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Menjar casolà per emportar
Esmorzars
Menú ‘take away’
Espai botiga

A l’Orfila hem crescut per poder donar
un servei millor i oferir-te noves opcions.
Tindràs els nostres àpats a punt per endur-te’ls cap a casa; un lloc on fer un
mos ràpid; un racó per comprar allò que
a última hora has vist que necessitaves...

Vine a comprovar-ho!

C/ Francesc Macià, 2
(al costat del nostre restaurant)
orfilagastronomic@gmail.com
www.restauranteorfila.es

Tel. 93 555 01 88

Segueix-nos a Facebook

La casa de la fusta

Projectes i reformes d’habitatges i locals comercials

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

TOT TIPUS DE TREBALLS DE FUSTA
C/ Almeria, 25 · El Masnou · Tel./fax 93 555 86 91
lacasadelafusta@lacasadelafusta.es · www.lacasadelafusta.es
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Telèfons d’interès
Informació
Ajuntament
93 557 17 00

2015: els projectes importants s’han de fer realitat

Comencem el 2015, un any en què esperem haver deixat enrere el discurs més pessimista. Ha estat un camí dur, però hem aconseguit superar moltes dificultats i ara és el
moment de veure el resultat de tants esforços. Tot això es pot aplicar a moltes esferes
del que ens està succeint, però jo penso, exclusivament, en la realitat de la nostra vila.
Amb l’inici de l’any nou hem assistit a la licitació de les obres del parc de Vallmora i dels
treballs d’ampliació del Complex Esportiu i del nou model de recollida d’escombraries
i neteja viària. Licitació és una paraula massa tècnica que potser no dóna a entendre la
importància que té: d’aquest procediment sortiran les empreses que, finalment, hauran
de posar-se a treballar de valent per començar les obres i fer realitat dos grans projectes
que han de millorar considerablement la qualitat de vida del Masnou. És previst que
les obres comencin al març: una altra mostra d’activitat, de moviment que ens empeny
sempre cap al davant. Aviat veurem que el Masnou ha guanyat dos espais rellevants
per a la vida diària dels vilatans i vilatanes, de la mateixa manera que presenciarem una
millora generalitzada en la neteja viària i la recollida de les escombraries. Ja ha passat
l’època d’haver-nos de conformar només amb l’esperança, la realitat ja ens dóna mostres
que tornem a avançar. I, òbviament, això ha estat mèrit de tots i de la col·laboració de
tothom, de grups d’oposició i sota la responsabilitat de l’actual Equip de Govern amb el
suport de la població de la vila. Hem recollit l’esforç de tothom per fer-ho realitat d’una
manera responsable.
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INSTITUCIONAL

L’últim any del mandat
comptarà amb un pressupost
municipal consensuat entre
l’Equip de Govern i l’oposició

SÒNIA HERNÁNDEZ

La proposta aprovada suposa un endeutament de mig milió d’euros
més del previst inicialment

La sessió de l’11 de desembre va estar marcada per les contínues interrupcions per estudiar les propostes presentades.

A

quest 2015, l’últim any de
mandat, comptarà amb
un pressupost municipal
consensuat entre l’Equip
de Govern i l’oposició. Després que
el 2014 fos un exercici amb el pressupost prorrogat del 2013, a la sessió
extraordinària del Ple de l’11 de desembre es va aprovar per unanimitat
el pressupost per al 2015. La propos-
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ta final parteix dels càlculs inicials,
que l’Equip de Govern va sotmetre a
votació, i va incorporar diversos blocs
d’esmenes proposats per tots els
grups municipals de l’oposició i per
la regidora no adscrita. S’haurà de fer
efectiu amb les ordenances municipals aprovades el 21 de novembre
del 2013, també condicionades i modificades per l’oposició.

23, 04 MILIONS

El pressupost
per al 2015
ascendeix a
23,047 milions
d’euros

Així, el pressupost ascendeix a
23,047 milions d’euros. A grans
trets, el document aprovat finalment suposa un endeutament d’1,2
milions d’euros (mig milió més del
que portava a aprovació l’Equip de
Govern) i que correspon a les modificacions que l’oposició va presentar
i va imposar a l’Equip de Govern
en relació amb les inversions. En

Endeutament municipal a 31 de desembre (€)
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Eduard Garcia. Portaveu de CiU
L’aprovació del pressupost d’enguany ha estat un repte per a l’Equip de Govern,
en minoria al plenari malgrat la majoria aconseguida a les urnes. Aprovar l’últim
pressupost del mandat no és gens fàcil, i fer-ho per unanimitat, posant d’acord des
del PP fins a ICV, passant per GIM i PSC, encara menys. Aquest suport ha tingut un
preu: algunes esmenes han complementat el compromís del Govern amb aquells
que ho estan passant pitjor, però d’altres només s’entenen des del desconeixement
del dia a dia i les necessitats reals del nostre poble. Si no, no ens expliquem que
l’oposició decideixi no destinar ni un euro a millorar els espais verds o els parcs infantils i les seves esmenes impossibilitin encarregar projectes per a futures obres, o
carreguin contra la cultura, amb un valor difícilment quantificable econòmicament.
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aquest capítol, destaca la partida
per a millores al pas soterrat del
carrer de Brasil (150.000 euros), a la
plaça de Ramón y Cajal (50.000 euros), al clavegueram (60.000 euros),
a l’accessibilitat a la platja (20.000
euros) o a la senyalització del carrer
de Guilleries (15.000 euros). Per la
seva part, la proposta presentada
per l’Equip de Govern ja preveia altres partides importants, com la de
364.000 euros per a l’adquisició de
l’edifici del Casinet, que se sufragarà
íntegrament amb una subvenció de
la Diputació. En el document final
també es van eliminar inversions
destinades a millorar els espais naturals i zones verdes (44.000 euros),
així com les destinades a adequar
i millorar els parcs infantils (23.000
en total). També es van suprimir
198.200 euros que l’Equip de Govern volia destinar a l’Edifici Centre
perquè un informe fa palesa la
necessitat d’arranjar les patologies
existents, algunes d’elles greus. Tot
i així, l’Equip de Govern està treballant per aconseguir una subvenció de la Diputació que permetrà
aquesta necessària inversió.
En una sessió marcada per les
diverses interrupcions per estudiar
les propostes de l’oposició i pels
retrets respectius entre l’Equip de
Govern i la resta de regidors de
l’oposició per la manca de voluntat
de negociació, es va establir una
dinàmica que va ser constant: tots
els grups de l’oposició van dividir
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BENESTAR
SOCIAL

Les esmenes
de l’oposició
pactades
reclamaven
més despesa
en Benestar
Social i Promoció Econòmica
ESPAI ESCÈNIC
i ENTITATS

La programació de l’Espai
Escènic i les
subvencions
a entitats
van ser les
partides més
afectades per
la modificació
de la proposta
inicial

Artur Gual. Regidor del PSC
Una vegada més, els grups municipals de l’oposició, hem portat la iniciativa a
l’hora d’aprovar el pressupost municipal. Els ingressos vénen determinats per unes
Ordenances Fiscals que vam aprovar en un Ple extraordinari convocat a petició
nostra, i en el qual vam modificar els impostos i taxes, i vam anul·lar la taxa de
clavegueram i vam rebaixar el rebut de les escombraries. Pel que fa a la despesa,
les esmenes presentades pel PSC van millorar les partides de Serveis Socials, Promoció Econòmica, Salut i Solidaritat, així com les partides d’inversions, destacant
les millores a la pl. Ramón y Cajal i el pas soterrat del carrer de Brasil.
Màxim Fàbregas. Portaveu ICV-EUiA
El pressupost de 2015 és, gràcies a l’acord de l’oposició, més social, solidari, capaç de
generar ocupació i amb més inversions per als barris del Masnou. No és el nostre, però
estem satisfets perquè conté bona part de les nostres esmenes: Un augment dels Ajuts
Socials en 51.500 euros; 50.000 euros per subvencionar l’IBI a famílies amb greus dificultats econòmiques i als llogaters dels habitatges de protecció i els 20.000 euros per
subvencionar les famílies amb infants a les escoles bressol municipals. En inversions
destaquem la construcció d’Horts urbans, la millora de la cruïlla Torrent Umbert-NII i
de l’espai lliure de Bell Resguard, l’augment en 60.000 euros per afrontar els problemes que hem patit, a conseqüència dels aiguats, per l’estat deficitari de les xarxes,
embornals i col·lectors, 50.000 euros per millorar les instal·lacions dels centres públics
d’ensenyament i els 100.000 euros per millorar calçades i voreres dels nostres carrers.
Jaume Oliveras. Portaveu ERC-AM
Tenim un pressupost per a aquest any 2015 aprovat per unanimitat, malgrat que
el Govern l’haurà de gestionar amb un seguit d’esmenes imposades per l’oposició
que han comportat retallades importants en cultura, partides doblades, creació
d’altres que no es podran executar i eliminació de partides d’inversió imprescindibles per al correcte manteniment dels edificis municipals. Malgrat aquest seguit
de despropòsits, es manté la línia de les prioritats pressupostàries dels darrers
anys basades en el manteniment dels serveis públics municipals i en l’atenció a
les persones amb més dificultats.
Federico de las Heras. Portaveu del PP
A diferència de l’any anterior, aquest comptarem amb pressupost. És una bona
notícia, i més tenint en compte que va ser aprovat per unanimitat. Es pot dir que
una unanimitat a regañadientes per part del govern de CiU-ERC, però unanimitat
al cap i a la fi. Des del PP hi hem inclòs aportacions tant en inversions com en
polítiques d’emprenedoria, entre d’altres. Això no obstant, queda molt per fer, ja
que la recaptació manté una estructura obsoleta que priva el ciutadà de millores
necessàries. Un altre pressupost és possible. Treballarem per això.
Frans Avilés. Portaveu de GIM
Ha estat bàsic per a l’aprovació per unanimitat d’aquests pressupostos l’impuls
que hem realitzat els regidors de l’oposició, impuls que el Govern no ha tingut més
remei que acceptar votant la proposta presentada per nosaltres. Primer, per no
ser el primer govern que té uns pressupostos aprovats havent-hi votat en contra
i, segon, perquè la proposta presentada per nosaltres era sensiblement millor que
la presentada per ells, ja que garanteix serveis bàsics com promoció econòmica
o ajudes socials.
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INSTITUCIONAL
les seves esmenes en dos blocs:
un pactat i que va comptar amb el
suport de tota l’oposició (PSC, ICVEUiA, PP, GIM i la regidora no adscrita, amb un total d’11 vots), i un altre
que només comptava amb el vot
positiu del grup que el presentava.
Quant a les despeses ordinàries,
les esmenes introduïdes que havien
estat pactades entre el conjunt dels
regidors fora del govern reclamaven
més despesa en Benestar Social i
suport a Promoció Econòmica. També es demanava una disminució
en les despeses d’Alcaldia, Urbanisme, Manteniment i Cultura. La

programació de l’Espai Escènic Ca
n’Humet, diversos projectes de promoció cultural i convenis amb entitats van resultar les partides més
afectades pels canvis efectuats pels
regidors de l’oposició. En relació
amb Urbanisme, es van suprimir les
partides destinades per a encàrrecs
de projectes.
La proposta final va ser aprovada amb el vot a favor de tots els
grups municipals que conformen
el consistori. En finalitzar el Ple,
l’alcalde, Pere Parés, va afirmar que
tothom havia de sentir-se satisfet,
perquè s’havien inclòs algunes

urbanisme
i obres

Les partides
d’Urbanisme
i Obres també
es van veure
durament
modificades

aportacions de l’oposició i perquè
s’havia aconseguit aprovar el pressupost per unanimitat, tot i que va
lamentar que el diàleg no s’hagués
pogut realitzar abans. El regidor de
Finances, Llorenç Birba també va
recordar que el gruix de la proposta aprovada era la realitzada per
l’Equip de Govern i que el marge
de maniobra per a inversions i altres moviments pressupostaris és
molt poc, ja que els compromisos
de pagament, contractes i serveis
adquirits són molts, a causa de tot
el procés de sanejament i estabilitat
pressupostària.

Punts aprovats al Ple de desembre
A la sessió ordinària del Ple de
l’Ajuntament del dijous 18 de
desembre de 2014 es van aprovar els punts següents:
• Aprovació de l’acord transitori
del complement de productivitat que perceben els empleats de
l’Ajuntament del Masnou. Aprovat
per unanimitat.
• Proposta de ratificació de la modificació d’estatuts del Consorci
de Promoció Turística Costa del
Maresme. Aprovat amb els vots a
favor de l’Equip de Govern (9 vots
en absència de l’alcalde), del PSC
(4 vots), d’ICV-EUiA (3 vots), del PP
(2 vots) i del GIM (1 vot), i l’abstenció de la regidora no adscrita.
• Inici d’expedient per a la impo-

sició de penalitats per incompliment de contracte a l’empresa UTE
Jardines el Masnou, adjudicatària
del servei de manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals,
parterres, talussos i jardineres,
així com l’esporga i els tractaments fitosanitaris de l’arbrat del
municipi del Masnou. Aprovat per
unanimitat.
• Aprovació i reconeixement extrajudicial de factures sense contracte
dels aparells elevadors, escales mecàniques i muntacàrregues. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip
de Govern (9 vots) i del GIM (1 vot),
i les abstencions del PSC (4 vots),
d’ICV-EUiA (3 vots), del PP (2 vots) i
de la regidora no adscrita.

Punts d’urgència
• Règim de sessions del Ple del
mes de gener 2015. Aprovat per
unanimitat.
• Aprovació del conveni de col·
laboració amb el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament,
any 2014, per a la regularització
d’apor tacions econòmiques.
Aprovat amb els vots a favor de
l’Equip de Govern (9 vots), del
PSC (4 vots), d’ICV-EUiA (3 vots),
del GIM (1 vot) i de la regidora
no adscrita, i l’abstenció del PP
(2 vots).
• Proposta d’aprovació d’una
subvenció directa de caràcter excepcional, per raó d’interès social
i humanitari a la Creu Roja del

Masnou, Alella i Teià, per l’Aliança
Humanitària per a l’Alimentació
Infantil. Aprovat per unanimitat.
Mocions
Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM a favor de la
Llei de drets de les persones gais,
lesbianes, bisexuals i transgènere
i per a l’eradicació de l’homofòbia,
la lesbofòbia i la trànsfòbia i la
seva aplicació al nostre municipi.
Després de la incorporació d’una
esmena de CiU, va ser aprovada
amb els vots a favor de l’Equip de
Govern (9 vots), del PSC (4 vots),
d’ICV-EUiA (3 vots), del GIM (1 vot)
i de la regidora no adscrita, i l’abstenció del PP (2 vots).

Punts aprovats al Ple de GENER
A la sessió ordinària del Ple de
l’Ajuntament del 22 de gener de
2015 es van aprovar els punts
següents:
• Donar compte de la xifra oficial
de població resultant de la revisió
del Padró municipal referida a 1 de
gener de 2014: 22.742 habitants.
Se’n va donar compte.
• Donar compte dels informes previstos a l’article 218 del Reial decret legislatiu 2/2014, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització
i sostenibilitat de l’Administració
local. Se’n va donar compte.
Donar compte de les persones
assistents a la sessió. Absència del
regidor del GIM.

6

EL MASNOU VIU GENER 2015

Punt d’urgència
Proposta de resolució del recurs de reposició interposat per
l’empresa Transports Urbans del
Masnou, SL contra l’acord del
Ple de l’Ajuntament de data 20
de novembre de 2014, en virtut
del qual s’aprova l’actualització
de preus del compte d’explotació corresponent a l’exercici de
2014 del contracte de concessió
del servei de transport urbà. La
urgència es va aprovar per unanimitat i la proposta, amb el vot
a favor de tots els grups municipals i la regidora no adscrita,
excepte el PP, que es va abstenir.
Amb l’absència del regidor del
GIM.

Mocions
• Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA en què es demana
a la Generalitat de Catalunya el compliment de la legislació en relació
amb el finançament de les escoles
bressol municipals. El grup municipal de CiU va sol·licitar que el primer
punt es votés a banda, proposta que
ICV-EUiA va acceptar. El primer punt
no va ser acceptat, ja que només va
obtenir els vots a favor d’ICV-EUiA,
PSC i PP (9 vots), l’Equip de Govern
hi va votar en contra (CiU i ERC-AM,
10 vots) i la regidora no adscrita es
va abstenir. El segon bloc es va aprovar per unanimitat.
• Moció presentada pel Grup
Municipal d’ICV-EUiA en què es

demana l’elaboració d’un protocol d’emergència per a persones
desnonades i altres actuacions relacionades amb el parc d’habitatges buits propietat de les entitats
financeres. El grup municipal de
CiU va sol·licitar que es votés en
blocs separats, proposta que ICVEUiA va acceptar. El primer punt
no va ser acceptat, ja que només
va obtenir els vots a favor d’ICVEUiA, PSC i la regidora no adscrita
(8 vots), l’Equip de Govern hi va
votar en contra (CiU i ERC-AM, 10
vots) i el PP es va abstenir. El segon
bloc es va aprovar amb el vot a favor de tots els grups municipals i
la regidora no adscrita, excepte el
PP, que es va abstenir.

OBRES

Actuacions de manteniment
i millora de la via pública
Al mes de gener s’inicien obres per condicionar els carrers de Primer
de Maig i de Mare de Déu del Carme

E

Pel que fa al carrer de Mare de Déu
del Carme, l’actuació serà semblant
a la del carrer de Primer de Maig,
ja que els treballs se centren en
la reurbanització de les voreres,
la xarxa d’aigües residuals, complements de mobiliari urbà i dels
indicadors de pintura i senyals de
mobilitat. La previsió és que les
obres s’iniciïn a principis de febrer
i que també tinguin una durada
aproximada de tres mesos. Amb
aquestes intervencions es vol millorar l’accessibilitat del casc antic
del municipi.

Eduard Garcia
RAÜL ANDREU

l 12 de gener es van iniciar
les obres de reurbanització
del carrer de Primer de
Maig, entre els carrers de
Lluís Millet i de Rafael de Casanova.
L’objectiu de la intervenció és optimitzar la connexió entre els diferents carrers del casc antic, millorant
l’accessibilitat i l’espai destinat per
a vianants. Segons les previsions,
la reurbanització d’aquest tram
del carrer comportarà treballs de
pavimentació, intervencions al drenatge de les aigües pluvials, al clavegueram, a la xarxa d’abastament
d’aigua, a les xarxes d’electricitat i
telecomunicacions i a l’enllumenat
públic. També es milloraran les senyalitzacions vertical i horitzontal i
el mobiliari urbà. Tot i que es calcula
que les obres podrien tenir una durada de tres mesos, l’Ajuntament ha
comunicat als veïns la seva voluntat
de treballar intensament perquè els
terminis es puguin reduir al màxim.

Les obres a Mare de Déu del Carme estan previstes per
a principis de febrer.

Amb els ulls posats al parc de Vallmora i el Complex Esportiu
Els dos projectes urbanístics cabdals i més reivindicats al Masnou, el parc de Vallmora i el Complex
Esportiu, estan actualment en procés d’adjudicació. Pel que fa al parc, es preveu que l’inici de les obres
sigui el proper mes de març, sempre que no hi hagi al·legacions en el decurs de la licitació o altres
fets que puguin endarrerir l’inici de les obres. El termini previst de duració és d’un any per adequar
aquest futur pulmó verd del municipi, amb prop de 50.000 m2.
Actualment, el parc de Vallmora ja compta amb més d’un miler d’arbres. Durant la primera meitat
de febrer de 2014, prop de 500 infants dels vuit centres educatius de cicle inicial i de cicle mitjà d’educació primària del municipi van col·laborar en la plantada de 800 pins petits (de 15 a 25 centímetres)
en aquest espai verd. Un mes més tard, la gent gran dels tres casals del municipi —Can Malet, Can
Mandri i d’Ocata— va plantar prop d’una seixantena de pins petits (de 15 a 25 centímetres). Aquests
exemplars s’afegeixen als que ja s’hi havien col·locat al desembre del 2013, quan es va començar a
donar forma a l’espai amb la primera fase de plantació, a la zona del bosc. Llavors, s’hi van plantar
316 pins de mida mitjana (d’1,5 a 2 metres) i gran (de 4,5 a 6 metres).
Quant a l’ampliació del Complex Esportiu, també en procés d’adjudicació, es preveu que s’iniciïn
les obres el proper mes de març, amb una durada de dos anys. La nova construcció ha de pal·liar les
mancances que s’han evidenciat al Complex Esportiu Municipal i, especialment, vol dotar el Club
Patinatge el Masnou d’unes instal·lacions adequades, a l’alçada dels èxits esportius que any rere any
aconsegueixen.

Regidor
d’Urbanisme i Obres

Seguim avançant en aquelles intervencions que han de fer-nos més
còmode el dia a dia a la nostra vila,
així com en aquelles que han de permetre que el nostre poble avanci cap
a un futur més saludable. És important poder compatibilitzar les obres
de proximitat amb les de caràcter
més global. Així, durant els propers
mesos, conviuran les obres de reurbanització d’un tram del carrer Lluís
Millet i Mare de Déu del Carme amb
les tan esperades obres del parc de
Vallmora i l’ampliació del poliesportiu. Esperem que els procediments
de contractació d’aquestes dues
avancin sense contratemps i permetin començar-les durant el mes
de març, fent realitat els projectes
de futur més esperats i emblemàtics
dels últims anys. Seguim treballant
per millorar la qualitat de vida a la
nostra vila, mantenint ferm el nostre
compromís pel present i el futur del
Masnou.
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El Carnaval arriba ben aviat
i amb molta gresca al Masnou
Diversos equipaments municipals organitzen activitats al voltant de la
tradicional celebració
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Per això, el 18 de febrer, Dimecres
de Cendra, a les 17 h, a la plaça de
Ramón y Cajal, tothom està convocat
a anar vestit de dol per assistir a la
crema del Rei Carnestoltes durant
una cercavila amb la col·laboració del
Centre Obert Maricel,
que clourà amb
una sardinada
popular.

CERCAVILES

Les tradicionals
rues de Carnaval tindran
lloc el cap de
setmana del 14
i 15 de febrer

Per anar fent boca mentre s’espera
l’arribada del Rei Carnestoltes, els
més petits podran participar en diverses activitats. El dia 4 de febrer, a
les 18 h, la Biblioteca organitza una
nova sessió de BiblioLAB ideal pel
temps de Carnestoltes. En aquesta
ocasió, L’armari de l’Olívia, de la mà
de Marta Roig, reclamarà la creativitat dels més petits introduint-los
en el món del disseny de moda.
L’activitat s’adreça a infants de 4 a
9 anys acompanyats de les seves
famílies i les places són limitades.
Per aquest motiu, cal inscripció
prèvia a la biblioteca.
Divendres 6, de 17 a
18 h o de 18 a 19 h, a
l’Espai Familiar Ludoteca
de Pau Casals, la sessió
de ‘Juguem Jugant’, organitzada per l’Associació Luz del Alba,
es dedicarà a
un taller de
màscares
per Carnestoltes. S’admetrà un
màxim de
24 infants per
sessió i us hi podeu
apuntar al telèfon
600 800 148. Un altre
taller de màscares i, a més
de maquillatge,
serà el del
12 de febrer, a
les 17.30 h, a la Biblioteca
Joan Coromines, a càrrec
de Pequemon, per a
nens i nenes a partir
de 3 anys, on també és
necessària la inscripció
prèvia.
Gerard Poch

D

ijous 12 de febrer, a les 18
h, a la plaça de l’edifici de
Roger de Flor, la festivitat
de Dijous Gras donarà
la benvinguda al Rei Carnestoltes
per oficialitzar el tret de sortida al
Carnaval 2015, que tindrà, com cada
any, el seu punt àlgid amb les
tradicionals rues. La Rua Diabòlica, el dissabte 14, sortirà a les 20 h de l’Altell de les
Bruixes per fer una cercavila
pels carrers del municipi.
A les 22 h, en finalitzar la
rua, la festa continuarà amb
la Colla de Diables del
Masnou, que oferirà un
espectacle, música,
manduca de bruixa,
foc i gresca per a tots
els públics. Pel que
fa a la Rua popular, el diumenge
15, el punt de
concentració
serà a les 11 h
als jardins Països
Catalans per desfilar amb carrosses
i comparses pel
municipi. L’escenari final serà
al mateix punt
per entregar
els premis als
millors guarnits
i gaudir, cap
a les 13 h,
de l’actuació
infantil amb
el grup d’animació Encara
Farem Salat.
L’últim
dia de la festa s’ha d’acabar com cal.

OAC

La deixalleria tancarà l’1 de
febrer per obres d’ampliació

Campanyes en
marxa a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana

Durant quatre mesos, els usuaris domèstics d’Alella, el Masnou i Teià tindran
els mateixos serveis a la deixalleria “La Suïssa”, de Premià de Dalt

• El dia 11 de febrer, a l’OAC

D

es donarà cita per a la renovació
del DNI que es farà el dia 19 del
mateix mes, a l’equipament del
Casinet (antiga ONCE) (carrer de
Barcelona, núm. 5).

es de principis del mes de febrer i fins a començaments del mes de maig de 2015, segons
les previsions, la deixalleria mancomunada del Masnou, Alella i Teià restarà tancada perquè
s’hi duran a terme unes obres d’ampliació de l’equipament, les quals facilitaran la circulació
a dins de la instal·lació i milloraran alguns espais d’aportació de residus. Les obres en preveuen una
ampliació, amb la incorporació d’una nova bàscula i la renovació i reubicació de l’antiga i l’adaptació
de noves rasants del vial est per encabir-hi la plataforma per a la bàscula d’accés i la seva urbanització.
D’aquesta manera, es garanteix la funcionalitat i la idoneïtat de les infraestructures i serveis necessaris i
es dota els vials de pavimentació per tal que aconsegueixin una bona qualitat del servei per als usuaris.
Mentre durin les obres, els usuaris que no siguin particulars (comercials, petits industrials, etc.) hauran
d’utilitzar els serveis de gestors autoritzats de residus. Es pot consultar el gestor autoritzat més proper a
l’Agència de Residus de Catalunya: 93 567 33 00, www.arc-cat.net. D’altra banda, els usuaris particulars
podran utilitzar la deixalleria mòbil d’Alella, el Masnou i Teià i la deixalleria fixa de la Mancomunitat
de Municipis de Premià de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt, anomenada “La Suïssa”, amb la qual
s’ha establert un conveni de col·laboració i on les targetes de la deixalleria mancomunada d’Alella, el
Masnou i Teià continuaran sent vàlides.

Jornades de portes
obertes als centres
educatius del Masnou
A partir del mes de febrer, s’inicien les jornades de portes
obertes als centres educatius del Masnou. Els deu centres
educatius d’infantil, primària, ESO, batxillerat i cicles formatius
del municipi obriran les seves portes per ajudar les famílies
a seleccionar el més adequat, de cara al procés posterior de
preinscripció i matrícula per al curs 2015-2016.
Al requadre de la dreta, trobareu les dates i els horaris en què
obrirà cada centre:

• Del 8 de gener al 28 de
febrer, presentació de Bonificacions de la taxa d’escombraries.
• Del 26 de gener al 6 de
febrer, entrega d’entrades del
concert de la “Cobla Selvatana” de
la Festa de la Gent Gran.

Escola Sagrada Família

divendres 6 de febrer
dissabte 21 de febrer

a les 15.30 h
d’11 a 14 h

Escola Bergantí

dissabte 7 de febrer

d’11 a 13 h

Escola Rosa Sensat

dissabte 7 de febrer

d’11 a 13 h

Escola Ocata

dissabte 14 de febrer

d’11 a 13 h

Escolàpies el Masnou

dissabte 21 de febrer

de 10 a 14 h

Institut Mediterrània

dissabte 21 de febrer

de 10 a 13 h

Escola Marinada

dimarts 24 de febrer

de 17 a 19 h

Escola Lluís Millet

dissabte 28 de febrer
dimecres 4 de març

de 10 a 13 h
de 15 a 16.30 h

Institut Maremar

dissabte 28 de febrer

de 10 a 13 h

Escola Ferrer i Guàrdia

dissabte 7 de març

d’11 a 13.30 h

No et perdis els nostres productes d’elaboració pròpia:
“Pinchitos” de bacallà / Massa de bunyols / Brandada de bacallà
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COMUNITAT

GERARD POCH

La Gent Gran del Masnou celebra la seva
festa al Palau de la Música Catalana

La darrera edició de la festa va comptar amb la companyia Divinas, que va endinsar el públic de l’Espai Escènic
Ca n’Humet en la música de la postguerra.

A

mb la voluntat de donar
continuïtat al nou concepte de Festa de la Gent
Gran, de caire eminentment cultural, enguany els masnovins i masnovines majors de 65 anys

estan convidats a participar en una
proposta que va més enllà del municipi. S’ha programat una sortida
a Barcelona, al Palau de la Música
Catalana, per gaudir del concert
que oferirà la Cobla Selvatana com

INVITACIONS

Les invitacions
s’han de recollir a l’OAC

El Casal de Can Mandri participa
en un projecte de la UAB

E

l Casal de la gent gran de
Can Mandri del Masnou,
juntament amb l’Institut
Cultural del CIC de Barcelona, participa en un projecte
intergeneracional de tres estudiants de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) que busca establir
una relació de diàleg entre dues
generacions: la dels jubilats i la dels
joves.
D’una banda, es vol aconseguir que la gent gran sigui capaç

de desenvolupar-se a Internet i
es converteixi en productor de
contingut a la xarxa a través de la
creació i gestió d’un blog. Al mateix temps, es vol aconseguir que
les històries que allà s’hi expliquin
arribin als joves (i a molts més)
perquè coneguin, preguntin i
opinin sobre tot allò que sovint es
veu com a llunyà.
El blog www.lahistoriavistapormi.wordpress.com del Casal de la
gent gran de Can Mandri vol ser un

BLOG

Les experiències dels usuaris
del Casal de
Can Mandri es
recullen en un
blog

a cloenda de la celebració del seu
centenari, el dilluns 16 de febrer
de 2015, a les 19 h. La Regidoria de
Gent Gran posarà a la disposició
dels convidats per a aquell dia autocars a tres punts del municipi: al
carrer de Tomàs Vives, a l’avinguda
de Joan Maragall i al carrer dels
Ametllers.
Per poder recollir l’entrada al
Palau de la Música Catalana —completament de franc— i assegurar
plaça a l’autocar, cal que els convidats presentin la carta d’invitació
que hauran rebut al seu domicili i
acreditin la seva identitat a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (OAC), a l’edifici
municipal del carrer de Roger Flor,
23, del 26 de gener al 6 de febrer, de
dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h, i
els dijous 29 de gener i 5 de febrer,
també de 16 a 19 h. Les places són
limitades.

Noemí
Condeminas
Regidora
de Gent Gran

Dins el marc de les polítiques de
promoció de l’envelliment actiu,
creiem en la importància de les relacions intergeneracionals i en la necessitat d’impulsar programes que
les fomentin. En particular, emfatitzen aquells aspectes més vinculats
a l’estimulació de la solidaritat entre
generacions. Un exemple d’això
podria ser l’ajuda que dispensen els
avis i les àvies en la cura dels néts
i nétes dins d’una família. Per això
estem engrescats amb el que hem
engegat al Casal de Can Mandri i esperem que sigui el primer projecte
de molts altres.

lloc on les històries que més d’un
cop hem sentit explicar als nostres
avis i àvies quedin escrites, per tal
que es converteixin en testimoni
accessible a tothom.
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CULTURA

Mesos de ritmes
molt masnovins
a l’Espai Escènic
Ca n’Humet
Àlex Casanovas i Mercè Pons, dirigits
per Lluís Soler, faran reflexionar
sobre les relacions humanes
L’obra Pensaments secrets es representa el 21 de febrer.
CEDIDA

L

a programació de l’Espai
Escènic Ca n’Humet entre
els mesos de febrer i juliol
cedeix el protagonisme a
les creacions de grups, associacions
i companyies teatrals i musicals de
la vila. L’Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM) farà dos
concerts (l’1 de febrer) i el musical
Hakuna Matata (6 de juny), posat en
marxa pels alumnes de l’escola, el
professorat i el seu entorn. Una altra
escola de música, en aquest cas la
d’Emma Calvo, amb la col·laboració
de Blancdeguix i l’Escola d’Arts Escèniques Bibiana Morales, presentarà
la cantanta Namana (8 de març), on
es reflecteix el viatge d’un enigmàtic
personatge a la recerca de la seva
identitat.
La música i el talent masnoví continuaran sent els protagonistes entre
el 17 i el 19 d’abril, quan s’estrena el
musical Grease, una producció conjunta de l’Ajuntament i la companyia
de Bibiana Morales, que es presenta
amb el propòsit de fer ballar i cantar
tothom recordant la brillantina d’en
John Travolta i Olivia Newton-John. I
d’un èxit popular a un altre: l’AJTEM
portarà a la sala municipal l’espectacle High School Musical (30 i 31 de
maig). Igualment popular resultarà la
iniciativa que duran a terme un grup
de dones per esdevenir Les noies de
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La programació vol donar
protagonisme
a les companyies del
municipi
PUNT CAT

La nova Cobla
del Masnou es
presentarà el
28 de març

l’any (14 i 15 de març) en el muntatge que proposa el GAT.
Per la seva banda, el Centre Cultural Luz del Alba vol indagar en l’altra cara de l’èxit: el fracàs. Per això, el
seu espectacle La Compañía (13 i 14
de juny), se centra en la història d’un
mític local de flamenc que haurà de
lluitar contra l’amenaça de les noves
indústries de l’oci.
Més dansa: la companyia de
dansa del Gimnàs Maribel’s presentarà l’espectacle 17+18=35 anys de
dansa al Masnou (23 de maig), dirigit
per Maribel Sáinz de la Maza.
Altres cites musicals destacades
són la presentació de la PUNT CAT
Cobla del Masnou (28 de març) i la
presentació del nou disc recopilatori
d’Exxasens, una de les bandes musicals catalanes més internacionals (2
de maig).
El grup Rauxa de Gent del Masnou, amb Mama!!!, al voltant de la
conflictiva i còmica relació que s’es-

Les entrades oscil·len entre els 3 euros del teatre familiar i
els 10 dels espectacles de companyies professionals. Es poden adquirir al portal comercial www.quedat.cat o bé dues
hores abans de l’espectacle, a la taquilla de l’Espai Escènic.

tableix entre una mare disposada
a donar guerra fins al final i la seva
filla, serà l’encarregat de tancar el 4 i
5 de juliol la programació d’aquesta
temporada.

Teatre amb noms coneguts
Per donar resposta a la voluntat
d’acostar el públic masnoví a l’actualitat teatral catalana, el 21 de febrer
el reconegut actor Àlex Casanovas,
acompanyat de Mercè Pons i dirigit
per Lluís Soler, porta a l’Espai Escènic una reflexió sobre les relacions
humanes i els motors que les impulsen. Més enllà dels llocs comuns
de les comèdies romàntiques, l’obra
Pensaments secrets, de David Lodge,
vol facilitar un acostament seriós a
les raons del comportament dels
éssers humans.

Els més petits, en família
Segueixen les propostes per a tota la
família, amb La pastissera i els follets
(22 de febrer), de la formació L’Estaquirot, i el Cabaret Patufet, de Samfaina de colors, (10 de maig). I també
es troben cites per als nadons, amb
Bitels per a nadons (29 de març), de
La petita malumaluga, on s’ofereix la
possibilitat d’aprendre a gaudir de la
música plegats, entre adults i nadons.

Exposició sobre art
i medicina a la Sala Joan
Comellas

Terra, Mar i Foc
La Comissió de Festes ja ha triat el lema
per a la celebració de Sant Pere 2015

Dues dones artistes reflexionen sobre la
representació del cos humà als llibres científics

voltant dels missatges i els significats
de les imatges dels atles científics i els
manuals mèdics on es representava el
cos humà i s’hi indagava. Les pintures,
dibuixos, instal·lacions i gravats de
les dues artistes comparteixen espai
amb obres del Museu d’Història de la
Medicina de Catalunya. En el moment
de tancar aquesta edició, era prevista
la inauguració per al 23 de gener, i hi
haurà visites educatives i comentades
si es demana prèviament (tauladeguix@gmail.com).

RAMON BOADELLA

F

ins al 28 de febrer es pot visitar, a la Sala Joan Comellas,
la mostra “Topografies. Atles
mèdic-artístic”, de l’artista
terrassenca Laia Martí-Puig i Cori Mercadé, artista instal·lada al Masnou i
una de les fundadores de l’associació
BLANCdeguix. L’exposició es basa en
la fascinació que les dues creadores
senten pels gravats i làmines dels
llibres i manuals antics de medicina.
Per tant, les obres de Martí-Puig i
Mercadé interactuen i reflexionen al

“Fes-te’n un tip” va ser el lema de l’edició anterior.

L
Cori Mercadé i Laia Martí-Puig interaccionen amb gravats i dibuixos antics.

a Regidoria de Cultura i la Comissió de Festes ja
estan treballant en el disseny i la programació de
la propera Festa Major. Enguany, el fil conductor
de les festes seran els elements Terra, mar i foc, i la seva
relació amb el patrimoni material i immaterial de la vila,
especialment aquells elements més arrelats al cicle festiu del Masnou.
Dins la Comissió de Festes s’ha creat un grup de treball per tal de definir els actes del fil conductor, el pregó
i la cloenda de les festes, i amb aquest motiu es faran
diverses reunions de treball. Qui vulgui participar a les
reunions d’aquest grup de treball o a les de la Comissió
de Festes en general es pot posar en contacte amb la
Regidoria de Cultura al correu electrònic cultura@elmasnou.cat.

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

25% dte. en peces*
10% dte. en mà d’obra

*Oferta no acumulable
a altres promocions.
Descompte aplicable a totes
les operacions de taller mecànic.
Excepte accessoris i pneumàtics.

República Argentina, 29 - El Masnou - Tel. 93 540 42 05
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ESPORTS

La Nit de l’Esport mostra les noves
fites dels esportistes de la vila

GERARD POCH

Els esportistes guardonats a la darrera edició de la Nit de l’Esport amb el jurat i les autoritats.

L

a Nit de l’Esport 2014, celebrada el 28 de novembre,
la sala de l’Espai Escènic
Ca n’Humet es va omplir
de vilatans i vilatanes de totes les
edats per celebrar els aspectes
positius que comporta l’esport:
la col·laboració, la companyonia,
l’esforç, la constància... Precisament
aquests van ser els valors que van
ser recordats pel regidor d’Esports,
Jordi Matas, durant el seu discurs.
El regidor va agrair la col·laboració
de tothom perquè la celebració fos

possible i perquè l’esport i el seu
benefici siguin realitats a l’abast de
tota la població. En l’apartat dels
reconeixements, l’edil va recordar la
importància dels èxits aconseguits
en el món del patinatge, la vela o el
judo per part dels clubs masnovins.
L’alcalde, Pere Parés, també es
va afegir a la celebració i a la felicitació a tots els esportistes i va voler
remarcar l’increment de la participació femenina que s’ha produït en
els darrers temps. També va agrair
la col·laboració de Gerard Figueres,

RECONEIXEMENT

La celebració
vol reconèixer
la tasca que realitzen les entitats esportives
del Masnou i les
persones que
les fan possibles

director general de l’Esport, que era
també present a l’acte, com altres
representants d’administracions,
com ara el Consell Esportiu del
Maresme i els ajuntaments de Teià i
Montgat. Igualment, representants
del consistori masnoví van compartir la celebració.
El jurat ha estat format per Mònica Espinàs, Christina Roldán, David
Mas i Enric López Vilalta. La gala va
estar amenitzada amb diverses actuacions del Club Escola Gimnàstica
Rítmica del Masnou.

Guanyadors i finalistes de la Nit de l’Esport 2014
Esportista (masculí i
femení) federat més
petit de 16 anys
Finalista: Roger Vegas Miras.
Club Deportiu Masnou
Finalista: Paula Igual Garcia.
Club Nàutic el Masnou
Primer premi: Mireia
Lapuerta Comas. Judo Rei

Finalista: Carlota Fijo
Barnola. Club Escola de Judo i
Gimnàstica Rítmica
Finalista: Berta Samaniego
Mata. Club Escola de Judo i
Gimnàstica Rítmica
Primer premi: David Macia
Pérez. Club Escola de Judo i
Gimnàstica Rítmica

Esportista (masculí i
femení) no federat més
petit de 16 anys
Finalista: Omar Las Heras.
Club Escola de Judo i
Gimnàstica Rítmica

Esportista (masculí i
femení) federat més gran
de 16 anys
Finalista: Àlex Gisbert Giner.
Club Deportiu Masnou
Finalista: Pau Schilt i Catafal.
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Club Nàutic el Masnou
Primer premi: Mònica Azón
Canalda. Club Nàutic el Masnou
Trajectòria d’un equip
amb competició federada
Finalista: Sílvia Mas i Marta
Dávila. Club Nàutic el Masnou
Finalista: Cadet A. Club
Deportiu Masnou
Primer premi: Grup gran de
xou. Club Nàutic el Masnou
Trajectòria d’un equip
amb competició no
federada

Finalista: Amics del Masnou.
Club Deportiu Masnou
Finalista: Equip de veterans.
Club Atlètic Masnou
Primer premi: Aleví B. Club
Escola de Judo i Gimnàstica
Rítmica
Entitat amb millor tasca
de promoció
Finalista: Treball futbol base.
Club Deportiu Masnou
Finalista: Promoció de l’esport
femení. Club Atlètic Masnou
Primer premi: Club amb cor.
Club Atlètic Masnou

Entitat amb la
millor organització
d’esdeveniments
esportius
Finalista: 19a edició del 3x3
de bàsquet al carrer. El
Masnou Basquetbol
Finalista: 21a edició travessa
al port del Masnou. Club
Natació el Masnou
Primer premi: Maresme Cup.
Club Deportiu Masnou
Reconeixement a la
trajectòria per la tasca
esportiva (individual)

Finalista: Pere Colomer
Alegret. Club Deportiu
Masnou
Finalista: Antonio Rivero
Rodríguez. Club Ocata Vent
Finalista: Antonio Lozano
Burgos. AEFS Interdinàmic
Esportista que
competeixi en una
entitat fora del Masnou
Finalista: David Campo
Garcia. G. A. Lluïsos Mataró
Primer premi: Núria
Villegas Forn.
Club Excursionista Teià

SUPLEMENT EL MASNOU VIU

GUIA SANITÀRIA
2015
LA SALUT AL MASNOU

Pere Parés
Alcalde del Masnou
En el moment de remarcar els beneficis de viure en una vila com
és el Masnou, hi ha un evident consens a l’hora de ressaltar la qualitat de vida. I això no s’aconsegueix fàcilment, sinó que cal vetllar
pel manteniment i la millora dels factors que ens procuren aquest
benestar. Òbviament, la salut n’és un. Per això som conscients del
valor de la Guia sanitària, perquè dóna eines perquè puguem vetllar per allò més important que tenim: la salut.
Una altra de les evidències del nostre dia a dia és que la salut és
cada cop una cosa més global i que inclou molts aspectes: la prevenció, l’alimentació i l’esport, per exemple. L’estabilitat mental i
la recerca d’unes condicions que ens permetin viure tranquils per
gaudir de tot el que tenim també s’ha manifestat com una necessitat de la nostra societat. Per aquest motiu, la Guia sanitària dedica
un espai especial a aquest tema, perquè tots siguem conscients
que hi ha moltes maneres d’abordar allò que ens preocupa i que fa
que no sempre ens sentim en les millors circumstàncies. Entre tots,
ens podem ajudar a vetllar per la nostra salut i el nostre benestar.

Ferran Flo
Regidor de Salut Pública
La salut és un dret fonamental de les persones que exigeix la
protecció i promoció per part de les administracions públiques.
Per això, l’accés als sistemes proveïdors d’assistència sanitària
i als agents de la salut ha de ser equitatiu i universal. Aquests
conceptes, juntament amb l’eficiència i l’eficàcia, són condicions
bàsiques de qualsevol directriu sanitària que vulgui optimitzar
els recursos econòmics que s’hi destinen.
Enguany, la Guia sanitària dedica un espai especial a la salut
emocional (salut mental). El conjunt d’accions que duem a terme per mantenir-nos en un bon estat de salut rep el nom de
prevenció. La prevenció inclou tots aquests hàbits que considerem saludables: la higiene, el descans, l’esport, l’alimentació
saludable, la postura correcta... Òbviament, també forma part
de la prevenció visitar el metge. Amb aquest objectiu, novament
us fem a mans la Guia sanitària, eina extremadament útil per
tal de contactar amb totes i tots els professionals sanitaris de
la nostra vila. De ben segur ens ajudaran a mantenir un òptim
estat de salut.
Gaudiu l’any recentment encetat amb un pletòric benestar físic,
mental i social.

Per a més informació: Regidoria de Salut Pública. Roger de Flor, 23 - Tel. 93 557 18 00 - salut.publica@elmasnou.cat
EL MASNOU VIU GENER 2015
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SERVEIS PRIVATS
PROFESSIONALS
DE LA MEDICINA
DRA. APARICIO SCHWAB, ANNA MARIA
Endocrinologia, dietètica, nutrició i
medicina general.
Centre Mèdic Fogo
Plaça de la Llibertat, 8-9
Telèfon: 93 540 92 56
Hores convingudes.
DR. BOSCH I ANDIÑACH, ENRIC
Pediatria.
C/ de Fontanills, 45
Telèfon: 93 555 83 26
Consulta diària de 17 a 21 h.
DR. CORBELLA ALONSO, JOSEP ENRIC
Medicina general.
Centre Mèdic Pere Grau
C/ de Pere Grau, 40, bxs.
Telèfon: 93 555 35 78
Hores convingudes.
DR. DÍAZ DE BRITO GUIAMET, VICENÇ
Ginecologia, obstetrícia i atenció
a parts.
C/ de Navarra, 58
Telèfon: 93 540 75 42 / 607 19 32 16
Hores convingudes.
DRA. FOGO VILA, SUSANA
Especialista en medicina familiar
i comunitària.
Certificats mèdics per a carnet
de conduir, nàutica i armes.
Centre Mèdic Fogo
Plaça de la Llibertat, 8-9
Telèfon: 93 540 92 56
Hores convingudes.
DR. GRANERO XIBERTA, XAVIER
Traumatologia.
Centre Mèdic Fogo
Plaça de la Llibertat, 8-9
Telèfon: 93 540 92 56
Hores convingudes.
DR. LECHA CARRELERO, MARIO
Professor titular de dermatologia.
Consultor sènior.
Centre Mèdic Fogo
Plaça de la Llibertat, 8-9
Telèfon: 93 540 92 56
Hores convingudes.
DR. NAVAS ARROYO, PABLO
Psicologia.
Centre Mèdic Fogo
Plaça de la Llibertat, 8-9
Telèfon: 93 540 92 56
Hores convingudes.
DR. MAURICIO CASANOVAS, JOAQUIM
Oftalmologia.
Centre Mèdic Àgora Clínic Maresme
C/ de Navarra, 58
Telèfon: 93 540 75 42
Hores convingudes.
DRA. MUÑOZ JIMÉNEZ, ENCARNA
Homeopatia, i medicina general
i infantil.
C/ de Pere Grau, 35
Telèfon: 616 48 66 87
Hores convingudes.
DR. OLIVÉ BOSCH, F. XAVIER
Traumatologia.
Centre Mèdic El Masnou
C/ de Francesc Macià, 33-35
Telèfon: 93 555 52 53
Hores convingudes.
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DR. PUNSODA BOU, JOAQUIM
Traumatologia.
Centre Mèdic El Masnou
C/ de Francesc Macià, 33-35
Telèfon: 93 555 52 53
Hores convingudes.
DRA. SERRANO GARCÍA, SÍLVIA
Cardiologia.
Centre Mèdic Fogo
Pl. de la Llibertat, 8-9
Telèfon: 93 540 92 56
Hores convingudes.
DRA. VIÑAS VIÑALS, ESTHER
Medicina general.
Centre Mèdic El Masnou
C/ de Francesc Macià, 33-35
Telèfon: 93 555 52 53
Hores convingudes.
CENTRES MÈDICS
CENTRE MÈDIC EL MASNOU
Al·lergologia, cardiologia, cirurgia
general i digestiva, dermatologia,
dietètica i nutrició, ginecologia, oftalmologia, osteopatia, otorinolaringologia, pediatria, podologia, psicologia,
psicologia oncològica, traumatologia,
urologia, urgències, medicina general,
exploracions complementàries
(anàlisis clíniques, radiologia, ECG,
ecografies) i centre de fisioteràpia.
C/ de Francesc Macià, 33-35
Telèfon: 93 555 52 53
De dilluns a divendres, de 8 a 21 h.
Dissabtes, de 9 a 14 h.
Hores convingudes.
CENTRE MÈDIC FOGO
Acupuntura mèdica, dermatologia,
dietètica i nutrició, cardiologia, ECG,
endocrinologia, fisioteràpia i rehabilitació, logopèdia, medicina de família,
pediatria, psicologia, psiquiatria,
traumatologia. Anàlisis clíniques
(laboratoris Dr. Echevarne).
Certificats mèdics per a carnet
de conduir, nàutica i armes.
Plaça de la Llibertat, 8-9
Telèfon: 93 540 92 56
Fax: 93 555 40 84
centremedic@cmfogo.com
MEDISERVEIS MASNOU
DR. CUARTERO I OLONA, JOSÉ M.
Medicina general, geriatria, certificats
mèdics per al carnet de conduir, armes
i nàutica, i certificats laborals.
Anàlisis clíniques Dr. Ramon Ciscar.
C/ de Navarra, 39
Telèfon: 93 555 03 51
Hores convingudes.
CENTRE MÈDIC PERE GRAU
Medicina general, medicina interna,
homeopatia, logopèdia i foniatria,
odontologia, fisioteràpia, osteopatia,
reeducació postural, podologia, anàlisis clíniques, acupuntura i teràpies
xineses, psicologia, medicina i cirurgia
estètica, dermatologia, urologia i
andrologia.
C/ de Pere Grau, 40, planta baixa
Telèfons: 93 555 35 78
Hores convingudes.
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CENTRE DE REHABILITACIÓ
I TRAUMATOLOGIA IRITEB
Rehabilitació ambulatòria, rehabilitació domiciliària, traumatologia,
podologia, logopèdia i ortopèdia.
Concertat amb la majoria de mútues
i amb el Catsalut.
C/ de Rosa Sensat, s/n
Telèfon: 93 555 08 40
Fax: 93 540 73 60
iriteb@iriteb.es
CENTRE DE SALUT NIU IOGA
Teràpies naturals: quiromassatge terapèutic, ayurveda (massatge, dietètica
i nutrició), flors de Bach, reflexologia
podal, massatge esportiu i drenatge
limfàtic.
C/ de Fontanills, 18-22
Telèfons: 93 540 93 15 i 675 580 800
info@niuioga.com
www.niuioga.com
INSTITUT RUIZ CASTILLA
Cirurgia plàstica, estètica i reparadora.
C/ de Montevideo, 64, 2n 3a
Telèfons: 93 189 03 29 i 93 189 03 28
(Horari d’atenció telefònica: laborables de
10 a 20 h.)
info@draruizcastilla.com
www.draruizcastilla.com
CLÍNIQUES DENTALS
BUKAL CLÍNICA DENTAL
Odontologia general (totes les
especialitats).
C/ de Navarra, 26-28, local
Telèfon: 93 555 12 48
alejobukal@gmail.com
www.bukal.es
CENTRE MÈDIC DENTAL PERE GRAU
Odontologia general, ortodòncia,
implants i pròtesis.
C/ de Pere Grau, 40, planta baixa
Telèfons: 93 555 35 78
Hores convingudes, de dilluns a divendres.
CLÍNICA DENTAL DRA. BOSCH
Odontologia general integrada.
C/ de Sant Felip, 18, esc. A, 2n 2a
Telèfon: 93 555 57 55
Urgències: 608 507 909
carmenbosch@telefonica.net
www.cboschdental.com
Clínica Dental Diago-Dent
Totes les especialitats i noves tècniques,
com estètica dental amb zirconi i ortodòncia que no necessita extraccions,
més ràpid i amb resultats espectaculars.
Av. de Joan XXIII, 110
Telèfon: 93 540 26 25
www.diagodent.com
Dimecres al matí, tancat.

CLÍNICA DENTAL DR. MARC CARNEADO
Odontologia general, ortodòncia nens
i adults, implants, peridòncia, cirurgia,
radiologia digital i pròtesis.
C/ de Jaume I, 73, bxs.
Telèfon: 93 540 45 01.
clinica@marccarneado.com
www.marccarneado.com
SERVEIS DE PODOLOGIA
CENTRE PODOLOGIA ANTEM
Podologia preventiva, esportiva, pediàtrica i geriàtrica; estudis biomecànics;
tractaments ortopodològics i cirurgia
de parts toves. Nou tractament amb
làser per a fongs, berrugues, ulls de
poll i làser terapèutic.
C/ de Flos i Calcat, 61-B
Telèfon: 93 540 38 36
www.podologiaantem.com
De dilluns a divendres, de 9.30 a 13 h i
de 15.30 a 19 h. Dissabtes, de 9 a 13 h.
Dimarts, tancat.
ORTOPÈDIA MSN CENTRE PODOLÒGIC
SAMANIEGO
Dispensador del CATSALUT. Podologia
esportiva, infantil i geriàtrica; estudis
biomecànics; plantilles; cirurgia de
l’ungla, i unitat de peu diabètic.
C/ de Navarra, 65, local C
Telèfon: 93 555 10 53
info@ortopodomsn.com
De dilluns a divendres i hores convingudes.
INFERMERIA
Casas Fogo, Anna
Serveis d’infermeria, tractaments
antitabac i electrocardiogrames.
Centre Mèdic Fogo
Plaça de la Llibertat, 8-9
Telèfon: 93 540 92 56
Hores convingudes.
ACOMPANYAMENT
A L’EMBARÀS
I AL POSTPART
VINCLES
Espai d’acompanyament a l’embaràs
i al postpart.
Coordinació:
Rosa M. Cabrera Mir. Psicòloga.
Telèfon: 660 24 05 71
M. Dolors Casas Bover. Psicòloga.
Telèfon: 656 54 53 30
C/ de Navarra, 121, bxs. 2a, esc. B
vincles.acompanyament@gmail.com
www.elsvincles.com
Adreçat a grups d’embarassades i les seves
parelles.
Preparació emocional i física.
SERVEIS DE LOGOPÈDIA,
FONIATRIA I PSICOLOGIA

CLÍNICA DENTAL EL MASNOU
DR. ALBERT BARDINA (col. 2301)
DR. JORDI CASAS
DRA. ANDREA ZARFINO
Odontologia general, ortodòncia,
implantologia i pròtesis.
C/ de Navarra, 121, esc. B, bxs. 2a
Telèfon: 93 540 32 44
clinicadentalelmasnou@hotmail.com
Hores convingudes.

CABRERA MIR, ROSA M.
Diagnòstic i psicoteràpia per a infants,
adolescents i persones adultes,
orientació a pares i mares, dificultats
escolars.
Centre Mèdic El Masnou
C/ de Navarra, 121, bxs. 2a, esc. B
Telèfons: 93 540 07 63 i 93 555 52 53
Hores convingudes.

CLÍNICA DENTAL
DRA. J. DEPOMPA (col. 2191)
DR. RAMON E. LUCCHINI (col. 1949)
Ortodòncia, implants i estètica, per a
adults i infants.
C/ de Navarra, 68
Telèfon i fax: 93 540 30 37

CARPIO PÉREZ, NÚRIA
Logopèdia i foniatria, dificultats del
llenguatge oral i escrit, reeducació de
la veu, dificultats d’aprenentatge.
Centre Mèdic Pere Grau
C/ de Pere Grau, 40, bxs.
Telèfons: 93 555 35 78 i 93 555 36 58

ESPAI
Psicologia, pedagogia i logopèdia.
C/ de Navarra, 39, 1r 1a
Telèfon: 93 555 03 51
CENTRE DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
GARAT I CHIFFLET, INÉS
OLIVERAS I PONS, M. ANTÒNIA
Psicologia clínica per a infants, adolescents i persones adultes, dificultats
escolars, diagnòstics, logopèdia i orientació familiar i tallers d’estratègies
d’aprenentatge.
C/ de Sant Miquel, 59, bxs.
Telèfon: 93 540 84 97
CONSULTA PSICOLOGIA EL MASNOU
Marta Tarrida Tinoco. Psicòloga
col. 15811 i psicoterapeuta acreditada per
l’EFPA.
Psicoteràpia d’adults i adolescents.
C/ de Sant Miquel, 107, 8è 1a
Telèfon: 654 696 972
mtarrida@copc.cat
www.psicologiaelmasnou.blogspot.com.es
Hores convingudes.
RESIDÈNCIES
GERIÀTRIQUES
CASA BENÈFICA DEL MASNOU
C/ del Rector Pineda, 12
Telèfons: 93 555 05 10 i 93 540 60 69
Fax: 93 540 60 71
cbmasnou@suport.org
MARE NOSTRUM
(Privada)
Residència de la tercera edat assistida
i centre de dia.
C/ de Figueres, 23
Telèfon: 93 555 97 49
resmarenostrum@telefonica.net
www.resmarenostrum.es
MONTSENY
(Privada)
Fundació Sant Francesc d’Assís
C/ de Navarra, 181
Telèfon: 93 555 02 57
Fax: 93 540 33 82
RESIDÈNCIA ASSISTIDA
I CENTRE DE DIA MAGNÒLIA
(Centre privat i col·laborador
de la Generalitat)
C/ de la Ciutat Vila Jardí, 34
Telèfon i fax: 93 540 36 81
info@magnoliaweb.info
www.magnoliaweb.info
CONSULTORIS
D’ACUPUNTURA
BOSCH I ANDIÑACH, IMMA (col. 23662)
Infermera diplomada, doctora en
acupuntura, dietista i nutrició, mesoteràpia (infiltracions), tractaments
per a tot tipus de dolor, migranyes,
ansietats, antitabac, etc.; massatges terapèutics, drenatge limfàtic.
Reflexoteràpia podal. Aparells per a
tractaments cel·lulítics, reducció de
pes i volum per zones. Dietes personalitzades. Manicura i pedicura.
C/ de Sant Miquel, 24
Telèfon: 93 555 85 03
Hores convingudes.
(Ens hem traslladat: abans: c/ de Lluís
Millet, 27)

SERVEIS MUNICIPALS
FISIOTERÀPIA
I OSTEOPATIA
CANO AVALOS, BELÉN
Fisioteràpia, rehabilitació, drenatge
limfàtic i reflexologia podal.
Centre Mèdic Fogo
Plaça de la Llibertat, 8-9
Telèfon: 93 540 92 56
Hores convingudes.
TERÀPIES NATURALS CARME RIGAT
CARME RIGAT, infermera i terapeuta
(col. 10857).
Massatges, osteopatia adults,
osteopatia nadons i infantil, flors de
Bach, shiatsu, teràpia i cursos de reiki,
massatge tailandès i geotermal (amb
pedres calentes), reflexoteràpia, PNL
(programació neurolingüística).
C/ de Sant Felip, 18 (esc. A), 1r 2a
Telèfon: 93 540 89 93
carmerigat@gmail.com
www.massatgescarmerigat.com
Hores convingudes.
CORBELLA CARDONA, ENRIC
Fisioterapeuta col·legiat, servei
INDIBA, rehabilitació i tècniques
d’osteopatia.
Centre Mèdic Pere Grau
C/ de Pere Grau, 40
Tel. 93 555 35 78

GARRIGUE, MICHEL
Fisioteràpia, tractaments de
rehabilitació, tècniques d’osteopatia i
microcinesiteràpia, hipnosi.
C/ del Torrent Vallmora, 26
Telèfons: 93 555 55 71 i 609 65 45 23
Hores convingudes.
CENTRES DE IOGA
NIU IOGA : ESCOLA DE IOGA
Classes en grup: ioga kundalini i ioga
hatha, Pilates Mat, tai-txi, txi-qong,
ioga per a embarassades, nens/es,
adolescents i meditació guiada.
Tallers: per a empreses: “Vida saludable”. Teràpia Gestalt. Massatge infantil.
Reflexologia. Reiki.
Formació: professors de ioga kundalini.
Formació en sanació de la vertadera
identitat.
Formació en ayurveda.
Activitats gratuïtes: sadhana / meditació, xerrades i tallers informatius.
Altres serveis: conferències, concerts
Kirtan, fengshui.
C/ de Fontanills, 18-22
Telèfons: 93 540 93 15 / 675 580 800
info@niuioga.com
www.niuioga.com

CENTRES VETERINARIS
CENTRE VETERINARI EL MASNOU
Medicina d’animals de companyia i
exòtics. Cirurgia, anàlisi, radiologia
digital, ecografia i medicina esportiva.
Urgències 24 h.
Telèfon d’urgències 24 hores: 93 555 73 52
C/ de Sant Miquel, 9
Telèfon: 93 555 73 52
cvmasnou@gmail.com
De dilluns a divendres, de 10 a 20 h.
Dissabtes, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
CENTRE VETERINARI MARICEL
Medicina general i preventiva,
oftalmologia, cirurgia, radiologia,
laboratori d’anàlisis clíniques propi i
venda de pinsos.
Av. de Joan XXIII, 110, local 2 A
Telèfon: 93 555 49 72
De dilluns a divendres, de 10 a 13.30 h i de
16.30 a 20 h. Dissabtes, de 10 a 13.30 h.
Hores convingudes.
CENTRE VETERINARI OCATA
Medicina preventiva i curativa, anàlisis
clíniques, diagnòstic per la imatge,
cirurgia, nutrició animal, serveis per a
la higiene canina i felina.
Av. de Joan Maragall, 19, local 1B
Telèfon: 93 555 13 73 / 607 072 797
Hores convingudes i urgències, telèfon:
607 072 797
cvocata@telefonica.net.

CLÍNICA MARENY VETERINÀRIA
Domicilis, medicina interna, cirurgia,
anàlisi i diagnòstic per la imatge.
C/ de Flos i Calcat, 53, bxs.
Telèfon: 93 555 18 81
www.marenyvet.com
De dilluns a divendres, de 10 a 20.30 h.
Dissabtes, de 10 a 14 h.
CONSULTORI DEL CENTRE VETERINARI
EL MASNOU – CAN COLOMÉ
Medicina d’animals de companyia
i exòtics, anàlisis i vacunacions.
Telèfon d’urgències 24 hores: 93 555 73 52
Av. del President John F. Kennedy, 12
Telèfon: 93 555 97 04
cvmasnou@gmail.com
Dilluns i dimecres, de 17 a 20 h.
Divendres, d’11.30 a 13.30 h (exòtics).
ASSOCIACIÓ DE TAXIS
DEL MASNOU
Servei de trasllat a centres d’atenció
primària, farmàcies, clíniques i hospitals, a qualsevol hora.
Telèfon. 93 540 33 18

Serveis Socials
Informació, orientació i assessorament.
Prestacions de serveis i econòmiques.
Serveis d’atenció domiciliària (SAD) (serveis
d’atenció a la persona, servei d’atenció
a la llar, ajudes tècniques i serveis de
teleassistència).
C/ de Roger de Flor, 23
Telèfon: 93 557 18 00. Visites concertades.
Oficina Municipal
d’Informació
de Consum (OMIC)
Consultes, recepció i tramitació de denúncies i
reclamacions en matèria de consum.
Primera atenció i concertació de visites a l’OAC.
C/ de Roger de Flor, 23
Telèfon: 93 557 18 00
omic@elmasnou.cat
Cementiri
Telèfon: 93 555 76 02
Encarregat: Sr. Renter
Horari d’hivern, de l’1 d’octubre al 31 de març:
els dimarts i dijous, de 15 a 18 h.
Horari d’estiu, de l’1 d’abril al 30 de setembre:
els dimarts i dijous, de 16 a 19 hores. El mes
d’agost obre només els dijous, de 16 a 19 h.
Tots els diumenges de l’any, de 9.30 a 13 h.
Si un dimarts o dijous és festiu, l’horari és de
9.30 a 13 h.
Serveis Funeraris
Telèfon: 93 741 53 70

SERVEIS PÚBLICS
EQUIP D’ATENCIÓ
PRIMÀRIA MASNOU
DRA. MARIA VIOZQUEZ MEYA
(directora, metge de família)
PASQUAL ROIG CABO
(líder clínic metge)
VIOLETA PÉREZ CÁCERES
(líder clínic infermeria)
HORARI: de 8 a 21 h
C/ de Sant Miquel, 125
Telèfon del centre: 93 555 74 11
Fax: 93 555 86 76
Per demanar cita prèvia per als serveis de
medicina de família, pediatria i infermeria,
s’ha de trucar al telèfon de Sanitat Respon
(902 111 444 i 933 26 89 01), les 24 hores del
dia de tots els dies de l’any, o també es pot
demanar a www.gencat.net/ics.
Per demanar hora per a revisions de pediatria,
cal trucar al 93 555 74 11.
MEDICINA DE FAMÍLIA
DR. LLUÍS BAGÁN MEZQUITA. Matins.
DRA. SUSANA FOGO VILA. Matins.
DR. EMILIO LÓPEZ MARTÍ. Matins: dilluns,
dimarts, dijous i divendres. Tardes: dimecres.
DR. PASQUAL ROIG CABO. Matins: dimarts.
Tardes: dilluns, dimecres, dijous i divendres.
DRA. ROSER RODO BERNADO. Matins:
dijous. Tardes: dilluns, dimarts, dimecres i
divendres.
DRA. DOLORS ÁLVAREZ. Matins: dilluns
dimecres i divendres. Tardes: dimarts i dijous.
DRA. TERESA RAMA MARTÍNEZ. Matins:
dimecres. Tardes: dilluns, dimarts, dijous i
divendres.
INFERMERIA
D. I. DOLORS ROS PUIGGRÒS. Matins
D. I. MAITE MONLEÓN DURAN. Matins:

dilluns, dimarts, dijous i divendres, tardes:
dimecres.
D. I. ISABEL LUJÁN BARRIOS. Matins:
dimarts, dijous i divendres. Tardes: dilluns i
dimecres.
D. I. VIOLETA PÉREZ CÁCERES. Matins:
dilluns, dimarts , dimecres i divendres Tardes:
dijous.
D. I. LIDIA SOLANELLAS COLOMER. Matins:
dimecres. Tardes: dilluns, dimarts, dijous, divendres.
D. I. JORDI TOLO SOLER. Matins: dimecres.
Tardes: dilluns, dimarts, dijous i divendres.
D. I. AMAIA ASENJO: Matins: dilluns i dijous.
Tardes: dimarts, dimecres i divendres.
PEDIATRIA
DR. ENRIC BOSCH ANDIÑACH. Matins:
dilluns, dimecres i dijous.
DRA. ANNA CONCEPCIÓ GARCÍA LÓPEZ.
Matins: dilluns, dimarts, dimecres i divendres.
Tarda: dijous.
DRA. ISABEL LLUCH BOADA. Matins: dijous.
Tardes: dimarts i divendres.
DRA. GLADYS FERNÁNDEZ COUCE. Tardes.
INFERMERIA DE PEDIATRIA
D. I. FLORENCIA VILLANOVA VILLANOVA.
Matins: dilluns, dimarts, dimecres i divendres.
Tarda: dijous.
D. I. ANTÒNIA JIMÉNEZ MARTÍNEZ. Matins:
dilluns, dimecres i dijous.
D. I. JOSÉ LUIS ALBARAN. Tardes.
D. I. SHEILA MENDES JASTES. Matí: dijous.
Tardes: dimarts i divendres.
TREBALLADORA SOCIAL
DOLORS FUGUET IBÁÑEZ. Matins: dilluns,
dimarts i divendres, de 9 a 14 h.
Atenció continuada (urgències)
Telèfon: 93 555 74 11
De 21 a 8 h. Festius, les 24 hores.

EQUIP D’ATENCIÓ
PRIMÀRIA OCATA
DRA. MARIA VIOZQUEZ MEYA
(directora, metge de família)
PASQUAL ROIG CABO
(líder clínic metge)
VIOLETA PÉREZ CÁCERES
(líder clínic infermeria)
HORARI: de 8 a 21 h
C/ del Torrent Can Gaio, 17
Telèfon del centre: 93 540 78 90
Per demanar cita prèvia, s’ha de trucar al
telèfon de Sanitat Respon (902 11 14 44 i
933 26 89 01), per als serveis de medicina
de família, infermeria i odontologia. Les 24
hores del dia de tots els dies de l’any o també
es pot demanar a www.gencat.cat.
MEDICINA DE FAMÍLIA
DR. ENRIC CORBELLA ALONSO. Matins:
dimarts, dimecres, dijous i divendres. Tarda:
dilluns.
DR. FRANK PALACIOS CAMACHO. Matins:
dimarts. Tarda: dilluns, dimecres, dijous i
divendres.
DRA. ANTONIA OCAÑA PADILLA.
Matins: dilluns, dimecres, dijous i divendres.
Tarda:dimarts.
DRA. EVA NEBOT MOLINA. Matins: dilluns,
dimarts, i dijous. Tardes: dimecres i divendres.
DR. ESTHER VALENTÍN. Matins: dilluns,
dimecres, divendres Tardes: dimarts i dijous.
INFERMERIA
D. I. EUGÈNIA VILA MINGUELOA. Matins.
D. I. JAVIER FARIÑA HERRADOR. Matins
D. I. DOLORS CHACÓN SÁNCHEZ. Matins:
dimarts i dijous. Tardes: dilluns, dimecres i
divendres.

D. I. CONCHA PICO CASTELLANO. Matins:
dilluns, dimecres i divendres. Tardes: dimarts
i dijous
D. I. LARA MARTINEZ REAL. tardes.
Atenció continuada (urgències)
Telèfon: 93 555 74 11
Les visites s’atendran a l’Equip d’Atenció
Primària Masnou, al c/ de Sant Miquel, 125.
SERVEI D’ODONTOLOGIA
DRA. ESTER COTS COROMINAS
Matins: dimarts, dimecres, dijous i divendres.
Tarda: dilluns.
Tarda jove
Servei gratuït d’atenció individual i confidencial a joves sobre sexualitat i contracepció,
malalties de transmissió sexual (MTS) i sida.
No cal concertar visita. Horari: dimecres, de
17.30 a 19.30 h.
Atenció a la Salut
Sexual i Reproductiva
(ASSIR)
DRA. DOLORS BOTEY VELO, ginecòloga.
(Hores convingudes.)
ROSER BARRERA I VILA, llevadora. (Dilluns,
dimarts, dimecres i dijous, de 15 a 20 h, i
divendres, de 9 a 15 h.)
MARTA XIVILLE SOLER, llevadora. (Dilluns,
dimecres, dijous i divendres, de 9 a 15 h. Visita
concertada. Telèfon: 93 540 78 90. Seguiment
de l’embaràs.) Ginecologia, planificació
familiar, detecció de malalties de transmissió
sexual (MTS), i prevenció i detecció de càncer
de mama i ginecològic.
Servei d’ambulància
O61 CatSalut respon – 112 Emergències

CENTRE DE SALUT
MENTAL D’ADULTS
DEL MARESME SUD
C/ del Torrent Can Gaio, 17, 1a planta
Telèfon: 93 555 55 54
Fax: 93 540 45 43
csm-msud@ctm-salutmental.com
Cita prèvia amb full de derivació.
Servei d’atenció: de dilluns a divendres.
Les tardes del dimarts i divendres, tancat.
Director mèdic: DR. GUILLEM HOMET
Cap del servei: DR. JOAN RIERA SERRANO
Servei de psiquiatria: DR. PEDRO E.
SEHABIAGA CARBALLO, DRA. GRACIELA
NORMA ELOSEGUI, DR. JOAN RIERA
SERRANO, DRA. ISABEL DOLORES ORIOLO
I DR. VALENTÍ AGUSTÍ I BASSA
Psicologia clínica: EMILIO FAIRE NAVARRO
I SILVIA MIGUEL PINTOR
Diplomat en infermeria: CARLES MONTES
LÓPEZ
Diplomada en treball social: CARME HITA
MATEO
CENTRE DE
DESENVOLUPAMENT
INFANTIL I ATENCIÓ
PRECOÇ DEL MARESME
(CDIAP) ANTENA SUD
Centre especialitzat en el desenvolupament
infantil que atén famílies amb infants entre
0 i 6 anys amb dificultats evolutives o amb
risc de patir-ne.
C/ de Sant Felip, 2, 3a planta
(Can Malet)
Cita prèvia trucant al telèfon:
93 740 24 47
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LA SALUT EMOCIONAL I ELS HÀBITS DE VIDA SALUDABLES (Font: Departament de Salut. Generalitat de Catalunya)
La salut emocional (i, en general, la salut mental) és un concepte ampli relacionat amb la manera com ens sentim, pensem o actuem en el nostre dia a dia.
Una bona salut emocional implica un estat de benestar psicològic en què l’individu se sent bé, pot desenvolupar les seves capacitats, afrontar les situacions
quotidianes d’estrès sense enfonsar-se, tenir relacions satisfactòries o treballar de forma eficient. Es relaciona, doncs, amb aspectes com estar motivat i
tenir energia, seguretat i autoconfiança, o tranquil·litat i autocontrol, entre d’altres.
Consells per tenir-ne cura
Alguns factors protectors són, per exemple,
el fet de mantenir uns hàbits de vida saludables, ja que cada vegada es tenen més
evidències que els hàbits, comportaments
i estils de vida de les persones poden tenir
un efecte beneficiós en la salut emocional.
Tal com succeeix amb altres aspectes de la
salut, com amb la cardiovascular o la respiratòria, la persona pot influir de forma positiva en la seva salut emocional i actuar per
millorar-la tant com sigui possible.
Hi ha un nombre d’accions que són aplicables a la majoria de la gent de totes les
edats, i s’engloben en el que anomenem
hàbits saludables per al benestar emocional. Aquests inclouen aspectes com l’estil
de vida, les relacions personals o les activitats que fem.
Hàbits saludables per
al benestar emocional
• Mantenir-se físicament actiu
• Aprendre coses noves
• Cuidar les relacions personals
• Procurar-se un descans suficient
• Mantenir una dieta saludable
• Beure menys alcohol

En relació amb el consum d’alcohol, aquesta és la droga més consumida i acceptada
socialment. El consum excessiu i habitual
d’alcohol pot tenir conseqüències en la salut emocional com ara l’augment del risc
de patir problemes psíquics i socials, ja que
pot perjudicar les relacions familiars i laborals. A més, pels mecanismes de tolerància
i neuroadaptació cerebral, aquest consum
pot derivar a mitjà i llarg terme en dependència de l’alcohol o alcoholisme.
Per evitar l’aparició de problemes associats al consum d’alcohol es recomana en
general beure’n menys i sempre per sota
dels nivells considerats de risc, ja que en
general com més consum d’alcohol, més
risc de patir conseqüències negatives i riscos associats.
Quan es beu massa?
Quan es compleix alguna de les condicions
següents:
• Quan s’assoleixen els límits de risc, calculats en unitats de beguda estàndard (UBE)
establerts per la Organització Mundial de
la Salut (OMS):
La major part de gent té tendència a creure
que beu “normal”. Diversos estudis cientí-

fics han permès a l’OMS definir a partir de
quines quantitats es pot considerar que
una persona beu massa (consum de risc).
Aquests límits són diferents per als homes i les dones (per raons fisiològiques i
hormonals), i són els següents, tenint en
compte que:
1 beguda estàndard = una
copa de vi, una cervesa, un cigaló (carajillo), un xarrup (chupito).
2 begudes estàndard = un combinat (cubata, gintònic, etc..), una
copa de conyac, whisky, vodka o
qualsevol altre licor.
Homes: fins a 4 “begudes estàndard” al dia o 28 a la setmana.
Dones: Aproximadament 2 “begudes estàndard” al dia o 17 a la
setmana.
• Quan la persona té problemes que es
poden agreujar amb l’alcohol, siguin físics
(hepatitis, gastritis, diabetis), psíquics (depressió, ansietat, falta de memòria) o socials (conflictes familiars, baix rendiment
laboral).

• Quan es beu en circumstàncies en les
quals està contraindicat (menors de setze anys, embarassades o mares lactants,
conducció, certs medicaments, treballs
en alçades, maneig d’eines o maquinària).
• Quan es necessita beure per relacionar-se amb els demés o per enfrontar
dificultats personals.
Si beveu massa
• Si compliu alguna de les condicions anteriors, és recomanable que reduïu el consum.
• Si beure us porta problemes o algú del
vostre entorn us diu que esteu bevent
massa però no podeu prescindir de l’alcohol fàcilment, això pot ser un símptoma de
dependència o addicció.
• Si us resulta difícil mantenir-vos per sota
dels límits de risc, és possible que necessiteu ajuda. Parleu-ho amb el vostre metge/
sa de família ja que poden ajudar-vos a
deixar de beure.
Per a més informació consulteu la web de
l’Ajuntament del Masnou, Regidoria de
Salut Pública.
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FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

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

Tel. 93 555 03 81

OCATA

Av. del President J.F. Kennedy, 5 Tel. 93 555 33 08

DOMÍNGUEZ C. dels Enamorats, 2 Tel. 93 540 98 52

RIERA

C. de Josep Llimona, 22

FÀBREGAS

VIAYNA C Pg. de Prat de la Riba, 23

AYMAR

C. d’Almeria, 14
C. de Navarra, 68

18

DIES FESTIUS

Tel. 93 555 19 79

Tel. 93 555 08 55
Tel. 93 555 04 03

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

Vacances:
Aymar,
del 102015
al 16 d’agost / Fàbregas, del 15 al 28 de juny i del 24 d’agost al 6 de setembre
EL MASNOU
VIU
GENER

Informació dels torns de guàrdies per contestador automàtic:

93 555 33 08 - 93 555 04 03

NADAL

La campanya “Queda’t al Masnou”
recull més de 4.200 butlletes

AJUNTAMENT

La iniciativa vol promoure el comerç local durant les dates de Nadal

Quim Fàbregas
Regidor de Promoció
Econòmica

Les guanyadores
de la campanya
amb les autoritats
municipals.

CEDIDA

L

a campanya de promoció
del comerç local “Queda’t
al Masnou”, que es va dur
a terme entre el 6 i el 31
de desembre, ha superat les bones
xifres de participació aconseguides
al 2013. Aquest Nadal 2014, l’Ajuntament ha tornat a animar els vilatans
i vilatanes perquè facin les seves
compres nadalenques al Masnou.
La mecànica ha estat la mateixa
d’anys anteriors: les persones que
volien participar podien bescanviar
els seus tiquets de compra, d’un
import mínim de 50 euros, als establiments del municipi per una bossa
reutilitzable de disseny en set colors
diferents. Enguany, s’han exhaurit
les 4.000 bosses que s’havien fet i
s’han dipositat, aproximadament,
unes 200 butlletes més per entrar al
sorteig sense haver aconseguit una
de les bosses.

La campanya va
començar a la Fira
de Santa Llúcia.

Com a principal novetat del 2014, la
campanya va arribar al cinema i al
teatre, ja que les persones que van
entrar al portal web www.elmasnouactiu.cat van optar a una de les 100
entrades dobles per al cinema La
Calàndria o bé a aconseguir entrades per a algun dels espectacles de
l’Espai Escènic Ca n’Humet.
El divendres 2 de gener, a la
tarda, el Mercat Municipal va acollir
el sorteig per triar les persones a
qui correspondrien els vals. Lídia
Ventejo, Carme Gómez, Rosa Maria
Balaguer, Montserrat Marín, Maria
Carme Alcaraz, Joaquima Famadas,
Remei Cosín, Anna Maria Forés, Carmen Latorre i Glòria Moruno han
estat les persones premiades. El dia
8 de gener, les guanyadores van recollir el diploma que els acreditava
com a tals, a l’Ajuntament, de mans
de l’alcalde, Pere Parés; el regidor
de Promoció Econòmica, Quim
Fàbregas, i el regidor de Consum,
Ferran Flo.

La campanya “Queda’t al Masnou”
d’aquest Nadal ha estat la més
participava de totes, s’ha doblat la
participació de les campanyes de fa
dos anys. El fet que la imatge de la
campanya sigui més impactant, que
la bossa regalada és més atractiva i
que tant comerciants com ciutadania ja la coneixen, són les claus que
expliquen la bona acollida de la campanya en les dues darreres edicions.
Des del departament de Promoció
Econòmica ens complau la bona
acollida que ha tingut la campanya i
seguirem treballant per portar a terme accions de promoció del comerç
del Masnou.
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Concert de Nadal de l’EMUMM.
FOTO: MIREIA CUXART

Portes obertes als tallers
de Fem Fira.
NOY
FOTO: GEORGINA

Taller de circ
en família.

FOTO: SÒNIA HERNÁND

Els Reis van arribar al Masnou amb vaixell, al port esportiu,
el 5 de gener a la tarda. Allà van ser rebuts per una gran
quantitat d’infants i famílies de la vila. També hi havia,
entre les autoritats municipals, els infants guanyadors del
concurs de postals –a excepció d’Anahí Gómez, que hi va
anar en substitució del guanyador Àlex Pérez– organitzat
per l’Ajuntament. A la dreta d’aquestes línies, les postals
de Zenash Ramentol (1r. de primària de l’escola Marinada),
Carla Civera (2n. de primària de l’escola Marinada) i Àlex
Pérez (3r. de primària de l’escola Sagrada Família).

RAMON BOADELLA
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Concert de
Nadal del Cor
Scandicus.

Representació
d’El trencanous,
per l’Associació de
Dansa del Masnou.

FOTO: CEDIDA

FOTO: GERARD POCH

Taller de
decoració de
cupcakes.
FOT0: CEDIDA

Els tallers de circ en família i
La Ciutat Infinita, entre les
propostes més destacades
de la programació d’actes per
celebrar aquest Nadal

La Ciutat Infinita.

FOTO: SÒNIA HER
NÁN
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Benvinguts a la nova botiga de decoració nòrdica
C/ Francesc Macià, 43 - El Masnou
skandeko@gmail.com - www.skandeko.es

Tenim 60 tipus d’hamburgueses

Vine i tasta-les!

Carnisseria Cal Tete. C/ Almeria, 35 - El Masnou. Tel. 93 555 94 19

@cellerdelmar

Can Ventura

fruitesiverdures_maria_rosa_elviu.indd 10

cellerdelmar

15/5/14 15:56:42

des de 1964

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

SERVEIS CONCERTATS:
Aeroport, Estació de Sants, BCN, I
D’altres. Es pot reservar el servei.
PAQUETERIA, SERVEIS MÈDICS, ETC.

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

Pollastres ecològics (per encàrrec)
Horari: Dilluns, de 9 a 13 h.
Dimarts, dimecres, dijous, divendres
i dissabte, de 8 a 13.30 h.
Els divendres també obrim a la tarda,
de 17 a 20 h
Pg. Romà Fabra, 18 - El Masnou
Tel. 93 555 73 95
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NADAL

la sansi

Més de 1.900 participants arriben a
meta a la 35a. Cursa de Sant Silvestre

Jordi Matas
Regidor d’Esports

Cada 26 de desembre els corredors tenen una cita a la cursa més antiga de Catalunya.

L

a Cursa de Sant Silvestre del
Masnou, organitzada per
l’Ajuntament i el Club d’Atletisme La Sansi, a més de
ser la més antiga de Catalunya, continua sent la segona cursa catalana
de Cap d’Any amb més participació,
només per darrera de la Cursa dels
Nassos de Barcelona. Enguany, amb
més de 2.100 inscrits, van arribar a la
meta prop de 1.900 corredors i corredores. La 35a. edició de la Cursa es
va celebrar al matí del dia de Sant
Esteve, el 26 de desembre de 2014,
amb la sortida des del Port Esportiu

CATEGORIES

La cursa es dividia en popular, femenina i
masculina

i un recorregut de cinc quilòmetres;
i dividida en la cursa popular (amb
prop de 300 participants), la cursa
femenina i la masculina. L’organització va valorar molt positivament la
resposta dels participants.
La victòria en la cursa masculina va ser per a Abderrahman Ait
Khamouch, que la va disputar en un
esprint ajustat amb Edgars Sumskis.
Mohamed Agoual va ser el tercer.
Quant a la cursa de les dones, la
guanyadora va ser l’atleta Jelena
Abele, seguida de Hasna Bahom i
Sara Loehr.

Trenta-cinc anys de Cursa de Sant
Silvestre al Masnou. En els darrers
dos anys l’augment de participació
de vilatans és el més significant, un
8% més que al 2014, perquè és una
cursa dedicada als nostres esportistes, a més d’una magnífica finestra
per promocionar el poble i el seu
entorn de port i platges. La proliferació de curses en molts municipis
fa que, en general, hi hagi davallades de participants i no som aliens
a aquest fet, però sí que tot i això
van ser 2.100 els inscrits en aquesta
prova. S’ha mantingut el bon nivell.

14 de febrer, Sant Valentí

Enamora’t

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

Imatges del record

Fotografia de l’Arxiu Municipal. Núm. de registre: 2042

En aquesta imatge d’autor desconegut es pot veure
una carrossa decorada amb motius africans que porta
un nombrós grup de gent disfressats amb tot luxe de
detalls: màscares, escuts, llances, etc. Probablement es
tracta d’estiuejants. El Carnaval al poble se celebrava
fent ball als locals d’esbarjo.
Agrairem a qualsevol persona que pugui aportar més
informació sobre la imatge que s’adreci a l’Arxiu Històric Municipal (tel. 93 557 18 28, a/e arxiu@elmasnou.
cat).

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

Jordi Rubió pregunta:

El passat 5 de gener es va celebrar la Cavalcada
dels Reis Mags. És un dia màgic per als nens, el
que és difícil entendre és perquè la cavalcada
triga tant a fer el seu recorregut i com és possible
que passi tan tard per un carrer tan cèntric i tan
important al poble com és el de Sant Felip.

Jaume Oliveras, regidor de Cultura,
respon:

Com ja va sent tradicional l’arribada dels Reis
Mags es fa en vaixell al port del Masnou. Això
comporta un recorregut complex, acordat per
la Comissió de Festes, que inclou les zones del
municipi amb més població. L’hora d’arribada
al port i el final del recorregut, aquest any a la
plaça dels Països Catalans, comporten que el
sector del carrer Sant Felip sigui el tram final del
recorregut.

Fe d’errates
Al número anterior del butlletí El Masnou VIU, a l’agenda,
per un error de producció, alguns actes, com ara la Fira
d’Artesania del dissabte 13 de desembre, organitzada per
l’entitat ADAC, i l’exposició de l’activitat La Ciutat Infinita, el
31 de desembre, no van rebre el tractament gràfic que els
correspondria com a activitats vinculades als actes de Nadal.
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M’agrada/No m’agrada
Aquest és un espai perquè ens envieu aquelles imatges que més us agraden del Masnou i
les que menys. Podeu enviar-nos les vostres fotografies al correu electrònic elmasnouviu@
elmasnou.cat. No es publicaran comentaris que atemptin contra persones o institucions.

M’agrada

M’agrada que
tots puguem
ser testimonis
de la màgia que
envolta les festes
nadalenques al
nostre poble amb
imatges com
aquesta: l’entrada
dels Reis Mags al
port del Masnou
en vaixell.
Montse Piris

No m’agrada

No m’agrada que als
contenidors de reciclatge del carrer de Buenos
Aires s’hi acumuli la
brossa cada dos per tres
i que, per culpa d’això,
la gent no pugui passar
per la vorera i hagi de
baixar a la carretera.
David González
Ventejo

ENTITAT

Delegació del Maresme de
la Fundació Dr. IvÁn Mañero

Olga
Noguera

Presidenta
de la delegació
del Maresme
de la Fundació
Per què vau decidir fer una secció
al Maresme?
Vam decidir fer la seu del Maresme
per fer la Fundació més visible i així
aconseguir tenir més repercussió i
fer-nos una miqueta més grans.

CEDIDA

Amb quins projectes teniu previst començar la vostra tasca al
Masnou?
Ja vam tenir el primer acte a la Cursa
de la Sant Silvestre del Masnou, i el
proper 31 de gener tindrem la presentació oficial de la seu. Properament, també és previst la presentació
d’un conte, que serà el segon i que
explica la història d’una nena africana, així com l’organització de torneigs
esportius, concerts, tallers i xerrades.

El Doctor Mañero fa molts anys que dedica gran part del seu temps al país africà de Guinea Bissau.

El primer que cal saber per conèixer
aquesta entitat és qui és el doctor
Iván Mañero. Mañero és un prestigiós
cirurgià plàstic molt compromès amb
el món que l’envolta, que fa més de
vint-i-cinc anys que participa activament en el món de la cooperació i la
solidaritat. La fundació que porta el
seu nom va néixer l’any 2007, però la
seva història es remunta molt abans.
L’any 2002, Mañero va anar amb una
altra ONG a operar infants de Guinea
Bissau que havien patit cremades de
diversa consideració, i part del cor del
doctor es va quedar amb els nens.
El 2004, naixia l’ONG AMIC (Associació Mèdica per a la Infància) perquè només viatjar per operar ja no era
suficient, el doctor tenia la necessitat,
juntament amb Ruth Mañero, directora de la Fundació, d’ajudar els infants
d’una manera més profunda: sanitat,
escolarització, acollida, etc. Al 2007, es
va crear aquesta Fundació per arribar
a projectes més grans i involucrar-hi
les empreses del país.
Un ampli grup de voluntaris que
dia a dia va creixent fa funcionar l’engranatge d’aquesta fundació, que té

com a objectiu principal millorar la
situació d’extrema pobresa en què es
troben dones i nens en un dels països
més pobres del planeta, com és Guinea Bissau. També volen sensibilitzar
les persones d’aquí de la situació
d’aquests infants i dones i, entre tots,
aconseguir construir un món més
acollidor.
Guinea Bissau és el cinquè país del
món on un nadó ho té més difícil per
arribar al seu cinquè aniversari. Per
aquest motiu, la necessitat principal
que hi ha és el seu benestar en tots
els àmbits. “El 2015 serà un any especialment dedicat a la lluita contra la
desnutrició infantil a Guinea Bissau,
perquè quan millores l’alimentació
d’un nen, en millores la qualitat de
vida, la salut, la capacitat d’aprendre,
en definitiva, el seu futur”, afirmen.
En aquest sentit, la Fundació
treballa en diferents àmbits. Principalment, en educació (mitjançant
l’escola comunitària, el Liceu i l’Escola
d’Oficis atenen més de 500 alumnes, a
més d’altres programes de formació),
alimentació (ajudant a repartir més
de 600 menjars diaris, que en breu es

Dissabte 31
de gener,
a les 18 h,
aquesta delegació de la
Fundació Dr.
Iván Mañero
es presentarà al Masnou, a l’Espai
Escènic Ca
n’Humet

Com s’hi pot col·laborar, amb la
Fundació Dr. Ivan Mañero?
S’hi pot col·laborar de moltíssimes
maneres: apadrinant un infant, fentse soci col·laborador, patrocinant un
projecte o fent-se voluntari.

convertiran en 900 dinars cada dia,
entre els infants que pateixen pobresa
extrema, principalment), sanitat (amb
el Centre Mèdic Emanuel, on l’any
passat van ser atesos més de 60.000
pacients), acollida de nens (amb dos
orfenats on viuen més de 150 nens),
desenvolupament (amb projectes per
millorar l’agricultura i els oficis tradicionals) i desenvolupament de la dona
(oferint formació, capacitació i un treball digne), entre d’altres.
A Catalunya estan duent a terme
projectes com el de la lluita contra
l’ablació femenina, on reconstrueixen
dones i nenes que han patit mutilació
genital als seus països d’origen. A
més, duen a terme una important tasca de sensibilització i d’educació per
al desenvolupament i la pau.

Com contactar-hi:
maresme@fundacionivanmanero.org
Facebook: Fundació Doctor Iván Mañero, delegació
Maresme
http://fundacionivanmanero.org
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ENTREVISTA

Jordi Alumà
Pintor

És el creador d’un dels símbols més visibles i
emblemàtics del Masnou: la Nimfa. A partir dels
versos de Josep Pujadas Truch, va donar forma a
la dona del Masnou per celebrar l’entrada a l’any
2000. La seva trajectòria –és dels artistes que més
i millor ha reflectit l’olimpisme en la seva obra–
ha estat mereixedora de continus homenatges. El
darrer va ser el 15 de gener al Reial Cercle Artístic,
on representants de la vida política i cultural catalana es van reunir per celebrar els seus 91 anys.
L’entitat, que li va revelar la seva vocació artística,
acull una mostra retrospectiva de la seva obra
fins al 3 de febrer.

Com ha estat la seva relació amb
el Reial Cercle Artístic?
Va començar al febrer del 1946,
una tarda que acabava de sortir de
l’estudi de l’escultor Martí Llauradó, que per amistat li havia fet de
model per un Sant Crist. Tot té un
principi i aquest ha coordinat part
important de la meva vida professional, ja que aquella mateixa tarda
em feia soci del Cercle, que es trobava a la plaça Catalunya. Vaig començar al taller de restauració dels
Salesians de Sarrià. Tot i que sóc fill
i nét d’artistes, seria als meus 22
anys, quan em vaig fer soci del Reial Cercle i se’m van obrir les portes
del que era la riquesa de l’art pur,
la pintura, la pintura de cavallet.
Me’n vaig fer soci, vaig conèixer els
meus companys... Ara sóc el soci
número 1, no per mèrits, sinó perquè són tots morts. Ara, que per
altres mèrits també m’han donat la
medalla d’or.
Quan va néixer la seva vocació?
Això no se sap mai, a l’escola ja feia
ninots, que els publicava a una revista, però en realitat vaig obrir els
ulls quan em vaig fer soci del Cercle
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i quan vaig marxar a Itàlia. Allà hi
vaig estar quatre mesos amb una
beca que vaig guanyar. Vaig desembarcar a Gènova i vaig fer tot Itàlia
pintant. I vaig fer la meva primera
exposició a Roma.
Què en recorda de llavors?
La satisfacció de veure que podia
viure de la pintura. Sóc un pintor
de la postguerra, tant jo com Tàpies, Guinovart, Jaume Muxart,
Casaus, Subirachs... La nostra era
una bohèmia que no era una bohèmia escandalosa, però com que
vam néixer a la postguerra intentàvem marcar un sentit de vailets
espavilats per sobresortir d’aquells
moments que, si no eren tràgics
costava una mica abstreure’s de
l’ambient, però la fal·lera i la il·lusió
de la pintura em va donar la força
per tirar endavant.
Ha dedicat bona part de la seva
obra a l’olimpisme.
El 1967, vaig guanyar el primer
premi de la Biennal L’art a l’esport. I
vaig tenir una bona relació amb el
president del Comitè Olímpic Internacional Joan Antoni Samaranch,

que em va encarregar per als Jocs
Olímpics de Mèxic que fes la Suite
olímpica, igual que el Dalí va fer
L’atleta còsmic. He fet diverses exposicions dintre dels Jocs Olímpics, a
Atlanta, a Los Àngeles, a Nagano, a
Barcelona 1992 i a Sydney. Avui dia,
molts d’aquests quadres es troben
al Museu Olímpic de Lausana, a
Suïssa.
Com va començar la seva relació
amb el Masnou?
En tornar dels Estats Units, cap
a l’any 62, la meva esposa em va
donar la sorpresa de llogar una caseta aquí per estiuejar, just entre el

“Amb la
Nimfa
volia fer un
homenatge
a la dona del
Masnou”

“M’agrada viure
aquí per la
llum, per
la tranquil·
litat i la proximitat amb
Barcelona”

Jordi Alumà al seu
estudi amb un dels
seus quadres de la
sèrie “Caps”.

TOT PRODUCTES
ECOLÒGICS

elaboració
pròpia

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

SÒNIA HERNÁNDEZ

“Estic preparant una
sèrie de
pintures que
es dirà Caps
i que són tot
dones”

Masnou i Alella. I aquí em vaig fer
l’estudi i m’hi vaig establir. M’hi vaig
quedar perquè vaig veure la possibilitat de tenir un espai de tranquil·
litat, per la llum i per la distància
amb Barcelona, per mantenir-hi el
contacte; perquè jo vaig néixer a
Barcelona i sóc un barceloní d’arrel.
Estic molt satisfet amb l’espai.
Ara, amb perspectiva, quina
obra recorda de manera especial?
L’obra més important que he fet
es troba al Palau de la Generalitat,
a l’anomenada Cambra de l’Arxiu
de Comptes, en el pis nombre de
la Generalitat. Hi ha uns murals de
6 metres, és una obra que es va
començar el 1974. Avui dia és la
sala d’espera del president. Es titula
El naixement de la Generalitat, una
versió original meva sobre Pere III el
Cerimoniós.
Encara continua treballant molt.
No sé si estic en la segona joventut
o en la primera vellesa. Continuo
treballant, cada matí treballo i estic
preparant l’exposició per d’aquí a
dos anys a la Sala Parés de Barcelona, on exposo assíduament. D’aquí
a dos anys tindré la col·lecció acabada. És un homenatge a la dona,
es titularà Caps. M’interessa la forma
humana i el sentit de la dona dintre
de les meves evolucions pictòriques, perquè sóc un pintor realista
amb unes línies cubistes. La meva
pintura sempre respira aquest sentit del romànic i el cubisme i així ho
vaig adaptar a l’esport. Com ho he
adaptat a la meva etapa dels terrats
de Barcelona, amb el títol La closca
de Barcelona.

MIREM
PER TU!!!
Us convidem
el dia 7 de febrer
a l’aniversari
dels 20 anys del
Mercat
SERVEI A
DOMICILI

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.
Mercat Municipal. Parades 27 i 28

Tel. 93 540 74 99 - ecofruitmasnou@gmail.com
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TRIBUNA POLÍTICA

Llorenç Birba
Regidor del
Grup Municipal
de CiU

Marta Neira
Portaveu del
Grup Municipal
del PSC

Elena Crespo
Regidora del
Grup Municipal
d’ICV-EUiA-E
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Res no és el que sembla
El darrer pressupost d’aquest mandat
s’aprovà per unanimitat, però res no és el
que sembla. Val la pena recordar avui l’inici de mandat complicat a causa de l’herència rebuda del Govern anterior (PSC i
ICV-EUiA): excés d’endeutament —onze
punts per damunt del límit legal—, resultat pressupostari deficitari i la negativa de
les entitats financeres a prestar-nos diners
per facilitar-nos liquiditat.
Per tot això, el Govern actual va haver d’assumir un conjunt d’obligacions i
responsabilitats que incloïen, a més del
dia a dia —pagar puntualment nòmines i
proveïdors que, recordem-ho, durant uns
mesos no va ser possible—, restablir, dins
del mandat, l’estabilitat pressupostària i
financera i reintegrar a les arques municipals el dèficit que havien generat. Per

això, vam haver de fer un “pla de mandat”
i un “pla d’ajust”, que s’han complert, malgrat que els regidors de no govern —majoria al plenari— no han posat les coses
gens fàcils per a l’assoliment d’aquests
objectius, que eren d’obligat compliment.
L’anterior Govern i la resta d’oposició
s’han aliat sovint al llarg del mandat per
posar sistemàticament pals a les rodes
a una acció de govern que tenia com a
objectiu servir els ciutadans, però amb
un exercici de responsabilitat per sanejar
els comptes. L’aritmètica del vots, aprofitant una regidora trànsfuga, ha prioritzat
sovint la teatralitat efectista i de curt termini, més que la defensa dels interessos
públics. Així, s’ha aconseguit aprovar
el pressupost, però a canvi de suprimir
partides essencials que permeten estalviar recursos a la corporació —com la

compra agregada de vehicles policials o
una part de la formació del personal—,
retallant subvencions a les entitats, imposant despeses de difícil execució i, fins
i tot, alguna base que no s’ajusta a dret.
Aquest pressupost, amb aquests pegots,
durarà només fins al juny.
Però allò important és que en aquest
mandat hem aconseguit sanejar les finances i que cada any hem lliurat normativament els comptes a la Sindicatura. I
això és bo per a tothom. Enguany, no es
cobrarà la taxa de clavegueram, la taxa
d’escombraries tindrà una rebaixa d’un
30 % i l’IBI se situa per sota del de 2012.
Esperem que es pugui mantenir.
Ara només queda un prec, que la
política i els polítics recuperem, tots,
l’esperit del 1979: il·lusió, respecte i responsabilitat.

Les pantalles acústiques són ja una
realitat al Masnou
Com ja sabeu, la concessionària d’autopistes ha iniciat els treballs per instal·lar les
pantalles acústiques a l’autopista C-32 al
seu pas pel Masnou, concretament a l’alçada de l’Escola Rosa Sensat. D’aquesta
manera, el Govern de la Generalitat dóna
compliment a la nostra demanda, presentada al Parlament de Catalunya i aprovada
per unanimitat.
No ha estat una tasca ni fàcil ni ràpida,
iniciada al 2011 amb una moció a l’Ajuntament del Masnou, que després traslladaríem al Parlament de Catalunya a través
dels nostre grup parlamentari, iniciativa
que vam haver de reiterar després de les
eleccions autonòmiques anticipades.
Aquesta fita ha estat possible per la
perseverança del grup municipal socialista i el treball conjunt amb el nostre grup

parlamentari, juntament amb l’esperonament que va suposar l’acompanyament
de les associacions veïnals de Ramón
y Cajal i de Santa Madrona, així com de
l’Escola Rosa Sensat, que van assistir amb
nosaltres al Parlament —en dues ocasions— per seguir en directe el debat sobre
les pantalles acústiques.
Efectivament, ha estat un tasca basada en la perseverança, alimentada per la
demanda dels veïns dels barris afectats,
pel convenciment compartit que era una
causa justa per la qual valia la pena lluitar
i per l’esperança ferma de poder aconseguir-ho. La instal·lació de les pantalles
acústiques reduirà considerablement les
molèsties provocades pel soroll de l’autopista, cosa que suposa una millora indiscutible de la qualitat de vida de molts
veïns i veïnes del Masnou.
No és fàcil aconseguir millores per a

la nostra vila des de l’oposició. Per això
estem molt contents d’aquesta fita, fins
al punt que considerem que només per
això ja ha valgut la pena aquest mandat, ja
que tenim la satisfacció d’haver servit a la
ciutadania, contribuint a la resolució d’un
problema llargament esperat.
Us volem recordar que, juntament
amb les pantalles, vam demanar el plantat
de vegetació amb dues finalitats: absorbir
la contaminació atmosfèrica provocada
pel transit de vehicles i embellir la zona.
El plantat d’arbres ja es va iniciar fa uns
mesos, però vetllarem perquè es completi
una vegada instal·lades les pantalles.
Contents, però no satisfets. Hi ha barris que continuaran patint les molèsties
que el soroll ocasiona, com Santa Madrona, que mereixen la nostra atenció i
ens obliga a seguir treballant en la línia
encetada.

Civisme: una eina de cohesió social
Sovint observo en el dia a dia la deixadesa de la qual malauradament es queixen, i
amb raó, molts dels veïns i veïnes del nostre poble: pintades per totes les parets,
excrements d’animals encatifant el terra,
closques de pipes i plàstics als peus dels
bancs de les places, trastos vells llençats
de qualsevol manera fora dels contenidors,
mobiliari urbà trencat intencionadament,
mal ús de les papereres, cotxes aparcats
barrant el pas a vianants…
També m’adono que la gent utilitza l’espai públic com si estigués sol en el
món: persones que no cedeixen el seient
a l’autobús, ni el pas en estretíssimes voreres, conflictes en l’ús del passeig de la
platja, sorolls estridents de qui no pensa
més enllà del seu melic. Segur que sabeu
de què parlo.
Per al nostre grup, la solució és ben
clara: cal una política activa de foment del

civisme des de la pedagogia fins a la sanció
(com a últim recurs).
Preguntant fa mesos en el Ple municipal a l’Equip de Govern pels continguts de
la Regidoria de Civisme vaig rebre una irrisòria resposta en la qual s’exposava que bàsicament s’encarregaven de la gestió d’Els
Vienesos (?) i es feien actuacions puntuals
que no parlaven del civisme per enlloc.
El treball cívic entès com el conjunt
d’idees, sentiments, actituds i hàbits que
fan dels individus i grups bons membres
de les comunitats que els integren té una
cabuda minsa i poc valenta per part dels
governants del nostre consistori.
Aquest element, tan necessari per cuidar el nostre entorn i per fixar les normes
fonamentals de la relació amb els altres, de
tan transversal que és es torna transparent
quan s’intenta aplicar a casa nostra.
Cal, doncs, concentrar els esforços
a definir i detectar millor com podem

reforçar la conducta cívica de tots elaborant un Pla Director de Civisme, revisant l’ordenança vigent, repensant el
model d’agents cívics, donant valor a
la seva tasca (ara per ara desdibuixada
i amb gran inseguretat jurídica), creant
protocols d’actuació entre serveis per tal
de millorar l’eficàcia de les accions, fent
campanyes de sensibilització (tal com la
nostra coalició va demanar incloure en el
plec de clàusules tècniques del concurs
del servei d’escombraries), repensant els
horaris d’alguns equipaments, implementant sancions no només econòmiques
sinó també de reparació del dany a través
d’hores de servei comunitari.
A més, podríem pensar quins comportaments individuals basats en la meva comoditat acaben repercutint en el benestar
de tota la comunitat, sense perdre de vista
que, tal com deia aquell, “la meva llibertat
acaba on comença la de l’altre”.
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Jaume
Oliveras

Portaveu del
Grup Municipal
d’ERC-Acord
pel Masnou

Federico
de las Heras
Portaveu del
Grup Municipal
del PP

Frans Avilés
Portaveu del
Grup Municipal
del GIM

Qui té por de la cultura?
El passat 11 de desembre, el Ple de
l’Ajuntament del Masnou va aprovar el
pressupost per unanimitat per a aquest
any 2015. Però, aquesta no va ser l’única
unanimitat. Tota l’oposició es va posar
d’acord per retallar el pressupost de
Cultura. I, molt especialment, l’Espai
Escènic Ca n’Humet, una de les novetats més reeixides d’aquest mandat. El
Masnou, per primera vegada, té una
programació estable en teatre, música
i dansa en un espai dignificat. Aquesta,
entre d’altres, va ser alguna de les retallades aprovades en l’àmbit cultural.
Les partides que es van incrementar per
part de l’oposició, en molt casos, no es

podran ni aplicar i, en d’altres, són partides doblades sense sentit. Darrere de
tot això hi ha una concepció arcaica i
conservadora de la cultura. La cultura
no és una distracció per passar el temps,
com pensen alguns, la cultura és un element cabdal que ajuda a cohesionar i a
fer avançar una societat.
El suport a la creació artística i cultural és el nervi d’una societat que es vulgui moderna, culta i avançada. La política cultural també és un servei públic que
serveix per dinamitzar l’economia i la
promoció del nostre municipi. Per això,
hem engegat projectes com el de “Terra
de Mar”, a partir de la Casa de Cultura,
que esperem que aviat sigui una realitat.

Un projecte que rehabilita el nostre patrimoni i el revalora. No entendre que la
cultura també forma part del que han de
ser els fonaments de l’estat del benestar
porta els grups de l’oposició a no tenir
projecte cultural per al Masnou. Malgrat
el 21 % de l’IVA cultural que va imposar
el ministre Wert i malgrat aquells que li
volen seguir les passes en l’àmbit local,
la resposta dels masnovins i masnovines
ha estat omplir cada cap de setmana
l’Espai Escènic Ca n’Humet. I també ha
estat la resposta de les entitats i grups
amateurs i professionals que contribueixen cada cap de setmana a consolidar
la programació cultural del Masnou. Tirarem endavant.

Govern de la Generalitat.
Anys perduts
Quan els polítics no es dediquen a governar, ho paguem tots. El 2014 va ser
un any perdut a Catalunya i el 2015 serà
el mateix.
La “plaga” d’eleccions catalanes —
tres en cinc anys— són el símptoma visible de l’únic que els polítics catalans,
dirigits pel president Mas i l’adjunt de
facto, Sr. Junqueras, desitgen que visualitzem; o sigui, els seus partits i les seves
sigles per damunt de tot, CiU-ERC, ERCCiU. “Tanto monta monta tanto” (sic).
I quan dic per damunt de tot, dic
per damunt de la corrupció, per damunt
de les brutals retallades en sanitat, per
damunt de la seva pèssima gestió educativa i per damunt de la seva inefable

política econòmica, on prevalen les partides absurdes —i, per tant, despeses
absurdes— a les quals sotmeten tots els
catalans. És l’autèntic espoli dels nostres
governants. Ens furten a mans plenes de
polítiques serioses i govern per a tots.
En el seu lloc s’omplen de càmeres
televisives —ben subvencionades—,
d’imatges i més imatges d’ells amb ells
mateixos. Estan encantats de conèixer-se. I encara més d’exhibir-se en uns
mitjans de comunicació que en qualsevol país del món occidental haurien estat
clausurats per ruïnosos i sectaris. I aquí
no passa res... fins que un bon dia passi.
I és bo recordar l’estat de les coses,
perquè al Masnou no hem estat aliens a
aquestes polítiques nefastes de la Generalitat. Aviat s’editarà en “no-do” català, i

potser llavors trobarem divertides situacions que avui es revesteixen de solemnitats principesques.
Llegia a la premsa que el nostre
Govern dedicarà els SEUS esforços i els
NOSTRES diners a crear estructures d’Estat. Però quines estructures poden crear
si no són un Estat ni tenen mandat per a
això? Ni el tindran. Més temps distraient
el personal i més diners de tots. Mentrestant, els ajuntaments només hem
rebut promeses buides, projectes fallits
i xecs sense fons. La ciutadania, la gran
damnificada.
El 27-S unes altres eleccions més, posin-li el nom que vulguin. Són autonòmiques i punt. Amb la seva llei d’Hondt,
les seves quotes territorials i, és clar, la
seva TV3.

Pressupost 2015
Doncs sí, el que semblava impossible
—rere els fracassos del Govern municipal
a les últimes votacions més importants,
com la d’impostos, que en alguna ocasió
va portar l’Equip de Govern a retirar-ne
de l’ordre del dia l’aprovació o, fins i tot,
renunciar de forma prèvia a sotmetre’l a
votació— finalment s’ha aconseguit: s’han
aprovat per unanimitat els pressupostos
municipals que han de regir aquest 2015.
Aquesta unanimitat pot portar a engany, ja que —com el seu nom indica—
significa que tots els regidors van votar
afirmativament la proposta, però intueixo
que els 10 regidors que formen el Govern
municipal no van tenir més remei que
“pujar-se al carro” i votar afirmativament.
M’explico.
Cert és que la iniciativa de presentar
els pressupostos correspon al Govern,

però en aquest cas, si s’han aprovat ha
estat gràcies al treball, esforç, col·laboració
i generositat dels 11 regidors que no formen el Govern. Efectivament, després de
moltes jornades de treball conjunt, vam
ser capaços de consensuar una proposta
alternativa al pressupost presentat pel Govern, proposta que finalment és la que ha
estat aprovada per unanimitat.
Al nostre entendre, el pressupost
finalment aprovat és sensiblement millor a l’inicialment presentat, atès que
garanteix, amb els recursos econòmics
suficients, dues àrees de moltíssima importància, com són els serveis socials i
promoció econòmica. En concret, s’augmenten els recursos a ajudes socials i es
consolida la partida del Pla d’Acció Social
que, incomprensiblement, el Govern havia eliminat. Aquest fet garantirà que totes aquelles persones que encara ho estan

passant malament puguin tenir les seves
necessitats bàsiques cobertes (ajudes a
l’habitatge, menjar, subministraments,
beques menjador, etc.), ja que s’ha destinat a aquestes partides prop de 133.500
euros més. I, d’altra banda, s’augmenten
els recursos destinats al servei d’inserció
laboral, així com al foment de l’emprenedor, tot això per un import que ronda els
50.000 euros, fet que permet seguir estimulant en l’àmbit municipal la creació de
llocs de treball.
També, i a proposta del nostre grup,
s’han incrementat les partides destinades
al Consell d’Infants, a promoció de l’esport
i al control de la legionel·la, entre d’altres, i
s’ha creat una partida específica per crear
un nou sistema de comunicació amb el
ciutadà via Whatsapp, a través del qual
pugui, no només relacionar-se i comunicar incidències, sinó dur a terme tràmits.
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AGENDA.

Del 26 de gener fins al 10 de març

GENER

FEBRER

Dilluns 26

Diumenge 1

Sala Joan Comellas (Edifici Centre)

Exposició: Topografies.
Atlas mèdic-artístic
De Cori Mercadé i Laia Martí Puig,
a cura d’Assumpta Bassas, amb la
col·laboració del Museu d’Història
de la Medicina de Catalunya.
L’exposició es podrà visitar fins al
28 de febrer en el següent horari:
dijous i divendres, de 17 a 20 h, i
dissabtes d’11 a 14 h.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 27
18 h / Sala polivalent de
la Biblioteca Joan Coromines

Xerrada de sensibilització
per a la prevenció
del maltractament
a la gent gran
A càrrec de Jordi Muñoz Iranzo, advocat i membre de l’Associació per
a la investigació del maltractament
a les persones grans (EIMA), coautor de la Guia per fer front al maltractament de les persones grans, de
la Diputació de Barcelona.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dijous 29
19 h / Escolàpies del Masnou

Conferència:
A què podem jugar?
Ho organitza: AMPA Escolàpies del Masnou

Divendres 30
18 h / Ca n’Humet

Cuina creativa:
Entrepans originals
S’ensenyarà a preparar entrepans
diferents al gust de tothom.
Activitat gratuïta dirigida a joves
de 12 a 18 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte 31
18 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Presentació de la
delegació del Maresme
de la Fundació Dr.
Iván Mañero
La Fundació Dr. Iván Mañero és
una ONGD compromesa amb el
procés de transformació i desenvolupament de l’Àfrica Occidental,
especialment de Guinea Bissau, un
dels països més pobres i necessitats del món, però sense oblidar la
població més necessitada de casa
nostra. Si en voleu saber més, aneu
a la pàgina 25 d’aquest butlletí.
Ho organitza: Fundació Dr. Iván Mañero

30

10.30 h / Ca n’Humet

Concert homenatge
a Xesco Boix (per
commemorar el 30è
aniversari de la seva
mort)
Interpretat pels alumnes dels programes d’iniciació de l’EMUMM.
Acte gratuït amb invitació
Ho organitza: EMUMM

12.30 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Concert d’hivern Escola
Municipal de Música
Acte gratuït amb invitació
A càrrec dels conjunts instrumentals i les corals de l’EMUMM. En
aquesta ocasió, s’estrena l’orquestra de l’escola, que interpretarà
peces de diversos estils passant
de músiques tradicionals a temes
més moderns.
Ho organitza: EMUMM

Dimarts 3
18.30 h / Sala polivalent de la
Biblioteca Joan Coromines

Conferència “Santa
Maria del Mar i el barri
del Born”
A càrrec de Jaume Crosas
Tot seguir hi haurà un col·loqui
obert a la participació del públic
assistent.
Acte per a socis i no socis amb
invitació.

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

18 h / Ca n’Humet

Vine a conèixer els
Diables del Masnou
Activitat gratuïta dirigida a joves
de 12 a 18 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i
Colla de Diables del Masnou

20 h / Can Malet, segona planta

Conferència: “Trobant
sentit en les dificultats”
A càrrec de Jaume Llenas, advocat.
Conferència seguida d’un col·loqui
obert a la participació del públic
assistent.
Ho organitza: Temps i Compromís

Dissabte 7
9 h / Plaça de Ramón y Cajal

Mercat de segona mà
Compra i venda d’objectes de segona mà. Vintage. Reciclat.
Ho organitza: ADAC

D’11 a 13.30 h / Mercat Municipal

Festa del 20é Aniversari
del Mercat
Vine a celebrar l’aniversari del
Mercat i et convidaran a cava.

Ho organitza: Associació de Venedors del
Mercat Municipal

De 10 a 14 h / Edifici Centre

Disseny i tècniques de
muntatge de bijuteria
Últim dia d’inscripció: 4 de febrer.
Inscripció per correu electrònic:
info@sarplataygemas.com
Ho organitza: Fem Fira

11.30 h / Biblioteca Joan Coromines

Hora del conte: Núvols
A càrrec de la Companyia Patawa.
Adreçat a infants de 0 a 3 anys.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Dimecres 4
De 18 a 19.30 h / Biblioteca Joan
Coromines

BiblioLAB “L’armari
de l’Olívia”
A càrrec de Marta Roig
Laboratori de lectura adreçat a
infants de 4 a 9 anys acompanyats
de les seves famílies. Places limitades, cal inscripció prèvia a la
biblioteca. Més informació sobre
l’activitat al Facebook de la Biblioteca: http://www.facebook.com/
BibliotecaJoanCoromines
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Divendres 6
De 17 a 18 h o de 18 a 19 h / Espai familiar - ludoteca Pau Casals

Juguem Jugant:
taller de màscares
per Carnestoltes
Màxim 24 infants per hora. Apunta-t’hi al 600 800 148.
Ho organitza: Comissió de lleure infantil de
Luz del Alba
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Diumenge 8
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 galeries de 27 km. Cal inscripció prèvia
a museu.nautica@elmasnou.cat
o al tel. 93 557 18 30.
Ho organitza: Museu Municipal de Nàutica
del Masnou

Dilluns 9
19.30 h / Can Malet 2a planta
(c/ Sant Felip, 2)

Conferència: “La cultura
com a estructura d’Estat”
A càrrec de Joan Manuel Tresserras,
conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya entre els anys 2006 i 2010, i
Quim Torra, advocat, editor i escriptor.
Ho organitza: Òmnium - Secció local Alella,
el Masnou i Teià

Dimarts 10
18.30 h / Sala polivalent de la
Biblioteca Joan Coromines

Conferència: “Pau Casals,
un músic per la pau”
A càrrec de Xavier Chevarria
Tot seguit hi haurà un col·loqui
obert a la participació del públic
assistent. Acte per a socis i no
socis amb invitació.

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Dijous 12
17.30 h / Biblioteca Joan Coromines

Taller de Carnestoltes de
màscares i maquillatge
A càrrec de Pequemon.
Cal inscripció prèvia. Per a nens i
nenes a partir de tres anys.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

18 h / Plaça - Edifici Roger de Flor

Dijous Gras, benvinguda
del Rei Carnestoltes
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte 14
20 h / Altell de les Bruixes

Rua Diabòlica
(Carnaval 2015)
A les 20 h, cercavila amb sortida
de l’Altell de les Bruixes. A les 22
h, espectacle, música, manduca
de bruixa, foc i gresca per a tots
els públics.

Ho organitza: Colla de Diables del Masnou
amb la col·laboració de l’Ajuntament del
Masnou

Diumenge 15
11 h / Jardins dels Països Catalans

Rua de Carnaval
(Carnaval 2015)
Rua, concurs de carrosses i comparses i actuació infantil.
A les 11 h, cercavila pel municipi
amb final i lliurament de premis als
jardins dels Països Catalans. A les
13 h, actuació infantil amb el grup
d’animació Encara Farem Salat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i
Comissió de Festes

De 12 a 14 h / Plaça d’Ocata

Swing a Ocata
Ballada de Lindy Hop.
Ho organitza: Ple de Swing

Dimarts 17
18.30 h / Sala polivalent de la
Biblioteca Joan Coromines

Conferència: “El poeta
i la natura: poesia
i paisatge”
A càrrec de Pere Ballard.
Tot seguit hi haurà un col·loqui

obert a la participació del públic
assistent. Acte per a socis i no
socis amb invitació.

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Dimecres 18
17 h / Plaça de Ramón y Cajal

Dimecres de Cendra.
Crema del Rei
Carnestoltes
i sardinada popular
Tothom de dol. Cercavila i crema del Rei Carnestoltes amb la
col·laboració del Centre Obert
Maricel.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària al
voltant de la novel·la
El carreró dels miracles,
de Nagib Mahfuz
Conduirà la tertúlia l’escriptora M.
Carme Roca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Dijous 19
10 h / Arxiu Municipal

Taller de recuperació
de la memòria històrica
A través de la documentació
d’imatges del fons de l’arxiu
fotogràfic municipal, amb la col·
laboració de tots els assistents,
recuperarem una part de la memòria del nostre poble.
Ho organitza: Arxiu Municipal

Divendres 20
18 h / Ca n’Humet

Cuina creativa: Sushi
(segona edició)
Activitat gratuïta dirigida a joves
de 12 a 18 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h / Els Vienesos

Curs de cuina japonesa i de
bombons per a enamorats
Més informació: Tel. 600 800 148

Ho organitza: Comissió de lleure per adults
de Luz del Alba

18.30 h / Biblioteca Joan Coromines
Sala polivalent

Celebració del Dia
de la Llengua Materna
Lectura de poemes en diverses
llengües.

Ho organitza: Associació UNESCO-Masnou

Dissabte 21
De 10 a 14 h / Edifici Centre,
carrer d’Itàlia, 50

Disseny i tècniques de
muntatge de bijuteria
(nivell iniciació)

No us perdeu cap de les activitats que es fan a la vila
Últim dia d’inscripció: 18 de febrer.
Inscripció per correu electrònic:
info@sarplataygemas.com
Ho organitza: Fem Fira

11.30 h / Biblioteca Joan Coromines

Hora del conte Històries
que pengen d’un fil
A càrrec de Carles Benseny.
A partir de 4 anys. Per a més
detalls, visiteu la pàgina de Facebook de la biblioteca: http://www.
facebook.com/BibliotecaJoanCoromines

Divendres 27
19 h / Biblioteca Pública Joan
Coromines

Conferència:
“La construcció
identitària de la segona
generació: joves
musulmans”
A càrrec de Najat Driouech Ben
Moussa

Ho organitza: Associació UNESCO- Masnou

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

20 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre: Pensaments
secrets
Direcció: Lluís Soler. Amb: Àlex
Casanovas i Mercè Pons.
Preu: 10 € (entrades anticipades a
www.quedat.cat o a taquilla dues
hores abans de l’espectacle)

Dissabte 28
17.30 h / Ca n’Humet

Jornada de J de Jocs
Activitat gratuïta dirigida a joves
de 14 a 29 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i
J de Jocs

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Diumenge 22

MARÇ

18 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre familiar: La
pastissera i els follets
Preu: 3 € (entrades anticipades a
www.quedat.cat o a taquilla dues
hores abans de l’espectacle)
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Gent del Masnou

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

Dijous 26
De19 a 20.30 h / Ca n’Humet

Curs de coaching per a
joves (segona sessió)
Curs dirigit a joves entre 16 i 29
anys. Curs gratuït dirigit a joves
d’entre 16 i 29 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Diumenge 1
12 h / Parc esportiu de Pau Casals

6a. Celebració de
Catalunya i Andalusia
al Masnou
Festa popular, actuacions i menjar
tradicional.
Ho organitza: Centre cultural i de lleure
Luz del Alba

Dimarts 3
18.30 h / Sala polivalent de la
Biblioteca Joan Coromines

Conferència: “Les
dones treballadores
i la dictadura”
A càrrec de Nadia Varo.
Tot seguit hi haurà un col·loqui
obert a la participació del públic
assistent.

Acte per a socis i no socis amb
invitació.

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

nautica@elmasnou.cat o al tel.
93 557 18 30.

Ho organitza: Museu Municipal de Nàutica
del Masnou

Carnaval
2015

Dimarts 10

Dissabte 7
11.30 h / Biblioteca Joan Coromines

Hora del conte Contes
per menjar
A càrrec de Joan Boher.
Adreçat a infants de més de 4
anys.

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

19 h / Ca n’Humet

Taller per aprendre
a ballar swing
Activitat gratuïta dirigida a joves
de 18 a 29 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i
Ple de Swing

De 19 a 21.30 h / Espai Escènic
Ca n’Humet

Concert de gospel de
l’Escola d’Emma Calvo
i Combo jazz en benefici
de l’entitat Esquima
El servei de bar de Ca n’Humet
estarà obert. Preu: 5 €
Ho organitza: Esquima

De 21 a 00 h / Ca n’Humet

Ballada de swing
Activitat gratuïta dirigida a joves
de 18 a 29 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i
Ple de Swing

Diumenge 8
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 galeries de 27 km.
Cal inscripció prèvia a museu.

18.30 h / Sala polivalent de la
Biblioteca Joan Coromines

“La malaltia d’Alzeimer,
un nou repte social
i científic”
Dijous, 12 de febrer

A càrrec de Jordi Camí.
Tot segut hi haurà un col·loqui
obert a la participació del públic
assistent.
Acte per a socis i no socis amb
invitació.

18 h / Plaça de l’edifici Roger
de Flor
Dijous Gras, benvinguda
del rei Carnestoltes.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Dissabte, 14 de febrer

20 h / Altell de les Bruixes
Rua Diabòlica
20 h Cercavila, amb sortida a
l’Altell de les Bruixes.
22 h Espectacle, música, manduca de bruixa, foc i gresca per
a tots els públics.

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

Ho organitza: Colla de Diables del Masnou amb la col·laboració de l’Ajuntament
del Masnou

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 (el
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.
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 sobre
aquesta activitat i la resta que
es realitzen per a joves a Ca
n’Humet, es pot trucar al 93
540 32 07, consulteu l’app del
PIJ Masnou, envieu un correu a
canhumet@elmasnou.cat o feu
la consulta presencialment a Ca
n’Humet.

Diumenge, 15 de febrer

11 h / Jardins de Països Catalans
Rua de Carnaval amb
comparses i carrosses
11 h Cercavila pel municipi
amb final i lliurament de
premis als Jardins de Països
Catalans
13 h Actuació infantil amb el
grup d’animació Encara Farem
Salat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i
Comissió de Festes

Dimecres, 18 de febrer

17 h / Plaça de Ramon y Cajal
Dimecres de Cendra
Tothom de dol, cercavila i crema del Rei Carnestoltes amb la
col·laboració del Centre Obert
Maricel i, tot seguit, sardinada
popular.
A la pàgina 8 d’aquest butlletí hi
trobareu d’altres activitats per
preparar el Carnaval destinades,
especialment, al públic infantil.

Servei a domicili
Verdures del Maresme,
del pagès a casa.
Tenim pa de baguet.
C/ Navarra, 76, cantonada Cristòfol Colom - 08320 El Masnou
Tel. 93 540 40 04 - Mòbil 627 21 23 16
http://facebook.com/fruittistavero

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

www.bentechnology.com
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PEL NOSTRE ANIVERSARI

ET DONEM EL DOBLE!
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El pèl
per a qui
ho vulgui

*Consulti les condicions d’ús a www.nomasvello.es

FOTODEPILACIÓ · TRACTAMENTS FACIALS · TRACTAMENTS CORPORALS · NETEGES FACIALS

2 ZONES
PER

30€

*

Gaudeix de la fotodepilació a un
preu d’Aniversari.
¡Aprofita i celebra-ho en el teu
centre més proper!

*Mès informació a www.nomasvello.es
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