 
sense alcohol...) com per a joves d’en-
tre 18 a 29 anys (taller de sushi), als 
quals també s’adrecen les jam-session.

El calendari festiu és una referèn-
cia inevitable en el funcionament de 
l’equipament, per la qual cosa, cele-
bracions con la Castanyada jove (amb 
el sempre reeixit túnel del terror) 
esdevenen una de les cites amb més 
bona resposta per part del públic. 

Un espai per a les famílies
Les activitats a l’Espai Familiar “Lu-
doteca” s’iniciaran el proper 26 de 
setembre amb la II Festa de la Tardor, 
a càrrec de l’entitat Centre Cultural 
Luz del Alba, amb animació i tallers 
per a infants i una xocolatada. Aquest 
és el començament d’una temporada 
en què el cicle Juguem, jugant, pro-
mogut per la mateixa entitat, articula 
tot un seguit de tallers diferents per a 
infants entre 5 i 12 anys.

Aquest equipament també és 
l’escenari de celebracions tradicionals 
com la Castanyada, on la Vella Maria 
Castanyera reparteix castanyes a les 
famílies i infants del municipi. 

Durant el curs escolar, l’Espai Fa-
miliar “Ludoteca” se cedeix a entitats 
infantils i de lleure que, juntament 
amb les activitats que es duen a ter-
me a la Regidoria d’Infància, fan que 
aquest centre esdevingui un punt de 
referència. 

sílvia folch
Regidora 
de Civisme 
i Convivència

Des del començament del man-
dat, hem treballat per assolir una 
programació adient i diversa per 
a una majoria de públic: tallers, 
xerrades, activitats lúdiques... I 
constatem que s’ha produït un in-
crement més que notable de pú-
blic, d’entitats i d’associacions que 
gaudeixen d’aquests equipaments 
municipals. Malgrat que cal apro-
fundir en certs aspectes, la valora-
ció és positiva, i en gran mesura és 
gràcies a la implicació de les nom-
broses entitats que han participat 
i ens han ajudat a aconseguir-ho.

  L’APP DELS 
  JOVES   

La progra-
mació de Ca 
n’Humet es 
pot seguir des 
de l’aplicació 
per a mòbils 
del PIJ

II Premis 
d’Emprenedoria

 
@elmasnou_jove2014

TROBAREU LES BASES  PER PARTICIPAR-HI A: 

PRESENTACIÓ
DELS PROJECTES: 

De l’1 de juliol al 15 d’octubre 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(Roger de Flor, 23).

www.elmasnou.cat

Últims dies per optar als 
ii Premis d’emprenedoria 
@elmasnou_jove 2014

enquesta per conèixer 
les inquietuds dels joves 
universitaris masnovins

Fins al 15 d’octubre, es poden presentar projectes per optar 
als II Premis d’Emprenedoria @elmasnou_jove 2014. La con-
vocatòria, creada per l’Ajuntament per segon any consecutiu, 
vol incentivar el foment de l’esperit emprenedor entre el 
jovent de la vila i l’aparició de noves iniciatives empresarials 
que siguin viables tècnicament i econòmicament. Els premis 
estableixen una única categoria de participació: el Premi Em-
prenedor o Emprenedora Jove 2014, dotat amb un import 
econòmic de 6.000 euros, que s’haurà de destinar al projecte 
empresarial. 

Amb l’inici del nou curs, l’Ajuntament del Masnou posa en 
marxa una enquesta, des del 22 de setembre, adreçada al 
col·lectiu universitari del municipi, dins la franja d’edat de 17 
a 29 anys, per tal de facilitar polítiques adequades a les seves 
necessitats i inquietuds. Les persones que compleixin aquests 
requisits podran participar en aquesta enquesta, on l’única 
premissa que es demana és que sigui resposta amb coherèn-
cia i rigor perquè es pugui recollir l’opinió dels estudiants i te-
nir-la en compte. L’enquesta es podrà omplir des de la pàgina 
web municipal www.elmasnou.cat.

JoVEnTUT

ARXIU AJUNTAMENT
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PRoMoCIÓ EConÒMICA

els ajuntaments d’alella, el 
masnou i Teià s’uneixen per 
donar a conèixer a les empreses 
del territori els serveis locals 
d’ocupació dels tres municipis

es de les regidories de 
Promoció Econòmica dels 
ajuntaments del Masnou, 
Alella i Teià, s’està portant 

a terme una actuació conjunta per 
donar a conèixer els serveis locals 
d’ocupació dels tres ajuntaments a 
les empreses del territori. Aquesta 
nova actuació supramunicipal ha 
rebut el suport de la Diputació de 
Barcelona i es portarà a terme fins al 
proper 31 de desembre. 

Per poder arribar a les empreses 
de l’entorn per informar-les dels 
serveis que s’ofereixen i buscar la 
seva col·laboració, l’Ajuntament 
del Masnou ha contractat l’empre-
sa Fundació Intermèdia, que serà 
l’encarregada de contactar amb 
els empresaris per fer-los arribar la 
informació. 

D

Què són els serveis locals d’ocupació?
Els serveis locals d’ocupació són serveis gratuïts que tenen com a objectiu, per 
un costat, millorar i fomentar l’ocupació de les persones usuàries i, per un altre, 
facilitar a les empreses de l’entorn trobar les persones més adients per obrir les 
possibles vacants de treball que puguin tenir.

Quim fàbregas
Regidor de Promoció
Econòmica 

Fins a finals d’any volem donar a co-
nèixer els serveis locals d’ocupació del 
Masnou, Alella i Teià a les empreses 
del nostre territori (només al Masnou 
es vol contactar amb 270 empreses) 
amb l’objectiu, per un costat, de faci-
litar a les empreses la selecció de per-
sones per cobrir possibles vacants i, 
per un altre, de captar ofertes de 
treball per oferir a les persones atu-
rades. Aquesta actuació ha rebut una 
subvenció de la Diputació de Barcelo-
na i ha estat possible gràcies a la col-
laboració dels departaments de Pro-
moció Econòmica dels tres municipis.

El Club de la Feina és una de les propostes del Servei Local d’Ocupació del Masnou. 
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NIT DE TAPES AL MERCAT

ntre el 19 de setembre i el 5 d’octubre se celebra la 
V Setmana del vi DO Alella. Durant aquest període 
es duran a terme una setantena d’activitats rela·

cionades amb el vi de la zona, i que inclouen des dels 
menús i degustacions especialment confeccionats pels 
restaurants participants fins a exposicions, itineraris, 
concerts, sessions de cinema i concursos de fotografia 
i receptes. Al Masnou, hi participen, a més de l’Ajun·
tament, els establiments Delicateca Sabors, El Rebost 
dels Sentits, Restaurant Orfila, Hotel Llar de Capitans, el 
Cinema la Calàndria i el Mercat Municipal, que organitza 
el segon concurs de receptes. Des del Centre d’Acollida 

Turística (CAT) també s’han organitzat 
diverses activitats relacionades 

amb el vi de la DO Alella, des 
de la Vinalia 
Rustica fins a 
una passeja·

da per als tres 
municipis. La V 

Setmana del vi 
DO Alella està 
organitzada 

pel Consorci DO Alella, del 
qual forma part l’Ajuntament 

del Masnou. 

l dissabte 4 d’octubre, per segon any consecutiu el 
Mercat Municipal del Masnou obrirà les seves por·
tes de nit per oferir un tast dels seus productes. 

Les parades rebran els assistents amb tapes diverses 
pensades per a l’ocasió. A partir de les 19 h i fins a mit·
janit se’n podrà fer la degustació combinada amb tot 
un seguit d’activitats per a tots els públics: des d’una 
batucada fins a tallers per a infants, balls o maquillat·
ge, entre d’altres. A partir de les 21 h, la festa continu·
arà amb una cantada d’havaneres i un discjòquei que 
animarà la nit fins al final, moment en què arribarà la 
Colla de Diables per oferir l’espectacle de cloenda. 

E

E

Les tapes ofertes durant la Shopping Night de l’any 2013 
van tenir molt d’èxit. 

LA V SETMANA DEL VI DO 
ALELLA, FINS AL 5 D’OCTUBRE
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2a Nit de 
tapes

4 d’octubre
Tasta el 

mercat de nit

municipal
mercat
del Masnou

de 19.00 a 00.00 h
Ho organitza: Hi col·labora:

municipal
mercat
del Masnou
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Àmplia oferta de formació en ocupació i emprenedoria per a aquesta tardor
El Centre d’Empreses Casa del Mar·
quès ofereix un total de 8 sessions 
formatives per a empreses i persones 
emprenedores, que s’estendran entre 
els mesos de setembre i novembre. 
Aquestes sessions de formació 
tractaran sobre diverses temàtiques 
empresarials com finançament, màr·
queting, venda en línia, noves tecno·
logies de la informació i comunicació, 
internacionalització, etc. 

les sessions
•	Mentre	estàs	a	l’atur,	treballa	

les idees
•	10	formes	d’augmentar	el	be·

nefici
•	Com	planificar	una	web	d’em·

presa de forma efectiva
•	La teva empresa i els teus produc·

tes es poden vendre a l’exterior
•	Finances	per	a	no	financers
•	M-Commerce,	la	teva	botiga	en	

línia al mòbil
•	Màrqueting	de	guerrilla
•	Eines	avançades	de	baix	cost	

per a l’autònom i la PIME

Tallers per emprendre
L’Ajuntament del Masnou, des de la 
Unitat de Promoció Econòmica, ha 
programat quatre tallers dedicats 
a l’emprenedoria, que tindran lloc 
entre els mesos de setembre i octu·
bre. Aquestes sessions, gratuïtes, es 
faran al Centre d’Empreses Casa del 
Marquès a càrrec dels docents Joan 
Jubert, Albert Torruella, Sandra Zapa·
tero i Marta Sánchez Olea. 

els tallers
•	Les	claus	per	convertir	una	idea	

en un negoci
•	Com	conèixer	tots	els	“números”	

del pla d’empresa
•	Treballador	autònom:	informa’t	

de les obligacions i drets que 
tens

•	Màrqueting:	punt	de	partida

Píndoles formatives per 
a comerços
Entre els mesos d’octubre i novembre, 
es realitzaran tres sessions de forma·

ció específicament per a comerços a 
l’Edifici Centre. Aquestes píndoles for·
matives tractaran sobre els recursos 
gratuïts que es troben a Internet (1 
d’octubre), les promocions de venda  
(29 d’octubre) i com calcular el guany 
d’un comerç (19 de novembre). 

les píndoles formatives
•	Recursos	gratuïts	que	es	troben	

a Internet: programari bàsic per 
al teu PC sense pagar ni un euro.

•	Promocions	de	venda
•	Com	calcular	el	guany	d’un	comerç

Les sessions són gratuïtes però les 
places són limitades. Les inscrip·
cions es poden fer a través de la 
pàgina web del Centre d’Empreses 
Casa del Marquès (www.casadel-
marques.cat).

formació per a les persones usu-
àries del servei local d’ocupació
A partir del 24 de setembre i fins 
a mitjan de desembre, el Servei 

Local d’Ocupació ha programat 
per als seus usuaris sis accions 
formatives, entre les quals trobem 
des de sessions d’orientació laboral 
fins a tallers d’alfabetització digital 
o de recerca de feina.  Per a més 
informació, podeu dirigir·vos a la 
Regidoria de Promoció Econòmica 
(c. d’Itàlia, 50 primera planta · 
Tel. 93 557 17 60 · p.economica@
elmasnou.cat)

sessions i tallers
•	Si	la	crisi	et	dóna	llimones,	fes	

llimonades. Troba oportunitats 
on altres veuen adversitats. Resi·
liència motivadora.

•	Eines	per	al	desenvolupament	
professional: Word

•	Eines	per	al	desenvolupament	
professional: Excel

•	La	comunicació	per	a	la	recerca	
de feina: com diferenciar·te de 
la resta de candidats

•	Recerca	de	feina	en	un	clic
•	Xarxes	socials:	comunica’t	i	com·

parteix

Les tapes ofertes durant la Shopping Night de l’any 2013 
van tenir molt d’èxit. 
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Molt més  
que matemàtiques  

i lectura
Autonomia en l’aprenentatge

Hàbit d’estudi
Concentració

Confiança en un mateix
Motivació per aprendre

Més d’11.000.000 d’alumnes  

a tot el món ja l’han provat.

15 dies de franc  
fins al 31 d’octubre 

902 190 275
www.kumon.es

Centre Kumon Masnou - Centre
C/ Navarra, 43
08320 Masnou
Laia Santanach
686 070 824

· Dansa oriental
· Hatha ioga
· Ioga prenatal
· Classes de meditació
· Pilates
· Gimnàstica 
  abdominal hipopressiva
· Qi gong

NOUS HORARIS DE DANSA ORIENTAL I  PILATES, 
TALLERS I MOLT MÉS

C/ Agricultura, 16, 2n 1a, esc. dreta 
(Edifici Buvisa Voramar) - El Masnou
Tel. 93 555 71 87
info@escolashankara.com www.escolashankara.com

P            Aparcament 
gratuït

10% 
DE DESCoMPTE

SI T’HI APUNTES UN 
TRIMESTRE. I A MÉS, 

ET REGALEM LA 
MATRíCULA

Mossèn Jacint Verdaguer, 49
08320 El Masnou     
TEL. OFICINA: 93 540 74 07
SERVEI TÈCNIC: 902 931 261

www.bentechnology.com

10% 

de descompte

EN ELS NOSTRES 

PRODUCTES

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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CoMUnITAT

s previst que en un període 
breu de temps es comencin 
a aplicar les mesures fitosa-
nitàries per a la plaga de la 

processionària. Per tal de mantenir 
la plaga sota control, en l’àmbit mu-
nicipal es procedirà al tractament 
dels pins i cedres dels espais públics 
susceptibles de patir la plaga. Els pèls 
urticants de les erugues de l’insecte, 
a part de malmetre els pins i cedres, 

ls 
colom 
roquer i 
la tórtora 

turca són dues espècies 
que, actualment, es troben en algunes 
zones del Masnou formant poblacions 
amb un nombre que s’ha vist incre-
mentat els darrers anys, un fet que 
ocasiona problemes de salubritat i mo-
lèsties a la ciutadania d’aquestes zones 
del terme municipal. 

Les principals causes de la pro-
liferació d’aquestes aus són que al 
municipi troben els espais adients per 
fer el niu i l’aportació d’alimentació, 
que reben per part de persones que 
els alimenten a les places i carrers. 
Quan aquests ocells reben un excés 
d’aliment no marxen del municipi i es 
reprodueixen més fàcilment. 

Amb l’objectiu de controlar i reduir 
la població de coloms i tórtores, l’Ajun-
tament, fa un crida a la col·laboració 
ciutadana per posar fre a la prolife-
ració d’aquestes aus i recorda que 
l’Ordenança reguladora de la tinença 

poden causar lesions als ulls o a les 
persones al·lèrgiques. Per aquest 
motiu, cal controlar la plaga des del 
seu inici. 

A part dels espais públics, tots 
aquells particulars que tinguin pins o 
cedres cal que procedeixin a valorar 
si els cal aplicar tractament. En el cas 
de pins i cedres que anteriorment 
han tingut bosses, és molt probable 
que enguany tornin a patir la plaga 

de la processionària, per la qual cosa 
caldrà contactar amb un professional 
per combatre la plaga. En el cas de 
ser el mateix particular qui realitzi el 
tractament, s’haurà d’assegurar que 
en l’etiqueta del producte s’hi espe-
cifica que és per a jardineria exterior 
domèstica. En el cas de pins i cedres 
que no han patit la processionària 
anteriorment, caldrà estar atents als 
símptomes. 

d’animals estableix una sanció 
d’entre 100 i 400 euros per a aque-

lles persones que alimentin aquestes 
aus a les vies o espais públics. 
L’Ajuntament vol recordar també 
l’obligació dels propietaris dels immo-
bles d’establir mesures dissuasives o 
correctores, així com, en aquells im-
mobles en què el seu estat precari ho 
requereixi, de dur-hi a terme les obres 
necessàries per tal d’evitar la instal-
lació, l’establiment i la cria d’animals 
peridomèstics. 

É

E

mesures fitosanitàries 
per a la plaga de la processionària

l’ajuntament demana 
que no es doni menjar als 
coloms i a altres aus urbanes
Un excés de població d’aquests animals pot originar 
problemes de salubritat i molèsties a la ciutadania

  qUAN?   

La millor època 
per portar 
a terme el 
tractament és 
a partir de final 
de setembre i 
durant l’octubre

ferran flo
Regidor 
de Salut Pública

Des de l’Ajuntament s’estan rea-
litzant diverses actuacions per tal 
d’evitar les molèsties que comen-
cen a ocasionar les aus urbanes. De 
tota manera, cal la necessària col-
laboració ciutadana per no alimen-
tar-les, ja que d’aquesta manera se 
n’impedeix la superpoblació.

•	Ajuts escolarització per a escoles bressols municipals curs 
2014/2015, del 6 al 17 d’octubre.

•	Ajuts menjador per a escoles bressols municipals curs 
2014/2015, del 6 al 17 d’octubre.

•	Presentació projectes II Premis Emprenedoria@elmasnou_
jove 2014, fins al 15 d’octubre.

•	 El dia 22 d’octubre, a l’OAC es donarà cita per a la renovació 
del DNI que es farà el dia 29 del mateix mes a l’equipament 
d’Els Vienesos (c. de la Segarra, 12).

oAC
CAMPANyES EN MARXA A L’OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA  

l’ajuntament prepara la ‘Guia 
sanitària i de la salut 2015’
Des de la Regidoria de Salut Pública de l’Ajuntament, 
s’està preparant la Guia sanitària i de la salut 2015, un 
document que recull la informació de professionals 
que exerceixen al Masnou en l’àmbit de la sanitat i de 
la salut.

Les persones d’aquest sector que vulguin figurar-hi 
ho han de sol·licitar  mitjançant una instància, a l’Ofici-
na d’Atenció Ciutadana (OAC), carrer de Roger de Flor, 
23, que està oberta de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 
h, i els dijous, de 17 a 20 h. El termini de presentació 
de les sol·licituds serà des de l’1 d’octubre fins al 28 de 
novembre de 2014.

Com ja es va fer ens anys anteriors, la guia es tro-
barà al web municipal i s’inclourà a les pàgines centrals 
del butlletí municipal El Masnou Viu del mes de gener. 
D’aquesta manera, qui ho vulgui podrà separar-ne la 
guia i conservar-la durant tot l’any.
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el Pla de Participació ciutadana 
ha complert la major part 
de les seves actuacions i previsions
L’enfortiment de la xarxa d’entitats i la reordenació dels equipaments, entre els èxits més destacats

l Pla de Participació Ciuta-
dana, des de la seva apro-
vació amb el Reglament de 
Participació el 21 de juny de 

2012, ha arribat a un compliment 
de la major part de les actuacions 
que s’hi plantejaven. Entre els 
resultats obtinguts, destaca un en-
fortiment de la xarxa d’entitats, a la 

qual cosa han contribuït iniciatives 
com la Guia d’Entitats, les sessions 
de formació, les jornades d’entitats 
i la centralització de la comunicació 
amb l’Ajuntament mitjançant la Re-
gidoria de Participació Ciutadana.

Un altre aspecte destacat de 
les fites aconseguides ha estat la 
reordenació i dinamització dels 

equipaments municipals per a usos 
de les associacions i col·lectius. A 
part de regular i ampliar l’oferta a 
diversos espais, en molts casos se 
n’han aprovat normatives d’ús, es 
coordinen les programacions, s’ha 
creat el Consell d’Equipament d’Els 
Vienesos i el de Ca n’Humet està en 
procés. 

E   FORMACIÓ   

S’han fet di-
verses activi-
tats de forma-
ció per a les 
entitats

CoMUnITAT

A la Jornada d’Entitats, cada associació mostra la seva tasca.

G
ER

A
RD
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O

CH
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Si bé la finalitat última, tant del Pla 
com del Reglament, era motivar 
i augmentar la participació de la 
població de la vila, així com la seva 
qualitat i la convivència i l’intercanvi 
entre diferents col·lectius, també es 
va marcar com a objectiu important 
millorar la presència directa de la 
ciutadania en diversos aspectes de 
la gestió municipal mitjançant con-
sells ciutadans. En aquest sentit, s’ha 
revisat el funcionament dels òrgans 
de participació i s’han creat altres 
consells, com els de Benestar Social 
o Patrimoni. De la mateixa manera, 
s’ha dut a terme una tasca d’anàlisi i 
de creació d’una proposta per al fun-
cionament del Consell de la Vila, que 
ha inclòs l’elaboració d’un esborrany 
de reglament de funcionament.

Reforç de les eines de comunicació
Un aspecte que les entitats i col-
lectius havien reclamat abans de 
l’aprovació del Pla de Participació 
era la millora dels canals de comuni-
cació amb l’Ajuntament. En aquest 
sentit, a més d’unificar l’atenció a les 
entitats a la Regidoria de Participació 
Ciutadana per reduir la multiplicitat 
de gestions i d’interlocutors, s’han 
reforçat els mitjans de comunicació 
que l’Ajuntament posa a disposició 
de la ciutadania. D’una banda, es va 
redissenyar l’espai d’entitats a la pà-
gina web municipal, amb la intenció 
de millorar el servei perquè les asso-
ciacions poguessin gaudir d’un espai 
web propi. A més a més, ha entrat en 
funcionament el portal de notícies 
www.elmasnouviu.cat, on les entitats 
poden adreçar les seves informaci-
ons per tal que siguin publicades i 
puguin informar el públic en general 

de la seva activitat. En aquest sentit, 
però, queden aspectes del Pla de 
Participació que encara s’hauran de 
treballar més, com ara augmentar 
el nombre d’audiències públiques o 
regular la normativa de la cartelleria 
municipal i els taulers d’anuncis. 

Una altra de les assignatures 
pendents del Pla és la dels processos 
participatius, que no han arribat al 
nivell ni a les expectatives que esta-
blia el document. Un dels processos 
que sí que s’ha vist reforçat és el 
Consell dels Infants, amb el qual es 
pretén promoure i difondre els va-
lors democràtics i els procediments 
pels quals es regeix administrativa-
ment la democràcia. Dels darrers 
consells dels infants han sorgit 
diversos compromisos per millorar 
la vila que l’Equip de Govern ha dut 
a terme, com ara l’increment de pa-
pereres i cendrers al passeig o la cre-
ació del Civinet, un joc per al mòbil 
amb el qual es contribuïa a la difusió 
del civisme i el respecte per l’espai 
públic entre els més joves. 

La promoció dels valors demo-
cràtics no només s’ha fet entre els 
més petits, sinó que també s’han dut 
a terme diverses xerrades al voltant 
d’aspectes com el funcionament del 
sistema electoral o la transparència 
en les administracions públiques. 
Precisament, la transparència ha es-
tat un altre dels aspectes en què s’ha 
treballat des de l’aprovació del Pla 
de Participació. Amb la creació del 
Portal de Transparència de la pàgina 
web municipal, s’ha millorat l’Índex 
de Transparència als Ajuntaments 
(ITA), que ha arribat a un 78 %, reco-
negut per la Universitat Autònoma 
de Barcelona.  

Jaume oliveras
Regidor de Participació 
Ciutadana

El Pla de Participació ha com-
plert bona part dels seus objec-
tius. Ara, però, cal anar més enllà 
i que la participació ciutadana 
sigui un dels eixos centrals de 
l’actuació del govern municipal.
L’impuls dels equipaments munici-
pals, la implicació de les entitats i el 
fet de dotar-nos dels instruments 
de participació són un element clau 
que cal continuar desenvolupant.

La Jornada d’Entitats sempre compta amb una bona resposta de públic.

Carles Ramió va parlar sobre la transparència a les administracions 
a l’octubre del 2013. 

Estat 
d’execució 
del Pla de 
Participació 
Ciutadana

Actuacions 
executades 

Actuacions 
en curs

Actuacions 
no executades

70%

9%

21%

22 anys al vostre servei
Almeria, 31 - Tel. 93 540 34 85 - El Masnou

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

M
IR

EI
A

 C
U

XA
RT

G
ER

A
RD

 P
O

CH



EL MASNOU VIU    SETEMBRE 20141818

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

C/ Almeria, 25 · El Masnou · Tel./fax 93 555 86 91
lacasadelafusta@lacasadelafusta.es · www.lacasadelafusta.es

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

TOT TIPUS DE TREBALLS DE FUSTA
DISSENy 

D’INTERIORS 

I REfORmES

Tots els tractaments 
i les últimes tecnologies

Passeig Romà Fabra, 31 - El Masnou
Tel. 930 084 154 - www.clinicafio.com

Odontologia
· Ortodòncia
· Odontologia conservadora
· Endodòncia
· Periodòncia
· Estètica dental
· Pròtesis dentals
· Implants dentals
· Odontopediatria
· TAC dental
(Finançament a 12 mesos sense interessos)

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

10 % 
de descompte en 

el primer tractament 
presentant aquest 

anunci.
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oBRES

l 23 de juliol de 2014, es van 
iniciar les obres d’adequació 
dels vestidors del camp de 
futbol del CD Masnou, que 

van finalitzar els primers dies d’agost. 
Els treballs preveien, bàsicament, la 
renovació de l’aplacat ceràmic a les 
zones de dutxes, el desplaçament 
cap als tancaments verticals i la re-
novació de l’enllumenat, així com la 
reparació o la dotació dels aparells 
sanitaris. Així mateix, s’ha sanejat 
el forjat sota les grades, s’ha pintat 
i s’han reposat bancs i penjadors.   
Una altra obra duta a terme aquest 

estiu ha estat el nou pas de vianants 
elevat al carrer de Fra Juníper Serra. 
Les obres van començar el 27 d’agost 
de 2014 i van durar una setmana. 
Amb la intervenció també s’ha elimi-
nat la banda reductora existent, a la 
part baixa de la cruïlla amb el carrer 
de Sant Sebastià. D’aquesta manera, 
s’ha volgut mantenir un element 
reductor de velocitat de circulació 
dels vehicles que transiten pel carrer 
esmentat, alhora que s’ha facilitat el 
creuament a les persones que volen 
anar o tornar del Complex Esportiu 
Municipal.  

Tot i que no s’ha establert una data 
concreta per a l’inici, és previst que 
aviat comencin les obres de la Deixa-
lleria fixa, amb què es pretén fer una 
ampliació que facilitarà la circulació 
dins de la instal·lació i millorarà al-
guns espais d’aportació de residus. 
La durada prevista per a les interven-
cions és d’aproximadament 4 mesos. 
Durant el temps que durin les obres, 
la Deixalleria fixa restarà tancada, 
però s’oferiran alternatives al servei 
als usuaris domèstics. La deixalleria 
mòbil continuarà amb el seu servei 
habitual.  

E

millores a l’espai públic
En els darrers mesos, s’han dut a terme o estan previstes obres a la Deixalleria, 
al Club Deportiu Masnou i a l’entorn del Complex Esportiu Municipal

  ACCÉS MÉS 
  SEGUR  

El nou pas 
elevat fa més 
segur l’accés 
al Complex 
Esportiu

El pas elevat al carrer Fra Juníper Serra. Es faran obres per millorar la circulació a l’interior de la Deixalleria.
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Navarra, 15 - 08320 El Masnou (Barcelona) - Tel. 935 551 150
info@hiberniahouse.com - www.hiberniahouse.com
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CUlTURA

l’espai escènic obre la temporada 
amb grans noms del teatre català
La Fura dels Baus i Iago Pericot porten l’avantguarda escènica al Masnou

a temporada de tardor 2014 
de l’Espai Escènic Ca n’Hu-
met s’iniciarà, el 4 d’octubre 
(20 h), amb una immersió 

en les darreres tendències teatrals i 
tecnològiques. Serà de la mà de La 
Fura dels Baus, que porta a la sala 
municipal una de les seves darreres 
produccions, Temptacions. Basat en 
l’obra Història d’un soldat, d’Igor Stra-
vinsky, i dirigida per Miki Espuma, 
el muntatge reflexiona sobre l’èxit 
i el fracàs i sobre tot allò que l’ésser 
humà està disposat a fer per no caure 
al bàndol dels fracassats. La vídeo 
instal·lació reprodueix amb so, llums 
i el moviment de la intèrpret, Vanessa 
Papa, el vertigen provocat per les 
noves tecnologies i les xarxes socials 
a aquells que s’esmercen a aconseguir 

una posició privilegiada. L’altre gran 
nom de l’avantguarda teatral catalana 
que passarà per l’Espai Escènic és el 
masnoví Iago Pericot, qui hi portarà 
la seva instal·lació Guillotina, el 15 de 
novembre (20 h). Amb aquesta pro-
posta escènica, Iago Pericot torna a 
copsar el públic, amb un repte meta-
fòric i catàrtic al voltant de la pregun-
ta de quines coses voldríem escapçar. 
Amb l’ajut d’una aplicació que cal 
instal·lar al mòbil, els espectadors 
podran enviar tota la seva energia per 
fer caure la fulla que acabarà amb tot 
allò que molesta.

Teatre masnoví
A la programació, els grups teatrals de 
la vila tenen una presència destacada, 
amb el càsting per a la producció d’un 

musical de la companyia de la mas-
novina Bibiana Morales (27 i 28 de 
setembre i 4 i 5 d’octubre); l’actuació 
del GAT, que presentarà Check In Chek 
Out (18 i 19 d’octubre)i Quina parella! 
(21, 22 i 23 de novembre), a càrrec de 
l’AJTEM, que també portarà, per Na-
dal, a la sala municipal, Els pastorets. 

Espectacle per a tothom
També des del teatre arriba una pro-
posta innovadora i solidària, el mun-
tatge Cercant el Sol (12 d’octubre), 
de Rocamora Teatre, que reivindica 
el dret de tots els pobles a produir 
d’una forma sostenible. Amb aquesta 
actuació, l’Ajuntament vol reivindicar 
el Dret a l’Alimentació i la Sobirania 
Alimentària, i serà accessible per a 
persones amb discapacitat auditiva.

l
Un moment de l’espectacle Temptacions, de La Fura dels Baus. 

  CÀSTING   

Es busquen 
actors i actrius 
per a un mu-
sical

  TEATRE LOCAL   

Els grups 
del municipi 
també tenen 
una presència 
destacada

XAVIER COSTA “SORA”
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PRESENTACIÓ PúBLICA 
DEL PROJECTE “EL MASNOU, 
TERRA DE MAR”

oincidint amb les Jornades Europees de Patrimo·
ni 2014, el 26 de setembre es presenta pública·
ment el projecte de recuperació del patrimoni 

local “El Masnou, Terra de Mar”. Durant l’acte es dona·
ran a conèixer els detalls d’aquest ambiciós projecte 
que promou la rehabilitació, recuperació i adequació 
de la Mina d’Aigua, la Casa de Cultura i el Parc del Llac. 
L’objectiu general és que, en acabar alguns dels edificis 
i espais més emblemàtics de la història i la cultura del 
municipi, esdevinguin espais centrals de l’activitat 
social, tant per als habitants de la vila com per als visi·
tants i turistes.

En el marc de la presentació, també es donaran a 
conèixer la pàgina web que s’ha confeccionat al vol·
tant del patrimoni i la reconstrucció històrica en 3D 
del Masnou a mitjan segle xix. La pàgina web convida 
a descobrir els elements arquitectònics més rellevants 
del patrimoni local per mitjà d’un itinerari. 

L’acte clourà amb la interpretació de l’Oda al Mas-
nou, de Josep Pujadas Truch i música de Manel Peret, 
a càrrec de la soprano Mar Carrero i el pianista Manel 
Peret. Serà a la sala Joan Comellas, a les 19 h. 

C

Es podrà veure la reconstrucció històrica 
en 3D del Masnou a mitjan segle xix

Música per a les grans ocasions
L’Orquestra de Cambra de l’Empordà, 
el 25 d’octubre, dintre dels actes amb 
què es commemora el Tricentenari al 
Masnou, porta el programa Música 
per la Llibertat 1714-2014. El cantant 
Joanjo Bosk acompanya l’orquestra, 
que oferirà peces de Xavier Mont-
salvatge, Raimon, Lluís Llach i Enric 
Morera, entre d’altres. 

I de clàssics catalans de totes les 
èpoques, a un clàssic universal: el jazz. 
Aquest gènere serà present a l’actuació 
dels músics masnovins Jaume Maris-
tany i Josep Traver (29 de novembre). 
Maristany també oferirà una classe 
mestra per a clarinets i saxos, gratuïta 
(30 de novembre). I per acostar els més 
petits a aquesta música que suscita ve-
ritable passió, es podrà veure el mun-

tatge Històries de jazz per a infants, de la 
Harpo’s Band (30 de novembre).

No gaire lluny del jazz se situa el 
swing, que també serà present amb 
la Swing Out Night (12 de desembre), 
organitzada per l’associació masnovi-
na Ple de Swing. 

Finalitzen la programació dues 
cites on la paraula clàssic adquireix 
el seu sentit més essencial: el concert 
de Cap d’Any de la Jove Orquestra 
de Cambra del Masnou (27 de de-
sembre) i el ballet d’El Trencanous de 
Txaikovski (28 de desembre), a càrrec 
de l’Associació de dansa del Masnou. 
Enguany, el concert de Cap d’Any in-
clou una novetat: l’actuació de la jove 
i virtuosa pianista masnovina Esther 
Lecha, posseïdora ja de diversos guar-
dons al circuit de la música clàssica.  

Iago Pericot al vestíbul del Mercat de les Flors, on es va estrenar el seu darrer espectacle.

Dues imatges de la reconstrucció en 3D del Masnou 
a mitjan segle xix. 
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ESPoRTS

esprés de l’èxit de la pas-
sada edició de la Nit de 
l’Esport, on els esportistes 
i les entitats esportives 

van recuperar la seva nit màgica, la 
nova edició prepara la incorporació 

d’alguna novetat, com la creació 
d’una nova categoria, la de Millor es-
portista masculí/femení que competei-
xi amb una entitat de fora del Masnou, 
que tindrà un procediment diferent 
a la resta. 

La primera Nit de l’Esport es va cele-
brar el 22 de novembre de 2013 i va 
demostrar que la pràctica esportiva 
a la vila gaudeix de molt bona salut i 
que, a més a més, és un agent impor-
tant de dinamització i cohesió social.  

quest estiu, el futbol base de la comarca ha 
comptat amb una novetat molt positiva: els 
clubs Esportiu Premià i Deportiu Masnou van 

organitzar, conjuntament, la primera edició del torneig 
Maresme Cup, una iniciativa per promoure el futbol 
base al Maresme. Els dies 20, 21 i 22 de juny, el torneig 
va portar als municipis maresmencs gairebé mig cen-
tenar de futbolistes de les categories benjamí i aleví de 
més d’una trentena d’equips catalans i espanyols. Els 
vencedors van ser l’Espanyol –en la categoria benjamí–  
i el Villarreal –en la categoria aleví.  

nova categoria per a la segona 
edició de la nit de l’Esport
Es reconeixerà el millor esportista que competeixi amb una entitat fora del Masnou

Una de les exhibicions 
durant la passada gala.

Els jugador de l’Espanyol –a l’esquerra– i del Villareal –a la dreta– 
celebrant les respectives victòries.
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maresme cup, nou torneig per al futbol base

Jordi matas 
Regidor d’Esports

Comencem a preparar una nova edi-
ció de la Nit de l’Esport. I penso que 
serà disputada. Ha estat una tempo-
rada molt bona per a moltes entitats: 
consolidació de categoria, campi-
onats del món, pòdiums del món, 
d’Europa i nacionals, reactivació de 
l’esport femení en alguns clubs, etc. 
També, la primera edició de la Mares-
me Cup suposa un gran pas per posar 
el nostre poble dins del circuit d’esde-
veniments esportius de rellevància en 
l’esport base. I a l’octubre tindrem el 
campionat del món de patinatge, on 
participarà el Club Patinatge el Mas-
nou, al qual desitgem molta sort. 

  CATEGORIES   

Enguany 
hi haurà nou 
categories
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PARTICIPACIÓ CIUTADAnA

Imatges del record

Com és habitual, aquest mes de setembre, les escoles i 
centres de formació han tornat a l’actualitat. Tothom té 
un bon nombre de records vinculats amb els primers 
dies d’escola. 

Aquesta imatge també recull un record d’escola, de les 
alumnes de l’Escola Sagrada Família, al 1957.

La imatge és d’autoria desconeguda i pertany a l’Arxiu 
Fotogràfic Municipal del Masnou.

M’AgRADA
M’agrada que final-
ment s’hagi arreglat 
el camí que va del 
carrer de la Nau 
al passatge de la 
Constitució. Era una 
vergonya haver-hi 
de passar, tanta gent 
com hi passa cada 
dia, en les condicions 
en què es trobava.
Joan Martínez

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

no M’AgRADA
No m’agrada que 
durant tot l’any 
s’hagi de vorejar 
aquest toll d’aigua, 
verdós i putrefacte, 
tot passejant per la 
platja d’Ocata.
Rosa Pagès 
Hernández

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 elmasnou-
viu@elmasnou.cat. Entre les consultes rebudes se’n 
seleccionarà una per publicar-la.

l í n I A  D I R E C TA

núria Parera pregunta: 
Des de fa anys, des d’un equipament municipal 
del municipi veí d’Alella –al qual el Masnou li 
duplica amb escreix la població d’habitants–, es 
programa una àmplia oferta d’activitats per als 
seus veïns. A tall d’exemple, per a aquesta tardor 
hi ofereixen una setantena de cursos i tallers que 
s’engloben en 7 grans àrees: humanitats i ciènci-
es; expressió; recursos; salut i coneixement per-
sonal; informàtica i fotografia; tast i cuina, i idio-
mes. La meva pregunta és: perquè una població 
com la del Masnou no té cap oferta municipal 
que s’assembli, mínimament, a aquesta?

Jaume oliveras, regidor de Participació 
Ciutadana, respon:
El Masnou també té una àmplia oferta formativa, 
que ofereixen l’Ajuntament, les entitats i iniciati-
ves privades. La nostra voluntat és anar superant 
l’actual dispersió i unificar-la. El model de Can Lle-
onart d’Alella és un bon model a seguir. El nostre 
Ajuntament ofereix activitats  des de Promoció 
Econòmica, el Centre de Formació de Persones 
Adultes i les entitats, amb les quals tenim un con-
veni de col·laboració. Ara estem unificant l’oferta 
en l’àmbit de la formació artística i l’artesania. 
Continuarem amb aquesta línia per tal de tenir 
una proposta unificada en l’àmbit de la formació.
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EnTREVISTA

Elisenda 
guiu
guionista i escriptora 

celler Alta Alella ha funcionat tan bé. 
I, finalment, un vincle més: als nens i 
nenes els encanta el most! 

Pot competir la literatura amb al-
tres estímuls als quals s’enfronten 
els infants i els joves?
Diria que això és el que ha fet sempre, 
perquè si ara la tauleta digital és la 
gran rival, fins fa res ho era la televisió; 
però si se’ls estimula a la lectura des 
de ben petits, crec que poden con-
viure perfectament els llibres amb els 
nous contrincants que vagin arribant!

Precisament acaba de publicar una 
novel·la en què el protagonista és 
un súper heroi d’un joc d’ordina-
dor. És una manera d’atansar-se 
als possibles lectors?

“Intento re-
cordar que als 
nens no se’ls 
pot tractar de 
ximples”

“Teatre i vi 
fan un tàn-
dem genial! 
La teatra-
lització d’El 
raïm inquiet 
ha funcionat 
molt bé”

Com va arribar a la literatura 
infantil?
Durant molts anys he escrit guions 
per a programes infantils de televisió, 
com Los Lunnis, i això em feia estar 
molt connectada a l’univers dels 
nens i nenes. Un bon dia em vaig 
engrescar a escriure contes infantils i 
intentar publicar-los. Tot i que és un 
procés lent, de mica en mica s’ha anat 
fent realitat.

Com recorda els anys de guionista 
de programes infantils a la televi-
sió? Què és el més difícil per cap-
tar l’atenció dels més petits?
Quan vaig entrar per primer cop a un 
d’aquests programes, recordo que 
el coordinador va dir-nos: “als nens 
no se’ls ha de tractar de tontos, a ells 

també els agrada l’agudesa, el sentit 
de l’humor i el factor sorpresa com a 
espectadors”. Encara ara, quan escric 
guions per als més petits, és el que in-
tento tenir present. Però, òbviament, 
cal posar-se també en el context de 
l’edat que tenen i saber trobar el to. 

Com combina una cultura com la 
del vi amb el món dels nens?
Combinen per diferents raons: d’una 
banda, perquè la verema és un tema 
que es treballa a l’escola –tot i no ser 
obligatori, moltes escoles ho fan–; 
d’altra banda, perquè cada vegada 
hi ha més activitats enoturístiques 
familiars, que és una altra manera 
molt apropiada d’introduir l’infant a 
la cultura del vi; és per això que la te-
atralització del conte El raïm inquiet al 
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EnTREVISTA
Moltes de les frases que diuen els prota-
gonistes del programes infantils de tele-
visió les ha escrit ella. Potser pel costum 
d’escriure per a nens, ha adquirit una 
actitud molt vital i entusiasta, amb cons-
tants ganes de descobrir coses noves i 
compartir els seus descobriments. De la 
seva professió de guionista ha fet el salt a 
la creació teatral i a la literatura infantil, i 
ha estat capaç d’ajuntar dues passions: la 
literatura (per a adults, joves i infants) i el 
món del vi. Durant la V Setmana del vi DO 
Alella es podrà gaudir del maridatge que 
proposa entre lletres i vi. Nascuda a Bar-
celona l’any 1974, ha crescut a Teià i viu al 
Masnou des de fa nou anys.

Per una banda sí, perquè té relació 
amb un món que coneixen i els 
agrada, però en part aquesta història 
també serveix per desmitificar aquests 
personatges virtuals. De fet, el títol ja 
és força representatiu: Un súper heroi 
amb poca traça. Narra les desventures 
del súper heroi que, per error, apareix 
al món real...

Tornant al món del vi, per què li 
atrau? Quines evocacions són més 
fruitoses literàriament?
Al principi, sols hi tenia vinculació per 
proximitat geogràfica, i m’agradava 
anar a les veremes d’Alella o a les vi-
nyes de Porrera, al Priorat, on tinc lli-
gams. Però, un cop vaig introduir-m’hi 
més a fons amb motiu del conte, vaig 
anar enamorant-me d’un sector que 
viu el producte amb passió i que fa un 
munt de coses per encomanar-la als 
altres, que mica en mica ens hi anem 
adherint. I tot això requereix molt d’es-
forç i perseverança.

Una altra de les seves ocupacions 
és la dramatúrgia. Per què li inte-
ressa aquest gènere?
El teatre sempre m’ha apassionat, en 
primer lloc com a espectadora, que 
intenta anar-hi molt sovint i gaudir 
del màxim de propostes. Aquesta 
assiduïtat va despertar en mi, ja fa 
anys, l’interès també per conèixer 
el gènere com a escriptora i, des de 
llavors, n’escric. Crec que un text dalt 
l’escenari pot despertar emocions 
molt potents.

En el seu cas, també relaciona el 
teatre amb el vi. De quina manera?
Teatre i vi fan un tàndem genial! Vins 
escènics, que presentem a la Setmana 
del Vi DO Alella per segon any conse-

cutiu, és la materialització d’aquesta 
idea. Es tracta d’escenes teatrals en 
què el vi té un paper important, i que 
a més a més estan pensades per ser 
representades en espais vinícoles; l’any 
passat, les vam dur a terme amb tres 
magnífics actors a un local del Mas-
nou, i aquest any, al CAT – Cella Vinaria.

En quin moment creu que es troba 
el teatre català?
Depèn del punt de vista! Pel que fa 
a la creativitat, penso que és un bon 
moment: es fan coses molt interes-
sants i m’atreviria a dir que, cada 
vegada més, el públic valora veure 
teatre d’aquí. Tanmateix, tenim el gran 
problema de l’augment de l’IVA, i no 
tothom pot assumir el que val anar al 
teatre. 

Per què va decidir instal·lar-se al 
Masnou? Què és el que més li agra-
da? I el que menys?
Vaig créixer a Teià i, per tant, coneixia 
bé la zona. Després d’uns anys vivint 
fora, vaig decidir tornar al Maresme. 
Del Masnou m’agraden moltes coses, 
però sempre dic que estratègicament 
ho té tot: està a prop del mar, de la 
muntanya i de la ciutat! 

Assegura que és una bona usuària 
de la Biblioteca. Com animaria més 
persones a fer-se’n usuaris? Què és 
el que més li agrada?
I tant que en sóc usuària! Penso que 
tenim una xarxa de biblioteques im-
pressionant, amb un munt de serveis i 
d’activitats. Hi trobem tota la premsa, 
revistes especialitzades, ordinadors 
i Internet, la possibilitat d’endur-nos 
llibres, pel·lícules, música... I tot això, 
gratuït! En aquest sentit, no ens po-
dem queixar!
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Elisenda Guiu viu al Masnou
 des de fa nou anys. 
Assegura que és el poble ideal 
perquè ho té tot.

25% dte. en peces*

10% dte. en mà d’obra

Amb Sempre Opel gaudeixi més temps 
del seu Opel i d’aquests descomptes

  Venda de vehicles nous i d’ocasió

República Argentina, 29 - El Masnou - Tel. 93 540 42 05
*Oferta no acumulable a altres promocions. 
Descompte aplicable a totes les operacions 
de taller mecànic. Excepte accessoris i pneumàtics.



EL MASNOU VIU    SETEMBRE 201426

9-n el camí cap a la llibertat
300 anys després de la caiguda de la 
ciutat de Barcelona en el darrer capítol 
de la Guerra de Successió, fet que sig-
nificà la pèrdua de les llibertats i de les 
institucions de Catalunya, els catalans i 
les catalanes estem cridats a votar, pací-
ficament i democràtica quin futur volem 
per al nostre país.

Aquesta consulta està topant amb 
una fèrria oposició del Govern central 
que, davant de la voluntat immensa-
ment majoritària del poble de Catalu-
nya de decidir el seu futur mitjançant 
el vot, oposa l’amenaça, darrerament el 
Codi penal i la suspensió de l’autono-
mia, i el tancament en banda. Aquesta 
actitud és lluny dels comportaments 
democràtics que s’haurien de tenir, 
com el del Govern anglès respecte a 
Escòcia, i no dóna la més petita sortida 

a les mobilitzacions massives i conti-
nuades d’un poble –la darrera, la V a 
Barcelona.

Es tracta la població com a menors 
d’edat, incapaços, com som –pobrets de 
nosaltres– de discernir què és el millor 
per al nostre futur, ells decideixen que 
No a tot i s’ha acabat.

Però els atacs continuats als nostres 
drets nacionals, especialment la llengua, 
a les nostres competències estatutàries, 
als nostres drets socials, amb l’ajut in-
estimable en aquest tema del  Govern 
actual de la Generalitat i els seus aliats, a 
la nostra educació, a la nostra sanitat, als 
nostres serveis públics, no poden restar 
sense contesta.

Al llarg dels segles, han estat les 
persones anònimes les que, amb el seu 
sacrifici, han permès que nosaltres arri-
bem fins on som ara. Els defensors de 

la Barcelona assetjada del 1714, els vo-
luntaris de la Coronela o dels Miquelets, 
les persones anònimes que lluitaren de 
totes les maneres possibles pels nostres 
drets nacionals i socials a la Guerra Civil, 
i durant la llarga dictadura franquista, 
els membres de les marees socials per 
una educació i una sanitat públiques 
de qualitat o els centenars de milers de 
persones reclamem, any rere any –i ja en 
portem  quatre–, el nostre dret a decidir 
el futur del nostre país.

Per la memòria i el sacrifici de tots 
ells no tenim el dret de fracassar. El pro-
per 9 de novembre anirem a votar per-
què ho volem decidir tot. El proper 9-N 
és el primer pas del camí cap a la llibertat 
nacional i la recuperació dels drets soci-
als del nostre poble. A un poble no se’l 
pot aturar amb amenaces, a un poble el 
que cal és escoltar-lo.

Ernest Suñé - el canvi positiu
M’adreço a vosaltres per dir-vos que he 
estat escollit per liderar la candidatura 
socialista per a les properes eleccions 
municipals.

Molts de vosaltres ja em coneixeu: 
masnoví per decisió, els darrers onze 
anys he treballat a l’Ajuntament per de-
fensar els valors del socialisme colze a 
colze amb l’Eduard Gisbert, primer, i amb 
la Marta Neira, després, tant des del go-
vern com des de l’oposició.

El Masnou i les seves persones 
seran l’eix vertebrador de la nostra 

tasca, del nostre projecte. És per això 
que seguirem apostant pels tres grans 
eixos de treball establerts a les darre-
res eleccions municipals i defensats 
durant aquest mandat: treball, cultura 
i convivència. Eixos que volem desen-
volupar més endavant amb la vostra 
col·laboració.

Aquesta és una realitat que atendré 
i de la qual faré bandera: el treball, que 
juntament amb l’honestedat i la trans-
parència seran les línies bàsiques amb 
les quals vull liderar aquest projecte. 
Per vosaltres, pel Masnou. Perquè estic 

satisfet de ser masnoví i de ser socialista.
I és aquesta satisfacció la que em 

motiva per afrontar aquest repte. I per-
què ara, amb 49 anys, amb tota la il·lusió 
del món i amb més voluntat i disponibili-
tat que mai, estic convençut que reunei-
xo les aptituds necessàries i l’experiència 
idònia.

Perquè tinc clar que puc ser el pro-
per alcalde del Masnou, et demano el 
teu suport: necessitem moltes mans per 
empènyer endavant aquest projecte. El 
projecte teu, el projecte de tots. El pro-
jecte del canvi positiu.

Diada cap al 9-n
Un any més, l’Onze de Setembre, la 
Diada, marca l’inici del curs polític. 
Enguany, s’hi afegeix també la com-
memoració del Tricentenari i el fet 
que aquest és l’any del 9-N. La nostra 
vila no ha estat aliena a cap d’aquests 
fets. D’una banda, s’han organitzat di-
ferents actes per rememorar els fets de 
l’any 1714, que han acabat de comple-
mentar actes tradicionals de la Diada, 
com l’ofrena floral, que ha comptat 
amb una àmplia representació del 
teixit associatiu del Masnou. Per altra 
banda, el mateix matí de la Diada, es 
realitzava al voltant de l’edifici de Ro-
ger de Flor una V, com a preàmbul del 
que seria l’acte central de la Diada en 
l’àmbit nacional: la V a la ciutat de Bar-

celona, organitzada per l’Assemblea 
Nacional Catalana i Òmnium Cultural, 
i que va omplir de persones la Gran Via 
i l’avinguda Diagonal, en defensa de 
la consulta del dia 9 de novembre. Cal 
remarcar que, un any més, tots els ac-
tes, tot i el seu caràcter reivindicatiu, es 
van desenvolupar pacíficament i amb 
tota normalitat, enmig d’un ambient 
festiu.

Un cop més, va ser un gran nom-
bre de masnovins i catalans els que 
van sortir al carrer per reclamar el dret 
a decidir en el més democràtic de tots 
els actes: una votació. Com deia a l’ini-
ci, el dia 9 de novembre és a tocar. Cal, 
doncs, que aviat esdevingui una reali-
tat i la consulta es pugui dur a terme 
amb totes les garanties democràtiques.

Atès el caràcter pacífic que any rere any 
caracteritza la celebració de la Diada, 
és especialment dolorós que el Mas-
nou hagi estat notícia aquests dies per 
una desafortunada piulada a Twitter 
del Partit Popular del Masnou (i també 
de Nuevas Generaciones, organitza-
ció juvenil vinculada a aquest partit), 
on es proposaven diferents armes per, 
segons deien, fer entrar en raó el presi-
dent Mas en cas que es produís una vo-
tació el 9-N. És del tot inacceptable que 
un partit polític, que a més governa a 
l’Estat espanyol, inciti a la violència i se-
gueixi utilitzant la por i la coacció com 
a única mesura per frenar la consulta 
que reivindica el poble català. Potser, 
tal com deia Mahatma Gandhi, “la vi-
olència és la por als ideals dels altres”.

TRIBUnA PolíTICA

Ernest Suñé 
Regidor del 
Grup Municipal
del PSC

Eduard garcia 
Portaveu del 
Grup Municipal
de CiU

Francesc 
Xavier Serra
Regidor del 
Grup Municipal
d’ICV-EUiA-E
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la tornada a l’escola 
Sí, també a la política s’utilitza l’expressió 
“tornada a l’escola”. I en aquest cas, a 9 
mesos escassos per a les properes elec-
cions municipals, es preveu determinant 
per a les aspiracions polítiques d’uns 
i dels altres, perquè és el temps de cul-
minar els projectes que des del govern 
o l’oposició s’han impulsat en aquests 
últims temps.

Al nostre grup, li importen poc les 
esmentades aspiracions partidistes o 
quin partit afronta en millors condicions 
electorals els propers comicis, ja que el 

que ens importa realment és el benestar 
dels veïns.

Per això, hi ha alguna cosa que suc-
ceirà a partir de l’1 de gener de 2015 que 
entenem que és realment positiu: la re-
baixa d’impostos. Els lectors recordaran 
que els grups de l’oposició vam acon-
seguir aprovar, no sense grans esforços, 
una proposta d’ordenances públiques 
(impostos municipals) amb vocació de 
permanència durant els anys 2014 i 2015. 
Lamentablement, el Govern va fer tot el 
possible perquè en aquest any no s’apli-
qués la rebaixa, la qual cosa, evidentment, 

va aconseguir (haureu notat que seguiu 
pagant el mateix); però al 2015 sí que serà 
una realitat, que suposarà una rebaixa de 
l’IBI, de la taxa de recollida d’escombraries 
i de la taxa de clavegueram, entre altres 
rebaixes, que signifiquen uns 65 euros de 
mitjana per família.

És una notícia fantàstica. Després 
d’anys pagant les conseqüències de la cri-
si els contribuents i veïns, amb apujades 
d’impostos i congelació de sous o, en el 
pitjor dels casos, amb la pèrdua de la fei-
na, ja era hora de compensar-los. No serà 
gaire, ni suficient, però és l’inici del camí.

Diada 2014, de nou sense la nostra 
presència... al Masnou 
Els mateixos arguments que exposava 
a El Masnou Viu del setembre passat po-
dria replicar-los en aquest article, sense 
variar una coma. Hi explicava els motius 
de la nostra no assistència a la Diada del 
Masnou, i que podria resumir amb les 
següents expressions:

Primer, dret a “decidir”; segon, enyor 
de la Segona República; tercer, victimis-
me x3 x4 x5; quart, PP dolent, molt do-
lent; i cinquè, corrupció? Serà la d’altres.

Aquesta Diada 2014, viscuda pel na-
cionalisme de manera intensa, és la prò-
pia en un any en què es veurà la fi del 
camí cap a enlloc, emprès per Artur Mas.

La menor participació és un fet silen-
ciós, emparat pels mitjans subvencionats 

de Catalunya. La intensitat i il·lusió dels 
afins és contrastable i respectable, abo-
cada a la parafernàlia nacionalista al vol-
tant de la celebració del Tricentenari i en 
l’expectativa del 9 N. Un 9 N que apunta 
–tal com està plantejat– a una inconsti-
tucionalitat manifesta, ja que un altre 9 
N podria ser possible –o no– per les vies 
que emparen les nostres lleis i dintre de 
l’Estat de Dret i de la nostra Constitució. 
Massa farragós per als que tenen tanta 
pressa!

La farsa continuada de 34 anys de 
l’ex Honorable Sr. Pujol ha estat la punta 
d’un iceberg sota el qual s’ha amagat una 
pèssima gestió dels darrers anys de la Ge-
neralitat, a perjudici de tots els ciutadans. 
Una realitat amb què s’hauran de trobar 
els governants de Catalunya el 10 N i da-

vant de la qual possiblement no quedi 
cap altra més sortida que les urnes.

Des del PP del Masnou continuarem 
amb la nostra línia política, centrada en 
la realitat del dia a dia del nostre munici-
pi, sense perdre l’objectiu del que sí que 
importa: els problemes i interessos dels 
masnovins.

Per últim, vull recordar, encara que 
alguns ho ignorin, que Catalunya haurà 
rebut de l’Estat, entre 2012 i 2014, 37.000 
milions d’euros, a més del que rebrà al 
2015, més de 1.700 milions addicionals 
acordats al Consell de Política Fiscal i Fi-
nancera, per ajudar a reestructurar el seu 
deute i, en definitiva, per sostenir els seus 
comptes fallits (deute de 61.000 milions 
d’euros). S’anomena solidaritat, i hi és. 
Sense fer soroll.

El Masnou amb el 9 de novembre
Iniciem una tardor de gran importàn-
cia per al futur del nostre país. El com-
promís d’una consulta per decidir el 
nostre futur com a comunitat nacional 
i optar per la construcció d’un estat 
independent és el principal repte que 
tenim al davant. L’Ajuntament del Mas-
nou, impulsat per l’Equip de Govern i 
amb moltes iniciatives presentades des 
d’Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord pel Masnou s’ha anat implicant 
en aquest procés democràtic cap a la 
llibertat. L’Onze de Setembre ha tornat 
a esdevenir una manifestació històrica 
d’unes dimensions i una persistència en 
aquests darrers anys que mostren la fer-

ma voluntat de no tirar enrere el procés. 
A banda de la manifestació de la tarda a 
Barcelona, també al nostre municipi es 
van mobilitzar molts veïns i veïnes. Al 
matí, convocats per l’Assemblea Nacio-
nal Catalana, vam fer un assaig de la V 
davant de l’edifici de Roger de Flor, en 
un acte força emotiu. Després, l’acte ins-
titucional de l’ofrena a la plaça de l’Onze 
de Setembre amb la participació, cada 
any, de més entitats de la vila. També 
continuem amb la programació dels 
actes culturals i reivindicatius que hem 
programat al voltant del Tricentenari.

Hem de fer possible la consulta del 
9 de novembre demostrant la nostra 
voluntat democràtica, pacífica i a favor 

de la convivència de la nostra societat. 
Hem de rebutjar i no caure en provoca-
cions davant fets com la piulada apare-
guda en el Twitter del PP del Masnou. 
El futur del nostre país només pot estar 
en mans dels nostres ciutadans i ciuta-
danes. Ni el Tribunal Constitucional ni la 
Constitució poden estar mai per sobre 
de l’exercici dels drets fonamentals. El 
compromís per la llibertat és el princi-
pal repte. La independència del nostre 
país, reivindicació minoritària fa només 
uns quants anys, avui és un clam que 
pot esdevenir majoritari i possible. El 
Masnou no en pot estar al marge i com 
Ajuntament hem d’estar a l’alçada de les 
circumstàncies.

Jaume 
oliveras 
Portaveu del 
Grup Municipal
d’ERC-Acord 
pel Masnou

Federico 
de las Heras 
Portaveu del 
Grup Municipal 
del PP

Frans Avilés
Portaveu del 
Grup Municipal
del GIM
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Òmnium Cultural és una entitat ca-
talana amb 53 anys d’existència i una 
llarga implantació a molts pobles de 
Catalunya. La reunió que es pot consi-
derar germinal de la secció al Masnou, 
Alella i Teià es va produir a mitjans de 
gener de 2014, i al mes de març ja es 
va presentar la secció. Els canvis soci-
als i el panorama actual que viu Cata-
lunya i les seves manifestacions cultu-
rals fan que l’entitat es trobi en plena 
fase d’adaptació als nous reptes. 

En pocs mesos, ja s’ha arribat als 
450 socis, i amb un fort creixement 
continu. També hi ha 45 voluntaris 
no socis. Un els objectius principals 
és anar incorporant socis que tinguin 
voluntat de participar activament en 
els diferents camps de treball. En te-
nir cada cop més una presència més 
destacada en l’activisme social, volen 
implicar persones que no poden o 
volen tenir un compromís permanent 
i constant, però sí que en poden te-
nir en accions i activitats puntuals o 
temàtiques. Per tant, els socis poden 
participar en les diferents comissions 
posades en marxa, en les diferents 
activitats de cada poble, en les de la 
comarca i les de la seu nacional. 

Des dels seus inicis, Òmnium 
Cultural ha definit la seva raó de ser 
sobre tres eixos: llengua, cultura i 
país. Volia esdevenir un dels referents 
dels drets i llibertats de Catalunya, 
primer en moments de resistència i 
després en la normalització del país. 
A partir del 2010, aconseguir el dret a 

decidir cap a la independència com a 
única forma de garantir els objectius 
fundacionals és la fita per la qual 
treballa amb més força. Altres temes 
s’han afegit a la seva reivindicació 
darrerament, com són la defensa de 
l’escola catalana i garantir la cohesió 
social com a eines fonamentals per 
construir el futur.

Entre les activitats organitzades, 
la secció local ha dut a terme con-
ferències i xerrades centrades en el 
moment polític que viu el país, ha 
instal·lat veles informatives en dates 
singulars a cada poble, ha donat su-
port a la flama del Canigó, ha ajudat 
en la campanya de Som Escola en 
defensa del model educatiu català i 
ha promogut visites al Born Centre 
Cultural. Com a objectius de futur, els 
agradaria portar a terme més activi-
tats amb la implicació de les escoles 
de primària i secundària dels tres 
pobles; igualment, voldrien una ma-
jor participació en el Premi Sambori 
d’Òmnium, organitzar actes conjun-
tament amb altres entitats locals i fer 
visites d’interès per donar a conèixer 
la realitat cultural, econòmica i la his-
tòria local.

En aquests moments i en el futur 
més immediat, la major part dels re-
cursos humans i materials de l’entitat 
es dediquen a assolir el dret a decidir 
el 9 de novembre. En aquest sentit, 
treballen estretament amb les territo-
rials de l’ANC en la campanya “Ara és 
l’hora”.  

Jordi 
dou Puig
Delegat local

Per què calia una entitat com 
Òmnium al Masnou?
Per reforçar i enriquir el moment 
que en l’àmbit local viu Catalu-
nya en l’exercici del dret a deci-
dir; però, a més a més, d’aquesta 
aportació al moment que viu al 
país, també la presència d’una en-
titat històrica amb presència a tot 
Catalunya i la Catalunya del Nord 
i amb una forta vinculació amb 
l’Obra Popular Balear i Acció Cul-
tural del País Valencià a través de 
la Federació Llull, pot representar 
un repte i una oportunitat per a 
les diferents entitats locals d’as-
solir reptes conjunts ambiciosos. 
Espero que aquest desig siguem 
capaços de portar-lo a terme.

Què aporta una entitat com 
aquesta al teixit  associatiu i 
a la ciutadania?
Un primer objectiu seria assolir 
accions i col·laboracions entre 
entitats i ciutadans dels tres po-
bles. Intentar afavorir que el sec-
tor cultural i educatiu esdevingui 
un eix de riquesa social i econò-
mic en l’àmbit local i de país.

Quins aspectes són els que tre-
ballen amb més insistència?
En aquests moments, de for-
ma prioritària, que ens deixin 
votar el 9-N, en el camí cap a la 
independència; assolir un gruix 
mínim de socis i voluntaris que 
permetin ser un interlocutors en 
els diferents camps a treballar, i 
generar accions i actes per a la 
reflexió primer, i operativa i pla 
de treball després.

Com contactar-hi:  
alellaelmasnouteia@omnium.cat
www.omnium.cat

EnTITAT

Presentació de la secció local a Alella, amb l’assistència d’autoritats municipals dels tres municipis i la presidenta, Muriel Casals.

La secció 
local del Mas-
nou-Alella-
Teià ha dut a 
terme diver-
ses xerrades 
i activitats 
informatives

Ara per ara, 
la major part 
dels recursos 
es dediquen 
a assolir el 
dret a deci-
dir el 9 de 
novembre

Òmnium culTural el masnou-alella-Teià
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AgEnDA.  Del 22 de setembre al 27 d’octubre

  SETEMBRE

  Dilluns 22 
9.30 h / Centre d’Empreses Casa 
del Marquès · Passeig de Joan 
Carles I, s/n

les claus per convertir 
una idea en negoci  

Formació per donar una visió 
global dels trets que determinen 
la viabilitat de qualsevol projecte 
empresarial.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dimarts 23 
18 h / Espai Casinet

compartim.
espai de dinamització 
per a dones  

Espai per compartir temes que in·
teressen les dones en un espai de 
creixement, suport i aprenentatge 
personal amb visió de gènere. 
Més informació: Centre d’Informa·
ció i Recursos per a Dones 
del Masnou (CIRD). 
Tel. 93 557 18 70.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Restaurant Orfila

Tapes & do alella 
amb sorteig  

Sopar tast de sis tapes creatives 
a triar d’entre una quinzena, 
maridades amb diversos vins 
DO Alella. Se sortejarà un lot de 
productes DO Alella i un sopar de 
tapes un dijous al mateix restau·
rant. Preu: 27 euros.
Ho organitza: Consorci DO Alella 
i Ajuntament del Masnou

  Dimecres 24 
Autobús urbà i l’aparcament del port 

dia del Transport Públic  
Durant aquesta jornada, l’autobús 
urbà i l’aparcament del port seran 
gratuïts. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

9 h / Edifici Centre

si la crisi et dóna 
llimones, fes llimonada  

Curs que pretén que cadascú trobi 
recursos per fer front a les dificul·
tats a partir d’una actitud positiva, 
d’obertura al canvi i d’enfocar 
solucions.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Sala polivalent del Centre 
de Participació Juvenil Ca n’Humet

assemblea de 
constitució del consell 
d’equipament de 
ca n’Humet  

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dijous 25 
18 h / Hotel Llar de Capitans

art i vins do alella  
Presentació de vins DO Alella i 
exposició de quadres relacionats 
amb el món del vi, els cellers i 
els paisatges típics del territori 
DO Alella. 
L’exposició restarà oberta fins 
al 2 d’octubre.
Ho organitza: Consorci DO Alella 
i Ajuntament del Masnou

  Divendres 26 
17 h / Espai Familiar “Ludoteca”

ii festa de la Tardor  
Activitats per als més petits per 
inaugurar el cicle d’activitats Ju·
guem Jugant. Animació, tallers 
i xocolatada.
Ho organitza: Centre Cultural i de Lleure 
Luz del Alba

19 h / Sala Joan Comellas 
(Edifici Centre)

Presentació del 
projecte “el masnou. 
Terra de mar”  

Jornades Europees del 
Patrimoni 2014
Presentació del projecte de re·
cuperació del patrimoni local “El 
Masnou. Terra de Mar” i la pàgina 
web. També es presentarà la 
reconstrucció històrica en 3D del 
Masnou a mitjan segle xix. 
Hi intervindran la soprano Mar 
Carrero i el pianista Manel Peret.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20.30 h / Delicateca sabors

Tast de vins do alella 
i degustació de pernil 
ibèric i formatges.  

Cal inscripció prèvia. Preu: 5 euros. 
Ho organitza: Consorci DO Alella i Ajunta·
ment del Masnou

  Dissabte 27 
9 h / Els Vienesos

Taller de xarxes socials  
Sessions per acostar·se al funci·
onament del Facebook, Twitter 
i Hootsuite, a càrrec de Mercè 
Mulet.
Ho organitza: Banc del Temps del Masnou

10 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

càsting a l’espai
escènic ca n’Humet  

Es busquen actors i actrius per al 
nou musical de la companyia Bibi·
ana Morales, produït per l’Ajunta·
ment del Masnou. El càsting tindrà 
lloc el 27 i 28 de setembre i el 
4 i 5 d’octubre a l’Espai Escènic 
Ca n’Humet. 
Més informació: 
musical@bibianamorales.com
Telèfon 650 105 874.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 
i companyia Bibiana Morales.

11.30 h / Biblioteca Joan Coromines

Hora del conte
A la voreta del mar  

Inaugurem el curs escolar amb la 
companyia Patawa. Per a nens i 
nenes de 0 a 3 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

12 h / El Rebost dels Sentits

degustació de vins 
i caves del celler alta 
alella  

A càrrec d’Enric Espinosa. 
De 12 a 14.30 h.
Activitat inclosa dins la Setmana 
del Vi DO Alella.
Ho organitza: Consorci DO Alella 
i Ajuntament del Masnou

17.30 h / Ca n’Humet

ca n’Humet Vibra
Jornada de J de Jocs  

Vine i juga amb els jocs de taula 
moderns de la ludoteca de l’en·
titat J de Jocs. Si no hi saps jugar, 
allà te n’ensenyaran. 
Per a més informació: 
tel. 93 540 32 07; app del PIJ 
Masnou; adreça electrònica 
canhumet@elmasnou.cat, 
o consulta presencialment 
a Ca n’Humet.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18.30 h / Alella, Teià i el Masnou

Passejada romana
alella, Teià i el masnou  

Passejada guiada pels racons amb 
vestigis romans d’Alella, Teià i el 
Masnou. Per celebrar la Vinalia 
Rustica romana. Preu: 4 €
Ho organitza: Centre Acolliment Turístic 
(CAT)

21.30 h / Parc Arqueològic Cella 
Vinaria. Edifici CAT de Teià, Alella i 
el Masnou.

sopar romà de 
recreació històrica  

Sopar romà de recreació històrica 
a la Cella Vinaria de Teià per cele·
brar la Vinalia Rústica romana.
Preu: 30 €.
Ho organitza: Centre Acolliment Turístic (CAT)

  Diumenge 28 
9.30 h / Casal dels avis d’Ocata

Pintura a l’aire lliure  
Un diumenge de cada mes ens 
trobarem per pintar a l’aire 
lliure. Setembre: paisatge urbà; 
octubre: marines; novembre: 
paisatge de muntanya; desem·
bre: sortida. 
Ho organitza: Associació BLANCDEguix

10 h / Parc Temàtic Caramar

circulació del trenet 
de cinc polzades  

Ho organitza: Amics del Ferrocarril 
del Masnou

12 h / Parc Arqueològic Cella 
Vinaria. Edifici CAT de Teià, Alella i 
el Masnou. 

celebració de la Vinalia 
rustica. ritual romà 
i trepitjada de raïm  

Representació del ritual romà de 
celebració de la verema acompa·
nyat d’una trepitjada de raïm.
Preu: 4 €
Ho organitza: Centre Acolliment Turístic 
(CAT)

19 h / Gent del Masnou

diumenge amb lletres  
Vetllada artística, amb monòlegs 
còmics, música, cant, fragments 
teatrals, dansa, contes, poesia... 
A càrrec de les persones que for·
men	el	grup	RAUXA.
Ho	organitza:	RAUXA	Arts	Escèniques

  Dilluns 29 
9 h / Complex Esportiu Municipal

autoprotecció per 
a dones. aprenent a 
defensar-me  

Espai on aprendre algunes me·
sures de protecció i defensa que 
poden aplicar les dones en deter·
minades situacions d’assetjament 
o agressió en què es podrien 
trobar.
Més informació: Centre d’Infor·
mació i Recursos per a Dones del 
Masnou (CIRD). Tel. 93 557 18 70
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dimarts 30 
9.30 h / Pau Casals

deixalleria mòbil  
Fins al 5 d’octubre de 2014
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

16 h / Centre d’Empreses Casa 
del Marquès

com conèixer els 
“números” del pla 
d’empresa  

Activitat per adquirir conei·
xements teòrics i pràctics que 
ajudin el promotor a elaborar el 
seu propi pla econòmic i financer 
i valorar si la idea de negoci és 
viable des del punt de vista tècnic 
i econòmic.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Restaurant Orfila

Tapes & do alella 
amb sorteig  

Sopar tast de sis tapes creatives a 
triar entre una quinzena, marida·
des amb diversos vins DO Alella. 
Se sortejarà un lot de productes 
DO Alella i un sopar de tapes un 
dijous al mateix restaurant. 
Les tapes i vins disponibles a la 
pestanya dels menús de la web 
www.restauranteorfila.es. 
Preu: 27 euros.
Ho organitza: Consorci DO Alella 
i Ajuntament del Masnou

  oCTUBRE

  Dimecres 1 
14.30 h / Edifici Centre

recursos gratuïts 
a internet: programari 
bàsic per al teu Pc 
sense pagar ni un euro  

Activitat per conèixer els entorns 
gratuïts, antivirus, programes de 
comunicació... Per a pimes i em·
prenedors
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

15.30 h / Biblioteca Joan Coromines

centenari de les 
normes ortogràfiques 
de la llengua catalana  

Amb aquesta exposició i altres 
activitats, la Biblioteca vol parti·
cipar del Centenari de les normes 
ortogràfiques. 
De l’1 al 30 d’octubre de 2014. 
https://www.facebook.com/
BibliotecaJoanCoromines
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dijous 2 
17 h / Els Vienesos

Taller artístic per 
a adults  

Taller artístic per a adults, a partir 
dels 18 anys. Cada dijous, de 17 a 
19 h. Formació artística en tots els 
sentits i tots els conceptes.
Ho organitza: ADAC

17 h / Centre d’Empreses Casa 
del Marquès

10 formes d’augmentar 
el benefici  

Activitat que pot fer veure que, 
si ens ho proposem, hi ha moltes 
possibilitats d’incrementar el 
benefici.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Cinema La Calàndria

cinema: Un paseo por 
las nubes  

Passis a les 19 i 21 h. Dintre del 
programa de la V Setmana del Vi 
DO Alella. Pel·lícula dirigida per 
Alfonso Arau.
Ho organitza: Consorci DO Alella i Ajunta·
ment del Masnou

  Divendres 3 
20 h / Cella Vinaria de Teià

Vins escènics  
Es maridarà lletres i vi. Es farà un 
tast de vins DO Alella. Textos d’Eli·
senda Guiu, interpretats per Eva 
de Luis, Santi Monreal i Cristina 
Peralta. Activitat programada dins 
la V Setmana del Vi DO Alella.
Ho organitza: Biblioteques de Teià, Alella 
i el Masnou
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  Dissabte 4 
10 h / plaça de l’Església

itinerari el masnou 
i el vi  

Cal fer inscripció prèvia al 93 557 
18 30. Itinerari cultural guiat a peu 
per conèixer la relació històrica 
del Masnou amb el món del vi. Es 
recomana portar una aplicació de 
GPS mòbil. A les 17 h es repetirà 
l’itinerari des del mateix punt de 
trobada. Activitat programada 
dins la V Setmana del Vi DO Alella.
Ho organitza: Consorci DO Alella i Ajunta·
ment del Masnou

12 h / El Rebost dels Sentits

degustació del vi in Vita 
(castillo de sajazarra)  

A càrrec d’Enric Espinosa. De 12 a 
14.30 h. Activitat programada dins 
la V Setmana del Vi DO Alella.
Ho organitza: Consorci DO Alella i Ajunta·
ment del Masnou

19 h / Mercat Municipal

Tasta el mercat de nit  
El Mercat Municipal obre les 
seves portes de nit per oferir un 
tast dels productes que ofereix. 
Fins a mitjanit. Hi haurà activitats 
d’animació.
Ho organitza: Associació de Venedors del 
Mercat Municipal i Ajuntament del Masnou

19 h / Ca n’Humet 

ca n’Humet Vibra
Tarda amb els diables 
del masnou  

Vols conèixer la Colla de Diables 
del Masnou?, vindran a Ca n’Hu·
met i ens explicaran què fan, i 
alguna sorpresa més. Més infor·
mació al 93 540 32 07, a l’app del 
PIJ Masnou, a l’adreça electrònica 
canhumet@elmasnou.cat o presen·
cialment.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

Temptacions, de 
la fura dels Baus  

Versió actualitzada de La història 
d’un soldat, d’Igor Stravinsky. Si en 
la història original el soldat ven la 
seva ànima al diable a canvi de la 
riquesa; en aquest cas, el soldat 
ven la seva ànima a canvi de l’èxit 
absolut a les xarxes socials i a la 
societat de consum. Preu: 10 €
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Diumenge 5 
11 h / Casino del Masnou

diada de la salut mental  
Els usuaris del club social Esquima 
organitzen una jornada lúdica per 
apropar·se al poble del Masnou i 
compartir un dia de festa, música 
i color.
Ho organitza: Esquima

13.30 h / Casino del Masnou

enlairada de globus 
solidaris  

Vine, escriu el teu desig, lliga’l al 
globus i deixa’l anar junt amb la 
resta, a les 13.30 h. Preu: 2 €
Ho organitza: Esquima

17.30 h / Casino del Masnou

on amaguem 
la felicitat?  

Els usuaris d’Esquima han prepa·
rat una obra sobre la felicitat.
Ho organitza: Esquima

18 h / Casino del Masnou

Xocolatada i coca  
Preu: 2 €
Ho organitza: Esquima

  Dilluns 6 
9.30 h / Edifici Centre

eines per al 
desenvolupament 
professional: Word  

Curs per conèixer els usos i les 
possibilitats del programa infor·
màtic Word, així com el valor pro·
fessional d’aquests coneixements.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dimarts 7 
9.30 h / Centre d’Empreses 
Casa del Marquès

Treballador autònom: 
informa’t de totes 
les obligacions i drets 
que tens  

Curs per donar a conèixer la figura 
de l’empresari individual o treba·
llador autònom, des de totes les 
seves vessants, analitzant tots els 
seus drets i obligacions.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18.30 h / Sala Polivalent de la 
Biblioteca Joan Coromines

“sobre el coneixement 
d’un mateix: la identitat”  

Conferència inaugural del curs 
2014·2015, a càrrec de la Dra. en 
filosofia i professora d’ètica Be·
goña Román.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

  Dimecres 8 
19 h / Biblioteca Joan Coromines

Ajudeu-me: el crit 
d’una llengua que vol 
seguir viva  

Taula rodona amb Eliana Oliveira, 
autora del llibre Ajudeu-me: el crit 
d’una llengua que vol seguir viva. 
Presentació a càrrec d’Esteve Pujol.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 

  Divendres 10 
22 h / Ca n’Humet

ca n’Humet Vibra.
Jam sesion nocturna  

Jam Sesion nocturna fins a les 2 h. 
Porta el teu instrument o vine a 
escoltar. Més informació al tel. 93 
540 32 07, a l’app del PIJ Masnou, 
a l’adreça electrònica canhumet@
elmasnou.cat o presencialment a 
l’equipament.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dissabte 11 
9.30 h / plaça de Ramón y Cajal

mercat de segona mà  
Pots trobar moltes coses a molt 
bon preu, quedaràs sorprès.
Ho organitza: ADAC

11.30 h / Biblioteca Joan Coromines

Hora del conte: contes 
en clau de rodari  

Hora del conte a càrrec de Joan 
Boher, per a nens i nenes de 4 a 10 
anys. Homenatge a Gianni Rodari, 
un senyor italià que es dedicava a 
inventar històries.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 

19 h / Sala Joan Comellas 
(Edifici Centre)

el poble gitano: passat 
i present  

Exposició i conferència “El poble 
gitano, una història de supervi·
vència, a càrrec de Pere García, 
de la FAGIC. L’exposició “Com tu” 
permet entendre els aspectes cul·
turals i la integració de la població 
gitana en els llocs on resideixen. 
“El porrajamos, el genocidi nazi 
del poble gitano” dóna a conèixer 
un fet molt desconegut.
Ho organitza: Associació UNESCO el 
Masnou

19.30 h / Plaça d’Ocata

Botifarrada a la Hispanitat  
Ho organitza: Colla de Diables del Masnou 
amb el suport d’altres entitats

  Diumenge 12 
10 h / Parc Temàtic Caramar

circulació del trenet 
de cinc polzades  

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

11 h / plaça d’Ocata

Visita a la mina d’aigua 
del masnou  

Us convidem a submergir·vos sota 
terra per descobrir un tram de les 
mines d’aigua Cresta i Malet, que 
formen part d’un laberint de gale·
ries de 27 km. Cal inscripció prèvia 
a museu.nautica@elmasnou.cat o 
al tel. 93 557 18 30.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Cercant el Sol, 
de rocamora Teatre  

Teatre familiar
La història d’un gegant que va 
recórrer la meitat del seu país a 
la recerca del Sol. La Regidoria de 
Consum ha fomentat aquesta acti·
vitat entorn al Dret a l’Alimentació 
i la Sobirania Alimentària. Teatre 
accessible en llengua de signes 
(LSC) i subtitulat, iniciativa de la 
Regidoria de Serveis Socials.
Preu: 3 euros. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 

  Dilluns 13 
9.30 h / Edifici Centre

eines per al 
desenvolupament 
professional: excel  

Curs per conèixer els usos i les 
possibilitats de l’Excel, així com 
el valor professional d’aquests 
coneixements.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dimarts 14 
9.30 h / Aparcament d’Amadeu I

deixalleria mòbil  
Fins al 19 d’octubre de 2014.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

9.30 h / Centre d’Empreses 
Casa del Marquès

màrqueting: 
punt de partida  

Curs sobre els aspectes bàsics 
de màrqueting i publicitat a 
l’empresa
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Av. de Joan XXIII, 46
08320 El Masnou
Tel. 93 555 52 08

C/ d’Itàlia, 50. Parada 21
08320 El Masnou
Tel. 93 540 95 16 Per a comandes, càtering, celebracions familiars... podeu trucar al 93 555 52 08 

NOU HORARI
A LA BOTIGA

DE JOAN XXIII
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18.30 h / Sala Polivalent de la 
Biblioteca Joan Coromines

“Tráfico de mujeres 
y niñas en las guerras 
de oriente Próximo”  

Conferència a càrrec de Nazarin 
Armadian, seguida d’un col·loqui 
obert a la participació del públic 
assistent.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

  Dijous 16 
18 h / Biblioteca Joan Coromines

BibliolaB: llegir a un 
amic de quatre potes  

A través dels tallers de lectura as·
sistida amb gos es millora les habi·
litats de lectura i la comunicació en 
els més petits. Per a nens i nenes de 
5 a 8 anys, que sàpiguen llegir. Pla·
ces limitades, cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Divendres 17 
19 h / Biblioteca Joan Coromines

Trobades amb... 
isabel segura  

Tertúlia literària sobre el seu llibre 
Els viatges de Clotilde Cerdà
Compositora, arpista, assagista, 
activista, Clotilde Cerdà i Bosch 
trenca tots els tòpics sobre la fe·
minitat vuitcentista. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 

  Dissabte 18 
17.30 h / Ca n’Humet

ca n’Humet Vibra.
curs de Parkour  

L’ Associació de Parkour de Cata·
lunya serà a Ca n’Humet. Trobada 
a les 17.30 h. Més informació al 
tel. 93 540 32 07, a l’app del PIJ 
Masnou, envieu un correu a can-
humet@elmasnou.cat o presencial·
ment a Ca n’Humet.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

22 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Check In, Check Out  
Comèdia amb embolics amorosos, 
situacions hilarants i una minyona 
desesperada. Preu: 5 euros. També 
el diumenge 19, a les 19 h.
Ho organitza: GAT El Masnou

  Diumenge 19 
12 h / Parc Arqueològic Cella Vinaria

Visita teatralitzada  
Visita guiada teatralitzada al Parc 
Arqueològic Cella Vinaria, amb 
tast d’un vi. Preu: 6 euros.
Ho organitza: CAT

  Dimarts 21 
16 h / Centre d’Empreses Casa 
del Marquès

com planificar un 
portal web d’empresa 
de forma efectiva  

Activitat per aprendre a planificar 
i definir correctament un portal 
web d’empresa.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 

18.30 h / Sala Polivalent 
de la Biblioteca Joan Coromines

“cultura nòrdica, els 
víkings a Groenlàndia”  

Conferència a càrrec de Francesc 
Bailón, seguida d’un col·loqui 
obert a la participació del públic 
assistent.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

  Dimecres 22 
19 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària  
Comentari de la novel·la Mil sols 
esplèndids, de Khaled Hosseini
Conduirà la tertúlia l’escriptora M. 
Carme Roca.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 

  Dijous 23 
9.30 h / Centre d’Empreses Casa 
del Marquès

la teva empresa i els 
teus productes es poden 
vendre a l’exterior  

Sessió formativa que pretén 
donar a conèixer com ha d’actuar 
una empresa que tingui com a 
objectiu estar present en diferents 
mercats exteriors.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h / Biblioteca Joan Coromines

el gran dictat  
El concurs més famós de la tele·
visió arriba al Masnou en petit 
format. www.facebook.com/Bibli·
otecaJoanCoromines
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Jordi Pericot i l’art 
cinètic català  

Presentació de l’estudi sobre Jordi 
Pericot i Canaleta i l’art cinètic 
català, elaborat per Sílvia Muñoz 
d’Imbert. S’hi lliurarà un exemplar 
de la publicació.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dissabte 25 

sortida amb autocar 
a Tarragona  

Per a socis. Viatge a l’antiga Tar·
raco de fa quasi 2000 anys (amb 
guia local)
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

11.30 h / Biblioteca Joan Coromines
Hora del Conte

contes amb un cor blau  
Hora del conte a càrrec d’Isabel 
Gomis Macià. Mostra de manuali·
tats que es converteixen en titelles 
per animar les històries. Per a nens 
i nenes de 4 a 9 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17.30 h / Ca n’Humet

ca n’Humet Vibra
Jornada de J de Jocs  

Vine i juga amb els jocs de taula 
moderns de la ludoteca de l’enti·
tat J de Jocs. 
Més informació al tel. 93 540 32 
07, a l’app del PIJ Masnou, a can-
humet@elmasnou.cat 
o presencialment a Ca n’Humet.
Ho organitza: J de Jocs

20 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Música per la Llibertat 
1714 -2014, orquestra
de cambra de l’empordà  

Selecció de cants i poemes patri·
òtics que formen un programa 
especialment interessant, però 
sobretot emotiu. L’Orquestra de 
Cambra de l’Empordà acompa·
nyada del cantant Joanjo Bosk. 
Aquest concert s’emmarca en els 
actes de commemoració dels 300 
anys dels fets de 1714. 
Preu: 10 euros
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 

  Diumenge 26 
10 h / Parc Temàtic Caramar

circulació del trenet de 
cinc polzades  

Ho organitza: Amics del Ferrocarril 
del Masnou

  Dilluns 27 
10 h / Centre d’Empreses Casa 
del Marquès

finances per a no 
financers  

Curs per explicar els conceptes fi·
nancers bàsics que afecten l’admi·
nistració dels recursos econòmics 
de l’empresa per tal de gestionar 
el correcte creixement en temps 
d’incertesa.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Altres informacions

Arxiu Municipal
Horari d’hivern: dilluns i dimecres 
de 9 a 14 h, i dilluns de 16 a 19 h.

Properes estades del Casal de 
Gent Gran Can Malet
Sortida de sis dies a Cantàbria, el 
20 d’octubre a les 6 h
Informació i reserves: Casal de 
Gent Gran Can Malet (ptge. de 
Marià Rossell, 2. Tel. 93 555 47 26).

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

Curs de teatre per a nens,
 joves i adults a càrrec d’Aina 
Ripol (llicenciada a l’Institut 
del Teatre)
Informació i horaris al telèfon 676 
33 41 44 i a masnouteatre@gmail.
com / www.masnouteatre.com. 

Tallers d’art i artesania 
(oferta de les associacions Art 
i Artesania del Masnou 
i Blandeguix)
Informació al telèfon 935571851 
i a cultura@elmasnou.cat / www.
elmasnou.cat
Al web de l’Ajuntament del Mas·
nou, hi podeu consultar tota la in·
formació d’aquesta agenda i tota 
l’actualitat municipal actualitza·
des: http://www.elmasnou.cat.

Ca n’Humet et forma
Aula d’estudi assistit
Tots els dimarts, en aquest taller 
s’ajuda a estudiar amb diverses 
tècniques i també a fer els treballs 
de classe. Per a més informació, es 
pot trucar al 93 540 32 07, consul·
tar l’app del PIJ Masnou, enviar un 
correu a canhumet@elmasnou.cat 
o fer la consulta presencialment a 
Ca n’Humet.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

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

Anima’t 
a venir el 

4 d’octubre a la 
NIT DE TAPES 

al Mercat 
T’hi esperem!



Passeig Prat de la Riba, 48 - 08320 El Masnou (Barcelona)  ·  Tel. +34 93 540 73 09 - Móvil +34 636 809 059  ·  hotelllardecapitans@hotmail.com

www.hotelllardecapitans.es

Restaurant gastronòmic “Pati de Masnoumar”

Horari d’apertura a partir del 3 d’octubre:
Migdies: de dimarts a diumenge, de 13 a 16 h. Menú diari: 15 €

Nits: de dijous a dissabte, de 20 a 24 h. Carta

Del 25 de setembre 
al 2 d’octubre, 

de 13 a 15 h i de 19 a 21 h:

Exposició 
“ART I vINS” 

Presentació de vins DO Alella 
i exposició de quadres 

relacionats amb el món del vi. 
Accés gratuït. Copa de vi: 1€

Tots els assistents podran gaudir 
de la degustació gratuïta dels nous plats del 

nostre restaurant “Pati de Masnoumar”


