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Ja tenim els menús de grups
i el llistat de plats per
emportar per a aquestes festes
· Carta
· Menú migdia / Menú nits
· Espai gastronòmic
(Un racó del restaurant on gaudir totes
les nits d’unes tapes i una copa
en un ambient acollidor)
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Segueix-nos
a les xarxes socials:
· Facebook
· Twiter
· Linkedin
· Pinterest
· Foursquare

C/ Roger de Flor, 43 - El Masnou
Tel. 93 555 01 88
info@restauranteorfila.es
www.restauranteorfila.es

Vine, mira i reserva les teves joguines.
També te les muntarem i te les guardarem.

CARTA DE
L’ALCALDE

Pere Parés
Alcalde

Telèfons d’interès
Informació
Ajuntament
93 557 17 00

La conservació i el manteniment en un bon estat de la nostra vila és una de les nostres preocupacions, i així ho hem manifestat des del primer moment en què vam adquirir el nostre
compromís amb tots els masnovins i masnovines. Per això, creiem que, amb la contractació
de la nova empresa de jardineria, juntament amb les campanyes de civisme que estem
preparant, estem fent passos endavant i importants.
Però cap d’aquests esforços no té sentit si no comptem amb el suport i la responsabilitat de
tots els vilatans i vilatanes. En un moment en què les administracions no arribem a cobrir
totes les necessitats com ens agradaria, és molt important que tota la ciutadania prengui
una part més activa i un compromís més ferm amb el seu entorn per construir un present
satisfactori i un futur il·lusionador. I això ja està passant.
Un exemple és el clam majoritari que s’ha aixecat darrerament per fer entendre al Govern
central que ja n’hi ha prou d’abusos, i que els catalans i catalanes volen participar en la presa
de decisions sobre el seu futur.
L’aprovació de la moció en suport de la demanda d’un Estat propi que el Ple va fer el 18
d’octubre passat també és un exemple d’una voluntat d’uns governants que volen ser el
reflex de les reclamacions i les necessitats de la societat que els ha triat com a representants.
Estem vivint un moment històric i tots n’hem de ser conscients. Per això, des d’aquí vull
animar tothom a participar a les properes eleccions al Parlament de Catalunya, perquè
l’opinió i la voluntat de cadascun de nosaltres és imprescindible per definir el nostre futur.
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ACTUALITAT

MIREIA CUXART

Desallotjament de la casa
ocupada del carrer de Mossèn
Jacint Verdaguer
Pere Parés demana als veïns de la zona la seva col·laboració perquè adverteixin la Policia
Local o els Mossos d’Esquadra si hi perceben alguna activitat o algun moviment inusual

U

n dispositiu format per
una seixantena d’efectius,
entre Mossos d’Esquadra,
Policia Local i el Servei
d’Urgències Mèdiques, va participar,
el 4 d’octubre, al matí, en el desallotjament de la casa ocupada del carrer
de Mossèn Jacint Verdaguer, coneguda com Can Calaia o residència Ca
n’Humet. L’operació va començar a
les 7 h, seguint instruccions del Jutjat
número 4 de Mataró, i es va estendre
al llarg del matí. Segons l’alcalde del
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Masnou, Pere Parés, que hi va ser present, el desallotjament es va produir
sense incidents. En el moment de la
intervenció, els Mossos d’Esquadra
van identificar els habitants de la
casa, una dotzena de persones que
convivien amb nombrosos gossos.
Una vegada desallotjada, l’alcalde
va voler advertir que els dies següents es mantindria sota vigilància
la zona per evitar-ne una nova ocupació i per garantir la tranquil·litat
del barri. Amb aquest propòsit, Pere

Intervenció

Hi van prendre part una
seixantena
d’efectius
Satisfacció

La notícia s’esperava de feia
temps a la zona

Parés va demanar als veïns la seva
col·laboració perquè adverteixin la
Policia Local o els Mossos d’Esquadra
si hi perceben alguna activitat o algun moviment inusual. L’edil recorda
que, en aquestes situacions, és de vital importància actuar amb rapidesa.
L’alcalde, que va manifestar la seva
satisfacció pel desallotjament, del
qual va afirmar que era “una notícia
llargament esperada”, va informar del
desenvolupament dels fets a tots els
portaveus municipals.

Aspectes que cal tenir en compte en
casos d’ocupacions il·legals d’un habitatge

A

l Masnou, els casos que fins
ara s’han detectat d’ocupació d’habitatges són els que
el Codi Penal tipifica com a delictes
d’usurpació. Es tracta de casos en
què algú, sense l’autorització pertinent, ocupa un immoble, habitatge
o edifici aliens i que no constitueixen el domicili de ningú, o s’hi
manté contra la voluntat del titular.
També es considera que comet un
delicte d’usurpació, evidentment,
qui dugui a terme les accions anteriors amb violència i intimidació a les
persones.
S’ha de tenir molt clar que el
delicte d’usurpació fa referència als
immobles que no són el domicili de
cap persona. En el cas que s’entri o
s’ocupi el domicili habitual d’algú, el
Codi Penal ho tipifica com un delicte
de violació de domicili, que és un
cas diferent.
Davant de situacions com aquestes, el que sempre es recomana per
evitar perjudicis als propietaris i a
la resta del veïnat és que les persones afectades es posin en contacte
amb els cossos de seguretat de la
policia de Catalunya, fins i tot si
només tenen la simple sospita que

un immoble de la seva propietat ha
pogut ser ocupat o ho han intentat.
Si l’immoble o els propietaris són
de la vila, es recomana de contactar
amb la Policia Local del Masnou,
que els prestarà ajut, auxili i la seva
col·laboració. També els assessoraran perquè presentin la denúncia
per solucionar aquesta situació, cosa
que s’ha de fer al més aviat possible
per poder agilitar les gestions policials posteriors i recuperar com més
aviat millor l’immoble per als seus
propietaris legítims.
D’altra banda, cal dir que la col·
laboració ciutadana és clau en la
prevenció d’aquests fets. Així doncs,
en el cas que tingueu alguna sospita o observeu qualsevol indici de
possible ocupació d’un immoble
(com per exemple, que han canviat
els panys d’un immoble on no resideixen els propietaris, sentir sorolls
a l’interior d’un edifici abandonat,
etc.) heu d’informar d’aquestes circumstàncies als cossos de Policia de
Catalunya perquè puguin actuar de
manera ràpida per comprovar els
fets i prendre les decisions adequades amb diligència per evitar i frustrar possibles intents d’ocupació.

Àngel Lugo

Per evitar una situació conflictiva, els propietaris d’immobles
on no resideixen han de prendre unes mesures preventives
per minimitzar la possibilitat que puguin ser usurpats. A continuació us destaquem les més importants.
• Recolliu la correspondència per evitar que persones alienes
utilitzin les vostres dades personals (es poden fer servir per
indagar en altres administracions).
• Instal·leu  temporitzadors  automàtics  d’encesa  dels llums
interiors o exteriors de l’immoble.
• Tanqueu  bé  tots  els  accessos, portes i finestres (inclosos
els que donen a espais comuns interiors, com patis, terrats,
celoberts, etc.).
• Protegiu l’immoble amb  portes  blindades,  reixes  a les
finestres, panys de seguretat, baldes, reforç en ancoratges
i frontisses, etc.
• S’aconsella d’instal·lar una alarma i ubicar-la en un lloc on
sigui difícil accedir.
• Mantingueu una presència periòdica a l’immoble per poder
així revisar-ne l’estat i possibles incidències que hi puguin
sorgir.
• S’ha de fer un manteniment periòdic dels elements exteriors de l’immoble (portes, finestres, reixes, façana, etc.) per
evitar la imatge d’un immoble abandonat.
• Demaneu a algú de confiança que tingui cura de l’immoble
i deixeu-li un telèfon de contacte.
• Mantingueu donats d’alta els serveis de la llum i l’aigua.

Conceptes:

Regidor de Seguretat
Ciutadana

Desnonament fa referència al desallotjament d’un resident
de l’immoble que ocupa per via legal. L’acte del desallotjament s’anomena llançament.

El desallotjament recent de l’antiga
casa dels Humet, coneguda darrerament com a Can Calaia, és fruit de la
tasca col•laboradora de la nostra Policia
Local, els Mossos d’Esquadra i el veïnat
de la zona. És un clar exemple de com
s’han de planificar i solucionar els problemes de les ocupacions il•legals. La
col•laboració ciutadana és l’eix de les
solucions per a una bona convivència.

Desallotjament fa referència a l’acció de treure algú del
lloc on estava allotjat (que seria el cas dels ocupes), atès que
ocupa un immoble de manera il·legal i sense cap títol previ
que l’habiliti a fer-ho.

MIREIA CUXART

A la pàgina anterior, el desallotjament
va començar a primera hora del matí.
A la dreta, una imatge de l’interior de la casa.

Mesures per evitar la
usurpació d’un immoble
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INSTITUCIONAL

El Masnou ja és territori català lliure i sobirà
cions fiscals injustes amb l’Estat
espanyol, diverses sentències del
Tribunal Constitucional contra les
reclamacions i els drets assolits
per la població catalana –sempre
segons el text de la moció– i l’extraordinària resposta a la manifestació de la Diada del 2012 han
estat els factors que han empès
la ciutadania a reivindicar un Estat propi, amb una administració
pròpia que gestioni els recursos
propis i vetlli pel desenvolupament de la cultura i la identitat.
La moció va comptar amb els
vots a favor de l’Equip de Govern
(10 regidors) i de la regidora no

El Ple de l’Ajuntament del Masnou, reunit el dijous 18 d’octubre,
va aprovar la moció, presentada
pels grups municipals de CiU i
ERC-AM, a proposta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) del
Masnou, que declarava la vila territori català lliure i sobirà. Aquest
és només el primer acord d’una
proposta que CiU i ERC-AM van
recollir de l’ANC com a resposta, segons el mateix text indica,
a un clam popular que reclama
un estat propi. Els resultats de la
consulta sobre la independència
del desembre del 2009, la situació
econòmica derivada d’unes rela-

adscrita, en contra d’un regidor
del PSC i del PP (2 regidors), i
l’abstenció de tres regidors del
PSC, d’ICV-EUiA (3 vots) i el GIM (1
vot). Tant l’alcalde, Pere Parés, com
el regidor portaveu d’ERC-AM,
Jaume Oliveras, van insistir en el
fet que el Masnou estava fent història. El públic assistent a la sessió
plenària de l’Ajuntament, que en
determinats moments havia omplert la sala, va celebrar l’aprovació amb entusiasme evident i onejant banderes estelades. En acabar
la sessió, assistents i regidors van
cantar, de manera espontània, El
cant dels segadors.

Punts aprovats al Ple ordinari d’octubre
A la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dijous 18 d’octubre de
2012, celebrada a la sala de sessions
de la casa consistorial, s’hi van aprovar els punts següents:
• Aprovació de l’esborrany de l’acta
del Ple ordinari del 20 de setembre
de 2012.
• Sol·licitud de compatibilitat. Es desestima la sol·licitud amb els vots a
favor de CiU (7 regidors), PSC (4 regidors), ICV-EUiA (3 vots), ERC-AM
(3 vots), PP (2 vots) i GIM (1 vots), i
l’abstenció de la regidora no adscrita.
• Aprovació del conveni de delegació
del SAD amb el Consell Comarcal del
Maresme. Aprovat per unanimitat.
• Aprovació del Protocol municipal per
als casos de violència masclista. Aprovat per unanimitat.
• Aprovació de la revisió de tarifes
de la concessionària del servei municipal d’aigua potable del Masnou,
SOREA (Societat Regional de Abastecimiento de Aguas, SA). Punt retirat
de l’ordre del dia.
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• Informe de morositat del segon trimestre de 2012. Els regidors en resten assabentats.
• Desestimació del recurs de reposició contra la convocatòria i els acords
adoptats al Ple extraordinari i urgent
de data 31 de juliol de 2012, interposat
pel Grup Municipal d’ICV-EUiA. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de
Govern (CiU i ERC-AM, 10 vots); en
contra del PSC (4 vots), ICV-EUiA (3
vots) i la regidora no adscrita, i l’abstenció del PP (2 vots) i el GIM (1 vot).
• Ratificació i convalidació dels acords
adoptats en la sessió plenària extraordinària i urgent celebrada el dia
31 de juliol de 2012. Aprovat amb
els vots a favor de l’Equip de Govern
(CiU i ERC-AM, 10 vots), el PP (2 vots)
i el GIM (1 vot); en contra del PSC (4
vots), ICV-EUiA (3 vots) i la regidora
no adscrita.
• Expedient de modificació del pressupost número 13/2012, per crèdit
extraordinari. Aprovat per unanimitat.

Punts d’urgència fora de l’ordre
del dia:
• Ratificació del Decret de 10 d’octubre de 2012 en virtut del qual s’aprova l’acord amb els representants
dels treballadors per complementar
les incapacitats temporals. Tant la
urgència com la proposta van ser
aprovades per unanimitat.
• Aprovar la revisió de tarifes de la
concessionària del servei municipal
d’aigua potable del Masnou, SOREA
(Societat Regional de Abastecimiento de Aguas, SA). La urgència va ser
aprovada per unanimitat. La proposta va ser aprovada amb els vots a
favor de l’Equip de Govern (10 vots);
en contra del PSC (4 vots), ICV-EUiA
(3 vots), el GIM (1 vot) i la regidora no
adscrita, i l’abstenció del PP (2 vots)
Mocions
• Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA sobre el dret a decidir. Aprovada amb els vots a favor de
l’Equip de Govern (CiU i ERC-AM, 10

vots), de tres regidors del PSC, d’ICVEUiA (3 vots) i la regidora no adscrita;
en contra d’un regidor del PSC, i l’abstenció del PP (2 vots) i el GIM (1 vot).
• Moció presentada per CiU i ERC
sobre la creació d’un estat propi per
a Catalunya. Aprovada amb els vots
a favor de l’Equip de Govern (CiU
i ERC-AM, 10 vots) i la regidora no
adscrita; en contra d’un regidor del
PSC i el PP (2 vots), i l’abstenció de
tres regidors del PSC, ICV-EUiA (3
vots) i el GIM (1 vot).
• Moció conjunta dels grups municipals del PSC, ICV-EUiA i GIM i de
la regidora no adscrita de l’Ajuntament del Masnou en què es demana
la modificació del tipus impositiu de
l’IBI i la convocatòria d’un Ple extraordinari per al debat de les ordenances fiscals per a l’any 2013. Aprovada
amb els vots a favor del PSC (4 regidors), ICV-EUiA (3 vots), PP (2 vots),
GIM (1 vots) i la regidora no adscrita,
i en contra de l’Equip de Govern (CiU
i ERC-AM, 10 vots).

Eleccions per al Parlament de Catalunya, el 25 de novembre

En memòria

L’Ajuntament ja treballa en col·laboració amb la Generalitat perquè tot estigui a punt per a les
eleccions per al Parlament de Catalunya del 25 de novembre. Al Masnou, el cens electoral és de
17.034 electors, que podran votar en una de les 26 taules que es disposaran als 14 col·legis electorals del municipi. De l’Ajuntament, durant la jornada electoral, treballaran 23 persones, entre
representants de l’Administració, personal informàtic, brigada de Manteniment, ordenances i
informadors del cens. Per vetllar perquè la jornada es desenvolupi amb total normalitat, també
treballaran dispositius de la Policia Local i Mossos d’Esquadra. En el moment de tancar aquesta
edició era previst que el 29 d’octubre es dugués a terme el sorteig dels membres de les meses.

El 12 d’octubre passat ens va deixar Jesús Miranda Beltran,
regidor de l’Ajuntament del Masnou
durant el període
2003-2007.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Carme Ruscalleda, protagonista
de la III Setmana del Vi DO Alella
El Masnou acull diversos actes relacionats amb el vi DO Alella, com un cinefòrum,
degustacions, maridatges, concerts i xerrades, celebrats en diferents equipaments i
locals dedicats a la gastronomia

MIREIA CUXART

E

l dilluns 24 de setembre,
la popular cuinera Carme
Ruscalleda va visitar el Masnou per oferir-hi una conferència sobre les matèries primeres
amb què més li agrada treballar al
seu restaurant, guardonat amb tres
estrelles Michelin. Ruscalleda va
defensar la qualitat de l’oferta dels
productors de proximitat durant la
seva intervenció, un dels actes més
destacats de la III Setmana del Vi DO
Alella, que es va dur a terme entre
el 21 de setembre i el 7 d’octubre.
Durant aquest període, en diverses
ubicacions del municipi es van fer
sessions de cinefòrum, xerrades i

La popular cuinera va explicar als assistents
quines matèries primeres prefereix per als
seus restaurants.

Vacants de places de cotxe i moto
als aparcaments municipals

Cursos que volen ajudar
a trobar feina
Des de Promoció Econòmica s’ofereixen propostes de
formació que orienten per inserir-se al món laboral

lia, 50, 1a planta) o bé podeu contactar-hi per correu electrònic:
p.economica@elmasnou.cat.

RAÜL ANDREU

A

l’aparcament del Mercat
Vell, actualment hi ha dues
places vacants de cotxe i
dues de moto, a les quals pot accedir
qualsevol persona que hi estigui interessada. Només cal presentar una
sol·licitud a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). El preu, d’acord amb les
ordenances fiscals vigents, és de 85
euros al mes.
D’altra banda, a l’aparcament de
l’Edifici Centre, ubicat a la planta -2,
del carrer d’Itàlia, 50, actualment hi
ha vint-i-vuit places vacants. També
hi pot accedir qualsevol persona que
hi estigui interessada presentant una
sol·licitud a l’OAC. El preu, d’acord
amb les ordenances fiscals vigents, és
de 65 euros al mes.
Si voleu més informació sobre
els pàrquings municipals, us podeu
adreçar personalment a la Unitat de
Promoció Econòmica (al carrer d’Ità-

Les persones interessades a llogar un dels
aparcaments s’han d’adreçar a l’OAC.

degustacions, sempre al voltant del
vi DO Alella.
Carme Ruscalleda va ser acompanyada per l’alcalde del Masnou,
Pere Parés; el president del Consorci
de la DO Alella, Andreu Francisco, i
el regidor de Promoció Econòmica
del Masnou, Quim Fàbregas. Aquesta prestigiosa cuinera va transmetre
les seves experiències i els seus
coneixements a les més de cent persones que van omplir el celler de la
masia masnovina del segle XIV Can
Teixidor, i va incidir en la importància de l’ús de productes naturals a la
cuina i en la riquesa dels productes
de proximitat.

Als mesos de novembre i desembre, des de la Regidoria de Promoció Econòmica s’ofereixen diverses
activitats per ajudar les persones en situació d’atur
a trobar feina. Es tracta dels cursos i itineraris de formació. En el moment de tancar aquesta edició, era
previst que, des del 29 d’octubre fins al 17 de desembre, es portés a terme un curs de treballador/a
de la llar. D’altra banda, amb el Consell Comarcal,
s’ha previst una formació per ajudar a preparar-se
per obtenir l’ACTIC (Acreditació de les competències
en tecnologies de la informació i la comunicació),
coneixements imprescindibles per incorporar-se al
món laboral d’avui dia i que proporciona la Generalitat, de la qual es faran dos cursos. Amb el mateix
objectiu, s’ofereix el programa Ocupabilitat per competències: construeix el teu projecte professional +
Capital competencial transversal. Consta de quatre
sessions, que es faran als matins, els dies 28 i 30 de
novembre, i 3 i 5 de desembre. Per a més informació, podeu contactar amb la Regidoria de Promoció
Econòmica, al carrer d’Itàlia, 50, 1a planta; o bé per
correu electrònic (p.economica@ elmasnou.cat) o per
telèfon (93 557 17 60).
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La Fira de Santa Llúcia es farà
entre el 6 i el 9 de desembre
El pati del Casino acollirà una cinquantena de parades de productes i serveis relacionats
amb el Nadal i un bon nombre d’activitats lúdiques relacionades amb la celebració

Quim Fàbregas

Regidor de Promoció
Econòmica

La Fira de Santa Llúcia és una oportunitat excel·lent per al comerç local,
per donar a conèixer els seus productes i arribar a possibles nous clients.
D’altra banda, per a la ciutadania suposa el tret de sortida a les activitats
vinculades amb el Nadal i són molts
els masnovins i masnovines que s’hi
acosten per gaudir de les activitats
programades i comprar els productes
que s’hi ofereixen.

“Queda’t”

La Fira marcarà el punt
d’inici de la
campanya
“Queda’t”
Punt de
trobada

Al pati del
Casino es
podran conèixer nous
establiments
i serveis del
municipi

MIREIA CUXART

E

l desembre i les celebracions
pròpies de Nadal començaran a la vila amb la celebració
de la Fira de Santa Llúcia, que
es farà els dies 6, 7, 8 i 9 de desembre
al pati del Casino. Organitzada per
la Federació del Comerç, la Indústria
i el Turisme amb la col·laboració de
l’Ajuntament del Masnou, la Fira
aplegarà, segons les previsions, una
cinquantena de parades, que oferiran productes i serveis. La meitat de
les parades seran de comerços del
municipi, per als quals la celebració

Una cinquantena de comerços oferiran els seus productes i serveis al pati del Casino.
de la Fira de Santa Llúcia suposa una
oportunitat d’oferir els seus productes
a possibles nous clients.
La Fira d’aquest any, que arriba
a la quinzena edició, també servirà
per començar la campanya de promoció del comerç local impulsada
per l’Ajuntament amb el suport de
la Federació. La campanya de Nadal
“Queda’t” tindrà un format similar a
la de l’any passat i els ciutadans que
comprin al comerç del Masnou, a
més d’obtenir una bossa reutilitzable
per anar a comprar, participaran en
el sorteig de vals per bescanviar en

diverses botigues. Al Punt d’Informació Municipal (PIMM), les persones
que hagin comprat a les parades
de la Fira podran recollir-hi la bossa
i omplir la butlleta per al sorteig.
Aquest any, al PIMM també es podran degustar vins de la DO Alella i
obtenir informació de les activitats
que es fan als municipis del Consorci
de la DO Alella. Per dinamitzar la
Fira, es programaran un seguit d’activitats organitzades per Gent del
Masnou, entre les quals cal destacar
la de fer cagar el tió i una cantada de
nadales.

XIV Trobada de Plaques de Cava

Nova edició d’una cita multitudinària i que omple d’activitat el carrer de Pere Grau

CEDIDA

El diumenge 25 de novembre, de 10 a 14 h, al carrer de Pere Grau se celebrarà una nova edició de la
Trobada de Plaques de Cava, que organitza Gent del Masnou amb la col·laboració de l’Ajuntament
del Masnou. Durant la jornada, es presentarà la nova placa de vaixells del 1800 de la marina de vela,
que enguany conté la silueta d’una embarcació anomenada Tartana. L’ampolla serà embotellada per
Caves Roura, d’Alella. Com a activitat complementària de la trobada, hi haurà un sorteig de lots de
cava i pastisseria per a les persones que comprin l’ampolla de cava d’aquest any. Tradicionalment,
la gran afluència de col·leccionistes i persones interessades en les plaques de cava fa que aquesta
jornada sigui una cita multitudinària i de gran dinamisme a la vila.
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L’escola Sagrada Família participa
en el projecte Connecting Classrooms

MIREIA CUXART

ran aquest curs i, ara, s’està preparant
la visita dels centres de Catalunya a
Glasgow. Es treballen projectes en
comú i s’analitzen els diversos punts
de vista que hi aporten els diferents
països. La màxima “Coneixent-nos i
intercanviant idees ens enriquim” és
la base de tot el projecte.

El centre masnoví és un dels deu escollits de Catalunya, amb d’altres d’Escòcia, Bòsnia i Polònia, amb la voluntat que els escolars creïn vincles entre ells i
coneguin altres cultures diferents de la pròpia.

L

’escola Sagrada Família va
rebre, durant la darrera setmana de setembre, la visita
de representants de cinc escoles de
Glasgow i de la cap de Desenvolupament de Projectes Internacionals
amb Escoles del Council de Glasgow. Aquesta escola masnovina
és un dels deu centres escollits de
Catalunya, juntament amb d’altres
d’Escòcia, Bòsnia i Polònia, per participar en el projecte Connecting
Classrooms, organitzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat i el British Council amb la vo-

Recepció

Els alumnes
escocesos
i els masnovins van
visitar l’Ajuntament

luntat de reunir escoles de diferents
nacionalitats i ajudar a crear lligams
entre elles. El dijous 27 de setembre,
la regidora d’Ensenyament, Noemí
Condeminas, juntament amb els
regidors Sílvia Folch i Eduard García,
va rebre tota la delegació en un
acte a la sala consistorial de l’Ajuntament. Condeminas va destacar la
riquesa del projecte i va afirmar que
“en un món tan globalitzat, accions
locals com aquesta tenen una gran
vàlua per als estudiants”.
Durant l’estada, s’ha treballat en
idees per als projectes que es tracta-

Noemí
Condeminas
Regidora
d’Ensenyament

És evident que cada vegada necessitem més eines i recursos que ens ajudin a estar a l’altura del que un món
cada vegada més global ens exigeix
des del punt de vista laboral, cultural i social. Per això és important que
formem els nostres escolars, perquè
no tinguin limitacions per accedir-hi,
i, en aquest sentit, programes com el
Connecting i el Comenious són molt
importants. Compten amb el nostre
suport perquè, a més de promoure
l’aprenentatge de llengües estrangeres, suposen un agermanament de
diferents maneres de fer i una eina
per enfortir vincles amb altres països.

Salut Pública prepara la ‘Guia sanitària 2013’

D

es del Departament de Salut
Pública de l’Ajuntament, s’està preparant la Guia sanitària i
de la salut 2013, un document que recull la informació de professionals que
exerceixen al Masnou en l’àmbit de
la sanitat i de la salut amb la intenció
de donar a conèixer a la població tots
els recursos de què disposa per vetllar
per la seva salut i el seu benestar.
Les persones d’aquest sector
que vulguin figurar-hi ho han de
sol·licitar –tant les que ja hi han
aparegut en edicions anteriors com
les que ho fan per primera vegada–

Ferran Flo

Regidor de Salut Pública

La Guia sanitària i de la salut vol posar en contacte els professionals de la salut amb la ciutadania. Volem que la nova Guia encara sigui més propera, per això n’hem canviat el format i, amb
la voluntat de millorar-ne la distribució, s’inclourà a les pàgines
centrals del butlletí municipal El Masnou Viu del mes de desembre. D’aquesta manera, arribarà a més famílies i, qui ho vulgui,
podrà separar-ne la guia i conservar-la durant tot l’any. Volem
animar tots els professionals que treballen en altres àmbits, no
únicament sanitaris, a formar part d’aquesta guia de la salut.

mitjançant una instància, a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (OAC), carrer de
Roger de Flor, 23, oberta de dilluns a
divendres de 8.30 a 14 h i dijous de
17 a 20 h. El termini de presentació
de les sol·licituds és fins al 30 de novembre de 2012.
A la guia hi poden sortir tant
els serveis inclosos dins de l’àmbit
sanitari –com ara centres mèdics,
odontològics, etc.– com d’altres
que també es poden incloure dins
de l’àmbit de la salut –com centres
esportius, de ioga, de teràpies naturals, dietètics, etc.
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Novembre, el Mes dels Infants

ARXIU AJUNTAMAENT

XXX

L’espectacle del Centre de Titelles de Lleida és una de les activitats destacades en
un programa ampli i divers que s’ha dissenyat de manera transversal

Els inflables, com el que es va instal·lar a la plaça de Marcel·lina de Monteys,
van ser una de les activitats més reeixides organitzades el 2011 per commemorar el mes dels drets dels infants.

C
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Algunes
activitats es
faran a l’Espai Familiar
“Ludoteca”, al
parc esportiu
de Pau Casals

CEDIDA

om ja és habitual, per
commemorar la Declaració
dels drets dels infants, que
va aprovar l’ONU el 20 de
novembre de 1959, l’Ajuntament ha
organitzat un seguit d’actes amb
els quals es vol reivindicar i recordar
la importància de la infantesa per a
qualsevol societat. Que els infants
de la vila del Masnou puguin gaudir
d’activitats que recorden el compromís internacional de vetllar pel seu
desenvolupament, la seva integritat
i la seva felicitat és l’objectiu principal del programa previst. L’actuació
del Centre de Titelles de Lleida,
amb l’espectacle El petit elefant, el
4 de novembre a les 18 h a l’Espai
Escènic Ca n’Humet, suposa l’inici
de les activitats. L’11 de novembre,

El muntatge ‘El petit elefant’ es farà el 4
de novembre, a l’Espai Escènic Ca n’Humet.

a les 11.30 h, al mateix equipament,
Carles Cuberes aproparà el públic
de totes les edats a la filosofia i els
fonaments del comerç just amb l’espectacle Karibú.
En un mes dedicat als drets dels
infants, també hi ha espai per a la
reflexió entre les persones que els
han d’assegurar. En aquest sentit,
s’ha organitzat una xerrada amb
la col·laboració de l’entitat La Fulla
sobre la prevenció del consum de
drogues en la infància i l’adolescència, que serà el 14 de novembre, a
Ca n’Humet, a les 18.30 h.
Un dels aspectes destacats de
la celebració d’enguany és que es
comença a posar en funcionament
un espai llargament desitjat, l’Espai
Familiar “Ludoteca”, ubicat a la pista
esportiva del parc de Pau Casals,
mentre se n’acaben de concretar els
detalls de l’ús futur. S’hi celebrarà
una gimcana adreçada als infants de
totes les edats que combina proves
esportives i de cuina. Serà el 18 de
novembre, a les 11 h.
I, per cloure el cicle, el 30 de novembre és previst un berenar i activitats de cloenda també a l’Espai Familiar “Ludoteca”, a partir de les 17.30 h.

Sílvia Folch

Regidora d’Infància
i Joventut

Tot i que els infants han de ser protegits cada dia de l’any, val la pena
organitzar un seguit d’activitats i
dedicar-los un mes concret, durant
el qual es tractin els temes més importants per al seu creixement des
de diversos aspectes. Aquest any,
s’afronta aquest repte transversalment, i, a través del joc i l’entreteniment, tractem temes tan importants
com la salut, el comerç just, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació per raó de sexe.

Projectes de Joventut per a instituts i
escoles de secundària per al curs 2012-2013
El PIJ vol esdevenir una eina útil d’informació pel jovent del municipi

L

a Regidoria de Joventut, mitjançant el Punt d’Informació
Juvenil (PIJ), arrenca un curs
més el Programa d’informació i dinamització als centres d’educació secundària (PIDCES) i el de corresponsals, adreçats als joves estudiants dels
diferents centres del municipi.
Quant al Programa de corresponsals, la Regidoria, mitjançant el
PIJ, estableix una relació directa amb
joves que representen els centres
on estudien. Aquests nois i noies
esdevenen un enllaç entre el PIJ i els
seus companys i companyes. Per dur
a terme aquesta activitat, el corresponsal ha de visitar el PIJ una tarda al
mes i recollir-hi tota la informació que
pugui tenir qualsevol relació o interès
amb els joves, i n’ha de fer difusió al
seu institut o centre de secundària.
També fa de portaveu de totes les
propostes, idees i opinions dels seus
iguals. D’aquesta manera, la Regidoria de Joventut s’assabenta de les
inquietuds d’una gran part del jovent
de la vila. Com a reconeixement de la
tasca que fan i per posar en relleu la

seva importància, la Regidoria organitza diverses activitats adreçades als
corresponsals.
En el cas del programa PIDCES, és
la informadora del PIJ qui es trasllada
els dies establerts als diferents centres escolars perquè el jovent pugui
fer-li les consultes que vulgui en el
temps de descans o bé durant les
tutories que s’hagin pactat. Aquesta
iniciativa no només suposa un acostament descentralitzat del servei als
estudiants, sinó que també serveix
perquè puguin conèixer els recursos
de què poden disposar a la ubicació
habitual del PIJ, a Ca n’Humet (carrer
de Fontanills, 73-77).
El PIDCES és una iniciativa de
l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina del Pla Jove oberta a tots els municipis de la província de Barcelona.
Durant el mes de novembre,
la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament del Masnou programarà
reunions amb els diferents centres
per presentar-los ambdós projectes i
posar-los en marxa.

VANESSA PONS

El Punt d’Informació Juvenil (PIJ), que ofereix
molta informació i recursos per al jovent del municipi, es troba a les instal·lacions de Ca n’Humet.

El jovent i els infants de la vila celebren la Castanyada 2012

AJUNTAMENT

L

a Regidoria d’Infància i Joventut ha previst un seguit d’actes
per celebrar la Castanyada al
Masnou entre l’1 i el 4 de novembre.
Els més petits, el dia 1, entre les 17.30
i les 19.30 h, a l’Espai Familiar “Ludoteca”, del parc esportiu de Pau Casals,
rebran la visita de la Maria Castanyera,
que els oferirà castanyes. Per a aquesta activitat, l’Ajuntament compta amb
la col·laboració de l’entitat Lleureka,
que s’ha encarregat d’ambientar l’espai amb tallers infantils, organitzats
els dies 20 i 27 d’octubre (aquest
darrer en previsió). El 4 de novembre
és previst, amb la col·laboració de l’AE
Foc Nou, un taller de titelles de castanyeres. Serà de 16 a 18 h.

Els dies 20 i 27 es van programar activitats infantils al nou Espai
Familiar del parc esportiu de Pau Casals.

Pel que fa als joves, en el seu programa hi ha un protagonista principal: la por, íntimament lligada a la
celebració del Halloween. Els dies
1 (de 19 a 21 h) i 2 (de 22 a 24 h) de
novembre, amb la col·laboració de
l’Associació Juvenil de Teatre del
Masnou (AJTEM), a Ca n’Humet hi
haurà un túnel del terror, i el dia 3,
entre les 23 i les 2 h, se celebrarà la
Zombie Party, amb la col·laboració
de Metròpolis.
Abans d’aquests actes, la colla de
Diables del Masnou celebrarà el Castanyot, el 31 d’octubre, que començarà a les 19.30 h a la plaça d’Ocata i
acabarà a l’Altell de les Bruixes, on hi
haurà contacontes amb castanyes.
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Activitats per manifestar-se contra
la violència masclista
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MIREIA CUXART

D

es de la Regidoria d’Igualtat
i Drets Civils, un any més,
s’ha programat una sèrie
d’activitats per commemorar el 25 de
novembre, el Dia Internacional contra
la Violència de Gènere. Per animar la
ciutadania a participar-hi i informar-la
perquè prengui consciència d’aquesta
problemàtica, que afecta la nostra
societat des de diferents perspectives,
diverses regidories de l’Ajuntament
han organitzat activitats de manera
transversal. La primera serà el 18 de
novembre, d’11 a 13 h, i consistirà
en una gimcana que porta per lema
“Infants, jugueu plegats!”, en la qual
es combinen jocs esportius i de cuina
per desfer tòpics sobre els rols socials
i familiars. Aquesta activitat es farà a la
pista esportiva del parc de Pau Casals.
També pensant en els més petits,
s’ha programat L’Hora del Conte per
al 23 de novembre. La Biblioteca Joan
Coromines n’acollirà una sessió amb
l’objectiu de fomentar, a partir de narracions breus, els valors del respecte
i la igualtat, amb la companyia Les
gates gatunes.
Per oferir una reflexió més directa
i afrontant la problemàtica de la violència que s’exerceix vers les dones, la
sala de conferències de l’equipament
cívic Els Vienesos acollirà, el 28 de novembre, a les 19 h, la conferència debat “La violència masclista, els camins
per sortir-se’n”, a càrrec de la psicòloga
del col·lectiu El Safareig Laia Rosich.
I per finalitzar el programa, el 30 de
novembre és previst celebrar l’acte
central de la campanya. Serà llavors
quan es presentarà a la ciutadania el
Protocol municipal per als casos de violència masclista, aprovat al Ple del 18
d’octubre. A més a més, també es farà
la lectura del manifest del Dia Internacional, acompanyat per una actuació
musical i de la ja tradicional encesa
d’espelmes en record de les dones
que han estat víctimes de la violència
masclista.
Paral·lelament a la celebració dels
actes, des de la Regidoria d’Igualtat i
Drets Civils es faran tallers de sensibilització amb alumnes i persones usuàries de centres educatius com el Centre Obert, el Centre de Formació per a
Persones Adultes del Masnou (CFPAM)
i el Punt d’Informació Juvenil (PIJ)

L’encesa d’espelmes sempre aconsegueix una bona participació, com la del 2011.

Actes

La campanya inclou actes infantils, una xerrada
i la lectura del
manifest

La regidora d’Igualtat i Drets Civils,
Noemí Condeminas, anima la ciutadania perquè participi en els actes:
“Aprofito per convidar tota la ciutadania als actes que es faran al voltant
del 25 de novembre, que, a més
de donar continuïtat al compromís
municipal, serveixen per visualitzar
aquesta greu problemàtica social,

que no només afecta les dones que
pateixen violència, sinó també les
seves famílies.” La regidora també
ha destacat que el Protocol contra
la violència masclista és un pas més
endavant en el compromís de l’Equip
de Govern de millorar en la intervenció, l’ajut i el suport a les dones que
pateixen aquesta xacra.

Aprovació del nou ‘Protocol per als casos de violència
masclista del Masnou’
El Ple de l’Ajuntament va aprovar, durant la sessió del 18 d’octubre i amb els vots a favor de totes les forces que integren el consistori, el nou Protocol per als casos de violència masclista del Masnou. Aquest nou
document introdueix una sèrie de canvis en el que es va aprovar el 2008 i s’hi han incorporat serveis nous
que ara també prenen part en el procediment d’assessorament i guia en els casos en què es presenta una
denúncia o es detecta un cas de violència masclista al municipi. Aquest Protocol pretén ser una eina de
treball per a professionals i s’hi defineixen les línies d’actuació davant les diferents manifestacions d’aquest
tipus de violència, des d’un punt de vista interdisciplinari, al municipi del Masnou. Els serveis que s’han
incorporat en aquesta nova edició són el Centre d’Informació i Recerca de la Dona (CIRD), Salut Pública,
Ensenyament, i el Programa salut i escola.
Altres canvis destacats al Protocol són: el nom, ja que per llei ja no es parla de violència de gènere sinó de
violència masclista; les descripcions de les tasques que han de fer els departaments que s’hi han incorporat;
l’establiment de nous circuits de treball intern dels professionals i dels departaments que hi prenen part;
l’actualització dels objectius, entre els quals s’ha reforçat el treball en xarxa, que és un dels potencials més
grans del protocol, i s’han actualitzat els recursos externs de suport.
Segons les planificacions de la Regidoria, el nou protocol es podrà fer públic i repartir entre els professionals implicats perquè el coneguin durant l’acte central de la campanya del Dia Internacional Contra la
Violència Masclista, el 30 de novembre de 2012.

Un servei per fomentar
el lloguer social
A més a més de posar en contacte les dues parts implicades, l’OLH
ofereix altres recursos tant per als llogaters com per als propietaris

A

mb l’objectiu de pal·liar les
dificultats d’alguns sectors
socials per accedir al mercat
de lloguer d’habitatges, l’Ajuntament
del Masnou, mitjançant l’Oficina Local d’Habitatge (OLH), ofereix un servei de borsa d’habitatge social. D’una
banda, es facilita la recerca d’un habitatge adequat a les necessitats de
les persones que vulguin llogar-ne
un, mentre que, de l’altra, es vetlla
per la seguretat i la tranquil·litat dels
propietaris dels habitatges. A més a
més de posar en contacte totes dues
parts, aquest servei ofereix altres
recursos tant per als llogaters com
per als propietaris. En el primer cas,

el programa de lloguer social preveu
que des de l’OLH es faciliti tota la
informació i l’assessorament necessaris sobre el procediment del lloguer,
però, a més, també s’ajuda i s’informa
sobre els diversos ajuts i subvencions
a les quals es pot accedir per fer front
a les quotes. Igualment, els propietaris també poden rebre la informació
necessària i el suport per accedir a les
subvencions d’altres administracions
a què poden optar.
L’Oficina Local d’Habitatge es
troba a l’edifici consistorial, al passeig
de Prat de la Riba, 1, i el seu horari és
de dilluns a divendres de 9 a 14.30 h i
els dijous de 17 a 20 h.

Facilitats

L’OLH facilita
la recerca d’un
habitatge
adequat per
als llogaters,
i vetlla per la
seguretat i la
tranquil·litat
dels propietaris dels habitatges

Eduard Garcia

RAMON BOADELLA

Regidor d’Habitatge

En un moment de crisi econòmica com
l’actual, l’OLH esdevé una eina més a
favor dels més necessitats. Tenint en
compte els pisos buits que hi ha, el
lloguer social pot resultar una bona
sortida per a les dues parts implicades:
els propietaris obtenen uns llogaters
amb garanties, a la vegada que els llogaters poden accedir a un habitatge
amb determinades facilitats.

Pla integral de control del mosquit tigre
Tal com s’ha anat informant des de diferents mitjans, l’Ajuntament està duent a terme el Pla integral de
control del mosquit tigre, que inclou un seguit d’actuacions per implantar i donar a conèixer a la ciutadania
les mesures de control per reduir la cria i l’expansió d’aquest insecte al municipi.
Un dels punts de major risc és el cementiri, ja que els nombrosos gerros per posar-hi les flors afavoreixen la proliferació d’aquest mosquit. Per això, els tractaments insecticides que s’hi puguin realitzar no són
suficients i cal la col·laboració de tothom per aconseguir reduir la població d’aquest insecte.
De moment, des que es va detectar la presència de mosquit tigre al Masnou, ja s’han realitzat dos
tractaments al cementiri municipal, però cal recordar que la prevenció és el més efectiu.
Tenint en compte que s’apropa la diada de Tots Sants, l’Ajuntament proposa un seguit de mesures
preventives que cal prendre al cementiri.

OAC
Campanyes
en marxa
a l’Oficina
d’Atenció
Ciutadana

• Presentació d’instàncies per
aparèixer a la Guia sanitària.
Fins al 30 de novembre.

Les càpsules
monodosi
de cafè, a la
deixalleria
Des d’aquest estiu
passat, ja es poden
portar les càpsules
monodosi de cafè
(tipus Nespresso) tant
a la Deixalleria fixa
com a la mòbil. L’Ajuntament remarca la
importància d’aquesta
novetat, ja que suposa
un avenç quant a la
recollida selectiva.
Igualment, recorda la importància de no llençar les càpsules
monodosi de cafè als contenidors
de l’orgànica, ja que no és la destinació correcta per a aquest residu
i fa baixar la qualitat de la fracció
orgànica recollida, que després es
converteix en compost.

• En el cas que utilitzeu rams amb flor tallada, és convenient substituir l’aigua per elements com gels o esponges
ben ajustades al pot, que ajuden a mantenir la humitat
necessària per mantenir viva la flor i eviten les acumulacions d’aigua.
• Si poseu plantes en jardineres o testos, eviteu col·
locar-hi el plat de recollida d’aigua.
• En el cas de rams fets amb flor artificial, feu un forat al
gerro o recipient per evitar l’embassament d’aigua en
períodes de pluges.
• En tots els casos, buideu almenys una vegada a la setmana els gerros i els recipients que acumulen aigua.
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Selecció de vins, licors, caves,
cerveses, pizzes artesanes,
embotits, xocolates i alimentació
gurmet en general.
Informa’t de totes les degustacions, tasts i cursos
al nostre web o a través de Facebook.
Recorda: cada cap de setmana, tastet dels nostres productes.

Tenim tot tipus de garlandes i guarniments
per il·luminar el teu Nadal

Passeig Roman Fabra, 25 08320 El Masnou Tel. 93 178 22 97
info@elrebostdelsentits.es www.elrebostdelsentits.es

Fem tota classe d’arranjaments
de roba, bosses, cinturons, etc.
Treballem amb tot tipus de teixits.
Posem números, noms en vinil i
també fem brodats.

PRIMERA VISITA, ORTOPANTOMOGRAFÍA
Y PRESUPUESTO SIN CARGO
• Experiencia
• Profesionales cualificados
• Trato personalizado
• Flexibilidad horaria

Ens trobaràs al c. Capità Mirambell, 44 (baixos) del Masnou
Tel./Fax: 93 555 11 94 - Adreça electrònica: gag11@hotmail.es
Horari: de 7 a 15 h i de 18 a 20 h.

BOLETADA
2012

• Tecnología de vanguardia
• Modernas instalaciones
• Todas las especialidades
• Financiación a medida

C/ Navarra, 26-28, local · El Masnou
info@bukal.es · www.bukal.es

Tel. 93 555 12 48

CIVIL / PENAL / LABORAL / TRIBUTARIO
www.masnou-asesorialegal.es

Dia 24 de novembre
a partir de les 13.30 h
Vine al Bar del Mercat
Vell a la tarda de dilluns
a divendres o el cap de
setmana tot el dia
i apunta-t’hi.

Tel. 935 55 85 95 / 659 19 42 56
C/ Frederic Mompou, 2 - 08320 El Masnou

També pots entrar en
el nostre Facebook

B
D
M
V

AR
EL
ERCAT
ELL

Plaça del Mercat Vell
Tel. 93 540 93 84
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MENÚ PER A GRUPS · CUINA DE MERCAT
bardelmercatvell

Pg. Prat de la Riba, 64 (N-II) · El Masnou
Tel. 93 555 13 04 · www.restaurantpledebo.com

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Imatges
del record
Els orígens de la primera fàbrica del vidre
es poden ubicar a la zona del torrent
Umbert, en uns terrenys que va adquirir
la família Dachs, l’any 1932, al camí del
cementiri. Els terrenys eren propietat de
la Companyia de Jesús i van ser expropiats als jesuïtes, com la resta de propietats
d’aquesta comunitat arreu d’Espanya.
D’altra banda, l’octubre del 1931, Vicenç
Pedret i Torrents, treballador de la fàbrica
Dachs, juntament amb altres companys,
va crear la Cooperativa Obrera La Primitiva. Els fundadors van ser Vicenç Pedret,
Josep Pedret, Josep Artieda i Ernest
Colom, als quals es van afegir altres socis, com Ramon Catalán, Francisco Sans
i, posteriorment, Demetrio Martínez,
Marcos Morales, Amadeu Reula, Antonio
Sánchez, Ramon Rosanes i Paco Muñoz.
En total eren vint-i-dos socis.
Un any més tard, el 31 de desembre
de 1932, la Cooperativa passà a anomenar-se La Primitiva, SL, composta per onze

socis, i mantenia les persones fundadores.
Inicialment, la fàbrica era molt petita i
es trobava al carrer del Capità Maristany
cantonada amb el carrer de Santiago
Rusiñol. A partir de l’any 1940, els set socis
que quedaven –Ernest Colom, Ramon Ca-

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

Joan A. Ibarra pregunta:
Veig contínuament que, en determinats carrers,
com és el cas del de Califòrnia, els veïns deixen
les bosses d’escombraries al mig del carrer. Em
sembla molt poc higiènic i em sorprèn que els
camions que fan la recollida hagin de recollir
una per una aquestes bosses. El contenidor més
proper a aquestes cases el tenen a uns cent metres. És veritat que se’n podrien posar més, però
tampoc no els tenen gaire lluny. Per què es permet aquesta situació?

Jordi Matas, regidor de Medi Ambient
i Paisatge, respon:
És un costum que ha arrelat entre alguns veïns
des de fa anys. És cert que hi ha contenidors a
prop i properament volem fer una campanya de
sensibilització.

talà, Francisco Sanz, Josep Artieda, Josep
Pedret, Vicenç Pedret i Tomàs Ferrer– van
comprar diferents fàbriques que van regentar ells mateixos: a Vallirana, la família
Pedret; a l’Hospitalet, la família Colom, i a
Collblanc, la família Artieda.

Tema suggerit per Júlia Artieda. Imatge: Obres d’ampliació
de la fàbrica del vidre Ramon
Clemente, el 1963. Foto cedida per Gerard Poch, del llibre
El Masnou abans del 2000, un
segle en fotografies.

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

M’agrada

M’agrada el mural que els
veïns del carrer de Sant Rafael han fet possible i que
millora encara més un dels
racons més entranyables i
especials del municipi. El
mural es va inaugurar durant la darrera Festa Major
i manté viu el lema de la
celebració “Fem història”.
Rita Terradas

No m’agrada

No m’agraden aquestes
escales que comuniquen
el carrer de la Nau amb el
passeig de la Constitució,
per on cada dia baixen a
l’escola els nens acompanyats per pares i avis, amb
por de caure per les relliscades a causa del mal estat
en què es troben. I no us
ho explico si plou!
Núria Blázquez
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EN PORTADA

El Masnou treballa amb
una nova empresa de jardineria
des del mes d’octubre
RAÜL ANDREU

Durant la jornada laboral, primer es realitzen les tasques de neteja, com ara recollir la
brossa de les papereres, escombrar, i retirar papers i excrements de gossos, gats o d’altres
animals. Un cop realitzada la neteja, es fan les tasques pròpies de manteniment de jardineria, com ara plantar, esporgar o revisar el manteniment de les instal·lacions de reg

E

l Ple del 19 de juliol va
adjudicar el servei de jardineria a l’empresa UTE
Jardins Masnou, que havia
resultat la guanyadora del procés
administratiu d’adjudicació dut a
terme per l’Ajuntament. Des de l’1
d’octubre, aquesta empresa assumeix la responsabilitat de mantenir
i netejar els parcs, els jardins municipals, els talussos i les jardineres, i
també s’encarrega de l’esporga i els
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tractaments fitosanitaris de l’arbrat
del municipi. Dins d’aquest servei,
s’hi engloben els treballs de manteniment comuns a tots els espais
(la neteja diària, el manteniment
del reg, els tractaments fitosanitaris i els adobaments) i els treballs
de manteniment específics (tractaments de les diferents gespes
i prats, arbrat, plantes herbàcies,
jardineres, i tanques vegetals i arbustives).

Zones

La vila es
divideix en
tres àrees per
abordar la
feina

Qui ho fa possible?
Totes aquestes tasques les du a terme
un equip de vuit persones que treballen de dilluns a divendres a temps
complet: un encarregat, tres oficials
jardiners i quatre auxiliars jardiners.
Els caps de setmana, dos auxiliars
jardiners fan un repàs de neteja a tots
els parcs. A més a més, hi ha un tècnic
superior en gestió i organització dels
recursos naturals i paisatgístics amb
una dedicació del 50%.

Maquinària
A la convocatòria del concurs, es va
exigir que l’empresa guanyadora de
la licitació aportés maquinària nova.
Com a novetat principal, i per ser
coherents amb les polítiques mediambientals exigides, les segadores
grans són del tipus Recycling, que
fan possible que no s’hagin de recollir les restes de la sega. D’aquesta
manera, es redueix el temps destinat a la sega i se’n guanya per poder
realitzar altres tasques. En total,
entre les segadores, un motocultor
petit, una desbrossadora mitjana,
les retallabardisses, les motoserres
i els vehicles, l’Ajuntament disposa
d’una trentena d’efectius mecànics.
La neteja del dia a dia
En el moment d’abordar la feina de
neteja i manteniment de la jardineria, el municipi queda dividit en tres
àrees, a cadascuna de les quals es
destina una brigada composta per
dos o tres jardiners, depenent de
la zona. Durant la jornada laboral,
primer es realitzen les tasques de
neteja, com ara recollir la brossa de
les papereres, escombrar, i retirar
papers i excrements de gossos, gats

Civisme

L’Equip
de Govern
remarca la
necessitat
d’aconseguir
la implicació
de la ciutadania per
assegurar
el bon estat
dels jardins
i parcs del
Masnou

o d’altres animals. Un cop realitzada
la neteja, es fan les tasques pròpies
de manteniment de jardineria, com
ara plantar, esporgar o revisar el
manteniment de les instal·lacions
de reg. Actualment, ja es prepara
la campanya d’esporga de l’arbrat
municipal, que començarà al mes
de novembre.
El civisme, imprescindible
Segons ha manifestat l’Equip de Govern en diverses ocasions, el contracte de jardineria, així com les tasques
del Departament de Manteniment,
es troben entre les preocupacions
principals de la gestió municipal, ja
que han d’assegurar la conservació
i el bon estat dels carrers i els espais
públics de la vila. En aquest sentit,
tant el regidor de Medi Ambient i Paisatge, Jordi Matas, com tots els seus
companys de govern remarquen la
necessitat d’aconseguir la implicació
de la ciutadania per assegurar el bon
estat dels jardins i parcs del Masnou.
Sense la responsabilitat dels veïns i
veïnes, els esforços de l’Administració
no seran mai suficients per aconseguir l’objectiu d’una vila neta i ben
conservada.

Jordi Matas
Regidor de
Medi Ambient
i Paisatge

Així com en l’anterior Masnou Viu
parlàvem de la recollida de mobles i
voluminosos, en aquest número destaquem un altre tema prou important
i motiu de preocupació per molts vilatans: el manteniment de les nostres
zones verdes. L’incivisme i la manca de
respecte per la flora i els parterres és
una lluita que entre tots hem de poder guanyar. Tenim més recursos per
podar els arbres gràcies al concurs,
cosa que vol dir que podrem fer més
arbres que fins ara; podrem cuidar
més palmeres; arranjarem zones per
millorar-ne el reg, etc. Els passejos, els
parcs infantils, i els carrers principals
i secundaris, tots tenen per nosaltres
la importància de poder oferir una
imatge d’un poble més cuidat, però
sense la col·laboració de tothom no
serà possible, per molts mitjans que
hi dediquem. Tenim un repte molt
important, perquè hem d’aconseguir
els propers anys capgirar la imatge del
poble i fer-lo més verd. Comptem amb
vosaltres.

RAÜL ANDREU

Dotació. Un equip de vuit persones treballa
de dilluns a divendres: un encarregat, tres
oficials jardiners i quatre auxiliars jardiners.
Els caps de setmana, dos auxiliars jardiners fan
un repàs de neteja a tots els parcs.
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CULTURA

Les IV Jornades
de Fotografia
Creativa
se centren
en el cinema
Una mostra de les instantànies de
Luis Buñuel i una taula rodona amb
fotoperiodistes prestigiosos, entre
les propostes més destacades

O

rganitzades per l’Associació
Fotogràfica del Masnou (FEM)
i l’Ajuntament, les IV Jornades
de Fotografia Creativa, tindran com a
eix temàtic la relació entre el cinema i
la fotografia, i se celebraran entre l’1 i
el 4 de novembre. Durant aquests dies,
el programa ofereix una sèrie d’activitats diverses i adreçades tant al públic
en general com als professionals
d’aquest àmbit, i inclouen exposicions,
tallers, xerrades i visites guiades.
Entre les propostes més interessants, es troba l’exposició que reuneix les fotografies que Luis Buñuel
va fer durant el seu exili mexicà. Es
podrà veure fins a l’1 de desembre
a la Sala Joan Comellas del Museu
Municipal de Nàutica del Masnou, on
compartirà espai amb obres del prestigiós fotoperiodista Paco Elvira (“Irlanda del Nord, 25 anys. Del Bloody
Sunday a l’arc de Sant Martí”) i de Fi-

Mostres

Les exposicions es podran visitar
fins a l’1 de
desembre
Prestigi

S’hi podran
veure obres
de Paco Elvira i de Fiona
McLaughling

CEDIDA

ona McLaughling (“Reflexos”). També
destaca la taula rodona del dia 2, que
tindrà lloc després de la inauguració
oficial de les Jornades per part de
l’alcalde del Masnou, Pere Parés; el
regidor de Cultura, Jaume Oliveras, i
el president de la FEM, Ricard Villarrubia. En aquesta tertúlia intervindran
Javier Espada, cineasta i director del
Museu Luis Buñuel de Calanda; la periodista Rosa Maria Calaf; Paco Elvira,
i el periodista Juan Ferrer. Totes les
seves intervencions seran moderades pel fotògraf establert al Masnou
Héctor Zampaglione, que és el coordinador de les Jornades. També al
voltant del cinema es farà un concurs
i una exposició col·lectiva amb obres
dels membres de la FEM.
Durant els dies 3 i 4 de novembre,
es duran a terme els tallers, a càrrec
de Paco Elvira i Roger de Marfà. A més
a més, hi haurà visites guiades per les

exposicions, ubicades en diverses sales i locals (públics i privats) de la vila i
d’Alella. Tota la informació de les jornades es pot consultar a la pàgina web
de l’Ajuntament: www.elmasnou.cat.

Jaume
Oliveras
Regidor de Cultura

Aquesta quarta edició de les Jornades consolida la iniciativa de la FEM.
La proposta d’aquest any ofereix una
sèrie d’exposicions, conferències i tallers de primer nivell, i no només per
als qui es dediquen a la fotografia.
Han aconseguit consolidar un punt
de trobada i de referència amb la
fotografia com a expressió artística i
compromís social.

Jaume Cabré visita la Biblioteca Joan Coromines

El 12 de novembre, parlarà del reeixit ‘Jo confesso’ i de tota la seva producció literària

CEDIDA

Dintre del cicle Trobades amb..., organitzat per la Biblioteca Joan Coromines i la Institució de les Lletres
Catalanes, l’escriptor Jaume Cabré visitarà la Biblioteca masnovina el 12 de novembre. A partir de les 19 h,
l’autor, amb una gran projecció tant dintre de Catalunya com internacionalment, parlarà del seu darrer i
reeixit llibre, Jo confesso, una novel·la de novel·les que s’articulen al voltant d’un violí del segle XVIII, i tota
la seva trajectòria literària, durant la qual ha aconseguit èxits tan notoris com el de la novel·la adaptada a
la televisió Les veus del Pamano.
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Titelles, teatre, jazz i ball
a l’Espai Escènic Ca n’Humet

L’Ajuntament i Gent
del Masnou preparen
exposicions sobre la
nevada del 1962

El 9 de desembre, la Big Band Jazz del Maresme
es proposa fer ballar tothom

Les persones que hi vulguin col·laborar
poden cedir imatges i documents
relacionats per ampliar les mostres

L

G

ent del Masnou i l’Ajuntament preparen una exposició doble al voltant de les nevades del 1961,
un fenomen meteorològic extraordinari que
encara és present a la memòria de molta gent. Quan
se’n compleixen cinquanta anys, l’entitat i el consistori
volen recordar les imatges que la neu va deixar al paisatge de la vila. Per això, fan una crida a la ciutadania
perquè hi col·labori amb la cessió d’imatges i documents, que completaran el material gràfic que forma
part de l’arxiu fotogràfic municipal. L’exposició doble
–amb una part a la seu de Gent del Masnou i una altra
a la Sala Joan Comellas de l’Edifici Centre– es podrà
visitar entre el 15 de desembre i el dia 12 de gener.

CEDIDA

‘Yvonne, princesa de Borgonya’ està
interpretada pels alumnes de l’Aula
de Teatre de la Universitat Pompeu Fabra.
resme, la qual, el dia 9 de desembre,
s’ha proposat fer ballar tots els assistents a ritme del millor jazz.
Les entrades es poden comprar
dues hores abans a la taquilla de
l’Espai Escènic i, per a alguns espectacles, al portal comercial www.quedat.
cat. En el moment de tancar aquesta
edició hi havia prevista per al 27 i el
28 d’octubre l’actuació de Pep Bou.

CEDIDA

’Espai Escènic Ca n’Humet
continua immers en la seva
segona temporada estable.
El dia 4 de novembre, a les 18 h, és
prevista la representació d’El petit
elefant, a càrrec del Centre de Titelles
de Lleida. La setmana següent, el 10
de novembre, a les 22.30 h, serà el
torn del jazz fusionat amb altres tendències, a càrrec de la formació Qui
és l’Últim?, que presenta un conjunt
de composicions pròpies amb les
quals ha aconseguit un bon nombre
de seguidors fidels. El següent espectacle programat passa de la música
al teatre, amb un text considerat un
clàssic de la dramatúrgia universal,
l’autor del qual, Witold Gombrowicz,
reflexiona sobre els efectes que una
jove apàtica i sense encants provoca
al seu entorn. Es tracta d’Yvonne, princesa de Borgonya, que es representarà
el 18 de novembre, a les 19 h.
L’espectacle previst per al 24 i el 25
de novembre, Chicago, s’ha cancel·lat
perquè Ca n’Humet és espai electoral,
per la qual cosa no s’hi pot dur a terme cap tipus d’activitat aquell cap de
setmana. Sí que continua programada,
en canvi, l’obra de teatre El professional, de Dusan Kovacevik, portada a escena pel GAT. Serà el cap de setmana
de l’1 i el 2 de desembre (el dissabte a
les 22 h i el diumenge a les 19 h).
També dintre del mes de desembre actuarà la Big Band Jazz del Ma-

Les mostres recolliran fotos aportades per la ciutadania,
amb imatges d’una vila pràcticament irreconeixible, coberta
per la neu.

Nous materials i activitats didàctiques al Museu de Nàutica

Les propostes noves d’aquest equipament municipal promouen el coneixement de la vila i el patrimoni
La Regidoria de Cultura impulsa una proposta nova amb l’objectiu de fomentar
el coneixement i la difusió del patrimoni local. Des del Museu Municipal de Nàutica del Masnou i l’Arxiu Municipal s’han elaborat uns materials didàctics que
aporten novetats respecte a l’oferta anterior. D’una banda, s’ofereixen tallers
nous, com l’activitat “Del mar a taula”, que consta d’una visita al Mercat Municipal i al Museu, o bé la gimcana al Museu “Vine a aprendre anglès amb el capità
Mirambell” o el “Taller del modernisme”. De l’altra, també s’han elaborat dossiers

i documents nous, tant per a l’alumnat com per al professorat. A més a més,
s’han aplicat nous preus públics amb descomptes per a les escoles o persones
residents al Masnou, i totes les activitats es poden adaptar a les necessitats
de cada escola. Moltes d’aquestes activitats estan adreçades tant als centres
educatius com a grups interessats. Per a més informació, es pot consultar el web
municipal www.elmasnou.cat/museunautica, trucar al Museu al telèfon 93 557
18 30 o bé enviar un correu electrònic a l’adreça museu.nautica@elmasnou.cat.
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Jul’s

ESPAI DE BELLESA

Sant Felip, 34 · El Masnou · Tel. 93 540 96 31

A aquest benestar li afegim la fusió de tècniques infal·libles:
FACIALS:

CORPORALS:

Aparatologia d’última generació.
Cosmetologia avançada.
Tractaments com el Golden Skin (or i caviar), de perles,
d’àcid hialurònic, revitalitzant Energy Vitamin, Gmstore
(treballant amb pedres precioses), Bm acid glycolic...
Tots aquests tractaments seran treballats
amb l’especialitat del shiatsu.

Combinem les últimes tecnologies,
la més innovadora cosmetologia
i la línia dietética del Centro
Mességué per obtenir els millors
resultats.
Lipocavitació, electroestimulació,
pressoteràpia, plataforma vibratòria
Xwell, criolipòlisi alternats amb cosmètica, com fangs o argiles
riques en oligoelements i minerals.

La combinació de l’aparatologia, cosmètica i el protocol
de treball fan dels nostres tractaments un ritual de bellesa
amb resultats des de la primera sessió.

Al nostre espai tenim passió
per la bellesa. Estar bé amb la
nostra imatge ens trasllada a
un pla energètic més positiu.
Per això cuidem tots els detalls
de l’entorn: la música, la temperatura, la llum, l’aroma...
VINE A CONÈIXER EL
TEU ESPAI DE BELLESA,
BENESTAR I RELAX

Tenim la millor cosmètica i l’última
tecnologia per ajudar-te a aconseguir
la teva millor silueta!
Tractaments spa / Fotodepilació / Cursos de
maquillatge / UVA / Assessorament d’imatge /
Depilació amb cera / Tractaments mans i peus
Aprofita els descomptes amb els abonaments

pollastres a l’ast
menjars preparats
begudes

Plantes d'interior i exterior.
Testos, terres i llavors.
Productes fitosanitaris.
Flors naturals (per encàrrec).
Flors artificials.
Planter d'hortalisses.
Llenya i carbó vegetal.
Articles de regal.
C/ Pompeu Fabra, 24-26 - 08320 El Masnou - Tel i fax 93 540 29 05
cj.cancasas@hotmail.com - www.cancasas.com

llaminadures
gelats

Pg. Roman Fabra, 44 - El Masnou - Tel. 93 540 30 50
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Divendres, dissabtes
i vigílies

ESPORTS

Les inscripcions per
a la cursa de Sant Silvestre
es faran al novembre

CEDIDA

Miquel Merino i Fina
Fernández, sotscampionS
de Catalunya de ball llatí

Merino i Fernández, durant la competició.

CEDIDA

La parella masnovina de ballarins formada per Miquel
Merino i Fina Fernández es va proclamar sotscampiona de
Catalunya de ball llatí, en la categoria sènior. La competició va ser el 29 de setembre passat, a la localitat de Santa
Maria de Palautordera, organitzada per la Federació Catalana de Ball Esportiu. Durant aquest mateix campionat,
però el dia 28 de setembre, aquesta parella masnovina,
que milita a les files del club CBE Team Dynamik, va aconseguir la quarta posició de la modalitat de deu balls.

En l’edició del 2011, la cursa va tornar a batre rècords.

Activitats
dirigides per
a persones
adultes
Per a algunes activitats esportives dirigides per a persones adultes encara
hi ha places lliures. Aquest octubre
s’ha modificat la gestió del pagament
de les activitats dirigides del Complex Esportiu Municipal i per això
s’han fet uns carnets personalitzats. A
la vegada, s’ha facilitat la possibilitat
d’escollir entre tres modalitats diferents de quota per fer els pagaments
segons les preferències.

amb més de 2.300 persones inscrites, i va aconseguir triplicar el
nombre de dones participants respecte de l’any anterior. José Luis
Blanco Quevedo va resultar-ne el
guanyador de la categoria masculina i el segon lloc va ser per a
Khalid El Amri. Ilias Fifa va quedar
tercer. En la categoria femenina,
la primera classificada va ser Jacqueline Martín, seguida de Jelena
Abele i Bàrbara Ramon.

HORARIS

A

principi del mes de novembre, s’obrirà el termini per
fer les inscripcions per a la
trenta-tresena edició de la Cursa
de Sant Silvestre. Enguany, aquesta cursa popular, una de les més
antigues de la seva categoria a Catalunya, serà el 26 de desembre.
L’edició anterior de la cursa
va tenir lloc el dilluns 26 de desembre del 2011 i va superar els
rècords de participació anteriors,

2012/2013

En marxa les activitats
físiques per a la gent gran
Durant el mes de setembre s’han dut a terme les inscripcions per a les activitats físiques per a la gent gran, que van
començar al mes d’octubre en diferents espais: Can Malet,
Can Mandri, Cal Ros de les Cabres i al Complex Esportiu. Si
hi ha alguna persona interessada que no s’hi hagi apuntat,
encara hi és a temps. Per formalitzar la inscripció, cal anar
a les oficines de l’OAC i omplir el full corresponent.

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

Complex Esportiu Municipal (Ciutat de SANT Sebastià, 14)
9.15 - 10.15 h

AERÒBIC MATÍ

AERÒBIC MATÍ

ELS Vienesos (Segarra, 12)
19.15 - 20.15 h

TAI-TXI

TAI-TXI

Escola Rosa Sensat ( Pl. de RamÓn y Cajal, 11)
19.15 - 20.15 h

PILATES TARDA

20.15 - 21.15 h

AERÒBIC TARDA

AERO-TONO-GAC*

20.30 - 21.30 h

MODALITATS DE PAGAMENT

PILATES TARDA

AERO-TONO-GAC*

AERÒBIC TARDA
PILATES VESPRE

PILATES VESPRE
*Glutis-abdominals-cames

Les activitats es faran dos dies a la setmana.
AERÒBIC
AERO-TONO-GAC
25 € mensual / 40 € bimensual / 60 € trimestral

TAI-TXI
PILATES TARDA I PILATES VESPRE
33,95 € mensual / 54,46 € bimensual / 81,70 € trimestral
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ENTREVISTA

Marta
Laguarda Luis,

empresària del món
de la cosmètica
Als 42 anys, aquesta badalonina és la fundadora i presidenta de l’empresa Cosmética Cabinas, SL, ubicada al Masnou, al polígon de la Bòbila. Des d’allà, treballa incansablement per acostar a dones, i cada vegada més a homes,
l’ideal de la bellesa, però entesa com una forma de benestar. En un moment de canvi –no vol parlar de crisi– com
l’actual, el somni que els seus productes ofereixen –il·lusió,
fascinació, màgia...– són apreciats i necessaris. Convençuda de la importància d’aquests factors, ha aconseguit que
els seus productes estiguin en més de cinquanta països
i constin entre les marques més ben valorades per esteticistes i consumidors. Gràcies a la seva empresa, des del
Masnou s’exporta una gran quantitat d’il·lusió

Com va entrar en el sector
de la cosmètica?
En realitat, jo venia del món de la
comunicació, que és en el que em
vaig especialitzar a la universitat,
i vaig treballar per a una empresa
de cosmètica alemanya de venda
directa a través de catàleg. Allà
m’encarregava de la comunicació
i les relacions públiques. Després,
el meu soci actual em va proposar
muntar una empresa de cosmètica,
Cosmética Cabinas, SL, de productes professionals. El projecte
consistia que jo em quedés a Barcelona per portar l’empresa i ell
es traslladés a la República Txeca
per encarregar-se de l’expansió de
l’Est. Això era el 1996.
Com recorda els inicis
de l’empresa?
Els recordo molt durs, però també
molt emotius, bonics, i amb molta
il·lusió i expectatives. Podríem dir,
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mirant enrere, que tinc records
agredolços, però que els que predominen són els dolços.
Quants treballadors hi ha
actualment a l’empresa?
Actualment som divuit treballadors directes en plantilla, més col·
laboradors, freelance i empreses
col·laboradores.
L’empresa és present
en cinquanta països.
A mi sempre m’agrada dir que
en el món de l’empresa hem de
començar a oblidar la divisió entre el mercat nacional i el mercat
internacional. Hem de començar a
parlar de mercat global. Els darrers
setze anys, ha canviat molt el món,
les comunicacions i les formes
comercials. No separem: hi ha un
mercat global i s’ha d’intentar vendre a tots els països que puguin
ser d’interès per a una marca, cal

Marta Laguarda presideix l’empresa de cosmètica que ella
mateixa va fundar. A partir de la seva experiència, anima
totes les persones joves que tinguin un projecte que els
entusiasmi a tirar-lo endavant, perquè les circumstàncies
de canvi també són una oportunitat.

“El mercat,
com tot,
està canviant molt. Ja
no podem
dir que estem vivint
una crisi, és
un canvi”

adaptar-se a les necessitats dels
països, com abans fèiem adaptant-nos a les necessitats de les diverses ciutats o regions d’Espanya.
Com veu aquest mercat global?
En general, veig el mercat internacional o global amb moltes
oportunitats i d’una manera molt
positiva. En un moment en què el
món està patint tants canvis –ja no
m’agrada parlar de crisi, s’ha d’acceptar com un fet o una situació
nova–, l’amplitud de ment quant a
la dimensió internacional comerci-

actual i acceptant-la, aconseguir
que el futur proper i l’immediat
siguin cada vegada millors i més
d’acord amb els nostres objectius.
No hem de viure de records ni de
falses expectatives. Hem de tenir
uns objectius clars i treballar per
aconseguir-los.

CEDIDA

La cosmètica està íntimament
relacionada amb les idees de
bellesa, benestar i satisfacció.
Què pot aportar, en aquest
sentit, en moments tan difícils
com els actuals?
En primer lloc, aporta el que esmentes, és a dir, allò amb què
se’ns relaciona: bellesa, benestar i
satisfacció. La nostra obligació és
crear productes que funcionin, que
tinguin uns efectes que ens ajudin
a millorar el nostre aspecte exterior i interior –la cosmètica també
proporciona molts elements de
benestar sense que hagin de ser
estètics. Si aconseguim això, ja és
molt, perquè, en moments difícils,
en què tots mirem molt els diners
que gastem, si veiem que el producte ofereix bons resultats, llavors
estem molt més contents. I no oblidem que el món de la cosmètica
també té un component molt gran
de glamur, exquisidesa, diferenciació, exclusivitat, fantasia, il·lusió,
etc. Si aconseguim transmetre
aquestes sensacions a la dona, i ara
cada vegada més a l’home, estem
aportant el nostre granet de sorra
per il·luminar una mica aquests
moments tan difícils per a tothom.

al és una eina extraordinària per a
les empreses, especialment les mitjanes i les petites, per seguir creixent en moments tan complicats
com aquests i per poder equilibrar
mercats en una situació complicada amb d’altres que són totalment
emergents.
Jo sóc positiva per naturalesa i
treballadora, i, per això, encara que
els moments no siguin a simple
vista els més propicis per al creixement de les empreses, sí que crec
que amb treball –molt–, il·lusió
i un bon plantejament, algunes

“La cosmètica té un
component
molt gran
de glamur,
exquisidesa
i il·lusió.
Il·luminem
una mica els
moments
dolents”

empreses hem d’aconseguir sortir
reforçades de tot això.
En aquest sector, també s’han
patit els efectes de la crisi?
Sens dubte, en aquest sector, com
en tots, no et pots aïllar d’una situació generalitzada. El que passa és
que, com deia abans, hem de començar a pensar que el que estem
vivim ja no és una crisi, no podem
continuar esperant que els temps
anteriors tornin, perquè potser no
han de tornar. Hem de treballar
partint de la base de la situació

Què diries als joves que,
com tu, al seu dia, tenen en
ment un projecte empresarial?
Sense cap mena de dubte, que si
creuen en el projecte i tenen il·lusió
i moltes, però moltes, ganes de treballar, que no ho dubtin, que vagin
endavant. El món és dels valents.
No enganyaré ningú: serà molt dur,
però la satisfacció de treballar en
allò en què creus i de créixer conjuntament amb el teu projecte és
comparable a molt poques coses,
i molt satisfactori. Triomfaràs més
o menys, però creixeràs personalment i professionalment d’una manera espectacular i estaràs preparat
per a moltes coses a la vida.
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Anticipa’t al Nadal,
vine i reserva els teus regals!
Muntem cistelles personalitzades

Per només 9 euros rebràs Papers de vi
a casa teva durant un any i, amb
el primer número, una ampolla de vi
DO Alella de regal!
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15a FIRA
DE SANTA LLÚCIA
Arbres de Nadal, tions, pessebres, molsa, elements
decoratius per a l’arbre, caganers, llums, figuretes de
fang, productes d’alimentació, productes per arribar a
aquestes festes relaxats i amb ganes de gresca, i molt
més. Tot allò que necessiteu per gaudir d’aquestes festes nadalenques.

Activitats per a grans i petits,
participatives, culturals i nadalenques
Horari d’exposició:
Al matí de 10 a 14 h. A la tarda de 17 a 21 h.
Més informació a:
www.comercmasnou.com
Organitza:
La part comercial:

Àngel Guimerà, 12, baixos - 08320 El Masnou
Tel. 93 540 29 53 - cellerdelmar@ferranpinel.net
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FEM TRACTAMENTS D’ESTÈTICA I PERRUQUERIA
DEPILACIONS LÀSER
KERATINA

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

El Departament de Paisatge
Els esforços per a la conservació d’alguns
dels béns més definitoris i valuosos de la vila

Treballs de jardineria a la zona dels Pinetons.

El Departament de Paisatge depèn
de la Regidoria de Medi Ambient
de l’Ajuntament. Des d’aquí, es
vetlla pel manteniment dels espais
verds i oberts del municipi –com
els parcs i jardins–, els espais de
jocs infantils, l’arbrat urbà, i la gestió i la creació de possibles espais
nous d’aquestes característiques.
Per acomplir aquest objectiu, cal
dur a terme moltes accions, com
l’atenció a la ciutadania, el seguiment de l’empresa contractada
per l’Ajuntament per als treballs
directes de neteja i jardineria, la coordinació amb la Brigada de Manteniment, tràmits administratius per
accedir a subvencions i permisos

BET GARCIA

RAÜL ANDREU

Depenent de la Regidoria de Medi Ambient, aquest Departament, entre altres funcions, s’encarrega de la gestió de l’arbrat urbà i els espais verds, els jocs infantils i el disseny de nous espais o
l’arranjament dels ja existents

Una operària al passeig de Prat de la Riba.

Brigada
La Brigada
de Manteniment treballa amb amb
Paisatge
Patrimoni
Els jardins
i espais
públics són
un patrimoni
molt important de la
vila

d’altres administracions, i tasques
d’administració pròpies de la gestió
municipal.
Per dur a terme aquestes tasques, al Departament de Paisatge
hi treballa una tècnica auxiliar, que
s’encarrega de fer el seguiment de
l’empresa contractada de jardineria
(que aporta un encarregat, tres
oficials de jardineria i sis auxiliars,
repartits de la manera següent:
quatre entre setmana i dos el cap
de setmana) i de l’estat dels parcs,
jardins i arbrat de la via pública.
De vegades, o segons la temporada, s’ha gestionat el treball d’un
pla ocupacional de la Generalitat
amb un equip de setze treballadors

o bé algun conveni de pràctiques
amb estudiants. Tots aquests professionals treballen conjuntament
amb altres departaments, especialment la Regidoria de Manteniment
i Serveis i la d’Urbanisme.
De la mateixa manera, la col·
laboració ciutadana, com passa
en altres regidories, adquireix
una gran importància, no només
perquè ajuda a detectar alguns
problemes en àrees determinades,
sinó també perquè el civisme i el
respecte de la població de la vila
són vitals per a la conservació d’un
dels patrimonis més importants
del Masnou: els seus espais públics
oberts i el seu paisatge.
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ENTITATS

ESQUIMA celebra la XVI Diada de Salut Mental

CEDIDA

C

oincidint amb la celebració
del Dia Mundial de la Salut
Mental, que se celebra el 10
d’octubre, el pati del Casino del
Masnou va acollir, el diumenge
7 d’octubre, durant tot el dia, la
setzena edició de la Diada de Salut
Mental, organitzada per ESQUIMA.
Com és habitual, aquesta entitat
va voler que la celebració esdevingués una festa plena de música i
color a través de la qual es treballa
per la conscienciació social i per la
lluita contra l’estigma que sovint
acompanya les persones que tenen
alguna malaltia relacionada amb la
salut mental.
Durant tota la jornada, hi va
haver actuacions, paradetes i l’espectacle de color dels globus, que
es van deixar anar alhora amb els
desitjos de les persones participants penjant. El regidor de Salut
Pública, Ferran Flo, va assistir a diverses activitats celebrades durant
la jornada com a mostra del suport
de l’Ajuntament a l’entitat i la tasca
que desenvolupa; de la mateixa
manera que també hi van assistir

L’enlairada de globus amb desitjos penjant és una de les activitats més emblemàtiques de la Diada.

La celebració es va fer
el 7 d’octubre al pati
del Casino

l’alcalde, Pere Parés, i altres autoritats municipals.
En col·laboració amb aquesta
festa, durant el cap de setmana,
al carrer de Barcelona i de Roger
de Flor s’hi va instal·lar una nova

edició de la Fira d’Artesania, organitzada per La Colla de l’Hort. A
més de les paradetes amb venda de
productes artesans, també s’hi van
poder comprar globus en benefici
d’ESQUIMA.

Festa per inaugurar el Banc del Temps d’EMA
El 30 de setembre passat, la plaça de Marcel·lina de
Monteys va acollir la festa de presentació del Banc del
Temps, que promou l’entitat El Masnou Actiu (EMA). Durant bona part de la tarda, les persones assistents van
poder conèixer de primera mà com és el funcionament
d’un banc del temps, que permet intercanviar serveis i
temps. L’objectiu d’aquesta iniciativa, que es relaciona
amb la xarxa de bancs del temps de Catalunya i Espanya, és millorar les relacions socials i la cohesió ciutadana, ja que, tot i que funciona de manera semblant a una
entitat financera, s’ha creat per suplir les mancances del
sistema capitalista. Aquells serveis a què una persona
no pot accedir per motius econòmics, poden ser accessibles si s’utilitza com a moneda de canvi el temps
propi per col·laborar amb persones que es troben en
situacions similars.
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EMA

L’Associació El Masnou Actiu proposa que la població del Masnou intercanviï serveis i temps
per afavorir les relacions socials i la cohesió ciutadana

Aquesta proposta innovadora es va presentar el 30 de setembre a la plaça de Marcel·lina de Monteys.

ENTITAT

FUNDACIÓ TEMPS I COMPROMÍS
Des del mes de febrer de 2012, un
grup de voluntaris i col·laboradors de
la Fundació Temps i Compromís, que
desenvolupava la seva tasca especialment a Barcelona, van començar a
valorar la possibilitat de fer-ne una
delegació al Masnou. Una de les seves primeres activitats va ser la venda
de llibres per Sant Jordi amb finalitats
benèfiques.
Ara ja són una entitat plenament
constituïda, que vol treballar per
l’enfortiment dels valors cívics, socials
i de convivència. Per aconseguir-ho,
volen crear una xarxa que reforci les
relacions humanes i socials, i organitzen una sèrie d’activitats al voltant de
temes d’interès social, com els valors,
la família, l’educació, la pobresa o la
soledat. De moment, la primera és

COMUNICACIÓ
DE VALORS des de

LA FAMÍLIA

9 de novembre
Can Malet; C/Sant Felip,2
Hora: 19:30
s
Conferenciant: Josep Araguà

SÒNIA HERNÁNDEZ

repartir-los entre els col·lectius socials més necessitats. Igualment, altres
projectes que els agradaria desenvolupar en un futur són programes com
l’escola de pares i mares, el servei

A la imatge superior,
alguns dels voluntaris que col·laboren
amb la delegació del
Masnou.

Dia:

Lloc:

na.
per la Universitat de Barcelo
Llicenciat en Psicologia Clínica
. EE.UU.
Universitat de Andover, Newton
Màster en Psicologia per la
Institute EE.UU.
Family
dge
Cambri
pel
r
Postgrau en Teràpia Familia
onio un camino para dos”.
Autor del llibre “El matrim

Organitza: Fundació TEMPS I COMPROMÍS

Cartell de l’activitat del 9 de novembre.
prevista per al 9 de novembre, que
servirà com a presentació oficial
d’aquesta associació. Es tracta de la
xerrada “Comunicació de valors des
de la família”, que es farà a Can Malet,
a les 19.30 h, en què es proposarà un
debat al voltant de la conferència del
psicòleg clínic Josep Araguàs.
Un altre dels objectius és arribar
a proporcionar assistència social
allà on les administracions, per les
circumstàncies actuals, no arriben.
En aquest sentit, la Fundació treballa
per dur a terme al mes de desembre
una recollida d’aliments per després

Carles Esteve i Recasens
Delegat al Masnou

Com han estat els inicis de la Fundació Temps
i Compromís al Masnou?
Jo crec que han estat positius. La gent s’interessa pel que
fem. Espero que hi hagi una bona relació i que puguem fer
coses interessants. Amb l’Ajuntament, mantenim un bon
tracte i ens ha ajudat a formalitzar el projecte.
Per què van decidir fer una delegació al Masnou?
Coneixíem les activitats que es feien a Barcelona i ens semblaven molt interessants. I sabíem que es volien estendre i
vam pensar que estaria bé que la Fundació fes coses al Masnou. Especialment, ens interessa molt treballar pels valors.
Per què creu que cal treballar en aquesta línia?
Perquè els valors s’han perdut molt, i aquest és un dels
problemes principals de la societat. També volem ajudar la
gent més necessitada. Ja sabem que altres institucions com
la Creu Roja o Càritas ho fan, però tots hi hem d’ajudar, i així
aconseguirem més coses. Per exemple, en la recollida d’aliments també ens hi ajudarà gent de Premià i altres pobles,
així podrem ajudar més persones.

d’assessorament jurídic o l’espai de
deures. Moltes d’aquestes activitats
ja es fan a Barcelona, especialment
al districte d’Horta-Guinardó, on
va començar a funcionar aquesta
Fundació pels volts del 2006. Tot i
que els seus fundadors i promotors
eren cristians evangèlics, l’associació
i les activitats que proposen tenen
com a objectiu les persones, tal com
afirmen, “de tota classe de contextos i
pensaments”, sempre amb la motivació d’ajudar els altres.
Actualment, la delegació del Masnou compta amb una vintena de voluntaris i associats, alguns dels quals
vénen de municipis com Premià o de
Barcelona. De fet, des d’aquesta secció, la Fundació vol estendre la seva
activitat per tot el Maresme, convençuda que la societat civil organitzada
en entitats socials pot ser un agent
actiu per contribuir a pal·liar les necessitats de la població.

Com contactar-hi
www.tempsicompromis.org
Carles Esteve Recasens
Tel. 93 555 61 43
Foro Mejías
Tel. 619 815 012
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TRIBUNA POLÍTICA

Cal ser responsables
El Ple de l’octubre passat va ser, sense cap
mena de dubte, el més dur que hem viscut
com a Equip de Govern en el present mandat.
Malgrat que va servir també per reivindicar el
dret a decidir i hi vam aprovar la moció presentada a instàncies de l’Assemblea Nacional
Catalana, que, entre d’altres punts, declarava
la vila territori català lliure i sobirà, i, alhora,
defensava els trets identitaris i mostrava la necessitat d’avançar cap a la creació d’estructures d’estat, els punts de l’ordre del dia ja assenyalaven que no seria un ple plàcid. No és de
bon grat apujar la factura de l’aigua, malgrat
que no aprovar la revisió d’aquestes tarifes
suposaria que, automàticament, n’entressin
en vigor d’altres de més dures i amb un fort
increment d’efecte immediat. Com tampoc
no és de bon grat prorrogar les ordenances
fiscals. Però en temps com els que vivim és
quan més es troba a faltar una oposició responsable. Oposició, tot sigui dit, cohesionada
gràcies al vot de la regidora trànsfuga Judit

Rolán, que, un cop cessada de l’Equip de Govern, no ha dubtat a alinear-se amb l’oposició
amb l’única finalitat d’atacar la governabilitat
de la vila, aprovant o fins i tot presentant propostes que xoquen frontalment amb allò que
defensava quan governava.
La moció presentada per tota l’oposició
relativa a la modificació del tipus impositiu
de l’IBI només pot obeir al desconeixement
o al tacticisme polític. Al desconeixement
perquè els promotors de la moció (PSC, ICVEUiA, GIM i la regidora no adscrita/trànsfuga)
havien de saber, quan la van presentar, que
no hi ha temps material per complir allò que
demanen, alhora que posa en dubte la viabilitat del Pla d’ajust, el Pla de sanejament i
l’obligació de complir la Llei d’estabilitat pressupostària aprovada enguany. O al tacticisme
polític, des de l’objectiu únic de presentar
el Govern actual sense voluntat d’arribar a
acords amb l’oposició. Difícil quan, amb l’única voluntat d’aïllar l’Equip de Govern, el PP és
capaç de votar en contra d’instruccions que

vénen dictades des de Madrid, només com a
revenja per haver donat suport a les mocions
esmentades, de caire identitari. Difícil quan
una trànsfuga no accepta que l’ètica i la moral
dicten que l’acta de regidor la deu a les sigles
amb les quals es va presentar a les eleccions.
Difícil quan aquells que en demanaven la
dimissió, ara que ha estat cessada, li segueixen la corrent. I difícil quan PSC i ICV-EUiA,
responsables en gran mesura de la situació
econòmica de l’Ajuntament, són capaços de
fer demagògia fins i tot amb una sentència
que agreuja la situació, en obligar l’Ajuntament a pagar una indemnització d’un milió i
mig d’euros, guanyada inicialment i perduda
finalment davant el Tribunal Suprem perquè
ells mateixos van decidir que l’Ajuntament no
havia de presentar-se a judici a defensar els
seus interessos, alhora que exigeixen a l’equip
actual la solució immediata a tot allò que en
els vuit anys amb responsabilitat de govern
no van ser capaços de solucionar, malgrat
viure en època de vaques grasses.

L’oposició força l’aprovació de
la reducció de l’IBI
Els grups de l’oposició, a iniciativa del
Grup Municipal Socialista, hem aconseguit que el Ple de l’Ajuntament aprovi
una disminució del 3,6% de l’impost de
béns immobles (IBI), convençuts que és
vital, en el context actual, reduir la pressió fiscal que pateixen les famílies del
Masnou.
Recordem que les ordenances fiscals
aprovades per al 2012 per CiU i ERC van
suposar un augment del 3,6% de l’IBI i
que, posteriorment, el Govern del PP va
imposar un augment d’aquest impost
del 10% per als anys 2012 i 2013, la qual
cosa sumava un augment escandalós del
13,6%.
Atès que aquest augment del 10%
de l’IBI no estava previst al pressupost

municipal i que va suposar un ingrés
extra a les arques municipals de 800.000
euros aproximadament, semblava lògic
demanar al Govern municipal de CiU i
ERC que rectifiqués i deixés sense efecte
l’augment del 3,6%. Però, malgrat la moció presentada pel Grup Municipal Socialista en aquest sentit i les demandes efectuades per diferents grups de l’oposició,
el Govern municipal va mantenir la seva
postura inicial, argumentant que aquest
augment només s’aplicaria l’any 2012.
Però ara resulta que CiU i ERC han
decidit prorrogar les ordenances fiscals i
això comporta la persistència de l’elevada pressió fiscal imposada el 2012. Un fet
greu que, a més a més, intenta furtar el
debat democràtic legítim al Ple. Davant
d’aquest fet, tots els membres de l’oposició ens hem posat d’acord per exigir

un ple extraordinari per debatre les ordenances fiscals.
He de dir que tinc els meus dubtes
que es materialitzi la rebaixa de l’IBI aprovada al darrer Ple. Molt em temo que CiU
i ERC buscaran la manera d’obviar-la. Em
pregunto què faran per evitar que el Ple
extraordinari d’ordenances tingui alguna repercussió. Al·legaran una qüestió de
terminis? Ben aviat ho sabrem.
Em sulfura la falta de sensibilitat social d’aquest Govern CiU/ERC. Sembla que
no els importi que la gent ho passi malament, que moltes persones del Masnou
no tinguin feina i que les que en tenen
hagin perdut dràsticament poder adquisitiu, perquè, davant d’aquesta realitat,
l’única cosa que se’ls acut és carregar la
ciutadania amb una pressió fiscal insostenible.

CiU i ERC ofeguen el Masnou!
I ho fan amb premeditació, traïdoria i nocturnitat! Primer, no presentant, al mes d’octubre,
una proposta de taxes i impostos municipals
per a l’any 2013. Això prorrogaria les ordenances aprovades l’any passat i, per tant,
per segon any consecutiu, la ciutadania del
Masnou veuria agreujada la seva economia
–ja prou maltractada per les decisions de
PP i CiU a Espanya i Catalunya– i hauria de
pagar un 13,6% més d’IBI del que havia pagat l’any 2011 i la nova taxa de clavegueram
Màxim Fàbregas aprovada l’any passat per CiU i ERC. I, tot això
sense oblidar que també van augmentar la
Portaveu del
taxa d’escombraries —argumentant que es
Grup Municipal
produirien “importants millores” en el servei
d’ICV-EUiA-E
que pensaven adjudicar enguany, però que,
en el millor dels casos, no s’adjudicaran fins
a mitjan 2013. És a dir, durant més de divuit
mesos pagarem per un servei que CiU i ERC,
amb la seva incapacitat, no han estat capaços
de donar. D’això se’n diu estafa a la ciutadania.

Per intentar evitar aquest perjudici a les
famílies del Masnou, el conjunt de l’oposició
vam presentar una moció, aprovada pel Ple
el 18 d’octubre, que exigeix al Govern una rebaixa de l’IBI i la convocatòria d’un Ple, extraordinari i urgent, per debatre les ordenances
municipals per a l’any 2013. I, per si el Govern
incomplia aquest acord, hem registrat una
petició de convocatòria d’aquest Ple que, els
agradi o no, CiU i ERC hauran d’atendre.
Després, i per acabar-nos d’ofegar, CiU i
ERC han aprovat un increment de les tarifes
de l’aigua que farà que, des de l’1 d’octubre
fins a finals de 2014, els rebuts de l’aigua
augmentin entre un 40 i un 120%. L’argument que han utilitzat per justificar aquest
augment desmesurat és el mateix que el
de la concessionària: s’ha de garantir que
aquesta no perdi diners i s’ha de compensar la disminució en el consum. És a dir,
castiguen les famílies del Masnou que, fent
seguiment de les campanyes de conscien-

ciació, han reduït el consum d’aigua, per
premiar la concessionària, a la qual garanteixen el cobriment total de les despeses
del servei, sense que hagin estat analitzades ni contrastades amb el rigor necessari
pel Govern.
I, per postres, el regidor d’Hisenda i l’alcalde no es posen d’acord. El primer afirma
que el parc de Vallmora no s’urbanitza perquè
s’han gastat els diners per atendre el deute
“heretat” mentre que el segon el contradiu
dient que els diners hi són, mentre que, a la
vegada, el Ple acorda el pagament a terminis
d’1,5 milions d’euros als propietaris de Can
Geiso, diners que es deuen per una sentència
desfavorable al Pla general aprovat per CiU
i PP l’any 2001. Consideren CiU i ERC deute
heretat aquests 1,5 milions d’euros? Quant
temps haurem d’esperar per veure les màquines treballant al parc de Vallmora? Com
quedaran les taxes i els impostos municipals
l’any 2013?

Eduard Garcia
Portaveu del
Grup Municipal
de CiU

Marta Neira
Portaveu del
Grup Municipal
del PSC
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Quim Fàbregas
Regidor del
Grup Municipal
d’ERC-Acord
pel Masnou

Federico
de las Heras
Portaveu del
Grup Municipal
del PP

Francisco Avilés
Portaveu del
Grup Municipal
del GIM

El nou poliesportiu, un projecte
que avança amb pas ferm

El 2010, el Consell Català de l’Esport convocava una línia de subvencions per a la tecnificació d’instal·lacions esportives. L’objectiu
era subvencionar els ajuntaments per tal que
es portessin a terme inversions vinculades a
la tecnificació esportiva. Des d’ERC, pensem
que el patinatge artístic és l’esport que ens
diferencia d’altres municipis i encara avui no
disposa d’un equipament. D’altra banda, els
clubs de futbol sala i bàsquet necessitarien
més espai. La manca d’espai fa que aquests
clubs no puguin créixer. ERC, després de reunir-nos amb tots tres clubs i escoltar-ne les
necessitats, ens vam trobar amb el Govern
(PSC i ICV) per convèncer-lo de la necessitat
de demanar aquesta subvenció. El Govern va
demanar la subvenció, tot i que molts no hi
confiaven gaire, i ens van atorgar una subvenció d’1,3 milions d’euros més interessos
per a la construcció del nou poliesportiu.

Encara en el mandat anterior, es va encarregar un avantprojecte que pujava al voltant
de 2,6 milions d’euros. El Govern actual ha
encarregat un projecte més adequat a la
situació econòmica actual de l’Ajuntament.
Aquest avantprojecte, pendent d’aprovació,
puja uns 2,2 milions d’euros. El Govern actual
(CiU i ERC-AM) demanarà la diferència entre
la subvenció i el cost del projecte a algun
dels plans d’inversió de la Diputació o de la
Generalitat, de manera que, si és concedida
la construcció del nou poliesportiu, no suposarà cap despesa per a l’Ajuntament.
Per acceptar la subvenció i aprovar el Pla
de sanejament financer, es va convocar un
ple amb caràcter d’urgència el 31 de juliol
passat. Per motius diversos, cap dels regidors
d’Iniciativa no hi va poder assistir. Posteriorment, Iniciativa va presentar un recurs contra
els acords del Ple, ja que no s’havia convocat
amb suficient antelació. Per aquesta raó, al Ple
de l’octubre, es va portar a aprovació la deses-

timació del recurs i la ratificació dels acords
presos el 31 de juliol. Sobta el canvi de postura d’ICV-EUiA, que ha passat d’estar d’acord
amb el projecte (van demanar la subvenció
quan eren al Govern i fins i tot van encarregar-ne l’avantprojecte) a estar-hi en contra.
Al Ple de l’octubre, el portaveu d’ICV-EUiA va
argumentar que la situació de l’Ajuntament
no permetia afrontar aquesta inversió. El PSC,
que fins ara havia donat suport al projecte, per
raons de forma també va votar en contra de
la desestimació del recurs. Creuen ICV-EUiA i
PSC que l’Ajuntament hauria de renunciar a la
subvenció d’1,3 milions d’euros més interessos
per fer el segon poliesportiu? Ho haurien fet
en el cas de ser al Govern en aquest mandat?
ERC-AM pensa que, si no aprofitem la subvenció i portem a terme la construcció d’aquest
pavelló —que estem segurs que les entitats
esportives necessiten, especialment el patinatge—, ens podem oblidar de construir aquest
equipament durant els propers anys.

Onze regidors del Masnou, per
la creació d’un estat propi català
El Ple del Masnou passat va aprovar,
amb el vot a favor d’onze regidors dels
vint-i-un del municipi, la moció presentada per CiU-ERC i recollida de l’ANC a
favor de les accions per a la creació d’un
estat català. El PP i un regidor del PSC
van votar-hi en contra i la resta es va
abstenir.
Amb aquest debat –ara en punt àlgid i constantment reproduït per TV3 i
la resta de mitjans públics– correm el
risc de reproduir al Masnou la paràlisi
que ja afecta la Generalitat, on la convocatòria d’eleccions ha deixat en punt
mort l’acció governamental per tirar endavant les polítiques necessàries per a
la recuperació de Catalunya.

El senyor Mas ha trobat el mitjà de
redimir una gestió mediocre que tant
ens ha perjudicat al Masnou, com les
retallades en el terç d’aportació per
alumne compromesa amb les escoles
bressol, l’impagament en les aportacions de la Generalitat a l’Ajuntament
i tantes altres retallades que es podrien haver evitat amb millors polítiques
distributives i de reducció de despeses.
Mantenir el Parlament més car d’Espanya i una televisió pública amb el mateix nombre d’empleats que les quatre
principals nacionals no té explicació ni
lògica econòmica.
Aquest mes, el Masnou ha rebut un
gerro d’aigua freda que complica els
comptes del municipi: una sentència
condemnatòria per la pèrdua d’un ju-

dici urbanístic que ens costarà al voltant d’1,5 milions d’euros. El tema va
passar pel Ple de l’octubre com un assumpte econòmic per justificar i l’Equip
de Govern va oblidar incorporar-hi les
explicacions necessàries, segurament
incòmodes. Doncs bé, aquest Grup ha
sol·licitat la revisió de l’expedient, a fi de
valorar les actuacions realitzades i exigir
–si escau– responsabilitats, sobre unes
actuacions urbanístiques que es van
iniciar anys enrere.
Seguim, d’altra banda, reclamant
la millora de la neteja al Masnou, on
els excrements dels gossos segueixen
formant part del paisatge. Per què no
s’ha abordat la nova contracta de neteja? Per què aquest Govern no hi fa
res?

Casualitat o no
Igual que Mas, que, gràcies a la convocatòria d’eleccions anticipades i al fet
de prioritzar un viatge cap a allò desconegut, ha aconseguit tapar, segons
el meu criteri, una nefasta gestió de la
Generalitat, a més de donar carpetada
a moltes comissions d’investigació per
presumptes casos de corrupció que afecten membres de CiU (afer Millet, ITV, Sanitat, etc.), aquí, al Masnou, el Govern de
CiU i ERC pretén que el Ple de l’octubre
sigui recordat per la moció aprovada per
declarar el nostre municipi territori català lliure i sobirà.
Però res més lluny, ja que el que
és veritablement important del Ple de
l’octubre passat és que, per primera
vegada, el Govern no ha presentat les
ordenances fiscals per a la seva aprovació. Les ordenances han de fixar l’im-

port dels impostos i les taxes que els
ciutadans pagarem durant l’any que
ve, i, en no presentar-les, es prorrogaran les vigents per a aquest any 2012,
la qual cosa significa que es consolida
la pujada d’un 3,2% de l’IBI, a més del
10% addicional que va acordar l’Estat, i
també la pujada d’un 3% de la taxa de
recollida d’escombraries i la nova taxa
de clavegueram.
Aquest fet és molt greu, d’una banda, perquè, atès que l’Equip de Govern
no té una majoria absoluta que li permeti aprovar les seves ordenances fiscals i
és incapaç d’arribar a acords amb altres
grups, es furta la possibilitat als grups
que no formen part del Govern de presentar esmenes i propostes noves per
adaptar els impostos a la realitat econòmica del municipi; i de l’altra, perquè
significa que seran de nou els ciutadans

els qui pagaran uns impostos alts, és a
dir, els qui pagaran la crisi.
És per aquest motiu que, a iniciativa de l’oposició, el Ple va debatre i va
aprovar per majoria absoluta una moció
adreçada a rebaixar l’IBI un 3,2% per al
proper 2013, tenint en compte que segueix vigent la pujada del 10% aprovada
pel Govern central, així com la convocatòria d’un Ple extraordinari per debatre
la totalitat de les ordenances fiscals. CiU
i ERC van votar-hi en contra, per la qual
cosa, si bé els acords són vàlids, haurem
d’esperar que es facin realitat, ja que
l’execució d’aquests acords és competència del Govern municipal.
Des del GIM, esperem que la veu majoritària del Ple sigui escoltada per CiU
i ERC, i, per tant, que es rebaixi l’IBI un
3,2% i es convoqui un Ple extraordinari
per debatre la resta d’impostos.
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AGENDA.
NOVEMBRE
Dijous 1

De l’1 de novembre al 20 de desembre de 2012

ESPECTACLE INFANTIL

18 h / Ca n’Humet (Fontanills, 77-79)

El petit elefant, a càrrec del
Centre de Titelles de Lleida
Preu: 3 euros.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

12 h / Cementiri Municipal

Ofrena floral
Ofrena floral del consistori als masnovins morts fora del Masnou, al
Cementiri municipal.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

12 h / Plaça d’Ocata

Sardanes
Ballada de sardanes amb motiu
del 42è aniversari de l’Agrupació
Sardanista. Amb la cobla Jovenívola de Sabadell. Hi haurà cava per
a tothom!
Ho organitza: Agrupació Sardanista

17.30 h / Espai Familiar “Ludoteca”
(Parc esportiu de Pau Casals)

La Castanyera
La vella Maria Castanyera repartirà
castanyes torrades als infants.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb
la col·laboració de Lleureka

19 h / Ca n’Humet (Fontanills, 77-79)

Túnel del terror
Ho organitza: Ajuntament del Masnou,
amb la col·laboració de l’AJTEM

Divendres 2
11 h / Cementiri Municipal

Missa per a tots els fidels
difunts

Dimarts 6
16 h / Edifici Centre (aula 3)

Tallers per emprendre 2012
Taller 2: Establir-se com a autònom
6 i 8 de novembre, de 16 a 19 h
Cal confirmar-hi l’assistència a:
p.economica@elmasnou.cat
o tel. 93 557 17 60.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

LITERATURA

18.30 h / Biblioteca Joan
Coromines (sala polivalent)

“L’arquitectura en la
literatura de la generació
del 27”
Conferència a càrrec de Carles Fogo.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Divendres 9
CONTE

18 h / Biblioteca Pública Joan
Coromines

Conte en llengua d’origen,
en castellà de Xile
Ho organitza: Associació UNESCO El Masnou
i Biblioteca Joan Coromines

Conferència

19.30 h / Can Malet (segona planta)

Ho organitza: Comunitat parroquial del Masnou

“Comunicació de valors
des de la família”

22 h / Ca n’Humet (Fontanills, 77-79)

A càrrec de Josep Araguas, psicòleg
i terapeuta familiar.

Túnel del terror
Ho organitza: Ajuntament del Masnou,
amb la col·laboració de l’AJTEM

Dissabte 3
FIRA

9 h / Ctra. de Barcelona, plaça de la
Llibertat i carrer de Roger de Flor

Fira d’artesania de tardor
Tot fet a mà per a la tardor i l’hivern.
Ho organitza: ADAC

MÚSICA

23 h / Ca n’Humet (Fontanills, 77-79)

Zombie Party
Nit de discjòqueis.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou,
amb la col·laboració de Metrópolis

Diumenge 4

Ho organitza: Fundació Temps i Compromís

Dissabte 10
EXPOSICIÓ

18 h / Gent del Masnou

Pintures d’Ània Aragonés
Fins al 13 de desembre de 2012.
Ho organitza: Gent del Masnou

Concert

22.30 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Jazz fusió amb Qui és l’Últim?
Repertori de cançons pròpies d’una
proposta entre el llenguatge del
jazz i altres estils. Preu: 5 euros
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Diumenge 11
10 h / Camí Ral, davant de la Casa
de Cultura (Prat de la Riba, 16)

TALLER INFANTIL

Petits encants a benefici
de DISMA

Taller de titelles

Venda de productes diversos a un
preu mòdic, en benefici de l’associació DISMA.

16 h / Ca n’Humet (Fontanills, 77-79)
Ho organitza: Ajuntament del Masnou,
amb la col·laboració d’AE Foc Nou
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11 h / Parc temàtic de Caramar

Circulació del trenet
de cinc polzades
Fins a les 13 h. Per a més informació: trenetmasnou@gmail.com

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

TEATRE

11.30 h / Ca n’Humet (Fontanills, 77-79)

Karibú
Activitat teatral sobre consum responsable i comerç just.

Dissabte 17
10 h / Laboratoris Alcon (Camil
Fabra, 58). L’entrada està situada a
la part de muntanya

Visita al Museu Cusí
de Farmàcia
De 10 a 14 h.
Cal fer reserva prèvia per visitar-lo al
telèfon 93 497 70 00, ext. 9357, o bé
a jordi.dolz@alconlabs.com. Places
limitades.
Ho organitza: Museu Cusí de Farmàcia

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

10 h / Plaça de Ramón y Cajal

Dilluns 12
LITERATURA

19 h / Biblioteca Pública Joan
Coromines (sala polivalent)

Trobades amb...
Jaume Cabré
L’autor parlarà de la seva novel·la Jo
confesso i de la seva obra en general.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines
i Institució de les Lletres Catalanes

Dimarts 13
10 h / La Nimfa

Deixalleria mòbil
Fins al 18 de novembre de 2012
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

16 h / Edifici Centre (aula 3)

Tallers per emprendre 2012
Taller 3: Màrqueting: punt
de partida
13 i 15 de novembre, de 16 a 19 h.
Cal confirmar-hi l’assistència a:
p.economica@elmasnou.cat
o tel. 93 557 17 60.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Conferència

18.30 h / Biblioteca Joan Coromines (sala polivalent)

“Biodiversitat litoral de la
Costa Brava i el Maresme:
valors i amenaces”, a càrrec
de Ramon Moreno i Amich
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Dimecres 14
Conferència

18.30 h / Ca n’Humet, Espai de
Trobada (Fontanills, 77-79)

“Claus per prevenir el
consum de drogues en la
infància i l’adolescència”
Ho organitza: Associació La Fulla, amb la col·
laboració de l’Ajuntament del Masnou

Divendres 16
20 h / Casal de la Gent Gran Can
Malet, 2a planta

Cicle Acostament a les
Cultures: “El Canadà”, a
càrrec de Marc Formanek
Ho organitza: Associació UNESCO El Masnou

Mercat de segona mà
Ho organitza: ADAC

11 h / Plaça de Miquel Martí i Pol
(al costat de l’Edifici Centre)

Desfilada dels gossos
d’ADAM. Trobada de
tardor
De 10 a 14 h.
Exhibició d’obediència a càrrec
d’ETOCAN, Marcos Fernández.
Paradetes amb treballs fets pels
voluntaris de l’associació, amb obsequis per a les festes nadalenques
i amb informació de l’associació. Hi
haurà una rifa.
Ho organitza: ADAM

17 h / Centre d’Acollida Turística de
Teià, Alella i el Masnou

Un tomb per la Catalunya
dolça
Maridatge de vins i postres
de Catalunya
Places limitades. Informació i inscripcions: info@cella-vinaria.cat i
tel. 93 555 99 77.

Ho organitza: Parc Arqueològic Cella Vinaria

Conferència

19 h / Gent del Masnou

“Parlem de bolets”
Conferència i mostra gastronòmica.
Moderador: Xavier Noguer. Conferenciants: Salvador Ventura, Mercè
Hernández, José Miguel Barrachina
i Jordi Rigau.
Ho organitza: Amics i Antics Escoltes del Masnou

Diumenge 18
8 h / Plaça de Marcel·lina de Monteys

XV Trobada Anem
a Buscar Bolets
Cal portar el dinar (l’esmorzar és
a càrrec de l’organització). Qui ho
vulgui pot anar directament al pla
de l’Arròs a les 9 h. Activitat oberta i
gratuïta per a tothom.
Ho organitza: Amics i Antics Escoltes del
Masnou, amb la col·laboració de Gent del
Masnou i La Caixa

11 h / Pistes esportives de Pau Casals

Gimcana: Infants,
jugueu plegats!
Per commemorar el Mes dels Drets
dels Infants i el 25 de novembre,
Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Per formalitzar la
participació, cal ser a la plaça de
Pau Casals a les 10.30 hores.

Ho organitza: Regidories d’Igualtat i Infància

TEATRE

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Yvonne, princesa
de Borgonya, de Witold
Gombrowicz
L’Aula de Teatre de l’UPF presenta
una tragicomèdia plena de rebel·
lions i recels. Preu: 5 euros.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 20
16 h / Edifici Centre (aula 3)

Tallers per emprendre 2012
Taller 4: La venda: com afrontar
amb èxit l’entrevista comercial
Els dies 20 i 22 de novembre, de 16
a 19 h. Cal confirmar-hi l’assistència
a: p.economica@elmasnou.cat
i tel. 93 557 17 60.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h / Mercat Municipal (Itàlia, 50)

Taller de calendari d’advent
Preu: 1 euro.

Ho organitza: Associació de Venedors del
Mercat Municipal del Masnou i Ajuntament
del Masnou, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la Colla de l’Hort

Conferència

18.30 h / Biblioteca Joan Coromines
(sala polivalent)

“Finances ètiques:
Diners amb valors”
Ponent: Xavier Teis Batlle.

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Dijous 22
19 h / Biblioteca Pompeu Fabra
(Mataró)

II Trobada dels Clubs
de Lectura del Maresme
Homes d’honor,
de Xavier Bosch
Aquest any, la Biblioteca de Mataró
té com a convidat el periodista i
escriptor Xavier Bosch, que hi presentarà el seu darrer llibre.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines i
Gerència de Serveis Bibliotecaris

Divendres 23
18 h / Biblioteca Joan Coromines
(àrea infantil)

L’Hora del Conte
Què vol dir estimar?
Sessió a càrrec de Gates Gatunes.
Contes que parlen de l’amor i del
respecte.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Dissabte 24
18 h / Biblioteca Pública Joan
Coromines

Pensaments i creences
Ponents: Montse Bès, psicòloga;
Joan Camps, crític social; Isabel Cusó,
metgessa i medicina energètica.
Ho organitza: Grup Fills

No us perdeu cap de les activitats que es fan a la vila
sos que es poden oferir a les dones
que estan patint maltractaments.

Diumenge 25

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Diumenge 2
11 h / Plaça d’Ocata

10 h / Carrer de Pere Grau

XIV Trobada d’Intercanvi
de Plaques de Cava

Divendres 30

Trobada d’intercanvi de col·
leccionistes de plaques de cava. Ho

10 h / Aparcament Amadeu I

Deixalleria mòbil

organitza: Gent del Masnou

Fins al 4 de novembre de 2012.

Ballada de sardanes
amb les cobles Jovenívola
de Sabadell i Lluïsos de
Taradell
Ho organitza: Agrupació Sardanista

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h / Parc temàtic de Caramar

Circulació del trenet
de cinc polzades

17 h / Mercat Municipal (Itàlia, 50)
Tallers al Mercat

Fins a les 13 h. Per a més informació: trenetmasnou@gmail.com

Calendari d’advent

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

Teatre

19 h / Gent del Masnou

Elaboració d’un calendari d’advent.
Cada infant podrà confeccionar el seu
propi calendari per poder-ne gaudir
durant les festes de Nadal. Preu: 1 euro
Ho organitzen: Mercat Municipal
i Ajuntament del Masnou

Diumenge amb Lletres
Un entreteniment que us farà passar una tarda divertida i agradable
l’últim diumenge de cada mes, de
la mà del grup Rauxa.

17.30 h / Pistes esportives de Pau
Casals i Ludoteca

Berenar i activitats

Ho organitza: Grup Escènic Rauxa

Cloenda del mes dels drets dels infants
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 27

19 h / Sala capitular (Prat de la Riba, 1)

Commemoració del Dia
Internacional contra
la Violència de Gènere

10 h / Pau Casals

Deixalleria mòbil
Fins al 2 de desembre de 2012.

Acte central de la campanya
Es presentarà el protocol actualitzat per als casos de violència
masclista del municipi, que s’acompanyarà amb una actuació musical,
una lectura oficial del manifest i
l’encesa d’espelmes.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimecres 28
Tertúlia literària

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Biblioteca Joan Coromines,
sala de formació

DESEMBRE

El comte de Montecristo,
d’Alexandre Dumas
Coordina la tertúlia l’escriptora M.
Carme Roca. Els participants en
aquesta activitat disposen d’exemplars de l’obra a la Biblioteca.

22 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Conferència debat

El professional, de Dusan
Kovacevic, a càrrec del GAT

19 h / Els Vienesos
(carrer de la Segarra, 12)

“La violència masclista,
els camins per sortir-se’n”
En commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Presentació dels recur-

També el dia 2, a les 19 h.
El professional entra al despatx i en
la vida d’en Carles, un antic revolucionari convertit en un respectacle
editor. Preu: 5 euros.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Homenatge a les parelles que durant el 2012 celebren els cinquanta
anys de convivència.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Els dies 11 i 13 de desembre, de
16.30 a 20.30 h.
Cal confirmar-hi l’assistència a:
p.economica@elmasnou.cat
o tel. 93 557 17 60.

19 h / Sala Joan Comellas
(Edifici Centre) i Gent del Masnou

Conferència

Fins al 12 de gener de 2013.

Exposició de fotografies
“Cinquanta anys de la
nevada del 62”

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Gent del Masnou
i Ajuntament del Masnou

“Potenciar l’autoestima”

Conferència

18.30 h / Biblioteca Joan
Coromines (sala polivalent)

“Música i cinema”
Ponent: Frederic Sisé.

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Fira de Sant Llúcia
Ho organitza: Federació del Comerç, la
Indústria i el Turisme del Masnou, amb la
col·laboració de Gent del Masnou i l’Ajuntament del Masnou.

Diumenge 9
11 h / Parc temàtic de Caramar

Circulació del trenet
de cinc polzades
D’11 a 13 h. Per a més informació:
trenetmasnou@gmail.com

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

mÚSICA I BALL

Conferència

18.30 h / Biblioteca Joan
Coromines (sala polivalent)

Dimecres 12
Xerrada col·loqui sobre
el càncer

10 h / Pati del Casino

Dimarts 18

A càrrec d’Ingrid Ferrer.

19 h / Biblioteca Pública Joan Coromines (sala polivalent)

Dijous 6

Activitat organitzada dins la campanya de sensibilització que precedirà La Marató de TV3 de 2012, que
aquest any està dedicada al càncer.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines,
Departament de Benestar Social i Família i
Marató de TV3

Divendres 14
18 h / Biblioteca Joan Coromines
(àrea infantil)

L’Hora del Conte

“Mercè Rodoreda”, a càrrec
de Margarida Casacuberta
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Dimecres 19
Tertúlia literària

19 h / Biblioteca Pública Joan
Coromines, sala de formació

Tot un caràcter, d’Imma
Monsó
Conduirà la tertúlia l’escriptora M.
Carme Roca. La Biblioteca posarà a
disposició dels participants exemplars d’aquesta obra.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Conte de Nadal: “La felicitació”
A càrrec del rondallaire Carles
Benseny. Per a infants a partir de
4 anys.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

18 h / Espai Escènic Ca n’Humet
Un repertori per ballar i gaudir del
millor jazz. Preu: 5 euros.

TEATRE

Taller de finances per
a no financers

18.30 h / Biblioteca Joan
Coromines (sala polivalent)

Big Band Jazz Maresme

Dissabte 1

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Dimarts 4

16.30 h / Edifici Centre (aula 3)

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 11
10 h / Aparcament Amadeu I

Deixalleria mòbil
Fins al 16 de desembre de 2012.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20 h / Casal de la Gent Gran
Can Malet

Concert de Nadal
Ho organitza: Associació UNESCO El Masnou

Dissabte 15
13 h / Sala capitular (Prat de la
Riba, 1)

Celebració de les Noces
d’Or 2012

Altres informacions
Des de la pàgina web de l’Ajuntament del Masnou, podeu
consultar tota la informació
d’aquesta agenda i tota l’actualitat municipal actualitzades:
http://www.elmasnou.cat.
Tertúlia literària al voltant
del llibre Las mujeres que
corren con los lobos
L’entitat Dones per la Igualtat del
Masnou organitza una reunió,
dos dissabtes al mes, d’11 a
12.30 h, a la seva seu (al carrer de
Cuba), per llegir i comentar el llibre Las mujeres que corren con los
lobos, de l’autora Clarissa Pinkola
Estés. Per a més informació, truqueu al telèfon 655 55 00 27.

I V J O R N A D E S D E F O T O G R A F I A C R E AT I V A
Divendres 2 de novembre
Presentació de les IV
Jornades de Fotografia
Creativa. A les 19 h, a càrrec de

l’alcalde del Masnou, Pere Parés;
el regidor de Cultura, Jaume
Oliveras, i el president de la FEM,
Ricard Villarrubia.

Presentació de les
exposicions: a les 19.30 h

Javier Espada: “México fotografiado por Luis Buñuel”. Jordi
Roma: “Irlanda del Nord, 25 anys.
Del Bloody Sunday a l’arc de Sant
Martí”. Eduard Gisbert: “Reflexos”

Taula rodona: a les 20.15 h

Ponents: Rosa Maria Calaf,
periodista; Paco Elvira, fotògraf
i professor universitari; Javier
Espada, cineasta i director del
Museu Luis Buñuel de Calanda i
del Festival de Cine 22 x Don Luis;
Juan Ferrer, periodista i director
de la Mostra de Cine Llatinoamericà de Catalunya-Lleida; Esteve
Riambau, director de la Filmoteca de Catalunya. Moderador:
Héctor Zampaglione.
Biblioteca Joan Coromines (sala
polivalent) i Sala Joan Comellas.
Carrer de Josep Pujadas Truch, 1A.
El Masnou

Dissabte 3 de novembre
Tallers a càrrec de Paco
Elvira Matí

De 10 a 14 h: Més enllà d’un
sol clic. De 16 a 19 h: Clínica
fotogràfica. Edifici Centre (sala
de conferències). Carrer de Josep
Pujadas Truch, 1A, primera planta. El Masnou

Visita a l’Espai Casinet

A les 20 h. Exposicions d’Alexandra Castillo (“La vida de las sombras”), Roser Gol (“Roma”)
i Edu Mir (“Días en la Habana”).

Diumenge 4 de novembre
Tallers a càrrec de Roger
de Marfà

De 10 a 13 h. Sala Can Manyé.
Riera Coma Fosca, 2. Alella

EXPOSICIONS
Luis Buñuel: “México fotografiado por Luis Buñuel”
Paco Elvira: “Irlanda del Nord,
25 anys. Del Bloody Sunday a
l’arc de Sant Martí”
Fiona McLaughling: “Reflexos” /
Sala Joan Comellas, Municipal

de Nàutica del Masnou. Carrer
de Josep Pujadas Truch, 1A.
El Masnou
Horari: Dijous i divendres, de 17
a 20 h; dissabtes, d’11 a 14 h;
diumenges i festius, tancat.
Dates: Del 2 de novembre a l’1
de desembre
Alexandra Castillo: “La vida
de las sombras”
Roser Gol: “Roma”
Edu Mir: “Días en la Habana”
/ Espai Casinet. Carrer de Barcelona, 5. El Masnou
Horari: Dijous i divendres, de 17
a 20 h; dissabtes, d’11 a 14 h;

diumenges i festius tancat
Dates: Del 3 de novembre a l’1
desembre
Col·lectiva FEM: “Va de cine” /
Sala Blau. Passeig de Prat de la
Riba, 23. El Masnou
Marta Albertí, Juanjo Martínez,
Francisco Tomás: “A tres bandes”
/ Àgora. Pl. de Miquel Martí i Pol,
s/n. El Masnou
Guillermo Puche: “Del Pirineu
a la Toscana” / Sala Dit i Fet. José
Roca Suárez Llanos, 51. Teià
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