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Kids&Us El Masnou
Carrer Flos I Calcat 41
08320 El Masnou
T. 665 643 841
elmasnou@kidsandus.es 

Casino de Masnou
Carrer Barcelona 1
08320 El Masnou
T. 935 550 660
secretaria@casinodelmasnou.cat

A les instal·lacions del Casino de Masnou

Casals en Anglès

Per a nens i nenes d’entre 3 i 12 anys.
Per a més informació: www.englishsummerfun.com  - T. 665 643 841
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CARTA DE
L’ALCALDE

El passat 30 de març vaig rebre el requeriment de l’Audiència Nacional pel suport majori-
tari de l’Ajuntament del Masnou a la declaració del Parlament de Catalunya favorable a la 
República Catalana i a la desconnexió amb l’Estat espanyol. Un suport que es va manifestar 
en el passat Ple del 19 de novembre amb els vots a favor d’ERC-AM-MES, CDC i la CUP. La 
informació que demana l’Audiència Nacional és absurda, ja que és pública i de fàcil accés. 
Aquest tribunal actua com un tribunal d’excepció intentant coartar la llibertat d’expressió 
dels ajuntaments catalans. Malgrat això, el nostre ajuntament , un cop més, es posa a dispo-
sició del Parlament de Catalunya i continuarà donant suport al sentiment majoritari de tants 
catalans i catalanes de poder decidir lliurement el nostre futur i assolir la independència.
Malgrat això i altres requeriments que puguin venir, si així ho expressa la voluntat majori-
tària del plenari de l’Ajuntament del Masnou, continuarem ferms amb el nostre compromís 
de construir un república catalana que ens permeti construir un país millor i més just.

De la mateixa manera que hem iniciat un procés de retirada dels símbols franquistes que 
encara poden existir al nostre municipi, també ens hem volgut afegir a la commemoració 
de la proclamació de la República, que el 14 d’abril va fer 85 anys que es va proclamar. Hem 
editat un seguit de fotos que recorden els anys del Masnou de la República, amb imatges 
del que va ser el primer alcalde republicà durant els primers mesos, en Francesc Maristany, 
i del que va ser alcalde durant el període republicà, en Tomàs Ferrer i Sust.

Els valors republicans de la llibertat, la igualtat, la fraternitat i el bé comú són avui més 
necessaris que mai.
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El 30 d’abril es farà l’activitat “Mou-te”, un itinerari per comprovar 
l’estat actual i l’accessibilitat dels carrers

l dijous 7 d’abril, a Can 
Malet, es va presentar la 
diagnosi sobre la situació 
de la mobilitat al municipi, 

és a dir, les conclusions obtingudes 
després de la recollida d’informació 
i del treball de camp amb què es va 
iniciar el nou Pla de Mobilitat Urba-
na i Sostenible del Masnou. Aques-
ta eina proposa una reflexió sobre 
el model urbà i esdevé un instru-
ment per a la planificació de les 
polítiques que ja estan en marxa; 
alhora que permet definir estratègi-
es de futur per aconseguir despla-
çaments més sostenibles, ja sigui a 
peu, amb vehicle privat o transport 

públic, amb la qual cosa es treballa 
per un millor espai públic. 

Per acomplir aquests objectius 
i les estratègies que han de marcar 
els passos a seguir, l’Equip de Go-
vern vol comptar amb el suport i 
l’opinió de la ciutadania. En aquest 
sentit, l’acte del dia 7 va voler di-
fondre les conclusions de l’estudi 
inicial entre els masnovins i masno-
vines perquè, en una fase posterior, 
puguin fer les seves aportacions al 
disseny de les polítiques i accions 
que es duran a terme.

L’encarregat de presentar l’acte 
va ser l’alcalde, Jaume Oliveras, que 
va posar de manifest la importància 

del Pla de Mobilitat per a la gestió 
actual de l’Ajuntament. Per la seva 
banda, el regidor de Mobilitat i Via 
Pública, Quim Fàbregas, va recordar 
que el que s’està duent a terme 
actualment és la revisió del Pla de 
Mobilitat aprovat al 2006, ja que 
aquests documents tenen una 
vigència de sis anys i l’Ajuntament 
ja havia d’actualitzar-lo. Fàbregas 
també va fer incidència en el fet 
que el Pla és un procediment molt 
llarg en què cal tenir en compte 
molts aspectes, perquè té una 
gran transcendència en el disseny 
de l’espai públic del municipi. Per 
aquest motiu, tant el regidor com 

E   DESPLAÇAMENTS    

Al Masnou es 
realitzen prop 
de 72.000 des-
plaçaments 
diaris

  BUS URBÀ    

El servei de 
transport urbà 
municipal 
s’ampliarà

Presentada la diagnosi 
del Pla de Mobilitat Urbana 

i Sostenible del Masnou

INSTITUCIONAL

RAÜL ANDREU
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Participa al Pla de Mobilitat
Urbana i Sostenible 

del Masnou

Dissabte 30 d’abril a les 11 h
Lloc: Can Malet

Mou-te a peu pel Masnou
Passejada pel municipi per comprovar l’estat actual i fer la diagnosi a 
peu de carrer.

Dijous 5 de maig a les 18 h
Lloc: Edifici Centre

Tallers de participació
Per a tractar temes concrets  sobre la mobilitat al municipi.

Aquestes activitats necessiten inscripció prèvia que podeu fer 
a la pàgina web www.elmasnou.cat.

Més informació: Tel. 93 557 16 45 / mobilitat@elmasnou.cat 

Inscriviu-vos a les activitats!

l’alcalde van fer incidència en la 
necessitat de la participació de la 
ciutadania. Per part de l’empresa 
que està duent a terme el Pla mit-
jançant la Diputació de Barcelona, 
l’especialista Àlia Ramellini va 
presentar les dades extretes de la 
primera fase: al Masnou es realitzen 
prop de 72.000 desplaçaments di-
aris, dels quals més de 13.000 són 
interns i uns 19.500 en connexió 
cap a altres municipis. 

Pel que fa a aquests darrers, gai-
rebé la meitat es fan amb vehicles. 
De fet, el Masnou suporta diària-
ment el trànsit de 43.000 vehicles, 
uns 12.000 dels quals circulen 
per l’interior diàriament. Quant 
a vianants, les anàlisis fetes han 
demostrat que es realitzen 27.129 
desplaçaments per l’interior del po-
ble a peu i uns 530 en direcció cap 
a altres municipis.

A partir d’aquestes dades, els 
estudis tècnics han posat de ma-
nifest que els aspectes on cal una 
actuació més urgent i destacada són 
per a la millora de voreres i de l’espai 
públic, per a la pintada de passos de 
vianants que protegeixin les zones 
dels vianants i per aconseguir una 
millor permeabilitat i interacció en-
tre el poble i la platja. En l’àmbit dels 
vehicles, cal protegir les zones ja 
pacificades, reordenar el trànsit en 
alguns carrers del centre de la vila, 

regular l’aparcament i definir zones i 
tipologies de la regulació.

L’alcalde, Jaume Oliveras, durant 
la reunió va fer referència a la deci-
sió de l’Equip de Govern d’ampliar 
el servei de transport urbà munici-
pal els caps de setmana amb l’ho-
rari que actualment es fa els diu-
menges i festius d’estiu. L’ampliació, 
però, es farà efectiva passat l’estiu. 

Vies de participació
Un cop presentades les dades, l’es-
pecialista en processos participa-
tius Manel Ruiz va ser l’encarregat 
de presentar les activitats amb les 
quals l’Ajuntament vol recollir les 
aportacions de la ciutadania. D’una 
banda, tothom qui ho vulgui podrà 
manifestar la seva opinió sobre el 
Pla al formulari que s’ha habilitat 
amb aquest objectiu a la pàgina 
web municipal. Però, més enllà d’ai-
xò, es proposen diverses cites per 
rebre les aportacions. El dissabte 
30 d’abril, es farà l’activitat “Mou-te 
a peu pel Masnou”, que consistirà 
en un itinerari per detectar l’estat 
i l’accessibilitat dels carrers (cal 
inscripció prèvia, que es pot fer 
des de www.elmasnou.cat). Amb la 
informació recollida, que s’afegeix 
a tot l’estudi tècnic, el dijous 5 de 
maig es duran a terme els tallers de 
participació per tractar els temes 
centrals del Pla.  

Quim Fàbregas  
Regidor de Mobilitat 
i Via Pública

Després de mesos de recopilació 
de dades, amb la presentació de 
l’esborrany de la diagnosi del Pla 
de Mobilitat Urbana Sostenible, ini-
ciem el procés participatiu, que és 
molt important per tal que la ciuta-
dania faci les seves aportacions en 
relació amb temes que afecten el 
nostre dia a dia. És important saber 
com veu la ciutadania la mobilitat a 
peu pel municipi, l’aparcament, el 
transport urbà... El Pla, un cop apro-
vat, ha de servir perquè les actuaci-
ons que en un futur porti a terme 
l’Ajuntament vagin encaminades 
a aconseguir uns desplaçaments 
més segurs i més sostenibles. SÒ
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La diagnosi del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible va precedir dues activitats que volen recollir les aportacions de la ciutadania. 

RAÜL ANDREU
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INSTITUCIONAL

PLE MUNICIPAL DE MARÇ

El Masnou tindrà una ordenança 
municipal sobre els clubs socials 
de fumadors de cànnabis
Un altre tema destacat va ser l’inici de l’expedient de fiscalització del contrac-
te de gestió de servei públic, concessió administrativa, del servei municipal 
d’abastament d’aigua potable del Masnou

El Ple del 17 de març va aprovar, 
inicialment, l’Ordenança munici-
pal reguladora de les condicions 
d’exercici de l’activitat de clubs 
socials i associacions de fumadors 
de cànnabis i/o d’altres substàncies 
anàlogues que, després de ser ac-
ceptades les esmenes del PSC-CP, 
va tenir els vots a favor de l’Equip 
de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 
vots), el PSC-CP (2 vots) i ICV-EUiA 
(2 vots); en contra del PP (1 vot) i 
l’abstenció de Ciutadans (3 vots) 
i la CUP-PA (2 vots).

Actualment, al Masnou hi ha 
dues associacions que tenen la 
seva activitat legalitzada, i dues 
més que han manifestat formal-
ment la seva voluntat d’iniciar 
aquesta activitat. En aquest sen-
tit, el regidor d’Urbanisme i Ac-
tivitats, Ricard Plana, va explicar 
que era “un problema complex que 
estava sobre la taula, atès que en 
els darrers anys s’havien creat di-
ferents clubs socials de cànnabis al 
municipi que calia regular”. Aques-
ta ordenança permetrà garantir 
l’obertura d’aquests establiments 
per part d’associacions registra-
des i amb unes normes de funci-
onament, amb unes condicions 
mínimes de seguretat, salubritat i 
higiene. També permetrà fixar les 
distàncies d’aquests locals respec-
te als emplaçaments protegits i es 
podran regular les condicions que 
ha de tenir l’exercici d’aquesta ac-
tivitat, entre altres mesures.

Federico de las Heras, portaveu del 
PP, va entendre aquesta aprovació 
com l’obertura d’una porta perquè 
el municipi tingui diversos punts 
de consum de droga i va alertar de 
les possibles conseqüències que 
no queden regulades a l’ordenan-
ça. D’altres portaveus van felicitar 
l’Equip de Govern per la iniciativa, 
com el del PSC-CP, Ernest Suñé, qui 
va manifestar que el seu grup en-
tenia perfectament que calia regu-
lar aquesta activitat. 
Plana va voler aclarir 
també que aquesta 
necessària regulació 
no implicava el fo-
ment de l’addicció 
“ja que són persones 
adultes que ja tenen 
un consum habitual”. 
Elena Crespo, d’ICV-
EUiA, també va agrair 
al Govern el fet d’ha-
ver donat resposta 
a una necessitat i va 
parlar del difícil equilibri entre la 
salut pública i els drets civils. El seu 
grup municipal va presentar, poste-
riorment, una moció de suport a la 
ILP promoguda per La Rosa Verda 
per demanar una llei reguladora 
de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis, que va 
ser aprovada amb els vots a favor de 
tots els grups a excepció del PP, que 
hi va votar en contra.

Un altre tema destacat va ser 
l’inici de l’expedient de fiscalit-

zació del contracte de gestió de 
servei públic, concessió admi-
nistrativa, del servei municipal 
d’abastament d’aigua potable 
del Masnou, un punt que va ser 
aprovat per unanimitat. El regidor 
de Medi Ambient, Romà López, 
va explicar els motius d’aquest 
expedient, fruit d’una auditoria 
que es va encarregar, donades les 
implicacions que té un contracte 
a tant llarg termini –fins a l’any 

2022 l’empresa SO-
REA té adjudicada la 
concessió d’aquest 
servei al Masnou–, 
per conèixer l’estat 
econòmic actual de 
la concessió, l’import 
del fons de reversió 
i si les tarifes eren 
ajustades a les des-
peses reals. Vistes les 
conclusions de l’au-
ditoria, el grup del 
PSC-CP va demanar 

l’obertura d’un expedient sancio-
nador a l’empresa; el d’ICV-EUiA, 
suport a la Diputació de Barcelo-
na per conèixer quines accions pot 
emprendre l’Ajuntament a partir 
d’aquesta auditoria i la CUP-PA va 
aprofitar per demanar una gestió 
pública d’aquest servei. En aquest 
sentit, López va voler aclarir que 
“les conclusions de l’auditoria 
són provisionals i que l’Ajunta-
ment no pot emprendre cap acció 
sancionadora fins que no rebi les 

al·legacions de l’empresa amb la 
informació requerida”.

El punt que tractava sobre 
l’aprovació inicial de les Bases es-
pecífiques que regulen la concessió 
d’ajuts econòmics individuals per a 
l’adquisició de llibres escolars i ma-
terial escolar lectiu corresponents 
al curs 2016/2017 va ser aprovat 
amb els vots a favor de l’Equip de 
Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 
vots), el PSC-CP (2 vots) i el PP (1 
vot); en contra d’ICV-EUiA (2 vots) i 
l’abstenció de Ciutadans (3 vots) i la 
CUP-PA (2 vots). El portaveu d’ ICV-
EUiA, Màxim Fàbregas, va anunciar 
la intenció de presentar un recurs 
de reposició pel curt termini que 
s’havia donat a l’oposició per revisar 
els expedients. L’alcalde, Jaume Oli-
veras, va avisar que la presentació 
d’aquest recurs podria endarrerir el 
procés de la concessió dels ajuts i 
que, si el presentava, es tramitaria 
amb caràcter d’urgència.

Altres punts debatuts 
a la sessió
• Massa salarial personal laboral 
2016. Aprovat amb els vots a favor 
de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES 
i CiU, 11 vots), Ciutadans (3 vots), 
la CUP-PA (2 vots) i el PP (1 vot); en 
contra del PSC-CP (2 vots) i l’abs-
tenció d’ICV-EUiA (2 vots).
• Aprovació inicial Bases de la convo-
catòria dels IV Premis d’emprenedo-
ria@elmasnou_jove2016. Aprovat 
amb els vots a favor de l’Equip de 

  ASSOCIACIONS 
  DE FUMADORS      

Dues associacions 
tenen la seva acti-
vitat legalitzada i 
dues més han mani-
festat formalment 
la seva voluntat 
d’iniciar-la
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Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots), 
el PSC-CP (2 vots), ICV-EUiA (2 vots) 
i el PP (1 vot), i l’abstenció de Ciu-
tadans (3 vots) i la CUP-PA (2 vots).
• Aprovació inicial de les Bases dels 
premis Goleta i Bergantí de 2016. 
Aprovat amb els vots a favor de 
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i 
CiU, 11 vots), la CUP-PA (2 vots), el 
PSC-CP (2 vots), ICV-EUiA (2 vots), i 
el PP (1 vot) i l’abstenció de Ciuta-
dans (3 vots).
• Aprovació i reconeixement extra-
judicial de factures sense contrac-
tació i factures sense 
suficient consigna-
ció pressupostària 
d’exercicis anteriors. 
Aprovat amb els vots 
a favor de l’Equip de 
Govern (ERC-AM-MES 
i CiU, 11 vots) i Ciuta-
dans (3 vots) i les abs-
tencions de la CUP-PA 
(2 vots), el PSC-CP 
(2 vots), ICV-EUiA (2 
vots), i el PP (1 vot).
• Aprovació provisio-
nal de la modificació 
puntual del Pla Ge-
neral d’Ordenació del 
Masnou d’ampliació 
d’usos compatibles 
a la zona industrial 
urbana del municipi. Aprovat amb 
els vots a favor de l’Equip de Govern 
(ERC-AM-MES i CiU, 11 vots), Ciuta-
dans (3 vots), la CUP-PA (2 vots), el 
PSC-CP (2 vots) i el PP (1 vot), i l’abs-
tenció d’ICV-EUiA (2 vots).
• Conveni de cooperació entre el Con-
sell Comarcal del Maresme i l’Ajun-
tament del Masnou per la compra 
agregada d’energia elèctrica. Apro-
vat amb els vots a favor de l’Equip de 
Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots), 
Ciutadans (3 vots), el PSC-CP (2 vots), 
ICV-EUiA (2 vots) i el PP (1 vot), i l’abs-
tenció de la CUP-PA (2 vots).

A la mateixa sessió es va donar 
compte del decret d’aprovació de la 
liquidació del Pressupost de l’exerci-
ci 2015; de l’informe corresponent al 
quart trimestre de l’any 2015 sobre 
compliment dels terminis de paga-
ment de les obligacions pendents, 
emès d’acord amb allò establert 
per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 
5 de juliol i, d’urgència, de les reso-
lucions adoptades contràries a les 
objeccions efectuades, objeccions 
de legalitat i principals anomalies 
en matèria d’ingressos 2015.

Les mocions
En un Ple on se superava la desena 
de mocions presentades, l’alcalde, 
Jaume Oliveras, va demanar que 
els representants dels grups polí-
tics municipals actuessin amb la 
màxima responsabilitat i agilitat 
pensant en l’interès de la ciutada-
nia. Oliveras va reflexionar a l’en-
torn de la quantitat de mocions 
presentades, ja que moltes d’elles  
no tractaven temes que fossin com-
petència municipal.
• Moció presentada pel Grup Mu-

nicipal del PSC-CP per 
declarar el Masnou 
vila lliure de glifosat. 
Després d’incorpo-
rar-hi esmenes de 
l’Equip de Govern i 
de la CUP-PA, va ser 
aprovada amb els vots 
a favor de l’Equip de 
Govern (ERC-AM-MES 
i CiU, 11 vots), la CUP-
PA (2 vots), el PSC-CP 
(2 vots) i ICV-EUiA (2 
vots); i les abstencions 
de Ciutadans (3 vots) i 
el PP (1 vot).
• Moció presentada 
pels grups municipals 
d’ERC-AM-MES, CiU, 
ICV-EUiA i PSC-CP per 

demanar que la Minurso (Missió de 
les Nacions Unides pel referèndum 
al Sàhara Occidental) assumeixi 
competències en drets humans. La 
moció, que va ser presentada en 
nom de l’entitat El Masnou amb el 
Sàhara, va tenir els vots a favor de 
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i 
CiU, 11 vots), la CUP-PA (2 vots), el 
PSC-CP (2 vots) i ICV-EUiA (2 vots); 
i les abstencions de Ciutadans (3 
vots) i el PP (1 vot).
• Moció presentada pel Grup Mu-
nicipal d’ICV-EUiA en defensa de 
l’escola pública i de rebuig al tanca-
ment d’aules i línies de P3. Després 
d’incorporar-hi esmenes de l’Equip 
de Govern i de la CUP-PA, Ciutadans 
va demanar la votació en dos blocs. 
Concretament el punt 3F, va ser 
aprovat amb els vots a favor de 
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES 
i CiU, 11 vots), el PSC-CP (2 vots) i 
ICV-EUiA (2 vots); en contra del PP 
(1 vot) i les abstencions de Ciuta-
dans (3 vots) i la CUP-PA (2 vots). 
La resta de la moció també va ser 
aprovada amb els vots a favor de 
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i 

CiU, 11 vots), Ciutadans (3 vots), el 
PSC-CP (2 vots) i ICV-EUiA (2 vots); 
i les abstencions de la CUP-PA (2 
vots) i el PP (1 vot).
• Moció presentada pel Grup Muni-
cipal del PP sobre el tancament de 
línies de P3 a la província de Barce-
lona. Després d’incorporar-hi esme-
nes del PSC-CP, la moció no va ser 
aprovada, ja que va tenir els vots a 
favor de Ciutadans (3 vots), ICV-EUiA 
(2 vots) i el PP (1 vot); en contra de 
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES 
i CiU, 11 vots) i la CUP-PA (2 vots) 
i l’abstenció del PSC-CP (2 vots).
• Moció presentada pel Grup Mu-
nicipal del PP en defensa de les 
diputacions, els cabildos i consells 
insulars i en contra de la seva de-
saparició. No va ser aprovada en 
comptar amb el vot a favor del PP 
(1 vot) i en contra de la resta de 
grups municipals.
• Moció presentada pel Grup Muni-
cipal del PP de suport a la llibertat 
lingüística dels pacients a la sani-
tat catalana. No va ser aprovada 
en comptar amb el vot a favor del 
PP (1 vot) i Ciutadans (3 vots); en 
contra de l’Equip de Govern (ERC-
AM-MES i CiU, 11 vots), la CUP-PA 
(2 vots) i ICV-EUiA (2 vots) i l’abs-
tenció del PSC (2 vots).
• Moció presentada pel Grup Mu-
nicipal d’ICV-EUiA per declarar el 
Masnou “zona lliure de paradisos 
fiscals”. No va ser aprovada, ja que 
va tenir el vot a favor d’ICV-EUiA 
(2 vots), la CUP-PA (2 vots) i el PSC 
(2 vots); en contra de l’Equip de Go-
vern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots) i 
Ciutadans (3 vots) i l’abstenció del 
PP (1 vot).
• Moció presentada pel Grup Mu-
nicipal d’ICV-EUiA sobre els tracta-
ments de fertilitat a la sanitat públi-
ca. Va ser aprovada amb els vots a 
favor de tots els partits del plenari a 
excepció del PP (1 vot) i un regidor 
de CiU, que s’hi van abstenir.
• Moció presentada pel Grup Mu-
nicipal C’s per instar l’Equip de 
Govern a elaborar una normati-
va sobre el soroll i les vibracions. 
Després d’incorporar-hi esmenes 
de l’Equip de Govern, va ser apro-
vada amb els vots a favor de tots 
els partits de plenari a excepció 
de la CUP-PA (2 vots), que s’hi va 
abstenir.
• Moció presentada pel Grup Mu-
nicipal de C’s per instar l’Equip de 
Govern a crear el Consell de Joves 

de la vila. Després d’incorporar-hi 
esmenes de l’Equip de Govern, va 
ser aprovada amb els vots a favor 
de tots els partits de plenari a ex-
cepció de la CUP-PA (2 vots), que 
s’hi va abstenir.
• Moció presentada pel Grup Muni-
cipal de C’s per evitar l’acumulació 
de càrrecs públics. Aquesta moció 
es va votar en dos blocs. El punt 
3 no va ser aprovat, ja que va te-
nir els vots a favor de Ciutadans (3 
punts); en contra de l’Equip de Go-
vern (ERC-AM-MES i CiU; 10 vots, en 
absència d’una regidora d’ERC) i del 
PP (1 vot) i l’abstenció de la CUP-
PA (2 vots), PSC-CP (2 vots) i d’ICV-
EUiA (2 vots). La resta de la moció 
tampoc va ser aprovada, ja que va 
tenir els vots a favor de Ciutadans 
(3 vots) i el PP (1 vot); en contra de 
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i 
CiU, 10 vots), i les abstencions de 
la CUP-PA (2 vots), PSC-CP (2 vots) i 
d’ICV-EUiA (2 vots).
• Moció d’urgència presentada pel 
Grup Municipal del PSC-CP del 
Masnou en contra del preacord sig-
nat a la UE amb Turquia. Aprovada 
per unanimitat. 

Expedients en informació 
pública  

• Aprovació inicial de l’Ordenan-
ça municipal reguladora de les 
condicions d’exercici de l’activitat 
de clubs socials i associacions de 
fumadors de cànnabis i/o d’altres 
substàncies anàlogues. El termini 
finalitzarà el 9 de maig de 2016.
• Aprovació inicial de les bases es-
pecífiques que regulen la concessió 
d’ajuts econòmics individuals per a 
l’adquisició de llibres escolars i ma-
terial escolar lectiu corresponents 
al curs 2016/2017. El termini fina-
litzarà el dia 18 de maig de 2016.
• Aprovació inicial de les Bases de la 
convocatòria dels IV Premis d’em-
prenedoria@elmasnou_jove2016. 
El termini finalitzarà l’11 de maig 
de 2016.
• Aprovació inicial de les bases dels 
Premis Literaris Goleta i Bergantí 
2016. El termini finalitzarà l’11 de 
maig de 2016.

Tots els expedients es podran con-
sultar a les dependències munici-
pals de dilluns a divendres de 8.30 
a 14 h i al Portal de Transparèn-
cia de l’Ajuntament del Masnou 
(apartat tauler d’edictes).

  AUDITORIA A SOREA       

Fins al 2022 l’em-
presa té adjudicada 
la concessió del 
servei d’abastament 
d’aigua potable

  MOCIONS       

L’alcalde va dema-
nar una reflexió 
sobre la quantitat 
de mocions presen-
tades
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695 797 939
VENC LLICÈNCIA DE TAXI

MASNOU 24H
TAXITAXI

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

PER SANT JORDI
UNA ROSA I UNA
HAMBURGUESA

alcalde, Jaume Oliveras, 
s’ha adreçat, per mitjà 
de cartes, als propietaris 
de les cases o finques en 

què s’ha detectat alguna placa o 
altre element de simbologia fran-
quista a les façanes. La intenció 
és aconseguir que la vila quedi 
lliure d’aquesta simbologia, en 
compliment de la Llei del memorial 
Democràtic i la Llei de la Memòria 
Històrica, aprovades l’any 2007. 
L’article 15 de la Llei de la Memòria 
Històrica també estableix que la 
retirada de simbologia franquista 
correspon a l’administració que té 
competència sobre l’espai públic 
en què es troba el símbol. En el cas 
d’espais privats, per a la retirada 
d’aquesta simbologia és preferent 
el vistiplau dels propietaris de l’im-
moble en qüestió. Per això, durant 
la tramitació dels expedients admi-
nistratius, se’ls atorgarà un període 
d’audiència perquè, si s’escau, hi 
presentin al·legacions. 

A més a més, el Ple de l’Ajuntament 
va aprovar per majoria absoluta, el 
18 de febrer de 2016, una moció per 
a la retirada dels símbols franquistes 
i per la dignificació de la memòria 
democràtica que havia estat presen-
tada inicialment pel grup municipal 

d’ICV-EUiA-E. El Govern Municipal 
està contemplant la creació d’un 
grup de treball de persones exper-
tes que estudiarà el nomenclàtor 
del Masnou, i que servirà de suport 
a la tasca de la Comissió d’honors i 
distincions. 

L’

L’Ajuntament insta a particulars que 
retirin les plaques de simbologia 
franquista de les façanes dels habitatges
L’Equip de Govern també ha manifestat la seva intenció de crear una comissió 
que analitzi el nomenclàtor del Masnou 

A la imatge, una 
façana amb una 
placa amb simbolo-
gia franquista 
al Masnou.
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es de diverses regidories 
i departaments de l’Ajun-
tament s’han posat en 
marxa o bé s’estan estudi-

ant diversos mecanismes per recollir 
l’opinió i la participació ciutadana 
per integrar-les a les decisions de la 
gestió municipal. L’elaboració del PAM 
(Pla d’Acció Municipal), per a la qual 
es van convocar diverses reunions a 
diferents zones del municipi, a més 
d’obrir una via directa de comunicació 
a través de la pàgina web municipal, 
va obrir el camí a altres processos par-
ticipatius. Actualment, s’ha posat en 
marxa la fase participativa del Pla de 
Mobilitat Urbana i Sostenible del Mas-
nou, així com la del Consell Municipal 
dels Infants del curs 2015/2016, que 
properament es constituirà.

A aquests processos ja iniciats, s’hi 
sumaran, durant la primavera, els de 
les comissions que s’han creat en el 
marc del Consell de la Vila. D’una ban-
da, una està treballant en la revisió i 
actualització del Pla de Participació 
Ciutadana. És previst que aviat clogui 
una proposta de nou Pla 2016-2019, 

que serà sotmesa a aportacions de la 
ciutadania a continuació, i que, poste-
riorment, s’haurà de validar per part 
del mateix Consell de la Vila i aprovar 
pel Ple municipal. D’altra banda, des 
de la Regidoria de Salut Pública, s’està 
creant una comissió participativa on 
es tractaran temes relacionats amb 
la convivència de les persones i els 
animals de companyia al nostre mu-
nicipi. Les persones que hi vulguin 
participar poden trucar a la Regidoria, 
al telèfon 93 557 18 22 o bé enviar 
un correu electrònic a salut.publica@
elmasnou.cat, fins al 28 d’abril. La pri-
mera reunió de la comissió tindrà lloc 
la primera setmana de maig.

D’altra banda, l’Ajuntament vol 
sotmetre a debat les inversions eco-
nòmiques no compromeses del que 
queda de mandat, de manera que la 
ciutadania en determini les prioritats. 

Segons l’alcalde, Jaume Oliveras, 
l’Ajuntament ha engegat aquests 
processos participatius perquè “la par-
ticipació ciutadana és un mecanisme 
fonamental de suport a la presa de 
decisions. Tots els processos engegats 

responen a la determinació d’aquest 
Equip de Govern de donar veu a la 
ciutadania i tenir en compte la seva 
opinió. La recent sol·licitud de suport a 
la Diputació de Barcelona per a la cre-
ació d’una eina web per al foment de 
la participació ciutadana i el Govern 
obert en són, també, una mostra.” 

D

Diversos mecanismes de participació 
volen incloure l’opinió i la participació 
ciutadana en la gestió municipal
Salut Pública crearà una comissió per tractar la convivència amb els animals

A la imatge, una 
de les auditories 
públiques que es van 
dur a terme durant 
l’elaboració del PAM.

AJUNTAMENT DEL MASNOU
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DOLOR DE RODILLAS y de OTRAS ARTICULACIONES
¿QUIERES TERMINAR CON EL DOLOR? 
¿QUIERES EVITAR O RETARDAR LA PROTESIS?

MEM 
TRAUMATOLOGÍA 
ARTROSIS de RODILLA, 
CADERA, TOBILLO, 
HOMBRO, etc.

MEM MEDICINA ESTÉTICA MASNOU
• MESOTERÁPIA con FACTORES de CRECIMIENTO, ÁCIDO 
   HIALURÓNICO y VITAMINAS y AMINOÁCIDOS.
• MESOTERAPIA para la CELULITIS.
• ACÚMULOS de GRASA LOCALIZADA con INFILTRACIONES de AQUALIX.
• PEELINGS QUÍMICOS (médicos): medios y profundos.
• RELLENO de ARRUGAS con ÁCIDO HIALURÓNICO.
• FLACIDEZ RETENSADA con HILOS TENSORES (Lifting no quirúrgico).
• BÓTOX (toxina botulínica), tratamiento de las ARRUGAS de EXPRESIÓN.
• REMODELACIÓN de LABIOS, PÓMULOS, SURCO NASO-LABIAL, etc.

MEM ESTÉTICA 
AVANZADA
DEPILACIÓN 
LÁSER de DIODO.

Medicina Estètica Masnou

Dr. J. Albareda
Dr. Francisco Mora
Raquel Moruno

C/ Amadeu I, 32B
El Masnou
Tel. 93 540 18 71

Con el tratamiento más NOVEDOSO y EFECTIVO lo conseguirás con el PROPIO PLASMA 
de tu SANGRE enriquecido con tus PROPIOS FACTORES DE CRECIMIENTO

REJUVENECIMIENTO FACIAL
¿QUIERES REJUVENECER LA PIEL DE TU CARA UNOS AÑOS
con MEJOR TEXTURA, LUMINOSIDAD y ASPECTO?
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es dues darreres edicions de 
la Fira Comercial i Gastronò-
mica van posar de manifest 
les diverses i nombroses 

possibilitats que oferia el Port Es-
portiu com a ubicació per a aquesta 
convocatòria. Des que es va optar 
per aquest espai, la Fira Comercial i 
Gastronòmica va experimentar un 
salt quantitatiu i qualitatiu pel que fa 
referència a expositors, activitats i visi-
tants. Enguany, la 17a edició de la Fira 
se celebra el cap de setmana del 21 
i 22 de maig, i la principal novetat és 
que l’horari i les activitats s’allargaran 
a la nit. El dissabte 21, la Fira tancarà 
a mitjanit, i s’hi faran actuacions de 
balls de saló i concerts de música en 
viu, amb l’objectiu que els assistents 
gaudeixin de la mostra gastronòmica 
i d’actuacions en directe.

A les dues edicions anteriors, 
les activitats complementàries i de 
lleure que es van dur a terme en el 
context de la Fira van tenir una gran 
resposta per part del públic. Al 2015, 
es va recuperar una proposta que 
havia desaparegut del programa 
d’activitats durant uns anys, i que va 

retornar amb força i amb una valo-
ració molt positiva: la desfilada de 
moda, organitzada conjuntament 
entre diversos comerços de moda 
de la vila, perruqueries i centres 
d’estètica i algunes associacions i 
escoles de dansa. Enguany, aquesta 

activitat tornarà a ser un dels plats 
forts. Segons la regidora de Promo-
ció Econòmica, Sílvia Folch, “aquest 
tipus d’activitats serveixen per re-
forçar el que és l’objectiu principal 
de la Fira: acostar l’oferta comercial 
del Masnou al seu públic potencial. 

L

La Fira Comercial i Gastronòmica 
continua creixent i amplia 
les activitats a la nit

La 17a edició de la convocatòria es durà a terme el 21 i el 22 de maig, al Port Esportiu

PROMOCIÓ ECONÒMICA

A sota, les auto-
ritats municipals 
i els membres de 
l’organització 
durant la inaugu-
ració de la Fira del 
2015.

G
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Al Masnou tenim de tot, i aquests 
espais serveixen perquè tots ens 
coneguem i siguem conscients dels 
nostres recursos”. 

Parades i oferta diversa
Entre la setantena d’expositors que 
es preveu que hi participaran, hi ha 
els alumnes de 5è de l’Escola Ocata, 
que presentaran la seva cooperativa, 

Ándele Ándeleee, especialitzada en 
la creació i venda d’objectes de festa 
relacionats amb el folklore mexicà. La 
cooperativa forma part del projecte 
d’emprenedoria impulsat per la Di-
putació de Barcelona en col·laboració 
amb l’Ajuntament del Masnou en què 
ha participat l’escola. 

La Fira vol ser un aparador privi-
legiat i festiu de l’oferta comercial del 
Masnou, però també de les activitats 
i de les possibilitats de lleure del 
municipi, és a dir de la qualitat de 
vida del municipi. A més de mostrar 
l’oferta dels establiments comercials, 
els expositors de restauració oferiran 
tastets de la seva cuina. En l’organit-
zació han unit esforços l’Ajuntament 
i la Federació del Comerç, la Indústria 
i el Turisme, amb la col·laboració de 
Promocions Portuàries, gerents del 
Port Esportiu. 

La 17a edició de la convocatòria es durà a terme el 21 i el 22 de maig, al Port Esportiu
El Port Esportiu s’ha revelat com un espai 
idoni per a la ubicació de la mostra.

El cartell de promoció de la Fira.
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Av. Joan XXIII, 110, baixos 
08320 El Masnou

(Barcelona)

Tel. 93 540 26 25

Les Teixidores, 1, local 20
08338 Premià de Dalt

(Barcelona)

Tel. 93 751 47 74

ODONTOLOGIA I ESTÈTICA INTEGRAL

Dr. Ignacio Sala
ESTÈTICA I IMPLANTS

Dr. Sergio Fuentes
ORTODÒNCIA I PERIODÒNCIA

Dr. Miguel Contreras
CIRURGIA ORAL I IMPLANTS

CLÍNICA AL MASNOU CLÍNICA A PREMIÀ DE DALT

Concepción Frau Quiles
Presidenta de la Federació 
del Comerç, la Indústria 
i el Tursime del Masnou

Què significa la Fira de Comerç per 
al municipi? Quin benefici en treuen 
els comerciants?
La Fira Comercial i Gastronòmica és un gran aparador del comerç 
local perquè masnovins i gent dels pobles veïns puguin gaudir 
en un ambient festiu de l’oferta comercial del poble, de novetats, 
de nous comerços i tastar les especialitats gastronòmiques de la 
restauració que hi participa. En definitiva, és una festa del teixit 
comercial i empresarial que genera riquesa en aquest municipi.

Quins objectius té la nova Junta de la Federació?
Volem ampliar la base social de la Federació incorporant més re-
presentació de pimes i la indústria. Volem establir un calendari de 
fires i esdeveniments per treure l’oferta comercial al carrer,  més 
enllà dels seus locals, vinculant-la a l’oci i apropant-la a la ciuta-
dania en un ambient festiu que es reproduiria tant en diferents 
localitzacions per arribar a tothom com en diferents dates al llarg 
de l’any. També volem crear una comunicació bidireccional oferint 
informació d’interès als nostres socis sobre formació, actualitat, 
subvencions, programes, etc. De la mateixa manera, també vo-
lem crear canals perquè els associats puguin transmetre’ns idees i 
inquietuds. Escoltar i comunicar, sentir i donar. I hem de crear una 
dinàmica comunicativa amb l’Ajuntament del Masnou i establir 
acords per a potenciar i dinamitzar el comerç local. Igualment, es-
tablirem contactes amb altres institucions que ens puguin oferir 
ajudes, experiències o recursos.

Quines característiques defineixen a la nova Junta?
És representativa del comerç però també de les empreses de serveis 
de la vila. En aquest sentit, podrem treballar sobre una visió més 
àmplia de com dinamitzar i ajudar a promoure el teixit econòmic.

La Federació del Comerç, la Indústria i el Turisme del Masnou 
va escollir la seva nova Junta Directiva el passat 10 de març. 
L’actual està formada per les persones següents:
• Presidenta: Concepción Frau Quiles (CLT Colate)
• Vicepresidenta: Maria Antònia Olivella Puig (El Cullerot)
• Secretari: Lluís Ares Cardete (Engine 361º)
• Tresorer: David Vicente Codoñés (Condis)
• Vocal: Anna Garrell Berenguer (Ple de Pasta)
• Vocal: Mireia Gómez Prats (Gigas & Teras)
• Vocal: Carles Cruz Viñeta (Oligràfic Impressors)
• Vocal: Josep Sabaté Lafuente (Grup Sabaté)
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La casa de la fusta
Projectes i reformes d’habitatges i locals comercials

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

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

TOT TIPUS DE TREBALLS DE FUSTA
DISSENY 

D’INTERIORS 

I REFORMES

AROA
PERRUQUERIA I ESTÈTICA

Fem tractaments d’estètica i perruqueria.
Queratina i Botox capil·lar.

Làser díode, mesoteràpia, micropigmentació.

C/ Puerto Rico, 12 - 08320 El Masnou - Tel. 93 540 90 72

C/ Navarra, 58 - El Masnou - Tel. 93 540 75 42
www.agoraclinicmaresme.com
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

e l’11 al 13 de maig es durà a terme la sego-
na edició de les Jornades d’Emprenedoria 
“Enlaira’t”, que organitzen conjuntament els 
ajuntaments del Masnou, Alella i Teià. Here-

ves de la iniciativa Alella Emprèn, sorgida al municipi 
l’any 2013, les jornades s’adrecen a empreses i profes-
sionals de la zona i d’arreu de Catalunya. L’objectiu fo-
namental és assessorar, afavorir el coneixement mutu i 
facilitar eines per dur a terme una idea de negoci per a 
les empreses i persones emprenedores de la zona. Les 
jornades inclouen conferències, taules rodones, semi-
naris i sessions de workshop. L’última jornada, el 13 de 
maig, es desenvoluparà al Centre d’Empreses Casa del 
Marquès, que acollirà la conferència de cloenda a càrrec 
del catedràtic d’Economia Financera Oriol Amat, i un 
dinar al Parc del Llac amb les empreses assistents. Per 
part del Masnou intervendrà l’empresa ASSI, represen-
tada per Aina Cucurella. Les places per assistir-hi són 
limitades, per la qual cosa cal inscripció prèvia, que es 
podrà fer fins que s’exhaureixin les places disponibles. 

D

Tornen les Jornades ‘Enlaira’t’ 
al Centre d’Empreses Casa 
del Marquès
Aquesta trobada vol assessorar, afavorir el coneixement mutu i facilitar les 
eines per dur a terme una idea de negoci

Programa
Dimecres 11 de maig
19 h Acte inaugural i conferència, a càrrec del músic i 
actor Joan Dausà. Can Lleonart, Alella.

Dijous 12 de maig
9.30-18 h Jornada de treball per a emprenedors amb 
diferents workshop i servei de mentoring. CAT, Teià.

19 h Taula rodona amb tres empreses del territori, mo-
derada per l’actriu Carme Pla. Alella Vinícola. Amb la 
presència d’Aina Cucurella, d’ASSI, empresa del Masnou

Divendres 13 de maig
12 h Conferència de cloenda a càrrec d’Oriol Amat. Cen-
tre d’Empreses Casa del Marquès, el Masnou.

14 h Dinar amb el conferenciant i les empreses assis-
tents. Parc del Llac, el Masnou.

Per a més informació i inscripcions: www.enlairat.cat.
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INFÀNCIA I ENSENYAMENT

es de les regidories d’In-
fància i d’Ensenyament, 
es treballa per informar 
i acompanyar els pares, 

mares i responsables d’infants en els 
processos d’escolarització. En aquesta 
línia, l’Ajuntament fa difusió de les 
jornades de portes obertes de les llars 
d’infants, tant les de titularitat pú-
blica com les privades, que enguany 
es duran a terme entre el 15 i el 30 
d’abril, per donar a conèixer les seves 
instal·lacions, el seu funcionament i la 
seva línia pedagògica. El període per 
sol·licitar una plaça a La Barqueta o al 
Sol Solet serà del 2 al 13 de maig. Les 
sol·licituds s’han de presentar amb 
la documentació que l’acompanyi, al 
centre educatiu demanat en primera 
opció, preferentment, o bé a l’Ofici-
na Municipal d’Escolarització (OME, 
Roger de Flor, 23). Per acompanyar i 
orientar les famílies que es troben en 
aquesta situació, la Regidoria d’Ense-
nyament ha organitzat una xerrada 
informativa el dimarts 26 d’abril, a la 
sala d’actes de la Biblioteca Joan Co-
romines, a les 18 h.

En la mateixa línia, entre el 30 de 
març i el 7 d’abril es van poder pre-
sentar les sol·licituds de preinscripció 
escolar per al segon cicle d’educació 
infantil i els ensenyaments obligatoris 
per al curs 2016-2017. La Regidoria 
d’Ensenyament va organitzar dues 
trobades informatives, el proppassat 
29 de març, per a les famílies d’infants 
que accedien a P3 i per a escolars que 
entraven a primer d’ESO. Per ajudar 
a escollir un centre escolar, l’Ajunta-
ment edita la Guia educativa, amb 
informació sobre les escoles, llars d’in-
fants i instituts del municipi.

Un Fakaló amb presència 
destacada de l’esport i de l’art
El Fakaló és el programa de lleure 

educatiu que l’Ajuntament proposa a 
les famílies del Masnou. La principal 
novetat d’enguany és que el calenda-
ri del Casal s’iguala amb el del Cam-
pus i també es farà per quinzenes, del 
4 al 15 de juliol i del 18 al 29 de juliol. 

El Casal es farà a l’Escola Rosa 
Sensat, i es reforça el fil argumental al 
voltant de l’expressió artística. Adre-
çat a infants nascuts entre el 2006 i el 
2012, una de les llengües vehiculars 
de les activitats serà l’anglès. 

Quant al Campus esportiu, conti-
nua amb la seva estructura habitual, 
per a infants i joves nascuts entre 
l’any 2000 i el 2006. Ofereix la possi-
bilitat de practicar diversos esports 
com el bàsquet, el surf de vela, el patí 
català, el tennis, el vòlei platja, el judo 
i el caiac, entre d’altres. Tant al Casal 
com al Campus esportiu, hi haurà 
sortides i excursions.

Tant pel Casal com pel Campus 
caldrà fer un sorteig (22 d’abril) per 
assignar les places, ja que hi ha hagut 
més preinscripcions que places ofer-
tades.  

D

Ensenyament i Infància acompanyen 
en els processos d’escolarització i 
organitzen l’oferta lúdica de l’estiu
El Casal infantil es dedicarà a l’art i una de les llengües vehiculars serà l’anglès

El Fakaló acostuma a finalitzar amb una festa en què les famílies són convidades.
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Meritxell Blanch 
Regidora d’Infància i Ensenyament

En aquesta època de l’any, a les famílies se’ns gira feina i des 
de l’Ajuntament l’hem volgut facilitar. Pel que fa a Ensenya-
ment, a través de l’Oficina Municipal d’Escolarització es dóna 
resposta a totes les qüestions referents a l’educació que s’ofe-
reixen en el nostre municipi i, d’altra banda, des de la Regido-
ria d’Infància, es programen activitats per als nostres infants 
en els períodes de vacances, com és el cas del Fakaló, que, 
enguany, hem optat per igualar el calendari amb el Campus 
per tal de contribuir a conciliar la vida familiar, una mesura 
que és rebuda sempre amb molt bona acollida. 

Calendari Fakaló
Sorteig de les places: 22 d’abril (12 h, sala polivalent de la 
Biblioteca Joan Coromines). 
Publicació de la llista definitiva d’admesos: 27 d’abril, a par-
tir de les 14 h.
Publicació de llistes: www.elmasnou.cat.

Inscripcions: Del 4 al 13 de maig.
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“Tinc una llengua tan viva
com les més vives que hi ha.
Si quan parlo s’esparveren,
jo que sí, em poso a cantar.

Canto i canto i cantaria
si pogués més fort i clar.

Quan les cançons fossin pedres,
 vinga fones i al combat.”

Les quatre banderes, 
de Miquel Martí i Pol

Sant
Jordi 
2016

El Casal infantil es dedicarà a l’art i una de les llengües vehiculars serà l’anglès

Tots els tractaments 
i les últimes tecnologies

Pg. Romà Fabra, 31 - El Masnou - T. 930 084 154 - www.clinicafio.com

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

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

Celebra
amb nosaltres

el segon 
aniversari
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EN PORTADA

Oficina de Turisme, ubi-
cada a la Casa de Cultura, 
va celebrar el seu primer 
aniversari el 29 de març. 

Des de la seva posada en marxa, 
després de la rehabilitació de la 
casa modernista que l’acull, aquest 
equipament ha posat de manifest 

l’aposta decidida que l’actual Equip 
de Govern ha fet per la promoció 
turística de la vila. Ja des del Pla 
Acció Municipal (PAM), a la seva línia 
d’actuació número 8, s’evidencia el 
propòsit de treballar per millorar la 
comunicació i la difusió del patrimo-
ni del Masnou. 

Un any després de l’entrada en funci-
onament, ja és el moment d’obtenir 
xifres que serveixin per avaluar la 
tasca feta. Des de finals del mes de 
març i fins al final del 2015, l’Ofici-
na de Turisme ha rebut un total de 
2.302 visites, de les quals un 73,6 % 
pertany a població local, un 17,9 %, 

L’

L’Oficina de Turisme compleix 
el seu primer any amb molts 
projectes per difondre 
els atractius de la vila
L’equipament va rebre 2.300 visites entre els mesos de març i desembre del 2015
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L’Oficina de Turisme està situada a la Casa de Cultura, que va ser reoberta a finals de març del 2015.

  PATRIMONI       

El PAM vol 
comunicar i 
difondre el 
patrimoni 
local
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a excursionistes i un 8,4 % a, turistes. 
D’aquestes visites, s’ha constatat que 
la mateixa Casa de Cultura és el prin-
cipal reclam, i que les persones hi sol-
liciten informació sobre mapes i fu-
llets turístics sobre el Masnou, sobre 
els itineraris culturals (especialment 
reeixit és el de la Mina d’Aigua), la 
Festa Major, els transports, restaura-
ció o allotjaments. Entre els visitants 
estrangers, els més abundants són 
els que provenen de França.

Destinació turística de qualitat
Més enllà de les visites que s’atenen 
a l’Oficina de Turisme, la Regidoria 
de Turisme treballa amb altres estra-
tègies, com per exemple l’adhesió al 
SICTED (Sistema Integral de Qualitat 
Turística Espanyola en Destinació). 
L’objectiu és aconseguir el distintiu 
de Compromís de Qualitat Turística 
per al Museu Municipal de Nàutica 
i per a l’Oficina de Turisme. També 
s’està fomentant que el sector privat 
s’hi adhereixi. Al 2016 hi participen ja 
el Càmping Masnou i l’hotel i restau-
rant La Llar dels Capitans. El SICTED 
permet gestionar la qualitat de les 
empreses i serveis turístics i garantir 
estàndards de qualitat, amb la qual 
cosa es millora la imatge de la desti-
nació turística.

Punts d’informació turística de la 
Diputació al Maresme
L’Oficina de Turisme i el Museu Muni-
cipal de Nàutica s’han adherit al pro-
grama de punts d’informació turística 
de la Diputació de Barcelona. L’ob-
jectiu és ampliar la xarxa d’oficines 
amb altres espais i establiments on es 
doni informació turística directament 
als visitants. De les 32 empreses que 
participaran aquest any al programa, 
més d’una tercera part són del Mas-
nou, i en aquest grup es troben dues 
botigues de vi, dos habitatges d’ús 
turístic, un hotel o la Biblioteca Joan 
Coromines, entre d’altres. 

Alguns dels objectius que es 
persegueixen amb l’ampliació dels 
punts turístics són d’incrementar la 
satisfacció del visitant, consolidar la 
imatge de destinació cohesionada o 
augmentar la percepció de fiabilitat i 
seguretat de l’oferta turística.

Promoure l’enoturisme de la 
DO Alella
L’Ajuntament del Masnou forma part 
del Consorci de Promoció Enoturís-

tica del territori DO Alella. Entre les 
diverses activitats que es fan al llarg 
de l’any per promoure la cultura i 
l’enoturisme, el passat 4 d’abril es va 
presentar, a la Casa del Marquès, la 
Ruta del vi DO Alella, que vol difon-
dre tots els actius tangibles i intan-
gibles del territori. Entre els recursos 
que es destaquen a la ruta, hi ha el 
Museu Municipal de Nàutica, l’Ofi-
cina de Turisme, algunes botigues 
de vins, diversos restaurants i també 
allotjaments.

Altres activitats
A més de la tasca que es fa des del 
Masnou per promoure la vila com a 
destinació turística, la Regidoria és 
present a diverses fires sectorials, ja 
sigui amb estand propi o bé amb la 
presència de material de difusió. 

Amb el mateix objectiu, es tre-
balla amb accions puntuals, com les 
que pretenen consolidar l’itinerari 
cultural “El Masnou. Terra de Mar”, 
o les accions o sortides adreçades 
als agents turístics del municipi o 
l’activació d’altres rutes i itineraris 
turístics pel patrimoni del Masnou. 
Entre els objectius de futur, a més 
de reeditar tot el material gràfic de 
promoció, s’està treballant en una 
nova Guia de recursos turístics, que 
reunirà els atractius de caràcter 
patrimonial més destacats del Mas-
nou, allotjaments, restaurants, a 
més d’informació pràctica.

A més a més, s’ha demanat a la 
Diputació de Barcelona dues sub-

vencions: una per redactar el Pla Es-
tratègic de turisme del Masnou amb 
l’objectiu d’identificar els atributs 
del municipi i definir el posiciona-
ment que es vol aconseguir; i un 
Projecte tècnic de senyalització turís-
tica del municipi, amb l’objectiu de 
potenciar l’oferta del Masnou. 

L’Oficina de Turisme compleix 
el seu primer any amb molts 
projectes per difondre 
els atractius de la vila
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Durant la reobertura de la Casa de Cultura, tot just fa un any, es va fer una visita teatralitzada per l’equipament.

  QUALITAT       

Es treballa 
amb l’objectiu 
d’aconseguir 
el distintiu 
de Qualitat 
Turística

  DO ALELLA       

Recentment 
es va presen-
tar la Ruta del 
Vi DO Alella 
per difondre 
els actius 
tangibles i 
intangibles 
del territori

Neus Tallada 
Regidora de Turisme, 
Cultura i Joventut

El balanç d’aquest primer any és molt 
positiu, tant pel nombre de visitants 
com pel fet d’haver iniciat aquest 
projecte treballant al costat del sector 
turístic privat local, que tants anys de 
trajectòria tenen i amb els quals ara 
unim esforços amb un objectiu comú.
Des del consistori donem més valor al 
Turisme, quan en aquesta legislatura 
es crea la Regidoria de Turisme inde-
pendent de Promoció Econòmica, 
d’on formava part fins ara, per treba-
llar en projectes menys globals i més 
específics del sector.

Treballem per consolidar els es-
pais i el patrimoni recuperat per fer 
del Masnou una destinació cada ve-
gada més atractiva. Al #forumturisTIC 
citaven Galileu Galilei: “Mesura tot el 
que puguis, si no, fes-ho mesurable, 
perquè si no es pot mesurar no es pot 
avaluar”. Al Masnou volem poder ava-
luar tots aquests projectes iniciats per 
seguir millorant i aconseguir resultats 
òptims per a la vila.
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Deutes: negociació i declaracions d’insolvència
Família: divorcis, custòdies, herències...
Hipoteques: renegociacions i clàusules abusives

El Masnou, Casa del Marquès, Despatx 1.2
Tel. 679 824 347 / 93 540 43 32  
www.pactemadvocats.com

DRET CIVIL, MERCANTIL I PENAL. MEDIACIÓ FAMILIAR 

Finançament 
9 mesos

Sense interessos

Per conèixer totes les nostres botigues 
   i tots els productes, visita el nostre web

La teva fusteria d’alumini

C/ Amadeu I, 33 C 
(carretera d’Alella)
08320 El Masnou
Tel. 93 540 45 00  
masnou@grupoalmansa.com

DESCOMPTE 

ESPECIAL 

PRESENTANT 

AQUESTA

PUBLICACIÓ

Aparcament gratuït 
al davant de la botiga

Vine i tasta  la nostra varietat d’arrossos

Can Ventura
des de 1964

Horari: Dilluns, de 9 a 13 h. 
Dimarts, dimecres, dijous, divendres 

i dissabte, de 8 a 13.30 h. 
Els divendres també obrim a la tarda, 

de 17 a 20 h

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

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

Pollastres ecològics (per encàrrec)
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ATENCIÓ CIUTADANA

Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC) va tenir, al llarg del 
2015, un total de 25.100 
visites, que es van concre-

tar en prop de 38.700 tramitacions. 
Ubicat a l’edifici municipal de Roger 
de Flor, 23, aquest servei es consolida 
com el principal lligam entre la ciuta-
dania i l’Ajuntament a l’hora de realit-
zar alguna gestió administrativa. Les 
xifres demostren que, una mitjana 
de 170 persones van passar cada un 
dels 249 dies en què l’Oficina va estar 
oberta. A les mateixes instal·lacions 
també es troba l’Organisme de Ges-
tió Tributària de la Diputació, que ha 
rebut més de 3.000 visites.

Les dades extretes del sistema 
de gestió de cues demostren que el 
temps mitjà d’espera de la ciutadania 
és de 6 minuts i 23 segons, mentre 
que el temps mitjà que cada una de 
les cinc gestores dedica a l’atenció 
de la ciutadania és de 5 minuts i 1 
segon. Les atencions de l’OAC són de 
tres tipus: les tramitacions generals 
i la informació ciutadana (39,09 % 
del total), els tràmits relacionats amb 
el padró d’habitants (25,47 %) i el 
registre d’entrada (28,64 %). La resta 
correspon a campanyes específiques 
de l’Ajuntament, com ara sol·licitar 
ajuts o preinscripcions al Fakaló. Més 
de la meitat d’aquestes consultes es 
fan entre les 10 i les 13 h.

Per la seva banda, la seu electrò-
nica, que ofereix la possibilitat de rea-
litzar alguns tràmits per Internet, l’any 
2015 va superar els 2.200 tràmits. 
L’obtenció d’instàncies representa 
una tercera part d’aquestes gestions, 
i les queixes i suggeriments també 
arriben al 30 %. En tercer lloc, figuren 
les comunicacions d’incidències a la 
via pública, amb un 27 %. 

L’

L’OAC va atendre més de 
25.100 visites i va gestionar 
prop de 39.000 tràmits al 2015
Les tramitacions per mitjà de la seu electrònica ja superen les 2.000
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Una mitjana de 170 persones passen diàriament per l’OAC, ubicada al carrer de Roger de Flor, 23.

Les telecomunicacions continuen centrant les consultes adreçades a l’OMIC
L’Oficina Municipal d’Informació de Consum (OMIC) va atendre al 2015 un total de 681 consultes. Entre 
els temes més habituals, es troben les telecomunicacions, amb 191 (28,05 %) consultes; els subminis-
traments bàsics, amb 157 (23,05 %); l’habitatge, amb 87 (12,78 %), i l’ús i adquisició de productes, amb 
63 (9,25 %). L’any 2015 es van tancar 208 reclamacions, i prop del 80 % van tenir una resolució favorable 
per a la persona consumidora. A més a més, s’han organitzat activitats d’educació i sensibilització sobre 
el comerç, o s’hi ha col·laborat, a les quals han assistit 480 persones. En l’apartat de les inspeccions fetes 
des de l’OMIC, s’han realitzat 62 inspeccions de consum, que han permès informar les empreses de 
l’adequació a la normativa vigent en matèria de consum. 

OAC CAMPANYES EN MARXA A L’OFICINA 
D’ATENCIÓ CIUTADANA  

• Del dia 4 al 13 de maig es faran 
   les inscripcions del Fakaló.
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CULTURA

a programació de l’Espai 
Escènic Ca n’Humet per al 
segon trimestre del 2016 es 
caracteritza per una presèn-

cia destacada de les produccions i 
els artistes locals des de les diferents 
disciplines de les arts en viu: teatre, 
música i dansa. Tot i així, també es 
dóna continuïtat a la voluntat d’acos-
tar al públic masnoví propostes pro-
fessionals del circuit teatral i musical 
català. En aquesta línia es troba l’es-
pectacle You say Tomato, que recrea 
la relació de dos artistes que arriben 
a un punt de la seva trajectòria en 
què cal fer balanç entre allò amb què 
se somiava i allò que s’ha aconseguit 
després de molts anys de voltar per 
escenaris d’arreu i de diverses con-
dicions. El text de l’obra és de Joan 

Yago i la parella protagonista està 
interpretada per Anna Moliner i Joan 
Negré, amb direcció de Joan Maria 
Segura. L’espectacle va fer tempora-
da a un dels espais referents de les 
sales alternatives barcelonines, la 
Sala Muntaner. Al Masnou, es podrà 
veure el 7 de maig.

Un altre dels pilars de la pro-
gramació de l’Espai Escènic és el 
teatre familiar, que omple, sessió 
darrere sessió, el teatre municipal. En 
aquesta ocasió, i tenint en compte la 
proximitat de Sant Jordi, el 17 d’abril 
es va representar l’espectacle Per 
terra de dracs, de la companyia Pep 
López. Música, contes i imatges en 
3D són alguns dels components del 
muntatge, que va estar adaptat per a 
persones sordes.

Hi haurà una altra proposta desta-
cada de les arts en viu professionals: 
Manel Joseph va ser un dels impul-
sors de l’Orquestra Plateria, ha for-
mat part d’algunes de les formacions 
més mítiques de la música catalana 
dels anys 70. Resident al Masnou, el 
14 de maig presentarà el seu segon 
disc en solitari, Que en som d’animals, 
i ho farà acompanyat del seu grup, 
Gran Caiman.

Fet al Masnou
I ja immersa la programació en les 
propostes del municipi, el 9 i el 10 
d’abril, el Grup d’Aficionats al Teatre 
(GAT) va presentar l’obra teatral L’es-
tigma, una adaptació dramatúrgica 
d’entrevistes realitzades a fills i néts 
del nazisme. Seguint amb el teatre 

L

El segon trimestre 
de l’Espai Escènic dóna 
protagonisme a les 
produccions i artistes locals
Manel Joseph, membre de mítiques bandes catalanes, 
presentarà el seu segon disc en solitari

  LOCALS       

La programació 
destaca per les 
variades pro-
duccions dels 
artistes locals

  FAMILIAR       

L’ èxit del te-
atre familiar 
es va repetir 
a l’espectacle 
Per terra de 
dracs

Mitch & Murray.You say tomato.Manel Joseph.
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del GAT, el cap de setmana del 21 i el 
22 de maig, portaran a la sala munici-
pal el muntatge Mitch & Murray (Èxit 
a qualsevol preu), un acostament a les 
pressions que les empreses exercei-
xen sobre els seus treballadors en la 
recerca de resultats positius.

El Grup Rauxa proposa, per al cap 
de setmana del 2 i el 3 de juliol, l’obra 
teatral Òscar, una maleta, dues male-
tes, tres maletes, de Claude Magnier, 
una obra d’embolics entre senyors, 
criats i enamorats. I una altra for-
mació masnovina, La Teatral, el 9 de 
juliol presentarà Entre línies, a càrrec 
del grup La Follia.

Música feta a la vila
En l’àmbit de la música produïda al 
municipi, el dia de Sant Jordi l’Escola 

Municipal de Música (EMUMM) pre-
sentarà un espectacle musical en què 
actuaran els més petits de l’escola: 
La llegenda de Hassan. Els més petits 
també tindran una presència desta-
cada a la representació de la Simfonia 
de les joguines, que la Jove Orquestra 
de Cambra del Masnou (JOCEM) por-
tarà a l’Espai Escènic el 15 de maig.

I de la llarga experiència de Ma-
nel Joseph en el món de la música 
es podrà passar a la també reeixida 
trajectòria de la jove pianista masno-
vina Esther Lecha que, acompanyada 
del també pianista Miguel Ángel Dio-
nis, actuarà el 29 de maig al II Festival 
de Música del Masnou, organitzat 
pel Cor Scandicus. Aquest concert 
formarà part de la primera part del 
Festival.

També la música, però en aquest cas 
acompanyada de ball i altres arts 
escèniques, serà l’eix vertebrador del 
muntatge Vidas paralelas, la proposta 
del Centre Cultural i de Lleure Luz del 
Alba. L’espectacle s’articula al voltant 
d’una antiga ballarina de flamenc 
que explica les dures situacions que 
ha hagut de superar, entre les quals 
s’inclou la renúncia a dues filles. Serà 
el cap de setmana de l’11 i el 12 de 
juny.

El preu de les entrades varia 
segons l’espectacle entre els 3 i els 
10 euros. Les entrades es poden 
adquirir a la taquilla de l’Espai 
Escènic una hora abans de l’espec-
tacle i, en alguns casos, de manera 
anticipada al portal comercial 
www.quedat.cat. 

  MADURESA        

A You say 
Tomato, dos 
artistes es 
plantegen el 
sentit de la 
seva feina

  MÍTIC       

Manel Joseph 
va ser el 
fundador de 
formacions 
catalanes 
mítiques

La Teatral.

Per terra de dracs.

Jove Orquestra de Cambra del Masnou.
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Els nostres valors: 
ser un centre proper, obert i expert

ESCOLA BRESSOL

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

PORTES OBERTES el 28 d’abril a les 18 h

HEM 

BAIXAT 

ELS 

PREUS!

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

àmplia gamma de productes asiàtics, 
refrescs... 

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

Servei a domicili: Tel. 606 603 133

POL
FRUITES I VERDURES

Tel. 93 178 22 97 · Pg. Roman Fabra 25 · El Masnou · www.elrebostdelsentits.es

Seleció de vins, alimentació gurmet i utensilis.
Ho vols, ho tens.
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Més de 1.200 persones hi van prendre part el 17 d’abril, 
en una jornada marcada per un temps esplèndid

ESPORTS

La Caminada dels Tres 
Pobles torna a ser una cita 

multitudinària

onzena edició de la Caminada dels Tres Pobles, celebra-
da el diumenge 17 d’abril, en una jornada marcada per 
un clima esplèndid, va comptar amb un total de 1.242 
persones participants (un 87 % del total d’inscripcions 

que s’hi havien realitzat). Hi van participar 642 persones del 
Masnou; 258 de Teià i 342 d’Alella. Per part del Masnou, també 
hi van assistir diversos regidors del consistori, encapçalats per 
l’alcalde, Jaume Oliveras, i el regidor d’Esports, Jordi Matas, que 
van coincidir amb d’altres representants polítics d’Alella i Teià. La 
valoració de l’organització ha estat molt positiva.

La sortida al Masnou es va fer a primera hora del matí des 
de la plaça de Ramón y Cajal. Quan el grup va arribar a la vall de 

Rials, va trobar-se amb els caminants de les poblacions d’Alella 
i Teià a l’alçada de les Bodegues Roura. Els participants van pas-
sar per diferents punts, on van poder contemplar la riquesa de 
l’entorn del baix Maresme, fins arribar al CAT-Cella Vinaria, on 
tothom va gaudir d’un esmorzar.

Des de l’organització, s’ha volgut reconèixer la tasca de la 
Policia Local, els vigilants cívics, la Creu Roja i la brigada munici-
pal, els quals van vetllar per tal que l’activitat fos un èxit. A més, 
també es va comptar amb la col·laboració d’entitats de totes 
tres poblacions, com ara el grup de senderisme d’Alella Peus a 
Terra, l’ADF Teià, Caprabo Supermercats, Club Atlètic el Masnou, 
el Club de Patinatge el Masnou, Cella Vinaria i Alella DO. 

L’

Més del 80 % de 
les persones que 
s’havien inscrit a 
la sortida hi van 
participar.
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ENTREVISTA

Mireia 
Lapuerta
Judoka

Amb setze anys, ja sap què és gua-
nyar una competició europea i com-
petir amb els millors del món de 
la seva disciplina. Treballa dur per 
obtenir aquests resultats esportius, 
però també per combinar-los amb 
els estudis de primer de batxillerat 
científic. Quan parla, transmet una 
veritable passió pel judo, un esport 
que l’ajuda a mantenir l’equilibri i 
a respectar i entendre els altres, ja 
siguin companys o adversaris.

Com vas començar a practicar judo? 
Per què vas triar el judo?
Vaig començar als sis anys. El vaig triar d’entre les activi-
tats extraescolars de la meva escola (Lluís Millet), perquè 
em va cridar molt l’atenció, vaig intuir que m’agradaria. 
No era una simple extraescolar per omplir el temps, es 
donava i se segueix donant formació de molta qualitat. 
Des del primer dia, l’entrenador va creure en mi i em va 
transmetre la passió per aquest esport.

Què és el que més t’agrada d’aquest esport?
Crec que és un esport molt complert. La gent que no el 
coneix, sovint pensa que és agressiu i que ens fem mal. 
La realitat és que entren en joc molts aspectes: la tècnica 
i la tàctica, però també la psicomotricitat, l’equilibri, la 
força, la rapidesa i la resistència. La UNESCO el va de-
clarar com l’esport més complert i adient per als nens i 
nenes menors de catorze anys.

Què aprens del judo que puguis aplicar a la vida 
diària?
El judo, com qualsevol esport individual, requereix 
constància, esforç, sacrifici i molta dedicació (a banda 
de tenir més o menys aptituds físiques), però crec que el 
que el diferencia d’altres és la part psicològica. Depens 
exclusivament de tu mateix, has de prendre decisions en 
qüestió de segons, que poden tenir molta transcendèn- M
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cia; això fa madurar, reforçar l’auto-
estima, tenir coneixement d’un ma-
teix i, sobretot, aprens a tenir molt 
de respecte pel rival.

Per altra banda, en ser un esport 
que es distribueix per pesos, cal ser 
molt disciplinat i estricte amb la 
dieta i us asseguro que amb això he 
conegut la paraula “sacrifici”.

Tot això i més acaba formant 
part de la teva manera de ser.

Quantes hores entrenes a la set-
mana? I quantes hores compe-
teixes?
No és sempre el mateix nombre 
d’hores, intentem adaptar-nos al ca-
lendari de competicions i dels exà-
mens, aproximadament unes quinze 
hores setmanals d’entrenament. Pel 
que fa a les competicions, hi ha me-
sos que pot haver-n’hi una i d’altres 
que poden haver-n’hi tres o quatre. 
Les competicions internacionals són 
d’un dia seguit de dos o tres dies de 
concentració.

A la teva edat tens una trajectò-
ria plena d’èxits. Quins són els 
teus objectius esportius imme-
diats?
Principalment, millorar i tenir expe-
riència, ja que en les dues categories 
en les quals competeixo (cadet i 
junior) són de formació.

També intentar situar-me en les 
primeres posicions del rànquing mun-
dial en ambdues categories (actual-
ment estic a la sisena posició) i mirar 
de guanyar una medalla en ambdós 
campionats d’Europa, per als quals ja 
estic classificada (aquest any no hi ha 
mundial, ja que és any olímpic).

M
A

RT
A

 A
LB

ER
TÍ

 - 
PL

E 
D

E 
FO

TO
S

“El judo et fa 
madurar, re-
forçar l’auto-
estima, tenir 
coneixement 
d’un mateix 
i, sobretot, 
aprens a te-
nir molt de 
respecte pel 
rival”

“El meu ob-
jectiu a llarg 
termini és 
intentar la 
classificació 
olímpica 
sense deixar 
d’estudiar”

“Agraeixo la 
comprensió 
dels com-
panys de clas-
se, d’alguns 
professors i, 
sobretot, de 
la família”

Com et planteges el futur? 
T’agradaria seguir dedicant-te a 
l’esport?
M’agradaria compatibilitzar estudis 
i competició. El meu objectiu a llarg 
termini és intentar la classificació 
olímpica sense deixar d’estudiar. 
Sé que això és molt difícil, però no 
pas impossible, altres ja ho han fet 
abans que jo.

Quin és el millor moment espor-
tiu que has viscut fins ara?
És difícil quedar-se amb un de sol... 
un dels més especials va ser quan 
vaig guanyar l’or a la Copa d’Europa 
cadet a Fuengirola, fa poc, va ser 
increïble. Un altre moment especial 
va ser participar al mundial de l’any 
passat a Abu-Dhabi, en una catego-
ria superior a la meva, vaig quedar 
setena. Va ser tota una experiència 
poder competir amb les millors del 
món junior.

Tens algun esportista que admi-
ris molt o que et serveixi com a 
referent?
Cap en especial, intento quedar-me 
amb el que em pot servir a mi. Em 
fixo especialment amb les noies 
dels pesos baixos, com jo. I no dei-
xo d’admirar les grans figures com 
Teddy Riner o Paula Pareto.

És fàcil combinar l’entrenament 
amb els estudis, la família, els 
amics i l’oci?
Gens. Aquest any estic cursant pri-
mer de batxillerat científic i també és 
el meu últim any en la categoria ca-
det i l’exigència de les dues coses ha 
pujat molt respecte de l’any passat.

Agraeixo la comprensió dels com-
panys de classe, d’alguns professors 
i, sobretot, de la família. També vull 
aprofitar per agrair el suport de 
l’Ajuntament del Masnou i, espe-
cialment, d’en Jordi Matas, regidor 
d’Esports, que em segueix de ben a 
prop i mira d’ajudar-me.

Per sort, al món del judo hi tinc 
els millors amics i els veig diària-
ment o a les competicions.

Quines altres aficions tens?
El poc temps lliure que em queda 
aprofito per quedar amb els amics, 
escoltar música i sortir a córrer...

A quin institut vas? Els teus èxits 
esportius condicionen la manera 
de relacionar-te amb els com-
panys i les companyes?
Estudio a l’IES Mediterrània i consi-
dero que la relació amb la gent de la 
meva edat és igual a la de qualsevol 
altra. Segurament la meva vida és 
una mica més estressant i compli-
cada, però no deixo de ser una noia 
de setze anys. Això sí, tinc l’oportu-
nitat de viatjar més que la majoria i 
conèixer gent molt diversa, potser 
això ajuda a tenir una altra visió de 
les coses.

Què opines del Masnou? Què 
és el que més t’agrada i el que 
menys?
Intento portar el nom del Masnou i 
del Club Judo Rei allà on vaig. Poder 
tenir el mar i la muntanya tan a prop 
és un privilegi que hem de cuidar. El 
que trobo a faltar és un nucli comer-
cial, sempre acabem marxant a fora 
per comprar.  

MIREM 
PER TU!!!

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

de vedella, xai, bou, porc i poltre.

MERCAT MUNICIPAL. Parades 26 i 40 
Tel. 93 540 11 37 · carnsyolanda@hotmail.com

MERCAT MUNICIPAL. Parades 27 i 28
Tel. 93 540 74 99 - ecofruitmasnou@gmail.com

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

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

TOT PRODUCTES
ECOLÒGICS

ELABORACIÓ 
PRÒPIA

SERVEI A 
DOMICILI
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M’AGRADA
Poder comprar el llibre de Sant Jordi al Masnou.
Víctor Compte

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

NO M’AGRADA
No m’agraden els nous 
contenidors per reci-
clar. Són molt petits i 
no tenen prou capaci-
tat per poder reciclar 
correctament.
Roger Pagès Vidal

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  Mar 23 
Fem un minut de silenci en record de les víctimes d’ahir a 
#Brussel·les #elMasnou pic.twitter.com/rk7J4FU3fn

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  Apr 1
Durant tot abril esterilitzeu i identifiqueu els vostres animals 
@FAADAorg socresponsable.org #elMasnou pic.twitter.com/
xoOmGzJLtx

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  Mar 22
Felicitem a la nostra veïna Francisca Gadea Mourois 
en el seu aniversari centenari. #elMasnou pic.twitter.com/
GuykGqwgbh

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  Apr 12
Arrenca una nova edició del Concurs de Música Jove 
@Montgat @VilassardeMar @ajcabrils. bit.ly/1VkYfMK pic.
twitter.com/tolX9iFKFd

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  Mar 24
Ja es poden fer les inscripcions per a la XI Caminada dels 3 
pobles bit.ly/1pysPoa

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat  Apr 10
Les claus per convertir una idea en negoci: nou taller de 
#casamarques subvencionat per la @diba pic.twitter.com/
dG3Qt88jJO

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Imatges del record

Ara que se celebra el primer aniversari de l’Oficina de Turisme, recor-
dem el Dia del Turista, al mes de setembre de 1967. El Dia del Turista 
se celebrava a tot l’Estat per ordre del Ministerio de Información y 
Turismo. Cada poble organitzava actes diversos i, al Masnou, el pri-
mer cop que es va fer va ser el 5 de setembre de 1964.
A la imatge apareix Glòria Villà, muller del tinent d’alcalde 1r, Jordi 
Humet Argemí, acompanyada de Francesc Fàbregas Cardona, funci-
onari encarregat del protocol, lliurant el ram a una de les premiades. 
Un cop a la sala de plens, l’alcalde, Francesc Salazar Culí, va pronun-
ciar un discurs, que ell mateix traduí tot seguit a l’italià. Després, els 
van entregar objectes típics de record i un val per passar 15 dies a un 
hotel del poble l’any següent. Per acabar, es va servir vi per a tothom.

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.

L Í N I A  D I R E C TA

El Masnou a les xarxes

Autor: Josep Fortea (Quirse). Donació: Francesc Fàbregas Cardona
Procedència: Arxiu Municipal del Masnou. Fons Fotogràfic L’Abans. Fotografia número 075-0009.
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Tot i que la idea ja voltava pel cap 
dels seus fundadors abans, els 
orígens de l’entitat Tri+9 es poden 
situar al mes de gener de 2012, 
quan un grup d’esportistes va de-
cidir tirar-la endavant. Tot havia 
començat en una conversa d’amics 
que es va plantejar crear una associ-
ació per gaudir de l’esport plegats. 
Poc després, es van fusionar amb el 
Club Nàutic del Masnou per fer una 
secció de triatló. Així van estar fins 
al 2014, quan van tancar una etapa 
que consideren molt positiva. A 
l’octubre del 2014 van crear la seva 
pròpia associació, que no ha parat 
de créixer fins ara. 

A part del triatló, també es prac-
tiquen cadascuna de les tres disci-
plines per separat. Hi ha gent que 
només neda, o corre, o corre amb la 
bici. I es complementa amb perso-
nes que fan bicicleta de muntanya 
(BTT) i trailrunning.

Actualment, en formen part 
48 persones, que es coordinen 
mitjançant les xarxes socials i el 

correu electrònic. Mantenen una 
relació cordial amb el Club Nàutic 
del Masnou, perquè va ser on van 
començar i sempre estan oberts a 
col·laborar amb la resta d’entitats 
de la vila. 

Entre els seus objectius més 
propers es troben el Campionat de 
Catalunya de Triatló, la Lliga Catala-
na de Duatló de carretera (per a l’as-
cens a primera divisió), proves de 
mitjana i llarga distància (Ironman 
i mitja Ironman). Des del punt de 
vista personal, molts integrants te-
nen els seus propis reptes personals 
i proves a assolir. Com a principals 
fites, han participat al Campionat de 
Catalunya de Duatló de Carretera i 
al Campionat de Triatló, i van tenir 
un representant de l’associació a la 
Nit de l’Esport l’any passat. 

German Garrote 
Borrull
President 

El Triatló és una pràctica molt 
dura, però que cada vegada té més 
adeptes. Per què?
Segurament, per diferents motius, 
fins i tot per moda; ja que actual-
ment tenim bastants representants 
de caire nacional que participen als 
campionats mundials i els guanyen; i 
amb l’atenció que li donen els mitjans 
es pot haver fet més mediàtic que fa 
uns anys. Per una altra banda, aquest 
esport és sinònim d’esforç, disciplina 
i superació personal, i pot ser que hi 
hagi persones motivades per supe-
rar-se a si mateixes constantment, i 
posar-se reptes i poder assolir-los. I, 
finalment, es pot donar el cas que una 
persona ja practiqui alguna de les tres 
disciplines i vulgui provar l’experièn-
cia de les altres dues combinades.

Com pot ajudar a un esportista 
format part d’una entitat com la 
vostra?
Principalment, a poder tenir una 
pauta guiada d’entrenaments amb 
persones de nivell similar, perquè és 
un esport que costa entrenar indivi-
dualment, i amb grup es fa més amè 
i divertit. 
També, gràcies al grup d’amics que 
som, es garanteix el bon rotllo en tot 
moment.

Com ha de ser la forma de vida 
d’un esportista que decideix de-
dicar-se a la triatló?
En primer lloc, s’ha de fixar un objec-
tiu a assolir. Aquest objectiu ha de ser 
realista amb les capacitats de cadas-
cú. A continuació, s’ha de planificar la 
temporada segons objectius marcats.
La vida d’una persona que practica 
aquest esport ve marcada per la cons-
tància d’estar disposat a entrenar per 
poder aconseguir l’objectiu marcat, 
ja que és un activitat que necessita 
moltes hores de pràctica i que té la 
dificultat afegida: que la majoria de 
nosaltres no som professionals de 
l’esport i l’hem de compartir i tenir 
una “doble vida”. Aleshores, quan 
aconsegueixes el que et proposes, és 
doblement satisfactori.

Com podeu contactar-hi:  
trimas9elmasnou@gmail.com

ENTITAT

El Tri+9 està format per una cinquantena d’esportistes que practiquen el triatló o alguna de les disciplines per separat.

TRI+9

TR
I+

9

“És un esport 
que costa 
d’entrenar 
individual-
ment i amb 
un grup 
d’amics es 
fa més amè”, 
afirma el 
president
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Un Sant Jordi reivindicatiu
Un any mes s’acosta la diada de 
Sant Jordi, patró de Catalunya. És 
una festa que, amb els anys, ha 
adquirit un to reivindicatiu de la 
cultura catalana. Per això, molts 
balcons del país s’engalanen amb 
la senyera, com passa en dates 
assenyalades, i al Masnou el punt 

de trobada se situa al passeig, que 
s’omplirà de nou amb parades de 
llibres i roses. 

Reprenent, doncs, el caràcter 
reivindicatiu de la jornada, no 
podem passar per alt el fet que 
fa pocs dies, de nou, hem hagut 
d’assistir a l’acte en defensa dels 
ajuntaments, càrrecs electes locals 
i organitzacions independentistes 
investigats per l’Audiència Nacio-
nal pel seu suport a la Resolució 
1/XI sobre l’inici del procés polític 
a Catalunya, aprovada pel Parla-
ment el passat 9 de novembre. 
De nou, cal mostrar el rebuig a 

la judicialització del procés sobi-
ranista i seguir promovent el dret 
d’autodeterminació del poble de 
Catalunya. Tal vegada les darreres 
dades del Consell Assessor de la 
Transició Nacional sobre la viabi-
litat econòmica d’una Catalunya 
independent han fet trontollar, 
de nou, alguns despatxos i tornen 
a fuetejar, a còpia de lleis i tribu-
nals, els drets més fonamentals, 
com el dret a decidir en un país 
democràtic. 

Al Masnou, doncs, seguirem 
defensant el dret d’autodetermi-
nació, alhora que no oblidem el 

dia a dia del nostre poble i treba-
llem per acomplir amb els punts 
del Pla d’Actuació Municipal amb 
els quals ens hem compromès per 
a aquest mandat.

Mirem al futur
El creixement d’un municipi no és 
fruit del dia a dia, necessita un fil 
conductor, que ha de ser una suma 
coherent d’idees i projectes. I al 
Masnou en tenim molts, i de prou 
significatius.

D’una banda, tenim la zona 
industrial i comercial del Camí del 

Mig. Hem de ser capaços de tirar 
endavant i culminar aquest projecte, 
perquè el nostre municipi necessita 
aquesta àrea econòmica, que creï 
riquesa i llocs de treball.

També ens hem proposat donar 
forma a la zona residencial de L’Es-
tampadora, situada entre l’antiga fà-
brica de can Xala i l’estació del Mas-
nou. A més d’habitatges, ens agrada 
la idea d’incorporar-hi altres usos 
comercials i hotelers, i que aquesta 
zona es converteixi en un punt de 
centralitat de la nostra vila.

Més que projecte, transforma-
rem l’espai Vallmora, suma de parc i 

zona esportiva, en el nostre espai de 
lleure “a muntanya”. Les dimensions 
del Parc Vallmora l’han de convertir 
en un lloc d’estada per a la família: 
zones de pícnic, parcs infantils, zones 
esportives, horts urbans, espai per a 
gossos... La zona esportiva també 
rebrà un nou impuls amb la cons-
trucció del segon poliesportiu i de 
la millora del bar i el gimnàs.

Millorarem un front marítim que, 
amb el passeig i la platja, és el nos-
tre espai de lleure “a mar”: un passeig 
amb zones de descans, amb zones 
d’ombra i amb més serveis, espai 
per a bicicletes i per a vianants, amb 

la inclusió del port en aquest nou 
espai. I, al centre, entenem que la 
qualitat de vida no ens la donarà 
la proximitat del vehicle particular, 
sinó el fet que la gent pugui gaudir 
dels carrers i places com a llocs d’es-
barjo i de reunió. En aquest sentit, la 
reordenació del trànsit i dels apar-
caments és un procés delicat que 
haurem d’encarar, però que molts 
municipis ja estan culminant amb 
èxit i satisfacció.

No s’acaben les idees, però se’ns 
acaba l’espai. Esperem tenir ben avi-
at una nova oportunitat de seguir 
parlant de projectes.

El moviment es demostra caminant 
Només cal fer una senzilla lectura per 
comprovar si els grups municipals 
fan propostes dirigides als ciutadans 
i ciutadanes del Masnou per fer-los 
una mica millor la seva vida a la nostra 
vila o, al contrari, es dediquen a pre-
sentar mocions que són un brindis al 
sol, i que es resumeix en una darrera 

moció presentada per un dels grups 
on demanava que el Masnou fos un 
poble lliure de “paradisos fiscals”.

És per això que al darrer Ple muni-
cipal del mes de març vam presentar 
tres mocions que van dirigides als vi-
latans i als seus representants directes, 
els regidors municipals. 

La primera, que va ser aprovada, 
fa referència a la necessitat de crear 
una ordenança de sorolls, que solu-
cioni l’endèmic mal dels sorolls, espe-
cialment a l’estiu i en hores on hom 
reclama descans, sense perjudici de 
conciliar-lo amb l’esbarjo i el lleure.

La segona, també aprovada, de-
mana la creació d’un consell de la gent 

jove, un col·lectiu a qui cal dotar d’una 
eina d’organització que els permeti 
participar d’una manera més activa 
en molt bona part d’allò que es fa al 
poble i que la seva veu sigui escoltada 
amb més força, perquè és el resum de 
moltes veus que han dialogat prèvia-
ment i han apropat posicions per tal 
de fer-se sentir.

I, finalment, una moció que insta-
va els nostres regidors a no duplicar 
ni triplicar els càrrecs polítics per tal 
d’evitar duplicar i triplicar també els 
ingressos i, per altra banda, afavorir 
que els nostres polítics es dediquin 
íntegrament a la seva feina a les pobla-
cions on han estat triats. Ja us podeu 

imaginar que aquesta moció només la 
va votar a favor el nostre grup, per la 
qual cosa va ser rebutjada al no tenir 
els vots suficients. La regeneració de 
la vida política no pot ser només un 
titular per quedar bé, ha de suposar 
un contingut i un compromís envers 
la ciutadania, i no sembla que tots 
estiguin per la feina. El moviment es 
demostra caminant. 

Seguim treballant pel Masnou i 
ens trobareu a la Diada de Sant Jordi 
en dues parades, a la plaça Ramón 
y Cajal i al passeig, a l’alçada de 
l’ONCE. 

Feliç Diada de Sant Jordi a tothom!

TRIBUNA POLÍTICA

Jordi Matas 
Regidor del Grup 
Municipal de CiU

Ricard Plana 
Regidor del Grup 
Municipal 
d’ ERC-AM-MES

Stella Parodi  
Regidora del 
Grup Municipal 
de Ciutadans

Com és habitual, aquesta secció ofereix l’opinió dels diversos grups municipals 
que formen el consistori. Als set grups municipals es dedica el mateix espai i se’ls 
demana un text amb les mateixes característiques. Aquí es publica el que cada 
portaveu municipal ha fet arribar al Departament de Comunicació.
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Aquest mes s’ha presentat la diagno-
si del Pla de Mobilitat Urbana i Soste-
nible del Masnou, i s’han deixat veure 
les primeres propostes del govern. 
Des de l’assemblea local de la CUP 
creiem que un procés participatiu o 
l’ampliació del servei del bus a diu-
menges eren mesures necessàries i 
celebrem que s’hagi contemplat així. 
No obstant això, també volem mos-

trar la nostra sorpresa: no entenem 
que s’aprovi ara, tot just uns mesos 
després que el mateix govern votés 
en contra d’una proposta gairebé 
idèntica del nostre grup municipal. 

En aquella proposta només de-
manàvem la realització d’un estudi 
sobre les necessitats del poble, és a 
dir, la diagnosi que ara ha presentat 
el govern. Per argumentar-ho hi afe-
gíem la necessitat d’ampliar el servei 
a diumenges o d’estudiar nous recor-
reguts, mesures que vam explicar en 
primera persona al regidor de Mo-
bilitat. Propostes que va desestimar 
sense gairebé ni escoltar-nos, en una 
acció més partidista que política. 

Arribats aquí, ens alegrem que final-
ment hagin decidit aplicar allò que 
proposàvem, val més tard que mai, 
diuen. Malgrat tot, volem remarcar 
que hi ha altres maneres de fer les 
coses. Maneres més eficients, més 
econòmiques i amb més bons resul-
tats, tant per als i les usuàries com per 
als i les treballadores. Parlem de la 
municipalització del servei, una pràc-
tica cada cop més comuna a Europa 
però que els governs del nostre país 
encara intenten evitar en benefici de 
monopolis privats. 

Esperem, doncs, que algun dia 
també decideixin fer-nos cas en 
això.

Aviat farà un any
Sí, quan rebeu El Masnou Viu en el qual 
llegiu aquest article faltaran pocs dies per 
fer un any de les eleccions municipals. Un 
any de feina des de l’oposició que el grup 
socialista hem dedicat a treballar per mi-
llorar el Masnou, tal com en vam compro-
metre a la campanya electoral.

Un treball en positiu, un treball per 
sumar.

En aquest temps, hem sumat esforços 
amb el Govern per millorar les inver-
sions de l’any 2015 i assolir un bon 
pressupost municipal per al 2016, que 
va recollir importants aportacions del 
nostre grup.

D’aquesta forma, vam fiscalitzar el 
compliment d’inversions endarrerides, 
com les tanques de la petanca de Ramón 
y Cajal i vam millorar les inversions de re-
forma d’accessos i entorn del camp de 
futbol del Masnou, la zona del Bell-Res-
guard, reparacions al camí Ral, millores 
per a l’accessibilitat o vam incorporar-ne 
de noves, com l’arranjament dels jardins 
de Lluís Companys, la rampa d’accés per 
a persones amb mobilitat reduïda al CEIP 
Ocata, l’ampliació de voreres al carrer 

Ametllers, l’execució del soterrament 
de la riera de Sistrés, la urbanització del 
carrer de Torrent Vallmora fins a Isaac 
Albèniz, l’arranjament de la seu de Pro-
tecció Civil o l’arbreda en memòria dels 
desapareguts de la dictadura Argentina.

La tasca del nostre grup aquests me-
sos en el control i fiscalització del Govern 
en xifres és la següent:
• 98 esmenes presentades a acords pro-

posats pel Govern
• 44 acords proposats pel Govern votats 

a favor
• 52 preguntes de control a regidores i 

regidors del Govern
• 14 mocions presentades. També hem 

donat suport a 20 mocions presentades 
per altres grups.

Entre els temes que hem votat conjunta-
ment amb el Govern hi ha des de la rever-
sió del transport urbà o el conveni amb 
la Generalitat i l’empresa CASAS fins a la 
recent ordenança municipal d’associaci-
ons cannàbiques i el Reglament Orgànic 
Municipal.

Tota aquesta tasca ha estat duta a 
terme pels dos electes del PSC en els 10 
plenaris municipals que han tingut lloc i 
en les gairebé 30 reunions de les comissi-
ons informatives, a les quals cal sumar les 
reunions bilaterals amb el Govern.

Per finalitzar, vull dir-vos que hem 
informat sobre aquesta tasca diversos 
mitjans, però especialment aquest espai, 
exactament com avui.

I continuem treballant!

El Masnou és casa nostra?
Doncs sí! Ho és, encara que alguns, una 
minoria, s’entestin reiteradament a intentar 
demostrar el contrari. 

I, si el Masnou és casa nostra, què 
hauríem de fer per deixar-ho clar? Doncs 
el que fem la majoria de veïns i veïnes: res-
pectar-nos mútuament i respectar l’entorn 
que compartim. 

Malauradament, no tothom compar-
teix aquest pensament. Els carrers del nostre 
poble i les xarxes socials recullen mostres i 

mostres del comportament incívic d’unes 
poques “persones?” que, estic segur, ni gui-
xen les parets de casa seva, ni s’hi pixen, ni 
deixen que el seu gos la guarneixi amb les 
seves “caques”. 

I el Masnou és també la casa dels seus 
governants? Doncs sí! Ho és, però caldria 
que s’esforcessin més a demostrar-ho! 

Perquè no n’hi ha prou amb una cam-
panya, que no sabem quant ha costat, per 
intentar conscienciar la ciutadania. Una 
campanya que, des del punt de vista del 
màrqueting comunicatiu, pot ser vistosa; 
però que és absolutament insuficient per 
canviar la fesomia dels nostres carrers, 
places, jardins, platges i el nostre mobiliari 
urbà. I dic nostres perquè són part del Mas-
nou: casa nostra. 

Tampoc és suficient destinar a netejar 
i mantenir el nostre poble més de 4 milions 

d’euros per any. Tots recordem la dita: “No 
és més net qui més neteja sinó qui menys 
embruta”.

Les campanyes per canviar les coses 
s’han de completar amb accions decidides 
amb el mateix objectiu i, de moment, al 
Masnou no s’està fent. 

La ciutadania reclama quelcom més 
que campanyes i augment de la despesa i 
el nostre grup li fa costat en les seves rei-
vindicacions. 

Fa molts mesos que hem demanat, fins 
ara sense cap èxit, una ordenança de civis-
me que reguli l’ús de l’espai i del mobiliari 
urbà i que permeti que els protagonistes 
d’aquelles actuacions incíviques, que ens 
cansem de patir i de criticar, puguin ser ad-
vertits i, en cas de reincidència, sancionats!

Només una actuació decidida del Go-
vern municipal, que tindria el nostre el su-

port i el de la gent del Masnou,  podria fer 
possible que el Masnou es convertís en un 
municipi en el qual, quan passegéssim, la 
nostra visió no estigués ocupada a observar 
parets embrutades amb guixades (que no 
grafits), contenidors desbordats, papereres, 
bancs i jardins bruts i malmesos, ni a inten-
tar que els nostres peus no trepitgin els “re-
gals” que els gossos d’uns insolidaris, pocs, 
deixen a les voreres dels nostres carrers. 

Ha arribat l’hora que els cartells publi-
citaris, les app i les bones paraules s’acom-
panyin de fets!

Per això, des d’aquestes línies, exigim al 
Govern que es posi les piles! Nosaltres ens 
oferim a col·laborar i  treballar-hi colze a col-
ze per aconseguir que,  en pocs mesos, els 
masnovins i masnovines,  quan passegem 
pel Masnou, tinguem la sensació real que, 
efectivament, som a casa nostra!

Pacte per l’enfortiment institucional
El 9 d’abril passat el PP va celebrar a 
Barcelona la Convenció sobre el pacte 
per l’enfortiment institucional, amb una 
assistència elevada i uns ponents de 
primera línia, entre els quals Josep Bou, 
d’Empresaris de Catalunya (http://www.
empresarisdecatalunya.org), qui va do-
nar una visió real –no política– del que 
suposarien els números de la pretesa 

independència catalana, així com del 
cost social, deliberadament ocultat pels 
seus promotors.

Una dada: les pensions quedarien redu-
ïdes al 67 %.

Els pensionistes-independentistes 
haurien de saber que els qui els prome-
ten l’”Arcàdia” estan jugant amb els seus 
diners.

Finançament autonòmic
Toca reformar el model que tant ens 
ha perjudicat, a l’igual que a Madrid, 
Comunitat Valenciana i Balears. Que 
el nostre vaixell, que és Espanya, el 
compartim i decidim entre tots. Encara 
que alguns insubmisos es declarin –de 

paraula– en quasi sedició –el perfecte 
camí cap a enlloc.

Aposto que els nostres polítics s’as-
seuen a la taula dels diners, no sigui que 
es quedin –i ens deixin– fora del reparti-
ment. Que això de la independència es 
compta de mesos a anys; i d’anys a lus-
tres. I al final, tornem a començar. Coses 
de la realitat.

Bandera d’Espanya a l’Ajuntament 
Encara que la bandera d’Espanya no està 
onejant –com correspon– al nostre Ajun-
tament, les lleis s’apliquen exactament 
igual que sempre, per si algú no ho sabia. 
Diguem que la tenen segrestada. Però 
està en fase poètica, com “las oscuras go-
londrinas” de Bécquer, “ya volverán”... Però 

no sola. Acompanyada d’una sentència 
que pot inhabilitar els seus promotors. 
Concretament, el nostre alcalde. I això 
que li horecordem cada mes, però...

Noves eleccions?
Junts pel Sí, sospirant per un pacte 
PSOE-Podemos (com pitjor, millor, 
deuen pensar).

PSC-PSOE: Sánchez, del estrellato a 
estrellado (és dur això de ser tan sectari).

Ciudadanos: Encara no sabem on 
està (potser amb allò i amb el contrari).

Podemos: buscant un paracaigudes, 
que caure de cop pot fer mal.

I el PP? Som on hem de ser, tot i que 
pesi a uns quants. El partit més votat. Ho 
dubta algú?

Ernest Suñé 
Portaveu del 
Grup Municipal 
del PSC-CP

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

Federico 
de las Heras 
Portaveu del 
Grup Municipal 
del PP

Jornades per la sobirania energètica
El model energètic que s’ha imposat a la 

nostra societat, contra el qual ens rebel·lem, és 
un dels exemples més cruents del neolibera-
lisme salvatge que causa desigualtats i empo-
breix la població. L’actual oligopoli energètic 
concentra bene�cis milionaris a través de 
l’abús sobre els i les consumidores i deixa 
excloses les més vulnerables, víctimes de la 

pobresa energètica. Per això reivindiquem 
també l’energia com un àmbit més en el qual 
recuperar les sobiranies que ens han pres. 
Com fer-ho? Lluitant contra l’oligopoli de les 
grans empreses, proposant alternatives 
basades en l’ús de les energies renovables 
produïdes arreu del territori, i qüestionant el 
model energètic en tota la seva magnitud.

Per això, els 3 primers caps de setmana de 
març organitzem les Jornades per la Sobirania 
Energètica, amb la presència de col·labo-
radores de SOM Energia, l’Aliança contra la 
Pobresa Energètica, Enginyers Sense Fronteres 
i la Xarxa per la Sobirania Energètica. 

Us hi esperem! 

Grup Municipal 
de la CUP-PA

Aquest mes s’ha presentat la diag-
nosi del Pla de Mobilitat Urbana i 
Sostenible del Masnou, i s’han deixat 
veure les primeres propostes del govern. 
Des de l’assemblea local de la CUP creiem 
que un procés participatiu o l’ampliació 
del servei del bus a diumenges eren 
mesures necessàries i celebrem que 
s’hagi contemplat així. No obstant això, 

també volem mostrar la nostra sorpresa: 
no entenem que s’aprovi ara, tot just uns 
mesos després que el mateix govern 
votés en contra d’una proposta gairebé 
idèntica del nostre grup municipal. 

En aquella proposta només dema-
nàvem la realització d’un estudi sobre les 
necessitats del poble, és a dir, la diagnosi 
que ara ha presentat el govern. Per 
argumentar-ho hi afegíem la necessitat 
d’ampliar el servei a diumenges o 
d’estudiar nous recorreguts, mesures que 
vam explicar en primera persona al regi-
dor de mobilitat. Propostes que va deses-
timar sense gairebé ni escoltar-nos, en 
una acció més partidista que política. 

Arribats aquí, ens alegrem que �nal-
ment hagin decidit aplicar allò que 
proposàvem, val més tard que mai, diuen. 
Malgrat tot, volem remarcar que hi ha 
altres maneres de fer les coses. Maneres 
més e�cients, més econòmiques i amb 
més bons resultats, tant per als i les 
usuàries com per als i les treballadores. 
Parlem de la municipalització del servei, 
una pràctica cada cop més comuna a 
Europa però que els governs del nostre 
país encara intenten evitar en bene�ci de 
monopolis privats. 

Esperem, doncs, que algun dia 
també decideixin fer-nos cas en això.

Grup Municipal 
de la CUP-PA

Volem mostrar la nostra més sincera 
decisió i fermesa en la defensa del 
mandat democràtic del nostre poble. 
Demanem a tots els partits, entitats, 
col·lectius i organitzacions que no  
a�uixin la corda ni facin cap pas enrere 
en la defensa d'aquest camí que passa 
irremeiablement per la desconnexió i la 
desobediència d'un estat imperialista, 
ranci, totalitari i arrogant.

Sense desobediència no hi ha 
independència!
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  Dijous 21
15.30 h / Centre d’Empreses Casa 
del Marquès

Sessió informativa: 
coneix el que pots i no 
pots deduir en els teus 
impostos per no tenir 
sancions d’Hisenda

 
Més informació: www.casadelmar-
ques.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Divendres 22
17 h / Ca n’Humet 

Taller infantil: Fes la rosa 
i el drac de Sant Jordi

 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18.30 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària Solitud, 
de Caterina Albert, 
a càrrec de Fina Llorca

 
La Biblioteca facilita els exemplars.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

  Dissabte 23
10.30 h / Mercat Municipal 

Taller de manualitats 
infantils de Sant Jordi

 
Per a nens i nens de 3 a 12 anys uti-
litzant el material “Jumpingclay”. 
Ho organitza: Assoc. de Venedors del Mercat 
del Masnou

D’11 a 13.30 h / Plaça de Ramón y 
Cajal (pèrgola)

Conte gegant La llegenda 
de Sant Jordi 2016

 
Activitat per pintar, oberta a tots els 
nens i nenes.
Ho organitza: Òmnium Cultural

11 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

La llegenda de Hassan
 

Els petits de l’Escola Municipal de 
Música del Masnou hem preparat 
un espectacle musical on Hassan, 
el pirata, serà el protagonista i ens 
ajudarà a mostrar el treball que fem 
a classe. Hi haurà sorpreses diverses.
Ho organitza: EMUMM

De 17.30 a 20 h / Plaça de la Llibertat

Conte gegant: La llegenda 
de Sant Jordi

 
Activitat per pintar, oberta a tots els 
nens i nenes.
Ho organitza: Òmnium Cultural

  Diumenge 24
De 10 a 14 h / Platja d’Ocata, 
davant del baixador

XV Volada d’estels
 

Tallers de construcció d’estels i 
enlairada, i exhibicions d’estels 
acrobàtics. Per a nens i nenes de 
diverses edats. BLANCDEguix ajuda 
a personalitzar els estels. Xocolata i 
coca per als participants matiners. 
No cal inscripció.
Ho organitza: Amics i Antics Escoltes del 
Masnou amb la col·laboració de l’Ajuntament 
del Masnou, Protecció Civil, Gràfiques 4Co-
lors i La Caixa

11 h / Parròquia de Sant Pere

Itinerari “El Masnou. 
Terra de Mar”

 
Cal inscripció prèvia, que podeu fer 
a www.elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Gent del Masnou

Diumenge amb lletres - 
7a temporada

 
Vetllada artística.
Ho organitza: RAUXA Arts Escèniques

  Dilluns 25
15.30 h / Biblioteca Joan Coromines

Exposició: “Geografia 
de la rumba catalana”

 
Amb imatges de Juan Miguel Mora-
les i textos de Jordi Martí Fabra. Fins 
al 18 de maig.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

18 h / Ca n’Humet 

Taller Folrem llibretes 
de patchwork

 
Taller per a joves a partir de 12 anys
Durada de dos dies, el 25 i 27 d’abril, 
on es cosirà a mà i a màquina. 
Places limitades. Informació: 
pij@elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20.15 h / Cinema La Calàndria

Lucia di Lammermoor, 
Gaetano Donizetti.
2015-2016 Live

 
Preu: anticipada: 17 €, taquilla: 20 €. 
En directe - The Royal Opera.
Ho organitza: Cinema La Calàndria i Royal 
Opera House

  Dijous 28
19.30 h / Sala Joan Comellas (Edifici 
Centre)

Presentació del llibre La 
inocencia lesionada, de 
J. A. Masoliver Ródenas, 
a càrrec de l’alcalde, 
Jaume Oliveras

 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i 
Biblioteca Joan Coromines

  Divendres 29
19 h / Biblioteca Pública Joan 
Coromines

Presentació del nou llibre 
de Nadia Ghulam, La 
primera estrella del vespre

 
Ho organitza: UNESCO El Masnou

  Dissabte 30
11 h / Plaça Marcel·lina de Monteys

Juguem avis i néts. Jocs 
tradicionals i de carrer

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

11 h / Can Malet

Mou-te a peu pel Masnou
 

Passejada pel municipi per compro-
var-ne l’estat actual i fer-ne la diag-
nosi a peu del carrer. Activitat em-
marcada dins del Pla de Mobilitat 
Urbana i Sostenible del Masnou. Cal 
inscripció prèvia a www.elmasnou.
cat o trucant telèfon 93 557 16 45.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h / Biblioteca Joan Coromines

L’Hora del conte: El nen 
orquestra 

 
Conte musicat i interpretat pels 
alumnes de l’Estudi Musical Carmen 
Amo. Text i narració: Noemí Fernán-
dez Selva
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines i 
Estudi Musical Carmen Amo

22 h / Ca n’Humet (Espai de trobada) 

Nit del Riure
 

Preu: 3 euros (inclou consumició)
Una nit plena de gags humorístics i 
monòlegs de joves masnovins.
Ho organitza: AJTEM

Escola Ferrer i Guàrdia

Tallers de curta durada 
de l’EMUMM

 
Els dissabtes 30 d’abril i 7, 14 i 21 
de maig. Preu: consulteu la pàgina 
www.emumm.cat. Tres tallers de 
música: taller de música en família 
(0-3 anys); taller de tècnica vocal (a 
partir dels 14 anys i adults) i taller 
d’Stepping-Dansa percusiva amb el 
cos (a partir dels 14 anys i adults)
Ho organitza: Escola Municipal de Música 
del Masnou

  MAIG

  Dimarts 3
15.30 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia en català a la 
Biblioteca: comentari 
del llibre Les mateixes 
estrelles

 
A càrrec de la voluntària lingüística 
Carme Giol.
Més informació: Oficina de Català 
del Masnou: Oficina de Català del 
Masnou, CNL del Maresme. Consorci 
per a la Normalització Lingüística. 
Tel. 93 557 18 56. 
La biblioteca proporciona els llibres 
per dur a terme l’activitat. Infor-
meu-vos sobre la disponibilitat dels 
exemplars.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines i 
Oficina de Català del Masnou

18.30 h / Sala Joan Comellas

Conferència: “Renda bà-
sica garantida”, a càrrec 
de David Casassas

 
Seguida d’un col·loqui obert a la 
participació del públic assistent. 
Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

  Dijous 5
18 h / Edifici Centre

Tallers de participació
 

Per tractar temes concrets sobre la 
mobilitat al municipi. 
Activitat emmarcada dins del Pla 
de Mobilitat Urbana i Sostenible 
del Masnou. Cal inscripció prèvia a 
www.elmasnou.cat o trucant telèfon 
93 557 16 45.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 

20 h / Cinema La Calàndria

La Bohème, Giacomo 
Puccini. 2015-2016 Live

 
Preu: anticipada: 10 €, taquilla: 13 €
En diferit - Palau de les Arts, Valèn-
cia. Dirigida per Riccardo Chailly. 
Amb la soprano Gal James i el ten-
nor Aquiles Machado.
Ho organitza: Cinema La Calàndria i Royal 
Opera House

  Dissabte 7
9.30 h / Carretera de Barcelona i 
plaça de la Llibertat

Fira d’artesania per Sant 
Ponç

 
Ho organitza: ADAC

10 h / Edifici Centre

Disseny i tècniques de 
muntatge de bijuteria

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

D’11 a 12 h / Biblioteca Joan Coro-
mines (sala infantil)

Conte en llengua d’origen: 
Pinocchio (italià)

 
A càrrec de Gal·la Pericot i Greta 
Giuliani. Entrada lliure, aforament 
limitat.
Ho organitza: Associació UNESCO del Mas-
nou i Biblioteca Joan Coromines

13 h / Plaça d’Ocata

Festa del Musclo
 

Presentació de la Peixateria Virtual 
Ca la Mariana amb degustació de 
musclos. Pintada d’un mural en di-
recte i actuació del Club del Ritme.
Ho organitza: Club del Ritme, Taberna 
El Tastet i Ca la Mariana

20 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre: You say Tomato, 
de Joan Yago

 
Preu: 10 € (venda d’entrades antici-
pades a www.quedat.cat o a taquilla 
una hora abans de l’espectacle)
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Diumenge 8
Hora a concretar / Plaça de la 
Llibertat (El Casinet)

Exposició: Jove Creació
 

Inauguració i visita guiada.
Ho organitza:  Associació BLANCDEguix i 
Ajuntament del Masnou 

11 h / Plaça d’Ocata

Visita a la Mina d’Aigua 
del Masnou

 
Cal inscripció prèvia a www.elmas-
nou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 

  Dimarts 10
18.30 h / Sala Joan Comellas

Conferència: “Tutoria 
entre iguals: assetjament 
escolar”, a càrrec d’Andrés 
González Bellido

 
Seguida d’un col·loqui obert a la 
participació del públic assistent. 
Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

  Divendres 13
12 h / Centre d’Empreses Casa del 
Marquès 

Conferència i dinar de 
cloenda: Enlaira’t, Jorna-
des d’Emprenedoria

 
Ho organitza: Ajuntament d’Alella, Ajunta-
ment del Masnou, Ajuntament de Teià

  Dissabte 14
20 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

Concert: Manel Joseph
 

Preu: 10 € (venda d’entrades antici-
pades a www.quedat.cat i a taquilla 
una hora abans de l’espectacle)
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Diumenge 15
18 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

Concert familiar: 
Simfonia de les joguines

 
Concert gratuït
Ho organitza: JOCEM i Ajuntament del Masnou

De 19 a 21 h / Plaça d’Ocata

Swing a Ocata: ballada 
de Lindy Hop

 
Ho organitza: Associació Ple de Swing

  Dilluns 16
18 h / Ca n’Humet 

Taller: petita bossa 
de patchwork

 
El taller, per a joves a partir de 12 
anys, té una durada de dos dies, el 
16 i 18 de maig, on es cosirà a mà i a 

AGENDA.  Del 21 d’abril al 29 de maig
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màquina. Les places són limitades. 
Informació: pij@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dimarts 17
18.30 h / Sala Joan Comellas

Conferència: “La guerra 
contra la contaminació 
química: si no fos pels 
microbis”, a càrrec d’Anna 
M. Solanas

 
Seguida d’un col·loqui obert a la 
participació del públic assistent. 
Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

En horari de l’equipament / Edifici 
Centre (primera planta) 

Exposició: “Actuem 
amb energia”

 
Fins al 29 de maig.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou amb 
la col·laboració de la Diputació de Barcelona

En horari de l’equipament / 
Biblioteca Joan Coromines

Exposició: “De Llull 
a puntCAT: El català 
a través del temps”

 
Fins al 29 de maig.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Horari: de dilluns a divendres, 
de 20.30 a 1 h de la matinada; 
dijous, de 9.30 a 14 h; dissabtes i 
diumenges, de 18 a 1 h de la ma-
tinada / Biblioteca Joan Coromines

Aula d’estudi d’estiu
 

Servei d’aula d’estudi d’estiu, per 
a la preparació d’exàmens, fins al 
22 de juny. Hi tindran accés els 
estudiants de més de 16 anys. El 
servei de Wi-Fi serà accessible amb 
el carnet de la Biblioteca. Els serveis 
de préstec, consulta de documents i 
reserva d’ordinadors no funcionaran 
en aquest horari.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

  Dimecres 18
5.45 h / Andalusia, Espanya

Sortida de sis dies 
a Andalusia

 
Es visitarà: Còrdova, Sanlúcar de 
Barrameda, Jerez de la Frontera, 
El Puerto de Santamaría, Sevilla, 
Grazalema i Arcos de la Frontera 
(Los pueblos blancos). 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

20.15 h / Cinema La Calàndria

Frankenstein, Liam Scarlett
2015-2016 Live

 
Preu: anticipada: 17 €, taquilla: 20 €
En directe - The Royal Ballet. Es-
trena mundial del nou ballet de 
Liam Scarlett, basat en el clàssic 
de Mary Shelley amb partitura de 
Libermann.
Ho organitza: Cinema La Calàndria i Royal 
Opera House

  Divendres 20
17.30 h / Biblioteca Joan Coromines

La bombeta Marieta
 

Conte teatralitzat sobre l’energia.
Per a nens i nenes de 4 a 6 anys. Per 
a més informació, seguiu el Face-
book de la biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines i 
Ajuntament del Masnou amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona.

  Dissabte 21
10 h / Port Esportiu

Fira Comercial i 
Gastronòmica

 
Els dies 21 i 22 de maig. Fira mul-
tisectorial de comerç i mostra gas-
tronòmica amb activitats lúdiques 
i esportives. 
Ho organitza: Federació del Comerç, la Indús-
tria i el Turisme del Masnou

17 h / Ca n’Humet 

Jocs cooperatius per 
a tota la família

 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h / Parròquia de Sant Pere

Joc de pistes
 

Joc de pistes per a grups per des-
cobrir el patrimoni del Masnou. Cal 
inscripció prèvia a través del Museu 
Municipal de Nàutica del Masnou 
(93 557 18 30 o museu.nautica@
elmasnou.cat).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

22 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

Teatre: Mitch & Murray 
(èxit a qualsevol preu)

 
Preu: 5 € (venda d’entrades anticipa-
des una hora abans de l’espectacle).
Ho organitza: GAT El Masnou

  Diumenge 22
11 h / Parròquia de Sant Pere

Itinerari “El Masnou. 
Terra de Mar”

 
Us convidem a un emocionant i en-
riquidor passeig pels carrers, edificis 
i racons més sorprenents de la vila 
del Masnou. Cal inscripció prèvia a 
www.elmasnou.cat. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

Teatre: Mitch & Murray 
(èxit a qualsevol preu)

 
Preu: 5 € (venda d’entrades una 
hora abans de l’espectacle).
Ho organitza: GAT El Masnou

  Dilluns 23
19 h / Biblioteca Joan Coromines

Presentació del llibre de 
poesia Mar negro, del 
masnoví Xavier Guillén, a 
càrrec de J. A. Masoliver

 

L’obra titulada Mar negro, del jove 
Xavier Guillén, establert a Còrdova, 
ha estat guardonada amb el primer 
premi del Certamen Andalucía Jo-
ven de Poesía, del Instituto Andaluz 
de la Juventud (IAJ). 
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

  Dimecres 25
19 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària “Les 
arrels de les oliveres”, a càr-
rec de Maria Carme Roca

 
Novel·la que barreja fets de la post-
guerra amb detalls de thriller. 
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

  Dijous 26
19 h / Escolàpies El Masnou

Conferència: “L’operació 
bikini i altres mites 
alimentaris”

 
Xerrada-debat per reflexionar sobre 
les anomenades dietes miracle i la 
relació que tenen amb els trastorns 
del comportament alimentari. 
Ho organitza: AMPA Escolàpies el Masnou

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Quotidianitats narrades o 
com sobreviure al dia a dia

 
Espectacle literari amb Carme Muns 
i Anna Martínez. Text i direcció: 
Elisenda Guiu.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

En horari de l’equipament / Bibli-
oteca Joan Coromines

Exposició: “Com som 
els catalans? Dades per 
comprendre la societat 
catalana actual”

 
Amb dades recollides entre els anys 
2009 i 2012 per l’enquesta Panel de 
Desigualtats Socials de Catalunya. 
Fins al 15 de juny.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

  Divendres 27
19 h / Sala Joan Comellas (Edifici 
Centre)

Acte de lliurament dels 
XXXVIII Premis Literaris 
Goleta i Bergantí

 
Durant l’acte es farà una lectura 
dramatitzada de fragments de les 
obres guanyadores, a càrrec del 
Grup Amateur de Teatre (GAT). 
Aforament limitat.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines i 
Ajuntament del Masnou

  Dissabte 28
10 h / Laboratoris Alcon Cusí, SA 
(Camil Fabra, 58). L’entrada està 
situada a la part de muntanya

Visita al Museu Cusí 
de Farmàcia

 
Vuit grups de visita, cada 30 minuts, 

des de les 10 h. Cal fer reserva 
prèvia per visitar-lo. Adreceu-vos a 
museucusi@rafc.cat. o bé al telèfon 
620 585 649. Places limitades.
Ho organitza: Museu Cusí de Farmàcia

11 h / Biblioteca Joan Coromines

L’hora del conte: El viatge 
de James (especial Roald 
Dahl), a càrrec de la 
companyia Teatre Aula

 
Adaptació creada per a la celebració 
del centenari del naixement de 
l’escriptor Roald Dahl.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

11 h / Biblioteca Joan Coromines

Passeig literari pel Masnou
 

Ruta literària que s’emmarca dins 
el projecte comarcal “25 literaRutes 
pel Maresme”, basada en una se-
lecció de textos d’autors i autores 
masnovins: Vicenç Llorca, J. A. 
Masoliver, Adriana Monclús, Esteve 
Pujol, Anna Rossell i Mireia Vancells. 
Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

18 h / Pistes esportives de Pau Casals

I Festa de l’Espai Social 
Luz del Alba

 
Mostra de totes les activitats de 
l’Espai Social Luz del Alba. Actuació 
del VII Festival d’Art Flamenc del 
Masnou. 
Actuacions de flamenc, country, 
salsa, zumba, taitxí, balls moderns... 
També exposició d’artesania, costu-
ra, guitarra, criança dolça... i servei 
de bar amb sopar (reserva la teva 
taula al telèfon 600 80 01 48).
Ho organitza: Centre Cultural i de Lleure 
Luz del Alba. 

  Diumenge 29
10 h / Club Nàutic del Masnou

4a edició Cursa Popular 
el Masnou

 
Preu: segons l’edat i si es fa en línia 
o al Complex Esportiu.
Cursa de 5 km pel passeig Marítim 
per a infants, adults, gent gran i 
famílies. Més informació al Complex 
Esportiu o a la pàgina web www.
cursaelmasnou.com.
Ho organitza: Club La Sansi

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

II Festival de Música del 
Masnou. Cor Scandicus

 
Preu: 10 € (venda d’entrades una 
hora abans a taquilla i anticipades a 
www.quedat.cat). 
Concert a dos pianos amb els 
intèrprets Miguel Ángel Dionis i la 
masnovina Ester Lecha.
Ho organitza: Cor Scandicus

19 h / Gent del Masnou

Diumenge amb lletres - 
7a temporada

 
Vetllada artística, amb poesia, 
monòlegs còmics, música, cant, 
fragments teatrals, dansa, contes..., 
a càrrec de les persones que formen 
el grup RAUXA.
Ho organitza: RAUXA Arts Escèniques

Altres informacions

Deixalleria mòbil
Del 26 d’abril a l’1 de maig: Torrent 
Can Gaio. Del 10 al 15 de maig: 
Pau Casals. Del 24 al 29 de maig: 
aparcament Amadeu I.
L’horari de la deixalleria mòbil 
d’Alella, el Masnou i Teià, només 
per a particulars d’aquestes tres 
poblacions, és el següent:
De dimarts a dissabte: de 9.30 - 14 
h i de 16.30 - 18.30 h. Diumenge: 
de 10 a 13.30 h. Dilluns: TANCAT

Activitats per a joves i adoles-
cents a Ca n’Humet 
Per a més informació i inscripcions 
sobre les activitats que trobareu 
en aquesta agenda i que es rea-
litzen 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. Les 
inscripcions en línia es podran fer 
a www.elmasnou.cat/joventut.

Ca n’Humet et forma: 
aula d’estudi assistit
Tots els dimarts, de 18 a 20 h, en 
aquest taller s’ajuda a estudiar 
amb diverses tècniques i també a 
fer els treballs de classe. L’activitat 
està dirigida a adolescents d’entre 
12 i 18 anys.

Tertúlia literària al voltant del 
llibre Las mujeres que corren 
con los lobos
El grup de lectura de Dones del 
Masnou organitza una reunió, dos 
dissabtes al mes, d’11 a 12.30 h, a 
la seva seu ubicada al CIRD (pla-
ça de la Llibertat, 17), per llegir i 
comentar el llibre Las mujeres que 
corren con los lobos, de l’escriptora 
i psiquiatra Clarissa Pinkola Estés. 
Fan préstec del llibre. Per a més 
informació, truqueu al telèfon 
628 62 54 37. 

Activitats continuades 
de l’entitat Afibromare
L’entitat organitza sessions d’es-
tiraments, els dilluns; txikung o 
meditació, els dimarts, i psico-
motricitat, els dimecres. Totes les 
sessions s’inicien a les 17.30 h i es 
duen a terme a Els Vienesos.

Activitats continuades 
de l’entitat Luz del Alba
L’entitat organitza sessions de 
taitxí (txikung), artesania, costura 
pràctica i criança dolça a l’espai 
social que hi ha al parc esportiu 
de Pau Casals. Totes són gratuïtes 
però l’aforament és limitat. Per a 
més informació i inscripcions po-
deu trucar al telèfon 600 80 01 48. 

Habilitat Mental per 
a l’aprenentatge
L’entitat Habilitat Mental organitza 
aquesta activitat on vol ensenyar 
com evitar el fracàs escolar i l’aban-
dó prematur dels estudis. Les ses-
sions tindran lloc a Els Vienesos els 
dies 25 d’abril (a les 19 h) i els dies 
10 i 24 de maig (a les 19.30 h). El 
preu és de 3 € per sessió. Sèries 
d’exercicis lúdics amenitzats amb 
música: resolen limitacions en 
l’aprenentatge tot equilibrant els 
hemisferis cerebrals.

No us perdeu cap de les activitats que es fan a la vila




