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El 24 de maig, la població del Masnou
escull la persona que dirigirà l’Ajuntament
durant els propers quatre anys
El proper 24 de maig se celebren les eleccions municipals. Per contribuir al fet
que els vilatans i vilatanes del Masnou puguin tenir la màxima informació sobre
el procés que cal seguir per exercir el seu dret a vot, així com també sobre les
candidatures que opten a l’alcaldia, aquest número 75 del butlletí municipal
El Masnou VIU es dedica de manera monogràfica a les eleccions municipals.
Seguint les instruccions de la Junta Electoral de Zona i els seus dictàmens,
l’única finalitat d’aquesta publicació és oferir un servei de suport, per la qual
cosa aquí es trobaran els col·legis electorals segons la zona de residència, la
descripció dels principals conceptes que cal tenir en compte a l’hora de votar
així com un breu repàs històric de les eleccions convocades des de l’inici de la
democràcia després de la dictadura franquista. També s’ha volgut fer un acostament de les diverses actituds dels electors i les electores davant els comicis
del 24 de maig. A més a més, tot i que cada formació política és la responsable
de la seva campanya i de fer-la arribar a la ciutadania, El Masnou VIU ha volgut
obtenir un retrat més personal i proper dels candidats i candidates. Tot perquè
les eleccions municipals, una cita clau per a un municipi, es desenvolupin de
la millor manera possible.
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ESPECIAL 24M

Una ciutadana exerceix el seu dret a vot a les eleccions municipals de l’any 2011.

ARXIU AJUNTAMENT

Un total de 17.673 persones
trien el proper alcalde
o alcaldessa del Masnou
L’Ajuntament coordina un bon nombre de treballadors municipals
per assegurar un funcionament correcte de la jornada electoral als 14
col·legis fixats a la vila per poder votar.
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Una persona
atendrà a
l’Ajuntament
els dubtes
d’últim moment
SEGUIMENT

El web municipal informarà
tot el dia
sobre el desenvolupament
de la jornada
electoral

treballarà el 24 de maig a la seu de
l’Ajuntament per donar-hi assistència. També hi haurà una persona
que assistirà en la infraestructura
informàtica que s’haurà organitzat
per a aquell dia. La pàgina web
municipal www.elmasnou.cat farà el
seguiment de la jornada electoral
amb la publicació de fotografies,
dades de participants i diferents
testimonis. Per fer-ho possible, durant tot el dia, una persona oferirà
aquest servei.

ses electorals, entre altres temes.
Un total de 14 treballadors i treballadores municipals, com a representants de l’Administració, el dia
24 actuaran com a transmissors de
les dades en els diferents sondejos
que es facin al llarg de tot el dia en
cadascuna de les meses electorals.
També hi assistiran els membres de
les meses quant a suport i assessorament. Seran l’enllaç entre les
meses electorals i l’Ajuntament.
També es comptarà amb la
presència de dos ordenances, que
atendran a la seu de l’Ajuntament.
Per garantir la seguretat de la jornada, especialment als col·legis
electorals però també a tota la vila,
una quinzena d’agents de la Policia
Local treballaran aquest diumenge
electoral, que comptaran amb el
suport d’efectius dels Mossos d’Esquadra. El dispositiu també preveu
les tasques de la brigada de Manteniment, que s’encarreguen de netejar i deixar en condicions els locals
destinats a col·legis electorals, a
més d’assegurar la disponibilitat de
tot el material necessari.
Per resoldre els dubtes que puguin sorgir entre la ciutadania en el
moment d’exercir el seu vot o que
hagin de tramitar una reclamació
en l’últim moment, una persona

MIREIA CUXART

RESOLDRE
DUBTES

Montse Alonso
‘Afortunada’ en els
sortejos (electorals)

La participació a les darreres
eleccions municipals va ser
de poc més del 54 %.

ARXIU AJUNTAMENT

U

n total de 17.673 persones trien, el diumenge
24 de maig, la persona
que encapçalarà els propers 4 anys l’Ajuntament del Masnou. Des de les 9 fins a les 20 h,
els vilatans i vilatanes censades al
Masnou poden exercir el seu dret
a vot a un dels 14 col·legis electorals establerts per als comicis, els
quals donen acollida a 26 meses
electorals.
Per assegurar un desenvolupament correcte de la jornada, l’Ajuntament ha confeccionat un dispositiu especial, d’aproximadament
45 treballadors i treballadores
municipals que s’encarregaran de
les diferents tasques que es duen a
terme durant la jornada electoral i
tot el procés electoral. El secretari
general de l’Ajuntament exerceix
com a representant de la Junta
Electoral de Zona (JEZ) al Masnou i,
per tant, és la màxima autoritat administrativa en aquest procés. Una
altra persona actua d’enllaç entre
l’Ajuntament, la JEZ i la Delegació
del Govern per tal de coordinar les
actuacions formatives del personal
que treballarà el dia de les votacions, la recepció i el lliurament de
material necessari per a la votació,
la composició correcta de les me-

A la Montse mai li ha tocat la loteria, però és una “afortunada” pel
que fa als sorteigs electorals. Fins a
tres cops com a titular i dos com a
suplent “si no me’n deixo cap més”
–puntualitza–, ha estat convocada
com a membre d’una mesa electoral al Masnou. “A més, un dels cops
que era convocada de suplent em
va tocar quedar-m’hi!” –explica.
Pensa que tan sols l’atzar és el
responsable d’haver estat seleccionada en diverses ocasions, però
també explica que la teoria més
estesa entre la gent que coneix la
seva participació és que si has estat escollit per a uns comicis, tens
més possibilitats de repetir als posteriors.
Per sort, les cites electorals han
estat espaciades en el temps. “El primer cop fins i tot em va fer gràcia,
però ara, cada cop que s’acosten les
eleccions, ja penso: si us plau, que
no em torni a tocar!” –recorda.
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Conceptes bàsics per exercir el dret a vot
On es vota?

Cada elector rep de l’Oficina del Cens Electoral una targeta censal
amb les dades actualitzades de la seva inscripció al cens electoral,
on s’indica la secció i la mesa en què ha de votar. L’Oficina del Cens
Electoral ha de comunicar també als electors afectats les modificacions
de seccions, locals o meses que s’hagin pogut produir.

Horari de votació

La votació comença a les 9 hores del 24 de maig, tot i que els locals
són oberts amb anterioritat perquè es vagin realitzant els tràmits necessaris per constituir oficialment la mesa i perquè pugui començar
la jornada. La votació finalitza a les 20 hores del mateix dia, moment
en què la Presidència de la Mesa anuncia el final de la votació. Si resta
algun elector dins el local, se li permetrà votar.

Com es desenvolupa la votació?

Només es pot votar a la mesa electoral que correspongui a cada elector, excepte els interventors, que exerceixen el seu dret a sufragi a la
mesa en què estan acreditats si pertany a la mateixa circumscripció
en què estan escrits.
Els electors s’han d’acostar a la mesa d’un en un i han de dir el seu nom
i cognoms al president. Els vocals i interventors han de comprovar a
les llistes del cens el dret a votar i la identitat de la persona. L’elector ha
de donar el sobre de votació tancat al president, qui, sense ocultar-lo
en cap moment i a la vista del públic, ha de dir en veu alta el nom de
l’elector, afegint el mot “vota”. Després d’això, ha de donar el sobre a
l’elector perquè el dipositi a les urnes.
Els vocals i els interventors que així ho desitgin han d’anotar en una
llista numerada el nom i els cognoms dels votants segons l’ordre en
què emetin el seu vot i dir el número amb què figuren a la llista del
cens electoral de la mesa.

Identificació de l’elector

La identificació de l’elector davant la mesa s’haurà de fer amb algun
d’aquests documents:
• Document nacional d’identitat (DNI)
• Passaport (amb fotografia)
• Permís (carnet) de conduir (amb fotografia)
• Targeta d’identitat d’estranger, en el cas de nacionals de països amb
què Espanya hagi subscrit un tractat de reciprocitat per al reconeixement del dret de sufragi en les eleccions locals.
Aquests documents poden ser espanyols o emesos pel país d’origen,
sempre que incloguin la fotografia de l’elector. No importa que els
documents estiguin caducats, però han de ser els originals, en cap
cas podran ser fotocòpies.

Al·legacions per a les persones que hagin estat nomenades membres de meses electorals

Els ciutadans que siguin nomenats, per sorteig, membres de meses
electorals poden presentar al·legacions a la Junta Electoral de Zona
en el termini de 7 dies a partir de la recepció de la notificació. A les
excuses o al·legacions que presentin s’haurà d’annexar la documentació següent:
• Fotocòpia del DNI
• Còpia de la citació
• Justificants que acreditin la impossibilitat de ser membre de mesa.
Aquesta documentació és imprescindible perquè la Junta Electoral de
Zona consideri l’excusa presentada.

Què és un apoderat?

Els representants de cada candidatura poden atorgar poder a favor de
qualsevol ciutadà, major d’edat i amb ple ús dels seus drets civils i polítics, amb l’objectiu que representi la candidatura en qüestió als actes
i operacions electorals. Aquesta persona és l’apoderat. Poden accedir
lliurement a tots els locals electorals, examinar el desenvolupament
de la votació i l’escrutini de qualsevol mesa, formular reclamacions i
protestes i demanar certificacions.
Si en una mesa no hi ha interventors de la seva candidatura, els apoderats poden actuar com a tals, participant a les deliberacions amb
veu i sense vot.
Els apoderats han d’identificar-se mostrant les seves credencials i el
seu document nacional d’identitat als membres de la mesa. No poden
votar en una mesa si no hi figuren en el cens.

Què fa un interventor?

Es pot demanar a les oficines de Correus fins al 14 de maig.

El representant de cada candidatura pot nomenar, fins a tres dies
abans de l’elecció, dos interventors per a cada mesa electoral. Els interventors poden assistir a la mesa en les seves deliberacions amb veu
però sense vot. Desenvolupen la seva funció només a la mesa a la qual
estan acreditats. Poden formular reclamacions i protestes i demanar
certificacions. Voten a la mesa a la qual estan acreditats, encara que
no n’estiguin inclosos al cens electoral, sempre que figurin inscrits en
el cens de la circumscripció corresponent a la mesa.

Composició de les meses electorals

Escrutini

Vot per correu

Les meses electorals formen part de l’Administració electoral, amb les
juntes electorals. La mesa electoral ha de presidir l’acte de la votació,
controlar el desenvolupament de la votació i realitzar el recompte i
l’escrutini.
La mesa electoral està integrada per un president o presidenta i dos
vocals. El nomenament dels integrants de la mesa electoral és competència de cada ajuntament i es trien, per sorteig, al Ple municipal.
En el cas del Masnou, es va efectuar el 27 d’abril. El sorteig es realitza
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entre les persones censades de menys de 70 anys i que sàpiguen llegir
i escriure, si bé a partir dels 65 anys es podrà manifestar la renúncia
en un termini de set dies. El president o presidenta ha de tenir el títol
de batxillerat o de formació professional de segon grau o, subsidiàriament, el de graduat escolar o equivalent. En el sorteig es designen
dos suplents per a cada membre de la mesa.
El president o presidenta de la mesa electoral és l’autoritat en matèria
d’ordre públic dins del local electoral; té autoritat exclusiva per conservar l’ordre, assegurar la llibertat dels electors i mantenir l’observança
de la llei.
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L’escrutini és el recompte dels vots. Es realitza en dos moments diferents:
1. L’escrutini provisional, que és el recompte de vots que es du a terme
a la mesa un cop finalitzada la votació. El president de la mesa n’ha
de fer públic el resultat.
2. Les juntes electorals han de dur a terme l’escrutini el tercer dia següent de la votació, i no pot finalitzar més tard del sisè dia posterior
al dia de les eleccions.

Mapa i relació dels locals electorals a la vila
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RELACIÓ DE LOCALS ELECTORALS I MESES PER A LES ELECCIONS MUNICIPALS 2015

Avís Informatiu

Districte Secció Local electoral

El dia 24 de maig d’enguany, amb
motiu de la celebració de les eleccions
municipals, hi haurà servei d’autobús
urbà durant els horaris següents, i
amb la freqüència habitual, de cada
mitja hora.

Meses

Localització Adreça

1r

1a

Institut Mediterrània

AiB

1

Carrer Rosa Sensat, 9

1r

2a

Àrea bàsica de salut (ambulatori)

AiB

2

Carrer Sant Miquel, 125

1r

3a

Local de l’ONCE

AiB

3

Carrer Barcelona, 5

1r

4a

Col·legi Ferrer i Guàrdia

AiB

4

Carrer Joan Llampallas, 52

1r

5a

Edifici Centre

AiB

5

Carrer Itàlia, 50

1r

6a

Edifici Els Vienesos

AiB

6

Carrer la Segarra, 12

1r

7a

Col·legi Rosa Sensat

AiB

7

Plaça Ramón y Cajal, 11

1r

8a

Casals d’avis Can Mandri

AiB

8

Carrer Can Mandri, 12

1r

9a

Seu Ajuntament / Com. i Persones

Única

9

Carrer Roger de Flor, 23

1r

10a

Edifici Centre

AiB

10

Carrer Pujadas Truch, 1 A

2n

1a

Ca n’Humet

AiB

11

Carrer Fontanills, 79

2n

2a

CEIP Marinada

Única

12

Avinguda John F. Kennedy, 56

2n

3a

Casal d’avis Can Malet

AiB

13

Passatge Marià Rossell, 10

2n

4a

Casal d’avis d’Ocata

AiB

14

Carrer Jaume I, 119

De 9 a 14 h
De 16 a 20 h
Per a qualsevol aclariment, podeu
posar-vos en contacte amb amb
la Regidoria de Mobilitat al telèfon
93 557 17 00
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Can Ventura

El pèl
per qui
el vulgui

des de 1964

El teu instint
de bellesa
té premi

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

Pollastres ecològics (per encàrrec)

GRATIS*
FINS AL 15 DE MAIG

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

1 SESSIÓ DE FOTODEPILACIÓ IPL
AL REALITZAR-TE UN TRACTAMENT FACIAL
I a presumir mare!

La tecnologia Sun&Safe de No+Vello permet fotodepilar de forma
segura i eficaç pells bronzejades. Ja pots continuar el teu tractament durant l’estiu sense cap risc! PROVA GRATIS!

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

C/ Navarra, 46 · El Masnou · Tel. 93 540 54 45 · Whatsapp 608 834 333

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

Menú take away diari (6,60€) i diumenge (15,50€)
Esmorzars, dolços, salats i de forquilla
C/ Francesc Macià, 2
(a 50 metres del Mercat Municipal)

Tel. 93 555 01 88

www.restauranteorfila.es

C/ Ventura Gassol, 29 - 08320 El Masnou
Tel. 93 555 57 11

www.petitvailet.com

cula
í
r
t
ma erta
ob

Els nostres valors:
ser un centre proper, obert i expert
Entri i informi-se’n
Volem ser la seva escola bressol
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UNA MICA D’HISTÒRIA

Es compleixen 36 anys
d’ajuntaments democràtics
El proper 24 de maig se celebrarà la desena convocatòria d’eleccions
municipals després de la dictadura franquista

A

ls anys setanta, després
de l’obscur període de
la dictadura franquista,
es va crear l’Assemblea
Democràtica del Masnou. El retorn
de la democràcia portarà la il·lusió
col·lectiva al poble el 1977, i el 3
d’abril de 1979 sorgeix el primer
ajuntament democràtic. Algunes de
les persones que recorden aquella
jornada destaquen l’agitació que es
va viure per poder triar l’alcalde. Governarà Josep Azuara (Convergència
i Unió, CiU), el qual serà reelegit cinc
cops més, fins al 2003, quan surti escollit com a alcalde Eduard Gisbert
(partit dels Socialistes de Catalunya,
PSC), qui repetirà en el seu càrrec
el 2007 i no optarà a la reelecció el
2011. En aquest mateix any 2011 va
resultar escollit com a alcalde Pere
Parés, de CiU, qui opta a la reelecció
al 2015.
A la primera convocatòria, la
participació es va situar prop del
63 %, un dels índexs més elevats
dels registrats en aquest tipus de comicis. En l’última edició, al 2011, de
les persones que estaven cridades a
les urnes, van exercir el seu vot poc
més del 54 %.
En tots aquests anys, a més de
CiU i del PSC, han obtingut representació al Consistori, ja sigui a
l’Equip de Govern o a l’oposició, els
partits i coalicions Unión de Centro
Democrático (UCD), Partit Socialista
Unificat de Catalunya (PSUC), Alianza popular (AP), Partido Popular
(PP), Candidatura d’Unitat Popular (CUP), Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC), Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa (ICV-EUiA) i el Grup Independent del Masnou (GIM).

Josep Azuara és proclamat alcalde al 1979. Durant l’acte, Joan Fàbregas i Colomé va ser l’encarregat de fer entrega
de la medalla de regidors.
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ARXIU AJUNTAMENT
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ARXIU AJUNTAMENT

ARXIU AJUNTAMENT

UNA MICA D’HISTÒRIA

Alguns dels regidors i regidores del consistori del 1979.

Acte de presa de possessió com a alcalde de Pere Parés, l’any 2011.

ARXIU AJUNTAMENT

Acte de proclamació d’Eduard Gisbert com a alcalde del Masnou, l’any 2003.

RAMON BOADELLA

ARXIU AJUNTAMENT

Ciutadans exercint el seu dret de vot al 1979.

Regidors i regidores dels ajuntaments democràtics durant l’acte d’homenatge que se’ls va fer l’any 2004.
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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.

@cellerdelmar
cellerdelmar

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
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UNA MICA D’HISTÒRIA

Josep Azuara

Eduard Gisbert

Quin és el record més positiu que conserva de la seva
trajectòria com a alcalde?
Donaré una resposta molt generalista més que enumerar
únicament un sol fet. Al 2003, quan vaig acabar el meu sisè
mandat, em vaig sentir molt satisfet de la feina ben feta durant aquests 24 anys, al marge que naturalment vaig tenir
també errors.
Una de les fites era fer un poble equilibrat, és a dir, una
bona relació entre població i escoles, espais lliures, equipaments, canalitzacions de torrents i rieres, etc. També vam fer
una cosa molt important: deixar una economia molt sanejada,
perquè els propers governs municipals tinguessin possibilitats
de treballar.
Jo vaig dedicar-m’hi amb molta il·lusió i també amb molt
de treball, durant aquests anys, ja que era el meu poble.

Quin és el record més positiu que conserva de la seva
trajectòria com a alcalde?
Crec, de tot cor, que no puc destacar un únic moment, ja que
en tinc molts de significatius. Ser alcalde ofereix aquestes possibilitats. No obstant això, atenent la pregunta, considero un bon
moment quan vaig sortir elegit per a un segon mandat, un fet
que van fer possible els resultats de les eleccions municipals del
2007, quan el meu partit del PSC va aconseguir ser la força més
votada. Per a un alcalde que es presenta a una reelecció representava molt, significava que el nostre projecte per al Masnou i el
meu compromís havien estat aprovats i, per tant, se m’oferia una
segona oportunitat per poder finalitzar molts somnis i promeses.
També, m’agradaria aprofitar per deixar constància que la major
part dels regidors de l’Equip de Govern i de l’oposició van dur a
terme una bona tasca a favor del Masnou.

I el més negatiu?
El fet més trist va ser quan, a la dècada dels 80, vam tenir, per
culpa del mal estat de la carretera nacional II, molts accidents
mortals, sobretot a l’estiu, de joves del nostre poble. Vam treballar molt amb el MOPU per resoldre els punts negres que
teníem al davant dels Laboratoris Cusí, per millorar sensiblement aquest fet, i gràcies a Déu això va canviar.

I el més negatiu?
Els pitjors moments es van produir al principi del primer mandat,
com a conseqüència d’haver-se sol·licitat, per part de l’Equip de
Govern, la realització de la primera auditoria econòmica i financera, externa. Al seu inici, la Tresorera va autoinculpar-se de la
sostracció d’una important xifra de diners. Més endavant, es van
detectar dues noves sostraccions i, per tant, nous encausats.
Tot plegat significava una forta pèrdua de diners i desprestigi
per al bon nom de l’Ajuntament del Masnou, per culpa d’una significativa deficiència en l’organització del Departament d’Hisenda.
A més, al llarg de la resolució del procés, es van generar tensions dins de l’Equip de Govern i també del consistori.

Alcalde del Masnou des del 1979 fins al 2003

ARXIU AJUNTAMENT

Els exalcaldes Josep Azuara i Eduard
Gisbert conversen davant la mirada
del periodista Josep Ramoneda,
durant els actes de celebració dels
30 anys d’ajuntaments democràtics.

Alcalde del Masnou entre el 2003 i el 2011
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ELS ELECTORS I ELECTORES

JOSEP PUIG

“No puc entendre la gent
que no vota”
El Joan i la Lina Puig Bofill han viscut processos electorals en condicions
ben diferents. El seu oncle Josep Puig Godàs, regidor a l’Ajuntament durant
la república, els va encomanar la seva inquietud per la política.

E

l Joan i la Lina Puig van
néixer a Pensacola, a
Florida (EUA), fa 90 i 88
anys, respectivament,
però han viscut des dels 4 o 5
anys al Masnou. Al llarg de la
seva vida han presenciat molts
processos electorals. Quan parlen d’eleccions, de seguida recorden la instauració de la República, al 1931, quan el seu oncle
Josep Puig Godàs –qui arribaria
a ser regidor de l’Ajuntament republicà i president de La Calàndria– va estendre des del balcó
de casa seva, al costat de l’actual
plaça de Marcel·lina de Monteys,

14
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una bandera republicana que arribava gairebé fins a baix del tot
i que ningú no sabia on havia
tingut amagada. Aquest oncle
és el responsable d’haver-los encomanat una evident inquietud
política i un compromís amb la
defensa dels propis ideals i pensaments.
Tant el Joan com la Lina recorden que durant el franquisme es van fer unes “eleccions
que no eren de veritat, en què
només havíem de posar una
creu a la casella del sí o a la del
no”. Com a petit acte de rebel·lia
permès aquella època, cap dels

dos no va marcar la casella del sí
en una mena de referèndum absolutament controlat pel règim
que preguntava sobre la Llei de
successió al capdavant de l’Estat,
l’any 1947. Després de la dictadura, van arribar les primeres
eleccions democràtiques i tots
dos recorden la gran efervescència, les ganes de votar, de dir-hi
la seva. “A casa votàvem tots. No
comprenc com hi podia haver
gent que no votava i que deia
que ja s’ho farien els polítics.” El
Joan recorda que a les eleccions
del 79 també hi va haver una
gran agitació, tot i que també

recorda amics que no van voler
exercir el seu dret a vot: “Jo sempre deia que s’hauria de penjar
un cartell a l’Ajuntament amb el
nom de la gent que no votava.
Aquests després no es podrien
queixar del que feien els governants.” En dues ocasions, va fer
d’interventor a sengles meses
electorals per CiU, i el que més
li molestava era que la gent no
participés: “Vam estar més de 40
anys amb un dictador sense poder dir res, encara que ho facin
bé o malament, ara la responsabilitat de triar els nostres governants és nostra.”

“Desconfio que el meu vot
sigui productiu”

Votaràs a les properes
eleccions?
Encara no tinc clar si votaré o
no, ja que desconfio totalment
que el meu vot sigui productiu. Aquesta opinió és fruit de
la desconfiança generada pel
sistema “democràtic”.
Estàs il·lusionada per poder
fer-ho? Creus que és important fer-ho?
No estic especialment il·
lusionada per votar per primera
vegada perquè tinc una manca
de confiança en el sistema democràtic que hi ha actualment

i en totes les persones que hi
ha al capdavant. Penso que seria molt important votar si de
veritat els ciutadans veiéssim
el nostre vot reflectit en la política, però en aquest moment
crec que la democràcia que ens
governa està en decadència i
que el meu vot no té el pes que
hauria de tenir.
En el teu entorn, la gent de
la teva edat vol votar? Com
es viu aquesta experiència?
Hi ha gran varietat de visions
de la política en el meu entorn,
però penso que sempre ha es-

CEDIDA

Maria López Mata
Edat: 19 anys
Estudia Criminologia
a la Universitat
de Barcelona
i no treballa.

tat així entre els joves. Per una
banda, hi ha gent que no s’interessa per la política, o perquè
no en sap ni en vol saber res o
perquè no confia en el sistema
democràtic que ens empara. I
n’hi ha altres que sí, que troben
molt important el fet de votar i
creuen que el seu vot és rellevant per influir en les decisions
polítiques que ens afecten. En
conclusió, la diferència en el
pensament polític dels joves resideix en el fet que uns confien
que el seu vot pot tenir conseqüències i d’altres pensen que
no servirà per a res. En aquesta

diferenciació han guanyat pes
els que no confien en el seu
vot, ja sigui perquè no accepten cap sistema d’organització
provinent de l’Estat o perquè la
corrupció ha creat una desconfiança que els ha fet allunyar-se
completament de la política.
Poques vegades he sentit
parlar de votar en les eleccions
en el meu cercle d’amistats,
però menys vegades encara
m’he implicat en converses
d’aquest tema, ja que, com he
dit anteriorment, penso que el
meu vot no tindrà influència en
un procés de millora.
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AGENDA DE CAMPANYA

Actes de campanya de les diferents formacions polítiques
CiU
Dissabte 9 de maig

De 12 a 14 h
Plaça de Ramón y Cajal
Festa infantil i vermut

Dissabte 16 de maig

Plaça dels Països Catalans
20 h
Propostes pel Masnou, amb sopar solidari, havaneres i rom amb
el grup els cremats.

Divendres 22 de maig

19 h
Jardins de Can Malet
Berenar i cloenda de campanya

PSC-CP
Dijous 7 de maig

Bar Cañas y Tapas
De 21 a 23.30 h
Sopar candidatura, afiliats, simpatitzants i amics previ inici campanya

Divendres 8 de maig

De 24 a 01 h
Enganxada de cartells, plafons i
pancartes per tot el municipi

Divendres 15 de maig

Parc del Llac
De 19.30 a 20.30 h
Acte de campanya amb Meritxell
Batet

Dissabte 16 de maig

Països Catalans
De 12.30 a 13.30 h
Acte de campanya amb Esther
Niubó

Divendres 22 de maig

Plaça de Ramón y Cajal
De 20 a 21 h
Acte de fi campanya amb Pepe
Montilla

ICV-EUiA-E
Divendres 8 maig

Els Vienesos
19 hores
Presentació programa electoral
“Movem el Masnou”

Divendres 15 maig

Can Malet
19 hores
Presentació programa electoral
“Movem el Masnou”

Divendres 22 maig

Plaça de Marcel·lina de Monteys
(plaça dels Cavallets)
18 h
Acte cloenda campanya “Movem
el Masnou”

Diumenge 10 de maig

Divendres 15 i dijous 21
de maig

20 h
Lloc pendent de confirmar
Actes públics de campanya
Carpes i taules itinerants durant
tota la campanya

Ciutadans (C’s)
Divendres 15 de maig
Plaça de Ramón y Cajal
21 h
Sopar i míting

Diumenge 17 de maig
Casa del Marquès
12.30 h
Acte públic

Divendres 22 de maig

Pista Esportiva de Pau Casals
De 17 a 19 h
Acte públic de campanya

Divendres 22 de maig

ERC-AM-MES-AM

Els Vienesos
20 h
Tancament de campanya a Els
Vienesos

Divendres 8 de maig

Pati de Can Malet
20 h
Acte d’inici de campanya

Divendres 22 de maig

PP

CUP-PA

Plaça d’Ocata
21 h
Acte de final de campanya

Plaça Països Catalans
D’11 a 13 h
Parada informativa: Informarem
sobre el nostre programa, codi
ètic, candidats/es, etc.

Dissabte 16 de maig

Plaça Ramón y Cajal
D’11 a 13 h
Parada informativa: Informarem
sobre el nostre programa, codi
ètic, candidats/es, etc.

Diumenge 17 de maig

Plaça Mercat Vell
D’11 a 13 h
Parada informativa: Informarem
sobre el nostre programa, codi
ètic, candidats/es, etc.

Dimecres 20 de maig

Plaça de Marcel·lina Monteys
(plaça dels Cavallets)
De 17 a 19 h
Parada informativa: Informarem
sobre el nostre programa, codi
ètic, candidats/es, etc.

Divendres 22 de maig

Plaça Països Catalans
20 h
Acte final de campanya
Sopar de “traje”, ens acompanyarà l’Anna Gabriel.

Dissabte 9 de maig

Plaça d’Ocata
D’11 a 13 h
Parada informativa: Informarem
sobre el nostre programa, codi
ètic, candidats/es, etc.

Dades facilitades per les diferents candidatures. Per a més
informació, poseu-vos en contacte amb amb les formacions
polítiques.

Gran varietat en articles de primera comunió
Almeria, 31 - Tel. 93 540 34 85 - El Masnou

fruitesiverdures_maria_rosa_elviu.indd 10
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ELS PREPARATIUS

La brigada de Manteniment,
responsable que tot estigui al seu
lloc en les condicions necessàries
Les tasques que fa aquest departament inclouen des de la neteja fins
a vetllar perquè siguin disponibles les butlletes de totes les candidatures

AJUNTAMENT

L

a brigada municipal de
Manteniment és un dels
col·lectius de l’Ajuntament
involucrats molt activament
en el desenvolupament de la jornada
electoral. Dies abans de la cita, com a
treballs previs, els operaris s’encarreguen de recollir el material electoral
a la Junta Electoral de Zona, a Mataró. També aquest departament s’encarrega de preparar el plafó publicitari de prop de 18 metres quadrats al
carrer Guilleries, prop del Cementiri
Municipal, i de donar suport a la
responsable de les eleccions per preparar els sobres i les paperetes per a
cada mesa electoral.
El divendres anterior a la jornada
electoral, un operari de la brigada
acompanya efectius de la Policia
Local amb un vehicle per repartir els
senyals d’acotament dels col·legis
electorals. Aquest mateix dia, la responsable de la neteja d’edificis comprova que tots els col·legis electorals
estiguin nets i amb els lavabos dotats del material higiènic necessari.
Igualment, es comproven les claus
de tots els col·legis electorals per tal
de verificar que es podran obrir el
dia de les eleccions. D’altra banda, 4
operaris reparteixen el material als
14 col·legis electorals de les 8 a les
22 h i es comença a muntar el que
es pugui.
El dia immediatament anterior
a la jornada electoral, el dissabte, la
brigada de Manteniment continua
amb el muntatge de les taules electorals, amb 6 operaris de la brigada
municipal, de 8 a 14 h i de 19 a 22 h.
Per complir l’obligació que l’entorn
dels centres electorals restin lliures
de propaganda electoral, durant la
jornada es fa una relació de tots els

Un membre de la brigada comprova l’estat de les urnes en què es
dipositaran els vots.

col·legis electorals que tenen cartells molt pròxims per comunicar-ho
a la responsable de les eleccions, i a
darrera hora del dia es retiren. Com
a darrers preparatius, se segellen
tots els panys dels col·legis electorals amb vaselina per evitar actes
vandàlics als panys i l’empresa que
gestiona la neteja viària fa un repàs
de l’estat de neteja del voltant dels
col·legis electorals.
Comença la jornada electoral.
Llavors és el moment de retirar la
vaselina dels panys dels col·legis
electorals. Un total de 3 operaris de
la brigada municipal, de 7 a 15 h
estan disponibles per, entre altres
tasques, atendre possibles incidències en l’obertura dels col·legis
electorals, per tapar pintades a la
via pública relacionades amb les
eleccions, per retirar cartells de propaganda electoral, per recollir desbordaments o mobles abandonats
al voltant dels col·legis electorals.
De 15 a 20 h hi ha 1 operari de
la brigada municipal de guàrdia per
a possibles incidències, i l’empresa
que gestiona la neteja viària fa un
repàs de l’estat de neteja del voltant
dels col·legis electorals.
La tasca de Manteniment
continua l’endemà de la jornada
electoral. 6 operaris de la brigada
municipal recullen tot el material a
partir de les 5 de la matinada. Tot el
material electoral que es recull cal
dipositar-lo en bosses i portar-les
a l’edifici de Manteniment; un cop
aquí s’avisa una empresa externa
perquè el vingui a recollir i el destrueixi. Finalment, 2 operaris de la
brigada municipal retiren els senyals
d’acotament dels col·legis electorals
i els porten a la Policia Local.
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Acte de lliurament
XXXVII Premis Literaris
Goleta i Bergantí
Acte de lliurament
XXXVII Premis Literaris
Goleta i Bergantí

Divendres,
29
de
maig
Divendres,
19 h
29 a
de les
maig

a la sala Joan Comellas
de l’Edifici Centre

a les 19 h

a la sala Joan Comellas
de l’Edifici Centre

Durant la gala, es farà una lectura dramatitzada de fragments de les obres
Durant laagala,
es farà
lectura
dramatitzada
de fragments
les obres limitat.
guanyadores
càrrec
deluna
Grup
Amateur
de Teatre
(GAT). de
Aforament
guanyadores a càrrec del Grup Amateur de Teatre (GAT). Aforament limitat.

18

EL MASNOU VIU MAIG 2015

Del 16 de maig al 21 de juny

Obertura de la
Del 16
de maig al 21 de juny
SALA
POLIVALENT
de la

Obertura de la

BIBLIOTECA
SALA POLIVALENT de la

Joan
Coromines
en
BIBLIOTECA
HORARI
NOCTURN
Joan Coromines
en

!
s
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a
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a
HORARI NOCTURN
nys!

DE DILLUNS A DIVENDRES,

DE 20.30 HDEADILLUNS
LA 1 DEALADIVENDRES,
MATINADA
DE 20.30 H A LA 1 DE LA MATINADA

ELS DISSABTES
I DIUMENGES,
ELS DISSABTES
I DIUMENGES,
DE 18 H ADE LA
18 H1ADE
LA 1LADEMATINADA
LA MATINADA

6a
1
e
d
r
i
t
r
I també aula d’estudi
a pa nocturna a Ca n’Humet
el dissabte 6 de juny, de 22 a 24 h.

El wi-fi serà accessible amb el carnet de la biblioteca.

El wi-fi serà accessible amb el carnet de la biblioteca.

Els serveis de préstec, consulta de documents i reserva
horari.

Els serveis de préstec, consulta de documents i reserva
d’ordinadors no funcionaran durant aquest
d’ordinadors no funcionaran durant aquest horari.
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Especialitats mèdiques afiliades
a les principals mútues
Oftalmologia: Dr. Joaquín Mauricio
Osteopatia: Sr. Juli Bustos
Ginecologia: Dr. Vicenç Díaz de Brito
Cirurgia general i de l’aparell digestiu:
Dr. Jordi Comajuncosas
Psiquiatria: Dra. Gloria Cruceta
Podologia: Sra. Marta Gómez
Anàlisis clínics: Laboratori Echevarne
Reeducacions psicopedagògiques:
Sres. Núria Estragués i Anna Mauricio
Reeducació en necessitats educatives
especials (NEE) · Reeducació en escriptura /
disgrafia (trastorn del gest gràfic)

Properament ampliarem les especialitats
C/ Navarra, 58 - El Masnou - Tel. 93 540 75 42
www.agoraclinicmaresme.com
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Navarra, 15
El Masnou (Barcelona)
Tel. 935 551 150
info@hiberniahouse.com
www.hiberniahouse.com

MATRÍCULA OBERTA: Summer Campus, Intensius d’estiu i curs 15-16
TOT PRODUCTES
ECOLÒGICS

elaboració
pròpia

MIREM
PER TU!!!

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.

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
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SERVEI A
DOMICILI

Mercat Municipal. Parades 27 i 28

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

ELS CANDIDATS

Pere Parés
Candidat de CiU
53 anys. Nascut al Masnou. Casat i pare d’un
fill. Formació superior en Ciències Empresarials. Vinculat professionalment a la indústria
farmacèutica, on encara desenvolupa la seva
activitat professional com a gestor.

Per què i com va decidir presentar-se com a candidat?
De sempre he tingut vocació de
servei cap a la societat i envers els
altres. Durant molts anys, aquesta
vocació la vaig canalitzar a través
de l’associacionisme, mitjançant el
moviment escolta, primer, i la Creu
Roja, després, principalment. Anys
després, vaig decidir fer la passa
al món de la política. En certa manera, tant a través de la vinculació
amb entitats com des de la branca
política, sempre he tingut la sensació que estava en deute amb el
meu poble, i que era el moment
de retornar al Masnou tot allò que
jo n’havia obtingut, des d’un punt
de vista vital. L’any 2007, sorgeix
la possibilitat de fer una passa endavant i presentar-me per primer
cop com a candidat a l’alcaldia
del Masnou, candidatura que repetiria els anys 2011 i enguany.
Conscient que estem vivint uns
moments històrics com a poble
i com a nació, em sento orgullós
de poder ser al capdavant d’una
candidatura.
Com combina la vida personal
i la política?
Hi ha dos factors que em vaig
posar com a fita des que em vaig
vincular a la vida política. El primer
és que no volia viure de la política, i el segon, que no volia perdre
de vista el contacte amb el món
professional i real. Sóc conscient
que és una opció personal, però
crec que és bo que sigui d’aquesta
manera ja que, d’una banda, valores millor l’esforç i el treball que
s’ha de realitzar en el dia a dia i,
de l’altra, et dóna molta llibertat
a l’hora de prendre decisions de
futur. Sempre que puc compartir

uns moments amb la família intento que aquests siguin de molta
qualitat.
Què és el que més li agrada
del Masnou?
Físicament, el que més m’atrau és
el mar i la platja. També destacaria
el seu caràcter cultural, emprenedor i aventurer, fruit, sense cap
mena de dubte, del llegat històric
que la seva vinculació amb el mar
li ha atorgat.
Quin és el seu racó preferit del
Masnou? Per què?
El mirador de la plaça de l’Església.
La vista sobre el mar, la platja, part
del Port i del casc antic, així com
un entorn tranquil m’aporta molta
serenor.
El mar és un dels principals
valors del Masnou. Quina
relació manté amb el mar i la
platja?
El mar i la platja és un entorn natural al qual moltes vegades no se
li dóna la importància que té. És
també un actiu de la nostra vila.
És un privilegi poder gaudir d’una
platja com la nostra, junt amb el
clima que tenim.
El mar, el gaudeixo sempre
que puc perquè m’ajuda a anivellar ritmes i recarregar energies. La
simple observació de les onades
en trencar, el soroll del mar, etc. fa
que sigui fàcil sentir-me tranquil.
Em serveix per posar en ordre els
meus pensaments i per reflexionar pausadament.
El Masnou sempre s’ha vinculat amb la història de destacats capitans. Reconeix en
la seva personalitat algun

tret de capità en el sentit
més llegendari del terme?
En certa manera, el fet de presentar-se com a candidat a unes
eleccions implica cert esperit
d’aventura, com aquell que impregnava els capitans d’antuvi. En
un moment on la política està més
desacreditada que mai, és necessari molt de valor per encapçalar
una candidatura amb ànim de
governar.
Governar un vaixell implica
seny i capacitat de mantenir la
calma, de temperar els nervis davant les situacions adverses, de
no voler navegar més ràpid que
el que el mar i el temps et permet
a risc d’esfondrar el vaixell... En els
darrers quatre anys s’han donat
situacions de mar de fons i, fins i
tot, de tempesta, i crec que hem
pogut maniobrar el vaixell encarant-lo i rectificant-ne el rumb en
la bona direcció. Ara, cal fer-lo arribar a bon port.
Quin considera el record més
maco/emotiu/inoblidable
de la seva vida (fora de la política)?
Sense cap mena de dubte, el naixement del meu fill.
Quin ha estat el moment històric més important que ha
viscut directament?
El passat dia 4 d’octubre quan,

junt amb més de 900 alcaldes i
regidors, vam travessar la plaça
Sant Jaume, encapçalats per l’alcalde de Barcelona, per lliurar al
president de la Generalitat, Artur
Mas, el nostre compromís amb el
país, la democràcia i el futur.
Recomani’ns una cançó, un llibre, una pel·lícula i un viatge i
expliqui’ns el perquè.
De llibre, recomanaria L’ombra del
vent, de Carlos Ruiz Zafón, perquè
és un reflex de la bona literatura
dels nostres temps, combinant
amb encert fantasia i realitat, amb
personatges molt sòlids i en el període històric de la Barcelona de la
postguerra.
De cançó, Angie, dels Rolling
Stones, perquè és un crit a l’esperança del no res, una història romàntica però irreverent i punyent
alhora, en consonància amb la veu
i la imatge dels Rolling Stones.
De pel·lícula, en recomanaria
qualsevol dels germans Coen, per
com treballen els seus personatges, pels ritmes i compassos tan
ben estudiats, el seu llenguatge
narratiu, així com pels girs dels guions que són capaços de fer obtenint uns resultats impressionants.
Cadascuna de les seves pel·lícules
és una obra mestra en si mateixa.
El viatge que recomano és
aquell que sempre tenim pendent
de fer.
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Ernest Suñé
Candidat del PSC-CP
Al gener vaig complir 50 anys. Vaig néixer a
Barcelona i, com m’agrada recordar, la meva
dona i jo vam escollir el Masnou per viure-hi.
Sóc informàtic, estudis que vaig cursar mentre
era Policia Local. Tinc pendent d’acabar els estudis de Ciències Polítiques. He estat analista
de sistemes i m’he especialitzat en gestió documental i dataminning, tot i que darrerament
he estat treballant de Community Manager,
feina que vaig deixar el setembre passat en
ser nomenat candidat socialista a l’alcaldia del
Masnou. Casat amb la Pili des del 1986, tenim
dues filles i un fill.

Per què i com va decidir presentar-se com a candidat?
Vaig participar en un procés de
primàries el mes de juny passat i
van ser les moltes persones que
hi van participar, tant militants
com simpatitzant, les que em
van escollir. Per tant, la meva
decisió respon a l’acceptació de
la confiança que van dipositar
en mi. Això fa que ser candidat
encara tingui, per a mi, molt més
valor i representi una gran responsabilitat.

la serra Marina, tant a prop de
Barcelona però alhora allunyat,
fan que la nostra vila sigui tan
especial. A més, el que m’ha captivat també és que gairebé tots
ens coneixem.

Com combina la vida personal i la política?
Amb tota naturalitat. Jo he fet
de la política la meva vida. La
meva família ho sap, ho accepta
i em dóna tot el seu suport. Cert
és que, a vegades, suposa sacrificis ja que, per exemple, no hi ha
festius, ni dies de descans, però
el servei públic em compensa.
No és alguna cosa que facis obligat, t’ha d’omplir, com passa en
el meu cas.

El mar és un dels principals
valors del Masnou. Quina
relació manté amb el mar i
la platja?
M’agrada el mar i també navegar. És una experiència recomanable i necessària que tothom
hauria de poder disfrutar, i més
tenint en compte que el tenim
tan a prop.

Què és el que més li agrada
del Masnou?
No puc escollir una sola cosa
que m’agradi del Masnou, n’hi
ha moltes. Però crec que la seva
ubicació, tant a prop del mar i de
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Quin és el seu racó preferit
del Masnou? Per què?
Sens dubte, la platja, tant a l’hivern com a l’estiu. És un espai
especial que acostumem a gaudir molt i que encara hauríem de
disfrutar més…

El Masnou sempre s’ha vinculat amb la història de destacats capitans. Reconeix en
la seva personalitat algun
tret de capità en el sentit
més llegendari del terme?
Si haig de ser honest no em vull
fer meus els adjectius que, majoritàriament, els han definit, com

ara la valentia i la gosadia, en el
bon sentit de la paraula. Crec
que aquells capitans i mariners,
que s’aventuraven a la cerca de
móns i mars desconeguts, estaven fets d’una pasta especial.
Però tampoc em reconec en
aquells altres capitans i mariners
que van ser, malauradament, coneguts per fer accions reprovables, com ara el tràfic d’esclaus
o l’extermini de pobles sencers.
Si haig de vincular-me a algú, ho
faria amb els pescadors del Masnou, que avui encara lluiten per
mantenir aquest ofici, tot i que
ningú no els ho posa fàcil. Però,
com diu la dita, “contra viento y
marea” continuen aguantant.
Quin considera el record
més maco/emotiu/inoblidable de la seva vida (fora de
la política)?
No haig de pensar gaire, sense
cap mena de dubte, el naixement dels meus fills.
Quin ha estat el moment
històric més important que
ha viscut directament?
Vinculat al món polític i al Masnou, la victòria socialista a les
eleccions municipals del 2007.
En l’àmbit més general, he vis-

cut moments importants per a
la nostra història, com ara la recuperació de la democràcia, les
primeres eleccions democràtiques, l’intent de cop d’estat del
23 de febrer de 1981.
Recomani’ns una cançó, un
llibre, una pel∙lícula i un viatge i expliqui’ns el perquè.
La cançó Mediterráneo, del meu
admirat Joan Manuel Serrat, perquè és una glossa a tot allò que
ens uneix.
Com a pel·lícules, n’hi ha
moltes i molt recomanables,
però jo em quedo amb la trilogia de Francis Ford Coppola, El
padrí, que he vist moltes vegades.
I un llibre recomanable, El
comte de Montecristo, d’Alexandre Dumas, perquè per a mi
representa la victòria de l’esforç
i de l’esperit de superació. Un
home innocent que ha patit els
càstigs més cruels i que aconsegueix superar-los i fer justícia.
He viatjat molt i podria dir
molts llocs interessants i preciosos, però us recomanaria conèixer millor el que tenim més a
prop nostre, per gaudir del que
tenim i també per entendre’ns
millor.

Màxim
Fàbregas
Candidat d’ICV-EUiA-E
61 anys. Nascut a Borja (Saragossa). Veí del
Masnou des del 1974. Llicenciat en Ciències
Exactes (UB). Professor de Matemàtiques (ara
jubilat) i director de l’Institut Mediterrània
(1993-1997) i de l’Institut de Vilassar de Mar
(1998-2004).

Per què i com va decidir presentar-se com a candidat?
Com dic en l’escrit d’aspirant
a les primàries obertes que va
convocar ICV-EUiA per elegir
cap de llista, conec les dificultats que, per a la política en general i per a la política local en
particular, es presenten en els
propers temps. Crec que, per intentar superar-les i per defensar
els interessos de la ciutadania,
caldrà el màxim esforç, compromís i capacitat i que, en aquest
cas, la veterania i l’experiència
poden ser una avantatge més
que un problema.
Sent conscient de tot això,
vaig decidir fer aquest pas perquè em sentia amb il·lusió i ganes de continuar treballant pel
Masnou i perquè, malgrat la
meva edat (alguns creuen –jo
ho respecto però no ho comparteixo– que l’edat és una barrera infranquejable, fins i tot per
a aquelles persones que volen
prestar un servei als seus veïns i
veïnes), crec que en els propers
quatre anys puc fer un bon servei al meu poble. Aquest és el
meu compromís: continuar treballant, com en els darrers anys,
per millorar les condicions de
vida dels meus veïns i veïnes i,
especialment, dels que ho estan passant més malament.
Com combina la vida personal i la política?

Fins al setembre de 2013 la
combinació exigia moltes renúncies personals que bàsicament afectaven la conciliació
familiar. A partir d’aquella data,
estar jubilat em permet disposar de molt més temps lliure i,
per tant, puc dedicar moltes
hores a la tasca política i, a la
vegada, tinc temps per dedicar
a la família.
Què és el que més li agrada
del Masnou?
El que més m’agrada del Masnou és el Masnou! Un poble
amb racons preciosos i d’altres
que no ho són tant, amb entitats molt dinàmiques i d’altres
que fan el que poden, i amb la
seva gent (la d’abans, la d’avui i
la de demà), que és la que ha fet
possible el Masnou d’avui i que
serà la responsable de treballar
pel Masnou del demà.
Quin és el seu racó preferit
del Masnou? Per què?
La plaça del Mercat Vell. És un
exemple de com transformar
un espai que, per decisions
polítiques anteriors, havia
estat condemnat al desús, en
un racó que, situat al mig del
Casc Antic, té unes excepcionals vistes al mar i que arribarà al seu màxim esplendor el
dia en què aconseguim que la
N-II esdevingui el passeig del
Masnou.

El mar és un dels principals
valors del Masnou. Quina
relació manté amb el mar i
la platja?
Vaig néixer molt lluny del mar
i quan les piscines municipals
eren una utopia. Per això el
mar, amb la seva immensitat,
em causa molt respecte. Malgrat això, gaudim del mar i la
platja, recorrem amb freqüència “la ruta del colesterol” i som
usuaris de les guinguetes que,
pel servei tant inestimable que
presten a la gent del Masnou,
si no existissin caldria inventar-les.
El Masnou sempre s’ha
vinculat amb la història de
destacats capitans. Reconeix en la seva personalitat
algun tret de capità en el
sentit més llegendari del
terme?
La història s’ha de conèixer per
evitar repetir errades. Jo mai he
pensat tenir res a veure amb
capitans. Crec que els líders,
els bons líders, són necessaris,
però sempre m’he trobat més
identificat amb els mariners,
amb la gent del carrer, que són
els qui realment fan la feina.

Quin considera el record
més maco o emotiu o inoblidable de la seva vida (fora
de la política)?
En tinc molts: el naixement
dels meus dos fills, els meus
dos casaments, la meva primera feina com a professor al
Masnou...
Quin ha estat el moment
històric més important que
ha viscut directament?
La manifestació multitudinària
de l’11 de setembre de 1977 a
Barcelona per reclamar llibertat, amnistia i estatut d’autonomia
Recomani’ns una cançó, un
llibre, una pel·lícula i un viatge i expliqui’ns el perquè.
Pare (Joan Manuel Serrat), escoltant-la s’entenen els motius. Los mares del Sur, una de
les obres mestres de Vázquez
Montalbán. Novecento, una
gran pel·lícula social, fonamental per entendre la història d’Europa i el paper dels
moviments obrers al segle XX.
Un viatge: Vietnam, paisatges
diversos i impressionants i una
població molt acollidora.
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Jaume
Oliveras
Candidat d’ERC-AM-MES-AM
Tinc 52 anys. He nascut i he viscut sempre al
Masnou. Estic casat i tinc dos fills. Sóc llicenciat en Geografia i Història, especialitat en
Història Contemporània. He tingut diferents
responsabilitats polítiques i directives a la Generalitat, al Parlament de Catalunya i a l’Administració local.

Per què i com va decidir presentar-se com a candidat?
Després de les diferents responsabilitats polítiques que
he tingut al llarg de la meva
trajectòria, sempre estretament lligada als ajuntaments,
decideixo emprendre el repte
de presentar-me a l’alcaldia
del Masnou. La proximitat de
la política municipal és el que
més m’ha motivat, sobretot
quan es tracta del lloc on has
nascut i viscut sempre. Per
això l’any 2011 vaig prendre el
compromís de presentar-me
com a cap de llista i enguany
el renovo amb la candidatura
d’Esquerra Republicana de
Catalunya–Acord pel Masnou–
MES Moviment d’Esquerres.
Em presento amb la voluntat
d’exercir l’alcaldia amb dedicació, responsabilitat i vocació
de servei als veïns i veïnes del
Masnou. Treballaré perquè el
nostre Ajuntament participi
activament en el procés de
construcció de la República
Catalana.
Com combina la vida personal i la política?
El fet de ser un càrrec electe
implica molta dedicació, però
amb una bona organització del
temps és possible trobar espai
per a la vida personal i alhora
dedicar tot el temps que re-
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quereix el servei públic.
Què és el que més li agrada
del Masnou?
Quan un és d’un lloc i s’hi
sent arrelat no li calen motius
perquè li agradi el seu poble.
Malgrat això, crec que els que
vivim al Masnou som uns privilegiats amb el microclima que
gaudim, els carrers, el passeig,
la platja, la gent...
Quin és el seu racó preferit
del Masnou? Per què?
Escollir un sol racó del Masnou
se’m fa molt difícil. Posats a dirne un, pel lligam sentimental
que hi tinc, no només d’ara
sinó de jove i d’infant, seria el
meu carrer.
El mar és un dels principals
valors del Masnou. Quina
relació manté amb el mar i
la platja?
Per un masnoví veure el mar
és una necessitat vital. El mar
forma part del nostre paisatge quotidià i està vinculat a la
nostra història. La platja i el seu
passeig, a qualsevol hora del
dia, són l’espai ideal per passejar i conviure al Masnou.
El Masnou sempre s’ha
vinculat amb la història de
destacats capitans. Reconeix en la seva personalitat
algun tret de capità en el

sentit més llegendari del
terme?
La història del Masnou està
vinculada al mar i està plena
de capitans. El meu rebesavi i el meu besavi Maristany
també ho eren. I a mi també
m’agrada portar el comandament de la nau. Per això
em presento a les eleccions,
perquè crec que puc aportar
la capacitat de lideratge que
necessita el Masnou.
Quin considera el record
més maco/emotiu/inoblidable de la seva vida (fora
de la política)?
Encara que sembli un tòpic, el
naixement del meu fill, haver
assistit al part i no marejar-me.
Quin ha estat el moment
històric més important que
ha viscut directament?
És difícil destacar un moment
de la història personal perquè
les meves responsabilitats polítiques m’han permès viure de
manera directa i intensa la política catalana aquests darrers
anys. Entre altres moments,
recordo la sortida de la presó
després de les detencions d’in-

dependentistes de l’any 92; esdevenir diputat al Parlament
de Catalunya l’any 99 o formar
part del Govern del país.
Recomani’ns una cançó, un
llibre, una pel·lícula i un viatge i expliqui’ns el perquè.
Com a cançó, Casta diva, de
l’òpera Norma, de Bellini, o
qualsevol altra ària interpretada per Maria Callas. El llibre
d’assaig El desencanto, d’Andrew Anthony, per la reflexió desacomplexada des de
l’esquerra i, com a novel·la, El
comte de Montecristo, d’Alexandre Dumas. Pel·lícula recent la del director polonès
Pawel Pawlikovski, Ida; un
clàssic, Casablanca, de Michael
Curtiz, i, com a viatge, sempre
París.

Federico
de las Heras
Candidat del PP
Vaig nèixer a Barcelona fa 51 anys. Vaig cursar
els estudis als Jesuïtes de Sarrià. Durant gairebé dos anys vaig servir a la Brigada Paracaigudista. Vaig començar estudis empresarials
i em vaig especialitzar en direcció bancària i
assessoria financera, així com en administració de finques. He desenvolupat tota la meva
trajectòria professional a la banca comercial,
sempre amb tracte directe amb les persones.
Estic casat des de fa vint-i-cinc anys i visc al
Masnou des del 1991. Tinc dos fills i un nebot
acollit, així que som cinc a casa.

Per què i com va decidir presentar-se com a candidat?
Encara que sóc militant del PP
des del 1981, i havia participat
activament a la Junta Local, no
vaig entrar en la llista electoral
fins al 2011, per al mandat que
ara finalitza. Amb anterioritat, la
meva dedicació professional i les
circumstàncies familiars no em
van permetre estar a la política
activa. El 2015, em van proposar
ser candidat a l’alcaldia, com a
continuïtat natural a la feina desenvolupada al Masnou. I vaig
acceptar per vocació de servei.
Com combina la vida personal i la política?
Encara afegiria un altre aspecte
més: la vida professional. I he de
dir que no és fàcil. I que és important mantenir un equilibri en
tots els aspectes i separar-los al
mateix temps. I comptar amb la
col·laboració del teu entorn, en el
meu cas, esposa i fills. La fórmula –que no existeix– és dedicar
les energies al més important de
cada un i tenir clars els límits, prioritzant el que és important.
Què és el que més li agrada
del Masnou?
M’agrada la proximitat de la gent

i la proximitat de les coses, com
l’escola dels teus fills, l’atenció
mèdica, les comunicacions, la
platja, les zones d’oci del Port, l’aire de mar sense contaminació, les
muntanyes de la serralada Litoral,
la cultura marítima, els jardins, les
flors... és una suma de moltes coses petites.
Quin és el seu racó preferit
del Masnou? Per què?
El mirador de Sant Pere, que
obre pas al símbol més conegut
del Masnou, que és l’església de
Sant Pere, repartint vistes al poble, al mar i a Barcelona, la nostra
capital.
El mar és un dels principals
valors del Masnou. Quina
relació manté amb el mar i la
platja?
Com la majoria de masnovins, és
fàcil trobar-me un dissabte calorós a la platja nedant o a una de
les guinguetes a l’hora del vermut. I si acompanya bona mar,
navegant amb la meva barqueta
pels contorns de la nostra costa.
Es pot dir que la meva relació
amb el mar ha estat sempre una
passió, que vaig iniciar com a
submarinista quan tenia 20 anys,
i que mai no he deixat.

El Masnou sempre s’ha
vinculat amb la història de
capitans destacats. Reconeix
en la seva personalitat algun
tret de capità en el sentit més
llegendari del terme?
Si bé no descendeixo de capitans
ni mariners (sóc fill de comerciant), qui em coneix sap que sóc
amic dels reptes. I segurament la
vida d’un capità del segle XVIIIXIX era un autèntic repte.
I la d’una persona que es dedica a la política, especialment
en una època com la d’avui dia,
també. És un repte tenir com
a objectiu servir els teus veïns,
i servir-los bé. Pensar en el bé
comú per sobre dels teus interessos. I si, a més amés, treballes
i tens família, el repte es multiplica.
Quin considera el record més
maco o emotiu o inoblidable
de la seva vida (fora de la
política)?
És difícil posar els records a la llista i numerar-los. Potser la majoria
són familiars (dia del casament,
naixement dels fills, veure’ls progressar, etc.). Com a un d’especial, assenyalaria els dies que vaig
estar, de nen, amb el meu besavi,
a la seva casa de Premià de Mar,

on va viure. Una persona entranyable que va transmetre el seu
bon caràcter a la família.
Quin ha estat el moment històric més important que ha
viscut directament?
Encara que tenia 12 anys, recordo especialment la intervenció a
la televisió del llavors president
del Govern, Arias Navarro, anunciant la mort de Franco el 1975.
Va suposar el canvi d’una època
i, sense dubte, un dels moments
importants de la història del nostre país.
Recomani’ns una cançó, un
llibre, una pel·lícula i un viatge i expliqui’ns el perquè.
Los rockeros van al infierno
(1982), de Barón Rojo. Perquè
és essència pura de la rebel·lia,
tan necessària.
El Quijote, de Miguel de Cervantes. Perquè la bogeria forma
part dels nostres somnis i Alonso
Quijano l’encarna amb la mestria
dels seus diàlegs i dissertacions.
El Camino de Santiago. Un
viatge cap al teu interior durant
800 quilòmetres. A peu. Assaborint el que és autèntic. El temps
no importa. Sortida de Roncesvalles (Navarra) pel camí francès.
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Frans Avilés
Candidat de Ciutadans (C’s)
Tinc 37 anys i vaig néixer a Barcelona. Sóc llicenciat en Dret i exerceixo l’advocacia, especialment a les àrees de civil i mercantil. Estic
casat amb la Pati, i tinc una filla de nou mesos,
la Paula, a les quals estimo amb bogeria.

Per què i com va decidir presentar-se com a candidat?
No és un secret que el sistema
polític actual està danyant la
imatge de la democràcia, principalment per culpa de la corrupció. Fins ara he estat portaveu del Grup Independent del
Masnou a l’Ajuntament, però
he entès que havíem d’unir les
nostres forces amb Ciutadans
(C’s) per ajudar a consolidar un
projecte amb el qual em sento
molt identificat i tractar d’aconseguir, entre tots, que sigui una
alternativa viable per governar
el Masnou.
Com combina la vida personal i la política?
Conciliar la meva vida familiar
amb la professional i la política
no és una tasca fàcil, però tampoc més difícil que la de qualsevol persona que treballa i té
una família. He de dir que en el
meu cas tinc la sort que la meva
esposa em dóna suport en tot i
que entén la meva passió per la
política. I amb el naixement de
la meva filla, ara fa gairebé nou
mesos, he fet un màster d’organització i optimització del meu
temps que ni a Oxford!
Què és el que més li agrada
del Masnou?
Destacaria el seu alt nivell d’associacionisme, que demostra la
gran solidaritat que hi ha entre
els nostres veïns. Sense la gent
que dia a dia col·labora en les
diferents associacions de forma
desinteressada, no es podrien
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realitzar alguns serveis que
dóna l’Ajuntament, ni moltes
de les activitats esportives, culturals i assistencials que avui es
poden fer al Masnou.
Quin és el seu racó preferit
del Masnou? Per què?
La plaça de l’església de Sant
Pere. Per les seves vistes impressionants, i perquè està situada en un punt històric del
nostre poble, a prop de l’escola
Ocata, de la Casa Benèfica i de
la mateixa església, mostra de
la història del nostre municipi
i de les seves grans fites, i emblema de la solidaritat i generositat dels nostres antics veïns
il·lustres.
El mar és un dels principals
valors del Masnou. Quina
relació manté amb el mar i
la platja?
El mas és un privilegi que tenim
només uns pocs afortunats,
però la nostra relació és estranya. D’una banda, no acostumo
a banyar-me gaire però, de l’altra, m’encanta passejar a prop
de la platja. M’agrada l’olor que
desprèn i estar a prop del mar
m’aporta pau i tranquil·litat.
El Masnou sempre s’ha
vinculat amb la història de
destacats capitans. Reconeix en la seva personalitat
algun tret de capità en el
sentit més llegendari del
terme?
Crec que, igual que els antics
capitans, tinc un punt de boge-

ria i temeritat que em fa apostar perquè un canvi en l’actual
sistema de partit polítics és
possible. I tinc bastant carisma,
i això em converteix en un bon
líder en moltes circumstàncies
de la vida, dins i fora de la política.
Quin considera el record
més maco o emotiu o inoblidable de la seva vida
(fora de la política)?
Sense dubte, el naixement de la
meva filla Paula. No es pot explicar i no és comparable absolutament a res més. És una cosa
única, irrepetible i que no se
m’esborrarà mai de la memòria.
Quin ha estat el moment
històric més important que
ha viscut directament?
Amb 37 anys, és una mica aviat
per definir com a històric cap
moment de la meva vida, però
si n’hagués d’escollir un que
no sigui històric, seria el gol
que Iniesta va dedicar a Jarque
i que ens va fer ser campions
del món per primera vegada.
I, sobretot, com es va celebrar
al Masnou, principalment a la
plaça de Ramón y Cajal. Va ser
una gran nit!

Recomani’ns una cançó, un
llibre, una pel·lícula i un viatge i expliqui’ns el perquè.
Una cançó: The way you look tonight. És la que vaig ballar amb
la meva dona el dia del nostre
casament. Un llibre: qualsevol
conte infantil que pugui llegir-li
a la meva filla abans d’anar-se’n
al llit. Compartir aquest moment amb ella fa que cada dia
acabi bé. Una pel·lícula: La vida
és bella. Des que la vaig veure, Guido és el meu heroi. Un
viatge: qualsevol ciutat dels
Estats Units. M’encanta aquell
país. Tenen, al meu parer, la
millor democràcia in a més a
més, es garanteix per sobre de
tot la llibertat individual. Tot
està pensat perquè el ciutadà
gaudeixi i s’ho passi bé. És un
tipus de cultura amb la qual em
sento molt identificat. Els meus
millors records de viatges són
d’allà.

Sandra Miras
Candidata de la CUP-PA
Vaig néixer al Masnou, tinc 43 anys, amb parella, sóc tècnica esportiva, treballo a la piscina
municipal del Masnou des de fa 25 anys, també sóc àrbitre de natació. Amb 15 anys vaig
anar a la meva primera “mani”, amb 25 vaig
tenir el meu fill, ex sotspresidenta de l’AMPA,
bruixa de la Colla de Diables del Masnou, indignada total, independentista, no suporto les
injustícies i sóc militant de la CUP.

Per què i com va decidir presentar-se com a candidat?
Com a candidat mai, vaig decidir presentar-me com a candidata, i en el meu cas, no va ser
només una decisió personal,
l’assemblea de la qual formo
part va decidir que jo seria la
primera d’una llarga llista de
persones que treballen i/o col·
laboren en el projecte de la
CUP i l’Esquerra Independentista.
Com combina la vida personal i la política?
Intentant fer equilibris, perquè
a banda de la vida personal i
la política, hi ha la laboral, que
és a la qual dedico més temps,
com a mínim, 37,5 h a la setmana! Per sort, la meva vida
personal és senzilla i gaudeixo
d’anar a passejar amb el meu
company, d’anar una estona a
la platja a l’estiu amb els pares
i de les tertúlies improvisades
que sorgeixen a casa, mentre sopem, i també per sort,
a l’Assemblea Local de la CUP
del Masnou, entenem que on
no arriba una, arriba un altre,
aquesta és una de les nostres
forces!
Què és el que més li agrada
del Masnou?
M’agrada que hi hagi un sentiment de canvi polític que co-

mença a articular-se des de diversos espais, i això crec que és
molt positiu per al poble, que
a vegades sembla una mica
adormit.
Quin és el seu racó preferit
del Masnou? Per què?
Qualsevol banc del passeig
Marítim, qualsevol capvespre,
contemplant el mar i els colors
del cel.
El mar és un dels principals
valors del Masnou. Quina
relació manté amb el mar i
la platja?
La meva relació amb la platja és
tradició familiar! Els meus pares
ens hi portaven, a la meva germana i a mi, ja de ben petites.
Ara, ens segueix agradant molt
la platja a tota la família i quan
ve el bon temps és el nostre
lloc de trobada.
El Masnou sempre s’ha vinculat amb la història de destacats capitans. Reconeix en
la seva personalitat algun
tret de capità en el sentit
més llegendari del terme?
A la nostra assemblea, no creiem en capitosts, ni capitanes
ni heroïnes. La nostra és una
feina compartida, un lideratge col·lectiu que sobrepassa
els personalismes i vesteix un
projecte. No em reconec cap

tret de capità, potser algun de
marinera… Sí que constatem,
però, que hi ha molts carrers al
Masnou amb noms de capità
i d’home i pocs amb noms de
dona…
Quin considera el record
més maco o emotiu o inoblidable de la seva vida (fora
de la política)?
El naixement del meu fill, just
acabat de néixer, és un moment inesborrable.

liària als Països Catalans, de
la periodista Gemma Garcia
Fàbrega. Una pel·lícula, la pel·
lícula documental: Ciutat morta, que vol donar a conèixer el
cas de corrupció policial en el
cas 4F. I un viatge: al Pirineu,
fent senderisme amb el meu
company.

Quin ha estat el moment
històric més important que
ha viscut directament?
La confessió de Jordi Pujol, que
tenia diners a paradisos fiscals
i la posterior compareixença a
la comissió d’investigació del
Parlament.
Recomani’ns una cançó, un
llibre, una pel·lícula i un
viatge i expliqui’ns el per
què?
Una cançó: Que tinguem sort,
de Lluís Llach, perquè malgrat
la boira cal caminar. Un llibre,
recomano el que m’estic llegint ara mateix: Els senyors del
Boom, qui i com va fer diners
durant la bombolla immobi-
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Nou Corsa.

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

EL NOU OH!
AMB INNOVACIONS
DE CLASSE PREMIUM

25% de dte.
en peces

Taller distingit

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

Tots els tractaments
i les últimes tecnologies

Vine i tasta’ls!

Odontologia

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

· Ortodòncia
· Odontologia conservadora
· Endodòncia
· Periodòncia
· Estètica dental
· Pròtesis dentals
· Implants dentals
· Odontopediatria
· TAC dental

(Finançament a 12 mesos sense interessos)

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

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

Celebrem
el nostre 1r
aniversari

AGENDA.
MAIG
Dijous 7
18 h / Ca n’Humet

Berenar pancakes
i xerrar
L’activitat està dirigida a adolescents d’entre 12 i 18 anys. Cal
inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h / Biblioteca Joan Coromines

Taller de primavera
A càrrec de Pequemón.
Per a nens i nenes a partir de 4
anys. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Divendres 8
18 h / Ca n’Humet

Ca n’Humet Vibra:
Fet a mà (llana sense
agulles)
L’activitat va dirigida a adolescents
d’entre 12 i 18 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / sala polivalent de
la Biblioteca Joan Coromines

Conferència:
“El patrimoni cultural
immaterial al segle
XXI”
Acte de presentació de la 1a
conferència internacional d’ONG
acreditades per a la Convenció
per a la salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la
UNESCO.
Ho organitza: Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO i l’Institut
Català de Recerca en Patrimoni Cultural,
amb la col·laboració de l’Ass. UNESCO
el Masnou.

Dissabte 9
De 10 a 14 h / Edifici Centre

Disseny i tècniques de
muntatge de bijuteria
Els materials que s’utilitzaran són:
pedres semiprecioses, fornitures
de metall, cuir, etc.
Últim dia d’inscripció: 6 de maig
Inscripció per correu electrònic:
info@sarplataygemas.com
Ho organitza: Fem Fira

De 10 a 19 h / Els Vienesos Espai
Cívic

Mercat d’intercanvi
Es podrà intercanviar tot tipus de
roba, complements i joguines
Per a més informació, consulteu
l’acte a www.elmasnou.cat
o apunteu-vos a les activitats a
mercat4quarts@gmail.com
Ho organitza: A4Q, Banc del Temps
El Masnou

Del 7 de maig al 15 de juny de 2015

11 h / Biblioteca Pública Joan
Coromines

Presentació de la
Mostra del treballs
realitzats al taller
d’aquarel·la impartit
per Carles de la Torre
Fins al 30 de maig de 2015.

Dimarts 12
9 h / Roger de Flor cantonada N-II

Taula informativa
amb motiu del Dia
Internacional
de la Fibromiàlgia

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Afibromare

11 h / Biblioteca Joan Coromines

De 16 a 20 h / Centre d’Empreses
Casa del Marquès

Hora del conte: Les
emocions a través dels
contes
A partir de 4 anys.

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Diumenge 10
De 9.30 a 12 h / Passeig marítim
(a l’alçada del pas soterrani del c.
de Brasil)

European Clean Up Day

Curs: Com ser més
competitiu en el vostre
negoci
Quins són els criteris o indicadors
que determinen la teva competitivitat en el teu sector?
També el 14 de maig, de 16 a 20h
Per a inscripcions: www.casadelmarques.cat/formacions.php
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17.30 h / Els Vienesos

Txikung, teràpia del dolor

Netegem la platja d’Ocata.
Inscripcions a: mediambient@elmasnou.cat. Activitat emmarcada
dins de la Setmana Europea de la
prevenció de residus.

Relaxació corporal. Tots els dimarts excepte vacances i festius.
Preu: trimestral 25 €.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18.30 h / Sala Polivalent de la
Biblioteca Joan Coromines

De 10 a 14 h / Els Vienesos Espai Cívic

Mercat d’intercanvi
Es podrà intercanviar tot tipus de
roba, complements i joguines
Per a més informació, consulteu
l’acte a www.elmasnou.cat
o apunteu-vos a les activitats a
mercat4quarts@gmail.com
Ho organitza: A4Q, Banc del Temps El Masnou

11 h / Plaça d’Ocata

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

Ho organitza: Afibromare

Conferència: “La vida
quotidiana a l’antic
Egipte”, a càrrec de
Francesc Boix
Seguida d’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

19 h / Els Vienesos

Xerrada: “L’alimentació
i suplementació per a
processos inflamatoris”
A càrrec de M. Pilar Ibern Gavina,
assessora nutricional, escriptora i
professora de cuina. Amb motiu
del Dia Internacional de la Fibromiàlgia.
Ho organitza: Afibromare

18 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre familiar: Cabaret
Patufet, a càrrec de
Samfaina de Colors
Preu: 3 € (entrades anticipades a
www.quedat.cat o a taquilla dues
hores abans de l’espectacle).
Ho organitza:Ajuntament del Masnou

Dilluns 11

Tots els dilluns excepte vacances i
festius. Estiraments per facilitar el
moviment a les persones afectades de malalties inflamatòries.
Preu: trimestral 25 €.
Ho organitza: Afibromare

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i La
Capseta Creativa

Dimecres 13
17.30 h / Els Vienesos

Psicomotricitat, teràpia
del dolor
Treball del moviment corporal,
equilibri, concentració i memòria
Preu: trimestral 25 €. Tots els dimecres excepte vacances i festius.
Ho organitza: Afibromare

Dijous 14
17.30 h / Els Vienesos

Taller Actuart
Oferim el joc com a manera
d’explorar la teva creativitat. Fem
servir l’art per conèixer millor la

De 12 a 14 h / Plaça d’Ocata

Celebració del Lindy
Hop Day Catalunya
Ballada de Lindy Hop
Es convidarà a ballar la coneguda
coreografia del Shim Sham, tribut
a Frankie Manning i es gravarà per
sumar-ho a les moltes altres ballades que es faran i enregistraran
durant el maig al món.

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Presentació del llibre
Nits vermelles, de Maria
Freixanet

Ho organitza: Ple de Swing

A càrrec d’Aina Ripol.

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

12 h / Parc Arqueològic Cella
Vinaria de Teià

Dissabte 16

Visita teatralitzada:
Descobreix la Cella
Vinaria explicada pel
seu gerent romà Epictet

De 10 a 22 h / Port Esportiu

Fira Comercial
i Gastronòmica

Preu: 6 €.
Aquesta visita, pensada per a tota
la família, acabarà amb un tast de
vi i most per als més petits.

També el 17 de maig.
Al llarg de tot el cap de setmana s’han programat diferents
activitats lúdiques per a infants,
sortides en vaixell, desfilades de
moda, exhibició de balls i tastets
gastronòmics.

Ho organitza: Parc Arqueològic Cella Vinaria
de Teià

Dilluns 18

Ho organitza: Federació del Comerç del
Masnou i Unitat de Promoció Econòmica

17.30 h / Els Vienesos

De 10 a 14 h / Edifici Centre

Estiraments, teràpia
del dolor

Disseny i tècniques de
muntatge de bijuteria
(nivell iniciació)

Estiraments per facilitar el moviment a les persones afectades de
malalties inflamatòries.
Preu: trimestral 25 €.
Tots el dilluns, excepte vacances
i festius.

Últim dia d’inscripció: 13 de maig
Inscripció per correu electrònic:
info@sarplataygemas.com.
Ho organitza: Fem Fira

Ho organitza: Afibromare

De 16.30 a 18 h / Pl. d’Europa del
Port Esportiu

Dimarts 19

Masterclass de Zumbaviu
Activitat dirigida per a adults
Prova la nova activitat dirigida per
a adults que s’ofereix al Complex
Esportiu.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h / Ca n’Humet

Taller i xerrada sobre
drogodependències,
a càrrec de l’associació
La Fulla
Dirigida a adolescents i joves.

De 17 a 19.30 h / Centre
d’Empreses Casa del Marquès

Curs: Eines de Google
Google ofereix eines interessants i senzilles que es poden
aprofitar per a la gestió diària i
sense cap cost.
També el 21 de maig de 17 a
19.30 h.
Per a informació i inscripcions:
www.casadelmarques.cat/formacions.php.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17.30 h / Els Vienesos

Teràpia del dolor:
estiraments

nostra part física, emocional, vocal
i mental per actuar des de l’alegria
i afrontar els problemes de la vida
quotidiana amb creativitat.

17.30 h / Els Vienesos

18 h / Biblioteca Joan Coromines

Txikung, teràpia
del dolor

Aula d’estudi nocturna
Fins al 21 de juny. Consulteu
l’apartat “Altres informacions”
d’aquesta agenda.

Relaxació corporal.
Preu: Trimestral 25 €.
Tots els dimarts excepte vacances
i festius.

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Ho organitza: Afibromare

Diumenge 17
D’11 a 12 h / Pl. d’Europa del Port
Esportiu

Masterclass de
Zumbaviu
Activitat dirigida per a adults
Prova la nova activitat dirigida per
a adults que s’ofereix al Complex
Esportiu
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18.30 h / Sala Polivalent de la
Biblioteca Joan Coromines

Conferència: “Justícia
i valors”, a càrrec
de Santiago Vidal
Conferència seguida d’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
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AGENDA. Del 7 de maig de 2015 al 15 de juny
Dimecres 20
17.30 h / Els Vienesos

Psicomotricitat,
teràpia del dolor
Treball del moviment corporal,
equilibri, concentració i memòria
Preu: trimestral 25 €.
Tots els dimecres excepte vacances i festius.

de la Cia. de dansa del Gimnàs
Maribels. Dirigit per Maribel Sáinz
de la Maza amb la col·laboració
de Pili Planas, Mari Garcia, Jordi
Montaño, Ana Criado i Bladi
Cortes.
Preu: 7 € (entrades anticipades a
www.quedat.cat o a taquilla dues
hores abans de l’espectacle).

Ho organitza: Ajuntament del Masnou amb
la col·laboració del Gimnàs Maribels

Diumenge 24

Ho organitza: Afibromare

19 h / Sala polivalent de la
Biblioteca Pública Joan Coromines

Xerrada i taller/debat:
“Com afrontar
les separacions
i els divorcis?”
A càrrec de la psicòloga de la Fundació AGI, Montse Roig.

6.15 h / Berlín i Postdam (Alemanya)

Sortida de 6 dies a Berlín
i Postdam (Alemanya)
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

Ho organitza: Ajuntament del Masnou,
Fundació AGI i CIRD

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària sobre
Els convidats, d’Emili
Teixidor
A càrrec de Maria Carme Roca.
Vine a buscar el teu exemplar a la
biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Dilluns 25
17.30 h / Els Vienesos

Estiraments, teràpia
del dolor
Estiraments per facilitar el moviment a les persones afectades de
malalties inflamatòries.
Preu: trimestral 25 €. Tots els dilluns excepte vacances i festius.
Ho organitza: Afibromare

Dijous 21
18.30 h / Ca n’Humet
(Espai de trobada)

Xerrada: “Arriba
l’estiu... fem canvi
d’armari?”
A càrrec de l’Alba Orteu.
Es parlarà sobre les modes, les
talles, les marques, formes d’estalviar cèntims...

Dimarts 26
17.30 h / Els Vienesos

Txikung, teràpia
del dolor
Relaxació corporal.
Preu: trimestral 25 €.
Tots els dimarts excepte vacances
i festius.
Ho organitza: Afibromare

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i CIRD

Dimecres 27

19 h / Biblioteca Pública Joan
Coromines

Presentació del llibre
Els colors de l’aigua,
d’Isidre Grau,
acompanyat del pintor
Xavier Clarés
Ho organitza: Òmnium

Dissabte 23

17.30 h / Els Vienesos

Psicomotricitat, teràpia
del dolor
Treball del moviment corporal,
equilibri, concentració i memòria
Preu: trimestral 25 €. Tots els dimecres excepte vacances i festius.
Ho organitza: Afibromare

18 h / Biblioteca Joan Coromines

Club de Lectura Fàcil
en Català

11 h / Biblioteca Joan Coromines

Hora del conte Maleta
dels nadons
A càrrec de Gisela Llimona.
Activitat per a infants des dels 6
mesos fins als 3 anys.

A càrrec del voluntari Lluís
González. En aquesta ocasió, es
comentarà la novel·la L’escarabat
d’or, d’Edgar Allan Poe.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

19 h / Ca n’Humet

Curs de coaching per a
joves (cinquena sessió)
Aquest curs està dirigit a adolescents i joves d’entre 16 i 29 anys.
Cal inscripció prèvia.
Ho organitza:Ajuntament del Masnou

Divendres 29
17 h / pista de Pau Casals

II Festa del Medi
Ambient
També, Festival infantil de ball
modern. Activitats, gincama, xocolatada i més!
Ho organitza: Luz del Alba

19 h / Sala Joan Comellas
(Edifici Centre)

Acte de lliurament dels
XXXVII Premis Literaris
Goleta i Bergantí
Durant la gala, es farà una lectura
dramatitzada de fragments de les
obres. Guanyadores, a càrrec del
Grup Amateur de Teatre (GAT).
Aforament limitat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte 30
7 h / Taüll, Vall de Boí

Visita guiada de les
esglésies romàniques
de la Vall de Boí
Patrimoni Cultural
de la UNESCO
Preu: consulteu a l’entitat
Duració: Sortida de dos dies
Podeu trobar més informació a
www.masunesco.org.
Telèfons de contacte: 93 555 23 26
i 93 555 00 73.

Ho organitza: Associació UNESCO el Masnou

De 10 a 13.30 h / Alcon Cusí, SA
(c. de Camil Fabra, 58) L’entrada
està situada a la part de muntanya

Visita Museu Cusí
de Farmàcia. Primera
Jornada de Portes
Obertes 2015
Cal fer reserva prèvia per visitar-lo
al telèfon 620 585 649, o millor
adreceu-vos a: museucusi@rafc.cat.
Places limitades.
Ho organitza: Museu Cusí de Farmàcia

17.30 h / Ca n’Humet

Trobada J de Jocs
Vine a jugar jocs de taula moderns
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i
l’Associació J de Jocs

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Dijous 28

20 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Colors, 35 anys
de dansa al Masnou,
a càrrec del Gimnàs
Maribels
Espectacle de dansa a càrrec

30

19 h / Els Vienesos

“Menopàusa rebel”
(cinefòrum)
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
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18 i 22 h / Espai Escènic Ca n’Humet

High School Musical
Musical a càrrec
d’AJTEM
Preu: 5 € (entrades anticipades a
www.quedat.cat o a taquilla dues
hores abans de l’espectacle)

S’oferiran dues sessions el dia 30,
a les 18 i a les 22 h, i una sessió el
dia 31, a les 19 h.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou amb
la col·laboració d’AJTEM

Diumenge 31
12 h / pista de Pau Casals

VI festival d’art
flamenc del Masnou
Ball, cant, servei de bar i paella
popular.
Ho organitza: Luz del Alba

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

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet

High School Musical
Musical a càrrec
d’AJTEM
Preu: 5 € (entrades anticipades a
www.quedat.cat o a taquilla dues
hores abans de l’espectacle)

Ho organitza: Ajuntament del Masnou amb
la col·laboració d’AJTEM

JUNY
Dimarts 2
17.30 h / Els Vienesos

Txikung, teràpia
del dolor
Relaxació corporal.
Preu: trimestral 25 €.
Tots els dimarts excepte vacances
i festius.
Ho organitza: Afibromare

18.30 h / Sala Polivalent de la
Biblioteca Joan Coromines

Conferència:
“La màfia: el poder
a l’ombra”
A càrrec de Vicenç Lozano.
Conferència seguida d’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

Dimecres 3
17.30 h / Els Vienesos

Psicomotricitat,
teràpia del dolor
Treball del moviment corporal,
equilibri, concentració i memòria
Preu: trimestral 25 €.
Tots els dimecres excepte vacances i festius.
Ho organitza: Afibromare

Dijous 4
19 h / Espai Casinet

“Hàbits saludables a la
menopàusia”
A càrrec de la llevadora Mercedes
Vicente.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h / Ca n’Humet

Berenar (sucs i batuts
naturals) i xerrar
L’activitat està dirigida a adolescents d’entre 12 i 18 anys. Cal
inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte 6
10.30 i 12.30 h / Espai Escènic
Ca n’Humet

Hakuna Matata:
El musical de l’EMUMM
S’oferiran dues sessions: a les
10.30 i a les 12.30 h.

Ho organitza: L’EMUMM, amb col·laboració
de Blancdeguix i la Jove Orquestra de Cambra del Masnou

22 h / Ca n’Humet
Ca n’Humet et forma: Aula d’estudi
nocturna

Per preparar-hi els
últims exàmens del curs
i la selectivitat
S’hi habilitarà una zona per sopar
amb microones, s’oferirà ajuda en
l’estudi així com petites activitats
per fer més amenes les hores de
preparació dels exàmens. Dirigit
a adolescents i joves d’entre 16 i
29 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

9 h / C. de Barcelona, plaça de
la Llibertat, c. de Roger de Flor

Fira d’artesania
Objectes fets a mà. Objectes de
regal, per consumir, per adornar,
petits capritxos. Embotit, fleca,
mel...
Ho organitza: ADAC

Dilluns 8
17.30 h / Els Vienesos

Estiraments, teràpia
del dolor
Estiraments per facilitar el moviment a les persones afectades de
malalties inflamatòries.
Preu: trimestral 25 €.
Tots els dilluns, excepte vacances
i festius.
Ho organitza: Afibromare

Dimarts 9
17.30 h / Els Vienesos

Txikung, teràpia
del dolor

No us perdeu cap de les activitats que es fan a la vila
Relaxació corporal.
Preu: Trimestral 25 €.
Tots els dimarts, excepte vacances
i festius.
Ho organitza: Afibromare

18.30 h / Sala polivalent de la
Biblioteca Joan Coromines

Conferència: “Ser dona
i musulmana”
A càrrec de Dolors Bramon.
Conferència seguida d’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

Dimecres 10

i afrontar els problemes de la vida
quotidiana amb creativitat.

De 10 a 14 h / Edifici Centre

18.30 h / Biblioteca Joan Coromines

Últim dia d’inscripció: 10 de juny
Inscripció per correu electrònic:
info@sarplataygemas.com

Disseny i tècniques de
muntatge de bijuteria

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i La
Capseta Creativa

Tertúlia literària sobre
Paradisos oceànics,
d’Aurora Bertrana
Segona tertúlia del cicle “Escriptores”, conduït per Fina Llorca i
Isabel Segura.
Per participar-hi cal sol·licitar els
llibres a la biblioteca; les places
són limitades.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i
Biblioteca Joan Coromines

Ho organitza: Fem Fira

11 h / Biblioteca Joan Coromines

Hora del conte Aquí no
hi ha gat amagat
A càrrec de la Glòria Arrufat. A partir de 4 anys. Aforament limitat.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet

La Compañía
Espectacle de dansa
a càrrec de Luz del Alba

Divendres 12

7.30 h / Llançà (Alt Empordà)

18 h / Ca n’Humet

Sardinada a Llançà
Informació i reserves: Casal de
Gent Gran Can Malet (ptge. de
Marià Rossell, 2. Tel. 93 555 47 26).
Ho organitza: Casal de la Gent Gran Can
Malet

17.30 h / Els Vienesos

Cicle de cuina creativa:
gaspatxos diferents
Dirigit a adolescents d’entre 12 i
18 anys. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Preu: 5 € (entrades anticipades
a www.quedat.cat o a taquilla
dues hores abans de l’espectacle).
S’oferiran sessions els dies 13 i 14
de juny.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i
Luz del Alba

20 h / Can Malet, segona planta

Psicomotricitat,
teràpia del dolor

Conferència “Com
gestionar les emocions”

Treball del moviment corporal,
equilibri, concentració i memòria
Preu: Trimestral 25 €.
Tots els dimecres, excepte vacances i festius
Ho organitza: Afibromare

A càrrec de Josep Araguás, psicòleg clínic i terapeuta familiar.
Conferència seguida de col·loqui.

9 h / Av. del Maresme, just al
davant de la platja

17.30 h / Els Vienesos

20è Torneig 3x3
El Masnou Basquetbol

Taller Actuart
Oferim el joc com a manera
d’explorar la teva creativitat. Fem
servir l’art per conèixer millor la
nostra part física, emocional, vocal
i mental per actuar des de l’alegria

11 h / Plaça d’Ocata

Visita a la Mina d’Aigua
del Masnou

Ho organitza: Fundació Temps i Compromís

Dissabte 13

Dijous 11

Diumenge 14

Categories: de minis fins a sèniors
masculins i femenins.
Preu: 50 €.
Inscripcions a: www.3x3.cat.

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

18 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Ho organitza: El Masnou Basquetbol

La Compañía
Espectacle de dansa a
càrrec de Luz del Alba

Preu: 5 € (entrades anticipades a
www.quedat.cat o a taquilla dues
hores abans de l’espectacle)
S’oferiran sessions els dies 13 i 14
de juny.

Ho organitza:Ajuntament del Masnou i
Luz del Alba

Dilluns 15
17.30 h / Els Vienesos

Estiraments, teràpia
del dolor
Estiraments per facilitar el moviment a les persones afectades de
malalties inflamatòries.
Preu: Trimestral 25 €.
Tots els dilluns, excepte vacances
i festius.
Ho organitza: Afibromare

Altres informacions
Arxiu Municipal
Horari d’hivern: dilluns i dimecres, de 9 a 14 h, i dilluns,
de 16 a 19 h.
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.
III Premis d’Emprenedoria
@elmasnou_jove2015
Fins al 10 de juliol, es poden

presentar projectes per optar
als premis a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), ubicada
a l’edifici de Roger de Flor.
La convocatòria, creada per
l’Ajuntament per tercer any
consecutiu, vol incentivar el
foment de l’esperit emprenedor entre el jovent de la vila i
l’aparició de noves iniciatives
empresarials que siguin
viables tècnicament i econòmicament. El premi està dotat
amb un import econòmic de
6.000 euros. Podreu crear el
vostre pla de negoci amb el
suport dels Tallers per Emprendre.
Consulteu-ne les bases i tots
els detalls al web municipal.
Aula d’estudi nocturna a la
Biblioteca Joan Coromines
Obertura de la sala polivalent
de la Biblioteca en horari nocturn, del 16 de maig al 21 de
juny. De dilluns a divendres
de 20.30 h a la 1 de la matinada, i dissabtes i diumenges,
de 18 h a 1 de la matinada.
Per a estudiants a partir de 16
anys. El Wi-Fi serà accessible
amb el carnet de la biblioteca.
Els serveis de préstec, consulta de documents i reserva de
documents no funcionaran
durant aquest horari.
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.

Al web de l’Ajuntament del Masnou, hi podeu consultar tota la informació d’aquesta agenda i tota l’actualitat municipal actualitzades:

www.elmasnou.cat

AROA

PERRUQUERIA I ESTÈTICA
Fem tractaments d’estètica i perruqueria.
Queratina i Botox capil·lar.
Làser díode, mesoteràpia, infiltracions.
C/ Puerto Rico, 12 - 08320 El Masnou - Tel. 93 540 90 72
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kidsandus.es

Aquest estiu Bb Activities, Casino El Masnou i Kids&Us El Masnou us
conviden a que els vostres fills gaudeixin del casal “Sports&Fun”,

UNA COMBINACIo' PERFECTA
ENTRE DIVERSIo' I
APRENENTATGE

Kids&Us El Masnou
C/ Flos i Calcat, 41
08320 El Masnou
T. 665 643 841
elmasnou@kidsandus.es
Bb Activities
T. 679 632 929
info@bbactivities.com
Casino El Masnou
T. 935 55 06 60
activitats@casinoelmasnou.org
Inscripcions a:
sportsandfun@bbactivities.com

