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La nostra missió: col·laborar en l’atenció i en l’educació dels infants 
Els nostres valors: ser un centre proper, obert i expert

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

www.petitvailet.com

Entri i informi-se’n
Volem ser la seva 
escola bressol

ConsuLTEu ELs prEus anTiCrisi!

Navarra, 15 - 08320 El Masnou

Tel. 93 555 11 50

info@hiberniahouse.com - info@www.hiberniahouse.com
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CaRTa DE
l’alCalDE

Inici de curs amb ganes d’avançar

El final de l’estiu i l’avantsala de la tardor normalment acostumen a venir carregades 
de novetats i d’esdeveniments de diversa consideració, com el canvi de rutines a casa 
després de les vacances –per a aquells que han pogut gaudir-ne–, amb la tornada a 
l’escola i a les obligacions. Aquest inici de curs 2013-2014, a més, ha arribat amb un 
esdeveniment que ens ha de fer prendre consciència que vivim un moment histò-
ric. La població de Catalunya s’està fent sentir arreu per reclamar un paper actiu en 
les decisions que afecten el futur. La Diada de Catalunya i tots els esdeveniments 
que s’han produït al seu voltant, especialment la Via Catalana, en són l’exemple. Al 
Masnou, la celebració de l’Onze de Setembre va ser una jornada per a la reflexió i el 
compromís al voltant del nostre futur col·lectiu. 

I si parlem del nostre futur, està inevitablement lligat al dels nostres nens i nenes. 
Per a ells, el setembre és el mes de tornar a les obligacions que suposa l’escola, però 
també és l’inici de noves il·lusions que han de donar forces per poder fer tots els 
esforços que calguin per continuar creixent i aprenent per tenir un futur satisfactori. 
Tots plegats ens trobem en una situació similar, en què cal gestionar la il·lusió per 
aprendre i créixer. Així doncs, des d’aquí us animo a enfrontar aquest nou inici de 
curs amb ganes de treballar i aprendre per continuar avançant.

Pere Parés 
Alcalde

VIU
El MaSnoU 

Edició: 
     

Redacció: Departament de Comunicació
Correcció lingüística: Servei de Correcció
de l’ajuntament
Disseny i maquetació: Josep Puig
Producció: RRB    

Dipòsit legal: B-9961-1979

Ajuntament 
93 557 17 00

Àrea de Manteniment 
i Serveis 
93 557 16 00

Àrea de Promoció 
Econòmica 
93 557 17 60

Àrea de Serveis a 
les Persones 
93 557 18 00

Arxiu Municipal 
93 540 15 11

Biblioteca Pública 
Joan Coromines 
93 540 90 56

Ca n’Humet. Punt 
d’Informació Juvenil. 
ACCÉS
93 557 18 43

Cementiri Municipal 
93 555 76 02

Centre de Formació 
de Persones Adultes 
El Masnou 
93 557 18 80

Jutjat de Pau 
93 555 07 13

Mercat Municipal 
93 557 17 71

Museu Municipal 
de Nàutica 
93 557 18 30

Oficina Local d’Habitatge 
93 557 16 41

Oficina de Benestar 
Social i Família 
93 540 65 54 
Oficina Municipal 
d’Informació de Consum 
(OMIC) 
93 557 18 00

Oficina Municipal 
d’Escolarització (OME)
93 557 18 47

Poliesportiu Municipal 
93 557 18 60

Recaptació
93 557 17 00

Sales de Vetlla 
Municipals 
93 540 18 22

Servei Municipal 
de Català 
93 557 18 56

Servei d’aigües (SOREA) 
93 555 06 28

SOREA (urgències) 
902 250 370

Taxis 
93 540 33 18 (Associació 
del Taxi del Masnou) 
93 515 07 55 (Associació 
Ràdio Taxi Masnou 24 h) 

Correus i Telègrafs 
93 555 09 96

Notaria 
93 540 20 11

Autobusos Casas 
93 796 14 23
93 798 11 00

Transports Urbans del 
Masnou (Aragó)  
93 555 00 98

Policia Local 
092 / 93 555 22 44

Comissaria dels Mossos 
d’Esquadra  
088

Protecció Civil  
93 555 17 44

Bombers de Badalona 
085 / 93 388 00 80

Àrea Bàsica de Salut (ABS) 
902 111 444 
(24 h)
CAP el Masnou 
93 555 74 11
CAP Ocata
93 540 78 90

Urgències ambulàncies 
UTE 
061

Telèfons d’inTerès

informació

serVeis

URGÈNCIES
SUMARI
PORTADA
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En PoRTaDa

Una Diada per reflexionar 
sobre la construcció del futur
La xerrada del sociòleg Salvador Cardús, actuacions teatrals i musicals 
en honor d’Espriu i la cadena humana conformaven la celebració

antenint la fórmula 
d’anys anteriors, l’Ajun-
tament va voler con-
vertir la celebració de la 

Diada en una ocasió per a la reflexió i 
per posar de manifest el compromís 
amb la construcció de futur. Per tant, 
a més de la tradicional ofrena floral 
del dia 11, es van programar altres 
actes.

La celebració de l’Onze de Se-
tembre va començar el dimarts 10 
de setembre a la tarda, a la sala de 
plens, amb una conferència de Sal-
vador Cardús. El sociòleg, que va ser 
presentat per l’alcalde, Pere Parés, va 
tornar a un escenari en què fa tres 
anys ja havia pronunciat una altra 
conferència, i va constatar que en 
aquest temps s’ha produït un canvi 
en els desitjos i en la perspectiva de 
futur dels catalans i que s’ha passat 
del pensament de “Ja m’agradaria” al 
de “Ens en sortirem?”. Per al sociòleg, 
el moment actual no només és im-
portant perquè hi ha la possibilitat 
d’aconseguir la independència, sinó 
perquè és el moment clau per cons-
truir el país que es desitja.

Segons la seva exposició, la Catalunya 
independent haurà de mirar sempre al 
futur, “sense victimismes i sense cons-
truir sobre el greuge”, i es fonamenta 
sobre quatre eixos, que alhora servei-
xen per explicar el que ha passat els 
darrers anys. En primer lloc, el desig 
d’aconseguir el dret a decidir demo-
cràticament, és a dir, el desig d’una mi-
llor representativitat democràtica. La 
segona pota sobre la qual s’hauria de 
recolzar el projecte de construcció del 
país és la prosperitat i la justícia social. 

“Si tot això no serveix per tenir un país 
més pròsper i tenir més justícia social, 
jo ho deixo córrer”, va afirmar. 

El tercer bastió del futur país, al 
parer de Cardús, ha de ser el desig de 
projecció i reconeixement. En aquest 
àmbit, la identitat no s’ha de legitimar 
amb les arrels, sinó en la capacitat 
d’integrar, animar tota la població i mi-
rar cap al futur. “El passat ens separa”, 
va assegurar, i va afegir que “haurem 
de ser capaços de gestionar bé la di-
versitat lingüística, com hem fet fins 
ara”. I, finalment, el quart eix que haurà 
de regir la construcció del nou país és 
la capacitat de refer les relacions amb 
Espanya. “Hi haurà gent que podrà 
tenir la doble nacionalitat, perquè 
ningú no s’ha de sentir incòmode”, va 
assegurar. El centenar de persones 
que havien omplert la sala de plens va 
celebrar efusivament les paraules del 
sociòleg amb un llarg aplaudiment en 
acabar la seva intervenció.

Després de la xerrada de Salvador 
Cardús, la celebració va seguir a Ca 
n’Humet, amb una breu actuació de 
Marta Carrasco, que va interpretar la 
peça ...francament. També es va voler 

M   ROTUND    

Cardús va 
afirmar que 
és el moment 
clau per decidir 
el país que es 
desitja

  OFReNA    

A la plaça 
de l’Onze de 
Setembre es va 
fer l’ofrena flo-
ral, amb prop 
de seixanta en-
titats i partits 
polítics
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El tram de la Via Catalana al Masnou va aplegar milers de ciutadans. 

Salvador Cardús, durant la conferència. 

GERARD POCH
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retre homenatge a Salvador Espriu 
en el centenari del seu naixement. 
L’actriu masnovina del GAT Montser-
rat Condeminas va llegir alguns dels 
poemes de l’autor, que també va ser 
present en la música de Sabina Witt i 
Guillermo Rizzotto durant el concert 
que van oferir per acabar la jornada.

La celebració de la Diada es va 
completar, el dimecres 11 de se-
tembre, amb una plaça de l’Onze de 
Setembre plena, on es va fer l’ofrena 
floral del consistori i les entitats. Du-
rant l’acte, el portaveu d’ICV-EUiA, 
Màxim Fàbregas, va llegir el manifest 
signat pels grups polítics del consis-
tori, excepte el Partit Popular i el Grup 
Independent del Masnou, i en què es 
reivindicava el dret a decidir del poble 
català. Una exhibició de la Colla Basto-
nera Ple de Cops i la interpretació de 
diverses peces, entre elles el Cant dels 
segadors, a càrrec de la Coral Xabec 
de Gent del Masnou, van tancar l’acte 
institucional. A la tarda, milers de mas-
novins i masnovines es van sumar a 
la cadena humana al seu pas per l’N-II 
del Masnou en un acte organitzat per 
l’Assemblea Nacional de Catalunya. 

GERARD POCH L’ofrena floral a la plaça de l’Onze de Setembre esdevé l’acte central de la celebració institucional.

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: el portaveu d’ICV-EUiA, Màxim Fàbregas, va ser l’encarregat de llegir el manifest. 
Marta Carrasco durant la interpretació de la peça ...francament. Montserrat Condeminas va llegir poemes de Salvador 
Espriu. Sabina Witt i Guillermo Rizzotto van oferir un concert.  FOTOS: GERARD POCH

GERARD POCH
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A la sessió ordinària del Ple de 
l’Ajuntament que es va fer el 
dijous 18 de juliol de 2013, a la 
sala de sessions de la casa con-
sistorial, s’hi van aprovar els 
punts següents:

Serveis Centrals
• Autorització d’ús, de manera 
gratuïta, d’una embarcació de ti-
tularitat municipal a la Creu Roja. 
Aprovada per unanimitat.
• Adjudicació del contracte de la 
gestió indirecta, mitjançant con-
cessió, del servei d’escola munici-
pal de música del Masnou. Apro-
vada per unanimitat.

Promoció Econòmica
• Proposta d’aprovació inicial de 
l’Ordenança reguladora de la 
venda no sedentària al mercat 
setmanal del Masnou. Aprovada 
per unanimitat.

Urbanisme
• Proposta d’aprovació definitiva 
del Pla especial d’ordenació i d’as-
signació d’usos de l’equipament 
Casino del Masnou. El Grup Mu-
nicipal d’ICV-EUiA hi va presentar 
un conjunt de sis esmenes, una 
de les quals va ser acceptada per 
l’Equip de Govern. La resta es van 
sotmetre a votació. Van ser deses-
timades perquè van rebre el vot a 
favor d’ICV-EUiA (3 vots), el PSC (3 
vots per l’abstenció d’una regido-
ra) i la regidora no adscrita (1 vot); 
el vot en contra de l’Equip de Go-
vern (CiU i ERC-AM, 10 vots) i el re-

gidor del GIM (1 vot); i l’abstenció 
del PP (2 regidors). La proposta va 
ser aprovada amb els vots a favor 
de l’Equip de Govern (CiU i ERC-
AM,10 vots), el PP (2 vots) i el re-
gidor del GIM (1 vot). ICV-EUiA (3 
vots) i PSC (3 vots) van votar-hi en 
contra, i la regidora no adscrita es 
va abstenir. 
• Proposta d’aprovació provisional 
de la modificació puntual del Pla 
general d’ordenació del Masnou 
referida als articles 246, 359 i 398. El 
punt va ser retirat de l’ordre del dia.

Hisenda
• Aprovació i reconeixement extra-
judicial de factures d’exercicis an-
teriors de Manteniment i Serveis. 
La proposta va ser aprovada amb 
els vots a favor de l’Equip de Go-
vern (CiU i ERC-AM,10 vots), el PP 
(2 vots) i el regidor del GIM (1 vot). 
ICV-EUiA (3 vots) i PSC (3 vots) van 
votar-hi en contra, i la regidora no 
adscrita es va abstenir. 
• Aprovació i reconeixement ex-
trajudicial de factures d’exercicis 
anteriors corresponents a diver-
sos departaments. La proposta 
va ser aprovada amb els vots a 
favor de tots els grups municipals 
i la regidora no adscrita, excepte 
ICV-EUiA, que es va abstenir (3 
vots).

Punt d’urgència
• Canvi del dia del Ple del mes de 
setembre de 2013. Tant la urgèn-
cia com la proposta van ser apro-
vades per unanimitat.

Mocions
• Moció presentada pel Grup Mu-
nicipal d’ICV-EUiA per declarar 
persona non grata la delegada 
del Govern Espanyol a Catalu-
nya. La proposta es va votar amb 
una esmena proposada per CiU i 
acceptada pel grup ponent de la 
moció, que va ser aprovada amb 
els vots a favor de tots els grups 
municipals i la regidora no adscri-
ta, a excepció del PP (2 vots), que 
hi va votar en contra.
• Moció presentada pel Grup Mu-
nicipal d’ICV-EUiA per declarar la 
il·legitimitat d’una part del deute 
de l’Ajuntament del Masnou. La 
moció no es va aprovar perquè 
només va obtenir els vots positius 
d’ICV-EUiA (3 regidors), el PSC (3 
regidors) i la regidora no adscrita. 
En contra hi van votar l’Equip de 
Govern (CiU i ERC-AM, 10 vots), 
el PP (2 vots) i el regidor del GIM 
(1 vot).
• Moció presentada pel Grup Mu-
nicipal de CiU d’adhesió al Pacte 
nacional pel dret a decidir. ICV-
EUiA hi va presentar sis esmenes, 
cinc de les quals van ser incorpo-
rades i l’altra, retirada. La moció 
va ser aprovada amb els vots a 
favor de l’Equip de Govern (CiU 
i ERC-AM, 10 vots), d’ICV-EUiA (3 
vots) i la regidora no adscrita; en 
contra del PP (2 vots), i l’absten-
ció del PSC (3 vots) i el regidor del 
GIM.
• Moció presentada pel Grup 
Municipal d’ERC-AM de suport a 
la via catalana cap a la indepen-

dència de la Diada de l’Onze de 
Setembre de 2013. Es va aprovar 
amb els vots a favor de l’Equip de 
Govern (CiU i ERC-AM, 10 vots) i 
la regidora no adscrita; en contra 
del PSC (3 regidors), i l’abstenció 
d’ICV-EUiA (3 vots), del PP (2 vots) 
i el regidor del GIM.
• Moció presentada pel Grup Mu-
nicipal del PP per racionalitzar la 
despesa de Recursos Humans de 
l’Ajuntament. No es va aprovar 
en rebre els vots a favor del PP (2 
regidors) i del regidor del GIM; els 
vots en contra de l’Equip de Go-
vern (CiU i ERC-AM, 10 vots), PSC 
(3 regidors), ICV-EUiA (3 vots) i la 
regidora no adscrita.
• Moció presentada pel Grup Mu-
nicipal del PP per garantir el bon 
ús dels parcs públics i així res-
pectar el descans dels veïns. Un 
regidor del PSC va demanar que 
passés a comissió informativa, 
proposta que es va votar i es va 
aprovar amb els vots a favor de 
l’Equip de Govern (CiU i ERC-AM, 
10 vots), PSC (3 regidors), ICV-
EUiA (3 vots) i la regidora no ads-
crita. El PP (2 vots) i el regidor del 
GIM van votar-hi en contra.

Es va presentar una moció 
d’urgència
• Moció dels grups municipals de 
CiU, ERC-AM, PSC, ICV-EUiA i GIM 
en defensa de l’esport amateur 
català. Va ser aprovada amb el vot 
a favor de tots els grups munici-
pals i la regidora no adscrita, ex-
cepte el PP, que es va abstenir. 

L’alcalde del Masnou, Pere Parés, va signar, conjuntament amb 23 
edils més, la Declaració de Vilassar de Dalt d’alcaldes i alcaldesses 
del Maresme. L’acta d’adhesió a aquesta iniciativa va ser el 5 de 
setembre al migdia, a Vilassar de Dalt. El document dóna suport a 
la Declaració de sobirania del Parlament de Catalunya i a les acci-
ons sobiranistes i els acords a favor del dret a decidir adoptats per 
diferents municipis maresmencs. El document també expressa la 
solidaritat cap als municipis maresmencs objecte dels contenciosos 
de la Delegació del Govern a Catalunya, com és el cas del Masnou. 

l’alcalde del Masnou signa, conjuntament 
amb una vintena d’edils, la Declaració de Vilassar 
de Dalt d’alcaldes i alcaldesses del Maresme

PUNTS APROVATS AL PLe DeL meS De JULIOL

InSTITUCIonal
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l El Ple de l’Ajuntament va 
aprovar, a la sessió extraordi-
nària del 12 de setembre, una 

sèrie de modificacions per tirar enda-
vant el finançament del segon pavelló 
poliesportiu del Masnou, que s’hauria 
de construir als terrenys adjacents a 
l’actual Complex Esportiu Municipal. 
Aquesta és la segona modificació 
atesos els canvis que el Consell Català 
de l’Esport va proposar respecte el 
mecanisme de finanaces.

Si, en un començament, l’Institut 
Català de Finances (ICF) havia de 
formalitzar un préstec amb l’Ajunta-
ment per 1,3 milions d’euros que es 
destinarien al nou equipament, ara 
l’Ajuntament obtindrà aquests diners 
de dos préstecs bancaris, mentre la 
Generalitat aportarà al consistori la 
subvenció de gairebé 2,4 milions que 
concedeix el Consell Català de l’Esport 
per a aquesta actuació i que es paga-
rien al llarg de quinze anys.

Segons els acords aprovats al Ple 
del 12 de setembre (que van rebre el 
vot a favor, a més de l’Equip de Go-
vern, del PSC –amb l’absència d’un re-
gidor– i els vots en contra d’ICV-EUiA, 
el PP i la regidora no adscrita –amb 
l’absència del regidor del GIM, que 
havia fet saber a l’alcalde el seu suport 
als punts que s’aprovaven), el finan-
çament dels 2,3 milions d’euros que 
costa el projecte es farà mitjançant 
les aportacions de la Diputació, amb 
dues subvencions, una de 717.000 
euros i una segona de 246.858 euros. 
El finançament es completa amb 
un romanent de tresoreria de més 
de 76.000 euros i els 1,3 milions que 
l’Ajuntament ha sol·licitat en préstec, 
i que, alhora, es pagaran amb la sub-
venció plurianual rebuda del Consell 
Català de l’Esport, que arriba als 2,4 
milions, entre capital i interessos.

les característiques del nou 
pavelló
El nou pavelló ha estat una reivindi-
cació ciutadana des de fa temps i que 
hauria de suplir les mancances en 
equipaments esportius que pateix el 

municipi. Especialment beneficiades 
en sortiran les patinadores del CP El 
Masnou, que, malgrat els seus notables 
resultats competitius, han manifestat 
en nombroses ocasions les mancances 
que han de patir durant els seus entre-
naments perquè no poden disposar 
d’un pavelló adequat. També està pre-
vist que al pavelló s’hi practiquin activi-
tats com futbol sala i bàsquet.

La possibilitat d’engegar el pro-
jecte del segon pavelló va sorgir a 
finals del 2010, quan la Generalitat 
va comunicar a l’Ajuntament la seva 
decisió d’aportar 1,3 milions per a la 
construcció d’equipaments per a la 
tecnificació esportiva, és a dir, cons-
truccions que tinguessin una sèrie de 
característiques que asseguressin la 
pràctica de determinats esports en les 
millors condicions possibles. En el cas 
del Masnou, l’esport escollit va ser el 
patinatge. Des de llavors, amb els can-
vis en la situació econòmica del país 
i de les administracions en particular, 
el projecte executiu ha patit diverses 
modificacions. Si bé en un principi 
s’havia projectat la construcció d’una 
zona d’aigües, el projecte que es tirarà 
endavant serà més auster i adequat al 
context econòmic i social.

El pavelló es construirà en la 
parcel·la de més de 10.000 metres 

quadrats que hi ha al costat de la 
piscina. El conjunt inclourà, a més 
del pavelló, grades i vestuaris, que 
s’uniran amb l’edificació existent i 
crearan un únic punt d’accés per a tot 
el Complex.

La nova edificació es desenvo-
luparà en dues plantes: a la baixa, hi 
haurà quatre nous vestidors, la pista i 
serveis, a més de la recepció que unirà 
tots els edificis. A la primera planta, hi 
haurà les grades a la zona del pavelló 
i es construirà un espai que podria ser 
la futura zona de fitness per a la sego-
na fase del projecte. Serà llavors quan 
s’acabarà d’edificar l’espai entre els 
dos edificis per ubicar-hi nous serveis 
a la planta baixa i, a la primera planta, 
uns nous vestidors per a abonats, sa-
les de fitness i un espai d’spa vinculat 
a la piscina. 

L’equipament està catalogat 
com una construcció PAV-2 ampliat 
i també es preveu rehabilitar la zona 
ja existent d’accés al pavelló per ubi-
car-hi el bar nou i altres serveis.

Calendari
Segons les previsions municipals, 
l’aprovació del projecte executiu es 
podria fer a finals d’aquest any, amb la 
qual cosa, les obres podrien comen-
çar l’estiu del 2014. 

  PRÉSTeCS    

L’Ajuntament 
ha signat dos 
préstecs per fi-
nançar l’equipa-
ment fins que 
la Generalitat 
pugui ingressar 
al consistori els 
1,3 milions

  TeCNIFICACIÓ    

El segon pavelló 
té unes carac-
terístiques 
especials per a 
la pràctica del 
patinatge

  SeGONA FASe    

La zona d’ai-
gües forma 
part de la 
segona fase del 
projecte
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Les obres de l’esperat equipament podrien començar l’estiu del 2014

l’ajuntament aprova un nou finançament 
per a la construcció del segon pavelló

E

Imatge simulada de la futura connexió entre els dos pavellons.
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C/ Navarra, 26-28, local · El Masnou · info@bukal.es · www.bukal.es · Tel. 93 555 12 48 

PRIMERA VISITA, ORTOPANTOMOGRAFÍA 
Y PRESUPUESTO SIN CARGO

• Experiencia
• Profesionales cualificados
• Trato personalizado
• Flexibilidad horaria

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

recorda 
que el nostre 
telèfon és el:

93 555 12 48*

*El telèfon que se’ns atribueix al llistat 
de la guia comercial L’Actiu no és el co-
rrecte i no pertany a la nostra clínica.

c. capità mirambell, 44 (baixos)
el masnou
tel./Fax: 93 555 11 94
gag11@hotmail.es

Horari: de 7 a 15 h i de 18 a 20 h 

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

Mercat Municipal 
del Masnou. Parada 9

Arranjaments de roba, 
vores, cremalleres, 
roba de la llar, etc. 
Costumitzem la teva roba. 
Moda i complements. 
Confecció pròpia.

T 636 636 446
T 649 068 360
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Pl. de Catalunya, 2 - El Masnou
Tel. 93 555 52 03

www.comercmasnou.cat
info@comercmasnou.cat

Fes-te’n soci!
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L’Ajuntament ha demanat a la Diputació que apliqui les mesures necessàries 
a l’avinguda de Cusí i Furtunet per permetre la incorporació al carrer asfaltat

Finalitzades les obres del carrer 
d’artesa de Segre

adequació de la plaça de la República

a recepció de les obres d’ur-
banització del carrer d’Artesa 
de Segre es va signar el di-

vendres 26 de juliol, i el carrer es va 
obrir al trànsit aquell mateix cap de 
setmana.

Les obres, amb una superfície 
de 965 metres quadrats de carrer, 
han comportat la renovació de la 
xarxa de clavegueram, la construc-
ció d’una vorera, la instal·lació de 
columnes d’enllumenat, l’asfaltatge 
del vial i la senyalització. El nou vial 
s’ha integrat amb el viver municipal 
mitjançant un talús on s’han plan-
tat exemplars de lledoners (Celtis 
australis) i també s’ha millorat la 
recollida d’aigües de l’espai de sota 
l’autopista cap al sorral del torrent.

En el transcurs de l’obra, el tèc-
nic responsable del seguiment de la 
Diputació de Barcelona, que és l’ad-
ministració que té les competències 
sobre l’avinguda de Cusí i Furtunet, 
va condicionar l’obertura del carrer 
a la prohibició de fer el gir a l’es-
querra, tant per als vehicles que es 

ls darrers mesos, a la plaça 
de la República, situada 
entre els carrers de Joan 

Llampallas, de Pompeu Fabra i 
del Capità Salvador Maristany, 
s’hi han fet obres de millora de 
l’espai públic, amb la instal·lació 
d’una pèrgola. La pèrgola instal-
lada crea una zona d’ombres en 
una plaça on, fins ara, era pràc-
ticament impossible trobar-ne. 
Properament s’hi col·locaran una 
sèrie de bancs que acabaran de 
completar la intervenció. Les 
obres d’instal·lació de la pèrgola 
van finalitzar a finals del mes de 
setembre.  

volen incorporar a  l’avinguda de 
Cusí i Furtunet des d’Artesa de Se-
gre com per als que baixen des de 
Teià i volen entrar al barri de Santa 
Madrona per aquest carrer, urba-
nitzat recentment, en considerar 
que la manca de visibilitat podria 
generar perill en la realització de la 
maniobra.

Per donar solució a aquesta cir-
cumstància, l’Ajuntament ja ha con-
tactat amb el Servei de Carreteres 
de la Diputació de Barcelona, per 
demanar que apliqui les mesures 
necessàries a l’avinguda de Cusí i 
Furtunet per permetre el gir a l’es-
querra en tots dos casos.  
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eduard Garcia 
Regidor d’Urbanisme 

L’asfaltatge del carrer d’Artesa de 
Segre ens deixa, de moment, senti-
ments contradictoris. D’una banda, 
la satisfacció de la feina ben feta, 
amb una obra que s’ha desenvolu-
pat de manera àgil i ràpida, amb un 
resultat molt satisfactori. De l’altra, la 
intervenció de la Diputació, que im-
pedeix, ara per ara, el gir a l’esquer-
ra a Cusí i Furtunet, de manera que 
s’interfereix en la correcta mobilitat 
del sector. Seguirem treballant per 
trobar-hi una solució que permeti 
aquest gir, tal com s’havia previst 
en el projecte inicial.

Pel que fa a la intervenció de la 
plaça de la República, s’emmarca 
en la voluntat d’anar fent petites 
intervencions puntuals que ajudin 
a millorar la qualitat dels nostres 
espais públics. Esperem que, amb 
aquesta intervenció, els usuaris de 
la plaça, principalment canalla i pa-
res, puguin gaudir dels jocs a l’aire 
lliure, fins i tot durant les hores de 
més calor.

La nova pèrgola ha creat una zona d’ombra a la plaça. 

La construcció d’una vorera, la  instal·lació de columnes d’enllume-
nat, l’asfaltatge del vial i la senyalització són les obres més visibles. 
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Subvencions per a nous projectes empresarials 
que generin ocupació

oberta la convocatòria per als I Premis d’Emprenedoria Jove

L’AjunTAMenT PROMOu MesuRes PeR COMbATRe L’ATuR i CReAR LLOCs de TRebALL

a Junta de Govern celebrada el 
31 de juliol va aprovar les ba-
ses que regeixen la concessió 

de subvencions per als masnovins i 
masnovines que creïn una empresa o 
per a empreses de menys de tres anys 
que generin nous projectes. L’objec-
tiu d’aquesta mesura és fomentar 
l’esperit emprenedor entre la ciutada-
nia com a via per generar ocupació i 
activitat econòmica al municipi.

Es destinaran 40.000 euros a 
aquestes subvencions per a nous 
projectes empresarials, i l’objectiu és 
destinar-les a un mínim de vuit pro-
jectes, amb un màxim de 5.000 euros 
per a cada un. Podran beneficiar-se 
d’aquests ajuts les persones empre-
nedores que posin en marxa la seva 
empresa durant l’any 2013, amb do-
micili social i d’activitat al Masnou, i 

ins al 8 de novembre, es po-
dran presentar projectes per 
optar als I Premis d’Empre-

nedoria @elmasnou_jove 2013. La 
convocatòria, creada per l’Ajunta-
ment, vol fomentar l’esperit empre-
nedor entre el jovent de la vila, així 
com promoure l’aparició de noves 
iniciatives empresarials que siguin 
viables tècnicament i econòmica-
ment. Els premis estableixen dues 
categories de participació. D’una 
banda, el Premi Jove Empresari o 
Empresària 2013 està dotat amb un 
import econòmic de 6.000 euros, 
que s’haurà de destinar a finalitats 
per dinamitzar el projecte empre-
sarial, que ha d’haver iniciat la seva 
activitat abans del 31 de desem-
bre de 2012. De l’altra, el Premi a 
l’Emprenedor o Emprenedora Jove 
2013 està dotat de 7.260 euros, que 
també s’han de destinar al projecte. 

que generin, com a mínim, un lloc de 
treball. També s’hi podran acollir les 
empreses de fins a tres anys de vida 
amb domicili social i d’activitat al 
Masnou que engeguin durant aquest 
any un nou projecte diferenciat en 
la seva estratègia (desenvolupament 
de nous productes o serveis, ampli-
ació de la xarxa de punts de venda, 
iniciació a l’exportació i accés a nous 
mercats...) i que sigui generador 
d’ocupació.

Els criteris de valoració per a l’ator-
gament de les subvencions seran: la 
creació de llocs de treball, la qualitat 
del pla d’empresa o el pla de viabilitat 
del projecte en el cas d’empreses, el 
grau d’innovació i la vinculació amb 
el territori. També es valorarà que els 
promotors de les noves empreses per-
tanyin al col·lectiu de joves.  

En aquesta modalitat, els empre-
nedors no han de tenir el projecte 
empresarial en marxa o no han 
d’haver-lo posat en marxa abans 
de l’1 de gener de 2013. En tots dos 
casos, les persones que optin a un 
dels premis no han de tenir més de 
35 anys.  

l
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Es destinaran 40.000 euros a empreses de creació recent amb seu i activitat a la vila 

Podeu consultar-ne les bases completes a www.elmasnou.cat.
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Quim fàbregas 
Regidor de Promoció 
Econòmica 

Aquesta convocatòria de subvencions 
per a emprenedors del Masnou és 
fruit d’un acord amb el PSC i amb el 
PPC en l’aprovació dels pressupostos 
del 2013. Amb aquesta mesura, l’Ajun-
tament vol donar suport als emprene-
dors que durant el 2013 tirin endavant 
projectes empresarials que puguin 
generar llocs de treball, que siguin in-
novadors i retinguin el talent al nostre 
municipi. Estem segurs que aquesta 
proposta serà ben rebuda pels empre-
nedors, ja que actualment hi ha molt 
poques línies d’ajut per a ells.

sílvia folch 
Regidora d’Infància 
i Joventut

És una prioritat de la Regidoria de 
Joventut atendre les necessitats dels 
joves. En èpoques com l’actual, és 
especialment important promoure 
iniciatives que fomentin projectes 
empresarials i que generin feina per 
a aquest col·lectiu.

  FeINA    

L’objectiu final 
d’aquestes 
subvencions és 
generar ocupa-
ció i activitat 
econòmica al 
municipi
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Setmana
del vi
DO ALELLA

Del 20 de setembre al 6 d’octubre de 2013
Visites a cellers, tasts de vi, passejades per les vinyes 
amb segway i amb ponis, activitats infantils, música 
en viu, visites teatralitzades, gastronomia, poesia, 
maridatges, pintura, cinema, fotografia…

www.doalella.cat

Enoturisme
DO Alella

IV 

la Setmana del 
Vi Do alella oferirà
activitats fins al 6 
d’octubre

isites a ce-
llers, tasts 
de vi, passe-

jades per les vinyes amb 
Segway i amb ponis, activitats 
infantils, música en directe, visites 
teatralitzades, gastronomia, po-
esia, maridatges, pintura, cinema, 
fotografia… La Setmana del Vi DO 
Alella, que se celebra en catorze 
municipis del Maresme i el Vallès 
Oriental, entre els quals hi ha el 
Masnou, ofereix una oferta de més 
de quaranta activitats organitzades 
pel Consorci de la DO Alella. Aques-
ta iniciativa, que s’estendrà fins al 6 
d’octubre, té com a objectiu apro-
par al gran públic el món del vi i la 
Denominació d’Origen Alella.  

V

A continuació, hi trobareu les activitats que es realitzaran al Masnou. Cal tenir en 
compte que algunes requereixen inscripció prèvia. Per a més informació, podeu 
consultar el programa complet a www.doalella.cat. A més de les activitats puntuals, 
al llarg d’aquests dies, el Mercat Municipal organitza un concurs de receptes amb 
vi DO Alella i, el Restaurant Orfila (carrer de Roger de Flor, 43) ofereix un menú 
especial amb sorteig final d’un lot de productes de la DO.

Setembre
Dimarts 24
20.45 h · El Rebost dels Sentits (pg. de Romà 
Fabra, 25)
Maridatge de caves d’Alta Alella amb xoco-
lates
Dimecres 25 
21 h · Parc Arqueològic Cella Vinaria (CAT)
Maridatge de vins amb xocolates a càrrec 
del sommelier masnoví Carlos Puñet
Dijous 26
21.30 h · Vins i Divins (Barcelona, 3)
Música, vi i tapes 
Divendres 27
20.30 h · Delicateca (Torrent Vallmora, 16)
Tast de vins DO Alella i tapes d’embotits 
ibèrics 
Dissabte 28
19 h · El Cullerot (Sant Felip, 45)
Taller de plats elaborats amb vi DO Alella 
19 h · Parc Arqueològic Cella Vinaria (CAT) 
Vinalia Rustica

octubre
Dijous 3
21.30 h · La Cuina dels Capitans 
(Port del Masnou, local 69)
Els sons del vi
Divendres 4
18.30 h · Parc Arqueològic Cella Vinaria (CAT)
Taller de cuina romana amb vi, a càrrec 
d’El Cullerot
20.30 h · Delicateca (Torrent Vallmora, 16)
Tast de vins DO Alella i tapes d’embotits 
ibèrics 
Diumenge 6
10.30 h · Punt de trobada: plaça de l’Església
de Sant Pere 
Passejada: “Al Masnou fem les Amèriques”. 
Finalitzarà amb un tast de vi a La Cuina dels 
Capitans 
20 h · Vins i Divins (Barcelona, 3)
Vins escènics: maridatge de teatre i vi

Establiments masnovins posen de relleu 
la qualitat del vi de la zona

4COLORS, COmeRç 
GUANyADOR DeL 
I CONCURS D’APARADORS 
PLeNS De RIURe

l comerç 4Colors, d’impressió digital i òfset, disseny 
editorial i gràfic, i disseny i desenvolupament web, va 
resultar el guanyador del I Concurs d’Aparadors Plens 

de Riure, organitzat pel Festival de Teatre Còmic. 4Colors va 
ser l’aparador més votat, en aconseguir 232 dels 883 totals.
Parlem amb Jordi Gomis, el propietari de 4Colors, per saber 
què opina d’aquesta iniciativa.

Què li va semblar la iniciativa del Concurs d’Aparadors 
Plens de Riure?
És una iniciativa molt bona i divertida. Fa que el comerciant 
estigui present en un acte tan important per al poble com 
el Festival Ple de Riure.

Com es va inspirar a l’hora de decorar l’aparador?
Vam intentar reproduir la idea del cartell de la publicitat. 
Vam buscar el major nombre d’objectes que s’hi reflectien 
per intentar acostar-nos tant com fos possible al disseny 
cartell. Ens va faltar reproduir el piano que volava, però no 
hi cabia a l’aparador.

Quina valoració fa de l’activitat comercial 
del municipi?
Aquest tipus d’iniciatives són bones per al poble. He trobat 
a faltar que la gent interactués amb l’aparador. Estaria bé 
trobar un sistema de votació dintre de cada comerç, que 
faria que la gent hi accedís, o que es fes algun tipus d’acció 
de sessió fotogràfica perquè la gent es pogués fer fotos 
amb l’aparador. 
De totes maneres, la primera convocatòria amb tretze co-
merços inscrits és senyal que l’acollida ha estat bona. Es-
perem que, el proper any, la participació dels comerciants 
encara sigui més elevada. 

On és?
Carrer del Pintor Domènech Farré, 3 
Telèfon: 9355 567 74 
4colors@4colors.cat / www.4colors.cat
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Pg. Prat de la Riba, 64 (N-II) · El Masnou
Tel. 93 555 13 04 · www.restaurantpledebo.com

Cada dijous i diumenge, paella marinera
Cada divendres i dissabte, fideuà

Marc Claverol

Tallers per a dones aquesta tardor

Entre dones
La finalitat d’aquest taller és oferir a 
les dones participants un espai de 
creixement i apoderament perquè 
disposin d’eines i recursos per gesti-
onar les seves vides amb autonomia 
i amb una actitud positiva. 

El taller es realitzarà els dimecres 
23 i 30 d’octubre, i 6, 13, 20 i 26 de 
novembre, de 10 a 12 h, a l’Espai 
Casinet.

Busquem feina
La finalitat d’aquest taller és oferir a 
les dones participants un espai per 

conèixer les seves aptituds i habili-
tats perquè es puguin incorporar al 
món laboral, i acompanyar-les en 
el procés de cerca de feina, tenint 
sempre presents les dificultats que 
en aquest sentit representen per 
a les dones els rols de gènere i les 
càrregues familiars. El taller es rea-
litzarà els dilluns 11, 18 i 25, i els di-
vendres 15, 22 i 29 de novembre, de 
9.30 a 12.30 h, a l’Espai Casinet.

autoprotecció
La finalitat d’aquest taller és oferir 
a les dones participants un espai 

per aprendre algunes mesures de 
protecció i defensa que poden 
aplicar elles mateixes en determi-
nades situacions d’assetjament o 
agressió.

El taller serà els dilluns dels me-
sos d’octubre i novembre, de 10 a 
11 h, a les instal·lacions del Complex 
Esportiu Municipal.

Per a inscripcions i altres infor-
macions, contacteu amb el Centre 
d’Informació i Recursos per a Do-
nes del Masnou (CIRD), ubicat a la 
plaça de la Llibertat, 17, telèfon 93 
557 18 70. 

La Regidoria d’Igualtat ha preparat per a aquesta tardor un seguit de tallers gratuïts 
perquè hi participin dones de totes les edats. Hi ha programats tres tallers: de 
creixement personal, de cerca de feina i d’autoprotecció

  mATÍ   

Els tallers es 
duran a terme 
durant els ma-
tins d’aquesta 
tardor

La Regidoria d’Igualtat organitza tallers i activitats adreçades a les dones de totes les edats. 

CIUTaDanIa
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ACTIVITATS PeR A JOVeS A CA N’HUmeT
Aquest nou curs, Ca n’Humet, l’espai per als joves del Masnou, ofereix 
diverses activitats, que van des de l’àmbit formatiu fins al lúdic, i pro-
postes d’oci nocturn. A continuació, hi trobareu les activitats que es 
realitzaran des de mitjan setembre fins al 2 de novembre. Atès el volum 
d’activitats, és recomanable consultar la pàgina web municipal per si 
alguna pateix modificacions.  

NOVA AGeNDA INFANTIL
Durant els mesos d’octubre i novembre es duran a terme moltes activitats 
per a l’oci en família. A l’octubre, la Regidoria d’Infància enceta una agenda 
de periodicitat bimensual que pretén recollir totes les activitats munici-
pals dedicades als més petits. A continuació, us oferim els actes infantils 
que tindran lloc durant els mesos d’octubre i novembre al Masnou. Totes 
les activitats són gratuïtes, a excepció del teatre familiar, que val 3 euros.

Preparant la ce-
lebració de les 
noces d’or 2013
Com cada any, la Regidoria de 
Gent Gran comença a preparar 
l’acte d’homenatge a les pare-
lles que, aquest 2013, celebren 
els cinquanta anys de matrimo-
ni. Per això, totes les parelles de 
la vila que es trobin en aquesta 
situació es poden posar en con-
tacte amb la Regidoria de Gent 
Gran per acordar els detalls 
de la celebració, al telèfon 
93 557 18 00.

La Policia Local del Masnou 
ha adquirit recentment 
tres motocicletes escúter 
Yamaha de 250 cc. L’adqui-
sició és fruit de la voluntat 
de renovar i incrementar el 
parc mòbil de motocicletes 
de la Policia Local, que es 
destinaran a la vigilància 
de la població a càrrec de 
la unitat de proximitat, tres 
agents del Cos.

la Policia local incrementa 
el seu parc mòbil amb tres 
motocicletes

Relleu a la 
parròquia de 
Sant Pere
Des d’aquest setembre, mossèn 
Ignasi Fuster prendrà el relleu de 
mossèn Felip Juli Rodríguez com 
a rector de la parròquia de Sant 
Pere del Masnou. Des del 2005, 
mossèn Felip Juli Rodríguez, que 
ha estat destinat a la parròquia de 
Santa Eulàlia de Vilapicina, ocupa-
va el càrrec al Masnou, on havia 
afrontant amb èxit projectes com 
les obres de restauració de l’esglé-
sia i un impuls decidit per Càrites. 

  oCTUBRE

Dissabte 5 
17.30 h  • Espai Familiar “Ludoteca” 
Danses tradicionals amb música 
d’acordió

Divendres 11 
17.30 h  • Espai Familiar “Ludoteca” 
Juguem, Jugant... Jocs populars i tra-
dicionals  

Dissabte 19 
17.30 h  • Espai Familiar “Ludoteca” 
Tallers de tardor 

Diumenge 27
18 h • Espai Escènic Ca n’Humet 
Teatre familiar Tot bufant , de Pep Gol 
i Pep Pascual

Dijous 31 
17.30 h  • Espai Familiar “Ludoteca” 
La castanyera  

  noVEMBRE

Divendres 8
17.30 h  • Espai Familiar “Ludoteca” 
Juguem, Jugant... Aprenem a cuinar! 

Dissabte 9
17.30 h  • Espai Familiar “Ludoteca” 
Ombres xineses 

Diumenge 10
18 h • Espai Escènic Ca n’Humet 
El cacauòtic, el conte del cacau, 
de Roger Canals i cia.  Espectacle de te-
atre i animació musical sobre els valors 
del comerç just

Dissabte 16
17.30 h  • Espai Familiar “Ludoteca” 
Tarda de jocs familiars  

Diumenge 17
11 h • Espai Familiar “Ludoteca” i pista 
esportiva de Pau Casals
Gimcana: Infants, jugueu plegats!  

Dissabte 23
17.30 h  • Espai Familiar “Ludoteca” 
Jocs a les fosques 

Diumenge 24
18 h • Espai Escènic Ca n’Humet 
Teatre familiar: Wanted de la cia. 
El Otro

Dimecres 27
19 h • Els Vienesos 
Xerrada sobre els drets dels infants
Durant la xerrada hi haurà una activitat 
complementària a l’equipament,
adreçada als infants

  SETEMBRE

Divendres 27, de 18 a 20 h
Campionat de ping-pong

Dissabte 28, de 18 a 20 h
Aplicacions dels dispositius mòbils

  oCTUBRE

Dijous 3, De 17.30 a 20.30 h
Tallers de tècniques d’estudi 

Divendres 4, de 18 a 20 h
Torneig d’Uno

Dissabte 5, de 18 a 20 h
Taller de la república independent de 
casa meva 

Dijous 10, de 18.30 a 20 h
Taller de guitarra per a principiants 

Divendres 11, de 18 a 20 h
Recicla i crea amb les càpsules de cafè 

Dissabte 12, a partir de les 17 h
Masnou Music Parade! A càrrec d’Ana-
crusa. A les 17 h, mercat d’intercanvi 
musical; a les 20.30 h, botifarrada (preu 
5 €), i a les 22 h, concert dels grups lo-
cals Grass, Overdead i Khaos Origin, i 
visita de Crisix i 77’ (preu 3 €)

Dimecres 17, de 18.30 a 20 h
Tallers Club de Feina Jove 

Divendres 18, de 18 a 20 h
Jocs d’arreu del món 

Dissabte 19, de 19 a 21 h
L’entitat del mes: La Cistella Verda 

Dissabte 19, de 22 a 24 h
Campionat de Trivial Pursuit 

Dissabte 26, de 18 a 20 h
Taller d’Scrapbook 

Dijous 24, de 18 a 20 h
Pica-pica d’idiomes 

Dissabte 26, de 17 a 21 h
Jornades J de Jocs, activitats dinamit-
zades per l’entitat J de Jocs

Dimecres 30 i dijous 31
Diferents tallers de Castanyada 

Dijous 31, a les 22 h
Castanyada Jove, concert de hard rock 
amb la col·laboració de Metropolis

  noVEMBRE

Divendres 1, de 19 a 22 h
Túnel del terror, amb la col·laboració 
de l’AJTEM.

Dissabte 2, de 21 a 24 h
Túnel del terror, amb la col·laboració 
de l’AJTEM
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millorar l’atenció 
a les dones amb infart

SalUT

l Departament de Salut ha 
decidit engegar una segona 
fase de la campanya “Els 

segons compten”, adreçada específi-
cament a les dones. S’hi han adherit 
uns tres-cents ajuntaments de Cata-
lunya, entre els quals el del Masnou. 
Als hospitals i centres d’atenció pri-
mària (CAP) d’aquests municipis se’n 
pot trobar informació. 

L’objectiu d’aquesta campanya 
és posar el focus sobre les dones 
perquè sàpiguen que poden patir 
infarts i, en el cas que en notin al-
gun símptoma, truquin al 112 en 
lloc d’anar directament a l’hospital 
o al CAP. El Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM) és el que actua 
amb més rapidesa i deriva millor els 
pacients als centres sanitaris més 
adequats segons la simptomatolo-
gia que presentin.

Cada any, a Catalunya es regis-
tren al voltant de 6.500 casos d’in-
fart. Quan es produeix un infart, el 
factor temps és decisiu, ja que, com 
més temps passa, la pèrdua de mús-
cul cardíac és major i les seqüeles al 
cor són més greus. Ja sigui perquè 
els infarts estan més associats a una 
patologia masculina o bé perquè 
en alguns casos la simptomatologia 
pot variar entre sexes, el cert és que 
les dones a Catalunya triguen un 
promig de 14 minuts més que els 
homes a avisar els serveis d’emer-
gència.

Segons les darreres dades del 
registre del Codi infart de l’any 2010, 
en general s’ha produït una reduc-
ció de la mortalitat a 30 dies, que ha 
passat del 7,4% (any 2006) al 6,5% 
(any 2010). Pel que fa a les dones, 
l’any 2010 la mortalitat no ajustada 
als 30 dies en les dones de 25 a 84 
anys ateses pel Codi infart va ser del 
8,3%, 3 punts per sobre que entre 
els homes del mateix grup d’edat.

Una simptomatologia diferent
El símptoma principal de l’infart de 
miocardi és un dolor al pit intens 
i perllongat. És un dolor que pot 
irradiar altres parts del cos, com per 
exemple els braços, i que sol anar 
acompanyat d’un quadre vegetatiu 
amb suor freda, debilitat i, de vega-
des, amb nàusees i vòmits.

 En les dones, el dolor al pit no 
és tan freqüent com en els homes, 
ja que hi ha altres símptomes que 
cal tenir en compte, com la dificul-
tat per respirar, la debilitat, la sen-
sació d’indigestió, la fatiga i el dolor 
al coll o mandíbula. 

E

La campanya de conscienciació ciutadana “Els segons 
compten” busca alertar les dones d’una simptomatologia 
menys típica que la dels homes

Cartell informatiu de la campanya.

Mosquit tigre: 
mesures preventives 
per Tots Sants
L’Ajuntament continua amb el 
Pla integral de control del mos-
quit tigre, que inclou un seguit 
d’actuacions per implantar i 
donar a conèixer a la ciutadania 
les mesures de control per re-
duir la cria i l’expansió del mos-
quit tigre al municipi. Un dels 
punts de risc és el Cementiri, ja 
que els nombrosos gerros per 
posar-hi les flors afavoreixen la 
proliferació d’aquest mosquit. 
Per això us volem recordar les 
mesures preventives específi-
ques que cal prendre en aquest 
espai per aconseguir reduir la 
població d’aquest insecte:
• Cal que tots els recipients con-
tenidors de flors o objectes orna-
mentals impedeixin l’acumulació 
d’aigua. Es pot mantenir la humi-
tat, per exemple, mitjançant es-
ponges, fibres absorbents o gels 
hidropònics. També es poden fo-
radar els recipients per la base o 
bé introduir-hi sorres o altres ma-
terials, com ara perlita, que per-
metin la presència d’aigua, però 
la facin inaccessible als mosquits. 
• Es pot optar també per l’ús de 
flors artificials. En aquest cas, feu 
un forat al gerro o recipient per 
evitar l’embassament d’aigua en 
període de pluges.
• Si poseu plantes naturals en 
jardineres o testos, eviteu col-
locar-hi a sota el plat de recollida 
d’aigua.
• En tots els casos, buideu almenys 
una vegada a la setmana els ger-
ros i els recipients que acumulen 
aigua.

Presentació d’instàncies per 
aparèixer a la Guia sanitària:
Fins al 29 de novembre.

Del 18 de setembre al 8 de 
novembre, recollida dels formu-
laris per als I Premis d’Emprene-
doria @elmasnou_jove2013.

El 2 d’octubre es donaran cites 
per a la renovació del DNI, que 
es farà el dia 11 del mateix mes 
al local de l’ONCE (Barcelona, 5).

oaC
CAmPANyeS eN mARxA A L’OFICINA 
D’ATeNCIÓ CIUTADANA    RÀPID    

Les dones 
triguen un 
promig de 14 
minuts més 
que els homes 
a avisar els 
serveis d’emer-
gència
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ConSUM

l’oMIC atén 176 afectats per 
les participacions preferents 
i les obligacions subordinades

urant el 2012 i el primer 
semestre de 2013, l’Oficina 
Municipal d’Informació de 

Consum (OMIC) ha assessorat i ha 
tramitat reclamacions relatives a 
participacions preferents i deute 
subordinat. Aquests productes 
financers, en molts casos, van ser 
col·locats per les entitats bancàries 
a inversors que no en coneixien el 
risc, el llarg termini, la perpetuïtat o 
la manca de liquiditat que podien 
comportar.

Al Masnou, s’han obert 155 
expedients d’atenció per participa-
cions preferents i deute subordinat. 
Afecten 176 titulars d’aquests pro-
ductes. La majoria d’afectats eren 
clients de Catalunya Caixa i Bankia 
(abans Caixa Laietana). S’han ges-
tionat 23 reclamacions als serveis 
d’atenció al client de les entitats. 
S’ha informat de les vies de resolu-
ció: arbitral i judicial. Finalment, s’ha 
donat suport en la realització i el 
tràmit de 111 peticions d’arbitratge.

En aquest temps, han anat 
canviant les vies de reclamació i 
gestió d’aquestes reclamacions en 
funció de les entitats financeres i 
les decisions dels organismes que 

en controlen el funcionament i el 
rescat. Així doncs, l’assessorament i 
la gestió de les reclamacions s’han 
hagut d’adaptar a aquestes noves 
circumstàncies.

El període que ha requerit més 
dedicació ha estat de l’abril al juliol 
de 2013, a conseqüència del bes-
canvi obligatori dels productes en 
accions que va determinar el FROB 
(Fons de Reestructuració Ordenada 
Bancària) i  també per la fixació de 
terminis (el 12 i el 15 de juliol) per a 
la presentació de les peticions d’ar-
bitratges.

A partir d’ara, caldrà veure com les 
entitats financeres donen resposta 
a les peticions d’arbitratge i com 
resolen les reclamacions les juntes 
arbitrals i els tribunals.  

D
El major nombre de consultes s’ha concentrat entre els mesos d’abril i juliol
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ferran flo 
Regidor de Consum

Durant els set primers mesos de 2013, 
s’ha produït un fet extraordinari en 
les atencions de l’OMIC: un gran aug-
ment dels casos relatius a serveis fi-
nancers, 158 (un 27% del total). S’han 
equiparat als casos del sector de les 
telecomunicacions, que habitual-
ment són els més nombrosos.

Ha estat conseqüència de l’aten-
ció a les persones afectades per les 
participacions preferents i les obliga-
cions subordinades. La problemàtica 
existent, la complexitat dels produc-
tes i la importància de donar suport 
als ciutadans per reclamar els seus es-
talvis han fet que es dediquessin tots 
els esforços possibles per informar-los, 
assessorar-los, i realitzar els tràmits i 
les gestions a l’abast de l’OMIC.

  xIFReS     

Al Masnou, 
s’han obert 
155 expedients 
d’atenció per 
participacions 
preferents 
i deute su-
bordinat que 
afecten 176 
titulars

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

Menú Burger 
& Gin TòniC

18 €

Menú nITS 
I CAP De SeTMAnA

24 €

23 €

Menú TAPeS
DiJous niT

12 €

A Més dEl MEnú diARi i lA CARTA TAMbé T’oFERiM:
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Setmana
del vi
DO ALELLA

Del 20 de setembre al 6 d’octubre de 2013
Visites a cellers, tasts de vi, passejades per les vinyes 
amb segway i amb ponis, activitats infantils, música 
en viu, visites teatralitzades, gastronomia, poesia, 
maridatges, pintura, cinema, fotografia…

www.doalella.cat

Enoturisme
DO Alella

IV 

Menú Orfila & Roura 
amb sorteig de lot 
de productes de la DO
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EnSEnYaMEnT

Prop de tres mil escolars han 
tornat a les aules al Masnou

Els alumnes de les escoles bressol municipals Sol Solet i La Barqueta van ser els primers de començar. CEDIDA

ot i que el curs 2013-2014 
s’inaugurarà oficialment el 
27 de setembre amb una 
conferència sobre “L’alegria 

d’educar” a càrrec de Josep Manel 
Marrasé, llicenciat en ciències quí-
miques i doctor en sociologia i cièn-
cies polítiques, a la sala polivalent 
de la Biblioteca Joan Coromines, 
tots els serveis educatius del muni-

cipi ja s’han anat posant en marxa. 
Al voltant de tres mil escolars 

s’han incorporat a les aules dels 
centres de la vila. Els primers van 
ser els de les escoles bressol mu-
nicipals, que, la setmana del 9 de 
setembre, van fer l’adaptació amb 
infants i famílies, mentre que, en 
paral·lel, continuaven les entrevistes 
amb els pares i mares. A partir del 

dilluns 16, ja van començar tots 
els serveis (acollida i permanència, 
escolarització i menjador) amb el 
seu horari habitual. Pel que fa als 
centres educatius de segon cicle 
d’infantil i primària, van iniciar les 
classes el 12 de setembre, mentre 
que secundària ho va fer el 13.

A l’Escola Municipal de Música 
(EMUMM), les classes també van 

T   SeGON CICLe    

Primària va 
iniciar el curs el 
dia 12 i secun-
dària va fer-ho 
el 13

El curs 2013-2014 s’inaugura oficialment el 27 de setembre 
amb una conferència a càrrec de Josep Manel Marrasé
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CEDIDA

començar el 12 de setembre, amb 
prop de 150 alumnes matriculats. 
Pel que fa al Centre de Formació 
de Persones Adultes (CFPAM), en el 
moment de tancar aquesta edició 
era previst que el dia 19 iniciessin 
les classes, enguany amb la novetat 
d’un curs específic per a l’accés als 
cicles de grau mitjà. El Consorci 
per a la Normalització Lingüística 
(CPNL) també inicia cursos al Mas-
nou, de nivell bàsic i de suficiència, 
a l’octubre. 

Finalment, l’Aula d’Extensió 
Unviersitària (AEUM), l’entitat que 
promou la formació permanent i 
l’acostament a la cultura i a qual-
sevol forma de coneixement entre 
les persones majors de cinquanta 
anys, va començar el seu cicle 
de conferències anual el 17 de 
setembre, amb la proposta “Ètica 
cívica per a un món moralment 
plural i vertiginosament canviant”, 
a càrrec de la doctora en filosofia i 
professora d’ètica de la UB Begoña 
Román.

adequació de centres escolars
Amb la intenció que les classes po-
guessin començar amb els centres 
escolars en les millors condicions 
possibles, durant l’estiu s’han dut 
a terme diverses actuacions de 
millora en diversos equipaments. A 
l’institut Maremar s’han dut a terme 
treballs per reparar l’enrajolat dels 

ampits de les finestres del centre; 
a l’escola Lluís Millet s’han fet obres 
de substitució de la xarxa de cla-
vegueram, des de la cuina fins al 
pou general de sortida de l’edifici, 
i a l’escola Ocata s’ha construït una 
nova escala d’evacuació a la zona 
del pati interior de la zona sud del 
centre. 

  ObReS      

A l’institut 
Maremar i a les 
escoles Lluís 
Millet i Ocata 
s’han fet obres 
de millora
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Primer dia de curs a l’escola Bergantí. 

Primer dia de curs a l’escola Ocata. 

noemí 
condeminas 
Regidora 
d’Ensenyament

S’han acabat les vacances i torna a 
començar el curs escolar per a prop 
de tres mil nens i nenes del nostre 
municipi. Després d’un temps llarg 
de descans, cal preparar-se per fer-
los més fàcil i profitosa la tornada a 
l’escola. Sovint la clau de l’èxit és un 
treball d’equip entre la llar i l’escola.

Enguany, i com ja és habitual, les 
nostres escoles han tret uns resultats 
en les proves de competències bàsi-
ques per damunt de la mitjana cata-
lana, cosa que ens omple de satisfac-
ció i, com a regidora d’Ensenyament, 
només em queda felicitar els nostres 
mestres i encoratjar-los a seguir tre-
ballant en equip per aconseguir, si es 
pot, encara millors resultats, lluitant 
contra el fracàs escolar i treballant 
en nous reptes, com ja ens consta 
que han estat fent al llarg del temps, 
tot i els problemes que es troben en 
el seu dia a dia per la difícil situació 
que ens envolta. Us proposo, doncs, 
que escola, famílies i Ajuntament 
treballem plegats per aconseguir els 
nostres objectius.
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n el primer trimestre de la tem-
porada 2013-2014 de l’Espai 
Escènic Ca n’Humet, les enti-

tats culturals de la vila hi tenen una 
presència destacada. En primer lloc, 
el Grup d’Aficionats al Teatre (GAT) 
presentarà, el 28 i el 29 de setembre 
i els dies 4, 5 i 6 d’octubre, l’obra Els 
productors, la comèdia musical més 
poca-solta de Broadway, protagonit-
zada per un productor en hores bai-
xes i un comptable pusil·lànime que 
s’uneixen per crear un fracàs teatral 
que sigui ben rendible.

El 12 d’octubre, Anacrusa celebrarà 
el Dia de la Música, amb concerts dels 
grups locals Overdeath i Grass, a més 
de la visita de Seventyseven i Crixix. 
Paral·lelament, es faran altres activi-
tats, com un mercat de rock o una bo-
tifarrada. També hi haurà música amb 
motiu de la Castanyada Jove, el primer 
cap de setmana de novembre, que es 
dedicarà a diferents activitats adreça-
des a joves, com un concert organitzat 
per Metropolis o el tradicional túnel 
del terror a càrrec de l’AJTEM. 

I, en resposta a la voluntat de do-
nar rellevància a totes les manifestaci-
ons culturals, de la música es passa a 
les arts plàstiques. Els artistes Victòria 
Pujadas, Norberto Sayech i Pepe 
Jiménez Espejo pujaran a l’escenari 
la seva concepció de l’art. Serà el 19 
d’octubre, a les 19.19 h.

Seguint amb el teatre, el 20 d’oc-
tubre arribarà l’aposta més destacada, 
per la popularitat i el prestigi de l’in-
tèrpret, Pere Arquillué, i per la qualitat 
del text. Aquest popular actor, que 
actualment és una de les cares més 
sol·licitades per la televisió i acaba 
de recollir un sorollós i unànime èxit 
amb la seva versió del Cyrano, arriba 
a l’Espai Escènic per presentar-hi el 
pitjor i el millor de l’experiència del 
primer amor, vist pel Premi Nobel de 
literatura Samuel Beckett. El muntat-
ge és una creació de Miquel Gorriz i 
Àlex Ollé a partir d’una idea original 
de Moisés Maicas i Pere Arquillué.

Teatre per a tota la família
La programació de la sala municipal 
també inclou diverses propostes de 
teatre familiar, que tan bons resultats 
continua donant. El 27 d’octubre, 
Pep Gol i Pep Pasqual interpreten Tot 
bufant, un espectacle dedicat als ins-
truments de vent; i el 24 de novembre 
serà el torn per a la Companyia El Otro 
i el seu muntatge Wanted, en què dos 
clowns intenten sortir d’una cel·la grà-
cies a unes paraules màgiques.

Altres propostes per a tots els públics 
ens arriben també de la mà de les 
entitats locals, com la presentació a 
l’octubre del nou Col·lectiu d’Artis-
tes Residents al Masnou, amb una 
proposta de tallers i un cabaret de 
circ, que es completarà durant les 
vacances de Nadal amb un taller de 
circ per a infants, una oportunitat per 
conèixer les arts del circ i les seves 
possibilitats. Les famílies també po-
dran gaudir de la representació de 
Conte de Nadal, de Charles Dickens, a 
càrrec de l’Agrupació Juvenil de Tea-
tre del Masnou.

Música vinculada a la vila 
A més de la festa d’Anacrusa, la mú-
sica protagonitzarà moltes de les 
propostes de l’Espai Escènic, que 
estaran vinculades a la vila. El 30 de 
novembre, la mezzosoprano Inés 
Moraleda i el piano de Josep Surinyac 
recordaran l’obra musical de l’artista 
multidisciplinari Joan Comellas, del 
qual se celebra el centenari del naixe-
ment aquest 2013. En una línia molt 
diferent, el Club del Ritme Afrollatí 
organitza la Nit del Ritme, amb rum-
ba catalana i les Estrelles del Club del 
Ritme.

El 2013 es tancarà musicalment 
amb el Concert de Nadal de la Jove 
Orquestra de Cambra del Masnou, 
el 29 de desembre, que donarà el 
relleu al cor de cambra Dyapasson i a 
la Coral Xabec perquè, l’11 de gener, 
portin a la sala municipal El Messies 
de Händel.

El preu de les entrades oscil·la en-
tre els 3 euros del teatre familiar i els 
10 euros. El taller de circ per a infants 
té un preu de 20 euros. Se’n pot obte-
nir més informació a la Regidoria de 
Cultura (cultura@elmasnou.cat).  

E

El popular actor portarà una visió 
del Premi Nobel Samuel Beckett 
sobre el primer amor

Pere arquillué, 
les entitats 
locals i l’art, 
protagonistes 
de la tardor 
cultural

CUlTURa

Jaume 
oliveras
Regidor de Cultura

Consolidem la programació de Ca 
n’Humet amb una nova temporada 
amb tot tipus d’espectacles: teatre 
amateur i professional, música jove, 
música clàssica, teatre familiar i la in-
corporació de les arts visuals. Iniciem la 
temporada amb el musical del GAT Els 
productors, que estem segurs que serà 
un èxit per obrir la nova programació.
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Associació UNESCO el Mas-
nou organitza, amb la col-
laboració de l’Ajuntament, 

l’exposició “Dibuixos”, composta 
pels esbossos de Miquel Villà que 
conserva en la seva col·lecció per-
sonal el fillastre de l’artista, Antonio 
Urrutia. Les obres exposades, que es 
podran veure del 27 de setembre al 
20 d’octubre a la Sala Joan Comellas 
del Museu Municipal de Nàutica, a 
més de posar de manifest la manera 
de treballar de l’artista i la concepció 

que tenia de les seves obres, alhora 
adquireixen una valuosa autono-
mia. La mostra es completa amb la 
projecció del documental La meva 
vida és pintar, realitzat per Meritxell 
Subirós i Bosch, i que repassa els 
aspectes més destacats de la vida i 
l’obra d’aquest pintor masnoví. La 
inauguració de l’exposició serà el 
dia 27 de setembre, a les 19.30 h, al 
Museu Municipal de Nàutica, amb 
la presència del crític d’art Daniel 
Giralt-Miracle. 

l’

L’exposició recorda l’artista masnoví en el 25è 
aniversari de la seva mort

El volum es presenta el 2 d’octubre 
a la Biblioteca Joan Coromines

Documental i mostra dels 
dibuixos de Miquel Villà

L’Ajuntament ha convocat la VI 
Beca de Recerca Local per fo-
mentar la investigació sobre el 
Masnou. Destinada a un sol pro-
jecte i de periodicitat bianual, 
la beca està dotada amb 3.000 

euros, subjectes a impostos. Els 
projectes, que han de versar 
sobre els diferents àmbits de 
la història i l’evolució del mu-
nicipi, es poden presentar fins 
al 22 de novembre. Els mem-

bres del Consell de Patrimoni 
Cultural designaran el jurat 
que ha de valorar els projectes 
presentats. El seu veredicte es 
donarà a conèixer un mes des-
prés del tancament del termini 

de la convocatòria i el treball 
d’investigació s’haurà de lliurar 
un any després de la concessió 
de la beca. Les bases senceres 
es poden consultar a la pàgina 
web municipal. 

Convocada la VI Beca de Recerca local
Els projectes es poden presentar fins al 22 de novembre

Autoretrat de Miquel Villà. 
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COL·LeCCIONAbLe 
De FOTOGRAFIeS 
HISTòRIqUeS 
DeL mASNOU

l 2 d’octubre 
es presen-
ta el volum 

L’a b a n s :  R e c u l l 
gràfic del Masnou 
(1900-1975), rea-
litzat pels histori-
adors masnovins 
Marta Roig i Mi-
quel Rico i que 
reuneix la història 
gràfica de la vila 
al llarg d’un se-
gle. L’Ajuntament 
del Masnou ha 
col·laborat en el 
projecte, que for-
ma part de la col-
lecció “L’Abans”, de 
l’editorial Efadós.

Amb un miler 
de fotografies ce-
dides per molts ciutadans i ciutadanes i d’altres de pro-
cedents de l’Arxiu Municipal, el volum permet repassar la 
història del poble des d’un punt de vista antropològic, en 
què la vida quotidiana pren el màxim protagonisme a les 
festes locals, el món de les entitats, l’ensenyament, les insti-
tucions, la indústria i el comerç, la platja i els nuclis urbans. 
El llibre s’editarà en cinquanta fascicles col·leccionables 
setmanalment a partir de la primera setmana d’octubre. 
Els col·leccionables es podran adquirir als punts de venda 
de premsa del municipi. La presentació serà el 2 d’octubre, 
a les 19 h, a la Biblioteca Joan Coromines. 

e
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ESPoRTS

a piscina del Complex Esportiu 
Municipal inicia el curs 2013-
2014 amb propostes aquàti-

ques per a tothom. Les inscripcions ja 
són obertes. Els cursets per a nadons 
tenen per objectiu que els bebès es 
familiaritzin amb el medi aquàtic, 
aprofitant les possibilitats del joc. Pel 
que fa als cursets infantils, es destinen 
a la familiarització amb el medi i amb 
el tècnic.

Els adults podran practicar la 
tonificació aquàtica i l’aiguagim. La 
primera és una activitat aeròbica amb 
suport musical a la piscina amb un 
cinturó de flotació i ajuda a tonificar 
la musculatura de tot el cos i promou 
una millora de l’estat físic i mental. La 
segona també es practica dins l’aigua 
de manera més intensa, es treballen 
tots els músculs del cos i, a més, millo-
ra la capacitat pulmonar. 

Les embarassades també tenen 
una activitat destinada al seu estat: 
la natació prenatal. La natació i els 
exercicis dins l’aigua ajuden a millorar 
l’estat físic i a estar més preparada 
per al moment del part, de manera 
que després la recuperació és més 
ràpida. La natació permet mobilitzar 
les parts del cos que fora del medi 
aquàtic és impossible treballar durant 
l’embaràs, millora la condició física i 
evita sobrecarregar diversos òrgans o 
parts del cos. 

L’aiguasuau és una gimnàstica 
aquàtica destinada a la gent gran. 

Els objectius són treballar les articu-
lacions amb exercicis de moviments 
lents i suaus; millorar l’equilibri, la 
flexibilitat i la coordinació, i tonificar 
els músculs amb estiraments suaus i 
estàtics. Al final de les sessions, es fa 
una relaxació.  

activitats físiques per a persones 
adultes, amb el body pump com 
a novetat
L’aeròbic, el Pilates i, com a novetat 
d’enguany, el body pump són les 
classes dirigides que proposen des 
del Complex d’Esports per practicar 
durant el curs 2013-2014. Fins al 26 
de setembre, es podrà provar gratuï-
tament el body pump en el seu horari 
habitual. 

De 20.15 a 21.15 h, els dilluns i 
dimecres, a l’escola Rosa Sensat, l’ae-
ròbic se centra en el treball cardíac 
i muscular a través d’exercicis dinà-
mics i canviants que contribueixen 
a millorar la forma física de manera 
molt completa. Es treballa la capacitat 
aeròbica, es tonifiquen els músculs i 
es millora la resistència física, la flexi-
bilitat i la coordinació.

Els dimarts i dijous, de 7.15 a 8.15 
h al Complex Esportiu i de 19.15 a 
20.15 h al Rosa Sensat, el body pump 
és una combinació de gimnàstica 
aeròbica amb exercicis de musculació. 
Permet aconseguir una despesa calò-
rica elevada alhora que es tonifiquen 
els músculs de tot el cos. Els resultats 

són ràpids i visibles en poc temps: la 
figura s’estilitza, es reforcen els grups 
musculars i es redueix el volum de 
greix corporal. Transcorre al ritme 
d’una música dinàmica i aconsegueix 
millorar la postura corporal, adquirir 
força i resistència muscular, i augmen-
tar la densitat òssia.

A l’escola Rosa Sensat, de 19.15 
a 20.15 h els dilluns i dimecres, i de 
20.15 a 21.15 els dimarts i dijous, el 
Pilates proposa una altra manera de 
realitzar el treball muscular de força 
i resistència, la flexibilitat muscular i 
articular, i el control postural. És un 
mètode molt intens i efectiu, en un 
ambient relaxat. Es treballa sense mà-
quines, amb exercicis a terra.

Esport als casals de gent gran 
Fins al dijous 26 de setembre, les 
persones de més de seixanta anys 
empadronades al Masnou es poden 
inscriure a les activitats físiques que es 
duran a terme als tres casals de gent 
gran del municipi i també al Complex.

Es tracta de sessions de gimnàs-
tica suau per ajudar a mantenir les 
capacitats motrius de la gent gran. 
Inclouen exercicis de mobilitat arti-
cular, relaxació, reeducació postural, 
coordinació neuromotora, percepció, 
respiració i desplaçaments bàsics. A 
més, aquests grups d’activitat física 
són també espais de relació social i 
convivència que permeten passar una 
estona agradable fent exercici físic. 

l

La piscina municipal ofereix una àmplia oferta d’activitats per a totes les edats.
ARXIU AJUNTAMENT

obertes les inscripcions 
a les activitats  municipals

  mODeLAR eL COS   

El ‘body pump’ 
aconsegueix 
estilitzar la 
figura en poc 
temps

  PILATeS   

El Pilates 
contribueix a 
millorar el con-
trol postural

Si voleu més 
informació o 
inscriure-us en 
alguna d’aques-
tes activitats, 
podeu visitar 
l’espai web de 
la Regidoria 
d’Esports a www.
elmasnou.cat, 
o bé us podeu 
adreçar al Com-
plex Esportiu
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Retorn a Tercera 
del CD Masnou

El CD Masnou torna a Tercera Divisió, quart 
nivell del futbol espanyol i categoria amb 
equips del prestigi de l’Europa, el Figueres, 
el Terrassa, el Cornellà o el Palamós. Ja s’ha 
estrenat la tretzena temporada del club en 
aquesta categoria, a la qual torna una tem-
porada després d’haver-la perduda. 

Segon any a Copa 
Catalunya del primer equip 
del Masnou Basquetbol

El primer equip del Masnou Basquetbol, 
totalment renovat, s’estrena amb una vic-
tòria davant del Mollet, un dels aspirants a 
l’ascens de categoria. 

El repte del juvenil a 
de l’atlètic Masnou

L’equip juvenil A de l’Atlètic del Masnou 
inicia la temporada amb el repte de repetir 
l’excel·lent temporada anterior, en què va 
ser guardonat per la Federació Catalana de 
Futbol com a millor equip juvenil de Cata-
lunya de Segona Divisió. 

Partit del primer equip disputat l’11 de setembre  
al camp municipal davant el Figueres.

L’equip del juvenil A celebrant el campionat de la 
passada lliga.

Aquesta és una temporada amb moltes expectatives 
per a El Masnou Basquetbol.

inici de la temporada per als clubs esportius masnovins

pollastres a l’ast

menjars preparats

begudes

llaminadures

gelats

pg. romà Fabra, 44 - El Masnou - Tel. 93 540 30 50• Vine a rentar el teu gos amb el sistema de rentat 
i assecat amb hidromassatge.

Guau! 
Hidromassatge!!!

Quin spa!!!

Clínica veterinària:
obert de dilluns a dissabte
tel.  93 555 13 73
mòbil 607 072 797 (urgències)

Perruqueria canina:
hores concertades
 Tel. 93 555 13 73

   
Av. Joan Maragall, 19 Local 1B
08320 El Masnou
tel. 93 555 13 73
cvocata@telefonica.net

Preus especials 
RENTATS: XS. 10 €  M. 20 €  XL. 30 €
 S. 15 €  L. 25 €  XXL. 35 €

 Preus TALL: preus a convenir segons raça

 
 Tots aquests preus son en funció del estat de l’animal

Pl. de Marcel·lina de Monteys, 1 - EL MASNOU (Barcelona) - Tel. 93 383 41 74 - Fax 93 387 39 52 - comercial@t-shirtproject.com
www.t-shirtproject.com

textil publicitari i regal promocional
Brodats i serigrafia · Roba laboral · Importacions
prendes tèxtils samarretes polos gorres bosses d’esport motxilles necessers moneders 
articles d’electrònica usb estacions meteorològiques articles de viatge maletes paraigües 
neveres accessoris de vi obridors copes dencantadors glaçoneres articles de platja  
tovalloles pales pilotes inflables articles per als infants calculadores articles d’escriptura  
bolígrafs llapis calendaris llibretes ceràmica agendes accessoris per a la llar articles de nadal
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El departament, 
integrat per una 
tècnica, disposa de 
diferents serveis:

El Servei Municipal 
d’acollida informa les perso-
nes nouvingudes de la realitat 
social del Masnou i del nostre 
entorn. Se’ls expliquen els 
drets i deures de la ciutadania, 
les normes de funcionament 
de la societat catalana, i els 
serveis i recursos bàsics del 
municipi. La finalitat principal 
és aconseguir que les persones 
siguin autònomes i puguin 
desenvolupar-se amb inde-
pendència.

El Servei d’assessorament 
en Matèria d’Estrangeria 
(SaME) dóna suport i assesso-
rament individualitzat en ma-
tèria d’estrangeria i tramitació 
de permisos de residència i tre-
ball, renovacions de targetes, 
sol·licituds de reagrupament,  
de nacionalitat o d’altres. 

El Servei d’Informació 
i Tramitació dels Informes 
d’Estrangeria el presta la 
Generalitat de Catalunya. Des 
de l’Ajuntament del Masnou es 
col·labora amb la Generalitat 
de Catalunya en la tramitació 
de les sol·licituds dels informes 
d’arrelament, d’integració soci-
al i d’adequació de l’habitatge 
que necessiten les persones 
nouvingudes per regularitzar 
la seva situació al país i per tra-
mitar el reagrupament familiar. 

CoM FUnCIona

Durant molts anys, al nostre mu-
nicipi, igual que a la majoria de 
països europeus, s’ha produït 
l’arribada d’un nombre important 
de persones estrangeres que ma-
joritàriament han marxat dels seus 
països d’origen per raons econò-
miques. La inserció social i laboral 
d’aquest col·lectiu no és senzilla i 
és plena d’obstacles que la dificul-
ten, cosa que el converteix en es-
pecialment vulnerable a l’exclusió 
social.  

Les administracions públi-
ques en general i l’Administració 
local en particular tenen una 
responsabilitat davant d’aquesta 
situació per tal d’assegurar que 
les persones nouvingudes puguin 
establir-se i integrar-se als nostres 
municipis amb la major normalitat 
possible. Una manera de facilitar 
la inserció social i laboral dels im-
migrants passa per la possibilitat 
de poder accedir amb facilitat a 
una bona informació dels recursos 
existents als països d’acollida i, 
especialment, del marc legal que 
regula els diferents temes que els 
afecten de manera específica. 

Així doncs, i per tal d’endreçar i 
organitzar les accions de recepció 
i acollida municipal que es duen 
a terme des dels diferents àmbits 
municipals, es va aprovar el Pla 
local de recepció i acollida (PRAM), 
on queda  recollit  el compromís 
de dotar els nous masnovins i mas-
novines de les eines imprescindi-
bles per facilitar-los l’autonomia i 
la inclusió social a la vila, propor-
cionant-los l’accés a la informació 
bàsica i a l’ús normalitzat dels 
serveis i recursos que ofereix el 
municipi, i el de promoure la par-
ticipació i la integració ciutadana 
dels nouvinguts.  

REGIDoRIa D’IGUalTaT I DRETS CIVIlS (II)
Gestiona la realitat del fet migratori i garanteix la cohesió social del municipi, tot potenciant la 
inclusió dels nous vilatans. En aquest número, la secció es dedica a la part de la Regidoria que 
correspon a Drets Civils,  com a continuació de la part d’Igualtat que va aparèixer al número 59 
d’El Masnou Viu.

La diversitat cultural del Masnou, a més d’estar al carrer, es fa 
evident en moltes de les celebracions del municipi.

RA
M

O
N

 B
O

A
D

EL
LA

RA
M

O
N

 B
O

A
D

EL
LA

RA
M

O
N

 B
O

A
D

EL
LA



EL MASNOU VIU    SETEMBRE 2013 23

Xx
xx

xx

PaRTICIPaCIÓ CIUTaDana

REGIDoRIa D’IGUalTaT I DRETS CIVIlS (II) Imatges del record

Al setembre, un dels principals esdeve-
niments és la tornada a l’escola. I és un 
bon moment per recordar com vivien 
aquesta experiència les generacions 
passades. A la foto, s’hi pot observar un 
grup d’alumnes de les escoles nacionals. 
Segons els voluntaris que l’han docu-
mentada, s’hi pot reconèixer, a la fila del 
centre, Núria Brunet, la sisena noia co-
mençant per l’esquerra, amb ulleres. A la 
primera fila, d’esquerra a dreta, l’onzena 
nena, amb vestit blanc, és Rosa Jordana, 
i el nen assegut al terra és Jordi Pericot i 
Canaleta. 

La foto va ser presa el 1933, d’autoria 
desconeguda, i es troba a l’Arxiu Fotogràfic 
Municipal.

M’aGRaDa
Sóc veí del barri de Ciutat 
Vila Jardí-Santa Madrona 
i tinc la gran satisfacció 
d’haver vist un canvi radi-
cal en la qualitat d’aquest 
punt del nostre poble, 
que ha passat de ser 
un abocador a un punt 
per on fa joia passejar. 
M’agrada com ha quedat 
de bonic el carrer d’Artesa 
de Segre, amb la vorera 
més ampla del Masnou i 
al costat d’un parc encara 
per definir.
Jordi Duran i Cot

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

no M’aGRaDa
No m’agrada que al mateix car-
rer d’Artesa de Segre, que ara 
queda molt destacat, també hi 
ha a la vista un punt dissonant 
i perillós com aquest, a l’altre 
extrem del mateix carrer, a 
la cruïlla amb l’avinguda de 
la Mare de Déu de Núria, a la 
capçalera del Torrent d’Ase 
(brutícia i focus ideal per a la 
proliferació del mosquit tigre).
Jordi Duran i Cot

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

Javier Muñoz pregunta: 
A mesura que la crisi es va agreujant, cada dia són 
més les persones afectades. Cada vegada es veu 
pel poble més gent mirant entre les escombraries 
i mendicant. Què es fa des de l’Ajuntament per 
ajudar aquestes persones?

noemí Condeminas, 
 regidora de Serveis Socials respon:
Som conscients de l’elevat índex de pobresa 
que hi ha arreu, malauradament, i també al 
municipi. Davant d’aquesta situació, l’Ajun-
tament ha fet un esforç per augmentar la 
concessió d’ajudes socials, amb l’objectiu pri-
oritari de poder garantir la cobertura de les 
necessitats bàsiques de les persones que es 
troben en alguna situació de risc. Particular-
ment, hi ha una partida especial destinada al 
Pla d’emergència social, per proporcionar l’as-
sistència necessària en aquests casos. Tot i així, 
continuarem buscant altres possibles maneres 
per pal·liar les situacions més dramàtiques.
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EnTREVISTa

mireia Vancells 
escriptora
És una de les premianenques que manté una relació estreta amb 
el Masnou, on assegura que té molt bons amics. Precisament una 
d’aquestes amistats li va regalar una història d’una casa emblemàtica 
masnovina i d’un navegant emprenedor que va marxar a fer les 
Amèriques. Aquest va ser el punt de partida per a la seva reeixida 
novel·la Negra memòria (Cossetània), amb la qual va guanyar el IV 
Premi de Narrativa Marítima Vila de Cambrils Josep Lluís Savall 2012 i 
està captivant nombrosos lectors i lectores. 

Com va sortir la idea d’escriure 
aquest llibre?
El gener de l’any 2008, una amiga 
masnovina em va explicar una histò-
ria familiar que tenia a veure amb un 
avantpassat de l’època dels indians, 
aquells catalans que se n’anaven a 
fer les Amèriques i normalment tor-
naven rics. Aquella explicació em va 
impactar molt. Arran d’aquella con-
versa i d’aquell testimoni, em vaig 
decidir a escriure Negra memòria. 
Vaig agafar la idea i la vaig desen-
volupar tot posant-hi imaginació, 
creant personatges de ficció com-
pletament figurats i inventant-me 
una trama que, tot i contenir els 
elements d’una realitat, fos irreal i 
alhora interessant per als lectors. 
Diguem que és una història de ficció 
basada en fets reals que vaig escriu-

re el 2008 i que he trigat cinc anys a 
aconseguir publicar.

El Masnou té una presència 
destacada en la novel·la des 
del començament. Per què?
Vaig voler situar la història al lloc 
mateix d’on m’havia arribat, al Mas-
nou, perquè tingués autenticitat i 
no perdés versemblança. 

Com ha estat la recepció 
dels lectors?
Molt bona. Els llibreters em diuen 
que el boca-orella està funcionant 
molt bé i que els lectors que l’han 
llegida la compren per regalar-la o 
la recomanen a amics i coneguts. 
Quan parlo amb lectors que han 
llegit Negra memòria coincideixen 
que la trama enganxa molt, que 

han après coses que no sabien, que 
la història i els personatges els han 
emocionat, i que els ha agradat 
molt.

Quina relació manté vostè 
amb el Masnou?
Visc a Premià, però hi vaig molt so-
vint, perquè hi tinc molts amics.

“La novel·la 
parteix de 
la història 
familiar d’una 
amiga del 
Masnou”

“Potser tenim 
una mica 
oblidat el 
llegat del 
passat i el que 
signifiquen 
les nostres 
platges”

Mireia Vancells a la Biblioteca 
Joan Coromines, on va presentar 
el seu llibre el 18 de setembre.

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

Pere Grau, 22  /  Navarra, 8  /  Sevilla, 15-17
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EnTREVISTa

llibres com el seu ajuden a 
mantenir viu el llegat històric 
vinculat amb el mar dels pobles 
de la nostra comarca. Creu que 
s’ha perdut una part important 
d’aquest llegat o continua 
vigent?
Depèn. Hi ha persones del Ma-
resme que viuen molt vinculades 

al mar i a les seves tradicions i 
costums mariners, i d’altres que 
només s’hi relacionen per anar a 
la platja o a caminar o fer bicicleta 
pel passeig Marítim. Penso que 
cada persona del Maresme viu el 
mar d’una manera íntima, personal 
i intransferible... Però sí, potser te-
nim una mica oblidat el llegat del 
passat i tot el que les nostres plat-
ges van significar, sobretot durant 
el segle XIX.

Com es va documentar per 
escriure la novel·la? la part 
de ficció pot arribar a restar 
importància a la real? 
Em vaig documentar de totes les 
maneres possibles: llegint, anant 
a museus, parlant amb gent, 
investigant a Internet... Negra 
memòria em va exigir molta feina 
en aquest aspecte. Un escriptor 
que escriu novel·la històrica ha 
de procurar, però, que la docu-
mentació quedi dissimulada, in-
tegrada en la trama sense que la 
novel·la sembli una tesi doctoral 
o un assaig. 

Com ha combinat les dues 
parts, documentació i ficció?
El lector es mereix una narració 
entretinguda, creïble, versemblant, 
emocionant i seductora, i posar-hi 
moltes dades de vegades fa que la 
lectura esdevingui feixuga. Intento 
que això no em passi... No sé si 
me’n surto, però ho intento.

Creu que s’ha interpretat 
bé la tasca de les persones que 
van anar a fer les amèriques? 
avui dia es pot entendre la seva 

ocupació i aquelles formes 
de fer? 
Els indians van ser molt importants 
per al nostre país, malgrat que n’hi 
havia molts que, un cop a Amèrica, 
es regien per comportaments poc 
ètics. Normalment eren persones 
de classe baixa que se n’anaven 
a buscar una oportunitat i, al cap 
dels anys, retornaven rics o tan 
pobres com quan havien marxat. 
Moltes de les històries que vivien 
quan eren allà no se saben; de fet, 
crec que és una part de la nostra 
història que valdria la pena explo-
tar des del punt de vista cinema-
togràfic o literari, ja que de ben 
segur que hi ha històries increïbles 
per explicar... Però el cert és que 
quan els indians tornaven al cap 
de quinze, vint o trenta anys d’ha-
ver marxat, invertien els guanys 
obtinguts aquí, a Catalunya. 

Quina ha estat l’aportació 
de totes aquelles persones 
a la nostra societat actual? 
Ni la urbanització de Barcelona ni 
la industrialització del nostre país 
no haurien estat possibles sense 
els capitals extraordinaris que els 
indians havien amassat a Amèrica 
i van portar cap aquí. També feien 
obres filantròpiques, potser per 
treure’s la mala consciència que al-
guns arrossegaven... El cas és que 
la figura de l’indià, el nou ric exòtic 
i ostentós que passejava tocat i 
posat vestit de fil i que plantava 
palmeres als jardins de les seves 
cases estrafolàries, té moltes cares 
que sovint hem ignorat i constitu-
eix una figura que cal reivindicar, 
per bé i per mal. 

“Els indians 
van ser molt 
importants 
per al nostre 
país”

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 els mi-
llors cellers catalans. Reservem els nostres 
diferents espais per a celebracions de tot 
tipus. Organitzem càterings i àpats a do-
micili. Oferim menjar per emportar.

cOnsulteu el nOstRe Web

ARoA
PERRUQUERiA i EsTÈTiCA

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

FEM TRACTAMEnTs d’EsTÈTiCA i PERRUQUERiA
dEPilACions lÀsER

QUERATinA
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I ara, què?
Ja ha passat l’11-S! I ara, què? Com era d’esperar, 
la Via Catalana ha estat un èxit de participació, 
del qual ens congratulem, i ara, CiU i ERC dedi-
caran molts esforços a esperonar-nos a incorpo-
rar-nos a un projecte del qual sabem ben poc. 
A ICV-EUiA apostem clarament pel dret a de-
cidir! Volem que Catalunya pugui decidir el 
seu futur com a poble i treballem per aconse-
guir-ho. Però, fins al moment en què es produ-
eixi la consulta, no podem ni volem oblidar la 
situació actual del nostre país i, per tant, hem de 
denunciar les polítiques actuals que, a Espanya, 
a Catalunya i al Masnou, aprofiten l’excusa de 
la crisi per arrabassar-nos el que havíem acon-
seguit en més de trenta anys de lluita, empo-
brint-nos fins a l’ofegament i desballestant els 
serveis públics i els serveis socials.

Desconeixem què planegen per al nostre 
futur, però coneixem les realitats més properes:
• A Catalunya, mentre que Mas es reuneix en 
secret amb Rajoy per pactar una sortida a l’em-
bolic en què ell mateix es va embarcar ara fa 
un any, i Junqueras s’enfada per aquesta traïció, 

CiU-ERC han fet una nova tisorada en sanitat, 
educació i serveis socials, més de 1.293 milions 
d’euros  els sis primers mesos de 2013, i han 
acordat una nova retallada, superior als 1.000 
milions d’euros per al que resta d’any.  Conse-
qüències: milers d’alumnes es quedaran sense 
beca de menjador (quants del Masnou?); el curs 
comença amb 20.000 alumnes més i amb els 
mateixos ensenyants que el curs passat; el Sín-
dic de Greuges denuncia que, a Catalunya, més 
de 50.000 infants pateixen malnutrició, i Rigau 
anuncia que deixarà de pagar els 875 euros/any 
(ella va retallar els 1.800 euros/any que acordà el 
tripartit) per cada plaça en escoles bressol mu-
nicipals, de manera que es traspassa aquesta 
càrrega a les diputacions.
• Al Masnou, CiU-ERC, amb el suport del PSC i 
el vot en contra d’ICV-EUiA, s’han tirat a la pis-
cina i han acordat la construcció d’un segon 
poliesportiu. El projecte es realitzarà en dues 
fases. El nostre vot negatiu ha estat motivat 
pel nostre convenciment que, en la situació 
econòmica actual, el Masnou no es pot per-
metre aquesta actuació, que condicionarà els 

pressupostos municipals dels propers quinze 
anys, amb una subvenció de la Generalitat que 
no sabem si cobrarem (ens deu centenars de 
milers d’euros d’anys anteriors), amb un seguit 
de préstecs que haurem de contractar, amb un 
compte d’explotació que desconeixem però 
que, de ben segur, serà molt deficitari, i amb 
un pla d’etapes que ajorna sense data les instal-
lacions que més demanava el municipi (el nou 
gimnàs, les sales per a activitats dirigides i la 
nova zona d’aigües vinculada a la piscina mu-
nicipal), unes mancances que, segons dades 
del mateix Govern, han provocat que més de 
cinc-cents masnovins siguin usuaris del Po-
liesportiu d’Alella i han augmentat el dèficit 
d’explotació del Complex actual. 

Per això, abans i després de l’11-S, des 
d’ICV-EUiA hem treballat i seguirem treballant 
amb l’objectiu de servir el país i el municipi, per 
intentar aconseguir un canvi de 180 graus en les 
polítiques catalana i masnovina i que els seus 
governs tinguin com a única prioritat redreçar 
tot allò que ells mateixos han ensorrat des de la 
seva arribada al poder.

Demanem més diàleg
Finalitzades les vacances estiuenques, de les 
quals només alguns han pogut gaudir, inici-
em el nou curs polític i aprofito per demanar 
al Govern municipal més diàleg, més eficàcia 
en el desenvolupament dels projectes pen-
dents —com la Casa del Marquès o el parc de 
Vallmora—  i més determinació per afrontar els 
problemes que afecten la nostra vila. 

El Grup Municipal Socialista seguirà tre-
ballant en les línies que ja ha encetat: creació i 
fiançament del Consell Municipal de Benestar 
Social (amb especial èmfasi en l’atur, l’habitatge 
i la cura dels infants en situació de risc); promo-
ció del turisme al nostre municipi, i atenent  les 
demandes dels nostres conciutadans, perquè 
aquest és el veritable baròmetre de la situació 
del municipi. En aquest sentit, vull destacar la 
feina feta amb els veïns de Ramón y Cajal i Santa 
Madrona per aconseguir la instal·lació de pan-
talles acústiques a l’autopista (estem pendents 
de la resolució del Parlament de Catalunya du-
rant aquest mes de setembre) i la denúncia dels 

problemes de salubritat i seguretat que afecten 
el barri de la Colomina (seguim atents a la seva 
solució).

Són moltes les veus que alerten sobre 
el perill de malnutrició dels infants i per això 
haurem de fer front a les demandes de beques 
de menjador del nostre municipi. I, tenint en 
compte que durant les vacances escolars hi ha 
infants que no tenen assegurada una alimenta-
ció correcta, cal preveure accions de cara a les 
vacances de Nadal. En aquest sentit, ja avanço 
que el nostre Grup proposarà, en el marc del 
Consell Municipal de Benestar Social, que du-
rant les llargues vacances nadalenques es faci 
un casal en alguna escola del municipi on els 
nens i nenes que han rebut ajut de menjador 
tinguin garantida una alimentació adequada, 
alhora que s’hi faran activitats lúdiques i for-
matives amb la finalitat de pal·liar l’estrès a què 
estan sotmesos a les seves llars.
Per tal de garantir el manteniment d’un habi-
tatge digne a tots els masnovins i masnovines, 
seguirem fent propostes en col·laboració amb 

la plataforma d’afectats per la hipoteca del Mas-
nou, que són una veritable font d’informació i 
d’idees. 
Estem convençuts que cal apostar pel turisme 
per activar l’economia local. Pensem que pot 
ser una oportunitat per a moltes famílies, per 
al comerç i la restauració. Per aquest motiu, vam 
presentar una moció per treballar en aquesta 
línia, que tot just comença, encara que amb poc 
convenciment per part del Govern municipal.
Finalment, seguirem treballant per promou-
re un altre estil d’entendre i exercir la política: 
menys arrogància, més sensibilitat cap a les de-
mandes socials, més transparència i més parti-
cipació en els assumptes col·lectius. Això és el 
que emana del meu tarannà i considero que és 
el que reclama la nostra ciutadania. He de dir, 
però, que les nostres propostes en aquest sen-
tit no han tingut el fruit que desitjàvem perquè 
sistemàticament han estat descafeïnades pel 
Govern municipal de CiU i ERC, que ha deixat 
palès que la participació real i la transparència 
no és entre les seves prioritats.

Inici de curs
 El mes de setembre tradicionalment s’as-
socia amb el final de les vacances, la torna-
da a la feina, i l’inici del curs escolar i polític.
Aquest inici de curs polític ha estat marcat 
pels actes de la Diada, en l’àmbit nacional, 
i per l’aprovació, en un ple extraordinari 
municipal, de l’operació financera que ha 
de permetre l’ampliació del Complex Es-
portiu Municipal.

Com deia, en l’àmbit nacional, una 
nova manifestació històrica, liderada, en 
aquest cas, per l’Assemblea Nacional Ca-
talana, ha estat capaç de mobilitzar més 
d’un milió i mig de catalans i catalanes en 
la Via Catalana cap a la Independència, 
una cadena humana que ha travessat el 
país de nord a sud, en un recorregut de 
480 km, que va passar també per la nos-
tra vila, on més de 8.000 persones es van 
aplegar per donar suport a aquesta inicia-

tiva. Tot això sense oblidar que molts dels 
nostres convilatans es van desplaçar a les 
Terres de l’Ebre per garantir l’èxit de la Via 
en aquells sectors amb menys densitat de 
població. Val a dir que l’acte es va desen-
volupar en un clima reivindicatiu, pacífic, 
democràtic i festiu. Una nova mostra del 
nostre tarannà, que ha aconseguit, de nou, 
que el món miri cap a Catalunya i hi vegi 
un poble amb urgència per esdevenir un 
nou Estat d’Europa, fet que contrasta amb 
la posició d’enroc del Govern de Madrid.

Ja a casa nostra, al Masnou, l’aprova-
ció del finançament que ha de permetre la 
construcció del nou pavelló de patinatge 
ha de servir per complementar les acti-
vitats esportives que ja s’hi practiquen. 
La tramitació de la subvenció atorgada 
pel Consell Català de l’Esport, iniciada 
l’any 2010, no ha estat fàcil, i han passat 
finalment tres anys fins a poder-la deixar 

lligada. Una subvenció d’1.300.000 euros 
(gairebé 2.400.000 si considerem també 
els interessos), es mereix tots aquests es-
forços i més se’l mereixen les nostres enti-
tats esportives, que són alhora mostra de 
la cultura de l’esforç, que sempre ens ha 
caracteritzat com a poble. Val a dir que la 
totalitat de la construcció es pagarà amb 
les múltiples subvencions que hem anat 
treballant i lligant amb aquesta finalitat; 
a la subvenció abans esmentada, s’hi su-
men les obtingudes des de la Diputació, 
i esperem que la demanada en el marc 
del PUOSC, de 500.000 euros, també si-
gui aprovada, cosa que garantirà el 100% 
del finançament amb recursos aliens a la 
nostra vila.

Aprofito l’avinentesa per mostrar 
l’agraïment a tots aquells que, d’una ma-
nera o altra, han fet possible que aquesta 
intervenció s’iniciï amb plenes garanties.

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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Els comptes que vénen
Igual que a les escoles, la política inicia 
el nou curs. Ho fem amb interrogants, 
com correspon a un govern que està en 
minoria i que per obligació li cal con-
sensuar tot allò que proposa, especial-
ment pel que fa a les ordenances i el 
pressupost. Tenim les idees clares del 
que volem per al Masnou i quines han 
de ser les necessitats. Ens expliquem.

Ordenances: Encara avui la propos-
ta que pugui presentar el Govern és un 
interrogant, ja que es parla d’una refor-
mulació de l’impost de circulació, que 
gravarà aquells vehicles que són més 
contaminants, si bé en desconeixem 
l’impacte en la recaptació municipal. El 
GIM defensa la contenció de la pressió 
fiscal i la rebaixa en alguns conceptes, 
ja que fa dos anys que tenim un 10% 

més  d’IBI, que l’Estat va augmentar i 
que no és clar que se suprimeixi per al 
2014, és a dir, fa dos anys que suportem 
una pressió fiscal molt per sobre de la 
que seria recomanable.

Pressupostos: L’eina per aplicar 
polítiques concretes per a qüestions 
generals. Creiem que, en una època de 
dificultats, cal orientar la despesa cap 
a la contenció en allò que no és vital i 
augmentar partides que repercuteixen 
en les necessitats reals de la ciutadania. 

Sovint, les administracions gasten 
recursos en presumptes prioritats, 
però són prioritats molt relaciona-
des amb qüestions ideològiques, que 
s’allunyen de les realitats del dia a dia. 
A un grup com el nostre, sense com-
promisos que vagin més enllà del Mas-
nou, li preocupa la realitat i les nostres 

aportacions a la gestió dels diners anirà 
en aquest sentit. Un exemple el tenim 
en el lamentable estat de les calçades 
i voreres, moltes en perill d’enfonsa-
ment. Sembla que al Masnou és més 
important el Ple de Riure que viure ple 
de forats.

Finalment, celebrem les gestions 
que s’estan realitzant al voltant del 
nou pavelló de patinatge. Tot i ser una 
operació molt complexa des d’un punt 
de vista financer, aquesta inversió vin-
drà a pal·liar les importants mancances 
que aquesta activitat té al Masnou i que 
no es corresponen amb l’excel·lent  full 
de serveis que el club de patinatge ha 
anat acumulant des de fa uns quants 
anys i que han permès que el nom de 
la nostra vila hagi viatjat arreu del món 
amb èxit.

Diada del Masnou sense la nostra 
presència
Pels mateixos motius que l’any passat, 
el PP del Masnou va decidir no assistir a 
l’ofrena floral de l’Onze de Setembre, un 
acte que no representa una bona part 
dels ciutadans del Masnou, exclosos 
així, de facto, d’una festa que hauria de 
ser de tots.

Com cada any, i més aquest especi-
alment, el discurs elaborat per la resta 
de forces polítiques és una prosa que 
glossa una èpica més pròpia del roman-
ticisme del segle XIX que la realitat de 
l’Espanya constitucional dels nostres 
dies. El reguitzell de greuges que apa-
reixen al manifest inicial de l’Onze de 
Setembre, tals com el bloqueig polític, 
social, cultural i lingüístic de l’Estat es-
panyol, o l’espoli fiscal —posteriorment 

modificat en una versió final del text— 
així com les referències a la crisi econò-
mica, que culpen, evidentment, de tots 
els mals de Catalunya aquest monstre 
que deu assemblar-se en els seus som-
nis al Saturn devorant els seus fills, de 
Goya, i que els nacionalistes anomenen 
Estat espanyol, com si d’un ens aliè es 
tractés, no és sinó més del mateix.

Res de nou, el mateix missatge 
repetitiu, només que corregit i aug-
mentat. El fil del missatge es manté 
al llarg dels anys: en els de bonança, 
més tènue, i en els de crisi, més agut, 
sempre buscant culpables fora. Vol dir 
això que Catalunya ha estat estupenda-
ment governada des dels tripartits fins 
a l’aliança CiU-ERC d’avui? Han estat els 
governants catalans l’exemple de gestió 
i administració que mereixien els ciuta-

dans de Catalunya? Per què ningú no 
parla d’això i es dediquen a tirar pilotes 
fora?

Doncs per això, pel fil del missatge, 
del qual ningú no s’ha de distreure. Per 
això hi ha els mitjans públics i la gene-
rosa xarxa de subvencions a premsa i 
ens afins. Ni les retallades en sanitat i 
educació, planificades i executades pel 
Govern de CiU —i sense que el seu soci 
d’ERC, sense parangó a Catalunya, hagi 
obert boca—, no són rellevants per la 
consciència dels redactors del manifest, 
alguns dels quals són partits implicats 
en la fallida catalana. 

La solució dels nostres problemes 
no és a Ítaca, sinó a les nostres mans: 
l’avenç de Catalunya dins d’Espanya i 
Europa. Recuperarem l’ambició i el seny 
que sempre ens han caracteritzat?

Via cap a la llibertat
Ja no hi ha marxa enrere. El procés que 
ha iniciat la ciutadania d’aquest país 
cap a la seva llibertat no té retorn. La 
Via Catalana cap a la Independència ha 
demostrat que la reivindicació indepen-
dentista avui uneix més que divideix la 
societat catalana. Catalans i catalanes 
de totes les edats i condició social, d’orí-
gens identitaris i lingüístics diversos es 
van desplegar al llarg de 400 quilòme-
tres, des del Voló fins a Vinaròs. 

El futur immediat és ple d’incerteses. 
La consulta per al 2014 és inajornable. 
No serà fàcil, l’Estat espanyol continua 
tancat i hi posarà totes les dificultats 
possibles. L’opinió internacional està a 
l’expectativa del que passarà al nostre 

país. Les opcions intermèdies ja fa temps 
que arriben tard: més bon finançament, 
reforma constitucional o estat federal 
no porten enlloc, ja que la ciutadania 
d’aquest país ja ha pres partit. Ara més 
que mai és l’hora de la política.

El Masnou va ser una festa. Des-
prés dels actes institucionals del dia 10 
i l’ofrena floral a la plaça de l’Onze de 
Setembre, en què van participar més de 
cinquanta entitats de la vila, vam om-
plir l’N-II de punta a punta del municipi. 
L’ambient festiu i familiar, l’acompanya-
ment de gegants, capgrossos, bastoners 
i tabalers van animar la Diada. L’orga-
nització i la dedicació dels membres 
de l’Assemblea Nacional Catalana del 
Masnou van demostrar la capacitat i la 

voluntat d’aquest procés cap a la inde-
pendència que hem endegat. També cal 
felicitar la tasca professional de la nostra 
policia municipal i també la dels mem-
bres de protecció civil.

Pels que som en la lluita indepen-
dentista des que tenim ús raó, veure 
tanta gent i tantes cares d’aquelles que 
penses que mai no ho hauries dit és una 
satisfacció encara més gran. No fa tants 
anys que la reivindicació independen-
tista era encara minoritària i perseguida. 
Ara és un projecte de present i de futur. 
Una proposta inclusiva que ha de rebut-
jar qualsevol mostra d’intolerància. Un 
projecte ciutadà basat en la voluntat 
dels ciutadans, de construir un país que 
volem lliure i just per a tothom.

Jaume 
oliveras 
Portaveu del 
Grup Municipal
d’ERC-Acord 
pel Masnou

Federico 
de las Heras 
Portaveu del 
Grup Municipal 
del PP

Frans avilés
Portaveu del 
Grup Municipal
del GIM
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afibromare
Suport a les persones afectades de fibromiàlgia

Afibromare es va fundar a finals de 
l’any 2005 –tot i que va ser el 2012 
quan es va donar l’empenta decisiva 
a l’entitat– amb l’objectiu d’informar i 
donar suport a les persones afectades 
de fibromiàlgia. En aquest sentit, la 
seva activitat consisteix a organitzar 
i realitzar activitats que tinguin com 
a finalitat la millora de la qualitat de 
vida de les persones malaltes i de les 
seves famílies, així com difondre infor-
mació sobre les activitats de l’entitat 
per tal que la ciutadania vagi adqui-
rint el grau de coneixement necessari 
sobre aquestes malalties. 

Actualment, tretze persones do-
nen forma a l’entitat, oferint suport 
personal i ajuda mútua. Al llarg de 
l’any, organitzen cursos i tallers que 
consideren que  poden ser de molta 
utilitat a les persones que pateixen 
aquestes malalties, com ara tallers de 
psicomotricitat, txi-kung, tècniques de 
relaxació, estiraments, automassatge, 
reiki, ioga, xerrades amb professionals, 
tallers de memòria…

El projecte més immediat de l’en-
titat és l’inici del nou curs, aquest 
octubre. És previst que l’inaugurin 
amb una conferència en què parti-
ciparan tots els professionals que 
col·laboraran amb l’entitat. Per 
al futur, Afibromare té com a fita 
aconseguir que tots els malalts de 
fibromiàlgia, fatiga crònica i ma-
lalties reumàtiques formin part de 
l’associació per tal de millorar el 
seu benestar i també el de les seves 
famílies. 

susanna 
borsot
Presidenta 

Quins són els símptomes principals 
de la malaltia? I quines són les difi-
cultats bàsiques amb què es troba 
la persona que la pateix?
La fibromiàlgia i la fatiga crònica són 
malalties que provoquen dolor mus-
cular, fatiga, rigidesa a les extremitats, 
trastorns de la son, astènia, trastorns in-
testinals, espasmes… La dificultat prin-
cipal és trobar un metge que cregui en 
aquesta malaltia i que no es trigui tant 
a fer-ne un diagnòstic correcte. 

Encara té problemes per ser reco-
neguda pel personal sanitari i per 
la societat?
Sí, hi ha metges que encara creuen 
que els malalts de fibromiàlgia som 
persones que ens queixem per quei-
xar-nos. I amb la societat i part dels 
familiars passa igual.  

Què és el primer que hauria de sa-
ber una persona afectada de fibro-
miàlgia?
Que és molt important que la seva 
vida continuï. Que surti de casa i es re-
lacioni amb altres persones, tot i que, 
evidentment, s’ha de moure dins de 
les seves possibilitats.

La medicina la diagnostica com a 
dolença crònica. O sigui, que no és 
possible curar-la? Es pot arribar a 
fer vida normal?
No és possible la cura, però se’n po-
den millorar molt els símptomes. Fer 
vida normal per als malalts és molt 
relatiu: depèn de com ens desper-
tem cada matí podem fer de més o 
de menys. Vivim el dia a dia.

La majoria de persones associades 
estan afectades per fibromiàlgia? I 
per què afecta majoritàriament les 
dones?
Sí, gairebé totes. Els investigadors no 
saben per què afecta més les dones 
que els homes. Es creu que pot tenir 
un component genètic.

Creu que s’investiga prou?
No, encara hi ha molt camí per fer.

Com contactar-hi
ESPAI CíVIC ELS VIENESoS 
Carrer de la Segarra, 12
Els dilluns, dimarts i dimecres, 
de 17.30 a 19 h.

Telèfons: 607 581 389  o 93 540 04 58 
(Tere) i 93 555 78 15 (Imelda) 
afibromaremasnou@gmail.com

Les activitats que organitza l’entitat serveixen per ajudar a millorar els símptomes provocats per la fibromiàlgia.

Tallers   
L’entitat orga-
nitza diversos 
tallers d’uti-
litat per a les 
persones que 
pateixen la 
malaltia

crÒnica   
Les persones 
afectades per 
aquesta ma-
laltia han de 
suportar una 
dolença cròni-
ca incurable

A
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aGEnDa.  Del 23 de setembre a l’1 de novembre

  SETEMBRE

  DIllUnS 23 
18 h / Els Vienesos

Tallers d’artesania 
a els Vienesos  

Creació de diferents manualitats 
durant tot un curs. Tan sols es pa-
guen els materials. Per a més in-
formació: 600 800 148, o a l’adreça 
electrònica: c.c.luzdelalba@live.com. 
Les places són limitades.
Cada dilluns, a les 20 h.
Ho organitza: Centre Cultural i de Lleure 
Luz del Alba

  Dimarts 24 

19 h / Els Vienesos

Taller d’escriptura creativa  
Fins al juny del 2014.
Ho organitza: Banc del Temps del Masnou

20.45 h / El Rebost dels Sentits 
(c. de Romà Fabra, 25)

maridatge de caves d’alta 
alella amb xocolates  

Tast amb productes artesans El Ro-
sal i xocolates Blanxart. Dins el marc 
de la Setmana del Vi DO Alella, l’es-
tabliment El Rebost del Sentits hi 
participa realitzant aquest tast. 
Cal fer inscripció. Preu: 10 euros.
Ho organitzen: Ajuntament del Masnou 
i DO Alella

  Dimecres 25 

14.30 h / Aula 3 de l’Edifici Centre

metodologies per 
vendre i millorar els 
nostres establiments 
i comerços  

Durada: 25 i 26 de setembre
Curs per conèixer les tendències 
actuals del mercat en el sector 
detallista i per trobar noves opor-
tunitats.
Ho organitza: Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament del Masnou

18 h / Sala polivalent de la 
Biblioteca Joan Coromines

Presentació del 
Programa start-Up 
catalonia  

Programa per a l’acceleració d’em-
preses.
Ho organitza: ACC1Ó i Ajuntament del Masnou

18 h / Can Malet (3a planta)

inscripcions als cursos 
i tallers 2013-2014 de 
l’associació de cultura, 
arts i artesania del 
masnou  

Inscripcions i matrícula els dies 25 i 
26 de setembre (Fil i agulla només 
el dia 26) de 18 a 20 h.
Ho organitza: Associació de Cultura, Arts i 
Artesania del Masnou

  Dijous 26

21.30 h / Vins i Divins 
(c. de Barcelona, 3)

música, vi i tapes  
Gaudeix d’una selecció de tapes i 
marida-les tu mateix amb vins DO 
Alella. Acompanyant les tapes i el vi 
es podrà escoltar, a més, la música 
de Vai e Ben Trio (bossa nova).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i DO Alella

  Divendres 27 
17.30 h / Espai Familiar “Ludoteca”

festa de la tardor  
El Centre Cultural i de Lleure Luz 
del Alba vol donar la benvinguda 
a la tardor amb molta gresca i 
diversió: tallers de pintura, música i 
xocolatada per als assistents.
Ho organitza: Centre Cultural i de Lleure 
Luz del Alba

18 h / Sala polivalent de la 
Biblioteca Joan Coromines

conferència inaugural 
del curs escolar 
2013-2014  

Acte d’inauguració oficial del curs 
2013-2014. Conferència titulada 
“L’alegria d’educar”, a càrrec de 
Josep Manel Marrasé, llicenciat en 
ciències químiques i doctor en so-
ciologia i ciències polítiques.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, 
amb la col·laboració de l’AEUM

De 18 a 20 h / Ca n’Humet, espai 
de trobada

Torneig de ping-pong per 
a joves de 12 a 35 anys  

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19.30 h / Sala Joan Comellas 
(Edifici Centre)

exposició i documental 
sobre miquel Villà  

Fins al 20 d’octubre. Exposició “Di-
buixos” i projecció del documental 
La meva vida és pintar. Dibuixos 
de Miquel Villà que pertanyen a la 
col·lecció d’Antonio Urrutia i docu-
mental dirigit per Meritxell Subirós 
Bosch. Presentarà l’acte Daniel 
Giralt-Miracle, crític d’art.
Ho organitza: Associació UNESCO el Masnou 
i Ajuntament del Masnou

20.30 h / Delicateca 
(Torrent de Vallmora, 16)

Tast de vins do alella 
i embotits ibèrics  

Tast guiat de diversos vins de la DO 
Alella i degustació de tapes d’em-
botits ibèrics de la Delicateca. Cal 
fer inscripció. Preu: 4 euros. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i DO Alella

  Dissabte 28 
De 18 a 20 h  / Ca n’Humet, espai 
de trobada

aplicacions dels 
dispositius mòbils  

Activitat per a joves a partir de 
12 anys
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / El Cullerot (c. de Sant Felip, 45)

Taller de plats elaborats 
amb vi do alella  

Classe dinàmica de cuina
La cuinera M. Pilar Ibern (Gavina) 
implica els participants en l’ela-
boració i la degustació de tots els 
plats. El protagonista comú de tots 
és el vi de la DO Alella.
Preu: 30 euros. Cal fer inscripció.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 
i DO Alella

22 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

Els productors  
El Grup d’Aficionats al Teatre (GAT) 
presenta, dins la programació 
de l’Espai Escènic Ca n’Humet, la 
comèdia musical de Broadway 
més gamberra! Un productor de 
Broadway en hores baixes coneix 
un comptable pusil·lànime que 
s’adona que amb un fracàs teatral 
es poden fer més diners que amb 
un èxit. Preu: 10 euros.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Diumenge 29 

11 h / Cementiri del Masnou 

Visita al cementiri 
del masnou. Un museu 
a l’aire lliure  

Celebració de les Jornades Europees 
de Patrimoni a Catalunya. L’activitat 
proposa apropar-se a l’obra d’escul-
tors, artistes  o arquitectes destacats 
que van treballar al Masnou sota 
l’encàrrec de famílies importants.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 

17 h / Carrer de Sant Rafael

festa de sant rafael  
Celebració de la diada de Sant 
Rafael. Jocs tradicionals de carrer i 
bitlles catalanes, amb xocolatada 
per als infants.
Ho organitza: Associació de Veïns 
de Sant Rafael 

19 h / Gent del Masnou

diumenge amb lletres  
Vetllada artística, amb monòlegs 
còmics, música, cant, fragments 
teatrals, dansa, contes, poesia... 
A càrrec del grup Rauxa.
Ho organitza: Grup RAUXA de Gent del Masnou

19 h / Can Malet (planta baixa)

concert de la coral 
infantil Unesco  

Els nens i nenes cantaires d’aquesta 
jove coral oferiran un repertori de 
cançons.
Ho organitza: Associació UNESCO del Masnou

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

Els productors  
El Grup d’Aficionats al Teatre (GAT) 
presenta, dins la programació 
de l’Espai Escènic Ca n’Humet, la 
comèdia musical de Broadway més 
gamberra! Preu: 10 euros.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

 oCTUBRE

  Dimarts 1 
9.30 h / Aparcament d’Amadeu I

deixalleria mòbil  
Fins al 6 d’octubre de 2013
 Ho organitza: Ajuntament del Masnou

16 h / Aula 3 de l’Edifici Centre

Taller per emprendre 1: 
el naixement de 
l’empresa  

Els dies 1 i 3 d’octubre.
Taller per treballar tots els aspectes 
previs a la creació d’una empresa. El 
fil conductor serà el pla d’empresa.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Els Vienesos

conferència: “beneficis 
de l’aigua de mar”  

Xerrada a càrrec d’Oriol Arnal, repre-
sentant de la Fundació Aqua Maris.
Ho organitza: Banc del Temps del Masnou

  Dimecres 2 
19 h / Biblioteca Joan Coromines

Presentació d’un 
col·leccionable de fotos 
antigues del masnou  

L’Abans: Recull gràfic del Masnou 
(1900-1975)
El llibre està compost d’imatges i 
de text històric. Els autors són Mar-
ta Roig i Miquel A. Rico. Està inte-
grat per 50 fascicles, que es podran 
adquirir setmanalment als punts 
de venda de premsa del municipi. 
Incorporarà aproximadament unes 
mil imatges.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 
i editorial Efadós

19.30 h / Gent del Masnou

classe oberta de lindy 
hop (swing)  

Ho organitza: LindyHop.cat - Escola de Ball

  Dijous 3 
21.30 h / La Cuina dels Capitans 
(port del Masnou)

els sons del vi
experiència sensorial  

Experiència que combina el vi DO 
Alella, la gastronomia local i la mú-
sica. Un maridatge que ha inspirat 
un grup de músics del Maresme 
en funció de cada maridatge. Cal 
fer reserva.
Preu: 42 euros
Ho organitza: Ajuntament del Masnou-DO Alella

  Divendres 4 
18 h / Biblioteca Joan Coromines

l’Hora del conte
Marramiiaouu  

Hora del Conte per a nens i nenes a 
càrrec de Montserrat Mas.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

20.30 h / Delicateca 
(Torrent Vallmora, 16)

Tast de vins do alella 
i embotits ibèrics  

Tast guiat de diversos vins de la DO 
Alella i degustació de tapes d’em-
botits ibèrics de la Delicateca. Cal 
fer inscripció.
Preu: 4 euros.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i 
DO Alella

22 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

Els productors  
El Grup d’Aficionats al Teatre (GAT) 
presenta, dins la programació 
de l’Espai Escènic Ca n’Humet, la 
comèdia musical de Broadway 
més gamberra! Un productor de 
Broadway en hores baixes coneix 
un comptable pusil·lànime que 
s’adona que amb un fracàs teatral 
es poden fer més diners que amb 
un èxit. Preu: 10 euros.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dissabte 5 
17.30 h / Espai Familiar “Ludoteca”

danses tradicionals 
amb la música d’acordió  

Activitat familiar en què infants 
i adults podran aprendre i ballar 
danses tradicionals acompanyades 
per la música d’un acordió.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20 h / Vins i Divins 
(c. de Barcelona, 3)

Vins escènics: 
maridatge de teatre i vi.
Un moment, una 
escena, una sensació  

Tast d’esquetxos teatrals amb el 
vi DO Alella que més s’hi escau. 
Textos d’Elisenda Guiu. El vi no tan 
sols pot acompanyar un plat, sinó 
també un moment, una escena, 
una sensació.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i 
DO Alella

22 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

Els productors  
El Grup d’Aficionats al Teatre (GAT) 
presenta, dins la programació 
de l’Espai Escènic Ca n’Humet, la 
comèdia musical de Broadway més 
gamberra! Preu: 10 euros.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Diumenge 6 
10 h / Casino del Masnou

17a diada de salut 
mental  

Durada: Tot el dia, fins a les 20 h
La finalitat de l’activitat és fer pre-
sent el col·lectiu de persones amb 
problemàtiques de salut mental en 
la comunitat, compartir un dia d’es-
barjo i companyonia amb la pobla-
ció, i fer difusió d’aquest recurs.
Ho organitza: ESQUIMA
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10.30 h / Plaça de l’Església

itinerari: al masnou 
fem les amèriques  

Activitat dins de la IV Setmana 
de Vi DO Alella. Passejada guiada 
pel Masnou que transportarà els 
participants a l’època dels indians, 
mariners i pescadors. L’activitat 
culminarà amb un tast de vi El 
MasnoVi, gentilesa de La Cuina 
dels Capitans. Cal fer inscripció 
al 93 557 17 60. Més informació: 
p.economica@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i 
DO Alella 

11 h

cercavila de la colla 
de diables del masnou  

Els Diables surten de l’Altell de les 
Bruixes i fan un recorregut pel po-
ble acompanyant la població fins al 
Pati del Casino, on se celebra la 17a 
Diada de la Salut Mental.
Ho organitza: ESQUIMA

11 h / Plaça dels Països Catalans

Trobada de gossos  
Desfilada dels gossos en adopció 
d’ADAM, actuació musical, entre-
teniment per a infants, paradeta, 
sorteig de regals i pica-pica per a 
tothom.
Ho organitza: ADAM

13.30 h / Pati del Casino 

enlairada de globus  
Dins dels actes de la 17a Diada de 
la Salut Mental. Enlairada de globus 
amb els desitjos dels participants.
Ho organitza: ESQUIMA

17.30 h / Pati del Casino

Xocolatada solidària  
Dins dels actes de la 17a Diada de 
la Salut Mental.
Ho organitza: ESQUIMA

18 h / Pati del Casino

si el cai llora
actuació musical  

Dins de la 17a Diada de la Salut 
Mental. Concert de flamenc a càr-
rec del Cai llora.  
Ho organitzen: ESQUIMA i el Cai

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

Els productors  
El Grup d’Aficionats al Teatre (GAT) 
presenta, dins la programació 
de l’Espai Escènic Ca n’Humet, la 
comèdia musical de Broadway més 
gamberra! Preu: 10 euros.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dimarts 8 
16 h / Aula 3 de l’Edifici Centre

Taller per emprendre 2: 
fiscalitat i tràmits  

Els dies 8 i 10 d’octubre.
Definir conceptes bàsics, explicar 
els tràmits que cal fer i ajudar en la 
gestió aquelles persones que volen 
establir-se com a treballadores 
autònomes.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h / Els Vienesos 

Gestió de la comunicació: 
xarxes socials, 
comunicació 2.0
Taller per a entitats  

Taller per a entitats municipals de 
xarxes socials. Recursos per gestio-
nar la comunicació d’una associa-
ció. Cal inscripció prèvia. Per a més 
informació: participaciociutadana@
elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18.30 h / Sala polivalent de la 
Biblioteca Joan Coromines

 “sense ànim d’ofendre”  
Conferència a càrrec de Jaume 
Soler i Mercè Conangla (psicòlegs), 
seguida d’un col·loqui obert a la 
participació del públic.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

  Dimecres 9 
Complex Esportiu Municipal

Taller per a dones: 
aprenent a defensar-me  

Taller per aprendre algunes mesures 
de protecció i defensa en situacions 
d’assetjament o agressió. Taller de 
vuit sessions. Informació i inscripci-
ons al CIRD. Tel. 93 557 18 70.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

15 h / Aula 3 de l’Edifici Centre

calcular la caixa 
mínima diària per 
sostenir el negoci  

Curs per a establiments comercials
per saber calcular el nombre de 
vendes diàries necessàries per fer 
sostenible el nostre negoci. Més 
informació a p.economica@elmas-
nou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Biblioteca Joan Coromines

 “catalunya 2020, una 
oportunitat de futur”  

Conferència a càrrec de Joan 
Castillo
Castillo, enginyer especialitzat en 
planificació estratègica, afirma que, 
si volem ser alguna cosa el 2020, 
hem de començar pensant que, en 
el futur, el món serà com és avui, 
no com era ahir.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

  Divendres 11 
17.30 h / Espai Familiar “Ludoteca”

Juguem, jugant...  Jocs 
populars i tradicionals  

Ho organitza: Centre Cultural Luz del Alba 

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Trobades amb... sònia 
Hernández. Presentació 
del llibre La propagación 
del silencio  

Sònia Hernández (Terrassa, 1976), 
resident al Masnou, parlarà del seu 
recull de contes La propagación del 
silencio i de la seva obra en general. 
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

19.30 h / Pl. de Marcel·lina 
de Monteys

botifarrada 
a la Hispanitat  

Ho organitza: Colla de Diables del Masnou, 
amb el suport d’altres entitats

  Dilluns 14 
16 h / Aula 3 de l’Edifici Centre

Taller per emprendre 3: 
màrqueting, punt 
de partida  

Els dies 14 i 16 d’octubre
Curs per definir un pla de màrque-
ting i donar-se a conèixer sense fer 
una gran despesa.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h / Els Vienesos

Taller de pintura 
i dibuix per a adults  

També els dies 17 i 24 d’octubre.
Taller de pintura i dibuix per provar 
les activitats per a adults del curs 
2013-2014.
Ho organitza: ADAC

  Dimarts 15 
7 h / Carcí i Perigord

sortida al carcí 
i el Perigord  

Durada: 6 dies.
Informació i reserves: Casal de Gent 
Gran Can Malet (ptge. de Marià 
Rossell, 2. Tel. 93 555 47 26).
Ho organitza: Casal de Gent Gran 
Can Malet

9.30 h / Torrent Can Gaio

deixalleria mòbil  
Fins al 20 d’octubre de 2013
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18.30 h / Sala polivalent de la 
Biblioteca Joan Coromines

conferència:
 “la presó al llarg del 
segle XX”  

Conferència a càrrec de César Lo-
renzo (doctor en història per la UB), 
seguida d’un col·loqui obert a la 
participació del públic.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

  Dijous 17 
19 h / Biblioteca Joan Coromines
Tipus: Literatura

contes per a adults
Historias de mujeres 
de ojos grandes  

Adaptació de relats de l’escriptora 
mexicana Ángeles Mastretta 
amanits amb boleros de tota la 
vida. Dins el festival de contes 
Multipolar, per a públic adult a les 
poblacions del Maresme. Martha 
Escudero, veu. Miguel Ramón, 
guitarra.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

  Divendres 18 
18 h / Biblioteca Joan Coromines

l’Hora del conte
¡Americantos 
y latincuentos!  

A càrrec de Rubén Martínez Santa-
na. Contes i cançons d’autors llati-
noamericans per a nens i nenes.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

19 h / Biblioteca Joan Coromines

“Transparència i bon 
govern”  

Conferència a càrrec de Carles Ramió 
Matas, catedràtic de ciència política 
de la Universitat Pompeu Fabra.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dissabte 19 
10 h / Edifici Centre (aula número 
3, 1a planta)

Taller: Tècniques de 
muntatge de bijuteria  

Els materials que s’utilitzen són 
pedres semiprecioses, fornitures 
de metall, cuir, etc. Últim dia 
d’inscripció: 16 d’octubre. Horari: 
de 10 a 14 hores. Inscripció per 
correu electrònic: lacolladelhort.
elmasnou@gmail.com; http://
lacolladelhort-elmasnou.blogs-
pot.com.es/p/tallers-monografics.
html
Ho organitza: La Colla de l’Hort

10 h / Plaça de l’Església 

festa Pro càritas 
el masnou  

Recollida d’aliments. Hi haurà actu-
acions musicals, diables, tabalers, 
teatre, ball, etc. Fins a les 22 h.
Ho organitzen: Diverses entitats de la vila

19.19 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Neofòbia  
L’art contemporani vist per tres 
artistes (tertúlia performance). A 
càrrec de Victòria Pujadas, Norber-
to Sayegh i Pepe Jiménez Espejo.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19.30 h / Espai Familiar “Ludoteca”

Tallers de la tardor  
A partir de diferents tipus de mate-
rials (material reciclat, materials de 
la natura i material plàstic) es rea-
litzaran tallers manuals relacionats 
amb la tardor.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Diumenge 20 

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Primer amor, de samuel 
beckett, amb Pere 
arquillué  

Pere Arquillué interpreta l’obra en 
què l’escriptor irlandès Samuel Bec-
kett fa una monstruosa descripció 
del primer amor. Preu: 10 euros
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dimarts 22 
16 h / Aula 3 de l’Edifici Centre

Taller per emprendre 4: 
l’entrevista comercial  

Els dies 22 i 24 d’octubre.
Curs per millorar l’efectivitat comer-
cial treballant l’elecció del client 
potencial, la concertació i la prepa-
ració de l’entrevista, la gestió de la 
visita, i el tancament de la venda.
 Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18.30 h / Sala polivalent de la 
Biblioteca Joan Coromines

 “salvador espriu, la 
vigent lucidesa”  

Conferència a càrrec de M. Carme 
Roca (llicenciada en història i 
escriptora), seguida d’un col·loqui 
obert a la participació del públic.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

  Dimecres 23 
CIRD. Espai Casinet

Taller per a dones: 
entre dones  

Taller de creixement i apoderament 
personal per trobar eines i recur-
sos per al desenvolupament de 
l’autonomia i les actituds positives 
de les dones. Taller de sis sessions. 
Informació i inscripcions al CIRD. 
Tel. 93 557 18 70.  
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

15 h / Aula 3 de l’Edifici Centre

recursos gratuïts a 
internet: programaris 
de caixa i TPV  

Curs per a establiments comercials
Curs per saber quins programaris 
de control de caixa i TPV gratuïts 
hi ha a Internet. Més informació a 
p.economica@elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlies literàries
comentari del llibre 
Un sombrero lleno de 
cerezas  

Club de lectura. Maria Carme Roca 
conduirà la tertúlia literària sobre el 
llibre de l’escriptora italiana Oriana 
Falacci, que narra la història de la 
seva pròpia saga familiar.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

  Dijous 24 
19 h / Biblioteca Joan Coromines

concert de dídac 
rocher: El Minotaure 
i Teseu  

Poemes de Salvador Espriu per 
celebrar el Dia de la Biblioteca.
La Biblioteca Joan Coromines vol 
celebrar el Dia de la Biblioteca en 
el marc de l’any de Salvador Espriu 
amb un concert de Dídac Rocher, 
que presenta el seu celebrat disc 
El Minotaure i Teseu.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines
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aGEnDa.  Del 23 de setembre a l’1 de novembre

  Divendres 25 
18 h / Biblioteca Joan Coromines

l’Hora del conte, 
festival munt de mots
Niños de cuento  

Activitat programada en el marc 
del Festival Munt de Mots, un fes-
tival de narració oral de Barcelona 
que celebra la quarta edició del 19 
al 26 d’octubre. 
Amb la narradora Irma Borges 
(Veneçuela).
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

19.30 h / Can Malet (2a planta)

conferència: 
“la ruta de la seda”  

Conferència a càrrec d’Àngel 
Morillas, especialista en patrimoni 
mundial de la UNESCO.
Ho organitza: Associació UNESCO 
del Masnou, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament del Masnou

19.30 h / Sala de Conferències 
d’Els Vienesos 

Presentació del còmic 
Rosa y Javier  

Presentació del còmic Rosa y Javier, 
sobre com afrontar l’addició a les 
drogues d’un fill. Basat en fets reals. 
Ho organitza: Associació La Fulla, en ajuda 
contra les drogodependències

  Dissabte 26 

ruta literària de 
salvador espriu per 
arenys de mar (guiada)  

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària

9.30 h / Biblioteca Joan Coromines

la Guerra de successió 
i les seves conseqüèn-
cies: el segle XViii 
al maresme  

VII Trobada d’Entitats de Recerca 
Local i Comarcal del Maresme

Activitat oberta. Cal confirmar 
l’assistència a la trobada i al dinar 
abans del dia 14 d’octubre al te-
lèfon 93 557 18 30 o bé a museu.
nautica@elmasnou.cat.
Ho organitza: Arxiu Comarcal del Maresme, 
Institut Ramon Muntaner, Coordinadora de 
Centres d’Estudis de Parla Catalana, Ajunta-
ment del Masnou

16.30 h / Museu Municipal 
de Nàutica

Visita teatralitzada 
al museu municipal 
de nàutica  

A càrrec del Grup d’Aficionats al 
Teatre (GAT).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h / Biblioteca Joan Coromines

“la Guerra de successió 
a catalunya”  

Conferència a càrrec d’Agustí Alco-
berro, director del Museu d’Història 
de Catalunya. Amb motiu de la VII 
Trobada d’Entitats de Recerca Local 
i Comarcal del Maresme.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Diumenge 27 
18 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre familiar
Tot bufant  

Espectacle dedicat als instruments 
de vent en el sentit més ampli de la 
paraula, és a dir, tot allò que es pot 
fer sonar gràcies al vent. Espectacle 
totalment participatiu, adreçat al 
públic familiar, recomanat a partir 
dels 5 anys.
Preu: 3 euros
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Gent del Masnou

diumenge amb lletres  
Vetllada artística, amb monòlegs 
còmics, música, cant, fragments 
teatrals, dansa, contes, poesia... 
A càrrec del grup Rauxa.
Ho organitza: Grup Rauxa de Gent 
del Masnou

  Dimarts 29
9.30 h / Pau Casals

deixalleria mòbil  
Fins al 3 de novembre de 2013
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dimecres 30 
18.30 h / Biblioteca Joan 
Coromines

Taller de còmic a la 
biblioteca  

Taller de còmic per a joves, amb 
motiu de la celebració del XIX Saló 
del Manga. Places limitades. Cal 
inscripció prèvia.
Ho organitza: Llibreria C de Còmic 
i Biblioteca Joan Coromines

19 h / Els Vienesos 

la banca i els seus 
productes  

Dins el cicle de xerrades d’interès 
comú. A càrrec d’un tècnic d’AICEC-
ADICAE (Associació d’Usuaris de 
Bancs, Caixes i Assegurances de 
Catalunya). Amb el suport del 
Departament de Consum de Dipu-
tació de Barcelona.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dijous 31 
19.30 h / Espai Familiar “Ludoteca”

la castanyera  
La vella Maria la Castanyera vindrà 
a portar les castanyes torrades als 
infants.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19.30 h / Plaça d’Ocata

castanyot 2013  
Cercavila pels carrers, disfressats 
de Halloween, acompanyats pels 
tabalers de la Colla de Diables, i a 
l’Altell de les Bruixes es repartiran 
castanyes. Mentre se’n mengen, 
s’explicaran contes a la vora 

del foc i, al final, música per a 
tothom. 
Ho organitza: Colla de Diables del Masnou

19.30 h / Bar Restaurant Blau

V Jornades de fotografia 
creativa del masnou  

Visita a l’exposició col·lectiva de 
la FEM “La foto de mi vida”, i visio-
nament de la pel·lícula Tango, de 
Carlos Saura.
Ho organitza: Associació Fotogràfica 
del Masnou (FEM)

  noVEMBRE

  Divendres 1 
19.30 h / Sala Joan Comellas 
(Edifici Centre)

Presentació de les V 
Jornades de fotografia 
creativa del masnou  

Presentació de les V Jornades de Fo-
tografia Creativa amb la inauguració 
de l’exposició fotogràfica de Carlos 
Saura, amb la presència de l’autor 
i d’Esteban Rimbau, director de la 
Filmoteca de Catalunya. A continua-
ció, hi haurà una taula rodona.
Ho organitza: Associació Fotogràfica 
del Masnou (FEM)

  altres informacions
Informació sobre els cursos 
i tallers 2013-2014 de 
l’Associació de Cultura, Arts 
i Artesania del Masnou
Cuina (Magda Corchs: 93 555 12 
82/628 337 520); Fil i agulla (Fina 
Marín: 93 555 37 52); Ioga i Pi-
lates (Marta Díaz: 645 894 306); 
Pintura i dibuix (Neus Francesch: 
627 451 237); Anglès dinàmic 
(Elena Matzkin: 630 319 921); Art 
plàstic creatiu (Victòria Pujadas: 
667 070 726); Restauració de 
mobles, marqueteria i estampació 

(Lluïsa Domínguez: 93 555 28 
03/654 235 050); Patchwork i 
complements (Piti Poch 669 761 
905); Tècniques de muntatge i 
bijuteria (Semka Guso 645 042 
212) Gestalt - PNL, comunicació 
i expressió (Elena Matzkin: 630 
319 921); Taller d’scrapbook i 
l’art de l’origami (Meritxell Soler: 
600 017 059); Composicions 
amb flors seques i naturals (Toni 
Pintat: 93 555 26 54/ 617 336 
461) i Escriptura creativa (Lola 
Andrade: 636 176 214).

Exposicions de les V Jornades 
de Fotografia Creativa del 
Masnou
Ho organitza: Associació Foto-
gràfica del Masnou (FEM)
A partir del 31 d’octubre i fins al 
24 de novembre.
Exposició fotogràfica de Carlos 
Saura a la sala Joan Comellas de 
l’Edifici Centre. “La ira de las pa-
redes”, de Jordi Roma, al vestíbul 
del Museu Municipal de Nàutica. 
“Escribiendo con luz”, d’Eduard 
Gisbert, al bar restaurant Dit i 
Fet. “Fotos poco conocidas de 
gente muy conocida”, d’Héctor 
Zampaglione, al bar restaurant 
Àgora. Exposició d’un autor per 
confirmar a la sala d’exposicions 
de l’Espai Casinet. “La foto de mi 
vida”, exposició col·lectiva de la 
FEM al bar restaurant Blau.

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

Divendres, dissabtes  
i vigíliesEl Masnou
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