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i Maristany

Reprenem un altre cop la gestió municipal amb plena intensitat després d’un estiu en què
hem gaudit d’una platja en un estat molt bo, però alhora amb preocupació per la necessitat
de millorar l’estat de la nostra via pública.
Aviat tornarem a debatre els nous pressupostos municipals per a l’any 2017 i aquelles inversions necessàries per millorar el nostre municipi. El procés obert per debatre les inversions
ha estat un èxit de participació i ara haurem de fer el retorn a la ciutadania de totes aquestes
aportacions. Hem iniciat la renovació de parcs infantils, abans de finalitzar l’any ja haurem
iniciat el Pla de xoc de voreres i calçades, que continuarà cada any, i continuem avançant
amb projectes en les diferents zones del Masnou, que esperem que aviat siguin una realitat.
En aquest número d’El Masnou Viu faig una mica balanç d’aquest primer any de mandat,
que ben aviat presentarem en una audiència pública. Un any de treball intens, de posar
en marxa els instruments de treball, que esperem que aviat es tradueixin en resultats, dels
compromisos que ha adquirit aquest Govern municipal amb la ciutadania del Masnou.
També hem volgut obrir un nou apartat de l’alcalde al web municipal, amb la intenció
de millorar la comunicació directa amb l’Alcaldia i conèixer i comunicar millor l’activitat
municipal i el meu compromís amb el Masnou.
Igualment, amb l’inici del nou curs, amb la Diada de l’11 de Setembre d’enguany, hem
tornat a sortir al carrer per demostrar davant del món que estem a punt per construir la
República catalana i des del Masnou hem volgut, com cada any, fer la nostra aportació.
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de consulta amb la ciutadania per
a aquest tema. I, sobretot, el que
he intentat en aquest primer any és
obrir el despatx de l’Alcaldia a tothom que se m’ha adreçat i ha volgut
tenir-hi una entrevista.
Sovint ha insistit en la necessitat
i la utilitat del Pla d’Acció Municipal (PAM). De fet, ha estat una
de les primeres mesures que va
aprovar. Per què era una prioritat?
Aquest Pla d’Actuació Municipal,
que és la primera vegada que es fa
a l’Ajuntament del Masnou, ens permet la planificació de què parlava
abans i treballar per objectius. Va
d’acord amb un procés de modernització que ja vam iniciar al mandat
anterior, però sobretot ens permet
avaluar la gestió un cop s’ha fet, i
també marcar prioritats; per tant és
un instrument que ens ha de permetre treballar millor i d’una manera més eficaç.
Estem ja en un compliment de
prop del 30 %, per tant, anem a un
bon ritme. I, evidentment, el PAM
serveix per passar comptes, que és
el que farem cada any.

SÒNIA HERNÁNDEZ

“L’Alcaldia et fa viure
el municipi amb molta
més intensitat”

Jaume Oliveras i Maristany, cap de llista dels grups ERC-AM-MES,
va ser proclamat alcalde el 13 de juny del 2015, gràcies al suport
dels regidors i regidores de CiU. Quinze mesos després de la seva
arribada a l’Alcaldia del Masnou, fa balanç de la gestió de l’equip
que encapçala.

Com qualificaria, breument, el
primer any de mandat?
Crec que en aquest primer any,
que ha estat molt intens, el més
important és que hem fet una feina
que ha servit per posar les bases
d’aquest mandat, unes bases sòlides
per al mandat 2015-2019. Aquest
primer any m’ha permès, com a alcalde, conèixer en profunditat tota
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BASES SÒLIDES

“En aquest
primer any,
hem establert
unes bases
sòlides per al
mandat”

l’estructura de l’Ajuntament, que és
fonamental, tots els engranatges
que té un Ajuntament com el del
Masnou.
Hem canviat el ritme de l’acció
de govern, tot i que hem tingut
algun retard per causes alienes a la
previsió que teníem. Hem planificat
les inversions per a aquest mandat;
precisament ara hem fet un procés

Un altre gran repte al qual va fer
esment en el seu discurs d’investidura era la millora de la via
pública. Com valora el nou contracte de neteja viària?
Pel que fa a la via pública, la nostra
gran prioritat és la millora de voreres i calçades, i millorar l’accessibilitat, que són problemes estructurals
que té el municipi. A principis de
setembre hem iniciat la renovació
dels parcs infantils, que començarà
aquest any amb la remodelació de 4
parcs i també dels jocs de les escoles del Masnou.
Quant a la neteja viària, el Masnou necessitava un nou contracte,
que va ser aprovat a finals del mandat anterior i que representa una
millora de la neteja pels mitjans que
s’hi dediquen i perquè aprofundeix
en la recollida selectiva. Però també
som conscients que és un tema
complex, que no es pot solucionar
d’una manera ràpida, i que, tot i que
hi ha hagut una millora, no puc deixar de constatar que aquest estiu,
per diferents motius, hi ha hagut
una sèrie de deficiències. I tenim un
problema de desbordament dels
contenidors. Són temes que estem

treballant per corregir de manera
immediata, per millorar el repte
que és el tema de la neteja, que no
només depèn de l’Ajuntament, sinó
que necessitem la col·laboració de
tots els masnovins i masnovines.
Seguint amb la via pública, la
seva gestió ha volgut donar una
empenta a la millora de voreres,
calçades... Què s’ha fet en aquest
any i com es projecten els següents?
D’aquí a uns dies ja farem la licitació
del contracte. Es posaran 500.000
euros a l’espai públic a finals
d’aquest any en el que nosaltres
anomenem Pla de xoc de voreres i
calçades. La previsió és que al llarg
del mandat es destinin dos milions
d’euros, 500.000 cada any. A finals
de l’any passat i a principis d’aquest,
ja vam fer intervencions: van arreglar la canalització de les aigües pluvials a Cusí i Furtunet, alguns trams
de Lluís Millet, de Sant Miquel i de
Joan XXIII, i vam arreglar la calçada
del carrer Terol.
La promoció del municipi és un
altre dels eixos pels quals va dir
que treballaria. Què s’ha fet en
aquest sentit?
A finals del mandat anterior vam
rehabilitar la Casa de Cultura. Per
primera vegada, s’hi va instal·lar una
Oficina de Turisme, que en aquest
moment té un desenvolupament
molt satisfactori. Per tant, hem començat a treballar en l’àmbit de la
promoció del municipi. També s’està
treballant en un Pla estratègic de
turisme al Masnou i, sobretot, estem
col·laborant amb el sector turístic
per tal de donar-hi la potència que
el Masnou pot adquirir.
També, dins de la Promoció
Econòmica, estem molt satisfets del
rendiment de la Casa del Marquès,
que funciona al 100 %, amb una empenta fonamental a l’emprenedoria
del Masnou. El Masnou, no podem
oblidar que té un sector industrial
petit i de serveis, però que té la seva
importància estratègica.
Altres gran temes encara semblen sense solució: el projecte
Illa Centre, per exemple? Què
s’ha fet per intentar arribar a una
resolució?
És un tema que no depèn de nosaltres, sinó que està en mans del sec-

tor privat, perquè és una promoció
privada. Tot i així, és evident que
tindrà una repercussió pública molt
important, l’Ajuntament va aprovar
el projecte fa anys. És un tema que
patim, de manera directa els veïns
de la zona, per això val a dir que
des del primer dia seguim el tema i
esperem que pugui haver una resolució positiva no llunyana.
El Parc Vallmora és un projecte
del qual es parla des de fa molt
de temps, i que ha patit diverses
aturades en el seu desenvolupament. A quin ritme avança?
Va haver-hi una fallida de l’empresa
que feia les obres, vam poder fer,
amb relativa rapidesa, la represa de
les obres, i en aquests moments està
finalitzant la primera fase que estava
programada, avançant a bon ritme i,
per tant, esperem que a finals d’any
estigui ja finalitzada. A causa de la
dimensió que té tot el projecte, hem
volgut prioritzar que, com a mínim,
una part tingui un ús per a la ciutadania a curt termini. L’any que ve,
a través d’un projecte que ja hem
encarregat en aquests moments,
volem fer un gran parc infantil que
comptarà amb el finançament de la
Diputació.
I el teatre d’El Casino?
Per poder intervenir al teatre d’El
Casino, que representaria una
inversió pública molt important,
evidentment hi ha una condició:
que hauria de passar a mans de
l’Ajuntament. En aquest moment, el
que farem serà portar una proposta
al plenari per iniciar un debat per
fer una modificació del Pla General
que ens permeti arribar a l’objectiu
del teatre, però sobretot a crear un
espai públic, una plaça de la vila que
ara no tenim amb un conveni de col·
laboració amb l’entitat.
Va arribar a l’Alcaldia després de
quatre anys al Govern Municipal
gràcies al pacte que va signar al
2011 amb CiU, que ara continuen
al Govern com a socis. En el primer any d’aquest mandat, com
ha evolucionat el pacte actual?
Tots plegats amb aquest nou mandat hem anat adaptant-nos a la
nova realitat del nou Govern amb
uns ritmes segurament diferents i
amb unes possibilitats d’inversió
noves després d’una etapa que hi

DOS MILIONS

“Al final del
mandat, haurem destinat
dos milions
d’euros a
l’arranjament
de voreres i
calçades”
VALLMORA

“L’any que
ve volem fer
un gran parc
infantil per
començar a
usar àrees de
Vallmora”

va haver d’obligada contenció. S’ha
de dir que, a més d’arribar a una majoria estable amb el govern format
per ERC-AM-MES i CiU, també hem
treballat amb el màxim consens
possible amb la majoria de grups
municipals.
Quina és la relació amb els partits de l’oposició?
En relació amb el que comentava
abans, cal dir que del total dels
punts de l’ordre del dia que conformen els plens, hi ha un percentatge
molt alt que ha estat aprovat per
unanimitat o amb majories molt
sòlides, més enllà de l’Equip de
Govern. Estem parlant d’un 90 % de
punts aprovats pel Govern amb el
suport de dos o més grups municipals. La relació amb la resta de grups
municipals ha estat molt correcta,
com demostren aquestes dades.
L’únic punt distorsionant ha estat
l’actuació recent del portaveu socialista, que ve motivada per la defensa
d’interessos personals.
Com creu que és la seva relació
directa amb la ciutadania?
Intento, sempre que puc, tenir una
relació al més directa possible, tant
al carrer –perquè la gent t’atura i
jo intento portar una llibreteta on
m’apunto les coses que em diuen
els veïns i veïnes del municipi– com
sempre que algú em demana una
trobada o una entrevista. Però, sobretot, el més interessant és poder
interactuar quan hem fet les audiències públiques per prendre determinades decisions, el debat obert
és el que permet millorar l’actuació
municipal.
Com ha canviat la seva percepció
i relació amb el Masnou després
d’arribar a l’Alcaldia? Veu el poble d’una manera diferent?
He de reconèixer que, tot i que conec el municipi perquè hi he nascut
i hi he viscut sempre, com a alcalde
el veig amb molta més intensitat.
Veure la realitat del Masnou, passejar –que ho faig sovint per tots els
carrers del Masnou– m’ha permès
palpar més la realitat, patir els problemes que de vegades veus, que
no s’arreglen quan toca, i mirar de
trobar-hi solucions. Viure l’Alcaldia
et fa viure el municipi amb molta
més intensitat, et permet saludar els
veïns i veïnes quan vas passejant.
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Les prioritats sorgides del procés
participatiu guiaran les inversions
del pressupost per al 2017

RAÜL ANDREU

La urbanització del darrer tram del Torrent Vallmora, la inversió
més urgent segons la ciutadania

La intervenció al Torrent Vallmora està pressupostada amb més de 326.220 euros.

U

n total de 257 persones
han fet les seves aportacions al procés participatiu
amb què l’Equip de Govern ha volgut conèixer les prioritats
de la ciutadania pel que fa referència a les intervencions en via pública. Aquesta participació suposa un 1
% respecte de la població censada al
Masnou, la qual cosa ha estat valorada com a positiva i representativa
per part de l’Equip de Govern. Entre
el 18 de juliol i el 9 de setembre,
es va obrir un formulari a la pàgina
web municipal en què s’havien de
marcar aquells projectes considerats
més urgents entre 18 possibilitats
que s’oferien de sortida.
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En el moment de tancar aquesta edició, la urbanització del darrer tram del
Torrent Vallmora ha estat la proposta
més triada entre els participants,
amb 62 vots com a prioritat número
1. Aquesta actuació està dotada de
326.220 euros. A distància, se situa
l’ordenació dels horts urbans, dotat
de 50.000 euros, amb 38 vots. Ponderats tots els resultats, s’extreu la conclusió que el 55,44 % de les persones
que hi ha participat consideren prioritària en diferent grau la urbanització
del darrer tram del Torrent Vallmora,
mentre que un 44,20 % considera que
ho són els horts urbans, i el 33,38 %,
les millores al passeig marítim, amb
un pressupost de 55.000 euros.

PARTICIPACIÓ

Un total de
257 persones
han opinat
sobre les
inversions

L’Equip de Govern i el personal tècnic
de l’Ajuntament estan fent l’anàlisi de
totes les propostes, ja que el termini
per fer aportacions va estar obert fins
divendres 9 de setembre. Especialment, també es marca com a prioritat agrupar les diferents aportacions
que s’han fet fora de les suggerides
inicialment per part de l’Equip de
Govern per tal d’analitzar la possibilitat de preveure-les en l’exercici 2017
o bé en posteriors.
Valoració al Consell de la Vila
Un cop s’hagi fet una anàlisi en
profunditat de les xifres obtingudes
del procés participatiu, les conclusions es presentaran al Consell de la

AUDIÈNCIA PÚBLICA
Balanç de primer any del
Pla d’Actuació Municipal

ESCARLATA BLANCO

Les millores al passeig marítim són la tercera prioritat de la població.
Vila, que es reuneix el proper 29 de
setembre (19.30 h), a la sala Joan Comellas de l’Edifici Centre. En aquesta
reunió, es presentarà, a més a més,
un primer balanç del Pla d’Actuació Municipal (PAM). A partir de la
informació rebuda, el Consell de la
Vila emetrà el seu informe preceptiu
perquè les inversions destacades en
el procés participatiu siguin incloses
en l’elaboració del pressupost municipal del 2017, que actualment està
duent a terme l’Ajuntament.

PAM

Dijous 6 d’octubre, a les 19.30 h
a la sala Joan Comellas de l’Edifici Centre

Audiència pública del PAM
De la mateixa manera que l’Equip
de Govern avaluarà el compliment
del PAM amb el Consell de la Vila, el
proper 6 d’octubre (19.30 h), a la sala
Joan Comellas de l’Edifici Centre,
en una sessió d’audiència pública,
s’explicaran els punts que ja s’han
dut a terme i en quin grau de compliment es troba aquest document
en què l’Equip de Govern estableix
les accions que durà a terme durant
el mandat 2015-2019.

ODONTOLOGIA I ESTÈTICA INTEGRAL

Dr. Ignacio Sala
ESTÈTICA I IMPLANTS

CLÍNICA AL MASNOU

Dr. Sergio Fuentes
ORTODÒNCIA I PERIODÒNCIA

Dr. Miguel Contreras
CIRURGIA ORAL I IMPLANTS

CLÍNICA A PREMIÀ DE DALT

Av. Joan XXIII, 110, baixos
08320 El Masnou
(Barcelona)

Les Teixidores, 1, local 20
08338 Premià de Dalt
(Barcelona)

Tel. 93 540 26 25

Tel. 93 751 47 74

Sigues la millor versió
de tu mateixa:

Centre de Medicina Estètica i Cirurgia Plàstica

acreditat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (E08576740)

• Cirurgia estètica i reparadora
• Medicina estètica
• Fisioteràpia
• Làser
• Micropigmentació
• Educació nutricional
• Electroﬁtness (sessions personalitzades
amb entrenador)
• Assessorament d'imatge
• Personal shopper
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PLE MUNICIPAL DE JULIOL

El Ple de juliol aprova
millores d’accessibilitat
i del transport urbà
El pas soterrat del carrer de Brasil va ser un dels punts que va centrar el debat
La sessió plenària prèvia a les
vacances d’estiu, el dijous 21
de juliol, va aprovar millores al
municipi. Per una banda, es va
aprovar inicialment el projecte
d’obres ordinàries per a la millora de l’accessibilitat del pas soterrat del carrer Brasil, amb els
vots a favor de l’Equip de Govern
(ERC-AM-MES i CIU, 11 vots), la
CUP-PA (2 vots), el PSC (2 vots)
i el PP (1 vot) i les abstencions
de C’s (2 vots, en absència d’un
regidor) i d’ICV-EUiA (2 vots), per
no compartir el projecte en la
seva totalitat. Mentre els motius
d’abstenció de C’s es van centrar
en la preferència d’una rampa
vers a l’ascensor que preveu el
projecte, els d’ICV-EUiA van mostrar-se en contra de les 4 fases en
què es desenvoluparà l’actuació.
També, gairebé tots els grups
de l’oposició, van preguntar a
l’Equip de Govern si l’obra tenia
compatibilitat amb la demanda
que el president d’una comunitat de propietaris d’Ocata havia
fet moments abans, durant l’audiència pública al Ple, centrada
en la pacificació de la zona. El
regidor d’Urbanisme, Ricard
Plana, va explicar que la modificació que proposaven des de la
comunitat de propietaris no era
substancial pel que fa al conjunt
del projecte i va mostrar el seu
compromís per traslladar-ho al
director d’obra un cop hagi estat adjudicada. Plana també va
donar resposta al motiu de les
4 fases del projecte, que no era
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un altre que el pressupostari: “ditament ha de pagar un lloguer
vidir el projecte en 4 fases és el
dels vehicles que utilitza al concessionari actual”. Des de l’oposique ens ha permès posar-lo en
ció es van proposar alternatives:
marxa”. Pel que fa a l’ascensor, va
el PSC va proposar l’obertura
justificar-ho amb l’espai limitat
de línies de negociació; des
de què es disposa i la quantitat
d’ICV-EUiA, es va demanar que
de serveis que afectaria la creació d’una rampa; “per això, com
s’estudiés la possibilitat d’obertura d’un expedient
en el cas del que ja
sancionador a l’emhi ha a l’alçada de
TRANSPORT URBÀ
presa i la CUP-PA va
la plaça Llibertat, es
reivindicar de nou
proposa la rampa al L’ampliació de
la municipalització
costat mar i l’ascen- l’horari de l’autosor al costat munta- bús urbà permetrà
d’aquest servei. Tant
nya”.
donar servei tots els C’s com el PP van
El transport urbà
qualificar l’expedient de “conflictiu”,
també va ser un festius de l’any
on calia valorar els
tema central al plenari. Primer, va tenir
desacords d’ambPAS SOTERRAT
dues parts i els perlloc l’aprovació de la
judicis que aquesta
liquidació provisi- Es preveu millorar
onal de l’expedient l’accessibilitat amb
situació podia ocade reversió del ser- un nou pas soterrat, sionar per al munivei de transport púcipi. El regidor de
blic urbà del munici- a l’alçada del carrer
Mobilitat va deixar
pi del Masnou, amb de Brasil
clara la voluntat del
els vots a favor de
Govern per arribar a
l’Equip de Govern
un acord amb l’antic
POLÈMIC
(ERC-AM-MES i CIU,
concessionari.
Un segon punt
11 vots) i la CUP-PA El regidor socialista
relacionat amb l’au(2 vots) i les abstenErnest Suñé va
cions de la resta de
tobús municipal va
partits (7 vots). El reprendre el tema
ser l’aprovació de
regidor de Mobilitat, més polèmic de
l’addenda al conveni formalitzat entre
Quim Fàbregas, va l’anterior plenari
el Departament de
explicar el llarg conflicte entre l’AjuntaTerritori i Sosteniment i l’anterior empresa conbilitat de l’Administració de la
cessionària del transport urbà
Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropodel municipi, “qui encara no ha
lità, l’Ajuntament del Masnou i
retornat els vehicles en acabar la
l’Empresa Casas, SA per a l’opconcessió, motiu pel qual l’Ajun-

timització de les comunicacions mitjançant la millora dels
serveis regulars de transport
públic de viatgers urbà i interurbà al Masnou. L’aprovació
del punt, que va comptar amb
els vots a favor de l’Equip de
Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11
vots), C’s (2 vots), PSC (2 vots) i
PP (1 vot) i en contra de la CUPPA (2 vots) i d’ICV-EUiA (2 vots),
comportarà millores des de
l’1 de setembre de 2016, amb
la modificació i l’ampliació de
l’horari per donar servei tots els
festius de l’any, des de l’11 de
setembre de 2016, amb les mateixes condicions que es presta
el servei actualment els diumenges i festius de l’estiu. El regidor
de Mobilitat va explicar que
en el primer semestre del nou
contracte l’increment d’usuaris
havia estat d’un 8 %. Aquest
augment de viatgers comportava una pujada dels ingressos,
que es podrien destinar a més
millores del servei que, malauradament, per la despesa que
estava assumint l’Ajuntament
en haver de llogar els vehicles
a l’actual concessionari –per no
haver estat retornats els de l’antic concessionari– no es podien
dur a terme. Un cop estigui normalitzada la situació dels vehicles, l’Equip de Govern estudiarà
implementar noves millores en
el servei.
Un altre punt de l’ordre del
dia, l’aprovació del Pla de Participació Ciutadana 2016-2019,

va servir per formalitzar l’establiment d’un marc de referència en
les relacions entre la ciutadania
i l’Administració local per als
propers 4 anys. L’alcalde, Jaume
Oliveras, va exposar els antecedents que han contribuït a
la creació d’aquest document,
“que actualitza i millora el del
mandat anterior, per continuar
consolidant la col·laboració entre ambdues parts”. El punt va
comptar amb els vots a favor de
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES
i CIU, 11 vots), C’s (2 vots), PSC (2
vots) i d’una regidora de la CUPPA; en contra, l’altra regidora
de la CUP-PA, i les abstencions
d’ICV-EUiA (2 vots) i el PP (1 vot).
En el torn de precs i preguntes
adreçats a l’Equip de Govern va
reaparèixer un tema polèmic de
l’anterior plenari. El regidor del
PSC, Ernest Suñé, va preguntar
insistentment a l’alcalde si tenia constància que la regidora
Sílvia Folch havia reconegut
haver mentit “a vostè, a aquest
regidor, al Govern i al conjunt
del plenari el 21 de juny al
despatx d’Alcaldia, en presència seva i d’altres persones”. El
regidor socialista va retreure a
l’alcalde que mantingués “una
actitud poc digna al càrrec que
ocupa”, mentre que l’alcalde, per
la seva banda, va refusar entrar
en una discussió de “culebrots i
xous” –referint-se a les darreres
manifestacions públiques del
regidor socialista– i va defensar
“l’esforç, l’objectivitat, l’honradesa, el rigor i la il·lusió per un
projecte col·lectiu” de la regido-

ra i del conjunt dels treballadors
municipals. “Tenim molta feina
a fer i volem centrar-nos en les
coses realment importants per
al municipi”, va dir, en acabar,
Jaume Oliveras.
Altres punts aprovats al Ple
• Festes locals per a l’any 2017.
Aprovat per unanimitat. Les festes locals per a l’any 2017 seran
el 5 i el 29 de juny.
• Aprovació inicial del Reglament del Centre d’Empreses
Casa del Marquès. Aprovat
amb la incorporació d’esmenes
del PSC, amb els vots a favor de
l’Equip de Govern (ERC-AM-MES
i CIU, 11 vots), C’s (2 vots), PSC
(2 vots) i PP (1 vot); en contra de
la CUP-PA (2 vots) i l’abstenció
d’ICV-EUiA (2 vots).
• Ordenança reguladora de la
venda no sedentària al mercat
setmanal del Masnou. Modificació. Aprovat amb els vots a favor
de tots els grups municipals (18
vots) menys la CUP-PA (2 vots),
que s’hi va abstenir.
• Compatibilitat d’una funcionària. Aprovat amb els vots
a favor de l’Equip de Govern
(ERC-AM-MES i CIU, 11 vots),
C’s (2 vots) i PSC (2 vots) i PP
(1 vot); en contra de la CUP-PA
(2 vots) i l’abstenció d’ICV-EUiA
(2 vots).
• Resolució al·legacions i aprovació definitiva del Reglament
de la segona activitat de la
Policia Local. Aprovat amb
els vots a favor de l’Equip de
Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11
vots), C’s (2 vots) i PP (1 vot); en

contra de la CUP-PA (2 vots) i el
PSC (2 vots) i l’abstenció d’ICVEUiA (2 vots).
Declaracions institucionals
• Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d’ICVEUiA proposant l’eliminació de
l’índex de referència dels préstecs hipotecaris a més de tres
anys i altres actuacions relacionades amb els préstecs hipotecaris. La declaració institucional,
que va ser aprovada amb els
vots a favor de totes les forces
polítiques del consistori, menys
l’abstenció del PP (1 vot) al·
legant “inexactitud al redactat” i
“manca de contingut eficaç per
als afectats”; va servir per donar
suport a les persones afectades
per aquesta causa, també amb
veu a l’audiència pública que havia tingut prèviament al Ple. Una
ciutadana, en representació del
conjunt d’afectats, va demanar
suport per part del consistori a
través de l’assessorament i, també, en l’aplicació de mesures de
protecció al consumidor. El portaveu del grup impulsor de la
declaració institucional, Màxim
Fàbregas, va mostrar el seu desacord per la transformació del
que ell considerava moció en
declaració institucional.
• Declaració institucional presentada pels grups municipals
d’ERC-AM-MES i CiU a favor de
la reforma horària. Aprovada
amb els vots a favor de totes les
forces polítiques del consistori,
menys l’abstenció del PP (1 vot).
• Declaració institucional pre-

sentada pels grups municipals
d’ERC-AM-MES, CiU, CUP-PA,
ICV-EUiA i PSC-CP en defensa
de l’acollida de les persones
refugiades. Aprovada amb els
vots a favor de totes les forces
polítiques del consistori, menys
l’abstenció del PP (1 vot).
D’altres temes tractats a l’audiència pública i al torn d’intervencions del públic van ser
la neteja del municipi, per part
d’una representant de l’Associació de Veïns del Casc Antic;
l’estat de degradació del parc
del Llac, per part d’una representant de l’Associació Veïnal
del Bell Resguard, i la proposta
per part d’un seguidor habitual
dels plenaris municipals que les
preguntes adreçades a l’Equip
de Govern siguin contestades,
en la mesura del que sigui possible, en la mateixa sessió en
què es plantegen.

Exposició pública:
Aprovació inicial de l’Ordenan·
ça reguladora de la venda no
sedentària al mercat setmanal
del Masnou. Modificació. Data
de finalització del termini per
presentar al·legacions: 15 de
setembre de 2016.
Aprovació inicial del Regla·
ment del Centre d’Empreses
Casa del Marquès. El període
d’exposició pública finalitza el
20 de setembre de 2016.

TAXI

MASNOU 24H
Tornem a obrir
els diumenges
de 9 a 13 h
Carnisseria Cal Tete. C/ Almeria, 35 - El Masnou. Tel. 93 555 94 19

695 797 939
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INSTITUCIONAL

RAMON BOADELLA

La Coral Xabec de Gent del Masnou, com és habitual en la celebració, va actuar després de l’ofrena floral.

La Diada Nacional
de Catalunya al Masnou
Antoni Segura va repassar les lluites de la societat civil catalana des de la
derrota austriacista del 1714 per demanar perseverança

L

es classes populars i la societat civil catalana han estat,
des de la derrota austriacista
del 1714, les encarregades
de mantenir viva la reivindicació
d’institucions pròpies i autogovern.
Aquest va ser el punt de partida i l’argument principal de la conferència
institucional de l’Onze de Setembre,
celebrada la tarda del dissabte 10 a
la sala capitular de l’Ajuntament, i
que va anar a càrrec del catedràtic
d’història i articulista Antoni Segura

10
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i que portava per títol “De l’autonomisme a l’independentisme”. L’alcalde del Masnou, Jaume Oliveras,
va ser l’encarregat de presentar-lo i
d’iniciar l’acte. Oliveras va remarcar
que Segura és autor d’un bon seguit
de llibres, articulista i tertulià a diversos mitjans de comunicació. En la
vessant personal, Oliveras va recordar que Segura havia estat professor
seu a la universitat. En la intervenció
de l’alcalde també hi va haver un
moment per al record de Jordi Car-

AUTONOMIES

Al parer del
conferenciant, el model
autonòmic de
l’Estat actual
no pot avançar

bonell, recentment desaparegut i
vinculat al municipi, ja que la seva
dona, Hortènsia Curell, era filla del
Masnou. Oliveras va cedir la paraula
a Segura citant la cèlebre frase de
Carbonell: “Que la prudència no ens
faci traïdors”.
Un cop iniciada la conferència,
Segura es va situar just després de la
derrota del 1714 que se celebra amb
la Diada, per recordar com van ser
les classes populars les que van mantenir la reivindicació i van esdevenir

DRET A DECIDIR

El dret a
decidir del
poble català
va seguir
sent un dels
grans reclams
del manifest
institucional
SEIXANTA
ENTITATS

Prop de seixanta entitats
van participar
en l’ofrena
floral

a Espanya” que ha demostrat que el
model autonòmic no té possibilitat
d’avançar.
En tota aquesta evolució, les
manifestacions de la Diada han estat
clau, des de la del 1977 fins a la del
2012, o la V de 2014. Per aquesta
raó, Antoni Segura creu que cal tenir
paciència. En aquest sentit, va posar
l’exemple dels Estats Units, on l’abolició de l’esclavitud va ser substituïda
per la segregació racial, i ha calgut
perseverança i gestos com el de Rosa
Parks, que va ser empresonada per
trencar les normes de la segregació:
“De vegades no n’hi ha prou amb les
lleis, així que haurem de ser perseverants”, va concloure.
Ofrena floral i lectura del manifest
La plaça de l’Onze de Setembre,
plena de veïns i veïnes del Masnou,
un any més, va ser l’escenari de la

MARC AGÜERO

“les guardianes de la llengua”. Més
endavant, a la Renaixença, l’aparició
d’entitats, associacions i col·lectius
també va posar de manifest la importància de la mobilització ciutadana com a motor de la reivindicació
d’institucions pròpies. Seguint la
història, el conferenciant va remarcar la importància de l’Orfeó Català,
fundat pel masnoví Lluís Millet. “El
modernisme i el noucentisme van
dotar d’una articulació l’embranzida
social del finals del XIX”, va explicar
Segura, qui va relacionar aquestes
reivindicacions amb les vagues obreres de començament del segle XX i
les avantguardes històriques: “És un
període clau per al demos català,
que és el que ens neguen. Ens neguen la possibilitat de ser subjecte
polític”, va afirmar.
La II República i la República
catalana van ser altres moments
destacats per Segura que demostren
la importància que la reivindicació
social havia adquirit, ja que ja s’hi
afegien també alguns sectors polítics. Aquest moment és un referent,
al parer del conferenciant, ja que
l’Estatut d’autonomia del 32 incloïa
competències de seguretat i justícia.
Aquestes competències mai més no
han estat incloses a cap de les altres
propostes d’estatut, per la qual cosa
la societat civil ha anat evolucionant
cap a una via de reclamació que
demana la independència de Catalunya, perquè “les generacions que van
créixer durant el franquisme mai no
van oblidar l’Estatut del 32”. Ja en un
període més recent, Segura creu que
l’actuació del govern de José Luis Zapatero o els atacs del Partit Popular
han fet que proliferi “una aversió cap

Antoni Segura durant la xerrada.

commemoració de la Diada Nacional de Catalunya, el diumenge 11
de setembre al matí. Gairebé una
seixantena d’entitats i formacions
polítiques van assistir a la tradicional
ofrena floral i lectura de manifest
que es fa, any rere any, durant aquesta celebració.
Abans de la lectura del manifest, l’alcalde, Jaume Oliveras, acompanyat
per la majoria de regidors i regidores
del consistori –amb l’absència dels
representants de C’s i el PP–, en
referència a la conferència d’Antoni
Segura, va posar com a exemple
de perseverança el veí Manel Santamaria, independent i impulsor
de la comissió de l’11 de Setembre
del Masnou, que ha assistit a l’acte
d’ofrena des dels seus inicis, l’any
1977. Oliveras també va animar a
tothom a assistir als actes de la Diada
arreu del país.
La primera tinent d’alcalde, Noemí Condeminas, va ser l’encarregada
de llegir el manifest signat per ERCMES-AM i CiU –dos dels set grups
polítics amb representació al consistori– en què es reivindicava, a més
del dret a decidir del poble català, la
importància del món local en el futur
de Catalunya i l’ofec econòmic que
està vivint per part de l’Estat.
La celebració es va completar
amb l’ofrena floral del consistori, els
grups polítics que el formen i de les
entitats i associacions de la vila, així
com amb una exhibició de la Colla
Bastonera Ple de Cops i la interpretació de dues peces –una d’elles, El
cant dels segadors–, a càrrec de la
Coral Xabec de Gent del Masnou.
L’espetec de les salves dels Trabucaires d’Ocata va cloure l’acte.

LA TEVA MASCOTA ÉS XIC?

26 anys
amb vosaltres

Passeig Roman Fabra, 19
08320 El Masnou
Tel./fax 93 540 37 93
M. 607 22 77 72
www.xicmasnou.com

tza’t
Fideli la
amb a
nostr ta
targe

• Servei a domicili gratuït (recollida i tornada).
• Perruqueria canina i felina.
• Venda de cadells nacionals i amb garantia
(finançament de 3, 6, 9 i 12 mesos).
• Aquariofilia.
• Accessoris d’avantguarda.
• Alimentació i nutrició natural.
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INSTITUCIONAL

L’OAC ja rep i registra
documents d’altres
administracions

Horari d’atenció al públic
de l’Oficina d’Atenció
ciutadana OAC
De dilluns a divendres, de 8.30
a 14 h
Dijous a la tarda, de 16 a 19 h. Els
dijous tarda, quan s’escaigui en
vigílies de festius, l’oficina estarà
tancada i s’obrirà la tarda del dimecres anterior.

A partir d’ara ja no serà necessari que la ciutadania es desplaci
per les instal·lacions de les diferents administracions per
registrar o entregar la documentació de les seves gestions

OAC

L’

CAMPANYES EN
MARXA A L’OFICINA
D’ATENCIÓ CIUTADANA
• 11 d’octubre
A l’OAC es donarà cita per a la
renovació del DNI que es farà
el dia 21 del mateix mes, a
l’edifici d’Els Vienesos (carrer de
la Segarra, 12).

RAÜL ANDREU

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC, Roger de Flor,
23) de l’Ajuntament ja
està exercint com a oficina de contacte per a la recepció i
registre dels documents adreçats
a l’Administració General de l’Estat i
l’Administració de la Generalitat de
Catalunya. És a dir, a partir d’ara ja
no serà necessari que la ciutadania
es desplaci per les instal·lacions de
les diferents administracions per
registrar o entregar la documentació de les seves gestions. Aquesta
novetat és fruit del conveni signat
entre l’Administració General de
l’Estat i l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a la implantació d’un model integrat d’atenció
al ciutadà en l’àmbit territorial
de Catalunya, al qual s’ha adherit
l’Ajuntament.
El conveni té com a objectiu
acordar la col·laboració entre

A la imatge, les
oficines de l’OAC,
que es troben al
carrer de Roger de
Flor, 23.

ambdues administracions per al
desenvolupament de les actuacions necessàries que permetin
l’establiment progressiu d’una xarxa d’espais comuns d’atenció a la
ciutadania.

• Del 3 al 14 d’octubre
Ajuts escolarització per a
escoles bressol municipals curs
2016/2017.
• Del 3 al 14 d’octubre
Ajuts menjador per a escoles bressol municipals curs
2016/2017.

DRET CIVIL, MERCANTIL I PENAL. MEDIACIÓ FAMILIAR

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
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TURISME

L’Oficina de Turisme, un motor
de promoció de la vila
La Casa de Cultura ha tingut més de 2.200 visites fins al 31 d’agost del 2016

GERARD POCH

E

l proper 27 de setembre
se celebra el Dia Mundial
del Turisme. Al Masnou
també serà un moment
de fer balanç i continuar vetllant
pel desenvolupament satisfactori
dels fonaments d’un servei que,
amb poc més d’un any de vida, ja
ha donat fruits que es valoren, per
part de l’Equip de Govern, de manera molt positiva.
La promoció del municipi a
través del turisme és un dels objectius que es recull al Pla d’Actuació
Municipal (PAM). L’obertura de l’Oficina de Turisme a finals del mes de
març de 2015 va ser un dels primers
passos. Entre l’1 de gener i el 31
d’agost de 2016, l’Oficina ha tingut
un total de 2.254 visites; una xifra
que aviat superarà les 2.302 visites
que hi va haver des del mes d’abril
fins a final d’any del 2015.
Una altra manera de visibilitzar
l’Oficina de Tursime i el seu servei
ha estat la instal·lació del PIMM
(Punt d’Informació Municipal del
Masnou) a la platja, on amb la col·
laboració de les regidories de Medi
Ambient i Salut Pública s’ha donat
informació turística del municipi, de l’espai saludable i s’han fet
tasques de recollida d’enquestes
relacionades amb els serveis de
platges i la destinació del Masnou
en general.
En espera de tenir els resultats
definitius sobre els qüestionaris realitzats, la valoració de la destinació
és molt positiva: destaca la qualitat
de l’aigua de la platja, la facilitat
per arribar en transport públic, les
instal·lacions per practicar esport i
les noves passeres que arriben fins
a l’aigua.
Igualment positives són les xifres de participació a les activitats
promogudes des de la Regidoria de
Turisme, especialment els itineraris

Alguns itineraris guiats d’El Masnou. Terra de Mar també inclouen un tast de vins de la DO Alella.

PIMM

Una de les
maneres de
visibilitzar el
servei ha estat
la instal·lació
del PIMM a la
platja
ACTIVITATS

Els itineraris i
les visites guiades ja acumulen més de 500
participants

pel patrimoni i les visites guiades.
En el que portem d’aquest 2016, hi
ha hagut 522 participants a les visites a la Mina d’Aigua (a l’agost en
anglès), l’itinerari El Masnou. Terra
de Mar amb tast de vins DO Alella,
a la Casa de Cultura o el cementiri
municipal. En aquest sentit, coincidint amb les Jornades Europees
del Patrimoni, el dissabte 17 de setembre, a les 11 h, es farà una visita
guiada gratuïta a la Casa Benèfica.
Es tracta d’un dels edificis modernistes més singulars del municipi,
dissenyat per l’arquitecte Gaietà
Buïgas i Monravà l’any 1902.
Treball conjunt amb tot el sector
Per fer possible la promoció, la Regidoria de Turisme treballa conjuntament amb els agents del sector.

En aquest sentit, el 27 de setembre,
coincidint amb el Dia Mundial del
Turisme, comptant amb els professionals que s’hi dediquen a la vila,
s’ha organitzat un viatge de familiarització i un viatge amb la premsa
especialitzada per mostrar els recursos turístics del Masnou.
Una altra mostra d’aquesta col·
laboració és la participació en iniciatives com el programa Vi +, que
pretén dinamitzar el territori de la
DO Alella durant el mes d’octubre.
El Masnou hi contribueix amb l’organització d’un concert de swing el
diumenge 16 d’octubre, a la plaça
d’Ocata, i una visita teatralitzada al
Museu Municipal de Nàutica el 22
d’octubre. La resta de membres de
la Ruta del Vi DO Alella participen
amb tast de vins, nits amb spa, maridatge de vins amb poemes, etc.
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Tots els tractaments
i les últimes tecnologies

Odontologia

Fisioteràpia

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

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

(Finançament a 12 mesos
sense interessos)

Per la verema, cada dissabte de setembre i octubre
degustació gratuïta de vins de la DO Alella
Cita previa
per Whatsapp
645 840 247
Pg. Romà Fabra, 31 - El Masnou - T. 930 084 154 - www.clinicafio.com

Finançament

9Sense
mesos
interessos
La teva fusteria d’alumini

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

E
OMPT
DESC CIAL
ESPE TANT
EN
PRES ESTA
AQU CIÓ
ICA
PUBL

Aparcament gratuït
al davant de la botiga
C/ Amadeu I, 33 C
(carretera d’Alella)
08320 El Masnou
Tel. 93 540 45 00
masnou@grupoalmansa.com
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Perruqueria Ítaca, guanyadora del IV
concurs d’aparadors del Ple de Riure
L’establiment volia recordar la tasca de l’Albert, entusiasta dels aparadors

L

a perruqueria Ítaca va ser la
guanyadora del IV Concurs
d’aparadors del Ple de Riure
amb un total de 330 dels
723 emesos. El segon establiment
va ser el del sabater Centpeus, amb
293 vots; i el tercer, Cal Tete, amb 100
vots. La propietària de la perruqueria,
Núria Pla Boada, valora la iniciativa.

Quines eren les principals característiques de l’aparador?
Sobretot, era un homenatge al meu
marit, l’Albert Martorell, que va morir
fa dos anys i mig. A ell li encantava fer
els aparadors, per Nadal, que tothom
comentava; i el vam fer en homenatge
a ell. No era com els que ell feia, però
vam seguir amb la seva passió.

Què opina d’aquesta iniciativa
per al comerç local?
Trobo que és molt positiva, està molt
bé, cal fer coses per dinamitzar els
establiments del poble.

A la imatge, la
propietària de la
perruqueria i creadora de l’aparador
guanyador, Núria
Pla Boada.

Què és el que millor defineix el
seu establiment?
La cura del cabell. El més important
és tenir el cabell sa i vigilar perquè
ho estigui. De vegades ens fem
moltes coses i el castiguem, i no pensem que el més important per tenir
un cabell bonic és que estigui sa.
Aquesta és la meva principal preocupació. Jo aconsello no espatllar-se el
cabell. S’hi pot fer de tot, però sense
espatllar-lo, perquè després costa
arreglar-lo.

La perruqueria Ítaca fa 35 anys
que existeix. Com ha vist evolucionar el poble?
Ha canviat: hi ha molta més gent, és
molt més dinàmic; però segueix sent
el Masnou.

On és?

Passeig de Prat
de la Riba, 10

La recollida d’andròmines és un servei gratuït que pot sol·licitar qualsevol persona que es vulgui desprendre d’un
moble o d’un estri domèstic vell dins el terme municipal. Cal saber que és un servei exclusiu per a particulars
i, per tant, no el poden sol·licitar professionals, comerços o indústries. Els dies fixos de recollida són els dilluns,
dimecres i divendres, tant per recollir mobiliari i andròmines com per recollir ferralla i electrodomèstics.
Com es pot sol·licitar el servei? Sempre s’ha de trucar prèviament, en horari d’atenció al públic (de 8.30 a 14
h), al telèfon 93 557 16 00.
Cal saber que... No es poden deixar objectes de vidre ni miralls ni objectes punxants que comportin perill per
als usuaris a la via pública. No es recullen andròmines corresponents a reformes de la llar (parquet, sostres, runa,
restes de lavabos, cuines, portes, marcs de finestres...).

Eliminación de manchas de la piel con láser
Antes

Después

Medicina Estètica Masnou
Dr. J. Albareda
Dr. Francisco Mora
Raquel Moruno

...sabes que eliminan tatuajes?

...y también eliminan otras manchas

DEPILACIÓN DEFINITIVA
CON LÁSER DE DIODO

C/ Amadeu I, 32B
El Masnou

Tel. 93 540 18 71

...me enteré que también eliminan hongos de las uñas ...también eliminan pequeñas varices o arañas vasculares

EL MASNOU VIU SETEMBRE 2016

15

ACTUALITAT

Intervencions urbanístiques
finalitzades o en marxa per
millorar l’espai públic

AJUNTAMENT

Aquesta tardor es renoven les àrees de joc infantil de diversos parcs del municipi

La substitució dels jocs infantils als parcs de la vila va començar el 12 de setembre, a la plaça de Ramón y Cajal.

D

urant l’estiu, es van dur a
terme diverses intervencions a la vila amb l’objectiu
de millorar els espais
públics d’esbarjo i de convivència. L’1
d’agost va quedar obert al públic el
nou mòdul que amplia la plaça d’skate de les pistes esportives de Pau
Casals. La nova half-pipe, és a dir, el
mig tub en forma de lletra “U” on els
skaters poden patinar d’una banda
a l’altra i fer piruetes en els seus extrems, se suma a la resta de mòduls
ja existents al parc per contribuir a
fomentar un espai que ha rebut una
resposta molt bona per part de la
població. L’actuació de l’Ajuntament
s’ha treballat conjuntament amb les
associacions masnovines Carvings i
LPC, ambdues implicades en el pro-
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jecte per la seva vinculació amb la
pràctica d’aquest esport al Masnou.
D’altra banda, el divendres 26
d’agost va finalitzar la instal·lació dels
nous bancs de la plaça de Marcel·
lina de Monteys. L’objectiu principal
d’aquesta intervenció a l’espai urbà
és crear, a més de nous espais que
serveixin per disposar de seients, una
barrera física entre la plaça i el carrer
per on circulen els vehicles, amb la
qual cosa s’incrementa la seguretat
i es protegeix els infants que juguen
a la plaça. La compra i la instal·lació
dels nous bancs es van aprovar en
una sessió de la Junta de Govern
Local de finals de juny, conjuntament
amb altres millores a l’espai urbà,
amb un pressupost de més de 12.000
euros.

SEGURETAT

La plaça de
Marcel·lina
de Monteys
té nous bancs
amb l’objectiu principal
d’incrementar
la seguretat
dels infants
que juguen a
la plaça

Noves zones de joc
El 7 de setembre es va començar a
desmuntar l’àrea de jocs infantils de
la plaça de Ramón y Cajal per renovar-los. Després de desinstal·lar les
peces actuals, es va dur a terme la
col·locació dels nous elements, un
procés que podria durar prop d’una
setmana. Abans de reobrir l’espai al
públic, però, caldrà que se certifiqui
que la zona garanteix la normativa
de seguretat per als parcs i jocs infantils. També s’ha previst una aportació
de sauló al terra per millorar-ne la seguretat i la comoditat. Per tot plegat,
és previst que l’obertura de l’àrea de
nous jocs infantils de la plaça sigui la
setmana del 19 de setembre, sempre
que no es produeixin pluges que
modifiquin les previsions.

com la superfície, l’edat i el nombre
potencial d’usuaris, la proximitat
d’equipaments freqüentats pels infants i la seva capacitat de fomentar
la participació col·lectiva.

NOVA ILLA
A OCATA

S’ha creat una
nova illa de
prioritat per
a vianants al
barri d’Ocata
SKATE

S’ha ampliat la plaça
d’’skate’ de les
pistes esportives de Pau
Casals

Regidor
d’Urbanisme

Millorar els espais comuns, renovar la via pública i actuar a les
zones d’esbarjo infantil a parcs i
places són accions de dignificació
dels espais públics que formen
part del Pla d’Actuació Municipal. Ens satisfà començar a veure el fruit d’algunes d’aquestes
actuacions perquè confiem que
milloraran la qualitat de vida de
la ciutadania. Alhora, continuem
treballant per impulsar altres actuacions en els espais públics en
un futur immediat.

Els nous bancs de la plaça de Marcel·lina de Monteys.

AJUNTAMENT

Nova actuació per a vianants
a Ocata
El divendres 29 de juliol van finalitzar
els treballs que han fet possible la
creació d’una nova illa de prioritat de
vianants al sector del barri d’Ocata,
entre els carrers del Capità Mirambell, de la Mare de Déu de Núria i
l’avinguda de Joan Maragall. Amb
aquesta actuació, que ha canviat
el sentit de circulació del carrer del
Doctor Botey i del carrer de Sant
Agustí, s’ha posat punt i final al conjunt de mesures per a la millora del
sector d’Ocata, pensades per reduir
al màxim la circulació de vehicles i
guanyar espai per a vianants.

Ricard Plana

AJUNTAMENT

La plaça de Ramón y Cajal és la
primera en què es treballa per a la
substitució del mobiliari urbà i els
jocs infantils. Seguiran altres zones,
com la de la plaça d’Espanya, per a la
qual es van començar a desmuntar
els jocs existents el 12 de setembre,
i és previst que s’hi instal·lin els nous
la setmana del 19. Després serà el
torn dels jardins del Mil·lenari i del
carrer del pintor Domènech Farré.
També se substituiran els jocs de
les escoles Lluís Millet, Rosa Sensat i
Ferrer i Guàrdia. El cost global de la
renovació dels jocs és d’uns 115.000
euros. Alguns dels jocs que se substituiran tenien més de vint anys i molts
es trobaven en mal estat pel desgast
dels anys i pel vandalisme (sobretot
per pintades). Previ a la contractació,
es va realitzar un estudi per seleccionar els jocs més apropiats per a cada
recinte tenint en compte paràmetres

L’espai que han guanyat els vianants a la zona d’Ocata.

POL FRUITES I VERDURES
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

Vine i tasta la nostra varietat d’arrossos

Servei a domicili: Tel. 606 603 133
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ENSENYAMENT

Una línia més
de primer d’ESO
a l’Institut
Mediterrània,
la principal
novetat
d’aquest curs
escolar
El 20 de setembre s’inaugura oficialment el
curs amb una xerrada, a càrrec d’Esteve Pujol
Pons i Amparo Vázquez i moderada per Concha
Fernández-Martorell, que duu per títol “La vida
com a procés d’aprenentatge”
SÒNIA HERNÁNDEZ

Moda infantil i Complements

Vine a descobrir les noves col . leccions!
Sant Miquel 36 - El Masnou - Tel. 93 555 15 72 - info@littlerules.com

TAMBÉ ONLINE! www.littlerules.com
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Conferència debat per començar
el curs
“La vida com a procés d’aprenentatge” és el títol de la conferència amb

TOT PRODUCTES
ECOLÒGICS

Meritxell
Blanch
Regidora
d’Ensenyament

L’inici d’aquest curs ha estat notícia per les millores previstes pel
Departament d’Ensenyament:
l’increment de les plantilles, que
han augmentat els llocs de treball
específic que permetran millorar
l’aprenentatge competencial, el
nivell de llengües o l’atenció a la
diversitat, així com l’avançament
dels nomenaments dels substituts
que, començant el 8 de setembre,
permetran poder preparar l’inici
de les classes. Aquestes millores,
malgrat no ser suficients, són molt
convenients.

L’oferta
educativa al
municipi es
complementa
amb altres
recursos com
l’EMUMM, el
CFPAM i el
CPNL

què la Regidoria d’Ensenyament i
l’Aula d’Extensió Universitària inauguren oficialment el curs. Serà el 20 de
setembre (18.30 h), a la sala Joan Comellas de l’Edifici Centre; i anirà a càrrec de dues persones del Masnou que
han dedicat la seva trajectòria professional a l’ensenyament i la pedagogia: Esteve Pujol i Amparo Vázquez.
Aquesta xerrada també servirà com a
inici de l’activitat de l’Aula d’Extensió
Universitària, un projecte que vetlla
per continuar oferint formació i coneixements sobre diverses àrees als
seus associats. L’acte finalitzarà amb
l’actuació de la Jove Orquestra de
Cambra del Masnou (JOCEM). La Regidoria d’Ensenyament ha valorat molt
satisfactòriament la col·laboració amb
aquestes entitats i la seva implicació
en l’educació al municipi i espera que
aquestes col·laboracions es perllonguin al llarg del mandat.

L’alumnat de l’escola Sagrada Família entrant al centre el primer dia del curs 2016-2017.

ELABORACIÓ
PRÒPIA

MIREM
PER TU!!!

A EcoFruit oferim fruita i verdura, bolets,
germinats i productes de rebost.
Vetllem perquè l’origen de tots els nostres
productes sigui de producció ecològica certificada.

Busques varietat i qualitat en la carn?

A la nostra carnisseria trobaràs carn i elaborats
de vedella, xai, bou, porc i poltre.

Tel.

OFERTA
EDUCATIVA

SÒNIA HERNÁNDEZ

l Masnou, el 12 de setembre, prop de 3.100 escolars d’infantil, primària i
secundària van començar
el curs escolar. Les xifres es troben
dins els paràmetres de les dades
aportades pel Departament i constaten que s’ha produït un augment
d’alumnat. La conseqüència més
òbvia d’aquest increment ha estat
la creació d’una nova línia de primer
d’ESO a l’Institut Mediterrània.
A més dels grups de primària i
secundària, també han iniciat el curs
amb normalitat els diversos batxillerats que ofereixen els dos instituts
i els cicles formatius de grau mitjà i
superior que ofereix l’Institut Maremar. Per la seva banda, les escoles
bressol també han iniciat el procés
d’adaptació, pel que fa a les privades
van obrir les seves portes entre els
dies 1 i 5 de setembre i les dues municipals el dia 7 de setembre.
L’oferta educativa al municipi
es complementa amb altres recursos. L’Escola de Música Municipal
(EMUMM) comença l’activitat el dia
20 de setembre, amb una nova oferta instrumental tant per a infants, a
partir dels 3 anys, com per a adults.
El mateix dia també inicia les classes
el Centre de Formació per a Persones
Adultes del Masnou (CFPAM), que
ofereix un ampli ventall en l’oferta de
formació per a adults. Els cursos de
català que ofereix el Consorci per a la
Normalització Lingüística (CPNL) s’iniciaran a partir del dia 26 de setembre.

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

SERVEI A
DOMICILI

MERCAT MUNICIPAL. Parades 27 i 28

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

Jaume Maristany i Josep Traver
inauguren la temporada
de l’Espai Escènic
La sala municipal es retroba amb l’esperit d’algunes de les cites
més reeixides dels darrers anys

Teatre familiar
Pel que fa a les propostes familiars,
l’Espai Escènic recupera el particular
globus aerostàtic de Farrés Brothers

20
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Mercè Aranega protagonitza
Neus Català, Un cel de plom.

JOSEP AZNAR

E

ls músics del Masnou Jaume
Maristany i Josep Traver són
els encarregats d’obrir la
temporada de l’Espai Escènic
Ca n’Humet. El resultat de la seva actuació l’any passat a la sala municipal
ja fa augurar que la d’enguany tornarà
a ser un dels moments més especials
de la temporada. Maristany i Traver, en
aquesta ocasió, s’acompanyen d’amics
i companys com Andrea Motis, Rita
Pagès, Joan Chamorro i Esteve Pi. De
nou, ompliran la sala amb la interpretació de peces de jazz, clàssics i
altres sorpreses amb què aquests dos
músics estan recorrent i omplint molts
escenaris d’arreu. L’actuació serà el
dissabte 15 d’octubre, a les 20 h.
Una altra aposta destacada
d’aquesta temporada és la representació de Neus Català, Un cel de plom,
en què la popular actriu per les seves
interpretacions a televisió Mercè
Arànega dóna vida a Neus Català, la
darrera supervivent catalana del camp
d’extermini de dones de Ravensbrück.
El text es basa en la novel·la de Carme
Martí. La representació serà el dissabte 12 de novembre (20 h).
Seguint amb el teatre, la també
televisiva Carme Pla, aquest cop
acompanyada per la masnovina Irene Gisbert, impartirà el taller Teatre i
moviment: Terra, aigua, foc i aire. Serà
els caps de setmana del 26 i 27 de
novembre i 3 i 4 de desembre. A partir
de la consciència del funcionament
del propi cos, s’inicia un camí que ha
de conduir a l’expressió teatral.

després de l’èxit de la temporada anterior. De nou, el diumenge 23 d’octubre,
els assistents podran viatjar per l’espai,
fregant els límits de la realitat. L’espectacle és recomanat per a infants a partir de cinc anys, i la interpretació anirà
a càrrec de Jordi i Pep Farrés.
També repeteix la companyia
Tanaka Teatre, el 27 de novembre, ara
per portar Bon profit!, un espectacle on
les verdures són les protagonistes, per
fer-nos entendre com una dieta equilibrada i la pràctica esportiva són les
claus per tenir un estat òptim de salut.
El xef Tomassa vol ensenyar la màgia
de la cuina i fer riure el públic. L’espectacle i el dossier pedagògic d’aquest
espectacle estan avalats per l’Hospital
Sant Joan de Déu de Barcelona.

GERARD POCH
CEDIDA

The Swing Air Force actuarà a la Swing Out Night.

Es tornarà a representar
El Ballet del Trencanous.

Els protagonistes
de Bon profit!

CEDIDA

CEDIDA

Fet al Masnou
En resposta a la voluntat de la gestió
de la sala municipal per promoure la
creativitat local, els grups teatrals i les
entitats de la vila tornen a ser presents
a la temporada de l’Espai Escènic. El
cap de setmana de l’1 i 2 d’octubre,
el Grup d’Aficionats al Teatre (GAT)
presentarà el muntatge La Rambla de
les floristes, de Josep Maria de Sagarra.
Amb l’obra d’aquest clàssic del teatre
català, el GAT recupera la Barcelona
del segle XIX i ret homenatge a la
Rambla barcelonina.
També serà present l’associació
DISMA, amb l’obra de teatre Toc-toc, el
diumenge 9 d’octubre, amb la qual de
nou es posaran de manifest els poders
expressius del teatre per a les persones, per molt difícil que siguin les
circumstàncies en què es troben.
La música en directe i el ball tornaran a ser presents el 26 de novembre a
la nit amb la Swing Out Night, organitzada per l’associació Ple de Swing. La música en directe del grup The Swing Air
Force i els vinils de The Swing Makers
ompliran la nit per a tothom que vulgui
ballar o només gaudir de la música.
L’Escola d’Arts Escèniques Bibiana
Morales representarà el musical Hores
d’amor el 3 de desembre. I per Nadal,
el 17 i el 18 de desembre, l’Associació
Juvenil de Teatre el Masnou, AJTEM,
contribuirà a completar les tradicions
nadalenques amb la representació de
Les pastoretes, que es presenta com
l’esbojarrada història de l’adveniment
de l’infant Jesús mai explicada.
Per finalitzar l’any, l’Associació de
Dansa del Masnou oferirà, de nou, El
Ballet del Trencanous, el dissabte 29 i el
diumenge 30 de desembre.

Josep Traver i Jaume Maristany van
protagonitzar una actuació memorable
a l’Espai Escènic l’any passat.
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ESPORTS

El Complex Esportiu, a ple
rendiment després de les tasques
de manteniment a l’agost
Un miler de persones passen a diari per l’equipament municipal

22
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AJUNTAMENT

C

Aspecte actual de la piscina municipal
després de les tasques de manteniment
d’aquest estiu.

També s’ha aprofitat per instal·lar-hi
nous penjadors: uns a les dutxes,
que començaven a rovellar-se, per
uns de nous especials de piscina
amb tractaments anticorrosió i uns
altres a les parets del voltant de la
piscina, per tal que els usuaris puguin penjar-hi les tovalloles en lloc
de deixar-les al banc, així com al voltant de la piscina petita, on no hi ha
bancs i hi mancava espai per deixar
les coses a prop.

Moltes felicitats, Ricky Rubio, per
la teva medalla de bronze als Jocs
Olímpics de Río

CEDIDA

AJUNTAMENT

om és habitual, el Complex Esportiu ha tancat les
instal·lacions durant el mes
d’agost per poder dur a
terme les tasques de manteniment
necessàries per assegurar la qualitat
del servei i que només es poden dur
a terme sense usuaris a les instal·
lacions. Entre els treballs que s’hi ha
fet, es troba la neteja i la desinfecció
en profunditat de tots els terres de
lavabos, passadissos i vestidors del
pavelló, la piscina i el gimnàs; la
neteja, igualment, en profunditat,
rascant i clorant, de les juntes de tots
els terres de la platja de la piscina,
és a dir, tota la zona que es trepitja
al voltant de la piscina. S’han hagut
de refer les juntes d’alguns terres,
els més castigats (cada any es fa una
zona diferent); s’han pintat els sostres d’alguns espais, s’han buidat totalment les piscines per rascar i refer
les juntes; s’han purgat totes les canonades d’aigua i aire (calefaccions)
de tota la instal·lació per assegurar
els controls de legionel·losi, entre
altres; s’han repassat i revisat totes
les maquinàries per l’aigua sanitària
(aigua de rebuig, aigua de la piscina,
aigua de consum, aires calents, bombes de calor, deshumectadora, refredadora, etc.) de tota la instal·lació.
A l’agost, aprofitant que és una
feina que s’ha de fer quan no hi ha
làmina d’aigua, s’han substituït els
miralls que hi havia antics a la piscina, ja que estaven molt afectats
per la humitat. Els nous tenen un
reforçat anticorrosiu del clor i donen
més llum i netedat a l’espai. Aquests
treballs permeten mantenir en les
condicions idònies el Complex i,
especialment, la piscina, un equipament utilitzat diàriament per unes
1.000 persones.

ENTITAT

SAÓ, EDUCACIÓ I FORMACIÓ PERMANENT
Ángel
Marzo
Guarinos
President

SAO

Per què cal millorar la formació de
les persones adultes?
Una societat sense cultura, sense
educació és una societat que es desenvolupa a mig gas. L’educació ens
permet comunicar-nos, potenciar
la nostra creativitat, desenvolupar
noves eines, encarar els reptes en
millors condicions.

Una de les activitats de l’entitat.

SAÓ es dedica, principalment, a organitzar formació de formadors. Des
dels seus inicis, organitza una escola
d’estiu anual per a formadores i formadors de persones adultes, i també han fet tallers, seminaris, cursos o
jornades. D’altra banda, col·laboren
amb ajuntaments oferint serveis de
formació bàsica, com ara aprenentatge de llengües, alfabetització,
orientació i activitats formatives per
a joves i adults.
SAÓ, educació i formació permanent va ser fundada al 1997,
amb uns objectius clars: potenciar
la recerca per millorar la qualitat de
l’oferta d’activitats d’educació i formació de persones adultes; afavorir
els processos d’integració dels diferents àmbits de la formació (l’educació bàsica, l’educació per al treball,
l’educació per al desenvolupament
a l’àmbit social i cultural); difondre
la informació sobre recursos tècnics
elaborats a partir de les experiències i treballs portats a terme en els
darrers anys; elaborar instruments
d’orientació i assessorament i de formació per a responsables, tècnics i
formadors en el camp de l’educació
i la formació de persones adultes, i

L’escola d’estiu és un dels
projectes de
futur més
immediats
de l’entitat
L’entitat ha
col·laborat
amb l’Ajuntament per a
l’elaboració
del projecte
del CFPAM

crear espais de debat que contribueixin al contrast d’idees i a la reflexió
col·lectiva sobre el paper de l’educació permanent en el futur proper.
Actualment, l’entitat compta
amb cinquanta associats, i tenen
col·laboradors de les activitats formatives, que al llarg dels anys han
estat més de 200 professors i professores. Els participants a les activitats
també superen els 200 cada any. Hi
participen tant formadors que fan
reciclatge com persones que fan alguna activitat de formació bàsica.
Ara ja comencen a treballar sobre la propera escola d’estiu. Han
iniciat un debat públic sobre l’estat
de l’educació al llarg de la vida,
preparen el Laboratori Ettore Gelpi,
properament faran una jornada de
formació i participació al Masnou i
participen en les activitats de la Federació de Moviments de Renovació
Pedagògica i en la de l’Institut Paulo
Freire.
Han col·laborat amb l’Ajuntament del Masnou per a l’elaboració
del projecte de Centre de Formació
d’Adults i el programes de garantia
social, i també en formació d’immigrants.

Com valora la situació de l’Educació al nostre país?
Hem fet un progrés molt notable en
molts àmbits, hi ha experiències molt
interessant; però no hem de perdre
de vista que abans dels anys vuitanta
vam tenir una època negra pel país
pel que fa a l’educació, de la qual
encara conservem un trist llegat. El
pitjor és el que no es veu i que es tradueix en una actitud d’infravaloració
de l’educació i una manca de prestigi
de les activitats formatives.
En el camp de la formació d’adults, per
exemple, de vegades no valorem prou
el que tenim i sembla com si el que interessa no vagi més enllà del nombre
de participants o del nombre de títols
que s’obtenen. L’educació permanent
té poca presència en els mitjans de
comunicació, sovint ni tan sols els estudis tenen una publicitat com la resta
d’estudis per a joves o per a nens.
I al Masnou, hi ha alguna diferència?
El Masnou, com altres ajuntaments,
fa un importat esforç per la formació de persones adultes. Pensem
que cal potenciar les activitats fent
un esforç per donar-les a conèixer i
que arribin als col·lectius interessats
i coordinar activitats entre diferents
sectors que intervenen en la formació al llarg de la vida.

Com podeu contactar-hi:
C/ Amadeu Vives, 7 - El Masnou
686 56 01 49
saoeducacio@gmail
https://saoeducacio.wordpress.com/
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ENTREVISTA

Cesc Céspedes

Baix i sintetitzadors del grup Exxasens i gerent
d’ una empresa de jardineria
De petit, a l’escola, van suggerir que estudiés al conservatori, cosa que va fer. Ara, forma
part de la banda de rock instrumental Exxasens. Els experts diuen que la seva música
pertany a categories com el rock simfònic, el rock progressiu o el cosmic-rock. Sigui
com sigui, amb la seva proposta ha aconseguit captivar el públic de països com Rússia,
Anglaterra o Alemanya. Combina la seva feina amb l’empresa de jardineria que va crear
fa més de vint anys, la seva altra passió.

ALBERT GASTÓ

El músic masnoví
aquest estiu ha fet
una gira amb el seu
grup per la Gran
Bretanya.
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Com ha anat la gira aquest estiu
per Anglaterra?
Doncs, la veritat és que, d’una banda,
ha anat força bé. Hem tocat al prestigiós festival ArcTanGent de Bristol, i a l’escenari gran! Deuríem tenir unes 1.000
persones al davant i va ser molt emocionant veure tanta gent entregada a
la nostra música. També vam passar
per Londres, Manchester, Newcastle,
Glasgow, Northampton i Nottingham.
Ha estat tota una experiència girar per
allà. Però, per altra banda, també he
de dir que és molt dur recórrer en una
setmana més de 2.500 km en furgoneta; tocant cada dia, i descarregant i
carregant l’equip després d’haver viatjat una mitjana de quatre o cinc hores.
Però en el moment de tocar se’ns passa
tot, disfrutem molt tocant, i això i veure
a la gent vibrar ho compensa tot. Que
et vinguin a veure i després a saludar,
gent d’aquí que viu allà, és brutal.
Els darrers anys Exxasens ha fet
molts concerts a països com Rússia, Bèlgica, Holanda... Quina diferència trobes respecte a tocar a
Barcelona?
Diguem que a l’estranger hi ha molta
més cultura musical i, sobretot, cultura
de rock. La gent és molt efusiva i molt
fan, sobretot a Rússia i els països de
l’Est si fem la comparació amb Espanya.
Barcelona seria una excepció, perquè
Exxasens és d’allà i sempre hi tenim
força públic; però a Espanya, festivals
grans a part, costa molt fer que la gent
es mogui i vagi a concerts de bandes
locals o nacionals. No se’ls dóna gaire
suport. En canvi, quan vénen grups
de fora, sovint et trobes les sales ben
plenes. És una mica trist, sí. Nosaltres,
després de girar dues vegades per Espanya, vam decidir no fer-ho més, exceptuant concerts puntuals a les grans
ciutats i en cap de setmana.
Com va començar la seva relació
amb la música?
De ben petit, quan amb nou anys, des
de l’escola, van aconsellar als de casa
que m’apuntessin al conservatori, i així
va ser com vaig fer la carrera de solfeig i
uns quants cursos de piano.
Com va arribar a Exxasens?
Exxasens va començar com a projecte
en solitari de l’amic i guitarrista Jordi
Ruiz. Gràcies a Internet i sobretot,
en aquells moments, a la plataforma
Myspace, el seu projecte es va anar fent
popular, sobretot a l’estranger. Gràcies
a moltes propostes que rebia per fer

“L’evolució
del grup ha
estat com un
somni”
“A l’estranger hi ha
molta més
cultura musical i, sobretot, de rock”
“Al Masnou
hi ha uns
quants
músics. He
tingut la sort
de tocar amb
alguns d’ells”

concerts i gires, va decidir formar la
banda i, llavors, em va trucar. Sempre
li estaré infinitament agraït. A ell i al
segell que ens va fitxar, Aloud Music,
que sempre ens ha donat tot el suport
possible.

Com ha viscut l’evolució del grup?
L’evolució del grup ha estat com viure
un somni. El primer concert de la nostra petita historia el vam fer l’any 2011
a un centre cívic de Barcelona, envoltats d’amics, i a la setmana següent
estàvem tocant a Moscou davant de
600 persones. No oblidarem mai la
barreja d’emocions i la incredulitat que
vam sentir aquell dia, perquè sempre
havíem estat, i també encara seguim
estant, a l’altra banda de l’escenari gaudint de molts altres concerts, i aquell
dia érem nosaltres els que estàvem a
dalt. Des de llavors, hem treballat molt,
hem après i evolucionat junts com a
músics, component, gravant i compartint la nostra música amb gent d’arreu
del món. Mai m’hauria imaginat que
algun dia arribaria a coincidir i compartir escenari amb músics i bandes que
havien estat un referent per a mi.
Quines són les dificultats principals per a un músic com vostè i un
grup com Exxassens en la situació
actual?
Una de les dificultats actuals és que no
es venen discos, sobretot al nostre país.
Ara seré una mica vulgar... Ens gastem
un euro i escaig en un cafè, que poc
després pixarem, i no som capaços de
gastar-nos 60 o 80 cèntims en una cançó que podrem conservar tota la vida,
perquè, és clar, la música sembla que
és gratis.
Una altra dificultat és el poc suport que
reben les bandes locals o nacionals,
tant del públic, com d’institucions. I els
mitjans especialitzats, no sempre i no
tots, és clar, però sovint ens ignoren.
Crec que el fet que una banda d’aquí
faci una gira per Anglaterra o Rússia o
que corri per Europa és una fita i pràcticament cap mitjà se n’ha fet ressò.
Potser si ens diguéssim “La xancleta
d’en Manel” i cantéssim en català,
que no cantem perquè fem música
instrumental, o si tituléssim els discos
en castellà o català i no en anglès,
potser llavors se’ns faria més cas aquí.
Afortunadament, cadascú de nosaltres
té la seva feina i la música és el nostre
hobby. Toquem per disfrutar, perquè
ens agrada molt i no esperem res més
que seguir disfrutant mentre puguem.
El dia que deixem de fer-ho, plegarem.

Al Masnou hi ha diversos grups de
música, associacions, etc. Hi manté
alguna relació? Què li semblen les
propostes que es fan des d’aquí?
Els músics “ens olorem”, sí. I al Masnou
n’hi ha uns quants! He tingut la sort de
tocar amb alguns d’ells; d’altres, amb el
temps ja són amics i sempre que puc
els vaig a veure quan actuen.
M’agrada molt la programació de Ca
n’Humet i l’esforç que fa l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament per mantenir una
programació diversa i per a tots els públics en aquest centre. Anant més enllà
de la música, valoro molt també que es
programi teatre i vull fer una menció
especial als festivals “Ple de Riure” i “Fascurt”, dels quals crec que ens hem de
sentir molt orgullosos.

Com es combina una trajectòria
musical com la seva amb l’altra dedicació, la jardineria?
La jardineria és la meva altra passió i
la disfruto moltíssim, però també la
pateixo. Ser autònom té mots inconvenients. Sovint, ens hem de multiplicar
per poder tirar endavant les nostres
petites empreses i hem de dedicar-hi
moltes hores. Però tot és qüestió d’organitzar-se... i les gires es programen
a uns quants mesos vista. Abans de
sortir de gira em toca treballar el triple
i, després de tornar, doncs també.
Afortunadament, som un bon equip
i tampoc marxo tan sovint ni estic
massa dies fora. Sempre dic que tinc
la gran sort de poder dedicar-me
també a la música, perquè la música
m’equilibra.
Amb 20 anys d’experiència, deu
conèixer molt bé els jardins del
Masnou. Com són?
Essent pare, valoro molt els parcs que
tenen zones de jocs per als nens, com
els jardins dels Països Catalans i el parc
de la Nimfa. Sempre que podem hi
anem amb els nostres petits. Sobretot a
ells, els encanta.
Què és el que més t’agrada i el que
menys del Masnou?
Del Masnou m’encanta Ocata, on visc.
El passeig marítim i la platja. La seva
ubicació, ni molt a prop ni massa lluny
de Barcelona. Però, sobretot, m’agrada
la seva gent, els amics, els meus veïns
i els que no conec, tots aquells que
sovint em saluden o em regalen un
somriure quan ens creuem pel carrer.
M’estimo el Masnou i que sigui per
molts anys!
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TRIBUNA POLÍTICA

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

Albert Alfaro
Regidor del Grup
Municipal
d’ ERC-AM-MES

Nou curs, nou impuls
El mes de setembre és sinònim d’inici
de curs. Tant al Masnou com a Catalunya no hi hagut descans estival i hem
seguit treballant per millorar el benestar dels nostres veïns i veïnes i per
seguir donant impuls al procés de la
construcció de la República catalana.
Un cop més, els catalans i catalanes
ens manifestarem i sortirem al carrer

Jordi Matas
Regidor del Grup
Municipal de CiU

Diada 2016 i tardor política alterada
Aquest setembre serà el cinquè any
consecutiu que, part de la societat catalana, participarà de manera activa per
cridar ben alt i fort que volem ser lliures, que volem la independència. Malauradament, els dies previs a la Diada,
alguns pretenien cultivar el cansament,
el desgast i la desmotivació que semblava patir el procés i, en conseqüència,
tots aquells que el defensaven. Però, un

Frans Avilés
Portaveu del
Grup Municipal
de Ciutadans

És una escola trinlíngüe perjudicial
per als nostres fills?
Arrel de la proposta realitzada per C’s perquè l’escola pública catalana tendeixi a un
model trinlíngüe, en què el català, el castellà
i l’anglès comparteixin protagonisme, s’ha
originat un debat intens polític, que no pedagògic, sobre les virtuts o inconvenients
d’aquest sistema.
En contra, els partits independentistes
com CDC i ERC, així com els que en teoria
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per reivindicar que som subjecte polític i que ara és el moment d’iniciar la
construcció de la República catalana.
En aquesta reivindicació no hi ha treva.
Encara que molts s’entestin a voler fer
creure que el sobiranisme és un suflé,
en cada votació es va reafirmant que hi
ha una majoria amplíssima i transversal
de catalans i catalanes que creuen que
la Catalunya del futur haurà de configurar-se a partir de la votació sobirana
i lliure dels seus ciutadans i ciutadanes.
Un exemple del que volem per a
la Catalunya del futur, la República catalana, serà la incorporació de propostes innovadores per millorar la qualitat
de vida dels catalans i catalanes. Una

d’aquestes propostes és la reforma
horària, que aquest mes de setembre
en Fabián Mohedano ens presentarà
en una conferència al nostre municipi. Una reforma horària amb l’objectiu d’adaptar els horaris laborals a uns
horaris que millorin la qualitat de vida
i el benestar social i personal. La República Catalana volem que sigui un lloc
per impulsar accions per construir una
societat moderna i aconseguir una òptima conciliació familiar i laboral, i això
ho hem de fer possible entre tots.
El Govern municipal del Masnou
encara aquest final d’any amb un nou
impuls en relació amb diferents temàtiques i les accions als espais públics:

un nou pla de xoc a la via pública, la
substitució i la millora dels jocs infantils a molts espais de la vila, una modificació de l’ordenança de tinença responsable d’animals per tal de millorar
la convivència entre animals i veïns i
potenciar els espais de socialització
dels animals i propietaris, entre altres
mesures que s’aniran realitzant en els
propers mesos. I, sobretot, caldrà treballar en una peça clau, el debat dels
pressupostos, per tal de seguir potenciant polítiques de benestar i de millora de la vila en el proper any 2017.
Tornem amb molta energia i il·
lusió per seguir treballant per tots
vosaltres!

any més, els ciutadans ens tornarem a
mobilitzar de manera massiva, festiva i
familiar, tornant a demostrar al món que
els catalans som gent pacífica i que tan
sols demanem poder decidir el futur del
nostre país a través de les urnes. A l’Estat
comptem amb un govern en funcions
que sols pren mesures contràries als interessos de Catalunya i, des de la Fiscalia General, fan discursos propis de fa 40
anys que ens recorden la dictadura. Per
això en aquesta Diada direm que “estem
a punt”, estem a punt per la República
catalana.
En l’àmbit municipal, aquesta Diada
clourà amb la tradicional ofrena al monument situat a la plaça 11 de Setembre,
amb una participació molt elevada d’entitats i, com direm en el manifest, la nos-

tra vila no és aliena als desitjos de canvi
que gran part de la societat expressa de
forma pacífica participant en tot allò que
s’organitza.
D’altra banda, ens trobem immersos en el desconcert que està provocant
la política espanyola, incapaç d’escollir
govern i fer coalicions. Ara seria el moment de demostrar la maduresa democràtica que suposadament l’Estat ja té,
el moment de saber renunciar a desitjos
propis de partits i assolir una estabilitat
per poder governar un país que demostra estar en crisi política. Però no, sembla
que estem ben lluny d’això i ens amenacen amb unes terceres eleccions possiblement convocades el dia del Nadal;
però, qui estarà disposat a usar el seu
dret a vot? quantes persones de l’Admi-

nistració estaran disposades a treballar
aquell dia deixant la família? Esperem
que els diputats al Congrés reaccionin
per tal d’evitar una nova convocatòria
electoral que, de tota manera, tampoc
asseguraria la governabilitat .
Canviant de tema, aquest mes, a
banda de la Diada i coincidint amb la
finalització de les vacances escolars,
també és moment de començar la preparació dels comptes per al proper any
en l’àmbit municipal, elaborant el pressupost i les ordenances fiscals que ens
regularan i marcaran l’acció política del
proper any 2017, per a tots els masnovins i masnovines.
Per tot això, s’acosta un temps molt
actiu, ple de càrrega política que ens
durà una tardor força moguda.

no ho són, com el PSC o ICV. Tots ells no han
trigat a manifestar el seu profund desacord
amb consignes com: “el català no es toca”,
“per una escola de tots, una escola en català”
o “que el trilingüisme és un sistema caduc”.
Sense voler entrar en un debat pedagògic, ja que no hi ha espai suficient a aquesta
columna, dels beneficis o perjudicis d’estudiar, ja des de la primera etapa educativa, una
tercera llengua, sembla de sentit comú afirmar que és beneficiós per als nostres fills que
l’escola pública incorpori de forma decidida i
amb recursos veritables, una llengua estrangera que bé podria ser l’anglès. Però, encara
que sembla de sentit comú, i encara que segur que a la majoria dels pares ens agradaria
que l’escola pública garantís, en finalitzar
l’escolarització, un domini gairebé igual de
català, castellà i anglès, certs partits polítics es

neguen, ni tan sols a estudiar la implantació
del model trilíngüe a l’escola pública. Aquesta
negativa ferotge és contradictòria amb el fet
que els fills d’aquests líders polítics que s’hi
oposen, o fins i tot els mateixos polítics que a
les seves èpoques d’estudiant van o van anar
a escoles on s’aplica aquest model. Així, els
fills de Mas, d’Oriol Junqueras, de Montilla, o
fins i tot l’actual consellera d’educació, entre
altres, cursen o van cursar els seus estudis a
escoles privades en què s’aplica un model
trilíngüe.
Llavors, per què si és “dolent i caduc” un
sistema trilíngüe per a l’escola pública, no ho
és per a l’escola privada o concertada? O, per
què si és dolent un sistema trilíngüe aquests
polítics trien un sistema trilíngüe per als seus
fills? Per què el que defensen per als nostres
fills, un sistema d’immersió, no ho apliquen

amb els seus? És que, potser, no volen el millor per als seus fills?
Lamentablement, només hi tinc una
explicació per a aquesta contradicció. L’elit
política només vol un sistema trilíngüe per a
qui s’ho pugui pagar, com ells, però per a la
immensa majoria de nens que cursen els seus
estudis a l’escola pública, prefereixen condemnar-los a no poder aprendre una tercera llengua si no és pagant. Això fa que els seus fills,
al futur, estiguin millor preparats pel que fa a
idiomes, i, per tant, en millor posició per accedir al mercat laboral i a aquelles feines més
qualificades i amb major retribució. D’aquesta
manera, es garanteixen que els seus seguiran
estan a l’elit, mentre que la resta haurà de conformar-se, si és que poden pagar-ho, amb estudiar una llengua estrangera fora de l’escola.
Trist, però és així.
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Participació ciutadana? Al Masnou, una
enganyifa!
El 18 de juliol, data d’infausta memòria, ERC
i CiU van posar en marxa un simulacre de
procés de participació ciutadana, el “Procés
participatiu per a decidir les inversions en la
via pública d’aquest mandat”.
I, per què afirmo que és un simulacre i
una enganyifa?
Les raons són moltes i molt clares:
1a. El procés finalitza el 9 de setembre. Per
tant, la ciutadania del Masnou, que suposo

Ernest Suñé
Portaveu del
Grup Municipal
del PSC-CP

El nou curs polític que ens espera.
D’on venim i on anem...
Arriba el setembre i novament
la Diada dóna el tret de sortida a un
nou curs polític.
Aquest no serà un començar de
zero ni fer taula rasa. Cal recordar
d’on venim.
Ja fa uns quants plens on, el Govern

Federico
de las Heras
Portaveu del
Grup Municipal
del PP

Molt de bicarbonat
Tornada a l’estiu. Aigües d’excepció
a les platges del Masnou. Temperatures agradables gairebé fins al
final. Tranquil·litat pels carrers. Ja
s’ha acabat. Tornem a començar.
“guarde”, “col·le”, “insti”, “uni”, “FP”.
Tots al “tajo”!!! I els adults a la feina.
Si la tendència no es trenca,
fins a 900.000 espanyols treballa-

Què faries amb
2.000.000€?

Algunes partides del pressupost 2016
per comprendre la magnitud de la xifra:
Peatonalització carrers Dr Agell, Cuba,
Pere Grau = 300.000€
Subvencions emprenedoria = 73.100€
Subv. Formació ocupacional = 47.710€
Subvencions a entitats = 68.000€
Subv. Transports urbans = 180.000€
Suport polítiques habitatge = 28.000€
Ajuts socials = 118.000€
Pressupost Infància i Joventut = 87.000€

fa vacances en algun moment de l’any i que
majoritàriament les fa durant els mesos de
juliol i agost, veu com, en realitat, només
disposa de 9 dies per opinar.
2a. No és seriós demanar opinió en un procés
participatiu sense que, prèviament, s’hagin
realitzat un seguit de reunions informatives
en les quals s’expliqui abastament el contingut de totes i cadascuna de les actuacions
proposades? Perquè, algú de vostès sap dirme quins són els carrers que es vol urbanitzar
amb 200.000 €? O quin solar s’arranjarà per
50.000 €? O, potser, quines millores d’accessibilitat s’executaran amb 100.000 €?
3a. ERC-CiU només “permeten?” opinar sobre algunes de les actuacions previstes i no
sobre totes i cadascuna. Fóra interessant saber, per exemple, per què han decidit, sense
preguntar a ningú, que alguns carrers siguin
de vianants, o per què no ens pregunten si
volem que s’urbanitzi el carrer Abad Escarré
o, fins i tot, per què no ens pregunten per

les actuacions a fer a Ensenyament que, per
cert, ni vostès ni nosaltres sabem quines són?
4a. L’escassa documentació que es facilita
manca a la veritat. S’afirma, per exemple, que
es podran proposar canvis en la prioritat de
les actuacions però, en el formulari que es
facilita, aquesta possibilitat no hi és.
5a. La informació ha estat clarament insuficient: 4 cartells penjats als plafons municipals
(que desapareixen de seguida, tapats per cartells anunciadors de circs, discoteques i illes
que no són del municipi, sense que s’imposi
cap sanció) i una notícia, a la web municipal
i a les xarxes socials, inaccessible per a molts
dels nostres veïns i veïnes.
6a. Finalment, ERC i CiU, que tenen majoria
absoluta al ple de l’Ajuntament, ni tan sols es
comprometen a realitzar les 5 propostes que
obtinguin un major suport popular.
En resum, un “procés participatiu” que
ni és procés ni és participatiu. Una actuació
del Govern municipal que intenta penjar-se

una medalla, la de promoure la participació,
que no es mereix, perquè tan sols realitza un
simulacre, mal enfocat i preparat, per intentar legitimar algunes de les obres que pensen realitzar i sobre les quals una part de les
persones que opinaran seran, probablement,
militants o simpatitzants dels dos partits que
l’han promoguda, i ho faran seguint les directrius dels seus partits.
A ICV-EUiA som clarament partidaris
d’impulsar la participació de la ciutadania
en les decisions que són importants per
al Masnou, però pensem que un procés
participatiu com cal no es pot reduir a una
notícia i dos documents penjats a la web
municipal.
Per això, denunciem aquest simulacre,
aquesta enganyifa, i exigirem al Govern que,
si realment vol impulsar uns pressupostos
participatius, ho faci de manera que es garanteixi al màxim una participació real i efectiva
dels nostres veïns i veïnes.

en general i l’alcalde en particular, a
la defensiva, no fan res més que llençar pilotes fora davant la greu crisi
instal·lada en el seu si.
Davant les greus acusacions
provades que aquest regidor ha
fet sobre membres del Govern i les
confessions públiques d’alguns dels
seus membres confirmant el que he
denunciat i que haurien de bastar
perquè el Govern actués amb responsabilitat retirant els càrrecs als
culpables, la seva resposta és el silenci, la inacció.
Un silenci colpidor i una inacció
sospitosa: si no volen actuar contra els

culpables és perquè tots ho són, per
acció o omissió. Aquesta és la realitat.
Ja sabem d’on venim, però on
anem?
Sabem que hi ha dos membres
del Govern denunciats a la Fiscalia anticorrupció per pràctiques presumptament corruptes; accions que haurien
comptat amb la connivència de diversos funcionaris de Recursos Humans.
Sabem que hi ha diverses denúncies de diferents treballadors
per assetjament laboral adreçades
també a persones del Govern per
pràctiques abusives, menysteniment
i maltractament laboral.

Sabem que hi ha una denúncia
contra l’honor d’un treballador contra tot l’Equip de Govern.
Persones, totes elles, que hauran
de respondre davant la justícia, fet
que suposarà, en els propers mesos,
un trànsit esgotador de regidors i
funcionaris pels jutjats sota l’atenta
mirada dels advocats de l’acusació
que preguntaran.
Esperem que aquesta vegada sí
que obtinguem resposta.
Si voleu saber més coses sobre
aquests fets us recomano el bloc
“Opino, luego existo”. No us defraudarà.

ran en els dos propers anys. Una
part important són catalans. Bones
notícies.
Quina és la millor política social? La creació de llocs de treball,
treball i més treball.
I el millor govern? El que té
ciutadans més responsables, amb
major llibertat i menor intromissió:
el liberal.
Està acabant la crisi que hem
conegut? Pot ser, estem de camí.
Però construir és molt més difícil
que destruir. Sembla que alguns estan entestats en això. A casa nostra,
jugant amb una aventura impossible: “JUNTS PER LA RUPTURA”.
A casa de tots, partits exhibint

la seva irresponsabilitat política. Lidera el PSOE. O és Sánchez? Somni
agre de perdedors.
DIADA ja passada a aquesta publicació i a aquest escrit. Què haurà
passat? Més del mateix. Menor ímpetu. Ho hem vist. Tot cansa, fins i
tot la reivindicació eterna. Tints de
nens rebels i respostes onsevulga
carregades d’infantilisme. Abunda
l’estratagema i l’art de l’encantament. Tot pel país. I cadascú pel
seu país.
El “quo vadis” del moviment independentista? A la recerca del que
no existeix: RUI, teoria de les minories –es diuen majories–, la legalitat sobre el que és il·legal, camu-

flament de sigles de partit: mateix
gos amb collar diferent. Camuflatge màxim de la realitat catalana. La
comunitat més pròspera d’Espanya.
El pitjor govern de gestió possible.
Còctel d’aigua, oli i vinagre. La perfecta indigestió. Així que bicarbonat, molt de bicarbonat.
El Masnou
Tornarem amb diversos temes: el
mal reciclatge, el pati d’El Casino, la
venda ambulant il·legal, el desmantellament dels vigilants cívics, les
obres del Parc Vallmora, les voreres
impossibles... I molt més.
Feliç tornada de l’estiu i a gaudir de
la nostra vila formidable!
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Imatges del record
Aquest mes de setembre ha començat la renovació de les
àrees de joc de diversos espais i parcs infantils a la vila. En
aquest espai dedicat a les imatges del passat, recordem
l’àrea de jocs infantils de la plaça de Ramón y Cajal, a la cantonada amb el carrer de Pau Casals. La fotografia és d’abans
de la urbanització de la plaça feta l’any 1987.
Autor: Desconegut. Procedència: Arxiu Municipal del Masnou,
fotografia núm. 11799

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.

L Í N I A D I R E C TA
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.

M’AGRADA

M’agrada i celebro que en l’inici de les vacances d’agost s’hagin renovat les dutxes de la platja d’Ocata.
Mariona Rifà Bonells

El Masnou a les xarxes
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Set 7
@fabianmohedano parlarà sobre la #reformahorària
#elMasnou @ReformaHoraria
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Set 5
Tot a punt per la #DiadaelMasnou. Vegeu-ne els actes
programats i l’entrevista a A. Segura bit.ly/2csW7Cv pic.
twitter.com/sjrlGrFyRU

NO M’AGRADA

La brutícia i un
Masnou tan brut.
Marisa Bohigas
Bofarull

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Set 3
Aquest dissabte 3 de setembre, a la tarda, diversos
comerços de la vila porten les seves ofertes al carrer
#elMasnou pic.twitter.com/RXu8Flc4fv
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Ago 31
Prohibit el bany per la presència de tintoreres entre el Club
Nàutic i la zona del carrer de Brasil #elMasnou
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Ago 8
La masnovina @SMasPodium i @PBarceloPodium, medalla
de bronze a l’Europeu Juvenil de 470 #elMasnou #vela pic.
twitter.com/cef5yJRkX5
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Ago 3
Aquest divendres s’inaugura l’ #exposició #Patrimoni inèdit
de #elMasnou bit.ly/2ayXWsZ pic.twitter.com/YyR22ZuaDT
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AGENDA.
SETEMBRE
Dijous 15
19 h / Ca n’Humet

Com organitzar un viatge
Xerrada impartida per Quaderns
de Bitàcola. Adreçada a joves i
adolescents de 16 a 29 anys amb
ganes de conèixer nous recursos
per viatjar. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

21 h / Club Maresme Waves

Paddle Surf “Full Moon”
L’activitat de paddle surf nocturn
per a joves, de 18 a 29 anys, es
portarà a terme en tres horaris
diferents: de 21 a 22 h, de 22 a 23
h i de 23 a 24 h. Les places, per a
cada torn, són limitades. Cada par·
ticipant es podrà inscriure només
a un dels torns.
Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres 16
17 h / Parc dels Països Catalans

Inauguració Joguines
Comunitàries
Iniciativa solidària al Masnou, una
nova forma de jugar compartint
entre tots els nens i nenes. Es col·
locarà una caixa plena de joguines
per a l’ús i gaudi col·lectiu. Des de
les 17 h fins a les 19 h: dinamitza·
ció de jocs al parc i difusió de l’ús
de la caixa de joguines socials.
A les 17.30 h, xocolatada per als
infants.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Sala Joan Comellas (Edifici
Centre)

Conferència: “Reptes i
oportunitats de la reforma
horària a Catalunya”
A càrrec del diputat al Parlament
de Catalunya, Fabián Mohedano
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte 17
De 10 a 15 h i de 17 a 21 h /
El Casinet

Exposició de treballs
de patchwork, fet a Els
Vienesos
Informació sobre els propers
tallers i showroom amb venda
d’alguns productes exposats. Els
assistents podran entrar al sorteig
de 8 tallers monogràfics a escollir.
També el diumenge dia 18.
Ho organitza: Fem Fira i Ajuntament del
Masnou

11 h / Casa Benèfica

Visita guiada a la Casa
Benèfica
Activitat emmarcada dins de les

Des del 15 de setembre fins al 2 de novembre

Jornades Europees del Patrimoni
2016. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Museu Municipal de Nàutica
del Masnou i Casa Benèfica

De 15 a 01 h / Jardins de Can Targa

Festa de final d’estiu
de Maresme Waves
Surf, paddle surf, skate, música,
gastronomia i molt més.
Ho organitza: The Maresme Waves i Car·
vings amb la col·laboració de l’Ajuntament
del Masnou

De 18 a 20.30 h / Pl. de Marcel·
lina Monteys - Jardins dels Països
Catalans

II Ple de Rauxa.
Cercavila i mostra de
balls i elements de cultura popular tradicional
Consulteu més informació i el re·
corregut a www.elmasnou.cat
Ho organitza: Colla bastonera del Masnou,
Ple de Cops

20 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre: Meravellosament
blanc, d’Impronta Teatre
Una història de com l’amor pot
salvar i pot matar, de com la be·
llesa i la perfecció fan mal, de com
el no res de l’última cornisa del
món –sense voler– salva les perso·
nes… Una fonda solitària on tot el
que hi passa es converteix en art.
Preu: 4 euros. Venda d’entrades
a taquilla una hora abans de
l’espectacle i anticipades a www.
quedat.cat.
Ho organitza: La Teatral

Diumenge 18
D’11 a 13 h / Parc temàtic Caramar

Circulació trenet cinc
polzades
Ho organitza: Amics del Ferrocarril “AFEM”

Dimarts 20
18.30 h / Sala Joan Comellas
(Edifici Centre)

Conferència-debat:
“La vida com a procés
d’aprenentatge”
A càrrec de: Esteve Pujol Pons i
Amparo Vázquez i moderada per
Concha Fernández-Martorell
Seguida d’un col·loqui obert a la
participació del públic assistent.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i Aula
d’Extensió Universitària del Masnou

Dimecres 21
8 h / La Vall de Ribes

Sortida a la Vall de Ribes
Es visitarà Queralbs i es dinarà a
Ventolà. 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

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària:
comentari de la novel·la
Cròniques del déu coix, de
Josep-Lluís Lluís
A càrrec de M. Carme Roca
Exemplars ja disponibles a la
biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Tot el dia / Port / servei d’autobús
urbà

Dia del Transport Públic
Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura 2016
L’autobús urbà municipal serà
gratuït, així com l’aparcament del
port per a totes aquelles persones
que viatgin en tren i ho demostrin
amb un tiquet.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre: Meravellosament
blanc, d’Impronta Teatre
Preu: 4 euros. Venda d’entrades
a taquilla una hora abans de
l’espectacle i anticipades a www.
quedat.cat.
Ho organitza: La Teatral

De 19 a 21 h / Plaça d’Ocata

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

Dilluns 19
19 h / Els Vienesos

Xerrada: “Fibromiàlgia,
aquell dolor inexplicable”,
a càrrec de la metgessa
psicoanalista Encarna
Muñoz
És un dolor realment inextingible
o es pot tenir alguna esperança?
Ho organitza: Ajuntament del Masnou (CIRD)

Dijous 22
Tot el dia / Carrer de Sant Agustí
(c. del Doctor Botey - av. de Joan
Maragall)

Dia sense cotxes
Tancament d’un carrer del munici·
pi que s’obrirà als vianants.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou amb
la col·laboració de l’Associació de Veïns del
Cul d’Ocata

Dissabte 24
11.30 h / Biblioteca Joan Coromi·
nes (sala polivalent)

Presentació del llibre
L’art d’educar amb amor
A càrrec de l’autor, Xavier
Caparrós.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

20.30 h / Plaça d’Ocata

Nit d’havaneres i rom 2016

Hi participaran el grup Borinquen
així com altres grups convidats. Es
realitzarà una pausa per convidar
el públic assistent a una degusta·
ció de cremat.
Ho organitza: Associació Cultural SONS, amb
el suport de l’Ajuntament del Masnou

OCTUBRE
Dissabte 1
10 h / Edifici Centre

Diumenge 25
11 h / Parròquia de Sant Pere

Itinerari “El Masnou.
Terra de Mar”

Disseny i tècniques de
muntatge de bijuteria
Inscripció: femfira@hotmail.com /
Tel. 645 04 22 12.
Ho organitza: Fem Fira el Masnou

La sortida acabarà amb un tast
de vins de la DO Alella. Places
esgotades.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

D’11 a 13 h / Parc temàtic Caramar

Circulació trenet cinc
polzades
Ho organitza: Amics del Ferrocarril “AFEM”

19 h / Gent del Masnou

10 h / C. de Sant Rafael

S’ha acabat l’estiu i comença la tardor. “Per poc
calé, esmorza superbé”
L’associació de veïns celebra el
sant del seu carrer: Sant Rafael.
Us hi esperen a tots per esmorzar
i col·laborar, d’aquesta manera,
amb la festa Pro-DISMA.
Ho organitza: Associació de Veïns del Carrer
de Sant Rafael

Teatre: Diumenge
amb lletres

11 h / Biblioteca Joan Coromines

Vetllada artística amb poesia,
monòlegs, còmics, música, cant,
fragments teatrals, dansa, contes,
màgia...
Ho organitza: RAUXA

L’hora del conte: Qui no
té nas?
A càrrec de la conta contes Mon
Mas. Adreçat per a infants a partir
de 4 anys.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Dimarts 27

22 h / Espai Escènic Ca n’Humet

De 15.30 h a 19.30 h / Centre
d’Empreses Casa del Marquès

Aspectes fiscals
i comptables que els
autònoms han de
conèixer sobre el seu
negoci
Taller de consolidació i creixement
d’empreses. Dues sessions, el 27 i
29 de setembre. Places limitades,
necessita inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou.
Activitat subvencionada per la Diputació
de Barcelona

Divendres 30

Teatre: La Rambla de les
floristes
El clàssic català de Josep M. de
Sagarra. Un retrat costumista de la
Barcelona del darrer terç del segle
XIX i, per damunt de tot, una oda
a la Rambla de les Flors,un punt
de trobada on es barregen l’aroma
de les flors, el brogit dels vianants,
venedors i gent de pas amb les
alegries i misèries de tots els que
allí van a trobar-s’hi.
Preu: 8 €, Venda d’entrades a
taquilla una hora abans de l’espec·
tacle. Reserva d’entrades al telèfon
608 491 336 i al correu electrònic
gatentrades@gmail.com.
Ho organitza: GAT El Masnou

17 h / Pistes de Pau Casals

Festa infantil, xocolatada,
mag de la tardor, taller
de postals
Festes de la tardor El Masnou Alt

Diumenge 2
De 10.45 a 14 h / Plaça de la
Llibertat

Ho organitza: Espai social Luz del Alba

XX Diada de Salut Mental

19 h / Biblioteca Pública Joan
Coromines (sala polivalent)

Parades diverses, jocs per a la
mainada, Ple de Cops, timbalers i
dimonis del Masnou, obriran com
cada any la festa. També hi haurà
txikung (a les 12 h, a càrrec de la
metgessa Isabel Cusó), i enlaira·
ment de globus amb els desitjos
penjant (a les 13.30 h), com a final
de festa.

Conferència: “El Greco
a través del mirall”
“La pinzella del Greco” a càrrec de
la museògrafa toledana Cristina
Manso, experta l’obra del Greco.
Xerrada que ens ajudarà a com·
prendre millor l’obra d’aquest
artista. Activitat relacionada amb
l’exposició de treballs a partir de
bocins de quadres del Greco realit·
zats per alumnes de BLANCDEguix
que es pot veure a la Biblioteca
durant el mes de setembre.
Ho organitza: BLANCDEguix

Ho organitza: Esquima

D’11 a 13 h / Parc temàtic
Caramar

Circulació trenet cinc
polzades
Ho organitza: Amics del Ferrocarril “AFEM”
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AGENDA.
Diumenge 2
19 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre: La Rambla de les
floristes
Preu: 8 €, Venda d’entrades a
taquilla una hora abans de l’espec·
tacle. Reserva d’entrades al telèfon
608491336 i al correu electrònic
gatentrades@gmail.com.
Ho organitza: GAT El Masnou

Dimarts 4
16 h / Centre d’Empreses Casa
del Marquès

Taller per parlar en públic:
Com exposar públicament
la nostra empresa
o projecte?
A càrrec de Carme Pla, actriu,
membre i fundadora de la compa·
nyia T de Teatre.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18.30 h / Sala Joan Comellas
(Edifici Centre)

Conferència: “Més enllà
dels secrets del Vaticà:
reformes del Papa
Francesc”, a càrrec de
Vicenç Lozano
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 6
De 15.30 h a 19.30 h / Centre
d’Empreses Casa del Marquès

Exprimeix Facebook i
WhatsApp al teu negoci
Consolidació i creixement empre·
sarial: noves tecnologies
Una formació per aprendre amb
profunditat les dues xarxes socials
més utilitzades a Espanya i al món
occidental. Conèixer tant la part
tècnica com la referent a la comu·
nicació per poder utilitzar-la en
el dia a dia amb èxit en el negoci.
Places limitades, cal inscripció
prèvia. Durada: tres sessions, el 6,
11 i 13 d’octubre.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres 7
18.30 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària: Clàssics
catalans: Laura a la ciutat
dels sants, de Miquel Llor
A càrrec de Carme Rubio Larramo·
na, professora del departament
Filologia i Didàctica de la Llengua
i la Literatura de la Universitat de
Vic. Aquesta tertúlia s’emmarca
dins el projecte Clàssics catalans
promocionat pel Servei de Biblio·
teques i Espais Escrits. Xarxa del
Patrimoni Literari Català. Aquest
projecte té per objectiu difondre

30

Des del 15 de setembre fins al 2 de novembre

el patrimoni literari català i fer
més presents els clàssics literaris
catalans.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

19 h / Casa de Cultura

Inauguració de l’exposició
Art en cristall: Joaquim
Moliner i Casanova
Joaquim Moliner ha treballat tota
la vida com a artesà del vidre, es·
pecialitzat en el tallat i gravat a mà
en cristall. L’exposició que acull
la Casa de Cultura és un conjunt
de peces treballades durant tots
aquells anys. S’hi projectarà un ví·
deo que plasma la seva manera de
treballar i les tècniques artesanes
més curoses per aconseguir peces
tan singulars. Es podrà visitar fins
al 30 d’octubre.
Horari: De dimarts a divendres, de
16 a 20 h. Dissabtes, de 10 a 14 h i
de 16 a 20 h. Diumenges i festius,
de 10 a 14 h.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19.30 h / Can Malet, segona
planta

Correllengua 2016:
Projecció del documental
Nit i boira, sobre els
camps de concentració
Posterior col·loqui amb Rosa Torán
(Amical Mauthausen).
El Correllengua 2016 es dedicarà
a la periodista i escriptora Mont·
serrat Roig, coincidint amb el 25è
aniversari de la seva mort.
Ho organitza: Comissió Organitzadora del
Correllengua

Dissabte 8
17 h / Ca n’Humet

Construcció amb teixits
Activitat familiar on, mitjançant
roba, fils i cordills, es realitzen
construccions molt originals.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h / De la Pl. de Marcel·lina de
Monteys fins a la plaça de Països
Catalans

Cercavila del
Correllengua 2016
A càrrec de diverses colles de ta·
balers del Masnou.
Ho organitza: Comissió Organitzadora del
Correllengua

Diumenge 9
11 h / Plaça d’Ocata

Visita a la Mina d’Aigua
del Masnou
Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

D’11 a 13 h / Parc temàtic Ca·
ramar

Circulació trenet cinc
polzades
Ho organitza: Amics del Ferrocarril “AFEM”
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De 18 a 19.30 h / Espai Escènic
Ca n’Humet

Teatre còmic: Toc, toc,
del grup de teatre Art
en Acció
Donatiu: 5 euros.
Ho organitza: Esquima amb el suport de
l’Ajuntament del Masnou

Dimarts 11
18.30 h / Sala Joan Comellas (Edi·
fici Centre)

Conferència: “El somni
de Martin Luther King”
A càrrec d’Andreu Mayayo
Seguida d’un col·loqui obert a la
participació del públic assistent.
Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Dimecres 12
11 h / Platja del Masnou

Festa dels gossos
a la platja
Presentació de la prova pilot d’una
futura zona d’esbarjo per a gossos
a la platja del Masnou i desfilada
dels gossos de la protectora per
facilitar-ne l’adopció. Campanya
per donar d’alta al gos al cens mu·
nicipal: vine i registra al teu gos i/o
gat (cal portar fotocòpia del DNI i
del xip de l’animal).
Ho organitza: ADAM i Ajuntament del
Masnou

Divendres 14

(trombó i veu), Andrea Motis
(trompeta i veu), Joan Chamorro
(contrabaix i saxo) i Esteve Pi (ba·
teria). Ens oferiran un concert de
jazz vocal i instrumental on hi tro·
barem una selecció de temes que
van des de la bossa nova al swing,
del blues al funk. Preu: 10 €, venda
d’entrades a taquilla una hora
abans de l’espectacle i anticipades
a www.quedat.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Diumenge 16
6.30 h / Navarra

Sortida de sis dies a
Navarra
Recorregut: Javier, Lumbier i les
Foces, Artajona, Roncesvalles,
Aoiz, Sanguesa, Pamplona, Roncal,
Sos del Rey Católico, Alfaro.
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

De 10 a 13.30 h / Els Vienesos

Mercat d’intercanvi de
tardor “Renova la teva
roba”
Més informació sobre el funciona·
ment a www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Associació 4Quarts

D’11 a 13 h / Parc temàtic Caramar

Circulació trenet cinc
polzades
Ho organitza: Amics del Ferrocarril “AFEM”

De 12 a 14 h / Plaça d’Ocata

Swing a Ocata

19 h / Biblioteca Joan Coromines
(sala polivalent)

Ballada de lindy-hop.

Presentació de llibre: El
despertar de l’anestèsia,
d’Antonio Paris

12 h / Plaça d’Ocata

Novel·la del masnoví Antonio Paris
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Dissabte 15
De 10 a 13.30 i de 17 a 20 h / Els
Vienesos

Mercat d’intercanvi de
tardor “Renova la teva
roba”
També diumenge, de 10 a 13.30 h
Més informació sobre el funciona·
ment a www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Associació 4Quarts

Ho organitza: Associació Ple de Swing

Vi + Música
Activitat emmarcada dins de les
jornades Vi +, que es celebren de
l’1 al 31 d’octubre al territori de la
denominació d’origen DO Alella.
Tapes creatives amb maridatge de
vins de la DO Alella, acompanyat de
música en viu i ballada de swing.
A les 12 h: concert de swing en viu
gratuït i ballada de swing (Ple de
Swing) i a les 13.30 h: tapes crea·
tives amb maridatge de vins de la
DO Alella. Inscripcions maridatge: El
tastet: lamesaviva@gmail.com o al
telèfon 93 176 37 00 / 673 275 244.
Preu: segons tapa i consumició de vi.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i
taverna el Tastet

20 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Música: Maristany Traver Sextet
Aquest projecte neix com una
producció exclusiva per l’Espai
Escènic Ca n’Humet. En Jaume
Maristany (flauta i saxo) i en Josep
Traver (guitarres) s’han envoltat de
col·legues amb els que col·laboren
habitualment i amb els que
comparteixen gustos musicals.
Aquests amics són Rita Payés

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

Dissabte 22
De 10 a 24 h / Plaça d’Ocata

II Festa de la Cervesa
al Masnou - Oktoberfest
Per segon any consecutiu, se
celebra l’Oktoberfest al Masnou,
concebuda com una festa popu·
lar, organitzada al més pur estil
alemany.
No hi faltarà música en directe
amb un grup de música tradici·
onal alemanya, que acompanya·
ran el caràcter festiu d’aquest
esdeveniment, gaudint d’una
bona cervesa i menjar en bona
companyia.
Ho organitza: Col·lectiu Amics de la Plaça
d’Ocata i bar-restaurant El Tastet

12 h / Museu Municipal de Nàutica
del Masnou

Vi + Cultura: visita
teatralitzada al Museu
Un romà, un mestre d’aixa, un
capità, la dona d’un pescador i
una historiadora ens acompanyen
en un viatge al llarg de la història
del Masnou.
En el marc de les jornades Vi +,
que se celebren de l’1 al 31 d’octu·
bre al territori de la denominació
d’origen DO Alella.
Inscripcions:
museu.nautica@elmasnou.cat,
turisme@elmasnou.cat.
o al telèfon 93 557 18 30 (Museu) /
93 557 18 34 (Oficina de Turisme).
Ho organitza: Museu Municipal de Nàutica
del Masnou, amb la col·laboració del Grup
d’Aficionats al Teatre (GAT)

Diumenge 23
11 h / Parròquia de Sant Pere

Itinerari “El Masnou.
Terra de Mar”
Us convidem a un emocionant i
enriquidor passeig pels carrers,
edificis i racons més sorprenents
de la vila del Masnou. Cal inscrip·
ció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

D’11 a 13 h / Parc temàtic
Caramar

Circulació trenet cinc
polzades
Ho organitza: Amics del Ferrocarril “AFEM”

Dimarts 18
18.30 h / Sala Joan Comellas
(Edifici Centre)

Conferència: “Es menja
molt després de fart:
aproximació a l’aliment.
Després d’una perspectiva
social”, a càrrec de Joan
Ribas

17 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Tripula, de Farrés
Brothers i Cia.
El globus de Farrés Brothers torna
després de l’èxit de la temporada
anterior. Dos científics il·luminats
han descobert una nova manera de
viatjar: el globus estàtic. Viatjarem
per l’espai, fregant els límits de la
realitat, permetent anar a llocs que

No us perdeu cap de les activitats que es fan a la vila
fins ara ningú sospitava que exis·
tissin. El viatge promet ser plàcid
i poètic, tot i que pot sorgir més
d’un contratemps que obligarà
els passatgers a incorporar-se a la
tripulació.
Hi haurà una segona sessió el ma·
teix diumenge, a les 18.30 h.
Preu: 3 €, venda d’entrades a
taquilla una hora abans de l’es·
pectacle i anticipades a www.
quedat.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

adult responsable. L’entitat no es
fa responsable dels danys que es
puguin causar. L’entrada és lliure.
Ho organitza: Espai social luz del alba i
AMPA Rosa Sensat

Diumenge 30
D’11 a 13 h / Parc temàtic
Caramar

Circulació trenet cinc
polzades
Ho organitza: Amics del Ferrocarril “AFEM”

Dimecres 26
19 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària: Carrer
Bolívia, de Maria Barbal
Comentari de la novel·la a càrrec
l’escriptora Maria Carme Roca.
Exemplars ja disponibles a la
biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

19 h / Gent del Masnou

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

Dilluns 31

Divendres 28
17.30 h / Pistes esportives Pau
Casals - Espai social el Masnou Alt.

Halloween - Castanyada
Festa amb passatge del terror,
concurs de disfresses, castanyera
i xocolatada popular. Els menors
han d’anar acompanyats d’un

NOVEMBRE

17 h / Ca n’Humet

Castanyada infantil
Els finals d’octubre oloren a casta·
nyes torrades i moniatos. Ca n’Hu·
met rep la visita de la castanyera.
Es repartiran castanyes torrades.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i
Lleureka

Dimarts 1
12 h / cementiri municipal

Ofrena floral per Tots
Sants
Amb motiu de la celebració de
Tots Sants, les autoritats muni·
cipals faran una ofrena floral al
monument de la creu de terme
del cementiri del Masnou per
recordar tots els masnovins i mas·
novines difunts. El consistori vol
convidar la ciutadania a participar
en aquest homenatge.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Altres informacions
Deixalleria mòbil
Setembre: Del 13 al 18 de setem·
bre: Pau Casals / Del 27 setembre al
2 d’octubre: aparcament Amadeu
I. Octubre: De l’11 al 16 d’octubre
(dia 12 d’octubre, festiu): Torrent
Can Gaio / Del 25 al 30 d’octubre:
Pau Casals.
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.
Bonificació per a ús de la deixalle·
ria fixa i mòbil:
- De 6 a 9 vegades: 10 % de des·
compte en la taxa d’escombraries
de l’any anterior.
- A partir de 10 vegades: 20 % de
descompte en la taxa d’escombra·
ries de l’any anterior.
Activitats per a joves i
adolescents a Ca n’Humet
Per a més informació i inscripcions
sobre les activitats que trobareu en
aquesta agenda i que es realitzen
per a joves a Ca n’Humet, es pot
trucar al 93 540 32 07, consulteu
l’app del PIJ Masnou, envieu un
correu electrònic 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.
Tertúlia literària al voltant
del llibre Las mujeres
que corren con los lobos
El grup de lectura Dones del Mas·
nou organitza una reunió, dos dis·
sabtes al mes, d’11 a 12.30 h, a la
seva seu, ubicada al CIRD (plaça 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, tru·
queu al telèfon 628 62 54 37.

Activitats continuades
de l’entitat Afibromare
L’entitat organitza sessions d’esti·
raments, els dilluns; txikung o me·
ditació, els dimarts, i psicomotrici·
tat, 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), sevillanes, gui·
tarra, cuina, artesania, costura
pràctica, ludoteca i criança dolça
a l’espai social que hi ha al parc
esportiu de Pau Casals. Totes són
gratuïtes, però l’aforament és li·
mitat. Per a més informació i ins·
cripcions podeu trucar al telèfon
600 800 148.
Noces d’or
Les parelles que celebrin les noces
d’or aquest any 2016 i desitgin
participar a l’acte que organitza
l’Ajuntament del Masnou, hauran
de comunicar-ho a la Regidoria
de Gent Gran, ubicada a l’edifici
de Roger de Flor (93 557 18 00), i
lliurar fotocòpia del llibre de fami·
lia i dels dni.
El CIRD canvia d’ubicació
Arran de les obres a l’equipament
d’El Casinet, els serveis del Centre
d’Informació i Recursos per a Do·
nes (CIRD) s’han traslladat a l’en·
trada del carrer de Barcelona, 5.

Can Ventura
des de 1964

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

Pollastres ecològics (per encàrrec)

Horari: Dilluns, de 9 a 13 h.
Dimarts, dimecres, dijous, divendres
i dissabte, de 8 a 13.30 h.
Els divendres també obrim a la tarda,
de 17 a 20 h
Carrer Roger de Flor, 43
Pg. Romà
Fabra, 18 - El Masnou
Telèfon 93 555 01 88 · info@restauranteorfila.es
Tel. 93 555 73 95
www.restauranteorfila.es

•

Oftalmologia: Dr. Joaquín Mauricio

•

Osteopatia: Sr. Juli Bustos

•

Ginecologia: Dr. Vicenç Díaz de Brito,
Dra Gisela Palomar i Dr. Cristian Rios

•

Cirurgia general i de l’aparell digestiu:
Dr. Jordi Comajuncosas

•

Psiquiatria: Dra. Gloria Cruceta

•

Podologia: Sra. Marta Gómez

•

Medicina general / Geriatria:
Dr. José Mª Cuartero

•

Anàlisis clíniques: Laboratori Echevarne

•

Reeducacions psicopedagògiques:
Sres. Núria Estragués i Anna Mauricio
Reeducació en necessitats educatives
especials (NEE) · Reeducació en escriptura /
Disgrafia (trastorn del gest gràfic)

C/ Navarra, 58 - El Masnou - Tel. 93 540 75 42
www.agoraclinicmaresme.com
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OBERT A TOTHOM

É s e l re s ta u ra n t d e l C l u b N à u t i c d e l M a s n o u
a m b n o u s a i re s g a s t ro n ò m i c s
i d e s i t j o s d ’ a r r i b a r a to t s vo s a l t re s

Passeig Marítim, s/n 08320 EL MASNOU · Tel. 935 552 909 · reserves@abordrestaurant.com · www.abordrestaurant.com

