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CARTA DE
L’ALCALDE

Un govern en marxa
Un cop constituït el nou Govern municipal, amb el cartipàs i les responsabilitats assignades,
toca posar-se a treballar per tirar endavant projectes ja iniciats en l’anterior Govern, així com
els nous compromisos adquirits per a aquesta nova etapa, engegada gràcies al suport i a
l’entusiasme de les persones que ens han fet confiança. Després de gaudir d’una intensa
Festa Major i del cicle festiu d’estiu, on destaca com cada any el Festival de curtmetratges
Fascurt i una nova edició del Ple de Riure, hem de posar fil a l’agulla pel que fa a l’acció de
Govern. Fer una empenta decidida a bona part de les inversions compromeses per a aquest
any 2015 és el repte immediat d’aquest Govern. Hem iniciat també l’elaboració d’un Pla
d’Actuació Municipal i estem posant en funcionament el Consell de la Vila, dos dels compromisos imminents que vam assumir. Amb l’ajut econòmic de la Diputació de Barcelona,
hem finalitzat tot el procés d’adquisició del Casinet. Per fi l’Ajuntament tindrà la propietat de
tot l’edifici, ja que fins ara només disposava de la part de l’antic cinema, però no dels baixos,
que eren propietat de l’ONCE.
Voldria desitjar a tots els masnovins i masnovines un bon estiu. Ens espera una tardor carregada de reptes per al nostre municipi. I també unes eleccions al Parlament de Catalunya
que no seran unes eleccions qualsevol. La Diada Nacional de l’11 de Setembre marcarà una
campanya electoral que culminarà el 27 de setembre. El país necessita obrir una nova etapa.
I el Masnou també haurà d’estar compromès amb el procés cap a la sobirania del nostre país.
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institucional

Jaume Oliveras i Noemí Condeminas van signar l’acord de Govern el 13 de juny, abans de l’acte de constitució del nou consistori.

ERC-AM-MES i CiU pacten
amb l’objectiu de millorar
l’estat del benestar de
la ciutadania del Masnou
La votació a favor dels edils encapçalats per Noemí Condeminas va fer
possible la investidura de Jaume Oliveras

E

l dia 13 de juny Jaume
Oliveras i Maristany va ser
investit alcalde del Masnou.
Perquè això fos possible, va
comptar amb els vots a favor de la
seva formació política, ERC-AM-MES,
i també dels de CiU, companys a
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SOBIRANIA

Les dues formacions reclamen
la sobirania de
Catalunya

l’Equip de Govern durant el mandat
2011-2015, encapçalat per Pere Parés. Poc abans de l’acte institucional,
Noemí Condeminas, com a primera
dels edils electes de CiU després de
la renúncia de Pere Parés, va signar
amb Jaume Oliveras el pacte de Go-

vern. Segons el document signat, les
dues formacions polítiques s’uneixen per formar un Equip de Govern
que millori l’estat del benestar del
conjunt de la ciutadania del Masnou
i per contribuir al procés cap a la sobirania del poble català.

GERARD POCH

Per treballar per aquests objectius,
la tasca de govern s’estructurarà
al voltant de sis gran eixos o conceptes: la cohesió social, per evitar
l’exclusió i facilitar l’accés als serveis públics; el desenvolupament
econòmic per fer del Masnou un
referent en l’àmbit de l’emprenedoria; la millora de la qualitat dels
espais públics, amb la finalització
de projectes emblemàtics com el
Parc Vallmora i la cura constant de
carrers i places; fer de la cultura
un motor del municipi, amb una
sòlida xarxa d’equipaments cívics;
la modernització dels canals de
comunicació de l’Ajuntament i,
finalment, la participació activa en
el procés de construcció del nou
estat català lliure i sobirà.

El nou Govern
vol contribuir
a treballar
per la cohesió
social
PLA d’ACCIÓ
MUNICIPAL

A partir dels
eixos del pacte
de Govern,
s’elaborarà
el Pla d’Acció
Municipal
MILLORA DE
VORERES I VIES

La millora de
les voreres i
carrers és un
dels objectius

Sílvia Folch

Eduard Garcia

Portaveu d’ERC-AM-MES

Portaveu de CiU

En aquest mandat hi ha la ferma
voluntat de millorar l’estat del benestar del conjunt de la ciutadania
del Masnou i contribuir cap al procés de sobirania del nostre país des
de l’àmbit municipal.
Per tirar endavant els diferents
reptes i projectes que encarem
aquests quatre anys cal tenir un
govern fort i estable, i és per això
que estem satisfets de l’acord de
Govern assolit amb els companys
de Convergència Democràtica i
Unió. El rigor, la seriositat i el compromís de treball marcaran l’acord
de Govern.

executant els projectes. Segons els
càlculs, es podria aprovar un primer esborrany al mes de setembre,
que després se sotmetrà a debat
per acabar aprovant el document
definitiu al mes d’octubre.
Entre les actuacions destacades que es volen dur a terme
es troben la confecció d’un pla
d’acció social, un pla de xoc per
a la millora de voreres i carrers,
l’estalvi energètic, la neteja de la

L’entrada al govern de CiU neix des
de la responsabilitat que sempre
ha caracteritzat la nostra formació. I neix amb la voluntat de donar estabilitat al Govern municipal
i, de retruc, a la vila. Cal recordar
que, fruit dels resultats electorals,
aquesta és l’única possibilitat de
formar govern amb dues forces;
qualsevol altra combinació n’hagués necessitat tres o quatre. El
pacte al qual hem arribat amb
ERC-AM-MES permetrà el desenvolupament de pràcticament
la totalitat del nostre programa
electoral. La nostra presència, així
com les responsabilitats que tindrem dins l’Equip de Govern, han
de permetre seguir amb les polítiques socials engegades el mandat
passat, mantenir l’equilibri pressupostari i créixer econòmicament i
responsablement, i finalitzar els
principals projectes iniciats el
mandat passat, com el Parc Vallmora i el Complex Esportiu.

via pública, la convivència amb els
animals domèstics i el foment de
l’ocupació.

GERARD POCH

Aspectes comuns a treballar
L’acord signat es concreta en un
extens document que recull tots
els compromisos adquirits pel nou
Equip de Govern i que haurà de
servir de base i guia per a l’elaboració del Pla d’Acció Municipal. En
aquest segon document, que encara es troba en fase de preparació, es fixen les estratègies que se
seguiran des de totes les àrees i regidories del Consistori per tal d’assumir i acomplir des de la gestió
municipal els compromisos adquirits i el calendari en què s’aniran

COHESIÓ SOCIAL

El nou consistori després de l’acte del 13 de juny.
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INSTITUCIONAL

El Ple de l’Ajuntament
aprova les retribucions
del nou consistori

SÒNIA HERNÁNDEZ

A més, també va aprovar la creació de diferents comissions,
la constitució dels grups municipals o el model d’imprès de declaració
sobre béns patrimonials, entre altres

Un moment de la sessió
del 9 de juliol.

E

l Ple de l’Ajuntament, a la
sessió extraordinària del
9 de juliol, va aprovar les
que seran les retribucions
dels regidors i regidores que formen
part del consistori per al mandat
2015-2019. A aquest concepte,
l’Ajuntament dedicarà, anualment,
uns 540.000 euros. El sou de l’alcalde, amb dedicació exclusiva, s’ha
establert en 55.000 euros bruts, en
aplicació de la Llei de Racionalització
i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL). Aquesta xifra suposa un
12% menys que al mandat anterior,
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calculat proporcionalment tenint
en compte que Pere Parés tenia una
dedicació de mitja jornada. Per al
mandat 2015-2019, s’han establert
un total de 7 dedicacions (entre exclusives i parcials), que es distribuiran
segons les responsabilitats de cada
edil. Les retribucions que rebran
oscil·len entre els 21.600 i els 48.000
euros anuals, depenent de si ocupen
alguna tinença d’alcaldia, si en són
portaveus i de la dedicació que tinguin. La regidora Sílvia Folch, tinenta
d’alcalde segona i coordinadora de
l’Àrea de Serveis Generals, va ser l’en-

COST ANUAL

Les retribucions dels regidors i regidores
suposaran
una despesa anual de
540.000 euros

carregada de defensar i justificar la
proposta presentada. Va fer incidència en el fet que no s’han incrementat
les retribucions dels regidors i regidores de l’actual Equip de Govern, i
també va fer explícita la defensa de la
dedicació de tots els regidors i regidores que en formen part, una dedicació que ha de ser reconeguda econòmicament per “reivindicar la gestió
política municipal”. La regidora va fer
al·lusió al compromís dels edils per
treballar i donar un impuls important
a la gestió municipal i al funcionament de l’Ajuntament. Igualment,
va explicar que la distribució de la
càrrega de responsabilitats s’havia
fet a partir dels eixos que estructuren
el programa de govern pactat entre
ERC-AM-MES i CiU, segons els quals
es comprometen a treballar per la cohesió social, la promoció econòmica,
el manteniment de la via pública, la
cultura i la millora de la comunicació
amb la ciutadania.
Aquests càlculs van ser un dels
punts més discutits del Ple. El portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA-E,
Màxim Fàbregas, va presentar dues
esmenes que pretenien una rebaixa
i un estalvi de 90.000 euros anuals.
D’una banda, Fàbregas va criticar l’increment de dedicacions a set i va reclamar que les dedicacions es limitin
a un total de 5, per a la qual cosa va
fer referència a un pacte al qual es va
arribar en mandats anteriors. D’altra
banda, també va proposar una rebaixa en les retribucions de cada regidor
i regidora. Les esmenes no van ser
admeses perquè només van comptar
amb el suport d’ICV-EUiA-E (2 vots)

i de Ciutadans (3 vots). L’Equip de
Govern va votar-hi en contra (ERCAM-MES i CiU, 11 vots) i la CUP-PA (2
vots), el PSC-CP (2 vots) i el PP (1 vot)
s’hi van abstenir.
La proposta de retribucions només va comptar amb els vots a favor
de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES
i CiU, 11 vots). La resta de grups van
votar-hi en contra i ho van justificar
de maneres similars. El portaveu més
contundent va ser Màxim Fàbregas,
d’ICV-EUiA-E, qui va afirmar que en
les distribucions de dedicacions i
sous havien “primat els interessos
personals”, per la qual cosa “hem de
criticar l’alcalde”, a qui acusa d’haver
“comprat l’alcaldia a canvi de donar
4 dedicacions a CiU”. En la mateixa
línia es va pronunciar Frans Avilés, de
Ciutadans, qui es preguntava si les
retribucions responen a les necessitats del poble o a “les necessitats
personals d’alguns regidors”. Avilés
també va denunciar que s’ha produït
un increment econòmic en aquest
aspecte del 15 %. Tots els partits de
l’oposició van considerar els sous desproporcionats, com ho va manifestar
també la representant de la CUP,
Sandra Miras, que exigeix que les dedicacions dels representants municipals no superin dues vegades i mitja
el salari mínim interprofessional. De
la mateixa manera, Ernest Suñé, del
PSC-CP, i Federico de las Heras, del PP,
van manifestar el seu desacord atès
que creuen que no hi ha proporció
entre les assignacions econòmiques
i les tasques encomanades d’alguns
dels membres del Govern.
Retribucions dels regidors
a l’oposició
Abans d’aprovar els sous de l’alcalde i
de la resta de l’Equip de Govern, el Ple
va sotmetre a aprovació les assignacions econòmiques als membres de
la corporació i als grups municipals.
Segons la proposta presentada, cada
grup municipal rebrà 1.700 euros, i
per cada regidor adscrit 500 euros.
A més a més, per a les assistències
als plens municipals i altres reunions
d’altres comissions i organismes
municipals, es destinen uns 197.000
euros. Màxim Fàbregas també havia
presentat dues esmenes per reduir
els imports proposats pel Govern i
que havien de suposar un estalvi del
20 %. La resta de grups a l’oposició
van retreure al portaveu d’ICV-EUiA-E
la manca de temps per estudiar les

ASSIGNACIÓ REGIDORS AMB DEDICACIÓ
(Retribució bruta anual 2015)

Alcalde dedicació exclusiva 55.000,00 euros
Sr. Jaume Oliveras i Maristany
Tinenta d’alcalde dedicació exclusiva 48.094,00 euros
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, regidora delegada de Promoció
Econòmica, Serveis Generals, Seguretat Ciutadana, i Acció
Cívica. Coordinadora de l’Àrea de Serveis Generals. Portaveu
del grup municipal d’ERC-AM-MES.
Sra. Noemí Condeminas i Riembau, regidora delegada d’Acció Social i Gent Gran. Coordinadora de l’Àrea de Comunitat i
Persones.
Tinent d’alcalde dedicació parcial (50 %) 24.047,00 euros
Sr. Ricard Plana i Artús, regidor delegat d’Urbanisme i Activitats. Coordinador de l’Àrea de Territori.
Regidor/a dedicació exclusiva 42.435,90 euros
Sr. Jordi Matas i Claramunt, regidor delegat d’Hisenda,
Esports i Habitatge.
Sra. Meritxell Blanch i Daura, regidora delegada d’Ensenyament, Igualtat i Infància.
Regidor/a dedicació parcial (75 %) 31.826,93 euros
Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, regidor delegat de Mobilitat i
Via Pública; i de Manteniment, Serveis Municipals i Paisatge.
Sra. Neus Tallada i Moliner, regidora delegada de Turisme,
Cultura i Joventut.

ASSIGNACIÓ REGIDORS SENSE DEDICACIÓ
(Import brut anual 2015)

Tinent d’alcalde 21.587,80 euros
Sr. Eduard Garcia i Gebani, regidor delegat de Projectes i
Obres. Portaveu del grup municipal de CiU.
Regidor govern 17.364,10 euros
Sr. Albert Alfaro i Giró, regidor delegat de Salut Pública i
Consum.
Sr. Romà López i Bolart, regidor delegat de Medi Ambient.
Regidor/a portaveu 15.017,60 euros
Sr. Frans Avilés i Salazar, regidor. Portaveu del grup municipal de Ciutadans.
Sra. Sandra Miras i Martínez, regidora. Portaveu del grup
municipal de la CUP-PA.
Sr. Màxim Fàbregas i Añaños, regidor. Portaveu del grup
municipal d’ICV-EUiA-E.
Sr. Ernest Suñé Nicolás, regidor. Portaveu del grup municipal
del PSC-CP.
Sr. Federico de las Heras i Garrido, regidor. Portaveu del
grup municipal del PP.
Regidor/a 13.140,40 euros
Sra. Stella Parodi i Barriga, regidora
Sr. Joan Fontcuberta i Tort, regidor
Sra. Laia Noy i Oliveras, regidora
Sra. Elena Crespo i Garcia, regidora
Sra. Mónica González i Huerva, regidora

seves propostes. Tot i que va comptar
amb el suport dels tres edils de Ciutadans, les esmenes no van prosperar
perquè van tenir el vot en contra de
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU,
11 vots); la CUP-PC, el PSC i el PP s’hi
van abstenir. La proposta va prosperar
només amb el vot a favor de l’Equip
de Govern, tots els grups de l’oposició
van votar-hi en contra. Els portaveus
dels diversos grups municipals van
criticar que no s’hagués aprofitat
l’ocasió per fer més rebaixes, ja que
encara hi havia marge per a l’estalvi.
La regidora Sílvia Folch va voler aclarir
que s’han reduït les assignacions als
grups municipals en un 32 %.
També es va aprovar el punt referent al personal eventual, que tampoc no va estar exempt de debat. Els
grups de l’oposició critiquen l’increment del 19 % que ha experimentat
la retribució de la persona que es farà
càrrec del Gabinet d’Alcaldia. Amb un
argument similar a l’utilitzat per defensar les retribucions dels regidors,
Sílvia Folch va explicar que aquesta
persona assumiria un volum més
gran de feina respecte a mandats anteriors i que es farà càrrec de coordinar la secretaria personal de l’alcalde,
coordinar i supervisar la comunicació
de l’Ajuntament, impulsar i coordinar
les polítiques de participació ciutadana i vetllar per la transparència en
aquesta relació i comunicació amb la
ciutadania.
Altres punts aprovats al Ple
• Règim de sessions del Ple, de la Junta de Govern Local i de les comissions
informatives. Aprovat per unanimitat.
• Delegació de competències del Ple
a altres òrgans municipals. Aprovat
per unanimitat.
• Constitució dels grups municipals i
del nomenament dels portaveus. El
Ple en resta assabentat.
• Creació de les comissions informatives i nomenament dels membres
de cada comissió i de la Comissió
Especial de Comptes. Aprovat per
unanimitat.
• Nomenament dels representants
municipals per a diferents organismes. Aprovat per unanimitat.
• Aprovació del model d’imprès de
declaració sobre béns patrimonials a
efectes de la seva publicació al portal
de transparència de l’Ajuntament del
Masnou, segons el model tipus de la
Diputació de Barcelona. Aprovat per
unanimitat.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Promoció Econòmica dóna
suport a les empreses de
recent creació per consolidar
o reorientar la seva activitat

SÒNIA HERNÁNDEZ

Un 56 % dels negocis creats amb l’assessorament municipal ha superat
les dificultats dels primers anys

Tot x l’Hort i la Planta és un dels comerços que s’ha adherit al programa de tutories.

E

l Servei de Creació i Consolidació d’Empreses de
la Regidoria de Promoció
Econòmica està duent a
terme una campanya de tutories i
assessorament a les empreses creades amb la col·laboració del Servei,
en els darrers anys, especialment
a aquelles que han manifestat alguna problemàtica des de la seva
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creació. Un estudi elaborat al 2014
va analitzar l’índex de supervivència i la situació en què es trobaven
les 240 empreses que es van crear
entre el 2008 i el 2012. A partir
d’enquestes i entrevistes amb els
emprenedors i responsables de les
empreses, es va saber que el 56 %
dels negocis es mantenen oberts,
mentre que un 44 % no va sobre-

SUBVENCIÓ

Les empreses
que reuneixin
les condicions
podran optar a
una subvenció
de fins a 3.000 €

viure. Aquestes xifres són sensiblement diferents al que diu l’informe
GEM (Global Entrepreneurship
Monitor), segons el qual més del 60 %
de les empreses creades entre el
2009 i el 2011 han cessat la seva
activitat.
L’estudi també va revelar que a
les empreses ateses des del Servei
de Creació i Consolidació els man-

cava formació i eines de gestió per
consolidar i fer créixer el projecte.
Un cop detectades les dificultats
que travessen i les mancances
que pateixen, el pas següent ha
estat oferir el servei de tutoria per
aportar les eines i els coneixements
necessaris per encarar la situació
actual i el futur, i, en els casos que
calgui, replantejar els plans d’empresa. Segons les previsions, aquestes tutories, que es duen a terme
als mateixos negocis, finalitzaran al
mes de novembre.
Actualment, s’està duent a terme el mateix estudi per a les empreses creades al 2013.
Subvencions per a empreses creades entre els anys 2014 i 2015
Una altra manera de fomentar l’activitat de les empreses de creació recent són les subvencions a empreses creades al Masnou des de l’1 de
gener de 2014 i fins al 31 d’octubre
de 2015. Per poder optar a aquestes
subvencions el projecte ha d’haver
generat com a mínim un lloc de treball d’una persona que es trobi en
situació d’atur prèviament. La subvenció serà del 50 % del pressupost
d’inici d’activitat, amb un màxim de
3.000 euros per beneficiari.
Les bases es poden consultar a
la pàgina web del Centre d’Empreses Casa del Marquès www.casadelmarques.cat i al web municipal
www.elmasnou.cat. Les persones
interessades també poden posar-se
en contacte amb el Centre d’Empreses Casa del Marques, al telèfon
93 557 17 70.

Verònica
i Natàlia
Tot x l’Hort
i la Planta

Quan vau crear el vostre negoci?
Com va sorgir la idea?
El vam crear a l’octubre del 2013. Les
dues tenim carreres en d’altres temàtiques, no trobàvem feina de les nostres
disciplines i, com que ens agradava
molt el tema de l’hort i l’ecologia, vam
pensar a muntar alguna cosa que hi
estigués relacionada. En un principi,
la idea era que només fos una botiga
per a l’hort, però la demanda del barri
ha fet que ens dediquem també a la
floristeria.
Vau crear l’empresa amb l’assessorament del Servei de Creació i Consolidació d’Empreses de l’Ajuntament.
Com valoreu el servei?
Molt bé. Li posem un deu. El personal
ens va ajudar moltíssim. Ens va ajudar
a fer el Pla d’empresa i sempre que hi
contactàvem ens ajudaven. Sobretot
ens van ajudar amb el tema econòmic,
que no en teníem ni idea.
Com va la botiga?
Estem contentes, perquè anem progressant, però ens falta que ens coneguin més. És complicat treballar així
perquè les altres botigues fa 40 o 50
anys que hi treballen, i ser nova, que
et coneguin, que la gent canviï d’hàbits i confiï en el teu treball és el que
costa. Ho aconseguim, però ens costa
el doble.

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

SÒNIA HERNÁNDEZ

La Verònica i la Natàlia són les propietàries del negoci.

“Va bé que
vingui gent de
fora a ajudar-nos, amb
idees noves,
que arribi allà
on no arribem
nosaltres”

Com valoreu el servei de tutoria que
s’ofereix ara?
A tot el que sigui ajudar i col·laborar, i
que ens ajudin, hi estem obertes. Ens
ho van oferir i de seguida vam dir que
sí, perquè nosaltres tenim una visió molt
subjectiva, estem aquí cada dia, i de vegades va molt bé que vingui gent de fora,
amb idees noves que arribi allà on no
arribem nosaltres. És molt útil. Ens aporten idees i ens posa les piles. Ens dóna
ganes, ens motiva, ens estimula. I això
fa falta, després de més d’un any i mig.

la taverna
EL TASTET
Plats i tapes de qualitat
Peix fresc de temporada
Hamburgueses de vedella del Pirineu fetes a mà
PL. D'OCATA, 9 · EL MASNOU · 93 176 37 00 · DILLUNS TANCAT
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COMUNITAT

L’Ajuntament adquireix
el Casinet
La Diputació ha fet una aportació de 364.000 euros per poder fer front a la compra

MIREIA CUXART

L’

Ajuntament ha recuperat
per al patrimoni municipal la totalitat d’un dels
equipaments emblemàtics
de la història i de l’activitat lúdica
i cultural: el Casinet. El 13 de juliol,
l’alcalde, Jaume Oliveras, i el director general adjunt de Coordinació
i Recursos Humans i Generals de la
Direcció General a Madrid de l’ONCE,
Jorge Íñiguez, van signar el contracte de compravenda del Casinet.
Les dues plantes altes ja eren titularitat de l’Ajuntament, però la
planta baixa –de gairebé 450 metres
quadrats– era, fins ara, propietat de
l’ONCE, qui l’havia llogat a l’Ajuntament. Des de l’estiu de 2012, el
Casinet funciona com a espai d’oci
i cultural, i ha acollit diverses activitats, com ara exposicions d’arts plàstiques. Al març de 2013 es va signar
el contracte d’arrendament amb
opció a compra. Finalment, l’Ajunta-

L’edifici d’el
Casinet està
situat a la plaça
de la Llibertat.

ment ha optat per comprar-lo, i els
dos primers anys de lloguer han estat descomptats del preu final. L’adquisició ha estat possible gràcies a la

subvenció de 364.000 euros rebuda
per part de la Diputació de Barcelona. L’import total de l’adquisició ha
estat de 400.000 euros.

ARXIU MUNICIPAL

El Casinet, un edifici
amb molta història
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Imitant l’empenta de l’incipient burgesia del Casino, al darrer
quart del segle XIX, alguns membres pertanyents a la classe
mitjana del Masnou van decidir crear una societat pròpia per
cobrir les seves necessitats de lleure. D’aquesta manera, va néixer el Centro Coral Unión Masnouense, popularment conegut
com el Casinet, que fou situat a l’antiga masia de Can Corbera,
ubicada entre les places de la Llibertat i de Jaume Bertran. Com
a centre d’oci, aquesta entitat organitzava nombroses activitats
de caire cultural, pedagògic i lúdic, destacant les concentracions sardanistes que es realitzaven a les places que envoltaven
la seu. A mitjan segle XX, l’entitat es transformà en la Sociedad
Cultural Nueva Unión Masnouense, tot just quan es plantejà la
construcció d’un nou edifici a l’emplaçament del desaparegut
Café de las Delicias, a la mateixa plaça de la Llibertat, i fou inaugurat al desembre de 1952.

Una imatge antiga de l’equipament, que va ser inaugurat l’any 1952.

L’escola bressol municipal
Sol Solet ja té 10 anys
Alumnes, exalumnes, famílies, docents i autoritats celebren l’aniversari amb una festa

F

a 10 anys que es van obrir
les portes de Sol Solet,
la primera escola bressol
municipal al Masnou. Per
commemorar la seva primera dècada de funcionament, el dissabte 11
de juliol a la tarda, va tenir lloc una
festa que va reunir l’equip docent,
l’alumnat actual, exalumnes, familiars i, també, representants tant del
consistori actual com de l’Equip de
Govern que la va inaugurar fa deu
anys.
L’acte es va obrir amb els parlaments de la directora de l’escola
bressol, Dolors Oliveras, qui va
agrair la feina feta a totes les persones que s’havien implicat en
aquest projecte durant aquests
deu anys i va destacar que “l’escola
té el mateix equip educatiu que
als seus inicis i que els records i
les anècdotes són molts, tenint en
compte que la primera promoció
d’infants són ara adolescents de 13
anys”. La directora, juntament amb
Beth Jordà, Alba Hernández, Núria
Bravo i Nati Herrador han contribuït en l’educació de 215 infants en
tots aquests anys.
També hi va intervenir la recent
estrenada regidora d’Ensenyament, Meritxell Blanch, qui va tenir
paraules d’agraïment per a tots els
seus antecessors al càrrec –Carme
Giol, Màxim Fàbregas i Noemí Condeminas–, també presents a l’acte
conjuntament amb altres regidors.
Blanch també va fer esment dels
alcaldes anteriors i, evidentment,
de l’equip docent, “que al llarg
d’aquests anys ha estat una referència per a moltes famílies, que
han sabut mantenir-ne la qualitat i
el servei que ofereix des del primer
dia”. L’últim a parlar va ser l’alcalde,
Jaume Oliveras, qui precisament fa
10 anys va ser també present a la
inauguració com a vicepresident

L’espectacle infantil va fer passar una bona
estona, sobretot als més petits.
tercer de la Diputació de Barcelona.
Oliveras va recordar que fa 10 anys
es va explicar que la inauguració
de l’escola bressol es feia, curiosament, 100 anys després que al
1905 al Masnou es construís la
primera escola pública del poble:
l’Escola Ocata. Oliveras afegia, ara,
que l’any 1933 el Masnou va ser
nomenat benemèrit per ser el primer municipi que va comptar amb
una escola de pàrvuls municipal.
Per tant, “el compromís amb l’escola pública al Masnou ve de lluny i
és una tradició que cal continuar”,
va afegir.
No és possible concebre cap
centre educatiu sense la participació activa de les famílies i elles van
ser les que més van gaudir de la
festa posterior, amb un espectacle
infantil i una xocolatada.

Ara fa deu anys, l’Ajuntament va fer el primer pas en la creació
d’una xarxa d’escoles bressol municipals al Masnou per donar
resposta a una necessitat educativa i social, però ara són ja
dos els centres d’aquestes característiques al municipi. L’Escola Bressol La Barqueta es va obrir cinc anys després, al 2010.

Dolors Oliveras

Directora de l’Escola Bressol
Municipal Sol Solet
Fa 10 anys vam començar les cinc
educadores inaugurant l’escola i
penso que aquest fet és el que fa
que ens faci tanta il·lusió poder celebrar aquest aniversari. Vam passar de cooperativa a ser
subrogades per Clece i també hem vist diferents governs al
consistori. Any rere any hem anat evolucionant, però sempre amb el mateix sentiment de sentir-nos l’escola bastant
nostra, amb una línia pedagògica, uns valors i una manera
de portar a terme l’educació dels infants molt nostra. Sempre hi ha coses a millorar, a canviar i a aportar de nou, però
sense perdre de vista les necessitats dels nens i nenes i les
famílies, que sense la seva confiança no podríem portar a
terme el nostre projecte. La valoració d’aquests 10 anys és
molt positiva i esperem poder anar realitzant aquesta tasca
que tant ens agrada molts més anys.

EL MASNOU VIU JULIOL 2015
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Tasta la nova hamburguesa
amb crema catalana
Melody del Masnou

@cellerdelmar
cellerdelmar

Especialistes en elaborats

Venda de vins, caves, licors i una mica de tot

Carnisseria Cal Tete. C/ Almeria, 35 - El Masnou. Tel. 93 555 94 19
Obrim els diumenges al matí de 10 a 13.30 h

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

Vine i tasta’ls!

Mercat del Masnou - Parada 41-42
C/ Itàlia, 50 - Tel. 93 540 83 90

TASTA ELS NOSTRES PRODUCTES D’ELABORACIÓ PRÒPIA
Massa de bunyols llesta per cuinar i preparar fàcilment a casa · ”Pinchitos” de bacallà · Brandada de bacallà

TAXI MASNOU 24H
695 797 939
Si ens truques per recollir-te al teu domicili
no et cobrem el trajecte des de la parada
fins al domicili.
Demana el teu cupó i tindràs viatges bonificats.
Cada 10 segells, 1 viatge bonificat.

VIU
El Masnou

fruitesiverdures_maria_rosa_elviu.indd 10

pollastres a l’ast
menjars preparats
begudes
llaminadures
gelats

15/5/14 15:56:42

Informació
municipal
i ciutadana

ANUNCIA’T A ‘EL MASNOU VIU’
Pg. Romà Fabra, 44 - El Masnou - Tel. 93 540 30 50
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Tel. 669 729 687 · viupublicitat@jpuig.cat

OBRES

Les obres del Parc Vallmora
avancen segons les previsions
Amb el moviment de terres, s’han trobat diversos pous d’aigua que s’estudien per al reg

L

es obres del Parc Vallmora,
que es van iniciar al mes de
maig, avancen segons les previsions. Actualment, ja s’estan
duent a terme els moviments de terres
a tota la zona, després que el 28 de
març es va celebrar l’acte institucional
d’inici de les obres, amb l’assistència
del conseller de la Presidència, Francesc Homs.
Els treballs de moviment de terres
han descobert la presència de dos
pous dels tres que s’espera trobar. S’estudia si tenen aigua, si es pot aprofitar
per al reg i si el seu cabal serà suficient
per abastir les necessitats del parc.
Una bona part del material obtingut
de l’excavació s’està reaprofitant per
a la mateixa obra, mentre que una
altra part s’està duent a un gestor de
runa. En la planificació de l’obra, s’ha

prioritzat l’execució de la urbanització
del Torrent Vallmora. Per fer-ho, ha
estat necessari prohibir el pas de vianants entre els carrers d’Eduard Toldrà
i d’Amadeu Vives. Un altre canvi en la
mobilitat de la zona ha estat que el carrer de Montevideo és de doble sentit
de circulació al tram comprès entre el
Torrent de Vallmora i el carrer de Maria
Canaleta. La circulació de vehicles i l’accés als aparcaments serà permesa, però
l’estacionament estarà prohibit en tot
el tram esmentat.
Entre els passos més immediats es
troba la intervenció en la prolongació
del carrer de Montevideo. Aquesta
zona limita amb les obres d’ampliació
del Complex Esportiu i s’està esperant
que l’empresa que realitza les obres
executi el mur de contenció de terres
per a la construcció de l’edifici.

ESTIU

Durant l’estiu
es preveu que
s’acabin els
moviments
de terres i
s’executin les
rases per al
pas d’instal·
lacions

Es preveu que al llarg de l’estiu s’acabin
els moviments de terres i s’executin les
rases per al pas d’instal·lacions.
Eduard Garcia, regidor de projectes
i obres, ha explicat que: “l’estat actual de
les obres ja permet fer-se una idea de la
dimensió de l’àmbit que ocuparà el futur parc. S’està realitzant el moviment de
terres, que potser és la feina més feixuga
i que més molèsties ocasiona als veïns:
pols, soroll, vibracions...; per això, demanem paciència als veïns més afectats, ja
que de ben segur aquestes molèsties es
veuran compensades pel benefici que
suposarà el parc un cop estigui acabat.
Ben aviat, començaran també les obres
que donaran continuïtat al Torrent Vallmora, amb l’objectiu que els veïns es puguin beneficiar de la seva urbanització
al més aviat possible, i que milloraran la
mobilitat del sector.”

RAÜL ANDREU

Es preveu que aquest sigui
l’aspecte del Parc Vallmora,
un cop finalitzat.

EL MASNOU VIU JULIOL 2015

13

TURISME

Finalitza la instal·lació dels indicadors
de l’itinerari “El Masnou. Terra de Mar”
La Regidoria de Turisme estudia oferir visites guiades el quart diumenge
de cada mes a partir del setembre

Aspectes a tenir en
compte sobre l’itinerari

RAMON BOADELLA

L’itinerari és bidireccional, es pot començar a Cal Ros de les Cabres o al
parc de Llac; per tant, s’acaba al lloc
oposat. El visitant que comenci pel
parc del Llac haurà de seguir els pals i
les banderoles que indiquin el sentit
cap a Cal Ros de les Cabres; en el cas
contrari, el visitant que comenci per
Cal Ros de les Cabres haurà de seguir
els pals i banderoles que indiquin el
sentit cap al parc del Llac.
Important: Els pals i les banderoles
ubicats al carrer de Roger de Flor, 23,
i a la cruïlla entre el carrer de Mossèn
Jacint Verdaguer i del Primer de Maig
marquen exclusivament el sentit que
ha de seguir el recorregut de l’itinerari, no la direcció que seguiria un
vianant aliè a l’activitat. A més a més,
cada panell informatiu conté una infografia que indica el lloc on es troba
el visitant i quin ha de ser el següent
punt de l’itinerari en funció de la ruta
que s’estigui fent.

Es van omplir totes les places a les visites guiades durant la Festa Major.

D

es de mitjan mes de
juny, s’ha dut a terme
la instal·lació de panells
informatius i altres indicadors sobre els punts de la vila que
formen part de l’itinerari turístic “El
Masnou. Terra de Mar”. L’objectiu fonamental d’aquesta proposta és donar rellevància al patrimoni artístic
i arquitectònic del municipi, per la
qual cosa proposa un passeig pels
punts amb més interès de la vila
des d’aquest punt de vista. Durant
la Festa Major, en el programa de la
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celebració, es van oferir passejades
guiades per aquest recorregut, que
van tenir molt bona acceptació per
part del públic i es van cobrir totes
les places. Passada la Festa, s’estudia la possibilitat de tornar a fer la
visita guiada. Segons la Regidoria
de Turisme, a partir del 27 de setembre és possible que s’ofereixin
més visites d’aquest tipus. Serà una
activitat d’una hora de durada per a
grups de 25 persones i amb reserva
prèvia per al quart diumenge de
cada mes.

APP

Es pot fer el
recorregut
per compte
propi amb
l’ajuda d’una
aplicació per
a dispositius
mòbils

Ara per ara, les persones que ho
vulguin ja poden fer el recorregut
individualment amb l’ajuda de les
instruccions d’una aplicació per a
dispositius mòbils. La instal·lació
de tots els elements informatius ha
quedat finalitzada aquest mes de
juliol. Les indicacions que es troben
a diversos punts dels carrers són senyals que s’emmarquen en l’itinerari
per poder seguir el recorregut, per
la qual cosa no s’han de confondre
amb indicacions pròpies de la via
pública per als vianants.

ESTIU

CEDIDA

L’Ankla Fest porta la música
‘underground’ per a totes les edats

E

l cap de setmana del 3 i
el 4 de juliol, els Jardins
de la Nimfa van acollir
l’Ankla Fest, un festival de
rock metal i música underground.
Durant dos dies, des de les set
de la tarda i fins a la matinada,

es van celebrar una quinzena de
concerts. L’associació Ankla Crew,
organitzadora de l’activitat amb
el suport de l’Ajuntament, n’ha fet
una valoració molt positiva. Als
concerts de la tarda, hi van participar famílies amb els seus fills i

Vine i aprèn català

CONCERTS

Es van celebrar una
quinzena de
concerts

filles. Els diners recaptats, tant de
la venda dels gots com de les begudes i samarretes, es va destinar
a cobrir les despeses del festival i
per a l’organització de lluita contra
el càncer HCXHC “Hardcore Hits
Cancer”.

OAC

Campanyes en
marxa a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana
• Matrícula alumnat nou
CFPAM, del 2 al 7 de setembre.
• El dia 29 de setembre, a l’OAC es
donarà cita per a la renovació
del DNI, que es farà el dia 7
d’octubre, a l’equipament del
Casinet (antiga ONCE) (carrer de
Barcelona, núm. 5).

EL MASNOU VIU JULIOL 2015
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FESTA MAJOR

Una Festa Major
que vol ser model
per a properes
edicions
La Comissió de Festes valora molt positivament
la resposta de la població a la creació de la llegenda
al voltant dels elements terra, mar i foc
FOTOS: RAMON BOADELLA
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U

n cop finalitzada la Festa
Major 2015, celebrada
amb el lema “Terra, mar
i foc”, tant l’Ajuntament
com la Comissió de Festes en fan
una valoració molt positiva. Enguany, com a fil argumental es va
voler reivindicar la importància
dels elements essencials per a la
construcció del tarannà dels masnovins i masnovines. Al voltant d’una
llegenda de tres nimfes (cadascuna
representava un dels elements), es
va crear un fil argumental per nodrir
de màgia i llegenda les propostes
del programa festiu, que incloïa una
setantena d’actes celebrats al voltant de la terra, el mar i el foc.
Festa participativa
La participació per part de la població del Masnou ha estat un dels trets
més ben valorats. La nomenada

recentment regidora de Cultura,
Neus Tallada, ha afirmat que van ser
dies “màgics i plens d’il·lusió”, com es
va poder veure a cadascuna de les
activitats programades. La regidora
també va voler remarcar el paper
de les entitats, “la seva incansable
col·laboració fa que tinguin un
destacada importància perquè la
festa esdevingui un èxit”. Igualment,
ha fet incidència en el suport de la
població en general, “la gran participació a les activitats denota que la
gent s’estima la Festa”. Neus Tallada
ja comença a pensar en la propera:
“el Masnou ha viscut una altra Festa
Major plenament participativa i
l’any que ve, més”.
La Comissió de Festes, l’òrgan
participatiu que col·labora amb
l’Ajuntament per a l’organització de
les celebracions més destacades,
també ha valorat molt positivaAl pregó, tres nimfes
aparegudes dels
elements essencials
–terra, mar i foc–
van donar nom a la
celebració.

Les persones
que vulguin
informar-se
sobre el
funcionament
de la Comissió
de Festes o
formar-ne
part es poden
posar en
contacte amb
la Regidoria
de Cultura, al
telèfon 93 557
18 53, o bé per
correu electrònic a l’adreça
electrònica
següent:
cultura@
elmasnou.cat.

ment el desenvolupament de la
Festa Major de Sant Pere 2015. L’organisme, reunit el dimarts 7 de juliol amb la presència de la regidora
de Cultura, Neus Tallada, i de l’alcalde, Jaume Oliveras, va transmetre
als dos edils la seva satisfacció pel
desenvolupament dels actes previstos. Especialment, es va destacar
la qualitat del pregó i l’ambient de
festa que van propiciar les 3.000
banderoles produïdes on es fixaven
els tres elements protagonistes: la
terra, el mar i el foc. Segons la Comissió de Festes, amb la utilització
d’elements simbòlics es contribueix
a reforçar un imaginari col·lectiu i
el sentiment de pertinença i d’identificació amb el municipi. L’organisme va demanar que per a les
properes edicions de la Festa Major
aquests elements es tornin a tenir
en compte.

La seguretat ciutadana també està
present a la Festa Major
L’alcalde del Masnou, Jaume Oliveras, com a anterior regidor
de Cultura va ser responsable de la programació i ha coincidit amb l’actual regidora a fer una valoració molt positiva del
desenvolupament de la celebració. Tot i així, l’alcalde també
ha lamentat l’incident ocorregut durant el castell de focs artificials del diumenge a la nit, quan una jove va resultar ferida
per una bengala de pescador que havia estat llançada en un
acte incívic. La persona responsable de l’incident va ser identificada gràcies a la col·laboració ciutadana i al treball de la
Policia Local. L’Ajuntament emprendrà accions legals contra
la persona responsable d’aquest acte de vandalisme i hi
exercirà una acció popular en contra. L’alcalde ha volgut recordar la importància del respecte i del civisme
durant les celebracions per poder-ne gaudir amb
tranquil·litat i amb una convivència òptima.
Amb la intenció de garantir la seguretat de tota la
població durant dates tan especials com la Festa
Major, la Policia Local va dur a terme diverses actuacions. Destaca l’aplicació de l’ordenança municipal reguladora de la publicitat, la venda i el consum
de begudes alcohòliques a les vies i espais públics.
S’han obert tres actes contra establiments que han
incomplert la normativa, en un cas amb la venda d’alcohol a un menor d’edat.
D’altra banda, també s’ha reforçat la vigilància, destinant
operatius específics, sobre els vehicles, ja que darrerament
s’havia detectat un increment en el nombre de furts i intents
de robatoris de vehicles. La regidora de Seguretat Ciutadana,
Sílvia Folch, també ha incidit en la importància del respecte i
del civisme per aconseguir una convivència satisfactòria, una
actitud que es complementa amb la presència i les actuacions
de la Policia Local.
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26
Divendres
El primer dia de Festa Major, el pregó
va ser la proposta més multitudinària.
Tot seguit, les actuacions musicals de les
dues formacions vinculades al municipi
–La Màlaga i, més tard, Delafé y las
Flores Azules– van endinsar el
públic en la Festa Major
2015.

27
Dissabte
Es va dedicar a la terra i, per
aquest motiu, es va centrar en
les activitats de cultura popular,
basades en la tradició i la
història del Masnou.
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28
Diumenge
El foc va ser l’element principal
del diumenge de Festa Major i les
seves diverses manifestacions van
anar apareixent al llarg de la
jornada intercalades amb
d’altres espectacles
festius.

29
Dilluns
Els més petits es van poder
acomiadar de la Festa Major amb
l’espectacle infantil a la platja d’Ocata,
mentre que els més grans van poder-ho
fer al concert i al ball tirat de l’Orquestra
Maravella. Aquesta última jornada
de festa, va ser dedicada a
l’element del mar.
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ORXATA
I GRANITZATS
NATURALS.
GELATS
I GALETES
SENSE GLUTEN.

Carrer Roger de Flor, 43

C/ Àngel Guimerà, 12, local 2
El Masnou
Tel. 667 744 762

Menú TAPES
Dijous nit / Menú curt 12 € / Menú llarg 18 €

Menú Burger
& Gintònic O CERVESA ARTESANA
Dilluns i dimarts nit / Clàssic 16 €

Can Ventura
des de 1964

Telèfon 93 555 01 88
www.restauranteorfila.es

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

Pollastres ecològics (per encàrrec)

Especialitat en arrossos i pollastres al forn.
Menjar per emportar-se. Vins i caves. Càtering

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

Menú take away diari (6,60€) i diumenge (15,50€)
Esmorzars, dolços, salats i de forquilla

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

Carrer Francesc Macià, 2

Nou Corsa.

EL NOU OH!
AMB INNOVACIONS
DE CLASSE PREMIUM

Desde 9.840 €

En el seu OPEL les
operacions de taller
tindran fins a un

25% de dte.
en peces

Taller distingit

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

El Fascurt continua sent un
festival de referència de l’estiu
La iniciativa de l’associació Akonga
ha tornat a batre rècords
de participació i assistència

CEDIDA

D

el 9 a l’11 de juliol el Festival de curtmetratges
del Masnou Fascurt va
celebrar la tretzena edició
batent rècords tant de participació
com d’assistència. Al Festival s’hi van
presentar gairebé 770 curtmetratges
d’arreu i es calcula que 2.500 persones van passar per la platja d’Ocata
per gaudir de les projeccions. L’organització ha valorat molt positivament
el resultat de l’edició d’enguany:
“estem molt satisfets amb aquesta
tretzena edició, tant per la quantitat
i qualitat dels curts rebuts com per
l’acollida del públic”.
A les seccions habituals de Ficció,
Animació i Undercurt s’hi van passar
32 curts seleccionats per l’organització i les novetats es van reservar per
al final de cada jornada, on les connotacions de terror que acostuma a
tenir el número 13 al cinema es van
fer paleses als curts, que van espargir
la por per la platja d’Ocata, convertint-se en “Una edició de por”, el lema
d’aquesta tretzena edició. També
entre les novetats, aquesta edició ha
comptat amb la secció fora de concurs “Curts playeros”. A més, el dissabte 11, a la sessió Curts el Masnou s’hi
van projectar els treballs de diversos
realitzadors del municipi.

TERROR

La 13a. edició
va fer referències al cinema
de terror

El festival també ha volgut afegir-se
a la celebració el 20è aniversari de
l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), projectant a l’Espai Escènic Ca n’Humet una
selecció dels millors curts dels darrers
vint anys realitzats per estudiants de
l’escola.

Marçal Tallada
Director

14 anys treballant, 13 edicions, 8
mesos l’any de producció, selecció
i programació, 7 dies de treball intens i 3 dies de festival. Fascurt és
un cúmul de sentiments, sensacions i emocions. L’any 2002, quan
vam iniciar aquesta aventura del
Fascurt, no ens podíem imaginar que arribaríem a fer 13
edicions. Les 3 darreres, amb un nou equip, hem aconseguit
fer créixer el festival pel que fa a l’afluència de públic, la gran
quantitat de curts que es reben i la qualitat del palmarès.
Pel que fa a aquesta 13a edició, ens sentim molt satisfets i
considerem que la idea d’acabar cada sessió amb un DJ a la
carpa de la guingueta ha estat un encert, ja que molta gent
ha gaudit de la festa durant els tres dies. El nostre més sincer
agraïment a tots els patrocinadors, col·laboradors, a l’Ajuntament i, sobretot, al públic, tots ells fan possible que continuem al peu del canó. Estem molt il·lusionats i per a nosaltres
serà una fita important arribar a la 15a edició.

La música ha tingut sempre un paper
important a les edicions del Festival
i, aquest any, també va comptar amb
l’animació dels discjòqueis 1D+9, Vito
Martini i Plusniners.
El Fascurt està organitzat per
l’Associació Akonga i té el suport de
l’Ajuntament del Masnou.

Palmarès 2015
El darrer dia del Festival, l’alcalde, Jaume Oliveras, i la regidora de Cultura,
Neus Tallada, van fer entrega dels
premis als guanyadors de l’edició
d’enguany, que van ser els següents:
Secció Ficció
Café para llevar
12’ Patrícia Font, Barcelona 2014
Secció Animació
Zepo
3’ César Díaz, Madrid 2014
Secció Undercurt
Te desconozco
4’ Toni i Juanlu Ruiz, Madrid 2014
Premi del públic
Nada SA
15’ Caye Casas i Albert Pintó, Barcelona 2014
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cultura

El Ple de Riure tanca
la seva XIX edició renovant
el compromís i l’entusiasme
del públic

Entre el 14 i el 18 de juliol, les places i la platja del municipi s’han omplert
de públic per gaudir de les propostes de teatre còmic i circ

E

l dissabte 18 de juliol va finalitzar el Festival Internacional
de Teatre Còmic Ple de Riure.
De nou, aquesta iniciativa ha
tornat a comptar amb el suport explícit del públic del Masnou i dels visitants, com ho ha demostrat la gran
afluència de públic que hi ha hagut a
totes les representacions. Entre el 14 i
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EMOCIÓ

L’espectacle de
Tortell Poltrona va emocionar el públic
assistent

el 18 de juliol, les places i la platja del
municipi s’han omplert de propostes
de circ i de teatre còmic. A més a més,
l’Espai Escènic Ca n’Humet va acollir,
la nit del dijous 16, l’espectacle de
Tortell Poltrona Post-Clàssic, que va
rebre l’ovació d’un públic emocionat
per haver viscut un dels moments
més emotius del festival.

El pallasso Pep Callau i la seva banda,
els Pepsicolen, van ser els encarregats
d’obrir el festival, amb la cercavila
pel mercat setmanal i el Mercat Municipal. La capacitat d’improvisació i
d’animar el públic de Pep Callau de
nou va fer evident la raó per la qual
és un convidat habitual del Ple de
Riure. Ja en marxa el Festival, també

va ser ovacionat per part del públic
l’espectacle del Circ Los, dijous a la
plaça de Marcel·lina de Monteys.
El divendres van començar els espectacles de platja, i ja des de l’inici
els dos espais marcats per al Festival
van acollir una gran afluència de
públic, que ha batut els rècords del
Ple de Riure. Es va rebre una reacció
entusiasta per part del públic després
de l’actuació de la Companyia del
Foc, l’última nit del Festival. El col·
lectiu d’artistes residents al Masnou,
LACAM, van ser els encarregats de
tancar el Festival fins a la propera
edició, i van tornar a demostrar que
tenen l’admiració i l’estima del públic
masnoví.
Durant la nit de divendres també
es va fer el lliurament de premis del
Concurs d’aparadors a les tres botigues que han resultat guanyadores:
Centpeus (primer premi), Can Rac (segon premi) i 4colors (tercer premi).

Sabater Centpeus, comerç guanyador del III Concurs
d’Aparadors Plens de Riure
El comerç Centpeus, de reparació de calçat, còpies de claus i comandaments, i esmolats, va guanyar el III Concurs d’Aparadors Plens de Riure, organitzat pel Festival
de Teatre Còmic. El seu va ser l’aparador més votat, en aconseguir 142 dels 343
totals. L’establiment va obrir les seves portes l’any 2013 i Raül Cid n’és el propietari.
Què li ha semblat la iniciativa del Concurs d’Aparadors Plens de Riure?
Francament, molt bona de cara a donar visibilitat al comerç de proximitat i, a la
vegada, animar el poble a participar en una iniciativa divertida. S’haurien de fer més accions com aquesta.
Com es va inspirar a l’hora de decorar l’aparador?
Primerament, vam fer un petit sondeig creatiu amb els familiars i amics que van col·laborar-hi. A l’aparador
vam voler mostrar tant la temàtica del Festival Ple de Riure com la de l’ofici que es fa al meu comerç. Per
això, les ulleres estan fetes amb xancletes i, dins de la recreació de l’emblemàtica carpa, hi ha un sabater
treballant. També vam voler donar molta importància a l’estiu, ja que pensem que el Ple de Riure i l’estiu són
dos conceptes que van lligats.
Quina valoració fa de l’activitat comercial del municipi?
És molt important intentar enfortir al màxim l’economia local i penso que s’està treballant molt des de Promoció Econòmica de l’Ajuntament per impulsar els negocis del Masnou. Tinc la sensació també que cada cop
més la gent fa les seves compres al municipi i aquest fet contribueix a la dinamització i reactivació econòmica
del poble. El Masnou ha passat de ser una ciutat dormitori a una ciutat activa on cada cop més comerços
obren les seves portes per oferir tot tipus de productes i serveis als ciutadans.
On és? Roger de Flor, 24 / sabateriacentpeus@gmail.com / Facebook: Centpeus

A la pàgina anterior, un moment de l’espectacle del Circ Los. En aquesta pàgina, d’esquerra a dreta i de dalt a baix, imatges de les actuacions de la Companyia
LP, Pep Callau, Gorka Ganso, Tortell Poltrona, Acrobarouf, Peyu i Cirque Hirsute. FOTOS: GERARD POCH
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ENTREVISTA

M. Pilar Ibern
“Gavina”

Amb l’alimentació vegetariana ecològica vaig descobrir una cuina fascinant, que m’agradava moltíssim i que
era una festa de color, i vaig començar
a compartir-ho amb els meus amics.
Aquí van començar a néixer les meves
primeres classes i el meu primer llibre,
tot va anar enllaçat amb el fet de compartir el que em va ensenyar la meva
àvia: l’amor a la cuina. Vaig descobrir
que, a més, era el meu sistema de
sanació personal i, des de llavors, que
intento compartir-lo amb el món a través dels meus tallers i classes i, també,
als mitjans de comunicació.

L’amor per la cuina que li va encomanar la seva àvia,
sumat a la seva recerca personal entorn a la cuina
vegetariana terapèutica han fet que la gastronomia
es converteixi en la seva professió. És xef a domicili,
professora de cuina, assessora nutricional i també
escriptora. Ja ha escrit set llibres –els tres últims,
guardonats amb el premi Gourmand Cookbook. A
més, col·labora habitualment amb els mitjans de comunicació, entre ells, a la primera rotativa ecològica
del país. Creu en la gastronomia entesa com a art i el
seu tret distintiu és la cuina emocional: el que sentim
quan cuinem es transmet als aliments. La podeu conèixer més àmpliament a www.lacuinadegavina.org.

A través de tallers, seminaris, articles i publicacions difon l’alimentació vegetariana. Cada vegada hi ha
més gent que s’hi afegeix. Quins
són els beneficis més evidents?
Què és el més difícil quan es comença?
És un canvi perquè, actualment, el
nostre dia a dia no ajuda, no ens ajudar a portar una dieta equilibrada. En
la nostra cultura ancestral es menjava
molt més bé que no pas ara, la gent
no abusava tant de les proteïnes i
prenia molts més productes de l’hort
i cereals. No hi havia problemes de
colesterol o d’àcid úric, que és el que
hi ha a l’actualitat. Aquests problemes
vénen a causa d’un excés de sobrealimentació i mala combinació dels
aliments. De fet, una de les principals
coses en què estic més ficada ara és
en l’assessorament nutricional holístic,
on ensenyo a la persona a adquirir uns
hàbits alimentaris adequats a la seva
persona i, per tant, no hi haurà mai
una dieta única. Faig un tractament
holístic en el qual ensenyo a menjar i
miro les actituds de vida d’aquella persona en concret, les seves emocions
i per què aquella persona necessita
menjar d’una manera o d’una altra.

Professora de cuina i assessora
nutricional holística

Vostè es diu M. Pilar, però tothom
la coneix com Gavina. D’on ve
aquest sobrenom?
De la meva adolescència, que em va
marcar molt el llibre Joan Salvador
Gavina, i els amics em van començar
a dir Gavina pel personatge que
identifica aquest nom. De fet, ara,
als 51 anys, he materialitzat realment l’objectiu de Joan Salvador
Gavina, un personatge que anava
contracorrent, que creia que la vida
no era només menjar les restes i que
s’han d’aprendre altres coses per un
mateix.
I la seva afició per la cuina, com va
començar?
Doncs justament per la persona que
em va regalar aquest llibre: la meva
àvia. La seva actitud a la cuina és el
que em va fascinar: la pau, la serenor
i l’amor que transmetia a la cuina.
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Creu en la capacitat medicinal dels
aliments. De quina manera cal utilitzar-los per sentir-nos més bé?
Vaig tenir una infància i una adolescència bastant dura, era una noia
anèmica i amb un sistema muscular
molt dèbil (vaig passar cinc vegades
per quiròfan per problemes d’ossos) i,
als 19 anys, em van diagnosticar una
malaltia prou difícil. Vaig conèixer un
metge higienista, un naturòpata, i a
partir d’aquí em vaig endinsar en l’alimentació vegetariana.
El fet de canviar l’alimentació
em va fer descobrir que, en un any,
el meu organisme va fer un canvi
radical: vaig perdre pes d’una manera natural, vaig estimular el sistema
immunològic i em va pujar el nivell
de ferro a la meva sang. Per tant, vaig
deixar d’estar anèmica, i també trista i
deprimida per culpa del meu sistema
nerviós, totalment mal alimentat.

Quins canvis importants i fàcils
hauríem d’introduir a la nostra alimentació diària per tal que siguin
saludables? I quin és l’aliment rei?
L”ingredient” imprescindible és la
consciència. Ser conscient que el que
mengem és el que farà que el nostre
cos funcioni bé o no. L’altre “ingredient” essencial és l’actitud que nosaltres tinguem davant dels aliments,
les emocions. Les emocions són molt
importants a la meva cuina.
La nostra base de l’alimentació
han de ser els aliments vius, que ens
donin vida, que alimentin els nostres
budells amb enzims (les fruites, les
verdures...). Després, els cereals inte-

L’alimentació vegetariana ecològica ha
canviat la vida de la
Gavina.

grals ecològics, de reabsorció lenta,
que ens ajudaran a tenir energia al
llarg del dia. I, després, les proteïnes
–preferentment d’origen vegetal– i, si
són d’origen animal, sempre combinades amb quelcom verd, per poder-les
alcalinitzar. Si una persona té un mitjà
alcalí no pot fer créixer cap fong que
després es pugui convertir en un

Sempre intento cercar la
cuina de l’alegria que sigui
gustosa, no la cuina del càstig
i repressora
quist, en un tumor, en un càncer a la
llarga. Per tant, la base de la meva dieta és intentar buscar l’equilibri d’àcid
alcalí. Amb un 75 % d’alcalí i un 25 %
d’àcid el cos té un perfecte equilibri.
I aquells que busquen abaixar el
pes, hi ha algun aliment que ajudi
a aprimar?
Donar prioritat a fruites i verdures
fresques i reduir, sobretot, el gluten. Si
tu deixes de menjar pa, per exemple,
i el substitueixes per unes crackers de
castanya, de farina de fajol o de quinoa, perds pes en molt pocs dies. Cal
també donar més importància a fruites i verdures, i a les proteïnes d’origen

Les emocions són molt
importants a la meva cuina,
el que sentim quan cuinem es
transmet en els aliments

Robert Sisteré

vegetal. Es poden perdre 5 kg perfectament en un mes i, a més, pujarà el
nostre ànim perquè tindrem el nostre
sistema nerviós més ben alimentat.
Reduir el gluten, els sucres i els greixos
saturats són els tres puntals que s’han
d’eliminar per restablir l’equilibri i tenir
un pes òptim. I aprendre a utilitzar les
espècies!
Parli’ns, doncs, de les espècies. El
plaer és una de les sensacions que
provoca un bon menjar però, a
més, afirma que existeixen els aliments afrodisíacs.
El darrer llibre que he escrit es diu
Les 69 receptes més afrodisíaques de
la cuina vegetariana i va néixer de la
necessitat de restablir la meva pròpia
salut. En un moment determinat em
van diagnosticar fibromiàlgia. Val a dir
que jo no hi crec en aquest terme, crec
en la inflamació deguda a diversos

factors perquè en posar una etiqueta
a una persona l’estàs ancorant a aquella malaltia.
Buscant ingredients que fossin
antiinflamatoris, vaig descobrir que
les espècies tenien un poder antiinflamatori meravellós, que els bolets
xiitake també ho eren i que, si reduïa
el gluten i un seguit d’ingredients
que m’acidificaven el cos, notava una
diferència abismal. Aquí va ser quan
vaig descobrir que el rebost d’Afrodita
era l’ajuda perquè el meu cos físic funcionés millor i, a més, em provocava
un plaer immens perquè les espècies
són molt més gustoses, fan que el
menjar tingui vida i alegria. Intento
sempre cercar la cuina de l’alegria que
sigui gustosa, no la cuina del càstig i
repressora.
Els seus llibres han estat guardonats en tres ocasions amb el
prestigiós premi Gourmand World
Cookbook. Ens pot avançar de què
parlarà el proper?
Es basarà en la cuina fàcil i saludable
per a tots els públics, que faciliti la
vida, la salut, a través de la cuina. Serà
un llibre on no hi haurà res de gluten,
moltes espècies i parlaré molt de les
virtuts curatives dels aliments.
Com va arribar al municipi i quin
plat li inspira el Masnou?
Buscava un lloc on sortís de la ciutat
i em sentís connectada amb la natura però pogués baixar fàcilment a
Barcelona, i el Masnou em va agradar
perquè tenia el mar i la muntanya –de
fet estic vivint davant d’un parc– i
sento que estic amb el mar i la terra
al mateix temps. I això m’equilibra
moltíssim.
Quant al plat que m’inspira, com
que és un poble de mar i ara que és
estiu, faria una amanida amb una salsa
d’algues.
Amb la seva experiència com a professora de cuina, ens explica una
recepta d’estiu fàcil perquè puguin
fer tots els masnovins?
Sí, de fet la docència és una de les
coses que més m’agrada, sobretot els
tallers de cuina amb nens i adolescents que fem al Masnou, perquè des
de ben petits aprenguin a gaudir del
menjar.
La recepta és una crema freda que
jo anomeno “La copa Afrodita” i porta:
remolatxa, maduixes del Maresme, suc
de llimona i iogurt de cabra i, a la base,
una crema d’alvocat amb llimona, iogurt de cabra, sal, pebre i comí.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Imatges del record
La platja és un dels principals patrimonis naturals
que té el Masnou. A la imatge podem acostar-nos
a una escena de bany als anys cinquanta. Darrere
els banyistes s’arrengleren les casetes de bany, que
podien ser de propietat o de lloguer. Al fons podem
veure la via del tren ja electrificada i, de dreta a esquerra, destaquen tres edificis: Cal doctor Martínez,
Can Viaina i Can Pau Estapé (que ja no existeix).
Autora: Teresa Torres
Donació: Família Vendrell
Procedència: Arxiu Municipal del Masnou (AMM), fotografia
núm. 13246

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 el canvi del passeig del mar en pintar de nou els bancs amb
un color més clar. Fa una sensació més viva, alegre i més neta.
Rosa M. Pagès

l í n ia directa

No m’agrada

No m’agrada l’estat de les dutxes a la platja
d’Ocata. És una llàstima, ja que tenim una platja preciosa. S’haurien de substituir per poder
donar un bon servei als banyistes.
Anna Maria Parera

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.

FE D’ERRATES: El Masnou VIU deixa constància que al número 75 del butlletí municipal, a l’article titulat “Es compleixen 36 anys d’ajuntaments democràtics”, no es feia
esment al fet que Josep Azuara no va optar a la reelecció l’any 2003. Tampoc no es deia que, tot i que CiU va guanyar aquesta cita electoral, el pacte entre el PSC, ICV-EUiA
i ERC va fer alcalde Eduard Gisbert.
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ENTITAT

J de Jocs

Sílvia
Serrano
Presidenta

CEDIDA

Quins beneficis creu que aporten els jocs de taula?
Sens dubte, els jocs de taula són una opció d’oci molt
saludable que permet trobar-se cara a cara amb altra gent i compartir una bona estona. Hi ha jocs que
ajuden a desenvolupar la concentració, la memòria,
l’agudesa visual, les capacitats comunicatives, etc.;
però el principal benefici és que permet socialitzar-se.

CEDIDA

L’entitat programa habitualment sessions de joc per a joves a Ca n’Humet.

Una mostra dels jocs de què disposa l’entitat.
J de Jocs es va fundar el 28 d’abril de
2012. La idea va sorgir després d’una
sessió de jocs en família, quan els seus
fundadors van pensar que la seva
passió, cada vegada més en alça, segurament podria ser compartida amb
moltes altres persones a la vila. Van
pensar que seria ideal disposar d’una
plataforma on es posessin d’acord
persones interessades a jugar a alguns
jocs particularment complexos, com
podria ser el cas de Juego de tronos
de tauler.
Actualment, l’entitat té 32 socis,
amb una mitjana d’edat de 35 anys.
Cada mes organitzen una trobada a
Ca n’Humet, a les quals acostumen
a assistir entre 10 i 15 persones. Allà
posen a disposició dels participants
tot tipus de jocs, i animen els socis
perquè portin també els seus propis
jocs de casa. Hi ha jocs de cartes,
de daus, de tauler, d’estratègia, abstractes, col·laboratius, de gestió de
recursos, de subhastes, de rol, de posicionament de treballadors...

Ara bé, no s’hi trobarà pas el Monopoly ni el parxís. Tot i el que es podria
pensar, la majoria dels jocs s’adrecen
a majors de 14 anys. De fet, l’associació es dirigeix a un públic adult,
el soci més jove té 24 anys i el més
gran, 60. Si bé reconeixen que hi ha
un mercat important de jocs de taula
dirigit a nens, molts d’altres tenen
una estratègia i una mecànica complexes, motiu pel qual als menors els
costaria treure’n el suc. Els nens més
petits són benvinguts a les trobades,
sempre que vinguin acompanyats
d’un adult que se’n faci càrrec.
Fins ara, l’activitat més ben rebuda de les que han organitzat ha
estat la que van fer per la Festa Major:
van construir una versió gegant del
Carcassonne i van dedicar una tarda
a jugar a aquest joc i totes les seves
expansions (ampliacions del joc base
que afegeixen nous elements, regles,
dinàmiques o jugadors). El joc va tenir
molt bona acollida i una gran afluència de públic.

És una tradició que s’ha perdut amb les noves tecnologies?
No hi ha cap dubte que actualment l’entreteniment
en general passa per una pantalla, ja sigui de l’ordinador, del mòbil, del cinema o de la tele. Els jocs de taula
durant molt de temps van anar perdent popularitat,
però d’uns anys fins ara se n’ha revifar l’interès i cada
vegada hi ha més persones que queden, es troben
i es miren a la cara per jugar. A d’altres països, com
Alemanya, aquesta afició està molt més estesa i és
habitual jugar-hi en família, amb amics o fins i tot amb
companys d’empresa. Cada any s’organitzen nombroses fires i trobades de jocs, es publiquen molts jocs
nous i s’atorguen premis als millors jocs de l’any. Aquí
cada vegada ens hi assemblem més.
Quins són els jocs que tenen més èxit?
Per a una persona que encara no s’ha introduït en el
món dels jocs de taula, aquells que més agraden són
els jocs coneguts amb el mot anglès de fillers: tenen
una mecànica de joc senzilla que es pot explicar en
pocs minuts, la durada d’una partida és inferior a
una hora i no requereixen gaire espai físic ni temps
de preparació abans de començar a jugar. Nosaltres
recomanem començar a introduir-se en aquest món
amb fillers com el Saboteur, el Love letter, el Bang!
o algun joc col·laboratiu com La isla prohibida, tots
presents a les nostres trobades.
Quines característiques s’han de tenir per ser un
bon jugador?
Depèn moltíssim del joc, però principalment paciència, visió estratègica i sang freda. Per gaudir és important no posar-se nerviós i pensar que cada moviment
és important però no definitiu, que pots fallar en algun moment i així i tot sortir-ne victoriós. També s’ha
de saber perdre i no enfadar-se.
És difícil seguir els vostres jocs?
A la nostra ludoteca tenim tot tipus de jocs: des dels
més senzills i ràpids com el Pick-a-perro (15 minuts)
fins als més complexos i de llarga durada com l’Eclipse
(fins a 6 hores).

Com contactar-hi:
info@jdejocs.org / www.facebook.com/JdeJocs
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TRIBUNA POLÍTICA

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

Sílvia Folch
Portaveu del
Grup Municipal
d’ ERC-AM-MES

Assumint responsabilitats
Tot just fa dos mesos que en les darreres eleccions municipals ERC-AM-MES
ha estat la força més votada, fet que
ha significat que, assolit un pacte de
govern amb Convergència i Unió, el
passat 13 de juny, el Masnou tingués
novament un alcalde republicà. L’estructura organitzativa s’ha definit en

Eduard
Garcia
Portaveu del
Grup Municipal
de CiU

Estiu 2015
Els mesos de juny i juliol són mesos que
es viuen amb gran intensitat a la nostra
vila. Amb marcat caràcter mediterrani,
el tret de sortida de l’estiu el dóna la revetlla de Sant Joan, que deixa pas seguidament a la Festa Major, per Sant Pere.
Després d’aquests dies, el Fascurt i el Ple
de Riure prenen el relleu.
Enguany, la Festa Major ha comptat

Francisco
Avilés
Portaveu del
Grup Municipal
de Ciutadans

Acord laboral
Sota aquest títol, qualsevol de vostès
podria entendre que aquest article
tingués a veure amb algun pacte amb
els treballadors de l’Ajuntament digne
d’explicació. Però no, lamentablement,
no és així. Sota aquest títol, del que parlaré és de l’acord d’ERC, CDC i UDC per
governar junts els pròxims quatre anys,

28

EL MASNOU VIU JULIOL 2015

tres àrees: ERC-MA-MES n’encapçala
dues, la de Serveis Generals, que està
coordinada per Sílvia Folch, segona
tinent d’alcalde, i l’Àrea de Territori,
que està coordinada per Ricard Plana,
quart tinent d’alcalde.
Els regidors d’ERC-AM-MES tenen
un pes important dins el consistori i assumeixen les regidories de Serveis Generals, Seguretat Ciutadana, Acció Cívica i Promoció Econòmica (delegades
a Sílvia Folch), Urbanisme i Activitats
(delegades a Ricard Plana), Turisme,
Cultura i Joventut (delegades a Neus
Tallada), Mobilitat i Via Pública i Manteniment, Serveis i Paisatge (delegades

a Joaquim Fàbregas) i Salut Pública i
Consum (delegades a Albert Alfaro).
Entorn a aquestes regidories
s’impulsaran bona part dels objectius
estratègics d’aquest mandat: aconseguir que la cultura es converteixi en
un dels motors del nostre municipi,
potenciar la nova oficina de turisme, fomentar el desenvolupament
econòmic treballant per convertir el
Masnou en un referent en l’àmbit de
l’emprenedoria, millorar la qualitat
dels nostres espais públics invertint
en el manteniment dels nostres carrers i zones verdes i places, aplicar el
nou contracte d’escombraries i neteja

viària amb un sistema de control per
al compliment d’aquest contracte i el
de jardineria, assolir espais de convivència amb els animals de companyia
amb campanyes específiques per reconduir actituds incíviques...
Tirar endavant els projectes compromesos en campanya i que configuren el programa electoral per aquest
mandat serà la prioritat d’aquestes
dones i homes d’esquerra, que treballaran amb responsabilitat i rigor
per assolir els reptes i retornar la confiança de qui ha fet possible que en
Jaume Oliveras sigui l’actual alcalde
del Masnou.

amb més d’una setantena d’actes que,
concentrats en tres dies, donen una idea
de la quantitat i varietat d’actes organitzats. Voldria agrair l’esforç de les entitats i
els voluntaris que hi col·laboren i hi participen, ja que sense tots ells aquesta Festa
Major no seria possible.
Pel que fa al Fascurt, organitzat per
l’Associació Akonga, ha celebrat enguany
la tretzena edició, i s’ha consolidant com
el festival de referència dedicat als curtmetratges. Les projeccions a la platja
segueixen sent quelcom únic que val la
pena gaudir.
Per tancar el període més lúdic, recentment ha acabat la dinovena edició
del Ple de Riure que, un cop més, segueix
el model introduït en el mandat anteri-

or, el qual en permet la viabilitat sense
renunciar a la qualitat dels espectacles
programats.
La platja, com a espai natural que cal
recuperar i conservar, és una de les prioritats del present mandat. La distinció
aquest any amb bandera blava a la platja
d’Ocata i el Masnou ens encoratgen a seguir treballant per aconseguir unes platges de qualitat. Per aquest motiu, aquest
any s’hi ha instal·lat passeres, que arriben
a peu d’aigua, per fer la platja més accessible i que, juntament amb l’aparcament
habilitat i els accessos adaptats des del
passeig, garanteixen que les persones
amb mobilitat reduïda també en puguin gaudir amb plenes garanties. Està
previst que algunes inversions a la platja,

en dutxes i més passeres, es realitzin encara aquesta temporada, i s’hi segueixin
realitzant també durant l’any següent.
Aquest any, a més, també ha rebut
bandera blava el Port. Felicitats també a
ells per la feina feta.
Altres projectes endegats el mandat
passat també segueixen el seu curs. És el
cas de l’ampliació del Poliesportiu o del
Parc Vallmora. Una altra mostra és la recent adquisició del Casinet (antic local de
l’ONCE) que, gràcies al contracte signat
pel llavors alcalde Pere Parés i a la subvenció rebuda l’any 2013 de la Diputació
de Barcelona, ens ha permès afrontar-la
a cost zero.
Bon estiu i bones vacances per a
tothom!

perquè efectivament, és un ACORD LABORAL. El passat 9 de juliol es va convocar un Ple extraordinari per, entre altres
qüestions, aprovar les retribucions dels
regidors. No queda molt estètic que en
el primer Ple després de les eleccions es
discuteixin els sous dels polítics, però és
una obligació legal, així que fins aquí,
tot normal.
Quant a la retribució dels regidors
de l’oposició, es manté invariable (és la
mateixa que fa 8 anys). La sorpresa va
ser quan vam conèixer la proposta del
nou Govern municipal quant a la despesa d’aquest, comparat amb el Govern
sortint, i tenint en compte el sou, la seguretat social i el càrrec de confiança, ja

que es dispara en més de 100.000 euros
anuals, és a dir, que ens costarà 400.000
euros més en el total del mandat. Quasi
res! No fa falta explicar les polítiques socials que es podrien dur a terme en un
any amb 100.000 euros.
El cert és que fins a 8 membres del
nou Govern (d’un total d’11) tindran alguna dedicació, parcial o exclusiva; una
xifra rècord, que el Govern va justificar
dient que la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local estableix en
10 el límit de polítics amb dedicació, fet
pel qual estan per sota del límit. Com a
mínim és curiosa la justificació, atès que
ERC, CDC i UDC s’han mostrat molt crí-

tics amb aquesta Llei, dient que és una
invasió i agressió a l’autonomia local i
que farien tot el que fos necessari per
no aplicar-la. Doncs ja veuen, han tardat
poc a aplicar-la, en el primer Ple, i per al
seu propi benefici.
Òbviament, vam votar en contra de
tan reprovable repartiment econòmic,
que no respon a res més que a necessitats personals, però no a necessitats
dels ciutadans, que tot i així hauran de
pagar-ho. I vam votar a favor d’una rebaixa del 20 % dels sous de l’oposició
que, lamentablement, no va prosperar.
Esperem tenir més sort la pròxima
vegada, o més força, el que el ciutadà
vulgui!

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

L’alcaldia del Masnou adquirida en subhasta!

Com fa 4 anys, l’alcaldia del Masnou s’ha posat a
subhasta i ja té comprador: Jaume Oliveras (ERC).
El Ple del 9 de juliol en va confirmar la
compra: ERC i CiU, imposant la seva majoria, van
aprovar dedicacions exclusives i parcials per a 8
dels 11 regidors del nou Govern. El Ple també va
aprovar els imports a cobrar per cadascun dels 21
membres del consistori.
ICV-EUiA va presentar esmenes i va demanar: a) reduir les dedicacions exclusives a un
màxim de 5, tal com s’havia acordat l’any 2008;

Ernest Suñé
Portaveu del
Grup Municipal
del PSC-CP

Nou consistori per a quatre
anys
Aquest mes de juliol s’ha constituït
el consistori del Masnou amb els
electes derivats del resultat de les
darreres eleccions municipals. Un
consistori amb noves forces i evidents canvis en el pes de cadascuna d’elles.

Federico
de las Heras
Portaveu del
Grup Municipal
del PP
Estrena del nou Govern
El nou Govern municipal s’ha estrenat
amb un pacte invers a l’anterior mandat,
abans CiU-ERC, ara ERC-CiU. En total, set
dedicacions exclusives, fet que suposa
una fita històrica. Això de la fita és pels
set sous. Un malbaratament de recursos
fruit d’un pacte de 6+5=11, d’un total de
21. Justificat per la seva portaveu per la
“gran feina que desenvoluparan”. Un dels

b) reduir entre un 5 i un 8 % els imports a cobrar
per les dedicacions; c) reduir un 20 % els imports
a cobrar per part dels regidors i regidores que no
tenen dedicació.
Les esmenes, que suposaven un estalvi per
al Masnou de 365.000 € en 4 anys, van ser rebutjades: només ICV-EUiA i C’s van votar-hi a favor; el
Govern hi va votar en contra i la CUP, el PSC i el PP
s’hi van abstenir dient que no havien tingut prou
temps per estudiar-les.
Per a ICV-EUiA l’augment en el nombre de
dedicacions demostra que el pacte de Govern entre ERC i CiU no respon a la defensa dels interessos
de la ciutadania del Masnou sinó a la dels interessos personals dels signants: ERC aconsegueix
l’alcaldia i un sou per a l’alcalde de 55.000 €/any a
costa de comprar CiU, que es ven per 4 dedicacions (2 d’exclusives i 2 de parcials al 75 %) i salaris
fixos per a 4 dels seus 5 regidors. Resultat: el cost
del nou Govern per al Masnou serà de 380.075 €/
any (81.907 €/any més que el cost del Govern del
PSC-ICV-EUiA el 2007-2011).

ICV-EUiA, que sempre ha defensat que els representants públics tinguin un sou digne, creu que
aquest augment (327.630 €) del cost per al Masnou dels seus governants per als propers quatre
anys és totalment injustificat i que no respon
a la necessitat de compensar la dedicació dels
diferents membres del Govern, sinó que és conseqüència del mercadeig en què s’ha convertit
l’aspiració legítima per aconseguir l’alcaldia des
de l’any 2011. Una aspiració que ERC i CiU valoren en €/any en lloc de prioritzar la defensa dels
interessos de la gent del Masnou.
Vist el balanç del govern de CiU-ERC dels
passats 4 anys, creiem que el nou govern (ERCCiU) ho té fàcil per superar-ho. Però, en canvi, ho
tindrà molt difícil per, malgrat les 7 dedicacions
completes, igualar la tasca feta pels governs del
2003-2007 (PSC-ERC-ICV-EUiA, 4 dedicacions) i del
2007-2011 (PSC-ICV-EUiA, 3,5 dedicacions).
Rebutgem la decisió d’ERC-CiU de destinar
1,5 milions d’euros del pressupost municipal a
pagar els seus regidors i regidores i ens compro-

metem a controlar l’acció de govern i a exigir i
vetllar perquè el Masnou rebi una compensació
justa pel que estarà pagant als seus governants.
Encara més quan, a diferència del que està passant a molts municipis, ERC-CiU del Masnou, lluny
de rebaixar els seus sous, han decidit augmentar
substancialment l’import global destinat a pagar
els seus regidors i regidores.
Per acabar: la web municipal informa que
l’alcalde del Masnou s’ha reduït un 12 % el salari.
El que no diu és que aquesta no és una decisió
voluntària sinó que és conseqüència de l’aplicació d’una llei estatal que limita el sou dels alcaldes
en funció del nombre d’habitants del municipi.
Tampoc diu que la llei estableix un sou màxim
de 55.000 € per als alcaldes de municipis d’entre 20.000 i 50.000 habitants, la qual cosa vol dir
que el nostre batlle, senyor Oliveras, ha optat per
assignar-se el màxim import possible, posant-se
al mateix nivell que els alcaldes de municipis de
50.000 habitants, quan el Masnou en té actualment 23.300.

Això no ha servit, però, per canviar
l’essència del Govern on, de nou,
CiU i ERC mantenen una majoria
suficient i continuen amb la mateixa forma d’actuar que el passat
mandat: sense recerca del consens
amb l’oposició, com ha passat amb
la definició del cartipàs i l’increment
desmesurat de les dedicacions.
Tot i així, el nostre grup creu
necessari estendre la mà al nou
Govern per desllorigar els grans
temes municipals pendents: els
planejaments urbanístics de l’Estampadora i Dogi, les inversions en
mobilitat i accessibilitat, la millora

dels parcs i jardins i la neteja viària,
entre d’altres.
Tots aquests temes han estat
aturats quatre anys per la desídia
dels anteriors gestors o, si han avançat, no ha estat suficient, com és el
cas del Parc Vallmora, on la celeritat
en l’inici de les obres deixa massa
temes pendents, com ara carrers
sense acabar o les barraques.
El nostre grup sap el que és treballar des de l’oposició en benefici del municipi. Així ho vam fer el
mandat passat amb les pantalles
acústiques, el manteniment de les
escoles bressol municipals o l’escola

de música, que la manca de voluntat del Govern va estar a punt de
malmetre.
També vam liderar la defensa
dels interessos dels més necessitats
amb la creació del Consell de Benestar Social i la dotació econòmica
que tan bé va fer per a molts dels
nostres convilatans.
Esperem que el nou consistori
aconsegueixi les millores pendents
a la vila i puguem redreçar el rumb,
deixant de banda aquells debats
que únicament serveixen per dividir
i per ocultar la pèssima gestió local i
autonòmica dels darrers anys.

regidors del Govern és d’Unió, partit que
ha trencat la seva relació amb CDC. Afectarà l’estabilitat? Ho veurem.

i altra, quan, un cop posades, no en gestionen la retirada immediata. Deplorable.
Les nostres lleis i normes hi són per complir-les. Per a tots i sense excepcions.
Com hem defensat sempre, a casa de
cadascú que es faci el que es vulgui, però
a la casa de tots ha de primar el respecte
per les normes de convivència.

Sr. Mas, sense retre comptes del que han
realitzat els seus últims tres governs, les
presenta amb l’objectiu de declarar –si
guanyen per majoria– la independència
de Catalunya. Més enganys i pretensions d’infringir la llei, que no condueixen
enlloc. Cap elecció autonòmica té rang
legislatiu per declarar una independència territorial. I ho saben. I l’aventura calamitosa finalitzarà al final d’una via, que
haurà quedat morta...
Els camins de la nostra democràcia
són a través de la Constitució, cosa que
l’independentisme ha evitat deliberadament. No n’evitaran, per això, les conseqüències, ni el vigor de la seva legalitat.
Se’n diu democràcia, amb majúscules.

“Banderitis aguditis”
Fa alguns números vaig publicar un article amb aquest títol. I repassant-lo, segurament em vaig quedar curt. Amb el
temps, l’”aguditis” a la qual feia esment
s’ha multiplicat exponencialment.
Cada data rellevant ens trobem amb
una profusió de banderes “estelades” col·
locades de forma indiscriminada a l’espai
públic, violant la nostra ordenança de
forma sistemàtica.
I l’Equip de Govern mirant de costat
per doble partida: una, quan les hi posen,

“Eleccions autonòmiques”
Si bé l’independentisme decreix –només cal veure les darreres enquestes–,
segueix girant sobre si mateix, cada vegada a més velocitat. El vertigen ha pujat
al cap d’alguns dels qui advoquen per la
independència. Ens trobem amb noves
eleccions, ja en van tres en cinc anys. El
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TOT EL QUE DESITGIS AQUEST ESTIU A

PORT MASNOU
TEU
PUNTDE
DE IPARTIDA,
PARTIDA, 365
DIES
ELEL
TEU
PUNT
365
DIES

RESTAURANTS / BARS
FRANKURT LEO
93.555.23.61
GELATERIA FREDDISSIMO
649.402.920
MARISQUERIA EL PEIX BURLETA
93.555.00.38
NOU WOK
93.555.18.54
PIZZERIA LA PIZZA DI PIERO
93.555.47.97
PIZZERIA LA CAPRICCIOSA
93.540.72.29
PUNYETETES
93.540.61.97
FRANKFURT PIZZERIA
EL SALERO DEL PORT
93.540.51.54
RESTAURANT EL SALERO DEL PORT
93.540.51.54
EL SALERO DOP
93.116.59.24
RESTAURANT EL TIMONEL
93.540.19.87
RESTAURANT JAPONÈS MINATO
93.540.07.45
LA CUINA DELS CAPITANS
93.555.81.18
RESTAURANT LA SANTA
93.555.77.03
SALOMA RESTAURANT
93.193.55.43
RESTAURANT MOLL OEST
93.540.29.11
RESTAURANT O'GALEGO
93.540.15.29

PORT MASNOU
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RESTAURANTE OCIO
LOLA'S LOUNGE
93.555.71.41
RESTAURANT XINÈS
LA GRAN MURALLA DE ORO
93.540.48.54
RESTAURANT - POLLERIA EL GUIRIGALL
93.540.83.70
XARCUTERIA - RESTAURANT COLOMA
93.555.51.02
RESTAURANTE COSI
93.540.33.17
OCI NOCTURN
BAR MUSICAL 2 STILS
652.541.755
CUBIK DISCOTECA
634.977.254
DISCOTECA DEJA VÚ
658.868.501
BAR MUSICAL EL ÚLTIMO
649.047.891
BAR MUSICAL EUROPA
93.540.15.29
BAR MUSICAL LA NIT REAL
658.868.502
BAR MUSICAL SAL
606.711.880
BAR MUSICAL TAKE IT EASY
607.610.998
DISCOTECA TITUS MASNOU
93.464.27.10
DISCOTECA @PuntoG
651.109.082
GINTONERIA DEL PORT
609.743.009

www.portmasnou.com

ANTIK BAR
670.874.207
SERVEIS NÀUTICS
EL TINGLADO DE PERICO
93.540.52.90
JORDI'S NAUTIC
93.540.45.79
MARINA ESTRELLA
93.540.39.00
YACHTING&DREAMS
626.682.707
NÁUTICA MAR - MARINA GRUP
93.540.71.61
NÁUTICA MASNOU
93.555.19.08
PRINCESS YACHTS
93.751.63.94
SENT YACHT
93.540.27.61
SERVIMAR
93.555.33.16
STAY NAUTICA
93.540.28.25
MIQUEL MORALES NAUTICAL SERVICES
626 502 621
ACCESORIOS NÁUTICOS NÁUTICA LUGO
93.555.41.86
BASE NÁUTICA
93.555.88.17
CARPINTERÍA NAUTICA JOAQUIM COSTA
93.555.27.92
CLUB NAUTIC MASNOU
93.555.06.05

+34 93 540 30 00

ESCOLA NAUTICA MASNOU
93.540.72.76
MOTORTECNIC
93.540.20.62
MR ASESORES
93.540.46.56
STAY SERVICE
93.540.28.25
VELAS - DAVID MAS
YACHT EQUIPMENT
93.555.60.93
VOLVO MOTORPROJECT
93.555.67.03
CHARTER MARINA ESTRELLA
93.540.39.00
MEDITERRANEAN CHARTER
93.555.63.24
VARADERO MASNOU
93.555.02.58
ALTRES SERVEIS
LUXURY MARESME
Inmobiliaria
93.540.71.51
ERKHO SIDER
Productos siderúrgicos
93.555.22.53
CREATIVOS EN LA PLAYA
Publicidad y diseño gráfico
93.555.99.54
ANTONIO RODRIGUEZ
Albañilería
94.540.84.94

AGENDA.
JULIOL
Dijous 23
19 h / Ca n’Humet

Tardes a Ca n’Humet:
torneig de ping-pong
El guanyador rebrà un premi. Activitat dirigida a adolescents i joves.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19.30 h / Can Malet, segona planta

Presentació del llibre
Una hisenda a la catalana
A càrrec de l’autor, Joan Iglesias
Capellas.
L’autor és l’encarregat de dissenyar el nou model d’Administració
Tributària de Catalunya.

Del 22 de juliol al 20 de setembre

Dimarts 8
18 h / CFPAM

Encara hi ha places als
cursos del CFPAM
Lloc: Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou (CFPAM)
Si esteu interessats a matricular-vos als cursos del Centre de
Formació de Persones Adultes del
Masnou (CFPAM) podreu fer-ho
en el període de matrícula viva,
que començarà el 8 de setembre
a les 18h.
Per a més informació podeu trucar
per telèfon al 93 557 18 80, de 15
a 21 h, a partir de l’1 de setembre,
o bé, enviar un correu a cfam@
elmasnou.cat.
Trobareu més informació a l’apartat del CFPAM del web municipal.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Òmnium

AGOST
Diumenge 9
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: Ajuntament del Masnou

Diumenge 16
De 19 a 21 h / Plaça d’Ocata

Swing a Ocata: ballada
de lindy hop
Ho organitza: Ple de Swing

Dissabte 22
22 h / Plaça d’Ocata

Ballada de sardanes
amb la Cobla Premià
Ho organitza: Agrupació Sardanista el
Masnou

Divendres 28
10.30 h / Platja d’Aro

Sortida de vuit dies a
Platja d’Aro
Informació i reserves: Casal de
Gent Gran Can Malet (ptge. de
Marià Rossell, 2. Tel. 93 555 47 26).
Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

SETEMBRE
Dijous 10
19 h / Sala capitular de l’Ajuntament

Conferència:
“Un país en trànsit.
Societat, democràcia
i política”
A càrrec de Josep Ramoneda, periodista, filòsof i escriptor.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

22 h / Plaça d’Ocata

Ballada de sardanes
amb la Cobla Marinada
Ho organitza: Agrupació Sardanista el
Masnou

Divendres 11
11.30 h / Plaça de l’Onze de
Setembre

Ofrena floral i lectura
del manifest de l’Onze
de Setembre
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Diumenge 13
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

11 h / Parc temàtic Caramar

Circulació del trenet
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del
Masnou (AFEM)

Dissabte 19
11 h / Biblioteca Joan Coromines

L’hora del conte: Contes
per sentir
A càrrec d’Elisabet Ulibarri (narradora) i Enric Lluch (intèrpret)
Contes inclusius i adaptats per a
persones amb pluridiscapacitat.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

18 h / inici de la cercavila a la plaça
d’Ocata i final a Països Catalans

Ple de Rauxa: I Trobada
de Balls de Tradicionals
al Masnou

11

SETEMBRE

Ho organitza: Colla bastonera del Masnou
Ple de Cops, amb la col·laboració de La Colla
de Diables del Masnou

Diumenge 20
De 19 a 21 h / Plaça d’Ocata

Swing a Ocata: ballada
de lindy hop
Ho organitza: Ple de Swing

Altres informacions
Edifici de l’Ajuntament
A partir del mes de juliol, romandrà tancat els dissabtes.
Arxiu Municipal
Horari d’estiu (de juny a setembre): els dilluns i dimecres, de
9 a 14 h.
Complex Esportiu
Romandrà tancat el mes
d’agost.
Activitats per a joves i adolescents a Ca n’Humet
Per a més informació i inscripcions sobre les activitats que
trobareu en aquesta agenda i
que es realitzen per a joves a
Ca n’Humet, 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.
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.

Actes
institucionals
de la Diada
Nacional
de Catalunya
Dijous 10 de setembre
19 h
Sala capitular de l’Ajuntament
Conferència “Un país en trànsit.
Societat, democràcia i política”,
a càrrec del periodista, filòsof
i escriptor Josep Ramoneda.
Divendres 11 de setembre
11.30 h
Plaça de l’Onze de Setembre
Ofrena floral i lectura del manifest
de l’Onze de Setembre.
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Estàs buscant
un lloc on desenvolupar el teu
projecte professional?
Potser tenim el que busques...

CENTRE DE NEGOCIS LA CALÀNDRIA

LLOGUER D’OFICINES
IDEAL PER A PROFESSIONALS I NOUS EMPRENEDORS

Al Masnou, carrer de Cuba
(zona d’Ocata - 2a línia de mar, a prop de l’estació de Renfe)
DESPATXOS INDEPENDENTS DINS DEL CENTRE DE NEGOCIS
SALA DE REUNIONS COMPARTIDA
BANYS COMPARTITS DE DONA, HOME I MINUSVÀLIDS
ACCÉS A WIFI
A PARTIR DE 125 €

Per a més informació:
C/ Mossèn Jacint Verdaguer, 14 - info@finquespuig.net

Tel. 93 555 10 60 / 93 555 17 61

