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Primera visita: 
50% de descompte 
en qualsevol servei.

Abonaments especials en: 
cavitació, plataformes vibratòries, 
radiofreqüència i criolipòlisi.

informa-tE’n

  PromoCiÓ 
  FOTODEPILACIÓ ENGONALS
  + AIXELLES
  65 € per sessió

ESPai DE BELLESa
Sant fELiP, 34 · EL maSnoU

93 540 96 31

Jul’s Venda de vins, caves i licors, cursos de tast 
i una mica de tot

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

 www.cellerdelmar.com

@cellerdelmar 

cellerdelmar

C/ Navarra, 49, local 2  /  08320 El Masnou  /  Tel. 93 540 53 87  /  mirpertu.blogspot.com.es
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CARTA DE
L’ALCALDE

Deixem que se’ns encomani la primavera

Des d’aquesta tribuna, sempre m’agrada compartir les reflexions del nostre Equip 
de Govern sobre les nostres principals preocupacions, però, en aquesta ocasió, 
vull reservar un espai a l’optimisme i la lluminositat. Hem tingut una entrada de 
primavera molt inestable, però cal que deixem que se’ns encomani la llum, el sol 
i el bon temps. Tenim un entorn privilegiat per gaudir de la natura i de tot allò 
que ens dóna.

A més a més, l’abril és, per excel·lència, el mes de les flors i la cultura, de Sant Jordi. 
El nostre municipi ha estat, històricament, bressol i llar d’acollida de la cultura i de 
creadors en totes les seves manifestacions. Ho podem veure en la gran quantitat 
de propostes que tenim, no només el 23 d’abril, sinó cada dia. És una evidència 
que, amb el bon temps, les nostres entitats s’animen a fer més festivals i activitats 
perquè ens puguem enriquir formant part de la comunitat. Us encoratjo molt sin-
cerament a participar-hi, a afegir-vos a la voluntat d’una vila que vol compartir les 
seves experiències, les seves idees per al lleure i per tirar endavant en el dia a dia 
de la millor manera possible.

Tenim moltes possibilitats i molts recursos naturals, socials, familiars i amicals. Cal 
prendre consciència d’aquest privilegi i aprofitar-lo. 

Pere Parés 
Alcalde
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ACTUALITAT

Impressió digital fotogràfica, impressió de documents B/N i color, 
personalització de tot tipus de fotoacabats

L’Espai Familiar “Ludoteca” comença 
a esdevenir la referència de l’oci 
d’infants i famílies al Masnou
L’equipament es troba als baixos de la pista esportiva de Pau Casals i des de l’octubre 
ha acollit diversos actes amb molt bona resposta de públic

Espai Familiar “Ludoteca”, 
ubicat als baixos de la pista 
esportiva de Pau Casals, 
des que va acollir les pri-

meres activitats, al mes d’octubre 
del 2012 (amb la celebració de la 
Castanyada), i en poc més de cinc 
mesos, ha esdevingut un equi-
pament de referència en l’oci i el 
lleure dels infants i les famílies del 
Masnou. La resposta de participa-
ció aconseguida en tots els actes 
que s’hi han dut a terme ha posat 
de manifest que es tractava d’un 
espai reivindicat i anhelat per la 
ciutadania.

Arribar fins a l’actualitat ha estat 
un camí no exempt de complicaci-
ons i ha calgut l’adaptació del pro-
jecte ideal a diferents circumstàn-
cies que han donat com a resultat 
l’Espai Familiar actual. Els orígens 
de l’equipament es poden situar en 
la reclamació que el Grup Municipal 
d’ERC, quan era a l’oposició, va fer 
durant la confecció dels pressupos-
tos del 2008 perquè es destinés una 
partida de diners a la creació d’una 
ludoteca municipal. 

Segons el projecte de llavors, la 
futura ludoteca havia d’instal·lar-se 
a Els Vienesos, però, amb el temps, 
els usos d’aquest equipament es va 
concretar en una altra línia. Final-
ment, amb la creació de les pistes i 
els jardins esportius de Pau Casals, 
se’n va definir allà la ubicació defi-
nitiva, però tampoc no s’hi van fer 
avenços significatius. Des del 2008 
fins a l’actualitat, s’ha anat concre-
tant el projecte, fins que, des del 
2011, se li ha donat l’empenta de-
finitiva per arribar a l’Espai Familiar 
actual, que no pot tenir la qualifica-
ció reglamentària de ludoteca, en 
no adaptar-se completament al que 
disposen les normatives vigents.

Com que la realitat s’imposava 
i la demanda d’un equipament 
específic per als infants continuava 
creixent, l’Equip de Govern actual 
ha optat per consolidar l’espai de 
què ja es disposava i dinamitzar-lo 
per donar resposta a les necessitats 
detectades. Així, si bé no s’hi poden 
dur a terme ni oferir tots els serveis 
propis d’una ludoteca, des de la 
Regidoria d’Infància s’aposta per 

dinamitzar aquest espai dintre de 
les possibilitats actuals de l’Ajunta-
ment, amb el mínim cost possible 
i la implicació dels diversos actors 
socials relacionats amb els infants, 
el seu creixement i el seu lleure. 
Per tant, les entitats d’aquest àmbit 
del municipi poden fer ús d’aquest 
equipament i poden organitzar-hi 
les seves activitats. Fins ara, les que 
s’hi han anat programant han estat 
celebracions tradicionals, tallers de 
reciclatge, jocs cooperatius, manu-
alitats i contacontes.

En aquest sentit, l’Ajuntament 
ha arribat a un acord amb l’enti-
tat Lleureka, Projectes Educatius 
segons el qual l’associació durà a 
terme una sèrie d’activitats a l’Espai 
Familiar. Ara per ara, la Regidoria 
estudia possibles col·laboracions 
similars amb altres col·lectius.

Un dels aspectes que fan que 
l’Espai Familiar “Ludoteca” esdevin-
gui especial és la seva concepció no 
com un entorn on els pares i mares 
deixen els infants perquè altres se’n 
cuidin, sinó que es vol promoure 
que les famílies senceres compar-

L’   ACORD  

Ajuntament i 
Lleureka han 
signat un con-
veni perquè 
l’entitat hi faci 
activitats

  INTeRCANVI  

La motivació 
de l’espai és 
que pares, 
mares i infants 
comparteixin
l’experiència 
del joc

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

Tel. 935 55 85 95  /  659 19 42 56
C/ Frederic Mompou, 2 - 08320 El Masnou
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sílvia folch 
Regidora d’Infància 
i Joventut

L’Equip de Govern actual està molt sa-
tisfet amb la posada en funcionament 
de l’Espai Familiar “Ludoteca” i, espe-
cialment, amb la resposta ciutadana 
que ha tingut. La col·laboració amb 
les entitats infantils ha estat una via 
efectiva per impulsar aquest espai. La 
nostra voluntat és continuar avançant, 
dinamitzar i reforçar l’Espai Familiar 
per donar resposta a la rebuda que 
hem tingut entre les famílies, que han 
valorat molt bé el fet de disposar d’un 
lloc com aquest, al costat dels jardins 
i la pista esportiva. 

C/ Itàlia, 29 · El Masnou (davant del Mercat del Masnou)
Tel. 93 555 45 81 · www.markysjoguines.com

Dracs, cavallers i llibres...
Vine a buscar el teu regal de Sant Jordi

Navarra, 22, local 9-10
El Masnou (08320)
Tel: 93 555 97 44 - 93 555 99 53
Adreça electrònica: inssabate@grupsabate.com
www.grupsabate.com

INSTALACIONES SABATÉ, SL
Estudi i assessorament d’eficiència energètica

teixin l’espai i les experiències del 
joc i el lleure en un espai adequat. 
Segons la regidora d’Infància i Jo-
ventut, Sílvia Folch, “cada edat ne-
cessita un entorn específic. Fins ara, 
moltes activitats d’Infància es feien 
a Ca n’Humet, però l’Espai Familiar 
‘Ludoteca’ dóna una resposta més 

adequada, perquè cada etapa del 
creixement té les seves necessitats”. 
Per tant, cada equipament està 
concretant específicament els seus 
usos i l’Espai Familiar es consolida 
com el punt de trobada de mol-
tíssimes famílies del municipi. Les 
properes setmanes, a més de les 

activitats que hi organitzarà l’enti-
tat Lleureka, una cita destacada és 
la celebració del Dia Internacional 
de les Famílies, el 15 de maig, al 
voltant del qual es duran a terme 
diversos actes (consulteu-ne la pro-
gramació a l’agenda, a les pàgines 
30 i 31 d’aquest butlletí). 

  ACTIVITATS  

L’equipament 
celebrarà el Dia 
Internacional 
de les Famíles

Moltes famílies 
van assistir a 
l’equipament 
durant les 
activitats del 
Nadalem.

VANESA PONS
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El Ple de l’Ajuntament, a la ses-
sió del 21 de març, va sotmetre 
a votació els punts següents:
• Modificació del pacte de condi-
cions laborals del personal funci-
onari i del conveni col·lectiu del 
personal laboral per incorpo-
rar-hi els acords presos en ne-
gociació col·lectiva i adaptar-los 
a la normativa vigent. Aprovada 
per unanimitat.
• Acceptació de la subvenció de 
funcionament de centres de pri-
mer cicle d’educació infantil de 
titularitat municipal per al curs 
2011-2012. Aprovada per una-
nimitat.
• Modificació puntual del Pla ge-
neral d’ordenació del Masnou re-
ferida als articles 246, 359 i 398. 
Aprovada amb els vots a favor de 
CiU (7 vots), ERC (3 vots) i PP (2 
vots); en contra del PSC (4 vots), 
ICV-EUiA (3 vots) i el GIM (1 vot), 
i l’abstenció de la regidora no 
adscrita.
• Devolució de la garantia defi-
nitiva del contracte de la instal-
lació i l’explotació del servei 
d’aparcament amb limitació 
horària en diverses vies del mu-
nicipi. Aprovada per unanimitat. 

Es va presentar un punt 
d’urgència:
• Adjudicació del contracte de 
l’explotació mitjançant conces-
sió dels serveis de temporada 
de la platja del terme municipal 
del Masnou per al període 2013-
2017.  Aprovada per unanimitat.

Mocions
• Moció presentada pels grups 
municipals d’ICV-EUiA, CiU, 

i la regidora no adscrita.
• Moció presentada pel Grup 
Municipal del PSC-PM sobre la 
transparència.  No va ser aprova-
da, amb els vots a favor del PSC 
(4 vots), ICV-EUiA (3 vots), el GIM 
(1 vot) i la regidora no adscrita, i 
en contra de CiU (7 vots), ERC (3 
vots) i PP (2 vots).
• Moció presentada pel Grup 
Municipal del GIM per demanar 
que l’Ajuntament del Masnou es 
personi com a acusació popular 
en el procediment penal iniciat 
per la Fiscalia per malversació 
de fons públics a l’Associació 
Catalana de Municipis.  Després 
d’incorporar-hi algunes de les 
esmenes fetes per CiU i ERC-AM i 
totes les fetes per ICV-EUiA, es va 
sotmetre a votació l’esmena de 
CiU i ERC-AM no acceptada per 
la ponència amb els vots a favor 
de CiU (7 vots), ERC (3 vots) i PP (2 
vots), i en contra del PSC (4 vots), 
ICV-EUiA (3 vots), el GIM (1 vot) i 
la regidora no adscrita. Amb l’es-
mena aprovada, la moció es va 
aprovar per unanimitat.
• Moció presentada pel Grup Mu-
nicipal del GIM per demanar la 
dimissió d’un regidor de l’Ajunta-
ment de Sabadell i diputat provin-
cial dels seus càrrecs públics, en es-
tar imputat en casos de corrupció.  
No va ser aprovada, amb els vots 
a favor del GIM (1 vot), ICV-EUiA (3 
vots) i la regidora no adscrita, i en 
contra de CiU (7 vots), ERC (3 vots), 
PSC (4 vots) i PP (2 vots).
• Moció presentada pel Grup 
Municipal del GIM per demanar 
la dimissió d’un diputat al Par-
lament de Catalunya de tots els 
seus càrrecs públics, en estar im-

ERC-AM, PSC i PP d’adhesió a 
la declaració del Parlament Eu-
ropeu i de rebuig al judici dels 
activistes sahrauís de Gdeim 
Izik. Es va aprovar amb els vots a 
favor d’ICV-EUiA (3 vots), CiU (7 
vots), ERC ( 3 vots), PSC (4 vots), 
PP (2 vots) i la regidora no ads-
crita, i l’abstenció del GIM (1 vot). 
Aquesta moció va ser presenta-
da al Ple a instàncies de l’Associ-
ació Catalana d’Amics del Poble 
Sahrauí del Masnou.
• Moció presentada pel Grup Mu-
nicipal d’ICV-EUiA en què es de-
mana prosseguir les tramitacions 
municipals per executar la urba-
nització de la fase 1 del parc de 
Vallmora. Després d’incorporar-hi 
algunes de les esmenes fetes per 
CiU i ERC-AM, es van sotmetre 
a votació les esmenes no incor-
porades per la ponència amb 
els vots a favor de CiU (7 vots) i 
ERC (3 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). Un cop 
aprovades, es va sotmetre a vo-
tació la moció amb les esmenes 
incorporades de CiU i ERC-AM, i 
es va aprovar amb els vots a favor 
de CiU (7 vots), ERC (3 vots), PSC 
(4 vots), ICV-EUiA (3 vots), el GIM 
(1 vot) i la regidora no adscrita, i 
l’abstenció del PP (2 vots). 
• Moció presentada pel Grup 
Municipal d’ICV-EUiA per decla-
rar el Masnou municipi lliure de 
la tècnica de fractura hidràulica 
horitzontal fracking. Es va apro-
var amb els vots a favor de CiU (7 
vots), ERC (3 vots), PSC (4 vots) i 
ICV-EUiA (3 vots); i les abstenci-
ons del PP (2 vots), el GIM (1 vot) 

putat en casos de corrupció. No 
va ser aprovada, amb els vots a 
favor del GIM (1 vot), ICV-EUiA 
(3 vots) i la regidora no adscrita, 
i en contra de CiU (7 vots), ERC 
(3 vots), PSC (4 vots) i PP (2 vots).
• Moció presentada pel Grup 
Municipal del GIM per demanar 
que dimiteixin dels seus càrrecs 
públics els polítics imputats en 
casos de corrupció. No va ser 
aprovada, amb els vots a favor 
del GIM (1 vot) , ICV-EUiA (3 vots), 
PSC (4 vots) i la regidora no ads-
crita, i en contra de CiU (7 vots), 
ERC (3 vots) i PP (2 vots).
• Moció presentada pel Grup Mu-
nicipal del GIM per demanar a la 
Diputació de Barcelona que vetlli 
pel compliment de les dedicacions 
exclusives dels seus diputats pro-
vincials. No va ser aprovada, amb 
els vots a favor del GIM (1 vot) i la 
regidora no adscrita, i en contra 
de CiU (7 vots), ERC (3 vots), PSC (4 
vots), ICV-EUiA (3 vots) i PP (2 vots).

Es van presentar dues 
mocions d’urgència:
• Moció presentada per tots els 
grups municipals i la regidora no 
adscrita per tal que els afectats 
per la comercialització de pro-
ductes financers de risc, inclosos 
els qui els van bescanviar per ac-
cions, puguin optar a la via arbi-
tral. Aprovada per unanimitat.
• Moció presentada pels grups 
municipals de CiU i ERC-AM so-
bre la transparència política. Va 
ser aprovada amb els vots a favor 
de CiU (7 vots), ERC (3 vots), ICV-
EUiA (3 vots), PP (2 vots), el GIM 
(1 vot) i la regidora no adscrita, i 
en contra del PSC (4 vots). 

PUNTS APROVATS AL PLe DeL MeS De MARç
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l 25 de març, l’alcalde del Mas-
nou, Pere Parés, i el director 
general adjunt de Coordinació 

i Recursos Humans i Generals de la 
Direcció General a Madrid de l’ONCE, 
Jorge Íniguez, van signar el contracte 
d’arrendament per quatre anys amb 
opció de compra del Casinet. Aquest 
equipament, propietat actualment de 
l’ONCE, és un dels espais d’oci i cultu-
rals que han tingut una presència des-
tacada en la vida social dels masnovins 
i masnovines. L’Ajuntament ha negociat 
amb l’organisme propietari per tal de 
recuperar-ne la planta baixa, amb una 
superfície de gairebé 450 metres qua-
drats. Si, finalment, l’Ajuntament opta 
per comprar-lo, els dos primers anys de 
lloguer es descomptaran del preu final.

L’adquisició d’aquest espai serà 
possible gràcies a una subvenció que 
l’Ajuntament ha rebut de la Diputació, 
de 364.000 euros. El consistori només 

a Comissió d’Honors i Distinci-
ons treballa actualment en la 
denominació del carrer recent-

ment urbanitzat entre l’avinguda del 
Maresme i el carrer de l’Agricultura. La 
seva proposta, de la qual s’està gestio-
nant l’expedient, és que el carrer porti 
el nom de Teià. 

Aquest és un exemple de la tasca 
d’aquest organisme, que s’encarrega 
d’atribuir els reconeixements instituci-
onals, com ara el nomenament de fills 
predilectes o adoptius, el d’alcaldes 
o regidors honorífics, la medalla de la 
vila o els agermanaments. Coincidint 
amb els quatre anys de mandat polític 
del consistori, la Comissió d’Honors i 
Distincions és designada pels grups 

ha de fer front a dos anys de lloguer. 
Amb aquesta fórmula, serà possible 
tenir la titularitat de tota la finca, ja 
que les plantes altes ja eren propietat 
de l’Ajuntament, de manera que, en 

municipals, que hi proposen un can-
didat cada un. Tant el nomenament 
dels membres com el funcionament de 
l’organisme i els procediments per atri-
buir els reconeixements institucionals 
es regeixen pel Reglament de protocol, 
honors i distincions de l’Ajuntament. 
Les persones proposades han de des-
tacar pels seus coneixements del Mas-
nou, i en particular de la història de la 
vila. Ara per ara, en formen part Carme 
Giralt Rosés (proposada per CiU), Josep 
Mayolas Ballester (proposat pel PSC-
PM), Carme Florensa Hernández (pro-
posada per ICV-EUiA-E), Rita Terradas 
Estrada (proposada per ERC-AM), Anto-
ni Marset Boza (proposat pel PP) i Joan 
Casas Crosas (proposat pel GIM). 

un futur, es podria portar a terme una 
intervenció global de l’edifici.

El Casinet ha tornat a funcionar 
com a seu de diversos actes culturals 
des de l’estiu del 2012. 

L’Ajuntament signa un contracte 
per recuperar el Casinet

La Comissió d’Honors i Distincions gestiona 
els reconeixements institucionals

E

L

Si, finalment, s’opta per comprar-lo, els dos primers anys de lloguer es descomptaran del preu final

L’organisme està format per un representant proposat per cada grup municipal del Ple
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A la imatge, un mo-
ment de la signatura 
del contracte entre
l’alcalde i Jorge 
Íniguez.

Un moment de la darrera reunió 
dels representants de la Comissió 
d’Honors i Distincions. 
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a Fira Comercial i Gastronòmi-
ca, organitzada per la Fede-
ració del Comerç, la Indústria 

i el Turisme del Masnou, amb la col-
laboració de l’Ajuntament, enguany es 
farà el cap de setmana de l’11 i 12 de 
maig i tindrà un fil conductor: el mar. 
L’ampliació a dos dies és només una 
de les novetats en una edició que en 
tindrà força. Per començar, se’n canvia 
la ubicació: dels carrers de Sant Mi-
quel i Romà Fabra, la Fira es trasllada 
al port, amb la qual cosa es posa de re-
lleu la relació del municipi amb el mar. 

Així, a més de l’exposició de pro-
ductes i serveis que hi faran més de 
quaranta comerços del Masnou, du-
rant tot el cap de setmana s’hi han 
programat un bon nombre d’activi-
tats per a totes les edats relacionades 
amb el mar, tallers i jocs de temàtica 
marinera per als més petits, sortides 
amb vaixell per conèixer la façana lito-
ral, animació infantil... També hi haurà 
una vintena de parades amb produc-
tes artesans relacionats amb el mar.

La novetat principal respecte 
d’edicions anteriors és l’ampliació 
de l’oferta gastronòmica. Diversos 

ACCIONS FORMATIVES PER A LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ D’EMPRESES (2013). Aula 3, Edifici Centre

TIPUS D’ACTIVITAT NOM DE L’ACTIVITAT DURADA NOMBRE DATA I HORA
  (hores) DE SESSIONS

Sessió informativa Com planificar un web d’empresa de forma efectiva 4 1 24/04/2013
    de 16.30 a 20.30 h

Sessió informativa Màrqueting en línia i posicionament estratègic a Internet 4 1 8/05/2013
    de 16.30 a 20.30 h

Taller de consolidació  Vull vendre per Internet, però, per on començo?  8 2 21/05/2013 i 23/05/2013
 Pautes per començar en el món del comerç electrònic   de 16.30 a 20.30 h 

Sessió informativa Vendes per a no comercials 6 2 4/06/2013 i 6/06/2013
    de 17 a 20 h

Taller de consolidació Internet per a comerços i petites empreses 3 2 18/06/2013 i 20/06/2013
    de 15 a 16.30 h

Sessió informativa Totes les pimes poden innovar 4 1 3/07/2013
    de 16.30 a 20.30 h

Per assistir-hi, cal inscripció prèvia, que es pot fer en línia (a la pàgina web municipal: www.elmasnou.cat) o presencialment a la Unitat de Promoció Econòmica (carrer d’Itàlia, 50, 1a planta).

restaurants del municipi oferiran 
aquests dos dies les seves especi-
alitats. Mitjançant un sistema de ti-
quets, s’hi podran degustar diversos 
plats acompanyats d’una copa de vi 
de la DO Alella. 

La Fira Comercial i Gastronòmica 
s’acosta al mar
Diversos restaurants del municipi s’hi afegeixen i ofereixen les seves especialitats

L

Quim fàbregas 
Regidor de Promoció 
Econòmica

Amb les novetats que s’han introduït 
en aquesta edició, volem donar a la 
Fira un fil conductor i vincular-la amb 
la relació que sempre ha tingut el nos-
tre municipi amb el mar. Hem volgut 
potenciar molt el tema gastronòmic, 
ja que creiem que és una oportunitat 
excel·lent per donar a conèixer la nos-
tra gastronomia i els productes locals. 
Estem convençuts que seran molts els 
ciutadans del Masnou que es voldran 
acostar a la Fira, ja sigui per provar els 
millors plats oferts pels restaurants del 
Masnou o per gaudir de les activitats 
programades.
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l 12 d’abril, van començar les 
obres de reforma de l’edifici de 
la Casa del Marquès del Masnou, 

de propietat municipal, per adequar-ne 
l’ús per a centre d’empreses.

Per a la creació d’aquest equipa-
ment, que suposarà una inversió de 
790.903,42 euros, el programa operatiu 
FEDER hi aporta 395.451,71 euros; la 
Diputació de Barcelona hi participa 
amb una subvenció de 197.725,86 
euros, i l’Ajuntament del Masnou hi 
aporta 197.725,85 euros. 

Aquest projecte preveu l’adequa-
ció de les diferents sales i espais per 
convertir-los en despatxos, aules de 
formació i sales de reunions, entre 
altres estances, amb l’objectiu d’assolir 
els requeriments derivats de la im-

plantació del programa funcional fixat 
per l’Ajuntament del Masnou. L’accés 
principal de l’edifici es mantindrà en 
l’estat original, i l’accés a les persones 
amb dificultat de mobilitat serà per la 
rampa situada a la part nord, que tam-
bé s’adequarà.

Aquestes obres han estat adju-
dicades a l’empresa Construcciones 
y Servicios FAUS, SA, per l’import 
de 571.844,25 euros, IVA inclòs, i es 
preveu que tinguin una durada de 
sis mesos, aproximadament; per tant, 
hauran de finalitzar l’últim trimestre 
d’enguany.

Aquesta actuació representarà per 
al Masnou transformar aquest immo-
ble en un equipament que esdevindrà 
un instrument dinamitzador i catalitza-
dor de la innovació entre el teixit em-
presarial del territori, i ha de permetre 
intensificar l’oferta actual de serveis de 
suport a les empreses i als emprene-
dors oferint també espais i la possibi-
litat d’allotjament empresarial, ja sigui 
en règim d’incubació o consolidació. 

Segons la voluntat de l’Equip 
de Govern, la Casa del Marquès ha 
d’esdevenir un punt de trobada i 
dinamitzador d’una comunitat empre-
sarial innovadora, prioritzant activitats 
intensives en tecnologia i coneixement 
que permetin atraure i retenir talent al 
municipi. 

comencen les obres 
a la casa del marquès

E

L’edifici esdevindrà un punt de trobada i de 
dinamització del teixit empresarial del municipi

Durant la Fira, el port acollirà diverses activitats relacionades 
amb la nàutica.

eL PORT ACULL LA 5a 
FIRA FLOTANT, eNTRe
L’1 I eL 5 De MAIG
S’hi exposaran més de tres-centes 
embarcacions, des d’ofertes en eslores 
petites fins a velers de luxe

ort Masnou organitza, entre l’1 i el 5 de maig, la 
5a Fira Flotant, una cita que ja ha esdevingut una 
referència per als amants de la nàutica i, especial-

ment, en la nàutica d’ocasió. S’hi exposaran més de tres-
centes embarcacions, entre vaixells nous i d’ocasió. La 
mostra ha estat possible gràcies a la col·laboració de les 
nàutiques del port, que han unit esforços un any més 
per oferir la gamma més completa possible d’embarca-
cions, que va des de primeres ofertes en eslores petites 
fins a luxoses propostes de vela i motor amb eslores de 
més de 25 metres. 

A més de l’exposició, durant els dies de la Fira es duran 
a terme diverses activitats, com jornades de pràctiques i la 
II Regata Fira Flotant, organitzada pel Club Nàutic Masnou. 
També hi haurà expositors de productes complementaris 
per a la navegació i diverses exhibicions ofertes per les 
empreses que hi seran presents. La Fira compta amb la 
col·laboració i el suport de l’Ajuntament del Masnou. 
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Ens trobareu a la Fira, on 
tindrem pernil al tall, així com 
petites tapes i degustacions 
dels nostres productes.

Espatlla ibèrica: 49 € peça
Espatlla de gla: 69 € peça

Torrent Vallmora, 16 (darrere del mercat Municipal) · El Masnou 
Telèfon 93 555 19 81 · info@masnoualiments.cat · www.delicateca.cat

Especialitat en pernils, embotits i formatges. 
Assortiment de vins caves, conserves i altres

10% dte. en mà d’obra 

C/ Sant Miquel, 12
Tel. 93 555 93 27 

elmasnou@pccoste.es
www.pccoste.es

ENS TROBARÀS A LA FIRA

Degustació de te i cafè

10% dte. en te 

C/ Sant Miquel, 15
Tel. 648 805 947 

teteriadenoah@asm.cat
www.asm.cat/teteria
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Després del Mes de les Dones, continuen els tallers participatius per seguir donant 
visibilitat a les propostes que volen fomentar el paper de la dona en la societat

Una primavera plena de propostes
per treballar per la igualtat

l cicle “El mes de març, el mes 
de les dones”, amb el qual 
l’Ajuntament vol visibilitzar el 

paper femení dins la societat en el 
marc de la celebració del 8 de març, 
Dia de les Dones, va finalitzar amb 
la V Mostra de Curts de Dones, el 
divendres 22 de març a la Biblioteca. 
Abans, el divendres 15 de març, ha-
via tingut lloc la conferència “Dones, 
on som?” La segona planta de Can 
Malet es va omplir de gom a gom 
per escoltar la jurista Angelina Huri-
os, que va explicar alguns conceptes 
bàsics, com patriarcat, androcen-
trisme o rols de gènere, i l’evolució 
del paper de les dones al llarg de 
la història i els moments clau per a 
l’assoliment dels drets que tenen 
actualment. Després de la xerrada, 
es van poder escoltar unes peces 
de gospel, interpretades per la coral 
Scandicus.

El programa d’actes va ser orga-
nitzat per l’Ajuntament del Masnou 

amb la col·laboració de les entitats 
Associació UNESCO El Masnou i 
Dones per la Igualtat. L’acte central 
es va fer el 8 de març, amb la lectura 
del manifest i un concert de peces 
creades per dones compositores a 
càrrec de la soprano M. Àngels Miró 
i la pianista i compositora M. Rosa 
Ribas. Tots els actes han tingut una 
molt bona assistència de públic.

A més a més, el cicle ha comptat 
amb adhesions com la de l’alumnat 
del curs d’informàtica COMPETIC 
2, del CFPAM, que va elaborar una 
presentació sobre l’origen i l’evolu-
ció històrica dels drets de la dona a 
l’Estat espanyol. 

Continuen els actes per la igualtat
De cara a l’abril, s’han programat 
dues sessions de treball d’un projec-
te iniciat l’any 2012 titulat “El saber 
de les dones”, en què va participar el 
municipi del Masnou com a membre 
de l’Associació de l’Observatori de 

les Dones als Mitjans de Comuni-
cació. Tretze grups de dones de di-
versos municipis van analitzar l’any 
passat les pràctiques comunicatives 
als mitjans incorporant-hi els sabers 
de les dones.

L’any 2013 se n’inicia la segona 
fase del treball i s’han previst dues 
sessions per participar en un pro-
jecte audiovisual que tractarà sobre 
els temes d’interès que aportin les 
mateixes dones. La primera tindrà 
lloc el dissabte 20 d’abril, de 10 a 12 
hores, a Can Malet. 

A més a més, aquesta primavera 
s’han programat un seguit de tallers 
gratuïts perquè hi participin dones 
de totes les edats. Es faran quatre ta-
llers: de risoteràpia, de la gestió dels 
usos del temps, de ioga i de creixe-
ment personal. Cal confirmar plaça a 
tots els cursos. Si en voleu més infor-
mació o apuntar-vos-hi, envieu un 
correu a  igualtat@elmasnou.cat o bé 
truqueu al telèfon 93 557 18 70.   
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noemí 
condeminas 
Regidora d’Igualtat
i Drets Civils

Enguany, el programa que hem ofert 
al mes de març conjuntament amb 
Dones per la Igualtat i UNESCO El Mas-
nou ha estat molt variat i enriquidor. 
Ha obtingut una gran acollida entre el 
públic, que ha omplert gairebé tots els 
actes programats. Això ens fa pensar 
que, cada cop més, la nostra societat 
va encaminada a conscienciar-se que 
homes i dones som diferents, però no 
hem de ser desiguals. Hem de gaudir 
dels mateixos drets i oportunitats, i, 
per aquest motiu, des de la Regidoria 
seguirem treballant per introduir la 
perspectiva de gènere en l’impuls de 
polítiques d’igualtat d’oportunitats.

  IMPLICACIÓ  

La bona 
resposta de 
públic es va fer 
palesa en tots 
els actes del 
mes

  TALLeRS  

Durant la 
primavera es 
duran a terme 
quatre tallers 
gratuïts per a 
dones

La jurista Angelina Hurios va dedicar la conferència a 
explicar l’evolució de la dona al llarg de la història i els 
moments clau per a l’assoliment dels drets actuals. 
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Els canvis estableixen, entre altres aspectes, una qualificació específica per a aquests 
equipaments i permetran que s’estableixin també en zones industrials

Una primavera plena de propostes
per treballar per la igualtat

El Ple de l’Ajuntament modifica el PGO del Masnou 
per regular la instal·lació de centres de culte

l Ple de l’Ajuntament va apro-
var inicialment, a la sessió del 
21 de març, la modificació 

puntual del Pla general d’ordenació 
(PGO) del Masnou amb la finalitat 
d’adequar el document al contingut 
de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, 
que fa referència als centres de 
culte. A més a més, d’acord amb el 
que estableix la Llei 16/2009 a la 
disposició transitòria primera, els 
municipis han d’adequar el seu pla-
nejament general i han de fixar els 
usos religiosos en els plans d’orde-
nació urbanística municipal en un 
termini màxim de deu anys. Segons 
el regidor d’Urbanisme, Eduard 
Garcia, l’adaptació a la llei s’ha vist 
accelerada per les noves necessitats 
d’instal·lació de centres de culte. De 
fet, aquest procés es va iniciar l’abril 
de l’any passat, quan es va produir 
l’acord de suspensió d’atorgament 
de llicències relacionades amb usos 
religiosos a tot el municipi, amb la 
intenció d’estudiar millor la situació 
d’aquests establiments. 

Després de la fase d’estudi, els 
serveis tècnics municipals han pro-
posat una modificació puntual del 
PGO referida als articles 246, 359 
i 398 de la normativa urbanística. 
Fins ara, el PGO no preveia cap 
qualificació per al sistema comuni-
tari d’equipaments religiosos, tot 

i que aquest ús era compatible en 
els equipaments socioculturals i 
polivalents; complementari a l’ús 
principal en els educatius i en els 
sanitarioassistencials, i no compa-
tible en els equipaments esportius, 
administratius i de serveis urbans. 
A grans trets, les modificacions 
aprovades inicialment proposen els 
aspectes següents: l’ampliació de la 
compatibilitat de l’ús religiós a totes 
les zones urbanístiques del PGO, 
inclosa la zona 14-Industrial; la crea-
ció d’una qualificació específica per 
als equipaments comunitaris d’ús 
religiós que facilita l’adequació d’un 
equipament d’ús religiós a una zona 
qualificada per a aquesta finalitat; 

qualificar el sòl on ja estan implan-
tats els equipaments comunitaris 
d’ús religiós amb la nova qualifica-
ció d’equipament religiós, i limitar 
les situacions relatives en què es 
permet l’ús religiós en relació amb 
les altres activitats.

La documentació relativa a la 
modificació esmentada del PGO 
romandrà en exposició pública fins 
al dia 11 de maig de 2013, amb la 
finalitat que qualsevol persona pu-
gui consultar-la i presentar-hi les al-
legacions que consideri oportunes. 
A aquest efecte, el projecte aprovat 
inicialment es publicarà al web mu-
nicipal www.elmasnou.cat, a l’apar-
tat d’informació urbanística.  

  eXPOSICIÓ  

La documen-
tació sobre la 
modificació 
del PGO estarà 
en exposició 
pública fins a 
l’11 de maig

RAMON BOADELLA

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.

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

1r bar d’alta fidelitat
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Preinscripcions a les escoles 
bressol i a l’escola de música

l maig, s’inicia el període de 
preinscripcions a les escoles 
bressol municipals Sol Solet 

i La Barqueta, i també a l’Escola Mu-
nicipal de Música (EMUMM). Pel que 
fa a les escoles bressol, el període de 
presentació de sol·licituds serà del 6 
al 17 de maig i s’hauran de presen-
tar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC), on hi haurà instal·lada l’Ofici-
na Municipal d’Escolarització (OME), 
en horari de 10 a 14 h, de dilluns a 
divendres. Tots els documents ne-
cessaris (sol·licitud, calendari del pro-
cés, document de criteris, etc.) són 
consultables a l’espai de la Regidoria 
d’Ensenyament del web municipal. 
Així mateix, s’organitzarà una xerrada 
informativa per a les famílies que vul-
guin optar a una plaça en alguna de 
les dues escoles bressol el dimecres 
24 d’abril, a les 18 h, a Ca n’Humet. 
A la xerrada s’informarà de tot el 
procés de preinscripció i matrícula, 
del calendari, del funcionament del 
sorteig, dels criteris generals i com-
plementaris en l’admissió d’alumnat, 
de la documentació que cal presen-
tar en cada cas, i s’atendran dubtes i 
preguntes de les persones assistents.

Quant a l’EMUMM, el període de 
presentació de sol·licituds serà del 21 
al 31 de maig a l’OAC i també seran 
consultables tots els documents 
necessaris a l’espai de la Regidoria 
d’Ensenyament del web municipal. 

Per a les persones i famílies interessa-
des a cursar algun ensenyament de 
l’EMUMM el proper curs 2013-2014, 
també s’ha organitzat una xerrada in-
formativa, prevista per al 7 de maig a 
les 18.30 h a l’escola Ferrer i Guàrdia, 
on hi ha ubicada l’EMUMM. A la xer-
rada s’informarà de tot el procés de 
preinscripció i matrícula, del calenda-
ri, del funcionament del sorteig, dels 
criteris en l’admissió d’alumnat, de la 
documentació que cal presentar en 
cada cas, i s’atendran dubtes i pre-
guntes de les persones assistents. 

A

OFeRTA D’eNSeNyAMeNTS 
De L’eMUMM 
(Trobareu més informació sobre el contingut dels 
programes i ensenyaments al web municipal).

Sensibilització: alumnes nascuts el 2010
Iniciació I: nascuts el 2009
Iniciació II: nascuts el 2008
Iniciació III: nascuts el 2007
Formació bàsica I: nascuts el 2006
Formació bàsica II: nascuts el 2005
Formació bàsica III: nascuts entre el 2004 
i el 2001 (requereix prova de nivell)
Formació bàsica IV: nascuts entre el 2004 
i el 2001 (requereix prova de nivell)
Formació bàsica V: nascuts entre el 2004 i
el 2001 (requereix prova de nivell)
Coral: nascuts entre el 2004 i el 2001
Conjunta’t: nascuts entre el 2004 i el 1998
Formació d’adults: per a més de 18 anys

Les persones interessades podran assistir a 
reunions informatives d’aquests dos serveis 
organitzades per la Regidoria d’Ensenyament

Durant el Casal i el Campus, es duen a terme activitats
molt variades. A la imatge, una jornada al Campus del 2012.

LeS PReINSCRIPCIONS 
PeR AL FAkALÓ 
COMeNCeN 
eL 25 D’AbRIL
Els infants i joves que s’hi inscriguin 
podran participar en activitats de lleure 
diverses durant les vacances d’estiu

es preinscripcions al Fakaló 2013, que engloben el 
Campus Esportiu i el Casal Infantil organitzats per 
l’Ajuntament, es faran del 25 d’abril al 3 de maig 

a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), al carrer de Roger 
de Flor, 23. 

Aquest estiu, el Casal Infantil és per a infants nascuts 
entre els anys 2001 i 2009, i les dates en què s’impartirà 
seran: la darrera setmana de juny (del 25 al 28 de juny) 
i durant el mes de juliol per franges setmanals a esco-
llir (de l’1 al 5, del 8 al 12, del 15 al 19 i del 22 al 26 de 
juliol). Els objectius genèrics d’enguany són: estimular la 
creativitat dels infants a través del treball amb la música i 
amb diferents tècniques plàstiques, i aprendre tècniques 
expressives de ball i de teatre treballant la capacitat de 
comunicació i relació. Alhora, en el transcurs del Casal, es 
compaginarà l’anglès amb algunes de les activitats pro-
posades anteriorment, de manera que els infants puguin 
practicar aquest idioma estranger durant l’estiu. A més, es 
farà una excursió la darrera setmana de juny i cadascuna 
de les setmanes del mes de juliol.

Pel que fa al Campus Esportiu, s’ofereixen 160 places 
per a cada una de les quinzenes, que seran de l’1 al 12 
i del 15 al 26 de juliol, i els joves que poden accedir-hi 
són els nascuts entre el 1997 i 2003. Hi haurà servei de 9 
a 13 h o de 9 a 15 h (si s’inclou el servei de menjador) i, 
majoritàriament, les activitats es duran a terme al Com-
plex Esportiu Municipal. Al Campus, s’hi podran practicar 
diversos esports (vòlei, bàsquet, tennis, futbol, vela, surf...) 
i, a més, cada quinzena hi ha programada una excursió de 
temàtica esportiva.

Pel que fa a les inscripcions al Fakaló, seran del 9 al 
17 de maig, també a l’OAC, i el sorteig, en el cas que sigui 
necessari, serà el 7 de maig a les 12 h a Ca n’Humet. 
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L’EMUMM va fer el seu concert 
d’hivern a l’església de Sant Pere.
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l’institut maremar organitza jornades per difondre 
el respecte a la diversitat i per orientar els alumnes 
en les necessitats socials de la societat actual

l divendres 15 de març, 
l’institut Maremar i l’escola 
d’educació especial Les Ai-

gües van celebrar la III Jornada per 
a la Inclusió Educativa “Viu i conviu” 
2013, a l’institut masnoví. L’objectiu 
d’aquesta activitat va ser promoure 
entre l’alumnat una actitud de res-
pecte vers la diversitat i contribuir a 
l’adquisició d’una consciència ober-
ta cap a la diferència. “Viu i conviu” 
pretén ser un espai de convivència 
educativa en què alumnes i profes-
sorat participin de manera inclusiva.

Al llarg de la jornada, la propos-
ta d’activitats lúdiques i educatives 
va estar centrada en tallers orga-
nitzats i impartits per alumnes i 
mestres dels diferents centres. La 
jornada també va incloure amb 
un espai esportiu organitzat per 
diverses entitats: ONCE, Creu Roja, 
Federació Catalana d’Esport de 
Persones amb Discapacitat Física i 
Fundació Johan Cruyff. La regidora 
d’Ensenyament de l’Ajuntament, 
Noemí Condeminas, acompanyada 
per la regidora d’Infància i Joven-
tut, Sílvia Folch, i el regidor de Cul-
tura, Jaume Oliveras, també hi van 
voler ser presents.

Amb l’objectiu de fer més par-
ticipativa la jornada, aquest any hi 

van assistir altres unitats de suport 
d’educació especial del territori.

Aquest mateix institut va 
acollir, entre el 10 i el 12 d’abril, 
les XI Jornades d’Intervenció So-
ciocomunitària, organitzades pel 
Departament de Serveis Socio-

culturals i la comunitat del centre. 
L’objectiu de la jornada era posar 
en comú la formació i els coneixe-
ments dels interventors socials i, a 
la vegada, ajustar el perfil professi-
onal de l’alumnat a la nova realitat 
social. 

E
Les XI Jornades d’Intervenció Sociocomunitària es van fer entre el 10 i el 12 d’abril 

  DIFeRÈNCIA  

El centre tre-
balla per cons-
cienciar sobre 
la diferència

L’objectiu de les XI Jornades d’Intervenció Sociocomunitària era posar en 
comú la formació i els coneixements dels interventors socials i, a la vega-
da, ajustar el perfil professional de l’alumnat a la nova realitat social.
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Av. de Joan Maragall, 19, local 1B
08320 El Masnou
CVOCATA@telefonica.net
www.laclaudigital.com/centreveterinariocata
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L’Ajuntament demana a 
la Generalitat reparacions 
urgents al passeig Marítim 
d’Ocata, que ha quedat 
seriosament malmès 

Conseqüències a la platja 
després del darrer temporal

causa del temporal patit a 
Catalunya durant els dies 5 i 6 
de març, la platja i el passeig 

Marítim d’Ocata –el tram comprès 
entre l’avinguda del President John 
F. Kennedy i el municipi de Premià de 
Mar– han patit danys seriosos. Han 
quedat serveis malmesos i hi ha trams 
on s’ha desmuntat o ensorrat l’esculle-
ra i, encara ara, en algun altre hi apa-
reixen nous forats. 

El neguit transmès per l’alcalde i 
el regidor de Medi Ambient en la seva 
reunió amb el Servei de Costes de la 
Generalitat és que, si no es repara aviat 
i es torna a produir una llevantada 
com la que hi va haver, els efectes po-
drien ser més perjudicials, ja que s’ha 
de tenir en compte que és el tram on 
la via del tren circula més a prop de 
l’escullera i podria veure’s afectat tant 
el servei ferroviari com la connexió a 
peu entre el Masnou i Premià de Mar. 

Per tal de deixar la platja en con-
dicions, l’Ajuntament n’ha comprovat 

regularment l’estat i ha repassat els 
serveis; ha obert els torrents i les rieres; 
ha netejat manualment i mecànica-
ment tant la platja com el passeig; ha 
adreçat els arbres i els ha recol·locat 
els tutors, i ha tapat forats. També ha 
reparat les tarimes de fusta trencades 
durant el temporal, i ha recollit i recol-
locat els senyals caiguts, entre altres 
actuacions. En total, s’hi han dedicat 
més de 130 hores d’operaris, que 
encara no han finalitzat les tasques. 
Però la vessant més important, que és 
assegurar l’estabilitat de la platja i el 
passeig Marítim, depèn de la Direcció 
General d’Ordenació del Territori i 
Urbanisme, del Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya, i el seu arranjament, del 
Servei de Costes de l’Estat. L’Ajunta-
ment ha reclamat rapidesa a aquests 
organismes, atesa la urgència de l’ac-
tuació, en especial de la zona compre-
sa entre l’avinguda del President John 
F. Kennedy i el carrer de Veneçuela, on 

l’escullera està especialment malmesa 
i hi ha dos trams de 43 m i 50 m res-
pectivament on s’està desprenent el 
passeig Marítim.  

MEDI AMBIENT

Darrer tram de la platja d’Ocata. 

AJUNTAMENT

Jordi matas 
Regidor de Medi 
Ambient

L’Ajuntament forma part del grup de 
treball dels pobles del Maresme Sud 
que miren d’anar plegats per demanar 
a l’Estat, que és qui en té les competèn-
cies, una actuació que sigui més efectiva 
per a les platges, en comptes de llençar 
els diners com ha passat amb les apor-
tacions de sorra d’anys anteriors. S’ha 
demostrat que aquest sistema no ser-
veix i, per protegir les nostres platges i el 
passeig, cal anar a cercar altres solucions 
més duradores. De moment, el que cal 
és que ens arrangin el passeig, que prou 
malmès ens ha quedat en alguns trams.

El Ple del mes de març va aprovar l’adjudicació de les sis guinguetes de les plat-
ges del Masnou i d’Ocata ubicades a l’altura de la riera d’Alella, el baixador d’Oca-
ta, el carrer dels Capitans Comellas, el carrer del Pintor Villà, l’avinguda de la Mare 
de Déu de Núria i la del President John F. Kennedy. De moment, aquesta darrera 
no es pot muntar, ja que, a causa del darrer temporal, va desaparèixer la platja i 
els serveis estan malmesos. Tot i que cada dia hi ha més sorra, es considera que 
aquesta ubicació és inestable, per la qual cosa s’està valorant si s’instal·la en un 

altre punt. La durada màxima de l’adjudicació actual de cada una és de vuit 
anys, cinc anys de contracte i tres anys de pròrrogues anuals consecutives. 
Enguany, ha disminuït el nombre d’àrees de servei, que passen de set a sis. 
Concretament, se n’ha eliminat una a la platja del Masnou, la guingueta 
del davant del carrer de Camil Fabra, 15, ja que la platja és molt inestable 
i, els darrers tres anys, s’hi ha acabat instal·lant ja avançada al temporada 
d’estiu per manca de sorra.

L’adjudicació del servei va ser aprovada per l’Ajuntament al Ple del mes de març
NOVeTATS A LeS GUINGUeTeS De LA PLATjA PeR A LA PRòXIMA TeMPORADA

  DANyS  

Diversos ser-
veis malmesos 
i l’escullera 
ensorrada són 
les afectacions 
principals
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D

Els encreuaments amb els carrers de Rosa Sensat i de la Mare 
de Déu del Pilar estaven considerats punts de concentració 
d’accidents

Els nous semàfors per pacificar 
la carretera d’Alella ja estan en 
funcionament

Hi tenen dret les 
persones empadronades 
al Masnou amb vehicles 
que tributin a la vila

RePARTIMeNT 
DeL DISTINTIU 
qUe PeRMeT 
APARCAR A LA 
zONA TARONjA

es del divendres 15 de març 
ja estan en funcionament els 
nous semàfors de la carrete-

ra d’Alella. Després d’un mes i mig de 
l’inici de les obres, amb la posada en 
marxa dels semàfors, la Diputació de 
Barcelona dóna per finalitzades les 
millores de la seguretat vial al tram 
de la carretera d’Alella (BP5002) a l’al-
tura del Masnou. L’objectiu principal 
d’aquesta intervenció era reduir el 
nombre d’accidents que fins ara s’ha-
vien registrat en aquesta via, espe-
cialment als encreuaments amb els 
carrers de Rosa Sensat i de la Mare 
de Déu del Pilar. Aquests dos punts 
eren considerats de concentració 
d’accidents (PCA).

Com a resultat de les obres, s’ha 
instal·lat un semàfor a l’encreua-
ment de la carretera d’Alella amb la 
Mare de Déu del Pilar, el qual regula 
l’accés dels vehicles a la BP5002. 
A més, el semàfor va acompanyat 
d’un pas de vianants, que facilita 
que es pugui creuar la carretera 
d’Alella. En aquest punt, la travessen 
molts vianants per accedir al camp 
de futbol i també a l’IES Mediter-
rània. La col·locació d’una barana 
que separa els dos estacionaments 
d’Amadeu I de la carretera impedeix 
que els vianants creuin per llocs no 
apropiats i els canalitza cap als pas-
sos de vianants amb semàfor.

Una altra millora és la instal·lació 
d’un altre pas de vianants a la sor-
tida de l’aparcament d’Amadeu I, a 
prop del carrer de Navarra. Aquest 
pas de vianants està regulat amb un 
semàfor que s’activa per polsador, 
cosa que facilita que les persones 
que van a peu puguin travessar la 
carretera sense perill.

L’actuació, portada a terme per 
la Diputació, ha comportat dos pe-
tits canvis en el sentit de circulació: 
l’un en un tram del carrer de Múrcia, 

des del qual ara ja no es pot accedir 
a la carretera d’Alella, i l’altre en un 
petit tram del carrer de Sant Jordi, 
que passa a ser de sentit muntanya. 

Per evitar al màxim les retenci-
ons que es poden produir en de-
terminades hores, la Diputació està 
variant les fases verdes dels semà-
fors, per mirar de donar prioritat a 
la BP5002 o als carrers adjacents en 
funció de la densitat del trànsit en 
cada moment.  

MOBILITAT

L’encreuament de la carretera d’Alella amb la Mare de Déu del Pilar 
(a la foto) era considerat punt de concentració d’accidents al municipi.

Distintiu identificador per 
a l’estacionament gratuït en 
aparcaments de zona taronja.
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AJUNTAMENT

urant el proper mes 
de maig, l’Ajuntament 
enviarà els distintius 

identificadors per a l’estaci-
onament gratuït en aparca-
ments de zona taronja als 
propietaris de vehicles que 
compleixin les condicions 
esmentades. Els distintius 
serviran per a les tempora-
des d’estiu del 2013 i 2014. 

Amb caràcter general, 
hi tenen dret els veïns em-
padronats al Masnou quan 
els seus vehicles tributin a 
la vila. El distintiu s’ha de 
col·locar a la part interior 
del parabrisa davanter, a 
l’extrem inferior dret, de tal 
manera que sigui visible 
des de l’exterior. Les zones 
taronges són zones delimi-
tades per a l’estacionament 
durant temporada d’estiu, 
per al període comprès 
entre l’1 de juny i el 30 de 
setembre, i estan ubicades 
als sectors de Voramar I, Vo-
ramar II (al sector d’Ocata) i 
Can Teixidor. 

D

  SeGUReTAT  

La instal·lació 
de semàfors 
vol millorar la 
seguretat vial 
als trams de la 
carretera d’Ale-
lla a l’altura del 
Masnou
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ACTUALITAT

Propostes diverses 
per celebrar la festa 
de les lletres amb DO 
del Masnou
Entitats, consistori i creadors tornen 
a unir-se perquè l’essència de Sant Jordi 
s’estengui per tot el municipi

ant Jordi és una de les ce-
lebracions més emblemà-
tiques i més generalitzades 
de la cultura catalana. Festa 

de les flors i les lletres, al Masnou, 
municipi amb una remarcada 
tradició com a terra d’acollida i 
inspiració d’artistes i creadors, 
aquesta data adquireix una relle-
vància especial. Així ho demostren 
els actes preparats per entitats, 
comerciants, creadors i consistori. 
Com acostuma a passar amb els 
grans esdeveniments, els actes de 
celebració comencen abans de 
l’efemèride en qüestió. Així, en el 
moment de tancar aquesta edició, 
era previst que, el dia 16 d’abril, la 
guionista i escriptora establerta 
al Masnou Elisenda Guiu obrís els 
actes literaris amb la presentació 
del seu llibre per als lectors més 
petits El raïm inquiet (Arola Editors), 
al local Vins i Divins, amb l’assistèn-
cia del president del consorci DO 
Alella, Andreu Francisco, i l’actriu 
Carme Pla. Aquest és un dels molts 
actes que l’autora té previstos per 
presentar la història d’un gotim que 
tenia pressa per esdevenir vi.

Una altra escriptora masnovi-
na, Carolina Lozano, que continua 
triomfant amb les seves novel·les 
gòtiques i fantàstiques, també 
és present en la programació de 
Sant Jordi. En el moment de tancar 
aquesta edició era previst que l’au-
tora presentés la seva novel·la Sgàile 
(Espectro) (Editorial Edebé) el dia 17 
d’abril a la Biblioteca Joan Coromi-
nes.

També es durà a terme a la Bibli-
oteca, el divendres 19, una tarda 
especialment dedicada a la promo-
ció dels llibres. A les 18 h, hi haurà 
L’Hora del Conte, amb narracions de 
Sant Jordi, a càrrec de Laura Rubio, 
a l’espai infantil. I poc després (19.30 
h), a la sala polivalent, serà el torn 
dels lectors una mica més grans, 
amb la presentació del llibre La pas-
sió italiana, amb què el controvertit 
Josep Lluís Carod-Rovira deixa de 
banda la seva experiència política 
per endinsar-se en les reflexions 
suscitades per una terra tan rica cul-
turalment com ho és la italiana.

Dissabte també hi ha escola
Amb motiu de la festivitat de Sant 
Jordi, el dissabte 20 d’abril l’escola 
Ocata també obrirà les portes, tot i 
que serà una jornada ben diferent 
de les habituals. El centre convida 
tota la població a la festa que orga-
nitzarà, de 17 a 19.30 h, a la plaça de 
Marcel·lina de Monteys. La celebra-
ció seguirà un fil argumental, “Una 
història d’amor”, amb el qual es vol 
reivindicar la riquesa d’aquesta es-
cola com a patrimoni artístic i arqui-
tectònic del municipi. Durant tota la 
tarda s’hi duran a terme diverses ac-
tivitats, com exposicions de poemes 
visuals, tallers de màscares, venda 
de llibres, marató de lectura o tennis 
de taula.

Sant Jordi al Mercat 
El Mercat és un espai que acostuma a 
seguir les tradicions més destacades 
del calendari festiu. Així doncs, no 

hi mancarà l’ambientació amb flors 
i lletres per Sant Jordi. A més, per 
crear més ambient de festa, a les 11 
h, els paradistes presentaran el nou 
logotip del Mercat i la campanya dels 
dijous grocs, gràcies a la que, des de 
finals d’abril fins a finals d’any, els 
dijous es podran aconseguir diverses 
ofertes i preus especials.

L’altre gran col·lectiu de comer-
ciants de la vila, els agrupats en la 
Federació del Comerç, la Indústria 
i el Turisme, també posaran el seu 
granet de sorra perquè aquesta 
diada tingui un color especial. Els 
establiments federats regalaran una 
bossa reutilitzable en forma de rosa 
als clients.

La música del drac, l’heroi i la 
princesa
I perquè, a més de color, la celebra-
ció també tingui un so especial, l’Es-
cola Municipal de Música (EMUMM) 
farà un concert a la plaça del davant 
de l’edifici municipal de Roger de 
Flor. Serà a les 18.30 h, amb la qual 

S

  PReSeNTACIÓ  

Josep Lluís 
Carod-Rovira 
presenta el seu 
darrer llibre a 
la Biblioteca

  MúSICA  

Els alumnes 
de l’Escola de 
Música actu-
aran davant 
l’edifici de 
Roger de Flor
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cosa es contribuirà a enriquir l’am-
bient creat per les diferents parades 
de llibres, flors i productes artesans 
que s’instal·laran al carrer.

Una de les parades que es podrà 
visitar és la que instal·larà l’entitat 
Amnistia Internacional, en la qual es 
recolliran signatures per combatre la 
violència contra les dones a Egipte. 
També s’hi vendran llibres relacio-
nats amb les campanyes reivindi-
catives d’aquesta ONG. L’escriptora 
masnovina Anna Rossell llegirà un 
manifest. 

Jaume 
oliveras
Regidor de Cultura

Per Sant Jordi, tornem a omplir els 
carrers de gent, festa, llibres i cultura. 
Gaudim de les novetats que ens por-
ten els nostres escriptors i escriptores.

Novetats d’autors locals
Anna Rossell és una de les autores de la vila que arriba a Sant Jordi amb 
una novetat literària: el seu poemari Àlbum d’absències (ed. Playa de Ákaba). 
Aquesta és una de les moltes propostes, com els llibres d’Elisenda Guiu i 
Carolina Lozano, que es poden trobar a les llibreries i que podrien tenir el 
segell DO El Masnou. 

Són moltes les obres literàries recents d’autors i autores masnovins que es-
devenen una bona possibilitat per fer un regal per Sant Jordi. Una opció és el 
llibre de Maria Pilar Ibern, coneguda com Gavina, Las 100 recetas más rápidas 
de la cocina vegetariana (Plataforma editorial). L’autora signarà llibres al matí a 
Sant Andreu i al vespre a Alella, al Museu dels Àngels.

El poeta Vicenç Llorca, que participarà en una lectura a l’escola Bergantí el dia 
19 d’abril, també ha estat novetat, perquè, el cap de setmana del 6 i 7 d’abril, el 
diari La Vanguardia va posar a la venda el llibre que va fer conjuntament amb 
Pilarín Bayés al voltant de la vida i l’obra de Josep M. de Sagarra i Josep Pla. 
També es pot trobar a les llibreries la seva celebrada immersió en la narrativa 
Tot el soroll del món.

El també poeta Guillem Vallejo arriba a Sant Jordi amb un llibre molt recent, 
El frutal del adiós (Parnass Edicions), en què reflexiona sobre els significats de 
la pèrdua i tots els descobriments que es fan després d’aquesta experiència. 

Un altre dels autors més prolífics i celebrats del municipi, Gregorio Luri, també 
té novetats per a aquest Sant Jordi. A començaments d’abril, l’autor va viatjar 
a Bulgària per presentar-hi la traducció búlgara del seu llibre Introducción al 
vocabulario de Platón. El filòsof i pedagog també publica per a aquests dies 
la traducció al castellà de la seva reeixida obra Per una educació republicana 
(Editorial Proteus), mentre espera l’aparició dels primers assajos de la col·lecció 
que dirigeix a l’Editorial Mediterrània.

També ha estat especialment actiu el poeta Juan Antonio Masoliver Róde-
nas, que després de tornar de Nova York de presentar el volum Spain’s Great 
Untranslated, que el presenta com un dels millors poetes espanyols al públic 
nord-america, va llegir alguns dels seus poemes a Alella, al festival Espais de 
Poesia, el 13 d’abril.

I d’ultramar també parlarà el cronista i historiador local Joan Muray, que pre-
sentarà el seu llibre Catalunya-Amèrica. La navegació a vela al segle XIX (editorial 
Katelani 2000) en el decurs d’una conferència a la seu de Gent del Masnou, el 
dissabte 20 d’abril a les 19 h.

D’altra banda, el pedagog Esteve Pujol també serà present a les llibreries 
amb el llibre que va presentar a començaments d’any a la Biblioteca. Es tracta 
del volum de contes per a l’educació emocional El gran llibre de les emocions 
(editorial Parramon), que l’autor masnoví ha escrit amb Rafael Bisquerra i 
amb il·lustracions de Carles Arbat.

I de les emocions al silenci de La propagación del silencio (Alfabia Ediciones), 
l’últim recull de narracions de la periodista i escriptora Sònia Hernández, que 
ha arribat a les llibreries a mitjan mes d’abril.

Més temps fa que són ja a la venda les obres d’altres autors vinculats a la 
vila, com ara Ya sabía yo que en avión era más fácil, de Pedro Ripol Sampol; 
Gynaikes. Mulieres. Mirades sobre la dona a Grècia i a Roma, de Gemma Fortea; 
Los espacios habitados de Rafael Alberti (Fundación Rafael Alberti), l’autor del 
qual, Joan Carles Fogo Vila, va presentar al gener a l’Havana (també a Mèxic 
ha publicat recentment Poéticas Urbanas. Representaciones de la ciudad en la 
literatura), i Volem estar amb tu (Columna), de l’oncòloga Laura Vidal. 

Amb tot plegat, els autors i autores del Masnou ofereixen una oferta molt 
àmplia i variada per no deixar de llegir aquest Sant Jordi ni cap dels dies que 
vénen després.

El passeig de Prat de la Riba, 
com la resta del Camí Ral, 
s’omple de parades de llibres, 
flors i  artesania per Sant Jordi, 
com a la imatge, del 2012.
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finals del mes de març 
passat, es va aprovar el 
conveni anual de col-

laboració amb l’Associació per la 
Defensa dels Animals del Masnou 
(ADAM) per encomanar-li la gestió 
del Centre d’Acollida d’Animals de 
Companyia del Masnou (CAACM), 
mitjançant el qual l’Ajuntament es 
fa càrrec dels gossos abandonats o 
perduts. 

Durant l’any 2012, va augmen-
tar un 11% el nombre de gossos 
abandonats o recollits a la via 
pública respecte a l’any anterior. 
En xifres, van ser un total de 124 
gossos, 95 dels quals van ser re-
tornats als seus propietaris, un 3% 
més que l’any 2011. Segons la Re-
gidoria de Salut Pública, el retorn 
als propietaris és possible, en la 
majoria dels casos, gràcies a l’in-
crement de gossos amb xip, fruit 
de les campanyes de sensibilitza-
ció (informatives o sancionadores) 
realitzades per l’Ajuntament. El 
2012 es va tancar amb 28 gossos 
adoptats.

Prohibit abandonar els animals 
de companyia
A títol de recordatori, l’Ajuntament 
informa els propietaris d’animals 
de companyia (gossos, gats i fures) 
que, només pel fet d’adquirir una 
mascota, adquireixen diverses res-
ponsabilitats de la seva cura i que, 
especialment, és prohibit abando-
nar-la.

Aquests animals han d’estar 
identificats amb un microxip i han 
de dur una xapa amb un telèfon 
per poder avisar els propietaris en 
cas de pèrdua. També han d’estar 
inscrits al registre censal. És obli-
gatori comunicar a l’Ajuntament 
la pèrdua o sostracció d’un animal 
de companyia, perquè en quedi 
constància, en el termini d’una 
setmana (en el cas de gossos po-
tencialment perillosos, el termini 

és de 48 hores). Per poder recupe-
rar un animal del centre d’acollida, 
prèviament s’han d’haver pagat les 
despeses originades i el centre ha 
d’entregar l’animal amb el micro-
xip posat (en el cas que no estigui 
identificat). 

ADAM no recull animals direc-
tament de particulars, ja que 
gestiona un centre municipal, 
i és per això que, en el cas que 
trobeu un gos perdut o abando-
nat a la via pública, cal avisar la 
Policia Local, que us dirà com cal 
actuar.

Renovat el conveni anual del Centre 
d’Acollida d’Animals de Companyia
L’any 2012 va tancar amb un 11% més de gossos abandonats o recollits a la via pública respecte de l’any anterior.

SALUT PÚBLICA

La Desfilada d’ADAM, de gossos que 
aquesta protectora té en adopció, és una 
jornada dedicada a la difusió de la tinença 
responsable d’animals i la promoció de 
l’adopció d’animals abandonats. 

  INFRACCIONS  

L’Ordenança 
reguladora 
de la tinença 
d’animals dins 
del terme del 
Masnou per-
met sancionar 
els propie-
taris que no 
compleixin la 
normativa

A

ferran flo 
Regidor de Salut 
Pública i Consum

Celebro d’una manera molt especial el 
nou conveni de col·laboració establert 
entre l’Ajuntament i ADAM per tal de 
donar compliment al marc legal en 
allò referent a la protecció del animals. 

Vull agrair a ADAM, entitat sense 
ànim de lucre, la gran tasca de volun-
tariat proteccionista, d’acollida, aten-
ció i foment de l’adopció dels gossos 
abandonats al nostre municipi, que, de 
manera entusiasta i desinteressada, du 
a terme de manera extraordinària.
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Les institucions insisteixen en la importància que els particulars 
revisin els espais domèstics on pot proliferar aquest insecte

  ObReS  

Les obres en 
execució po-
den ser punts 
de cria del 
mosquit

  RISC  

Els particulars 
han de ser 
conscients que 
als habitatges 
hi ha llocs 
susceptibles 
de quedar 
inundats i 
contenir aigua 
durant dies

Control del mosquit tigre

Ajuntament del Masnou, com 
cada any, torna a posar en 
marxa una campanya infor-

mativa de prevenció i control del 
mosquit tigre dins del Pla integral 
de control d’aquest insecte. El Pla es 
basa en el document “Estratègia per 
a la prevenció i el control del mos-
quit tigre a Catalunya”, realitzat per 
la Comissió Interinstitucional per a 
la Prevenció i el Control del Mosquit 
Tigre a Catalunya, creat amb l’ob-
jectiu de minimitzar la densitat i la 
dispersió de l’insecte, les molèsties 
produïdes a la població per les pica-
des, i prevenir el risc que actuï com 
a vector de malalties.

Els punts de cria, a més de 
trobar-se en cases habitades, es 
localitzen sovint en terrenys o cases 
abandonades, deshabitades tempo-
ralment o segones residències, així 
com en obres d’habitatges en cons-
trucció, ja que és en aquests indrets 
on acostuma a haver-hi recipients 
descuidats que contenen aigua de 
pluja. 

Les obres en execució poden 
constituir una activitat de risc pel 
que fa als mosquits a causa del vo-
lum d’aigua que s’hi manipula i de 
l’acumulació en bidons a l’exterior 
durant llargs períodes de temps. En 

aquests casos, cal fer una recircula-
ció ràpida de les aigües o una reti-
rada dels recipients amb aigua en 
el cas d’aturada de les obres. També 
cal evitar l’existència de fossats que 
es puguin inundar d’aigua (per 
exemple, les bases de les grues de 
càrrega). A més, en qualsevol obra 
a la via pública que inclogui balises 
de separació de carrils o delimita-
ció de l’obra, cal assegurar-se que 
aquestes balises són completament 
estanques i sense forats que puguin 
acumular aigua i esdevenir un im-
portant focus de cria de mosquits.

Prevenció
Les mesures preventives per evitar 
la proliferació del mosquit tigre es 
basen en la detecció i la revisió peri-
òdica dels llocs susceptibles de cre-
ar l’hàbitat preferencial del mosquit 
(qualsevol lloc de petites dimensi-
ons susceptible de quedar inundat 
i que contingui aigua durant uns 
dies) i eliminar-los.

Si no es poden eliminar, cal aïllar 
de l’exterior qualsevol punt que acu-
muli aigua, prevenir-ne l’acumula-
ció, provocar el moviment de l’aigua 
o fer un rebliment amb àrids o altres 
materials inerts en aquells llocs on 
sigui possible.  

L’

Del 12 al 22 d’abril, sol·
licituds per prendre part en el 
procés selectiu d’una borsa de 
treball de personal de neteja.

Del 22 al 26 d’abril, Diada 
de la Gent Gran – Entrades Cia. 
+Sarsuela

Del 25 d’abril al 3 de maig, 
preinscripcions al Fakaló

Del 9 al 17 de maig, inscripci·
ons al Fakaló

Del 6 al 17 de maig, preins·
cripció a les escoles bressol, curs 
2013/2014

Del 21 al 31 de maig, preins·
cripció a l’Escola Municipal de 
Música, curs 2013/2014

Del 21 al 31 de maig, sol·
licituds d’ajuts per a llibres de 
text per al curs 2013/2014

OAC
CAMPANyeS eN MARXA 
A L’OFICINA D’ATeNCIÓ 
CIUTADANA  

Risoteràpia, ioga, gestió 
dels usos del temps,
creixement personal.

Tallers gratuïts
Cal confirmar plaça

Per a més informació:
igualtat@elmasnou.cat
Tel. 93 557 18 70

A les obres aturades o abandonades és important evitar l’acumulació d’aigua o la creació de bassals.
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CULTURA

a creadora escènica internacio-
nal establerta al Masnou Marta 
Carrasco presenta, el 20 d’abril 

a l’Espai Escènic Ca n’Humet, l’espec-
tacle Bijoux (Joies), amb el qual se 
substitueix el programat No sé si... Així, 
com a conseqüència de canvis recents 
en la configuració de la companyia, 
Carrasco oferirà un muntatge en 
col·laboració amb Ramon Oller, que 
considera el seu mestre. Bijoux (Joies) 
reuneix alguns fragments de les obres 
més emblemàtiques de la trajectòria 
d’aquesta coreògrafa, que concep 
l’obra escènica com un acte de valen-
tia creativa, social, personal i física.

L’espectacle apel·la directament 
els espectadors perquè es qüestionin 
les pròpies tendències creatives. Du-
rant l’espectacle, Carrasco reflexionarà 
sobre l’evolució de les obres i al final 
oferirà una xerrada al públic assistent. 
El preu de l’entrada és de 10 euros i 

es poden adquirir al portal comercial 
www.quedat.cat o bé a la taquilla dues 
hores abans de l’espectacle.

L’actuació de Marta Carrasco co-
incideix amb un cap de setmana en 
què al municipi es vol celebrar per 
avançat el Dia Mundial de la Dansa 
(el 29 d’abril). Aquesta disciplina 
artística serà també la protagonista 
el diumenge 21, quan l’Associació de 
Dansa del Masnou oferirà una mostra 
de peces breus de dansa clàssica i 
contemporània. Serà a les 19 h i l’en-
trada és gratuïta.

Una veu molt coneguda
Lluís Soler és una de les veus més 
populars del teatre i la televisió cata-
lanes. Amb Xavier Ripoll, també amb 
una dilatada experiència als escenaris, 
interpreten Cosmètica de l’enemic, 
dirigida per Magda Puyo i basada en 
l’obra de la novel·lista belga Amélie 

Nothomb. Tot plegat conforma una 
proposta molt interessant que ha 
passat pels escenaris de Barcelona 
i altres localitats catalanes amb una 
gran resposta de públic i de crítica. El 
muntatge es podrà veure el 4 de maig 
a les 22 h. El preu de l’entrada és de 10 
euros i es poden adquirir al portal co-
mercial www.quedat.cat o bé a taqui-
lla dues hores abans de l’espectacle.

El 6 de maig, l’actriu Carme Pla 
farà un curs de teatre. Les persones 
interessades a assistir-hi s’han de 
posar en contacte amb la Regidoria 
de Cultura.

Més teatre familiar
Els espectacles per a tota la família 
a l’Espai Escènic, inclosos dintre el 
programa de teatre familiar, aconse-
gueixen omplir la sala municipal amb 
cadascuna de les propostes. L’11 de 
maig, L’Estaquirot Teatre, una de les 
companyies més actives en l’àmbit 
dels titelles, presentarà La rateta, la 
seva particular visió del conte clàssic 
dels germans Grimm. El preu de l’en-
trada és de 3 euros i es poden adqui-
rir al portal comercial www.quedat.
cat o bé a taquilla dues hores abans 
de l’espectacle.

Per a tots els gustos 
i per a totes les edats
I com que un dels criteris que se-
gueix la programació de l’Espai 
Escènic és el d’atendre els interessos 
de tothom, la sala municipal, el cap 
de setmana del 18 i 19 de maig, 
s’afegeix a la Diada de la Gent Gran i 
ofereix dues sessions de l’espectacle 
Entre sarsueles, de la Companyia 
+Sarsuela. L’espectacle recull els 
fragments més populars d’aquest 
gènere teatral. L’entrada serà gratu-
ïta amb invitació per a les persones 
del Masnou de més de 65 anys (cal 
posar-se en contacte amb la Regi-
doria de Gent Gran). Per al públic 
en general, el preu de l’entrada és 
de 20 euros i es poden adquirir al 
portal comercial www.quedat.cat o 
bé a taquilla dues hores abans de 
l’espectacle.  

El regidor de Cultura, Jaume Oli-
veras, ha afirmat que “aquesta tercera 
temporada de l’Espai Escènic Ca 
n’Humet n’està comportant la con-
solidació, amb un públic fidel que va 
omplint els diferents espectacles. La 
combinació d’espectacles amateurs i 
professionals està consolidant aques-
ta programació estable”. 

L

Imatge promocional 
de l’espectacle 
‘Cosmètica de l’enemic’.

  MARTA 
  CARRASCO  

Aquesta crea-
dora escènica 
ofereix una 
selecció dels 
seus moments 
més especials

Marta Carrasco i Jordi Soler 
encapçalen l’oferta 
primaveral de l’Espai Escènic
La sala municipal s’afegeix a la celebració de la Diada de la Gent Gran 
amb la programació de dues sessions de sarsuela, el 18 i 19 de maig
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SeTMANA De L’eDUCACIÓ I L’eSPORT
La setmana del 8 al 12 d’abril, en horari escolar, tots els centres educatius del 
Masnou van participar en una nova edició de la Setmana de l’Educació i l’Es-
port fent activitats molt variades (bàdminton, futbol flag, handbol, beisbol...) 
en espais convencionals com el Complex Esportiu o als camps de futbol, o 
bé alternatius, poc utilitzats normalment, com la platja. 

Amb aquesta Setmana, es vol treballar per reforçar els valors educatius i 
l’esport, a partir de jornades de col·laboració que permetin una interrelació 
entre l’alumnat dels diferents centres tot practicant disciplines esportives 
minoritàries. 

Les places per participar-hi adjudicades al Masnou 
es van esgotar una setmana abans

ESPORTS

la caminada dels Tres 
Pobles, la cita primaveral 
esportiva i lúdica més 
reeixida

a vuitena edició de la Cami-
nada dels Tres Pobles va tenir 
lloc el diumenge 14 d’abril, 

amb el bon temps com a protago-
nista. Organitzada conjuntament 
des dels municipis del Masnou, Ale-
lla i Teià, hi van participar un total 
de 1.500 persones. Com és habitual, 
el nombre de participants ha estat 
el màxim al Masnou, ja que, a una 
setmana de la Caminada ja s’havien 
tancat les inscripcions al municipi, 
que assumeix 754 participants dels 

1.400 inicialment previstos entre 
tots tres pobles. 

La Caminada va tenir un recor-
regut d’aproximadament deu quilò-
metres. La sortida al Masnou va ser 
passades les 9 h de la plaça de Ramón 
y Cajal, on l’alcalde, Pere Parés, i el 
regidor d’Esports, Jordi Matas, van do-
nar el tret de sortida, i l’activitat es va 
allargar fins als volts de les 13 h, amb 
l’arribada al CAT-Cella Vinaria, on totes 
les persones participants van gaudir 
gratuïtament d’esmorzar.  

L

La gran participació a la Sant Silvestre ha propiciat la creació 
d’aquesta nova cursa. 

El bon temps primaveral va acompanyar els caminants durant el matí del 14 d’abril.

PRIMeRA CURSA 
POPULAR AL MASNOU

l diumenge 19 de maig, a les 11 h, se celebra la I 
Cursa Popular del Masnou, organitzada pel Club 
La Sansi, amb la col·laboració del Club Nàutic del 

Masnou i de l’Ajuntament. Tant la sortida com l’arribada 
serà al Club Nàutic, amb un recorregut de 5 km. Aques-
ta cursa vol promoure l’esport amb la participació de 
tota la família i és per aquest motiu que hi haurà una 
única cursa per a totes les edats.

Les inscripcions es poden fer fins al 16 de maig en 
línia al portal www.cursaelmasnou.com amb un preu de 
8 euros per a les persones nascudes fins a l’any 2003, i 
un preu de 5 euros per a les nascudes de l’any 2004 al 
2013, o bé al Complex Esportiu Municipal, de 7 euros 
per als nascuts fins a l’any 2003 i de 5 euros per als 
nascuts de l’any 2004 al 2013.

Tots els participants s’emportaran una samarreta 
tècnica i una bossa d’obsequis de patrocinadors, entre 
altres sorpreses. A més, també es podrà gaudir d’un 
bany a la piscina exterior del Club Nàutic, un cop fina-
litzada la prova. Hi haurà premis per als tres primers 
atletes de la general i, en finalitzar la cursa, pica-pica 
per a tots els participants, amb sorteig de material es-
portiu i un curs de vela per a tota la família gentilesa 
del Club Nàutic. 
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15% dte. en mà d’obra de totes les reparacions

C/ Sant Miquel, 10 Tel. 93 540 34 36
info@asm.cat www.asm.cat

VINE A LLEGIR EN PÚBLIC 
A LA PLAÇA DEL MERCAT VELL 
PER SANT JORDI
 
Tot el dia 
a partir de 
les 10 h

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

Pregunta per les nostres jornades gastronòmiques,
els dimecres i els caps de setmana.

C/ Navarra, 45 - El Masnou 08320
tienda@daiba.es - www.daiba.es

Tel. 93 388 91 45 /647 616 545

I a les 20.45 h 
Bayern-Barça en 
pantalla gegant
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Imatges del record
La festa de Sant Jordi és una de les tradicions que més 
anima els carrers de qualsevol municipi. A més a més, 
aquesta festa sempre ha anat acompanyada de creació 
i manifestacions artístiques. I per promoure aquesta 
creativitat, Sant Jordi també es vincula amb concursos 
i celebracions de la nostra llengua i la nostra literatura, 
especialment en escoles i entitats. 

En aquesta imatge de l’Arxiu Municipal es pot apreciar 
un lliurament de premis d’un concurs de paraules i 
frases fetes, a la plaça d’Ocata l’any 1994, organitzat per 
l’Oficina de Català amb la finalitat de difondre el conei-
xement de la llengua catalana entre la ciutadania. 

Consistia a respondre adequadament uns formularis 
sobre llengua i vocabulari, i anava adreçat a tota la 
població. Un cop lliurada la butlleta, es feia un sorteig 
entre tots els participants i els guanyadors obtenien un 
premi (llibres o bicicletes, per exemple). 

M’AGRADA
M’agrada quan 
arriba el bon 
temps i el poble 
canvia i tots els 
racons s’omplen 
de gent que ho 
vol passar bé.
Joan Pons

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

NO M’AGRADA
Com l’any passat, l’Ajuntament ha 
autoritzat l’aparcament d’autocars 
a l’avinguda de Pau Casals. Es tracta 
d’un carrer de doble sentit, per on 
circula l’autobús del poble i durant 
tot l’any està prohibit aparcar per 
als veïns de la zona, ja que hi ha un 
accés a un pàrquing que genera 
problemes de circulació i molèsties 
als habitatges propers. És difícil en-
tendre aquesta ubicació quan a la 
zona alta del poble hi ha diferents 
aparcaments i esplanades en les 
quals no es molestaria ningú.
Jordi Lardiés

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

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

L í N I A  D I R E C TA

Joan Humet Villà pregunta: 
La normativa legal vigent autoritza un augment com 
a màxim del 10% de l’IBI per al 2012 per la conjuntu-
ra de crisi. L’Ajuntament del Masnou ha aplicat una 
pujada del 19,47% a l’IBI d’aquest any. L’Ajuntament 
ha aplicat una pujada il·legal de l’IBI. Em podrien ex-
plicar això?

Llorenç Birba, regidor d’Hisenda, respon:
El 20 d’octubre del 2011, el Ple de l’Ajuntament 
va aprovar les ordenances fiscals per al 2012 amb 
un increment de l’IBI del 3,2%, per compensar la 
inflació mitjana de l’any. El 31 de desembre es pu-
blicà al BOE el RDL 20/2011 de mesures urgents 
per a la correcció del dèficit públic, d’acord amb el 
programa d’estabilitat 2011-2014. Aquesta mesura 
sorpresa i sense marge de maniobra, perquè les or-
denances, prèvia informació pública, ja estaven de-
finitivament aprovades, va suposar un augment del 
10% addicional al que havíem aprovat.  El resultat 
final acumulat va ser un 13,52% d’increment, però 
no la xifra que comenta  vostè. També vull aclarir-li 
que no hi havia cap topall legal del 10%. Sàpiga 
que molts municipis van aplicar l’any passat aug-
ments de l’IBI del 30% al 50%. 
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ENTREVISTA

Germán Garrote, 
triatleta extrem
Una competició de distància ironman consta de 3,8 km nedant, més 
180 km amb bicicleta de carretera i, finalment, una marató de 42 
km corrent. És el triatló portat a l’extrem. En Germán ja n’ha fet sis i, 
aquest any, en té previstos dos més. Aquest home de ferro del Masnou 
té 35 anys i compagina la direcció de l’empresa familiar amb la seva 
passió, que ha consolidat com a mode de vida després de la fundació 
del primer club de triatletes del municipi.

Com es va iniciar en el món 
dels triatlons? 
Vinc del món del bàsquet i fa cinc 
o sis anys no coneixia ningú que 
practiqués al poble aquest esport. 
M’agradava córrer i sortir amb la 
bici de muntanya puntualment 
i, un bon dia, vaig decidir apun-
tar-me a un duatló que feien a 
Montjuïc, que consistia a córrer 
i anar amb bici de muntanya. 
Vaig patir com mai i vaig arribar 
dels últims, i això em va motivar 
a millorar i a apuntar-me al meu 
primer triatló esprint a Empuria-
brava. Llavors va ser quan vaig 
descobrir que m’encantava aquest 
esport de resistència extrema. 

Com recorda el seu primer 
ironman? En quants ha 
participat? 
La idea de fer el meu primer triat-
ló distància ironman va venir per 
un reportatge a la televisió sobre 
el Campionat del Món de Hawaii 
d’Ironman. Ja havia fet dos o tres 
triatlons i, casualment, a Calella 
acabaven d’anunciar que farien 
la primera edició d’un triatló 
d’aquesta distància. Quedaven 
catorze mesos per a la fita. Primer 
vaig fer un curs de natació i, des-
prés, un de bicicleta de carretera, 
que mai abans no havia provat. 
En tenia una de comprada de se-
gona mà i, per sorpresa meva, en-
tre tots els amics me’n van regalar 
una per al meu aniversari. Final-
ment, em van caldre unes vambes 

per córrer com Déu mana, ja que 
totes les que tenia fins llavors 
eren de bàsquet.

El meu primer triatló distàn-
cia ironman per mi va ser el que 
menys vaig patir dels sis que he 
fet fins al dia d’avui. Tenia tanta il-
lusió i tant de respecte per aquest 
repte que em va resultar més 
senzill que els següents. El vaig 
acabar en 11 hores i 15 minuts. 
Per a aquest any, tinc pendents 
dos ironmans més.

Com s’entrena físicament
 i psicològicament una persona 
per afrontar un repte així?
Els entrenaments són el més im-
portant, molt més que la cursa. 
Sense una preparació adient de 
moltes hores setmanals és difícil 
aconseguir l’objectiu i psicològi-
cament has d’estar molt preparat 
i motivat per quan arribi l’hora de 
patir. Jo entrenava sol els dos pri-
mers anys, però, més tard, en no 
existir cap Club al Masnou, bus-
cant un equip, vaig entrar al CN 
Mataró, que és dels millors d’Es-
panya, i estic molt agraït a l’entre-
nador José Luis Cano i a la resta 
de companys, perquè m’han fet 
millorar moltíssim dia a dia, fins 
avui, que encara en sóc membre.

Per què es dedica a un esport 
tan dur? Què li reporta?
La duresa d’aquest esport va lliga-
da a l’esperit de superació, ja que 
competeixes contra tu mateix. 

Sóc molt exigent amb mi mateix 
i això ha fet que aquest esport 
sigui la meva passió, perquè em 
demostra que puc millorar dia a 
dia. I el que aprenc ho aprofito i 
ho aplico en tots els àmbits de la 
meva vida.

Recorda alguna situació límit?
Moltes! A cada ironman hi ha 
molts moments en què has de 
lluitar per no abandonar, ja sigui 
per cansament, problemes mus-
culars o emocionalment. Però, 
a dia d’avui, en les moltíssimes 
curses i triatlons que he fet, mai 
no he abandonat. Crec que sem-
pre has d’acabar, sempre que no 
hi hagi cap lesió. Recordo que fa 
poc més d’un any que vaig trigar 
quinze hores a acabar per proble-
mes de rampes a les cames, però 
la satisfacció va ser inexplicable.

Considera que el triatló, més 
que una pràctica esportiva, és 
un repte de superació personal?
Crec que sí, però, el triatló m’agra-
da fomentar-lo com un esport 
que el pot practicar qualsevol des 
de jove, sense límit d’edat i, des-
prés, pots decidir quina distància 
t’agrada més (ja que hi ha des 
dels de distància esprint –que els 
primers triguen menys d’una hora 
a acabar–, passant per l’olímpic, 
fins al més llarg, conegut com a 
ironman.

L’auge de triatletes al municipi 
va propiciar que es creés el Club 
Tri+9. Més que un esport, és un 
mode de vida?
Realment, el Club Tri+9 va sorgir 
de set amics que començaven 
amb el triatló fa més d’un any, la 
majoria contagiats per la meva 
passió. Al principi, plantejar-ho 
era una broma, després vam fer 
realitat el que era un somni. Falta-
va una seu per entrenar i el Club 
Nàutic El Masnou ens va ajudar 
a créixer i li estem molt agraïts. 
Amb la fusió, va sorgir el Tri+9 
Club Nàutic El Masnou, que, a 
dia d’avui, dirigim entre aquests 
amics i jo, que sóc l’entrenador de 
la secció. Ja som quaranta triat-
letes i l’1 de maig fem un any. El 
que busquem és ser una família i 
jo els ajudo a aconseguir els seus 

“Al meu pri-
mer ironman 
tenia tanta 
il·lusió i 
respecte per 
aquest repte 
que em va 
resultar més 
senzill que 
els següents”

“La duresa 
d’aquest 
esport va 
lligada a 
l’esperit de 
superació, ja 
que compe-
teixes contra 
tu mateix”
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ENTREVISTA
objectius esportius. Aquest es-
port, al final, és un mode de vida, 
perquè has de dedicar-hi moltes 
hores, sobretot en la meva disci-
plina, la llarga distància.

Com es congenia la pràctica 
d’aquest esport amb la seva 
vida diària?
Per fer triatló i llarga distància, has 
de sacrificar moltes coses. El dia 
comença molts matins a les 6.30 
h fent natació, ja que a les 8.30 h 
començo a treballar. Els migdies 
són per dinar en 20 minuts i la 
resta aprofito per entrenar. Gaire-
bé cap tarda no la tinc lliure, sem-
pre amb entrenaments a partir de 
les 19.30 h, quan surto de la feina. 
Els caps de setmana, el dissabte 
és l’únic dia per agafar unes hores 
la bicicleta des de ben d’hora fins 
al migdia i molts diumenges toca 
competir. Les setmanes properes, 
l’objectiu pot ser d’entre 20 i 25 
hores d’entrenament. La resta del 
temps, descanso i gaudeixo de la 
meva parella, la Laura, que tinc la 
gran sort que m’acompanya en 
tots els viatges i em dóna suport 
contínuament per seguir millo-
rant dia a dia.

Quin és el seu proper objectiu?
El proper objectiu com a triatleta 
és l’Ironman de Lanzarote, un 
dels més durs del món pel perfil 
i el vent. Serà el 18 de maig, i tot 
això sempre va lligat a un somni: 
classificar-me algun dia per al 
Campionat del Món de la franqu-
ícia Ironman. És molt difícil, però 
somiar és gratuït. 

En Germán 
ja ha fet sis 
ironmans i en 
té dos més 
de previstos 
per a aquest 
any. 

pollastres a l’ast

menjars preparats

begudes

llaminadures

gelats

Pg. Roman Fabra, 44 - El Masnou - Tel. 93 540 30 50
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Pl. de l’Església, 12 - 08188 Vallromanes
Telèfons 93 572 90 29 / 93 572 96 43
restaurant@stmiquel.cat - www.stmiquel.cat

RedescObReix el sant Miquel
Al llarg de l’any, organitzem jornades 
gastronòmiques (bolets, espècies, bacallà 
i fruita) i diversos maridatges amb les 
millors bodegues catalanes. Reservem els 
nostres diferents espais per a celebracions 
de tot tipus. Organitzem càterings i àpats 
a domicili. Oferim menjar per emportar.

cOnsulteu el nOstRe Web
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COM FUNCIONA

Hi ha factors socioculturals que fo-
menten la desigualtat basada en la 
diferència sexual i que són patents en 
tots els àmbits de les relacions socials 
(família, escola, treball, mitjans de co-
municació…). L’Administració local és 
un marc d’actuació idoni per eradicar 
les discriminacions de gènere. Crear 
les condicions per assolir la igualtat 
d’oportunitats real entre dones i 
homes és un objectiu prioritari de 
l’Ajuntament, com recull el Pla local 
d’igualtat d’oportunitats del Masnou 
2008-2013, que, a través d’aquesta 
Regidoria, amb una tècnica que se 
n’encarrega, treballa perquè així 
sigui.

El Govern local, compromès 
amb les polítiques de dones, ha 
incorporat la transversalitat com 
a metodologia de treball. El criteri 
de transversalitat implica, d’una 
banda, incorporar la perspectiva de 

gènere en totes les polítiques i actu-
acions del Govern local i, de l’altra, 
promoure mesures específiques 
adreçades a les dones des de tots els 
departaments de la corporació local: 
Joventut, Cultura, Ensenyament, 
Immigració, Salut Pública, Policia Lo-
cal... En aquest sentit, el novembre 
passat, la presentació del Protocol 
per als casos de violència masclista 
(aprovat un mes abans pel Ple), un 
document que actualitza i optimitza 
el protocol aprovat el 2008 i esta-
bleix els passos i els mecanismes 
que es posen en marxa quan es de-
tecta un cas de violència masclista, 
va servir per posar de manifest la 
importància de la col·laboració i la 
feina conjunta dels diferents agents 
públics que han d’intervenir per 
lluitar contra un problema social tan 
greu com és la violència masclista.
Entre les accions reivindicatives més 

importants de la Regidoria hi ha la 
celebració del Mes de les Dones, al 
març, i la commemoració del Dia 
Internacional per a l’Eliminació de 
la Violència envers les Dones (25 de 
novembre), a partir de les quals es 
programen diverses activitats de 
sensibilització. 

El CIRD, punt de trobada per a 
les dones del Masnou 
Des de la seva creació l’any 2009, el 
Centre de Recursos i Informació per 
a la Dona (CIRD) ha esdevingut un 
punt de trobada perquè totes les 
dones del municipi del Masnou hi 
puguin trobar els recursos que ne-
cessiten per desenvolupar les seves 
trajectòries professionals i perso-
nals de la manera més satisfactòria 
possible, així com una eina molt va-
luosa per lluitar contra la violència 
masclista.  

REGIDORIA D’IGUALTAT I DRETS CIVILS (I)
En aquest número, la secció es dedica a la part de la Regidoria que correspon a Igualtat, que s’ocupa d’impulsar 
polítiques contra la discriminació per raó de gènere en tota l’acció del Govern. La tasca d’aquest departament 
encara es considera necessària, ja que els avenços jurídics no han garantit encara una igualtat plena, la qual cosa 
queda patent en l’alt nivell d’atur femení, l’escassa repartició del treball domèstic, la discriminació en l’àmbit laboral 
i els percentatges reduïts de dones en càrrecs de responsabilitats, sense oblidar la xacra de la violència masclista.

Durant l’acte central del darrer Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones va tenir lloc la presentació del Protocol per als casos de violència 
masclista i l’encesa d’espelmes. 

llUiTa 
L’Administra-
ció local és un 
marc idoni per 
lluitar contra 
les discrimina-
cions

TrasllaT 
Està previst el 
trasllat del ser-
vei al Casinet, a 
la plaça de la Lli-
bertat, a mitjan 
maig, abans de 
la data prevista 
d’inauguració, 
que serà el 24 
de maig
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lleUreka, ProJecTes edUcaTiUs

Lleureka, Projectes Educatius es va 
fundar al febrer de l’any 2004. La idea 
va sorgir de la voluntat de diverses 
persones del Masnou de crear una 
oferta diferent en l’àmbit del lleure i 
l’educació al municipi. Actualment, 
aquesta entitat està formada per 
moltes persones: els socis i sòcies de 
l’associació –que actualment són al 
voltant de seixanta famílies–, els diver-
sos col·laboradors que donen suport a 
les activitats de l’entitat i les persones 
que porten el dia a dia de l’associació.

Els objectius de l’entitat són ple-
nament pedagògics, especialment 
adreçats a la infància i la joventut. 
“Les nostres activitats parteixen dels 
valors de la cooperació, el respecte 
i l’esperit crític, entenent l’educació 
com una eina de transformació social”, 
expliquen. L’entitat ha organitzat i 

dinamitzat molts projectes al llarg dels 
últims nou anys, com ara casals d’estiu 
o tallers. Aquest darrer any, per exem-
ple, han organitzat activitats per a la 
Castanyada i la Festa Major, i també 
la Festa de les Oportunitats, que en el 
moment de tancar aquesta edició era 
prevista per al mes d’abril.

El darrer any han col·laborat amb 
La Colla de l’Hort, l’Associació de Veïns 
de Ramón y Cajal, l’Associació de Veïns 
del Carrer de Sant Rafel, el Club del 
Ritme Afrollatí, l’associació cultural 
Xalupa i AJTEM. A més, participen 
activament en l’espai d’entitats de 
Ca n’Humet. “Mantenim una relació 
molt estreta amb moltes entitats del 
municipi a través de la col·laboració”, 
afirmen.

Ara mateix, estan centrats a tirar 
endavant el projecte educatiu de Pau 

Casals, on volen crear un espai edu-
catiu popular i accessible per a tota la 
ciutadania, basat en la creativitat i la 
diversió, des d’on, a partir d’aquests 
principis, volen “fomentar valors com 
la igualtat, la sostenibilitat ambiental 
i l’esperit crític dels infants”. I, de cara 
al futur, els agradaria consolidar una 
oferta educativa i de lleure diferent al 
poble per seguir treballant els objec-
tius de l’associació amb la participació 
de totes les famílies. 

isa redaño
Presidenta 

Quin paper creu que tenen espais 
com les ludoteques públiques en 
el lleure i la formació dels infants?
Lamentablement, qualsevol ludoteca 
del territori està afectada per una nor-
mativa rígida que en limita molt la fun-
ció. El nostre poble n’és un bon exem-
ple, on l’espai construït no permet 
que aquest tipus de projectes siguin 
viables, actualment. El que nosaltres 
proposem és un projecte diferent, en 
què les famílies i els seus infants pu-
guin relacionar-se i divertir-se.

Per què creu que hi ha tan poques 
entitats dedicades al lleure infantil?
El lleure és un sector poc valorat en 
general i les diferents administracions 
no han ajudat gaire a invertir aquesta 
tendència. Ara bé, el més important 
no és la quantitat, sinó la qualitat de 
les activitats que s’ofereixin.

Quina creu que ha de ser la relació 
entre les activitats de lleure, la 
formació reglada de l’escola i 
l’educació familiar?
La relació s’ha de basar en la coopera-
ció, el respecte i el diàleg. No podem 
deixar l’educació en mans d’un sol 
agent. Tots estem al mateix vaixell i 
hauríem de remar plegats en la ma-
teixa direcció. 

Com contactar-hi
Lleureka, Projectes Educatius
C/ de Fontanills, 77
Tel. 659 58 41 07
lleureka@gmail.com
lleureka.wordpress.com

REGIDORIA D’IGUALTAT I DRETS CIVILS (I)

L’entitat ha organitzat i ha dinamitzat projectes al llarg dels últims nou anys, com ara casals d’estiu o tallers. 
Ara, amb la creació de l’Espai Familiar “Ludoteca”, enceta el projecte educatiu de Pau Casals.

ProJecTe 
El projecte 
educatiu de 
Pau Casals vol 
crear un espai 
educatiu popu-
lar i accessible 
a tota la ciuta-
dania

edUcar 
Els objectius 
de l’entitat són 
pedagògics i 
especialment 
adreçats a 
infants i joves
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Parc de Vallmora: 2014, per fi?
El parc de Vallmora sempre ha estat un 
projecte prioritari per a ICV-EUiA. Per això, 
des de la nostra arribada al Govern, l’any 
2003, hem treballat per fer-lo realitat. Al 
capdavant de la Regidoria d’Urbanisme, 
vam aconseguir que l’aportació inicial que 
els promotors urbanístics havien de fer al 
projecte, en aplicació del planejament 
aprovat per CiU i PP, passés d’1,3 a 2 mi-
lions d’euros. L’any 2007 es van adjudicar 
les obres del primer projecte, que no es 
van iniciar en detectar-s’hi algunes erra-
des i en aparèixer noves necessitats rela-
cionades amb la construcció del segon 
poliesportiu. 

És cert que no tot van ser encerts i que, 
al llarg del procés, el Govern va cometre 
algunes errades, que assumim en la part 
que ens toca, que van endarrerir el projec-
te, però, finalment, el 12 de maig de 2011 

vam aprovar un nou projecte i vam iniciar 
els tràmits per adjudicar les obres. 

Desafortunadament, cinc dies després 
d’arribar al Govern, CiU-ERC van paralitzar 
el projecte. CiU, que no s’ha cregut mai el 
parc de Vallmora i que ha posat pals a les 
rodes des de fa més de trenta anys al pro-
jecte, amb la complicitat d’ERC, va posar 
de manifest el seu escàs coratge polític i va 
utilitzar una al·legació presentada per un 
dels seus militants per aturar la tramitació 
que havien iniciat PSC i ICV-EUiA. 

Des de llavors, els darrers 22 mesos, 
ICV-EUiA hem exigit a CiU-ERC el desblo-
queig de la urbanització i sempre ens hem 
trobat amb la seva oposició. Per això, al Ple 
del mes de març, vam presentar una mo-
ció per demanar que finalitzés el bloqueig 
i que les obres s’iniciessin abans de finals 
de setembre del 2013. CiU va presentar-hi 
esmenes, que van ser acceptades pel 

nostre Grup, a excepció d’aquelles que 
pretenien amagar les seves vergonyes (la 
paralització del projecte). No obstant això, 
aquestes esmenes es van aprovar amb el 
vot favorable d’ERC i l’abstenció del PP 
que, de facto, en moltes ocasions, sembla 
el tercer soci del Govern de CiU i ERC al 
Masnou. 

Finalment, la moció esmenada 
(http://www.iniciativa.cat/elmasnou/
news/44629) va ser aprovada i, per tant, 
totes les forces polítiques del Masnou 
hem assumit el compromís de treballar 
conjuntament per aconseguir que les 
obres del parc de Vallmora s’iniciïn abans 
de finals d’aquest any.

ICV-EUiA serà fidel al seu compromís i 
no estalviarà esforços per aconseguir que 
el parc de Vallmora sigui una realitat per al 
Masnou i perquè, abans de finals de 2014, 
puguem gaudir de les seves instal·lacions.  

L’estratègia del Govern municipal 
(CiU-ERC) evidencia la seva debilitat
Al Ple del febrer vam aprovar la consti-
tució del Consell Municipal de Benes-
tar Social i el reglament corresponent. 
També s’hi van aprovar els pressupos-
tos municipals, amb una nova partida, 
“Pla d’acció social”, amb una dotació de 
100.000 euros, que té per objecte dotar 
econòmicament el Consell esmentat. 

El resultat és decebedor. Ja han pas-
sat dos mesos i el Govern municipal no 
ha convocat el Consell, no ha fet abso-
lutament res, però, això sí, ja s’ha gastat 
16.000 euros de la partida esmentada, 
no per cobrir una emergència social, 
sinó simplement per cobrir despeses 
del campus i el casal d’estiu.

Ja començo a veure quina és l’es-
tratègia del Govern (CiU i ERC): aquesta 

partida la destinaran al que els interes-
si i, com més triguin a convocar el nou 
Consell, més marge tindran per fer-ho. 
És realment deshonest.

El Grup Municipal Socialista va 
impulsar aquest Consell per afrontar 
plegats —Govern, oposició i entitats 
humanitàries— la situació de pobresa 
que afecta ja tantes persones. Nosaltres 
considerem que l’abordatge d’aquesta 
problemàtica social ha de ser una priori-
tat absoluta del nostre Ajuntament i que 
tots ens hi hem d’implicar perquè la si-
tuació ho exigeix. En lògica conseqüèn-
cia, consideràvem que aquesta prioritat 
s’havia de materialitzar en el Pressupost 
municipal. 

Vull recordar que el Consell té com a 
missió combatre la pobresa i promoure 
la inclusió social, promovent accions co-

ordinades d’ocupació, habitatge i serveis 
socials. Un repte que obliga i ha d’enco-
ratjar tots i cadascun dels seus membres 
a treballar amb entrega i dedicació, cer-
cant les millors solucions des de la refle-
xió, el debat i el consens.

Nosaltres tenim idees i sobretot ga-
nes de treballar en el si del Consell, però 
ja estic veient que això no serà possible, 
atesa la manca de voluntat política del 
Govern municipal.  

De fet, està en la línia de l’estratè-
gia d’aquest Govern, que és la de com-
plir tràmits per quedar bé i després no 
fer res, com ja hem vist amb la parti-
cipació ciutadana, la transparència i, 
ara, amb el Consell de Benestar Social. 
Una actitud característica dels governs 
dèbils que fugen del debat com un gat 
escaldat.

Ple de tot
El mes de març passat ens deparà un dels 
plens més maratonians que es recorden a la 
vila: més de cinc hores i mitja, que portaren 
que la finalització de la sessió fos més enllà de 
quarts de dues de la matinada. Res a dir si el 
Ple hagués servit per mantenir debats enriqui-
dors sobre temes que afecten el Masnou. Res 
més lluny de la realitat: onze mocions, només 
quatre de les quals tenien repercussió directa 
sobre els masnovins, allargaren el Ple més de 
tres hores. Cinc mocions tenien el marc de la 
corrupció política de fons, presentades pel 
Grup Independent del Masnou, grup que fins 
ara havia fet bandera de no entrar a debatre 
temes que sobrepassessin l’àmbit municipal. 
Llàstima que aquest canvi de rumb hagi estat 
motivat, tal com va avisar el seu portaveu al 
Ple del mes de febrer, per la insistència del 
debat sobiranista en plens anteriors. Sembla 
que el representant del GIM al Ple cada cop 
s’allunya més d’aquestes sigles i s’apropa a 
d’altres. Potser tindrem sorpreses de cara 

al proper mandat. Res d’estranyar tenint en 
compte la seva trajectòria: PP, regidor no ads-
crit, Alternativa de Govern i GIM. Tot això en 
menys de cinc anys. Cada cop més allunyat 
dels vilatans i més a prop de Ciutadans... 

Com deia, creiem que parlar de la dimissió 
de l’alcalde de Sabadell, de la dimissió d’un di-
putat al Parlament o de la dedicació dels dipu-
tats de la Diputació va més enllà de les nostres 
competències. Seguir insistint a vincular el cas 
de l’ACM amb el Masnou i l’alcalde, Pere Parés, 
per abocar ombres sobre la seva persona és del 
tot interessat, que no interessant, si no s’explica 
que la relació de l’alcalde amb l’empresa, com 
a mer accionista, es produeix entre l’any 2003 
i 2004. Com a mínim algunes mocions serviren 
per recordar la veu de la senyora Judit Rolán, 
regidora trànsfuga, que en els últims plens 
s’havia limitat a votar sense molestar-se ni tan 
sols a justificar el seu vot. Curiós que fos ella qui 
parlés del prestigi i de la dignitat de la política... 

El Ple deixà també la moció de l’Equip 
de Govern, CiU i ERC-AM, per a l’elaboració 

d’una ordenança sobre transparència política 
i de l’Administració municipal a l’Ajuntament 
del Masnou, que comptà amb el vot a favor 
de tothom excepte del PSC. Una llàstima que 
aquest Grup, que ja havia presentat una mo-
ció en aquesta línia, encara que fos carregada 
d’errors i contravenint un munt de lleis que 
n’impossibilitaren l’aprovació, no fos capaç 
de donar-hi suport. 

Per acabar, i en un altre ordre de coses, us 
informem que l’Equip de Govern, amb la vo-
luntat que cap nen ni cap família masnovina 
no es quedi sense gaudir dels casals d’estiu, 
ha proposat una subvenció del 25% per als 
inscrits nascuts al Masnou, fet que suposarà 
alleugerir la càrrega que aquest cost supo-
sa a les famílies que es veuen en l’obligació 
de fer ús d’aquests casals per poder seguir 
desenvolupant la seva tasca professional en 
un moment com l’actual. Així, mentre altres 
fomenten debats estèrils, centrats més enllà 
de la nostra vila, nosaltres seguim treballant 
pels nostres convilatans.

TRIBUNA POLíTICA

Marta Neira 
Portaveu del 
Grup Municipal
del PSC

Eduard Garcia 
Portaveu del 
Grup Municipal
de CiU

Màxim 
Fàbregas
Portaveu del 
Grup Municipal
d’ICV-EUiA-E
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Sabies que...
...Ja hi ha al Parlament de Catalunya quatre 
diputats judicialment imputats en casos de 
corrupció política (amb un més ja podrien 
formar un grup parlamentari propi) i tots 
segueixen mantenint els seus càrrecs per 
mantenir-ne els privilegis, a més del sucós 
sou que reben? El sorprenent és que els 
partits polítics en què militen aquests di-
putats no els facin dimitir dels seus càrrecs 
públics, i sí dels càrrecs que ocupen dins de 
l’estructura dels seus propis partits. És a dir, 
no els volen a casa seva, però ens els dei-
xen a la casa de tothom i així els mantenim.

...O que hi ha un cas que afecta espe-
cialment el nostre municipi? Em refereixo 
a la suposada espoliació que alts càrrecs 
de l’Associació Catalana de Municipis van 
realitzar en aquesta entitat, entre d’altres, 
Josep Maria Matas, excoordinador gene-
ral de la Diputació de Barcelona i secretari 
general de l’Associació Catalana de Muni-

cipis fins al 2011, i Xavier Solà, cap dels 
serveis jurídics d’aquella entitat. Doncs 
bé, aquests senyors, segons la Fiscalia, 
haurien inflat les factures de serveis que 
contractava l’Associació Catalana de Mu-
nicipis, factures que es realitzaven des de 
societats controlades per ells, com Parés i 
Solé, SL, fundada, entre d’altres, pel nostre 
alcalde actual del Masnou, Pere Parés.

L’Ajuntament del Masnou forma part 
de l’Associació Catalana de Municipis des 
de fa molts anys i paga una quota per a 
això d’una mica més de 3.000 euros anuals.

El nostre Grup va intentar, sense èxit, 
al darrer Ple municipal, mitjançant una 
moció, l’aprovació d’un acord per sol-
licitar que o bé l’Associació Catalana de 
Municipis o el nostre Ajuntament es per-
sonés com a acusació popular en aquest 
greu cas de corrupció, d’una banda, per 
defensar els diners que hem aportat a 
aquella entitat i, de l’altra, per conèixer la 

veritable dimensió de la intervenció del 
nostre alcalde en tot aquest assumpte, ja 
que, com hem dit, ell va fundar la societat 
que va ser utilitzada, presumptament, per 
espoliar aquesta institució.

Lamentablement, ni el Govern local, 
format per CiU i ERC, ni el PP no estan 
per la tasca de conèixer i aclarir totes les 
incògnites que envolten aquest cas (dels 
dos primers ens ho esperàvem, del PP ens 
va sorprendre moltíssim), per la qual cosa 
aquest Grup està preparant un escrit per 
comparèixer, amb advocat i procurador, 
com a acusació popular en les diligències 
penals que se segueixen al jutjat d’instruc-
ció 17 de Barcelona.

Esperem que la nostra petició sigui 
admesa pel jutjat i que així puguem in-
tervenir de manera directa en aquest as-
sumpte per aconseguir esvair qualsevol 
ombra de sospita que pugui existir sobre 
el nostre alcalde.  

Superar la desafecció per la política 
i els polítics
En l’enquesta del CIS, la corrupció i 
els polítics ocupen el segon i el quart 
lloc en els problemes dels espanyols, 
darrere de l’atur i dels problemes eco-
nòmics. Es pot dir que aquestes per-
cepcions van del bracet, perquè els 
principals casos de corrupció estan 
lligats als partits o a persones que hi 
estan vinculades.

I entre els polítics i els ciutadans 
que representem s’ha de donar una 
solució. Les lleis de transparència 
posades en marxa per les diferents 
administracions pretenen evitar fu-
tures conductes com les que hem 
conegut. Però restaurar la confiança 
no és únicament una qüestió de més 
i millor legislació –que també–, sinó 

d’actituds i formes de fer la política.
Quan parlem de confiança estem 

tractant una qüestió intangible, però 
a la qual arribem pel coneixement 
de les persones i de les seves obres. I 
aquest vincle és el que hem de tornar 
a restaurar, ja que la desafecció per la 
política i els seus representants –que 
s’ha produït– fa que tots, polítics bons 
i polítics dolents, siguin catalogats de 
la mateixa manera.

En l’àmbit local, que és el que 
directament conec com a modest re-
gidor al Masnou, també podem can-
viar actituds, i crec que és la nostra 
obligació fer-ho, i, amb això, buscar 
una implicació més gran dels veïns 
del municipi en assumptes que són 
de tots i en què tots haurien de poder 
plantejar la seva opinió, almenys en 

els temes de més importància. Des 
de formalitzar l’oficina del regidor, 
amb horari i dies de visita publicitats, 
des d’on els representants dels dife-
rents partits tinguin un contacte di-
recte amb els ciutadans que desitgin 
consultar-los, fins a la convocatòria 
periòdica de sessions públiques in-
formatives –al marge dels plens– de-
dicades a explicar l’estat del munici-
pi i respondre a consultes veïnals, o 
amb la consulta popular sobre grans 
infraestructures del municipi, com és 
el cas de la urbanització de Vallmora, 
perquè entre tots puguem votar els 
millors projectes.

Llanço aquestes propostes amb la 
intenció d’obrir un debat real, al mar-
ge de reglaments i normatives, i con-
vido tots els ciutadans a participar-hi.

Dinamització dels equipaments 
cívics, joves i infantils del Masnou
El Masnou disposa d’uns equipaments 
públics que calia potenciar, i en els 
quals s’ha anat treballant de manera 
continuada al llarg d’aquest mandat des 
de les regidories de Joventut, Infància i 
Civisme per tal de dinamitzar-los i apro-
par-los a la ciutadania. 

La Regidoria de Civisme ha apos-
tat clarament per l’equipament cívic 
de proximitat Els Vienesos, que va ser 
construït per l’Equip de Govern ante-
rior, malgrat que no tenia una finalitat 
específica, i és per això que s’ha hagut 
de reinventar. D’una banda, l’Equip de 
Govern hi programa activitats com ta-
llers, xerrades, formació, actes festius..., 
i de l’altra, s’hi treballa braç a braç amb 

les associacions, que hi donen a conèi-
xer les seves activitats, alhora que col-
laboren en la dinamització de l’equi-
pament. També s’hi ha ubicat la seu de 
diverses entitats, hi ha un racó de jocs, 
punts de xarxa, i actualment s’està con-
figurant com un punt de referència de 
la zona de l’alt Masnou.

Recentment s’ha dut a terme una 
petita remodelació a Ca n’Humet que 
era necessària per millorar l’estat en què 
es trobava aquest equipament juvenil i 
per adaptar l’espai a les necessitats de 
les associacions de joves. Fruit d’això 
ha sorgit un nou espai polivalent on es 
podran programar activitats. A més, en 
breu finalitzarà el nou concurs impulsat 
per la Regidoria de Joventut per adju-
dicar la dinamització de l’equipament.

La reivindicació d’ERC de tenir un es-
pai per als infants neix el 2008, quan, 
des de l’oposició i durant diversos 
anys, es demana de manera continu-
ada la construcció d’una ludoteca. Tot 
i que l’edifici veu la llum l’any 2009, en 
no ser un projecte impulsat per l’an-
tic Equip de Govern, la ludoteca mai 
no va veure les seves portes obertes. 
Ha estat en aquest mandat, i des que 
ERC va assumir la Regidoria d’Infància, 
quan s’ha treballat en ferm per obrir 
l’Espai Familiar “Ludoteca”, novament 
col·laborant amb entitats infantils, a 
través de la cessió de l’equipament, 
programant-hi activitats festives i des 
de la perspectiva de crear un espai on 
les famílies trobin un entorn per edu-
car jugant.

Sílvia Folch 
Regidora del 
Grup Municipal
d’ERC-Acord 
pel Masnou

Federico 
de las Heras 
Regidor del 
Grup Municipal 
del PP

Frans Avilés
Portaveu del 
Grup Municipal
del GIM
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AGENDA.  Del 18 d’abril fins al 22 de maig de 2013

  ABRIL

  Dijous 18 
dona 
15.30 h / Can Malet, segona planta

Taller per a dones: 
Quan ric, faig salut  

Dins del cicle “Em cuido i m’estimo”
Durada: 18 d’abril, 2 i 16 de maig, i 
6 i 20 de juny.
Taller de risoteràpia, per conèixer 
els beneficis mentals i emocionals 
del riure. Cal confirmar-hi la plaça 
i heu de portar roba còmoda, dos 
parells de mitjons, tovallola gran 
de platja, manteta de viatge, coixí 
petit i aigua per beure.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

De 19 a 20.30 h · Centre de 
Teràpies Naturals Flor de Maig 
(c/ del Primer de Maig, 20)

Xerrada sobre el mètode 
de la digitoanàlisi  

A càrrec de la psicòloga Imma 
Ariza Huelves. La digitoanàlisi és 
el mètode que, mitjançant l’estudi 
de les empremtes dermopapil·lars, 
aporta el coneixement de l’arrel 
conductual i es complementa amb 
un altre sobre els dibuixos palmars, 
que ens mostren la identitat. És un 
mapa que mostra l’estructura in-
terna de la persona, un ADN de les 
nostres capacitats, aptituds, trets 
de personalitat...
Ho organitza: Centre de Teràpies Naturals 
Flor de Maig 

    

  Divendres 19 
Taller 
17.30 h · Els Vienesos

Taller creatiu amb 
família: actuart  

Les activitats estan adreçades a 
persones de totes les edats que 
tinguin interès a expressar-se crea-
tivament. Ideal per fer amb família. 
Espai de creació amb infants i 
adults. Per inscriure’s al taller i per a 
més informació: de dilluns a diven-
dres, de 15 a 21 h, a Els Vienesos.
Carmen Montoro Cuadros 
(lacapsetacreativa@gmail.com)
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

conTes 
18 h · Biblioteca Pública 
Joan Coromines, àrea infantil

l’Hora del conte
contes de sant Jordi  

A càrrec de Laura Rubio
A partir de 4 anys.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

liTeraTUra 
19 h · Biblioteca Pública 
Joan Coromines, sala polivalent

Presentació del llibre 
La passió italiana, de 
Josep lluís carod-rovira  

Amb la presència de l’autor.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

conferència 
19.30 h · Els Vienesos 

“Brain gym”  
A càrrec d’Olímpia Vázquez, exper-
ta en teràpies alternatives.
Brain gym és un sistema creat el 
1969 pel Dr. Paul Dennison que 
utilitza el moviment i la postura 
corporal per restablir el funciona-
ment cerebral òptim.
Ho organitza: Banc del Temps del Masnou

  Dissabte 20 
10 h · Can Malet, segona planta

Projecte: Els sabers 
de les dones  

Dues sessions de treball (dissabtes 
20 d’abril i 11 de maig) per treballar 
en un projecte audiovisual que 
tractarà sobre els temes d’interès 
que aportin les mateixes partici-
pants. Si ets dona i vols partici-
par-hi, apunta-t’hi:
Regidoria d’Igualtat: 93 557 18 70
igualtat@elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

liTeraTUra 
19.00 h · Gent del Masnou

conferència i presentació 
del llibre Catalunya-
Amèrica. La navegació 
a vela al segle XIX , 
del cronista i historiador 
local Joan muray  

Ho organitza: Gent del Masnou

TeaTre 
22 h · Espai Escènic Ca n’Humet 

Bijoux (Joies), de marta 
carrasco  

L’espectacle apel·la directament els 
espectadors perquè es qüestionin 
les pròpies tendències creatives. 
Durant l’espectacle, Carrasco 
reflexionarà sobre l’evolució de les 
obres i al final oferirà una xerrada al 
públic assistent. Compra d’entrades 
al portal www.quedat.cat i dues 
hores abans de l’espectacle a la 
taquilla. Preu: 10 euros
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Diumenge 21 
17.30 h · Plaça d’Ocata

Ballada de sardanes 
per sant Jordi, amb la 
cobla sabadell  

Ho organitza: Agrupació Sardanista 

dansa 
19 h · Espai Escènic Ca n’Humet 

Fragments de dansa, 
de l’associació de dansa 
del masnou  

L’Associació de Dansa del Masnou 
presenta, amb motiu del Dia Inter-
nacional de la Dansa, una mostra de 
dansa clàssica i contemporània. Els 
ballarins oferiran fragments d’obres 
de repertori clàssic, com ara el ballet 
Paquita, del compositor Ludwig 
Minkus, i altres coreografies.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dimarts 23 
dona 
10 h · Can Malet, segona planta

Taller per a dones: 
Buscant el màxim 
potencial amb el ioga  

Dins del cicle “Em cuido 
i m’estimo”
Durada: 23 d’abril, 7 i 21 de maig, i 
4 i 18 de juny
Per incrementar la sensació de 
benestar físic i mental per mitjà 
del ioga. Cal confirmar-hi la plaça, 
heu de portar roba còmoda i heu 
d’anar-hi amb la ment oberta i amb 
moltes ganes de participar.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h · Mercat Municipal

Presentació del nou logo 
del mercat municipal 
i inici de la campanya 
del dijous Groc  

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i As-
sociació de Venedors del Mercat Municipal

18.30 h · Carrer de Roger de Flor 
(davant de l’edifici de l’Ajuntament)

concert de sant Jordi 
de l’escola municipal de 
música del masnou  

Podreu escoltar-hi les corals i els 
conjunts instrumentals de l’escola, 
i gaudir d’un repertori musical 
ben divers i adequat per a aquest 
dia tan especial. A més, el públic 
més menut tindrà l’oportunitat de 
poder participar en un taller de 
construcció d’instruments, just al 
costat de l’escenari.
Ho organitza: Gent del Masnou

  Dimecres 24 
emPresa 
16.30 h · Edifici Centre (aula 3)

sessió informativa: 
com planificar un web 
d’empresa de manera 
efectiva  

Sessió en què es donen els conei-
xements pràctics per a la planifica-
ció i la definició correcta d’un web 
d’empresa, aprofundint en aquells 
criteris i aspectes imprescindibles 
per transformar-la en una eina 
molt potent de promoció i de difu-
sió nacional o internacional. 
Cal confirmar-hi l’assistència a:
Unitat de Promoció Econòmica
Carrer d’Itàlia, 50, 1a planta
Telèfon: 93 557 17 60
p.economica@elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
 

  Dijous 25 
conferència 
19 h · Els Vienesos 

“el setge dels diners 
i les execucions 
hipotecàries, una 
qüestió d’ètica”  

Dins del Cicle de Xerrades 
d’Interès Comú 2013

A càrrec de l’advocada i mediadora 
Concepción Sánchez Olea.
Xerrada sobre execucions hipotecàri-
es, productes bancaris tòxics, obliga-
cions subordinades, preferents, valors 
convertibles... Hi ha esperança?
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
  

  Divendres 26 
17.30 h · Mercat Municipal 

Gimcana al mercat: 
descobreix el mercat 
parada per parada  

Aquesta activitat està pensada per 
a infants i famílies, perquè puguin 
compartir una estona divertida 
dins del Mercat. Està emmarcada 
dins els actes del divuitè aniversari i 
tindrà continuïtat al llarg de l’any. 
Ho organitza: TRIMAR, Associació 
de Venedors del Mercat i Ajunta-
ment del Masnou

concerT 
19 h · Biblioteca Pública 
Joan Coromines

concert de Joves intèr-
prets del masnou: Del 
Romanticisme al segle XX  

Obres de: F. Chopin, F. Tárrega, V. 
Monti, I. Albéniz, S. Rachmaninoff, 
J. Malats, C. Gardel, A. Ginastera. 
Direcció: Anna Remartínez i Car-
men Amo, Estudi Musicamo.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

20 h · Can Malet, segona planta

Projecció del 
documental Nefarious  

Documental que tracta de la pro-
blemàtica del tràfic sexual, seguit 
d’un col·loqui.
Ho organitza: Fundació Temps i Compromís

  Dissabte 27 
concerT 
23 h · Take It Easy Port Masnou 
(local 62)

festa dels vuitanta 
i concert: Tribut 
a Joaquín Sabina  

Ho organitza: Take It Easy Port Masnou

  Diumenge 28 
19 h · Gent del Masnou
Diumenge amb Lletres

Una vetllada cultural 
amb monòlegs còmics, 
música, cant, fragments 
teatrals, dansa, contes, 
poesia, literatura, etc.  

Ho organitza: Rauxa Arts Escèniques 
de Gent del Masnou

  Dimarts 30 
9.30 h · Torrent Can Gaio

deixalleria mòbil  
Fins al 5 de maig.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
 

  MAIG

  Dimecres 1 
Port esportiu

V fira flotant . 
“Que no et maregin, 
més val el masnou”  

Fins al 5 de maig. 
Exposició de vaixells nous i d’oca-
sió, amb més de tres-centes embar-
cacions exposades. 
Ho organitza: Promocions portuàries, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament del Masnou

  Dissabte 4 
TeaTre 
22 h · Espai Escènic Ca n’Humet 

Cosmètica de l’enemic  
Interpretat per Lluís Soler i Xavier 
Ripoll. Direcció: Magda Puyo.
Les obres d’Amélie Nothomb són, 
en molts casos, un diàleg entre 
personatges de característiques i 
comportaments extrems. Compra 
d’entrades al portal www.quedat.
cat i dues hores abans a la taquilla.
Preu: 10 €
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dilluns 6 
cUrs de TeaTre 
De 18.30 a 21 h · Espai Escènic 
Ca n’Humet 

Tastet de teatre, 
amb carme Pla  

Fins al 10 de maig.
Curset breu de teatre per potenciar 
l’expressió i la creativitat a dalt de 
l’escenari. Formació adreçada a 
adults a partir de setze anys. Si us 
interessa fer el curs, però no us van 
bé els dies o l’horari, poseu-vos en 
contacte amb la Regidoria de Cul-
tura a cultura@elmasnou.cat.
Preu: 39 euros
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dimarts 7 
conferència 
18.30 h · Biblioteca Joan Coromines, 
sala polivalent

“el misteri de Las 
Meninas”  

A càrrec del periodista i escriptor 
Lluís Permanyer. 
Seguida d’un col·loqui obert a la 
participació del públic.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

  Dimecres 8 
emPresa 
16.30 h · Edifici Centre, aula 3

sessió informativa: 
màrqueting en línia 
i posicionament 
estratègic a internet  
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L’objectiu de la sessió és definir 
i implementar estratègies de 
comunicació a través d’Internet, 
especialment amb cercadors, com 
a recurs de màrqueting. S’adreça 
a empreses i persones emprene-
dores interessades a conèixer com 
funciona el màrqueting en línia i 
quines aplicacions té. 
Cal confirmar-hi l’assistència a:
Unitat de Promoció Econòmica
C/ Itàlia, 50, 1a planta
Tel. 93 557 17 60 
p.economica@elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dissabte 11 
Port esportiu

fira de la mar
fira comercial 
i Gastronòmica  

Tot el dia, també el 12 de maig.
Durant el cap de setmana, més de 
quaranta expositors mostraran els 
seus productes i serveis. 
Ho organitza: Federació del Comerç, la 
Indústria i el Turisme del Masnou, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament del Masnou.

18 h · Espai Escènic Ca n’Humet 

La rateta, de 
l’estaquirot Teatre  

En aquesta adaptació molt visual 
del conte de La rateta, la protago-
nista viu a la ciutat en un bloc de 
pisos, fa la feina de casa i treballa 
en una fàbrica de formatges. 
Preu: 3 €. Compra d’entrades al 
portal www.quedat.cat i dues hores 
abans a la taquilla.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Diumenge 12 
18 h · Can Malet, segona planta

núria feliu recita 
Poemes patriòtics  

Presentació del seu nou llibre-CD.
La cantant presenta al Masnou el seu 
nou treball doble, amb el qual ho-
menatja el nostre país i la seva gent.
Ho organitza: ANC del Masnou

  Dimarts 14 
9.30 h · Pau Casals

deixalleria mòbil  
Fins al 19 de maig .
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h · Els Vienesos 

informa’t i forma’t 
2013: recomanacions 
sanitàries per realitzar 
activitats en què hi hagi 
manipulació d’aliments  

Petit curs destinat a totes les enti-
tats del municipi per tal de garantir 
la seguretat en el menjar que de 
vegades es dóna en el decurs 
d’algunes activitats. Per formalitzar 
la inscripció i per a més informa-
ció: http://participacio.elmasnou.
cat/projectes/formacio-per-a-
entitats/47-formacioentitats/102-
nous-tallers-formacio-per-enti-
tats-2013.html
Regidoria de Participació Ciutadana
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Tel. 93 557 18 00.
 participaciociutadana@elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

conferència 
18.30 h · Biblioteca 
Joan Coromines, sala polivalent

“les migracions”  
A càrrec d’Arcadi Oliveres, doctor 
en ciències econòmiques de la 
UAB. Seguida d’un col·loqui obert a 
la participació del públic.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

  Dimecres 15 
8 h · Santa Eugènia de Berga

sortida al museu del 
màgic món del Tren  

Per a més informació i reserves, 
contacteu amb el Casal de Gent 
Gran Can Malet (ptge. de Marià 
Rossell, 2. Tel. 93 555 47 26).
Ho organitza: Casal de la Gent Gran de 
Can Malet

17 h · Espai Familiar “Ludoteca”

Xocolatada i activitats 
per gaudir en família  

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dijous 16 
Xerrada 
19 h · Espai polivalent Ca n’Humet

Xerrada amb som 
energia. “com podem 
canviar el model 
energètic?”  

Ho organitza: Cistella Verda, grup per 
al consum responsable

  Divendres 17 
17.30 h · Els Vienesos 

Taller creatiu amb 
família: actuart  

Les activitats estan adreçades a 
persones de totes les edats que 
tinguin interès a expressar-se crea-
tivament. Ideal per fer amb família. 
Espai de creació amb infants i 
adults.
Per inscriure’s al taller i per a més 
informació:
De dilluns a divendres, de 15 a 21 
h, a Els Vienesos. 
Carmen Montoro Cuadros 
(lacapsetacreativa@gmail.com)
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dissabte 18 
mÚsica
18 h · Espai Escènic Ca n’Humet 

Entre Sarsueles, de la 
cia. +sarsuela  

També el 19 de maig a les 18 h.
Un recull acurat de magnífics frag-
ments de sarsuela. Amb motiu de 
la Diada de la Gent Gran, les per-
sones empadronades al Masnou 
que tinguin 65 anys o més rebran 
una carta per poder anar a l’OAC 
a buscar la invitació en el període 
que se’ls hi indicarà. Les places són 

limitades. Preu: 20 €, venda limita-
da d’entrades a taquilla.
Ho organitza: Ajuntament El Masnou

11 h · Espai Familiar “Ludoteca” 

Tallers familiars  
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Diumenge 19 
esPorT 
11 h · Club Nàutic del Masnou

1a cursa Popular 
del masnou  

Preu segons l’edat.
Cursa popular de 5 km. Sortida des 
del davant del Club Nàutic.
Inscripcions obertes fins al 16 de 
maig, per Internet o al Complex 
Esportiu del Masnou. Més informa-
ció a www.cursaelmasnou.com o al 
Complex Esportiu del Masnou (tel. 
93 557 18 60). Dia de portes obertes 
a les instal·lacions del Club Nàutic.
Ho organitza: Club La Sansi

  Dimarts 21 
Taller 
De 16.30 a 20.30 h · Edifici Centre, 
aula 3

Vull vendre per internet, 
però per on començo?  

Pautes per començar en el món del 
comerç electrònic
Durada: 21 i 23 de maig
L’objectiu principal del taller és 
aprendre els conceptes bàsics de 
què cal fer per poder tenir una 
botiga en línia, especialment des 
del punt de vista estratègic i del 
màrqueting, ajudant l’alumne a 
saber escollir eines i proveïdors, 
alhora que pugui conèixer les 
principals tècniques de com donar 
visibilitat a la seva botiga en línia 
i crear un nou canal de venda. Cal 
confirmar-hi l’assistència a:
Unitat de Promoció Econòmica
C/ d’Itàlia, 50 1a planta
Tel. 93 557 17 60
p.economica@elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

conferència 
18.30 h · Biblioteca Joan 
Coromines, sala polivalent 

“cal canviar la mirada”  
A càrrec d’Esther Giménez-Salinas 
(doctora en dret de l’Àrea de Dret 
Penal de la UB).
Seguida d’un col·loqui obert a la 
participació del públic assistent.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

Altres informacions
Al web de l’Ajuntament del 
Masnou, hi podeu consultar 
tota la informació d’aquesta 
agenda i tota l’actualitat muni-
cipal 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 reu-
nió, 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 infor-
mació, truqueu al telèfon 655 
55 00 27.

RENOVACIÓ DNI 

Recordeu que una unitat 
mòbil de la Policia Nacional 
es desplaça al Masnou per 
fer les renovacions del DNI 
una o dues vegades al mes, 
segons les necessitats, 
excepte els mesos de juliol 
i agost, durant els quals no 
presta aquest servei. En 
cada desplaçament es realit-
zen trenta renovacions. De 
cada visita, se n’informa al 
web municipal www.elmas-
nou.cat, quan cal demanar 
hora a l’OAC. 

C/ Roger de Flor, 43 - El Masnou (a 50 m de l’Edifici Centre)
Tel. 93 555 01 88 - info@restauranteorfila.es - www.restauranteorfila.es

CaRTa · MEnú MigDia · MEnú niTs i CaP DE sETMana
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TaPEs
Menú de tapes 

18 €



El 11 y 12 

de mayo nos 

encontrarás también 

en la FIRA DEL MAR.

feria comercial y gastro-

nòmica, en el Puerto 

del masnou


