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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

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

consulteu ELS preus anticrisi

!

Vine a festejar aquest Nadal amb nosaltres

El Restaurant la Santa t’ofereix els millors menús per aquestes festes
Podeu consultar els menús a la nostra pàgina web

Menús de Nadal per només 40 €
LA NIT DE NADAL · DIA DE NADAL
SANT ESTEVE · NIT DE CAP D’ANY · ANY NOU
DIA DE REIS
MENÚ DEL DIA DE NADAL
Aperitiu

Principals

Postres

Vol-au-vent tebi amb mousse d’escórpora
Torradetes amb confitura de ceba i foie mi-cuit
Gambes vermelles saltades
amb picada tradicional

Filet de bou a la planxa amb foie
i reducció de Porto
o
Espatlla de cabrit al forn a l’estil tradicional
(supl.)
o
Capó de corral a la catalana amb poma,
panses, prunes i fruits secs
o
Bacallà confitat amb ceps i salsa de tòfona blanca
o
Suprema de lluç al cava do alella
i gamba vermella xl d’Arenys

Sorbet de llimona amb fruita fresca
o
Sopa freda de pinya amb gelat de coco
o
Crema catalana amb coulis de gerds
o
Pastisseria de la casa

Entrant
Sopa de Nadal amb galets, pilotetes
i parmesà

PORT esportiu DEL MASNOU, local 74-75 - El Masnou
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Begudes no incloses
Servei de taula i pa inclòs
Preu: 40,00 €
(iva 10% inclòs)
Places limitades

Reserves al tel. 93 555 77 03 - www.lasantarestaurant.com

CARTA DE
L’ALCALDE

Pere Parés
Alcalde

Telèfons d’interès
Informació
Ajuntament
93 557 17 00

Els ajuntaments no som els culpables
El projecte de reforma de l’Administració local (LRSAL) que s’està tramitant actualment a les
Corts no és la solució als problemes dels nostres ajuntaments. Malgrat que aquesta iniciativa legislativa es vulgui presentar com una revisió dels nivells competencials i un suposat
estalvi econòmic de l’Administració local, es tracta, en el meu criteri, d’una involució i una
recentralització del règim local, que tindrà conseqüències socials en forma de més desigualtats i un deteriorament dels serveis que ens afectarà a tots nosaltres, ja que, a més, busca la
reducció radical de la capacitat de prestació de serveis i competències, com per exemple,
les d’educació, sanitat i serveis socials.
Si la voluntat és reduir els costos, caldria començar per la mateixa Administració de l’Estat, ja
que representa el 53% del conjunt de la despesa pública global i el 65,9% del deute públic,
mentre que les comunitats autònomes tenen el 33% d’aquest conjunt i el 15,9 % del deute
públic global. És evident que aquestes dades reflecteixen que la reforma de l’Administració
local no és la solució al problema estructural del sector públic, del dèficit ni del deute públic.
L’Administració de l’Estat és la principal responsable del deute i, en canvi, no ha afrontat cap
reforma important de la seva pesada estructura.
Si es vol racionalitzar l’Administració, caldria començar per fer tisorada a algunes administracions centrals, com per exemple els ministeris, que han transferit algunes competències
a les comunitats autònomes.
No puc més que rebutjar el projecte actual si no hi ha un canvi en els continguts que fins a
aquest moment es coneixen.
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tarda de circ a Ca
n’Humet va ser un
èxit de participació.
Foto: Gerard Poch.
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ACTUALITAT

L’Ajuntament renova i amplia
la seu electrònica per fer més
propera l’Administració

RAÜL ANDREU

Més oberta i accessible les vint-i-quatre hores del dia els set dies de la setmana

Alguns dels tràmits que es fan a l’OAC ja es poden gestionar des de casa.

D

es del 14 d’octubre, la seu
electrònica de l’Ajuntament té una nova imatge i
ha ampliat els seus serveis,
amb l’objectiu d’impulsar l’administració electrònica i, així, crear una
administració més oberta i accessible,
les vint-i-quatre hores del dia i els set
dies de la setmana.
Aquest canvi no suposa cap perjudici per als usuaris, ja que poden
continuar fent els mateixos tràmits
electrònics que realitzaven fins ara, és
a dir, l’obtenció d’un justificant de residència o convivència, o la presentació d’una comunicació d’incidències a
la via pública, una instància genèrica,
o bé una queixa o un suggeriment.
El canvi més notable que hi trobaran els usuaris és el disseny, ja que
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s’ha optat per una composició més
senzilla i que facilita la navegació, i
una localització àgil de la informació i
els continguts que es necessiten. Amb
els avenços realitzats, a més a més de
poder fer aquests tràmits amb més
facilitat, s’han introduït nous continguts d’interès per a la ciutadania que
contribueixen a millorar i agilitzar la
seva relació amb l’Ajuntament. Un
exemple és l’ampliació dels continguts de la Carpeta ciutadana, un espai
al qual poden accedir totes les persones usuàries que ja tenen un certificat
d’identitat electrònica (ja sigui el DNI
electrònic o qualsevol altre certificat
electrònic). En aquesta carpeta, el ciutadà que hi accedeixi pot comprovar
l’estat dels tràmits i d’altres procediments administratius que tingui en

DISSENY

S’ha optat per
una composició
més senzilla i
que facilita la
navegació

marxa. A més a més, des d’aquest nou
espai també és possible fer el pagament dels rebuts que gestiona l’Ajuntament via electrònica o modificar
les dades bancàries personals de què
disposa l’Ajuntament, les dades de
contacte i fins i tot consultar les dades
d’empadronament amb la possibilitat
d’emetre un volant d’empadronament
al moment.
Aquest canvi s’emmarca en el procés de modernització que s’està duent
a terme amb la voluntat de facilitar
l’accés de la població a l’Administració.
L’antiga seu electrònica es va engegar
el 2010, com a resposta als nous plantejaments imposats per la Llei 11/2007,
de 22 de juny, d’accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics (LAECSP).
Aquesta legislació reconeix el dret de
les persones a relacionar-se amb les
administracions públiques per mitjans
electrònics i vetlla per la modernització de l’Administració per donar la
millor resposta, segons els principis
d’eficàcia i eficiència.
Passos cap a la simplificació administrativa
Els treballs per aconseguir una veritable modernització i una resposta satisfactòria per a una ciutadania cada
dia més acostumada a conviure amb
les noves tecnologies s’han accentuat
els darrers dos anys. Des del Departament d’Administració Electrònica
s’ha treballat conjuntament amb el
Consorci Administració Oberta de
Catalunya (AOC) i d’aquests esforços s’han obtingut ja diversos fruits.
Per exemple, des del mes de març,
s’han simplificat molts procediments
administratius, de manera que es
compleixen altres drets reconeguts al
ciutadà en la llei esmentada. També
se l’eximeix d’aportar la documenta-

La Carpeta ciutadana
La Carpeta ciutadana és un servei de
l’Ajuntament del Masnou que permet a
qualsevol ciutadà fer tràmits i consultes
d’una manera àgil i còmoda sense necessitat de desplaçar-se a les dependències
municipals.
A través d’Internet, les 24 hores del dia,
aquest servei permet consultar la informació personal relacionada amb el padró d’habitants o amb l’estat dels tributs
municipals, imprimir tríptics de pagament i realitzar tràmits administratius,
entre altres gestions.

ció necessària per a la tramitació dels
procediments en què ell és l’interessat quan aquesta informació ja està
en poder de les mateixes administracions. Només cal que el ciutadà autoritzi l’Ajuntament del Masnou per
a la consulta de dades en la instància
corresponent i no ha d’adjuntar cap
document a la sol·licitud. A dia d’avui,
hi ha donats d’alta disset serveis,
entre d’altres, l’AEAT, TGSS, ICASS i
l’INEM, la qual cosa suposa que en la
tramitació de diversos procediments,
amb l’autorització expressa del ciutadà, es poden sol·licitar a l’Agència Tributària dades sobre la declaració de
l’IRPF o realitzar verificacions d’identitat a la Direcció General de Policia o
consultar el títol de família nombrosa
o monoparental. D’aquesta manera,
es procura una millora evident en el
servei a les persones i se simplifiquen
les gestions necessàries per realitzar
un tràmit. Els últims sis mesos, l’Ajuntament ha realitzat més de 3.500 consultes d’aquest tipus, la qual cosa, en
altres circumstàncies, hauria suposat
que el ciutadà hauria d’haver aportat
molta documentació en paper.
Entitat de registre idCat
Per avançar eficaçment en la relació
entre ciutadania i Administració, i
d’una manera que asseguri tots els
drets dels ciutadans, cal un pas previ
imprescindible: l’obtenció d’un certificat digital, és a dir, el document que
acrediti d’una manera segura la identitat i la integritat de l’individu que
interactua amb l’Administració per
Internet. El DNI electrònic pot exercir
com a certificat d’aquest tipus, però
n’hi ha d’altres, com ara l’idCAT, que
s’atorga des del CATCert, una marca
del Consorci Administració Oberta de
Catalunya (AOC).

LLEI

La legislació
vigent vetlla
per la modernització de
l’Administració
idCAT

A partir del
novembre,
l’Ajuntament
emetrà i gestionarà el certificat d’identitat
digital

Gràcies a totes les tasques dutes a
terme amb la voluntat d’apropar
els serveis a la població, l’Ajuntament s’ha adherit al conveni amb
l’Agència Catalana de Certificació i
se l’ha reconegut com a entitat de
registre d’idCAT. És a dir, que a partir
de mitjan novembre, l’Ajuntament
del Masnou emetrà i gestionarà
el certificat d’identitat digital a les
persones que el sol·licitin, i així les
dotarà d’una eina per poder realitzar
tràmits en línia amb l’Administració i
impulsar l’administració electrònica.
Amb aquest certificat idCAT, ja és
possible fer qualsevol gestió de les
que estiguin disponibles a les seus
electròniques de qualsevol de les
administracions públiques, estatals,
autonòmiques i locals.

Què és
l’IdCAT?
L’idCAT és el certificat
digital reconegut de
CATCert que garanteix
la identitat dels ciutadans a Internet per mitjans electrònics
amb diferents administracions i, a més,
assegura la integritat de les dades, així
com, si escau, la seva confidencialitat.
Va adreçat a totes aquelles persones que
vulguin dur a terme tràmits telemàtics
segurs amb les administracions locals,
autonòmiques i/o estatals.

Què és
la seu
electrònica?
El dret a relacionar-se i comunicar-se per
mitjans electrònics amb les administracions públiques comporta la necessitat
de definir clarament una seu administrativa en el món digital, on els ciutadans puguin accedir a la informació i als
serveis de l’administració titular amb les
mateixes garanties amb què ho farien a
la seu física.
La seu electrònica s’ha de dotar de mesures jurídiques, organitzatives i tècniques que garanteixin que els continguts
i els serveis s’hi presten sota els principis de publicitat oficial, responsabilitat,
qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat, interoperabilitat, i
d’identificació i autenticació.

S’hi pot accedir
des de la pastilla
habilitada a
la pàgina web
municipal o directament des de
https://www.seu.
cat/elmasnou

Sílvia Folch

Regidora d’Atenció
Ciutadana

Des de l’inici del mandat, s’ha treballat en ferm per fer més propera
i accessible l’Administració als ciutadans, i les decisions que s’han pres
demostren aquesta clara intenció
de millora. La dotació de personal
qualificat per portar a terme l’administració electrònica, l’adhesió
amb diferents convenis amb altres
administracions, la incorporació de
serveis que agilitzen tràmits al ciutadà, la possibilitat d’emetre certificats
d’identitat digital, entre d’altres, són
el resultat d’aquest impuls, del qual
estic molt satisfeta. És cert, però, que
el camí és llarg i que encara ens queda molt recorregut.

L’administració titular ha d’assumir la
responsabilitat sobre la integritat, la
veracitat i l’actualització de la informació i els serveis als quals es pot accedir.
Continguts:
• Sobre la seu: Inclou tota aquella informació referent a les característiques i
la regulació de la seu electrònica, dels
seus continguts i dels serveis als quals
es pot accedir.
• Informació pública: Sota aquest concepte genèric s’engloba tota la informació que ha d’estar disponible per
als ciutadans, ja sigui en tràmits específics d’informació pública, informació
de caràcter general que ha d’estar a
disposició dels ciutadans, els butlletins
oficials, la publicació electrònica dels
taulers d’anuncis, etc.
• Tramitació i gestions: Aglutina l’accés a
la realització de tràmits disponibles en
format electrònic i els sistemes que permeten l’accés a informació que per la
seva naturalesa requereix identificació
prèvia (estat de l’expedient, notificacions electròniques, dades de perfil, etc.).
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INSTITUCIONAL

Plens dels mesos de setembre i octubre
Punts aprovats a la sessió del setembre
El Ple de l’Ajuntament, a la
sessió del 26 de setembre, va
sotmetre a votació els punts
següents:
• Festes locals per a l’any 2014.
Aprovades per unanimitat.
• Ratificació del Decret d’Alcaldia
del 12 d’agost de 2013, pel qual
es va desestimar el recurs de reposició interposat per l’empresa
Transports Urbans del Masnou,
SL, contra l’acord del Ple de
l’Ajuntament de data 20 de juny
de 2013, en virtut del qual es van
aprovar els comptes d’explotació del contracte de concessió

del servei públic de transport
urbà del municipi corresponents als anys 2012 i 2013 i les
regularitzacions dels comptes
d’explotació corresponents als
anys 2009 a 2013. Aprovada per
unanimitat.
• Ratificació del Decret d’Alcaldia del 9 de juliol de 2013, pel
qual es va aprovar l’addenda al
conveni d’adhesió del servei de
transport urbà del Masnou al
sistema tarifari integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità.
Aprovada amb els vots a favor
de CiU (7 vots), ERC (3 vots), PSC
(4 vots), PP (2 vots), GIM (1 vot)

i la regidora no adscrita, i l’abstenció d’ICV-EUiA (3 vots).
• Aprovació del compte general
corresponent a l’exercici 2012.
Va rebre els vots a favor de CiU (7
vots), ERC (3 vots) i GIM (1 vot), i
l’abstenció del PSC (4 vots), ICVEUiA (3 vots), PP (2 vots) i la regidora no adscrita.
• Conveni de cooperació amb el
Consell Comarcal del Maresme
per a la compra agregada de gasoil. Aprovat amb els vots a favor
de CiU (7 vots), ERC (3 vots), PSC
(4 vots), PP (2 vots) i GIM (1 vot),
i l’abstenció d’ICV-EUiA (3 vots) i
la regidora no adscrita.

Mocions
• Moció presentada pel Grup Municipal del PP per garantir el bon
ús dels parcs públics i així respectar el descans dels veïns, amb l’esmena incorporada del Grup Municipal de CiU. Aprovada amb els
vots a favor de CiU (7 vots), ERC (3
vots), ICV-EUiA (3 vots), PP (2 vots),
GIM (1 vot) i la regidora no adscrita, i l’abstenció del PSC (4 vots).
Torn del públic
En el torn de les intervencions del
públic, es van fer diversos precs,
amb especial incidència sobre temes de via pública.

A la sessió de l’octubre, l’Equip de Govern va ajornar
el debat sobre les ordenances fiscals
L’Equip de Govern va retirar de
l’ordre del dia del Ple del 17 d’octubre el punt en què es debatia
l’aprovació de la modificació de
les ordenances fiscals referents
als impostos i les taxes per a
l’any 2014. Tant el regidor d’Hisenda, Llorenç Birba, com l’alcalde, Pere Parés, van explicar
que el punt es retirava amb la
intenció d’aconseguir un consens més gran entre els diferents
grups municipals. D’altra banda,
els representants de l’oposició
van demanar que es convoqués
un Ple extraordinari i urgent per
debatre les ordenances fiscals.
A la sessió, es van sotmetre a
votació els punts següents:
• Modificació d’un representant

Fe d’errates

municipal al Consell Municipal
de Comerç. Es va donar compte
d’aquest punt.
• Modificació del representant
municipal titular per a diferents
organismes. Aprovada amb els
vots a favor de l’Equip de Govern (CiU, 7 regidors, i ERC-AM,
3 regidors) i de la regidora no
adscrita, i amb l’abstenció de la
resta de grups municipals (PSC,
4 regidors; ICV-EUiA, 3 regidors;
PP, 2 regidors, i GIM, 1 regidor).
• Rectificació de l’inventari del
patrimoni municipal de l’any
2012. Aprovada amb els vots
a favor de l’Equip de Govern
(CiU, 7 regidors, i ERC-AM, 3 regidors), del PP (2 regidors) i del
GIM (1 regidor), i l’abstenció del
PSC (4 regidors), d’ICV-EUiA (3

vots) i la regidora no adscrita.
• Canvi de modalitat de la garantia definitiva dipositada per
Musicop, SCCL (EMMUM). Aprovat per unanimitat.
• Sol·licitud de compatibilitat
d’un funcionari. La proposta
desestimava la sol·licitud. La
negativa es va aprovar amb els
vots a favor de l’Equip de Govern (CiU, 7 regidors, i ERC-AM,
3 regidors), del PSC (4 regidors),
d’ICV-EUiA (3 regidors) i de la
regidora no adscrita, i l’abstenció del PP (2 regidors) i del GIM
(1 regidor).
• Sol·licitud al Consorci AOC dels
serveis que presta CATCert i adhesió al conveni entre l’Agència Catalana de Certificació i
l’Ajuntament del Masnou per a

la prestació de serveis de certificació digital com a entitat de
registre idCat. Aprovada amb
els vots a favor de tots els grups
municipals i l’abstenció de la regidora no adscrita.
Es va presentar un punt
d’urgència:
• Aprovació de les clàusules
transitòries de condicions laborals entre el personal funcionari i l’Ajuntament del Masnou.
La urgència es va aprovar per
unanimitat. La proposta es va
aprovar amb els vots a favor
de l’Equip de Govern (CiU, 7
regidors, i ERC-AM, 3 regidors) i
l’abstenció de la resta de grups
municipals i de la regidora no
adscrita.

Al número 62 d’El Masnou Viu, on s’informa dels punts aprovats al Ple de juliol, al punt de la proposta d’aprovació definitiva del Pla especial d’ordenació i d’assignació d’usos de l’equipament Casino del Masnou, es diu, per un error de redacció, que al PSC hi va haver l’abstenció d’una regidora,
quan el que es volia dir és que va tenir l’absència d’una regidora.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Participació satisfactòria a la quarta
edició de la Setmana del Vi de la DO Alella
El Masnou ha acollit, juntament amb Alella, el major nombre d’activitats

E

Quim Fàbregas

CRISTINA POCH

YÀSIA GIMÉNEZ

Regidor de Promoció
Econòmica

SÒNIA HERNÁNDEZ

ntre el 20 de setembre i el 6
d’octubre s’ha celebrat la IV
Setmana del Vi de la DO Alella,
en la qual han participat catorze municipis del territori de la denominació
d’origen. La Setmana és organitzada
pel Consorci de la DO Alella en col·
laboració amb els departaments de
Promoció Econòmica dels ajuntaments
participants i té per objectiu generar
activitat econòmica a l’entorn del vi
d’aquesta DO. El Masnou, que hi participa des de la primera edició, aquest
any ha estat el municipi on s’han organitzat més activitats, juntament amb
Alella. Una part les coordina directament la Regidoria de Promoció Econòmica, entre les quals hi ha la projecció
d’una pel·lícula relacionada amb el
món vinícola, la programació d’un conte infantil sobre el procés d’elaboració
de vi i un itinerari guiat per descobrir
el patrimoni historicoarquitectònic del
Masnou.
Una altra part de les activitats
han estat organitzades per diferents
establiments comercials del municipi
conjuntament amb l’Ajuntament. En
aquest sentit, cal destacar els menús
oferts pel Restaurant Orfila i La Cuina
dels Capitans; els tasts de vins de la
DO Alella que es van fer a la Delicateca, a Vins i Divins i al Rebost dels Sentits, o els tallers d’elaboració de plats
amb vins de la DO d’El Cullerot. D’altra

Enguany s’ha fet un pas endavant, i
hem aconseguit organitzar més activitats que en anys anteriors i han tingut una major participació. Cal seguir
treballant per tal que aquest tipus de
propostes es converteixin en oportunitats per donar a conèixer el comerç
del Masnou, més concretament el sector de la restauració i les botigues de
productes de proximitat, així com els
excel·lents vins de la DO Alella.

banda, el Mercat Municipal del Masnou va organitzar un concurs de receptes de plats maridats amb vins de
la DO Alella que va rebre més d’una
trentena de receptes i els premis van
ser lliurats el 18 d’octubre passat al
mateix Mercat.
De dalt a baix, guanyadors i membres del
jurat del concurs de receptes que va organitzar el Mercat Municipal; un moment de
l’itinerari guiat pel patrimoni del Masnou,
i els guanyadors dels lots amb productes
DO Alella que va organitzar el restaurant
Orfila, amb el regidor de Turisme, Jaume
Oliveras, i Xavier Orfila.

Bona resposta als cursos del Servei Local d’Ocupació

S’han ofert cursos d’anglès, d’administratiu comercial i tècniques de venda, d’informàtica
nivell II i d’informàtica nivell III
Al mes de novembre, el Servei Local d’Ocupació (SLO) engega nous cursos per als seus usuaris. Les propostes han tingut una molt
bona acollida, ja que a finals d’octubre ja s’havien cobert totes les places ofertes. Amb la voluntat de millorar la formació de les
persones que busquen feina, l’SLO ofereix cursos d’anglès, d’administratiu comercial i tècniques de venda, d’informàtica nivell II i
d’informàtica nivell III. Inicialment, els cursos s’ofereixen a les persones que es troben en situació d’atur i que estiguin inscrites en
l’SLO de l’Ajuntament del Masnou.
Per a més informació sobre els cursos que s’organitzin properament, cal contactar amb la Regidoria de Promoció Econòmica, carrer
d’Itàlia, 50, 1a planta, telèfon 93 557 17 60, i adreça electrònica p.economica@elmasnou.cat.
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comunitat

En marxa la campanya d’esporga 2013
Els treballs als diversos carrers del municipi es poden estendre fins a finals de gener

CEDIDA

D

urant la segona quinzena
del mes d’octubre van
començar les tasques d’esporga de l’arbrat viari i dels parcs
i jardins del Masnou, uns treballs
que s’estendran, aproximadament,
al llarg de quatre mesos. Per tant,
durant aquest temps, serà habitual
veure per la vila els operaris de
l’empresa encarregada d’aquest
servei, els quals, mitjançant plataformes elevadores, aniran realitzant la poda de l’arbrat viari sota
la supervisió dels serveis tècnics
municipals.
Amb dos o tres dies de previsió,
s’instal·laran uns cartells informatius als carrers on és previst que
s’hagin de fer tasques de poda. Des
de l’Ajuntament, es demana que
els veïns respectin les indicacions
i que, durant els dies en què hi ha
prevista la poda, al carrer no s’hi
aparquin vehicles des de les 8 fins
a les 18 h.
Per a l’organització de la campanya d’esporga d’aquest any,
s’ha dividit el poble per zones i se

S’esporgaran gairebé cinc mil arbres.

seguirà un circuit preestablert. Cal
destacar, però, que no es pot planificar un calendari estricte, ja que
l’esporga està sotmesa a factors climàtics i a la disposició de mitjans
humans i materials.
Per a aquesta campanya, s’esporgaran gairebé uns 5.000 arbres
dels 10.000 que té el municipi.
L’objectiu de la campanya és podar
aquells exemplars que ho requereixin per aconseguir una millora
estètica i funcional, evitant quan
sigui possible podes dràstiques,
que els debiliten i els fan més
sensibles a plagues i malalties. Les
tècniques d’esporga emprades
s’adapten a les condicions de cada
arbre en funció de l’espècie, la
floració i la mida, i també a les condicions de l’entorn, ja que cal tenir
en compte la proximitat amb la
calçada, la circulació dels vianants,
la distància fins a les façanes o les
línies elèctriques, i cal evitar que
les branques interfereixin en la
visibilitat dels semàfors, la senyalització i l’enllumenat públic.

Treballs d’arranjament al Camp d’Esports d’Ocata

RAÜL ANDREU

Durant el mes de setembre, s’han realitzat treballs d’arranjament als talussos
que queden entremig de les grades del Camp d’Esports d’Ocata. Aquesta
intervenció s’ha dut a terme per intentar solucionar les dificultats que presentaven els forts pendents per als operaris en el moment de realitzar els
treballs de manteniment. S’ha optat per cobrir els talussos amb una geomalla i una malla de triple torsió, que evitaran la proliferació de males herbes.
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Campanya informativa sobre els
problemes per pagar la hipoteca
L’Ajuntament distribueix fullets amb informació detallada sobre què és una hipoteca
i les conseqüències que pot comportar deixar de pagar-la

L

a Diputació de Barcelona,
des de les àrees de Territori
i Sostenibilitat i Atenció a
Ofideute (Servei d’Informació
Ajuntament o Consell Comarcal
Persones,
promou
la campai assessorament
sobre el deute
als serveis locals
Ofideute
(Servei
d’Informació
nsell Comarcal les Adreça’t
hipotecari)
d’Habitatge, Benestar Social
assessorament
sobre
el
deute
eis locals
nyaoideinformativa
i preventiva
Consum
T 012
- 935 538“Tinc
829
www.agenciahabitatge.cat
hipotecari)
estar Social
problemes
per pagar la hipoteca”,
T 012 - 935 538 829
Altresla qual es vol oferir informació
amb
www.agenciahabitatge.cat
i suport
en l’àmbit dePlataforma
l’habitatge
Servei d’Orientació
de Afectados i
Jurídica (SOJ)
por la Hipoteca (PAH)
el sobreendeutament
familiar. Com
www.gencat.cat
www.afectadosporlahipoteca.com
Càritasadherit
Diocesana de Barcelona
Associació
de Bancs,
a ens
a la Xarxa
ded’usuaris
Serveis
Caixes i Assegurances de
T 607 060 592
ó
Plataforma
de Afectados
habitatges@caritasbcn.org
Catalunya (AIEC-ADICAE)
Locals
d’Habitatge,
l’Ajuntament
www.caritasbcn.org
la Hipoteca (PAH) T 933 425 044
http://aicec.adicae.net
delpor
Masnou
col·labora
en la difuwww.afectadosporlahipoteca.com
sió d’aquesta campanya posant a
de Barcelona disposició
Associaciódels
d’usuaris
de Bancs,
vilatans
i vilatanes
Caixes i Assegurances de
els Catalunya
fullets informatius
sbcn.org
(AIEC-ADICAE) als serveis i
rg
T 933 425 044 municipals.
equipaments

Tinc
Tincproblemes
problemes per per
pagar la
la hipoteca
pagar
hipoteca

Qui ens pot ajudar

http://aicec.adicae.net

DL: B.12648-2013

Consells i recursos

Consells i recursos

DL: B.12648-2013

ajudar

www.diba.cat/deutehabitatge

Al fullet hi ha informació detallada
una hipoteca?
sobre quèQuè
ésésuna
hipoteca i les Què és una hipot
conseqüències que pot comportar
Sovint parlem d’“hipoteca” quan
el fet de deixar
pagar-la.
hauríem de de
dir préstec
o crèdit També
Sovint parlem d’“hipo
hipotecari: operació financera
s’hi descriuen
les
diferents
etapes
hauríem de dir préste
per la qual una entitat bancària
presta
una quantitat
de diners aun imdel procés
que
segueixen
hipotecari: operació
canvi del compromís de tornar-li
pagament,
així
consells perper la qual una entita
l’import
més com
els interessos
corresponents, a través de
afrontar-les.
Una altra informaciópresta una quantitat
pagaments periòdics o quotes.
canvi del compromís
útil que proporciona
són les adreLa característica principal és
l’import més els inter
ces de lesqueentitats
a lescom
quals es pol’habitatge s’utilitza
corresponents, a trav
a garantia del retorn dels diners.
den adreçar els afectats per rebre
pagaments periòdics
suport i ajuda. Tota aquesta inforLa característica prin
mació i d’altra d’addicional sobre
el mateix tema es poden trobar que l’habitatge s’utili
Llegeix
atenció
a la pàgina
webamb
següent:
http:// a garantia del retorn
el contracte
www.diba.cat/deutehabitatge/.
Cal llegir detingudament el
contracte i conèixer quines
característiques té el nostre
préstec o crèdit.

La diada de Tots Sants al Masnou

www.diba.cat/deutehabitatge

El dia 1 de novembre, a les 12 h, al monument de la creu de terme del Cementiri del Masnou,
es farà un reconeixement als masnovins i masnovines que van morir durant la Guerra Civil
espanyola, així com als masnovins i masnovines morts quan es trobaven fora de la seva terra.
El Cementiri del Masnou romandrà obert del dilluns 28 al dijous 31, de 8 a 13 h i de 15 a 18
h. El divendres 1 i el dissabte 2, obrirà de 8 a 18 h. Com cada any, el dia 2 de novembre, a les
11 h, es farà una missa per als difunts a la capella del Cementiri. El diumenge 3, l’horari serà
de 9.30 a 13 h.
El dia 1 de novembre, hi haurà un servei d’autobús urbà amb la freqüència habitual de cada
mitja hora dins l’horari de 9 a 15 h.

Fes-te’n soci!
Pl. de Catalunya, 2 - El Masnou
Tel. 93 555 52 03
www.comercmasnou.cat
info@comercmasnou.cat

OAC

CampanyES
en marxa
a l’OficinaLlegeix amb aten
d’Atenció
Ciutadanael contracte

Cal llegir detingudam

Fins al 29 de novembre, presentació de contracte i conèixer
sol·licituds per sortir a la Guia sanitària. característiques té e
préstec o crèdit.

El 19 de novembre es donaran cites per
a la renovació del DNI, que es farà el dia
29 del mateix mes al local d’Els Vienesos
(carrer de la Segarra, 12).

ENTRA-HI
I PROVA’LS
GRATIS
C/ Pere Grau, 16
El Masnou 08320

EL MASNOU VIU NOVEMBRE 2013

9

SALUT PÚBLICA

ESQUIMA torna a fer
visible la feina feta a
favor de la salut mental

L’Ajuntament prepara
la ‘Guia sanitària 2014’
Les sol·licituds per aparèixer-hi
es poden fer fins al 29 de
novembre

GERAD POCH

D

Moment de l’enlairada de globus amb desitjos.

E

l bon temps del diumenge 6
d’octubre al matí va permetre
que ESQUIMA omplís d’activitats el pati del Casino amb motiu de
la seva 17a Diada de la Salut Mental.
Tot i que la pluja de la tarda va obligar
a cancel·lar alguns dels actes previstos, sí que es van poder fer els més
tradicionals, com els tallers infantils,
la tómbola de regals, la cercavila de
la Colla de Diables del Masnou o l’enlairada de globus amb desitjos, a la
qual van assistir un bon nombre de
vilatans i vilatanes, entre els quals hi
havia diverses autoritats municipals.

Celebrada
la trobada de
tardor de gossos
en adopció

L

a plaça dels Països Catalans va
acollir, el diumenge 6 d’octubre, una nova edició de la desfilada de l’Associació per la Defensa
dels Animals del Masnou (ADAM),
en què van ensenyar els gossos que
aquesta protectora té en adopció i
es va trobar una nova llar per a un
dels gossos que s’estan al Centre
Municipal d’Acollida d’Animals del
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Com ja és tradicional, la Diada es va
fer per commemorar el Dia Mundial
de la Salut Mental, que se celebra el
10 d’octubre. Coincidint amb la jornada, hi havia la Fira d’Artesania al Camí
Ral i al carrer de Roger de Flor.

Ferran Flo

es del Departament de Salut Pública de l’Ajuntament, s’està preparant la Guia sanitària i de la salut 2014, un document que recull la informació de
professionals que exerceixen al Masnou en l’àmbit de la
sanitat i de la salut amb la intenció de donar a conèixer a
la població tots els recursos de què disposa per vetllar per
la seva salut i el seu benestar.
Les persones d’aquest sector que vulguin figurar-hi ho
han de sol·licitar –tant les que ja han aparegut en edicions
anteriors com les que ho fan per primera vegada– mitjançant una instància, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (carrer
de Roger de Flor, 23), oberta de dilluns a divendres de 8.30
a 14 h i dijous, de 17 a 20 h. El termini de presentació de les
sol·licituds és fins al 29 de novembre de 2013.
A la Guia hi poden sortir tant els serveis inclosos dins
de l’àmbit sanitari –com ara centres mèdics, odontològics,
etc.– com d’altres que també es poden incloure dins de
l’àmbit de la salut –com centres esportius, de ioga, de teràpies naturals, dietètics, etc.
Com ja es va fer l’any passat, la guia es trobarà al web
municipal i s’inclourà a les pàgines centrals del butlletí municipal El Masnou Viu del mes de gener. D’aquesta manera,
qui ho vulgui podrà separar-ne la guia i conservar-la durant
tot l’any. Formar part del butlletí augmenta la repercussió
de la guia, que arribarà pràcticament a totes les llars masnovines.

Regidor de Salut
Pública

A l’octubre, dues associacions del
Masnou van organitzar activitats per
incrementar el seu voluntariat i recaptar fons per a l’entitat. ADAM va
organitzar un any més la desfilada de
gossos en adopció i ESQUIMA, la seva
tradicional Diada de Salut Mental.
Ambdues entitats són molt diferents,
però tenen una cosa en comú: sense
cap ànim de lucre, lluiten dia rere dia
per assolir uns objectius que ens afavoreixen a tots i a totes. La solidaritat
del poble masnoví sempre és molt reconeguda, però també cal reconèixer
i felicitar aquestes dues entitats per la
seva gran tasca al Masnou.

Masnou. A la jornada, de caire festiu,
hi va participar desinteressadament
el grup de música Rumba Wey i els
comerciants, que van oferir un munt
de regals per a la rifa.

TORNA el reeixit taller
Cuina sense pares
Les inscripcions es poden fer
fins al 29 de novembre

L’

Ajuntament, mitjançant el treball conjunt dels
departaments de Joventut i Salut Pública i amb el
suport de la Diputació de Barcelona, torna a organitzar, al mes de desembre, el taller demostratiu Cuina sense
pares. La iniciativa s’adreça a joves a partir de 14 anys que
no es queden a dinar a l’institut i que s’han de preparar
el menjar o als que fa poc que s’acaben d’independitzar.
Al taller aprendran a cuinar receptes fàcils, ràpides, saludables i econòmiques, i es donarà a conèixer el web www.
cuinasensepares.cat, on poden trobar un recull de receptes
que fàcilment es poden descarregar i visualitzar.
El taller és gratuït i es farà el dia 10 de desembre, de 18
a 20 h, a l’Espai de Trobada de Ca n’Humet. Les inscripcions
es poden fer fins al 29 de novembre, a Ca n’Humet, al carrer
de Fontanills, 77 (dilluns, dimarts i dijous, de 17 a 20 h, i
divendres, de 12 a 14 h).

ENSENYAMENT

Nova edició dels tallers
d’estudi assistit

Vacants als serveis
de la Regidoria
d’Ensenyament
Per conèixer l’oferta de places vacants dels serveis que
ofereix la Regidoria d’Ensenyament, cal posar-se en
contacte, en cada cas, amb
el servei corresponent a
través de les adreces o els
telèfons que s’indiquen a
continuació:

Al voltant de 120 alumnes gaudeixen d’un servei
que vetlla perquè adquireixin bons hàbits de treball
Una reunió de treball dels professionals
que prenen part als TEA.

AUGUST CABRÉ

Centre de Formació
de Persones Adultes del
Masnou (CFPAM)
cfam@elmasnou.cat
Telèfon: 93 557 18 80
Horari d’atenció: de dilluns a
dijous, de 18 a 19 h
Edifici Els Vienesos, c/ de la
Segarra, 12

D

es de principis d’octubre,
al voltant de 120 alumnes
de les escoles del Masnou
participen en els tallers d’estudi assistit (TEA) que s’han organitzat, un
any més, a cada centre educatiu del
municipi. En total, l’Ajuntament ha
organitzat nou grups de tallers d’estudi repartits entre tots els centres
d’educació primària i secundària del
municipi.
Els alumnes que hi participen
gaudeixen d’aquest recurs al mateix
centre on estan escolaritzats, i reben
l’ajuda i la supervisió dels responsables del grup, que els procuren
unes condicions òptimes per al
seguiment del currículum escolar i

AJUDA

Els escolars
participants
reben l’ajuda
i la supervisió
dels responsables del grup

treballen perquè adquireixin hàbits
de treball adients que els permetin
la pràctica de l’estudi, amb l’objectiu
de contribuir a la millora del seu èxit
escolar.
En altres edicions, aquest recurs
es finançava a través de l’aportació
anual que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat feia a
l’Ajuntament a través del conveni
per a les actuacions del Pla educatiu
d’entorn. Des del curs passat, però,
és directament l’Ajuntament qui finança la totalitat d’aquest recurs. Els
tallers van iniciar-se el 2 d’octubre i
s’estendran fins al 31 de maig en diverses sessions setmanals en horari
extraescolar.

#

Cuina meditèrrania i de mercat a la vora del mar

Escola Municipal de Música
del Masnou (EMUMM)
emumm@elmasnou.cat
Telèfon: 647 214 550
Horari d’atenció: dimarts i
dijous, de 17 a 21 h
Instal·lacions de l’Escola
Ferrer i Guàrdia, c/ de Joan
Llampallas, 51

Reserves: 935 55 13 04
Prat de la Riba, 64 (N-II)
El Masnou (Ocata), Barcelona
restaurantpledebo@gmail.com
www.restaurantpledebo.com
Segueix-nos a facebook

Escoles bressol municipals
ensenyament@elmasnou.cat
Telèfon: 93 557 18 00
Horari d’atenció: dimecres i
divendres, de 10 a 14 h
Edifici de Roger de Flor, c/ de
Roger de Flor, 23
També podeu seguir la
informació actualitzada a
www.elmasnou.cat.

11,50 €

22 €

Menú diari

Menú grups

Menú de Nadal, Cap d’Any i Reis: ampli assortiment d’entrants i plats per emportar. Feu ja els
vostres encàrrecs.
2º aniversari!
Veniu a tastar una de les nostres especialitats, i us convidarem a una copa de
cava.
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Kids&Us school of english El Masnou
C/ Flos i Calcat, 41
08320 El Masnou
T. 665 643 841
elmasnou@kidsandus.es

Papers
de vi
DO ALELLA · VI · GASTRONOMIA · CULTURA

SUBSCRIU-T’HI!
Per només 9 euros rebràs
Papers de vi a casa teva durant
un any i, amb el primer número,
una ampolla de vi DO Alella
de regal!

Formalitza la teva subscripció
a www.papersdevi.cat/subscripcio

www.papersdevi.cat

PROMOCIÓ VÀLIDA
FINS A EXHAURIR EXISTÈNCIES

RedescObreix el Sant Miquel
Al llarg de l’any, organitzem jornades
gastronòmiques (bolets, espècies, bacallà
i fruita) i diversos maridatges amb els millors cellers catalans. Reservem els nostres
diferents espais per a celebracions de tot
tipus. Organitzem càterings i àpats a domicili. Oferim menjar per emportar.
CONSULTEU EL NOSTRE WEB
Pl. de l’Església, 12 - 08188 Vallromanes
Telèfons 93 572 90 29 / 93 572 96 43
restaurant@stmiquel.cat - www.stmiquel.cat

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 correcte i no pertany a la nostra clínica.

C/ Navarra, 26-28, local · El Masnou · info@bukal.es · www.bukal.es · Tel. 93 555 12 48

Tèxtil 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
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
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igualtat

El 25 de novembre,
digues prou!

L’encesa d’espelmes està inclosa dins de l’acte central de la campanya.

D

urant el mes de novembre,
amb motiu de la celebració
del Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència envers
les Dones (25 de novembre), l’Ajuntament del Masnou ha preparat
actes per mostrar el seu rebuig a
qualsevol forma de violència de gènere. L’acte central de la campanya,
sota el lema “Digues prou!”, serà el
dissabte 23 a les 18 h a Ca n’Humet,
on tindrà lloc la lectura dramatitzada d’un text. També, hi haurà l’actuació musical Cançons de bressol del
món, a càrrec de Mar Carrero, i, finalment, la lectura del manifest amb
l’encesa d’espelmes, que convidarà
a la reflexió. L’acte serà conduït per
Carles de la Torre.
Abans, el diumenge 17, a les 11
h, a l’Espai Familiar “Ludoteca” i a
la pista esportiva de Pau Casals, hi
ha programada la gimcana per a
infants i joves “Infants, jugueu plegats”, per lluitar contra el sexisme i

PROGRAMA

Del 4 al 25 de
novembre es
podran trobar
diverses propostes incloses
a la campanya
MANIFEST

Es llegirà
el dia 23 a
Ca n’Humet
i el 25, al CIRD

RAMON BOADELLA

RAMON BOADELLA

Actes al voltant del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones

El 25 de novembre, l’Ajuntament tornarà a penjar el llaç lila.
les diferències de gènere en els jocs
i les joguines.
Finalment, el mateix dia commemoratiu, el 25 de novembre, a les 12
h, al Centre d’Informació i Recursos
per a Dones (CIRD), tindrà lloc l’acte
institucional amb la lectura del manifest i, a les 17 h, a Els Vienesos, la
psicòloga Matilde Mayor oferirà la
conferència “El perquè de la violència: la degradació de l’amor” .
A més a més, del 4 al 25 de novembre, es podrà participar en dues
propostes commemoratives. L’una
és la Xarxa dels desitjos, a través de
la qual, als equipaments municipals,
es podrà deixar un desig en una
xarxa per l’eliminació de la violència
de gènere i per la igualtat entre
homes i dones. L’altra consistirà que
cada entitat esportiva es podrà fer
una fotografia amb la pancarta que
es trobarà a totes les instal·lacions
per reflectir la crida per eradicar la
violència envers les dones.

Noemí
Condeminas
Regidora d’Igualtat
i Drets Civils

Per al mes de novembre, hem programat diferents actes per conscienciar de la problemàtica social
de la violència envers les dones, i
complim així un dels grans eixos
de treball de la Regidoria d’Igualtat. Malauradament, cada cop
més ens hem acostumat a viure
envoltats de violència, i això no
ho podem permetre. Tots hem de
ser-ne coresponsables i denunciar
les situacions que passen al nostre
voltant, ajudant i acompanyant
les víctimes. Així doncs, us animo
a participar-hi. Trobareu una gran
varietat d’actes que seran tant per
a petits com per a grans. No hi falteu. Us hi esperem!
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INFÀNCIA I JOVENTUT

JOVENTUT

Tallers, música i grans dosis de por
protagonitzaran la Castanyada Jove
Els grups Deria, Guilty Lips i Delaware actuen a l’Espai Escènic la nit del 31 d’octubre
Dos participants
al túnel del
terror de l’any
passat.

ARXIU AJUNTAMENT

L

a Regidoria de Joventut, amb
la col·laboració de diverses
entitats, ha organitzat un seguit de propostes per a la celebració de la Castanyada Jove 2013. Els
actes començaran el dia 30 d’octubre, a Ca n’Humet, amb un taller de
decoració típica de Halloween, que
anirà seguit d’un altre de maquillatge de terror, el dia 31. Aquestes
sessions volen servir com a antesala i com a preparació del túnel del
terror, que es durà a terme el divendres 1 (de 19 a 22 h) i el dissabte
2 (de 21 a O h) de novembre. L’Associació Juvenil de Teatre (AJTEM)
col·labora en aquesta activitat, que
vol assegurar bones dosis de terror

entre els participants. La vessant
musical de la celebració es viurà la
nit del 31 d’octubre, amb l’actuació
de les formacions de rock Deria,
Guilty Lips i Delaware. El concert ha
estat organitzat conjuntament per
l’Ajuntament i l’entitat Metropolis.
L’obertura de portes serà a partir de
les 21.30 h.
El dia 31 d’octubre, també és
prevista la celebració del Castanyot,
organitzat per la Colla de Diables
del Masnou. Hi haurà una cercavila
pels carrers de la vila, des de la
plaça d’Ocata i fins a l’Altell de les
Bruixes, on es repartiran castanyes i
s’explicaran contes a la vora del foc,
amb música com a fi de festa.

Posada en marxa del Club de Feina Jove
La iniciativa inclou tallers perquè els usuaris i usuàries aprenguin a buscar feina

E

ls departaments de Promoció Econòmica i Joventut
de l’Ajuntament han unit
esforços per crear el Club de Feina
Jove, un espai de lliure accés ubicat
a l’Espai de Trobada de Ca n’Humet.
Aquesta iniciativa vol posar a l’abast
dels joves a partir de 16 anys les
eines necessàries per poder accedir
a ofertes de feina i al mercat laboral
en les millors condicions. Al Club de
Feina Jove, els usuaris i usuàries hi
podran trobar ofertes laborals, assessorament i orientació, informació
sobre com millorar i completar la
seva formació acadèmica i professional, llistats de cursos subvencionats, propostes d’accions formatives, com xerrades i tallers, i recursos
per a la cerca de feina en línia.

14

EL MASNOU VIU NOVEMBRE 2013

Tallers a Ca n’Humet del Club
de Feina Jove
Dijous 21 de novembre,
de 18 a 20 h. Webs de cerca
de feina i xarxes socials
Dijous 19 de desembre,
de 18.30 a 20 h. Vull estudiar?
L’horari per consultar les ofertes de
feina i els llistats de cursos és: de
dilluns a divendres, de 17 a 21.30
h, i dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a
20 h. L’horari d’informació i assessorament al PIJ és: dilluns, dimarts i
dijous, de 17 a 20 h, i divendres, de
12 a 14 h. També al correu electrònic pij@elmasnou.cat.

INFÀNCIA

Els més petits reben la visita de la Maria la Castanyera
i celebren el Dia dels Drets dels Infants

VANESA PONS

Teatre familiar, tallers i jocs per la igualtat centren els actes de l’agenda d’actes bimensual infantil

La Maria la Castanyera tornarà a l’Espai Familiar “Ludoteca” l’1 de novembre.

E

l mes de novembre comença, per als més petits, amb
una festa ben engrescadora,
que portarà la visita d’un personatge ben especial i emblemàtic
d’aquesta època de l’any: la Maria
la Castanyera. Serà a l’Espai Familiar
“Ludoteca” l’1 de novembre, a partir
de les 17.30 h, i permetrà conèixer
totes les tradicions pròpies de la

VANESA PONS

Una de les activitats per reivindicar els drets dels infants l’any passat.

Castanyada, i també es repartiran
castanyes torrades entre tots els
assistents.
Ja entrats al novembre, serà el
moment de celebrar el Dia Internacional dels Drets dels infants, cosa que es
farà amb les activitats previstes dintre
de l’agenda d’activitats per a infants
que organitza la Regidoria d’Infància.
Els actes es poden consultar a l’agen-

AGENDA ACTES

Recordeu que
la Regidoria
organitza un
bon grapat de
propostes durant tot l’any

da de la pàgina 29 a la 31 d’aquest
butlletí. Entre les propostes, es troba
el Teatre Familiar, una xerrada sobre
els drets dels infants, jocs en família,
tallers d’ombres xineses i una gimcana per fomentar el joc no sexista, que
també forma part de la campanya
“Digues prou”, amb què l’Ajuntament
commemora el Dia Internacional contra la Violència de Gènere.

@cellerdelmar

pollastres a l’ast
menjars preparats

cellerdelmar

begudes
llaminadures
gelats

Venda de vins, caves, licors, moscatells, misteles i bons
dolços per a la tardor. Cursos de tast. I una mica de tot.

Pg. Romà Fabra, 44 - El Masnou - Tel. 93 540 30 50

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

Una vila
plena
de circ
El col·lectiu d’artistes
LACAM resideix
al Masnou i reclama
un paper actiu en la vida
cultural del municipi

El 13 d’octubre, l’Espai Escènic Ca n’Humet va acollir la presentació del col·lectiu.
GERARD POCH

E

l diumenge 13 d’octubre a la
tarda, Ca n’Humet es va omplir de circ. Primer, amb els
tallers d’equilibris i malabars
que es van fer al pati de l’equipament
i, després, amb el cabaret que es va
poder veure a l’Espai Escènic. Tant
una activitat com l’altra van aconseguir un gran suport de la ciutadania,
que va poder gaudir d’una tarda amb
una atmosfera molt especial, d’aquelles que marquen una fita memorable
en la memòria col·lectiva.
La jornada, sota el títol Made in
Masnou, suposava la presentació
pública del LACAM, el col·lectiu d’artistes residents a la vila. Ara per ara,
en formen part una vintena de creadors, no només relacionats amb el
circ, sinó també amb la dansa, la música i les arts plàstiques. Provenen de
més de deu països diferents, com ara
Croàcia, Itàlia, França, l’Argentina o
el Brasil, i treballen habitualment en
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deu companyies estables internacionals de circ i de teatre. La comunitat
s’ha anat formant progressivament,
segons expliquen ells mateixos.
Quan es van instal·lar al Masnou
els primers artistes i van descobrir
la qualitat de vida de la vila i el seu
dinamisme social i cultural, no van
trigar a atreure l’atenció d’altres
companys de professió i passió.
En una comunitat com aquesta
–ara per ara, viuen en quatre cases
de la vila–, no és estrany que la creativitat i les ganes de fer coses els hagin empès a crear un col·lectiu que
no només vol comportar-se com una
gran companyia per oferir alguns
dels seus millors números (com els
que es van poder veure a l’Espai
Escènic Ca n’Humet), sinó que volen
anar més enllà i esdevenir un agent
social i cultural dinàmic.
La italiana Francesca Lissia, una
de les integrants del LACAM, explica

CREATIVITAT

El LACAM agrupa una vintena
de professionals de moltes
arts diferents

INTERCANVI

L’intercanvi de
riquesa entre
el poble i els
artistes és un
dels objectius
del grup

que quan treballes en una disciplina
com el circ, amb una dimensió clarament internacional, és important
tenir un lloc per tornar-hi sempre, “a
més de posar rentadores, necessites
un lloc que puguis sentir que és casa
teva, on t’esperen i del qual formes
part”. Cap dels membres del col·
lectiu no prové de famílies de circ,
sinó que tots van deixar carreres,
estudis, feines i destins més o menys
prefixats per dedicar-se a la seva
veritable passió; però han trobat la
fórmula ideal per “aconseguir unes
arrels, encara que siguin petites”.
D’altra banda, el brasiler Rafael
Moraes remarca la solidaritat de
la comunitat i el seu desig d’integrar-se en la vida comunitària de la
vila: “En una professió com el circ,
que té molts riscos i perills, prens
consciència de la necessitat de l’altre, del fet que necessites tenir algú
a prop, que et toqui i et doni la mà

Una proposta amb valors
Una altra vessant important del
projecte és la pedagògica. El LACAM
col·labora amb l’Ajuntament per
treballar en campanyes pedagògiques i de formació amb els infants
i els joves del municipi. De fet,
d’aquestes intervencions enfocades
al desenvolupament i el creixement
dels més joves també se’n van poder
veure mostres durant la jornada del
13 d’octubre. El col·lectiu creu fermament en els valors positius sobre
els quals es fonamenta el circ contemporani —la creativitat, l’ànim de
superació, la solidaritat i la vida en
comunitat—, per la qual cosa volen
difondre’ls entre tota la població.
De moment, els veïns, els amics
i el públic amb qui han tingut contacte els han fet una gran rebuda i
s’han mostrat ben disposats a col·
laborar-hi. Segons el seu propi testimoni, han trobat un territori en què

L’Associació agrupa professionals de deu companyies
diferents. FOTOS: GERARD POCH

la manera de fer del col·lectiu i els
seus projectes de futur tenen moltes
possibilitats de desenvolupar-se
gràcies a la tradició del Ple de Riure i
per la presència d’una població instruïda, sensible i propera als valors
del circ contemporani i de la cultura
en general.
Tampoc no els espanta involucrar-se en un projecte com aquest
en una època com la que estem
vivint. Segons Lissia, “de la crisi
se’n parla molt i se n’ha fet un gran
monstre, però existeixen moltes fórmules per trobar sinergies i formes
de col·laborar per aconseguir un entorn més enriquidor i engrescador”.
De fet, la majoria dels membres del
LACAM han passat per experiències
semblants en el col·lectiu del qual
formen part i sempre n’han tret una
valoració positiva, tant per als artistes que com per als pobles i viles
que els han acollit.

Noves propostes al desembre i al gener
Els dies 23, 24, 27 i 28 de desembre, el LACAM farà un taller de circ per a infants a l’Espai Escènic Ca
n’Humet. Allà, els participants podran fer un tast de malabarismes, acrobàcies, jocs d’expressió i ritme.
L’activitat s’adreçarà a infants a partir dels 5 anys. A més a més, els bons resultats de la tarda de circ del 13
d’octubre han empès el LACAM a organitzar una nova actuació per al mes de gener. Ara per ara, es troba
en un moment incipient, però avancen que els agradaria mostrar alguns dels números que ja formen
part del repertori d’alguna de les deu companyies de les quals formen part els membres del col·lectiu. A
més a més, com ja va passar a l’actuació anterior, volen implicar totes les persones amb qui ja interactua
el col·lectiu. Tothom té alguna cosa a oferir-los: aquesta és una de les claus de la manera d’actuar del col·
lectiu. Perquè quan tothom ofereix alguna cosa, sempre s’hi surt guanyant. Qui no ha volgut viure sempre
envoltat de l’atmosfera màgica i sorprenent del circ? Ara, la població del Masnou en té l’oportunitat.  

GERARD POCH

quan cal.” La majoria dels artistes
s’han integrat perfectament en la
vida del municipi, perquè porten els
seus fills a les escoles o perquè passegen pels parcs i pels carrers del
municipi. Ells mateixos reconeixen
que els costa separar la seva vida
quotidiana de la seva vida professional i la seva passió, per la qual cosa
tenen un munt de projectes per engrescar tota la població del Masnou.
I no només oferint els seus espectacles, sinó contribuint a la creació
d’un centre efervescent d’assaig,
de creació i de reflexió al voltant de
la cultura. Tenen molta experiència
a l’hora de viatjar i exportar el seu
talent i les seves inquietuds fora de
Catalunya i de l’Estat espanyol, i ara
els agradaria combinar tota la seva
efervescència amb tot allò de bo
que els pot oferir el Masnou. “Sabem
que hi ha molts artistes i creadors
d’altres disciplines vivint al Masnou,
i que el moviment associatiu és molt
actiu; per això creiem que hi pot
haver un intercanvi molt enriquidor
per a tothom.”
De fet, el seu gran somni és arribar a constituir un centre de característiques similars a la Central del Circ
de Barcelona, que ofereixi un lloc
d’assaig i de treballs als professionals
del circ. El teixit a Catalunya de centres similars no deixa de créixer, i n’hi
ha a Terrassa, Mataró i Tarragona, per
la qual cosa, el del Masnou ampliaria
i enriquiria aquest univers cultural.

La presentació del LACAM va crear una gran expectació i molta participació.
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CULTURA

L’Espai Escènic acull l’estrena de peces
musicals de Joan Comellas
Homenatge al polifacètic artista masnoví en el centenari del seu naixement
ORIGINALITAT

L’originalitat i
el rebuig de les
convencions,
característiques de l’artista

JORDI ZAPATER

Inés Moraleda

Joan Comellas a casa seva, en una fotografia cedida per Emili Llinàs.
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del segle XX, també va recuperar les
composicions d’aquest músic masnoví, del qual experts, amics i coneguts
han remarcat l’originalitat, l’anticonvencionalisme i l’instint contrari a
l’academicisme i el tecnicisme.
Els esforços de McClure han trobat continuïtat en la mezzosoprano
catalana Inés Moraleda, que els ha
inclòs en el seu repertori i, conjuntament amb el pianista Josep Surinyac,
els portarà el 30 de novembre a l’Espai Escènic Ca n’Humet.
Segons Moraleda, les peces de
Comellas són “com bombonets musicals, tastets variats, composicions
que es posen al servei dels poemes
que l’inspiren; uns poemes que crec
que, per cert, van ser triats molt encertadament”. Després d’haver estat
immersa en les obres del masnoví,
el considera “un individu amb una
gran sensibilitat artística i, alhora,
una gran consciència del que era i
del que no era capaç de fer musicalment, i, per tant, les seves composicions són peces inspirades que tenen
la grandària i la complexitat justa,
sense pretensions desmesurades”.

Josep Surinyac

Regidor de Cultura

L’homenatge, amb motiu del seu centenari, a Joan Comellas és una oportunitat per conèixer la faceta de compositor d’aquest artista masnoví conegut
per la seva pintura i ceràmica.

Quant a la posada en escena al
Masnou, la mezzosoprano es mostra
il·lusionada perquè el recital del 30
de novembre serveixi com un homenatge col·lectiu al compositor en
el centenari del seu naixement. Les
composicions de Comellas, durant
l’espectacle, es completaran amb
d’altres dels músics que ell més admirava, com De Falla, Debussy, Ravel,
Mompou i Satie. El preu de l’entrada
per al recital és de cinc euros i es pot
adquirir al portal comercial www.
quedat.cat, o bé dues hores abans de
l’espectacle, a taquilla.

CEDIDA PER EMILI LLINÀS

E

l 25 de novembre d’aquest
2013, el músic, pintor i ceramista Joan Comellas –mort
l’any 2000– hauria complert cent
anys. En record d’aquesta efemèride,
l’Espai Escènic Ca n’Humet acollirà,
el dissabte 30 de novembre, la sessió
Una vetllada amb Joan Comellas, que
posarà a sobre de l’escenari algunes
de les composicions d’aquest polifacètic artista masnoví, com les Tornades d’ultramar, en què mostra la influència dels catalans que van tornar
de Cuba i les Antilles després de fer
les Amèriques; els Homenatges, amb
què va posar música a alguns dels
seus poetes preferits, com Machado
o Josep Carner, o el seu particular
homenatge als trobadors medievals.
Les composicions de Joan Comellas van ser recuperades, a mitjan anys
noranta, com a membre del Cercle
Manuel de Falla, per la mezzosoprano
Anna Ricci. Anys més tard, el pianista
nord-americà Mac McClure, actual
director del Conservatori Superior de
Música de Colòmbia, i que ha destacat
pel seu estudi i la divulgació de l’obra
dels músics catalans més importants

Jaume
Oliveras

Comellas, assegut a terra, amb camisa clara i sense corbata, amb altres membres del Cercle Manuel de Falla, al Casino del Masnou. Entre
d’altres, a la foto s’hi pot identificar F. Mompou (dempeus, segon per
l’esquerra) i Xavier Montsalvatge (dempeus, primer per la dreta).

Presentació dels treballs
de recuperació de la Mina
Museu del Masnou

El cineasta Carlos
Saura, convidat
estrella de les
V Jornades de
Fotografia Creativa

La recuperació de l’espai s’emmarca en el projecte
“El Masnou, terra de mar”

Entre el 31 d’octubre i el 2 de
novembre es duran a terme tallers,
xerrades i exposicions al municipi

Per gaudir de la visita al tram de
la Mina i al safareig d’una casa particular, cal fer inscripció prèvia
al Museu de Nàutica del Masnou
(museu.nautica@elmasnou.cat
o tel. 93 557 18 30).

E

ARXIU AJUNTAMENT

E

l diumenge 17 de novembre
començarà una nova etapa
per a la Mina Museu, ja que es
vol tornar a posar en relleu aquest
espai com a peça valuosa del patrimoni arquitectònic del municipi. La
reobertura d’aquesta mina d’aigua
es produeix quan ja s’han acabat els
treballs de recuperació que s’hi han
dut a terme en el marc del projecte
de recuperació del patrimoni “El Masnou, terra de mar” i que va rebre una
subvenció dels fons europeus FEDER.
A partir de la visita a un tram de
les mines Cresta i Malet, es dóna a
conèixer aquest sistema de canalització d’aigua que recorre el subsòl
del Masnou. Les mines d’aigua es
van començar a construir a partir
del segle XVIII per proveir les cases
benestants de la vila. Les actuacions
a la Mina Museu han rebut el suport
de l’Associació d’Amics de la Mina
Can Malet i la Comunitat de Propietaris d’Aigua i Mina Cresta.

Una imatge de la Mina Museu.

Restauració de la creu de terme del Masnou
Aquesta creu és un gran testimoni per a la història del Masnou, ja que,
a banda de la seva antiguitat, continua sent el punt on es recorden
esdeveniments, fins i tot contemporanis

Ja estan en marxa els treballs de restauració de la creu de terme del Masnou, que
s’estendran fins a mitjan novembre. A causa de l’estat de degradació en què es troba,
va ser inclosa al Programa de Restauració de la Diputació de Barcelona previst per
a aquest 2013, amb una proposta d’actuació per restaurar-la. La creu de terme del
cementiri està declarada Bé Cultural d’Interès Nacional i és un dels pocs elements amb
aquest alt nivell de protecció al Masnou. Feta de pedra, porta la inscripció “Anno Christi
MD” (any de Crist 1500). Sembla que probablement es trobava a l’actual avinguda
de Joan XXIII, antic camí d’Alella, per delimitar els termes del Masnou, Alella i Teià, i
la seva ubicació va variar l’any 1818, aproximadament, moment en què es va construir el cementiri vell a prop de l’església parroquial de Sant Pere. Ara és al cementiri
actual del Masnou, on es va traslladar quan es va habilitar aquest nou espai. Amb la
construcció del nou cementiri l’any 1868, Miquel Garriga i Roca la inclogué en el seu
disseny, i la va col·locar al mateix lloc que havia ocupat al vell recinte, és a dir, al centre
de la nova necròpoli. La creu, d’uns tres metres d’alçària, com a emblema de la religió,
va ser col·locada a sobre d’un basament per enaltir-la encara més. Una petita vorera
de forma octogonal l’envolta i conforma un espai enjardinat al voltant de la creu.

l director Carlos Saura, un dels grans noms del cinema
espanyol, serà el convidat estrella de les V Jornades
de Fotografia Creativa que organitza l’Associació de
Fotografia del Masnou (FEM) amb la col·laboració de l’Ajuntament. El punt de partida serà la inauguració de l’exposició
“La foto de la meva vida”, una col·lectiva dels membres de la
FEM que es podrà veure al bar restaurant Blau. La presentació oficial, però, serà el dia 1 de novembre (19.30 h), a la
Sala Joan Comellas del Museu Municipal de Nàutica, amb
la inauguració de les mostres “Flamenco”, de Carlos Saura,
i “L’IRA a les parets”, de Jordi Roma. A continuació, un dels
plats forts de la iniciativa: una taula rodona coordinada i
moderada per Héctor Zampaglione, amb les intervencions
de Carlos Saura, Esteve Riambau, Joan Ferrer, Óscar Orengo
i Joan Guerrero.
El dissabte 2 de novembre serà el torn del taller teòric i
pràctic “Escriure amb llum”, a càrrec de Davide Camesasca, a
l’Espai Escènic Ca n’Humet. A la tarda, a l’Espai Casinet, s’inaugurarà la mostra “Cineastas contados”, d’un fotògraf amb
una trajectòria molt reconeguda i que s’ha especialitzat en
l’àmbit del cinema i els directors, Óscar Orengo.
A més a més d’aquestes propostes, altres socis de
la FEM exposaran les seves obres en diversos espais del
municipi, com ara Eduard Gisbert i Héctor Zampaglione.
Podeu aconseguir-ne tota la informació a la pàgina web
municipal www.elmasnou.cat i a les pàgines de l’agenda
d’aquest butlletí.

Algunes de les fotografies de directors, d’Óscar Orengo,
que es podran veure al Casinet.
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ESPORTS

El Masnou recupera La Nit de l’Esport
Un reconeixement a totes les persones i entitats esportives vinculades al món esportiu local

E

aquest acte –format per persones vinculades al món de l’esport al Masnou
dins del camp esportiu, periodístic i
de gestió–, que escollirà els finalistes i
els guanyadors de cada categoria.
Els requisits indispensables que
s’han establert per participar-hi és
que les entitats estiguin dins del
registre d’entitats del Masnou i els
esportistes siguin nascuts o estiguin
empadronats al Masnou. Pel que fa
a les categories establertes són les
següents: esportista (masculí i femení)
federat més petit de 16 anys, esportista (masculí i femení) no federat més
petit de 16 anys, esportista (masculí i
femení) federat més gran de 16 anys,
trajectòria d’un equip amb competició federada, trajectòria d’un equip
amb competició no federada, entitat
amb millor tasca de promoció, esportista amb discapacitat i entitat amb la
millor organització d’esdeveniments
esportius.

l divendres 22 de novembre,
a partir de les 20.30 h, a Ca
n’Humet, tindrà lloc La Nit de
l’Esport 2013, un acte de reconeixement a totes les persones i entitats
esportives vinculades al món esportiu
del Masnou en què es premia, en diferents categories, tots aquells candidats que siguin proposats per la seva
entitat. Aquesta nit, doncs, és una
data especial per a tots els esportistes
del Masnou.
La Regidoria d’Esports ha facilitat
a totes les entitats esportives de la vila
la documentació necessària per participar-hi. El primer pas és el de les entitats esportives, que han de decidir els
seus candidats segons les categories,
i s’encarreguen de buscar i facilitar
l’historial esportiu i la documentació
que estimin oportuna. Fins al 31
d’octubre, cada entitat pot presentar
tantes propostes com vulgui i totes
seran avaluades pel jurat elegit per a

Jordi Matas
Regidor d’Esports

Amb la festa de La Nit de l’Esport volem
retre un homenatge a la tasca social que
realitzen les entitats esportives, no sols
pels valors que transmeten amb l’esport,
sinó també com a eines de cohesió i integració de la societat.
També és un reconeixement a les
famílies que cada setmana es desplacen on calgui per portar els seus nens
i nenes a competir i sense les quals no
seria possible l’esport base.
Un reconeixement als clubs per la
gran tasca que duen a terme, especialment en aquests moments durs de crisi
econòmica.
I un reconeixement als nostres esportistes pel seu esforç durant la temporada.

El Masnou Basquetbol presenta el planter
El Club té 220 jugadors i jugadores per a aquesta temporada
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EL MASNOU BASQUETBOL

E

l dissabte 5 d’octubre a la tarda,
al Complex Esportiu, El Masnou Basquetbol va presentar
els equips que formen part de l’entitat
aquesta temporada 2013-2014. Durant l’acte, es van presentar els setze
equips de competició (quatre dels
quals són íntegrament femenins)
i l’escola de bàsquet (per a infants
entre cinc i set anys), que sumen un
total de 220 jugadors i jugadores. La
màxima categoria del Club, el sènior
A, competeix a la Copa Catalunya des
de fa tres anys i, a data d’avui, és líder
en la competició.
Darrerament, el Club ha aconseguit el patrocini de NETSPORT,
que ha estat molt important a causa
dels temps que corren, perquè ha
contribuït en millores per al Club,
segons paraules de Josep Hinojosa,
el president de l’entitat. “El Club continuarà aquest any amb les activitats
habituals de les lligues, el campus de

A la imatge, la
foto feta durant la
presentació dels
equips del Club.

Setmana Santa (que va tenir 80 inscripcions el darrer any) i el Torneig 3x3
coincidint amb la nostra Festa Major,
en el qual, aquest any, van participar
300 jugadors”, ha explicat.

El Masnou Basquetbol va ser fundat fa 78 anys. Arrelat al poble, des de
sempre ha fet un esforç especial per
l’esport de base i per l’impuls del bàsquet femení.

Presentació dels equips
de futbol base del CD Masnou
per a la temporada 2013-2014

El Club de Judo Rei,
a la Copa d’Espanya
d’Alacant

Els esportistes del planter, la promesa de futur del club.

E

l diumenge 20 d’octubre, al
Camp d’Esports Municipal,
el Club CD Masnou va presentar els equips de futbol base
d’aquesta temporada, que es van
quedar a animar els jugadors del
primer equip, els quals van aconseguir la victòria al partit que van
disputar contra el Vilafranca. Tot i

que a la primera part el Vilafranca
va ser superior, els jugadors del
Masnou, entrenats per Miguel
López, van completar la millor
segona part de la temporada, en
què van dominar completament
el joc i van aixecar el marcador. El
jugador Éric Blasco va ser l’autor
dels dos gols.

Encara hi ha places a
les classes dirigides del
Complex

L

La Regidoria d’Espor ts, aquesta
temporada ha
presentat una nova oferta d’activitats dirigides,
que han tingut una gran
acollida. Es continua fent
aeròbic i Pilates, però la
novetat més destacada d’enguany ha estat el la tonificació corporal. Encara hi ha places en tots els horaris
que s’ofereixen. Per a més informació, contacteu amb la
Regidoria d’Esports, al Complex Esportiu.

CEDIDA

CD MASNOU

El primer equip es presenta a l’afició amb un triomf
sobre el Vilafranca

CEDIDA

E

l 6 d’octubre, els
judokes masnovins
del Club Judo Rei
Oriol Subirana i Marta Also
van participar a la darrera
edició de la Copa d’Espanya d’Alacant sub21, en
la qual competien cinc
països. Subirana va obtenir la medalla d’or i es va
col·locar així al primer lloc del rànquing nacional per a
menors de 21 anys. D’altra banda, Also va obtenir la medalla de plata, i és segona al rànquing nacional sub21.

Les inscripcions per a la Cursa de Sant Silvestre es faran a finals d’octubre

CEDIDA

A finals del mes d’octubre, s’obrirà el termini per fer les inscripcions per a la trenta-quatrena edició de la Cursa de Sant Silvestre.
Enguany, aquesta popular cursa, una de les més antigues de la seva categoria a Catalunya, serà el 26 de desembre.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

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

Marc González pregunta:
Al carrer de Sant Felip amb Tomàs
Vives, a la banda de mar, hi ha dues
places d’aparcament que, en principi,
estan reservades per a Serveis Municipals, però és que hi aparca tothom qui
vol i quan vol. Em poden dir què significa? És que l’Ajuntament no controla
les normes que imposa? Per què hi ha
aquesta permissivitat? Si de veritat no
calien aquestes places, doncs que ho
arreglin i facin saber que hi pot aparcar
tothom, no només els que ja saben que
tenim un Ajuntament tan permissiu
(per a algunes coses).

Imatges del record
El mes de novembre comença amb una celebració ben
destacada en el calendari de tradició catòlica i amb un
significat especial per a aquelles persones que han perdut
algun ésser estimat: el dia de Tots Sants. Encara avui, l’1 de
novembre se celebra al Cementiri una ofrena floral en homenatge a tots els masnovins morts fora de la seva vila.
A la imatge, de l’any 1958, es pot veure la creu de terme,
que encara ara és l’escenari de l’ofrena floral oficial.
La foto, feta per Josep Fortea, pertany al fons Quirse,
que actualment es troba a l’Arxiu Municipal.

Àngel Lugo, regidor de Seguretat Ciutadana, i
Quim Fàbregas, regidor de Mobilitat, responen:
L’objectiu d’aquestes places és que el personal que
treballa a l’Ajuntament i diàriament s’ha de desplaçar amb vehicle per atendre les seves tasques en
diferents indrets del municipi no hagi de perdre
temps buscant estacionament cada cop que arriba a l’Ajuntament. Malauradament, massa sovint,
aquestes places estan ocupades per vehicles privats
i el gran nombre de tasques encomanades a la
Policia Local fa que s’hagin de prioritzar i, és clar,
s’atenen primer les que poden afectar la seguretat de les persones. Per aquesta raó no sempre es
poden denunciar els infractors que estacionen el
vehicle en aquestes places.

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

M’agrada

La campanya de consciència ciutadana que diu
prou a les andròmines
que es troben a la via
pública. La informació és
molt visible a tots els contenidors del municipi i, en
veure-la, immediatament
m’ha vingut al cap aquella
de fa uns anys que deia
“El Masnou net i prou”, un
lema de l’Ajuntament per
tal que la gent no embrutés la via pública. La pena
és que, malgrat ambdues
campanyes, el poble segueixi embrutant igual.
Ricard Fernández

No m’agrada

Les contínues obres de reparació efectuades per SOREA a la
cruïlla del carrer de Veneçuela
amb Puerto Rico causen molèsties. Des de fa molt de temps,
en aquesta cruïlla, l’empresa
SOREA està reparant una fuita
d’aigua, rebenta la vorera, la
“repara” i la torna a tapar. Però
un parell de mesos més tard,
torna a repetir el procés (rebenta, “repara” i tapa...). No hi ha
manera... L’han reparada una vegada rere l’altra, però sembla que no n’aprenen...
Vaig enviar un escrit a SOREA i res de res, no contesten.
Xavier Pericot
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COM FUNCIONA

Regidoria de Solidaritat i Cooperació
La missió de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació és doble: enfortir la solidaritat i la cooperació amb els països més pobres per tal d’aconseguir un món més humà, més equitatiu i més just, i
sensibilitzar la ciutadania del Masnou envers una cultura de la pau i la solidaritat.

RAMON BOADELLA

L’Ajuntament del Masnou, a través
de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació, destina el 0,7% del seu
pressupost a donar suport a projectes de cooperació internacional i a
fomentar accions de sensibilització.
Amb la voluntat d’impulsar i regular
les formes i els procediments de
participació de les persones i les
entitats de la població en la gestió
municipal respecte a la cooperació
internacional, es va crear el Consell
Municipal de Solidaritat i Cooperació del Masnou. Aquest òrgan participatiu l’integren les entitats ciutadanes que participen en projectes
de cooperació i representants dels
grups polítics municipals.

RAMON BOADELLA

Agermanaments
Una de les formes de cooperació són
els agermanaments. La llavor dels
agermanaments actuals la trobem
en els lligams que algunes entitats i
centres educatius masnovins tenien
amb ciutats i poblacions de zones en
vies de desenvolupament. Així doncs,
amb l’objectiu de donar suport a la
iniciativa civil i per tal de poder refermar i desenvolupar noves relacions
d’amistat i cooperació, l’Ajuntament
del Masnou es va agermanar amb el
municipi de San Ramón, a Nicaragua,
i amb la daira d’Amgala, al Sàhara.
L’Ajuntament, a través d’aquesta
Regidoria, dóna suport tècnic i econòmic tant als projectes de cooperació que hi desenvolupen les entitats
masnovines com als projectes que
presenten les contraparts.

RAMON BOADELLA

El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació integra
entitats que participen en
projectes de cooperació i
representants dels grups
polítics del Masnou

La Festa de la Solidaritat vol donar visibilitat a les associacions i
organitzacions de l’àmbit de la solidaritat i la cooperació.

Sensibilització
En l’àmbit de la sensibilització,
la Regidoria treballa de manera
transversal amb la resta de departaments municipals. Així doncs, per al
mes de novembre hi ha programats
uns tallers de Metges del Món sobre
gènere i salut per als alumnes del
CFPAM amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere,
i un taller sobre els drets del infants
amb motiu del Dia dels Drets dels
Infants.
També hi ha prevista l’exposició
“Veus silenciades, veus rescatades”,
que mostra les violacions de la llibertat d’expressió al món a través
de quinze casos d’escriptors perseguits, i una conferència debat a càrrec d’un dels escriptors perseguits.
I, abans d’acabar l’any, es programaran tallers per als usuaris del
Centre Obert Maricel que permetran analitzar alguns dels factors
causants de la violació de drets humans en zones de conflicte armat.

Principals funcions
• Coordinació amb les entitats
de solidaritat, centres educatius i persones que participen
en projectes de cooperació.
• Seguiment dels agermanaments.
• Proposta i gestió de subvencions.
• Organització i participació al
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.
• Promoció d’activitats diverses
de sensibilització.
• Col·laboració amb el Fons Català de Cooperació, del qual
l’Ajuntament és soci.
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ENTREVISTA

Josep Azemà

Ajuda a trobar feina
Afirma que, des de fa molt de temps, s’aplica, a totes les vessants de la seva
vida, un lema: “No et salvaràs si no salves ningú”. I aquest pensament el va
portar, quan ell mateix buscava feina, el 2011, a crear un grup al Facebook
en què els qui en formaven part poguessin compartir solidàriament
informació sobre ofertes de feina. Aquell projecte es va convertir en
www.trobarefeina.com, un portal web que rep més de sis mil visites cada
dia i que ja ha fet possible que moltes persones hagin trobat feina. Als 48
anys, viu al Masnou des del 2000 i moltes de les persones que han volgut
aprendre o ampliar els seus coneixements de llengua catalana han passat
per les seves classes, una altra de les seves dedicacions. Li encanta l’aire net
del Masnou, el mar, i no suporta que la gent condueixi tan malament
i que mai ningú no assenyali les maniobres amb els intermitents. I també li
agradaria que els plataners no acollissin tants ocells que ho embruten tot.

Com va sorgir la idea de fer un
portal per ajudar a trobar feina?
Em vaig quedar sense feina i vaig
començar a buscar-ne per Internet,
perquè pensava que havia de ser
una eina fàcil i útil per accedir a les
ofertes. Però quan trobava una oferta de feina no sabia de quina empresa era ni en trobava les dades de
contacte, i havia de fer molts tràmits
previs: registrar-me, generar una
contrasenya, omplir moltes caselles,
penjar un model de carta, un model
de currículum... I, llavors, quan tot
això ja estava fet, anava a parar a un
lloc on potser ja hi havia 300 currículums inscrits, i encara no sabia
quina empresa era. I això em posava
de molt mal humor, perquè era com
si em busquessin a mi, i no pas que
jo busqués una empresa. Llavors
vaig decidir aprofitar la part positiva
del Facebook per crear un grup en el
qual la gent s’informava mútuament
i de manera solidària sobre les ofertes de feina que trobava.
De manera solidària?
Diuen que el 85% de les ofertes de
feina que s’aconsegueixen és gràcies
a la informació que ve a través dels
familiars, amistats, veïns, companys
de feina... I vaig voler crear aquest
clima de proximitat al Facebook.
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“La gent està
canviant el
xip, explora
i informa,
perquè sap
que, a la
llarga, també
li arribaran
ofertes que li
interessin”
“Ens hem
d’implicar
més en la dinàmica de les
empreses que
estan arriscant i creant
ocupació”

La idea va ser molt engrescadora,
perquè de seguida es va omplir de
gent del Masnou i del Maresme. I, a
partir d’aquí, vaig decidir crear un
web que es digués trobarefeina.com.
Al web ja hi havia una actitud més
proactiva i positiva, la gent és més
responsable. Amb el meu soci, Marc
Soler, i Ivan Valverde, el desenvolupador del web, vam crear el portal.
Quan va començar a funcionar
exactament?
Vaig tenir la idea el 2011, i al març
del 2012 ja vam crear el portal. Entre
el 2011 i el 2012, vaig crear un blog
amb la mateixa intenció. Des de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
em van assessorar i vaig fer alguns
dels cursos dels que organitzen per
crear una empresa. I llavors ja ho
vaig tirar endavant.
Com va ser la posada en marxa?
A diferència d’altres portals, intentava que la informació fos immediata
i dinàmica, que s’anés movent, que
cada oferta de feina fos com una notícia. Volia que la gent mirés l’oferta
de feina, hi accedís i hi hagués unes
dades de contacte directe, sense cap
més tràmit: que no calgués registrar-se ni enviar el currículum, sinó
només contactar amb l’empresa.

El portal
www.trobarefeina.cat
rep més de sis mil
visites diàries.

Com us arriben les ofertes que hi
publiqueu?
La font d’informació bàsica és la
gent del grup del Facebook. Així, la
gent, mitjançant el boca-orella facilita aquesta informació. Nosaltres
intentem verificar-la, saber quina
oferta és, que no es tracti de les
que ofereixen guanyar dos milions
d’euros en una setmana o de les que
no descriuen clarament la feina. Llavors, enviem un correu a l’anunciant
demanant si volen publicar l’oferta.
Si diuen que sí, endavant, si no, no
ho publiquem. També hi ha empreses que ja ens coneixen i que ens
envien directament l’oferta. S’inscriuen en el nostre portal i tenen el seu
espai, on poden publicar les seves
ofertes.
A més, oferiu altres recursos per a
la gent que està buscant feina, oi?
Hi un servei perquè la gent confeccioni el seu currículum amb un
disseny més innovador, i també
el poden traduir a l’anglès. També
promocionem empreses que es dediquen a fomentar l’ocupació i que
tenen una certa sensibilitat social.
També hem fet una editorial. Ara col·
laborem amb empreses que ajuden
la gent a buscar feina a Anglaterra, o
advocats que assessoren en aspectes laborals. També tenim un centre
de negocis que s’encarrega de promocionar les noves empreses.
Vostè ve del món de la
lingüística. Com defineix el
seu canvi laboral?
Sóc filòleg, per això m’encarrego
dels continguts del web. Tot va començar perquè em vaig quedar a
l’atur. M’havia dedicat a la docència,
havia tingut una empresa de postproducció audiovisual, també havia
treballat a la Universitat de Barcelona com a docent i encara faig
algunes classes, però la majoria de
temps el dedico al web, que requereix molta dedicació.

SÒNIA HERNÁNDEZ

Quina valoració en fa?
L’any passat vam arribar a un milió
de visitants i, enguany, a l’octubre, ja
hem tingut 800.000 visites. Cada dia
ens visiten unes 6.000 persones. El
perfil d’usuari és majoritàriament femení, i entre els 25 i els 45 anys. Sovint ens arriben missatges de gent
que ha trobat feina gràcies al portal
i això és molt gratificant. Jo tinc una

frase que sempre m’he aplicat: “No
et salvaràs si no salves ningú”. Hem
aconseguit que la gent sigui activa.
En quin sentit?
Tenint en compte els temps que
corren, ningú no farà res per a tu,
i menys l’Administració. Sí que fa
alguna cosa, però hem d’acostumar-nos a espavilar-nos una mica
nosaltres mateixos. I en aquests dos
anys hem aconseguit que en la gent
es desperti una actitud solidària.
Diàriament hi ha gent que publica
ofertes que ha vist al carrer o fa fotos d’un anunci i el publica. També
hi ha gent que treballa i fa saber
quan hi ha baixes per maternitat a la
seva feina, per exemple. La gent està
canviant el xip, explora i informa,
perquè sap que, a la llarga, també
li arribaran ofertes que li interessin.
Es tracta de donar. La gent està
contenta amb el que hem anat fent
i crec que hem aconseguit realitzar
una tasca social important.
Els usuaris sempre han estat
molt vinculats al Masnou.
Inicialment, al Facebook, per exemple, la gent era del Masnou i del
Maresme. Però ara també hi ha gent
d’altres ciutats, com Girona, o fins i
tot Madrid. La tercera ciutat des de
la qual es fan més visites és Madrid.
Com percep la situació laboral
des del web?
És evident que els salaris han baixat
i que les empreses demanen molt. I
també és obvi que les empreses que
mouen alguna cosa, ofertes i llocs
de feina, són les empreses mitjanes i
petites. Això els treballadors ho hem
de tenir present, ho hem de saber i
ens hem d’implicar més en la dinàmica de les empreses que estan arriscant i estan creant ocupació. Això
és el que toca ara. Les empreses
arrisquen i els treballadors els hem
de correspondre.
Com veu el futur?
El que ens agradaria és contribuir
que la gent i les empreses tinguin
relacions més directes. Estem treballant en el disseny del web per tenir
una base de dades que permeti
aquesta relació sense intermediaris. Ara, estem col·laborant amb
ajuntaments com el de Vallromanes
i d’Arenys de Mar, i això també és
molt engrescador.
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TRIBUNA POLÍTICA

Eduard Garcia
Portaveu del
Grup Municipal
de CiU

Artur Gual

Regidor del
Grup Municipal
del PSC

Màxim
Fàbregas

Portaveu del
Grup Municipal
d’ICV-EUiA-E
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Quan, en política, no s’hi val tot
L’Equip de Govern tenia la voluntat
d’aprovar, al Ple de l’octubre, les ordenances fiscals per a l’any vinent, que, entre
altres coses, havien de permetre una rebaixa del 33% de la taxa de clavegueram
i bonificacions del 25% per a aquells emprenedors que posessin en marxa nous
negocis. Amb aquesta voluntat, es va
convocar la Comissió Informativa corresponent, en què tots els grups municipals
tenen l’oportunitat de presentar les seves
esmenes. A la vista de les esmenes presentades, es va establir contacte amb tots
els grups de l’oposició a fi i efecte d’arribar
a acords que en permetessin l’aprovació.
Quan, tot i estar en disposició d’assumir
les esmenes presentades pel GIM i bona
part de les presentades pel PSC, ni ells ni
cap grup de l’oposició no van voler dedi-

car un sol minut a parlar amb nosaltres era
evident que alguna cosa passava. Ben fàcil, en un moviment legal, però mancat de
la legitimitat i l’ètica més elemental, tots
els grups de l’oposició, amb el suport del
vot de la trànsfuga Judit Rolán, havien decidit elevar les seves pretensions inicials,
amb l’única finalitat de torpedinar l’acció
del Govern. L’argument utilitzat, abaixar més impostos. Els sona? La mateixa
promesa que feia el PP, tot just abans de
guanyar les eleccions, però va apujar l’IVA,
l’IRPF i d’altres... El mateix PP que des de
Madrid ens obliga a mantenir la pujada de
la contribució (l’IBI) un 10%, aquí defensa
que s’han d’abaixar els impostos, i aquella ICV-EUiA i PSC, que sembla que quan
governaven no opinaven el mateix. No
cal dir que fer front a les seves peticions
obliga a deixar de prestar serveis.

En política no s’hi val tot quan l’oposició
menysprea el Govern i alhora posa en
crisi els serveis públics amb propostes
desorbitades; quan la mateixa oposició
prepara unes esmenes conjuntes i, en
lloc de presentar-les al Govern, les filtra
a la xarxa la nit abans del Ple i no les presenta ni abans de l’inici de la sessió; quan
se t’accepta tot el que demanes, i canvies
les regles del joc; quan partits que han
viscut en la seva pròpia pell el transfuguisme ara l’alimenten; quan aquells que
sistemàticament demanaven la dimissió
de Judit Rolán, en ser destituïda, ara la
utilitzen per atacar el Govern; quan ella,
en lloc de retornar l’acta de regidora, la
segueix utilitzant sense representar ningú
més que a si mateixa. Quan algú escriu un
article com aquest, és perquè no tot s’hi
val en política.

Volem rebaixar la pressió fiscal
injustificada i el Govern no ens ho
deixa fer
Tots els regidors i regidores de l’oposició
compartim la necessitat de rebaixar els
impostos que els darrers dos anys ha imposat el Govern municipal de CiU i ERC a
la població del Masnou.
El Govern municipal ha presentat
els números. Al Masnou mai no havien estat dolents, i amb els nous impostos i les restriccions, encara estan
més sanejats. Avui és l’hora d’ajustar
els ingressos que provenen dels nostres impostos i de les nostres taxes a la
despesa necessària, i no cal cobrar ni
un euro més del que és necessari a les

famílies del Masnou, que ja van prou
escanyades.
Estem parlant de diferents accions
en aquesta direcció. Perquè la nostra
voluntat es pal·liar l’efecte que suposa
el decretazo per a les butxaques de les
famílies del Masnou. Decretazo del senyor Rajoy del qual tant renega el regidor de Finances (i que tant els agrada
recaptar), però per al qual en dos anys
ha estat incapaç de trobar la fórmula
per mitigar-ne les conseqüències. No
l’ha trobada perquè no hi ha voluntat
política de fer-ho. De fórmules n’hi ha i
n’hem presentades unes quantes.
Com que l’IBI és un impost universal
(el paguen totes les famílies del Masnou)

havíem de buscar una manera de compensar-lo que fos també universal. És per
això que hem proposat deixar a 0 euros la
taxa de clavegueram (estalvi de 250.000
euros) i rebaixar la taxa de recollida d’escombraries 34,20 euros per habitatge
(estalvi de 299.000 euros). Total: 549.000
d’estalvi, fet que suposa una rebaixa de
64,50 euros per família, aproximadament.
Aquesta és la nostra voluntat i la de
la resta de regidors i regidores de l’oposició: volem rebaixar la pressió fiscal injustificada. El que encara no hem entès
és per què no és aquesta la prioritat del
Govern. En els temps difícils que vivim,
quina és la prioritat del Govern si no és
aquesta?

L’espantada de CiU i ERC!
Al Ple del 17 d’octubre vam ser testimonis de l’espantada de CiU i ERC. Tots dos
partits, que des de fa més de setze mesos
governen el Masnou en minoria, sembla
que no en són conscients i actuen amb la
mateixa prepotència que quan gaudien de
la majoria.
L’any passat ja van intentar, sense
èxit, evitar la discussió de les ordenances fiscals (impostos i taxes municipals),
però el conjunt de l’oposició els vam forçar a convocar un ple extraordinari per
debatre-les. Enguany, amb la lliçó apresa,
van fer una proposta al Ple que només
modificava alguns aspectes tècnics de les
ordenances i, per tant, s’aprofitaven de
l’acord del Govern del PP (mantenir per
a l’any 2014 l’augment del 10% de l’IBI
aprovat per decret a finals del 2011). Així,
i com a bons fariseus, mentre es queixaven del decretazo es fregaven les mans

celebrant uns ingressos extres de més
d’un milió d’euros que, fonamentalment,
sortien de les butxaques de les famílies
del Masnou.
Davant d’aquesta actitud, en un acte
de responsabilitat política i renunciant a
posicions partidistes, l’oposició va acordar
proposar al Ple tretze modificacions amb
un objectiu prioritari: reduir l’efecte del decretazo. A la rebaixa d’un 25,5 % del cost
de les escombraries per als habitatges i a
l’establiment d’un cost de zero euros per
a la taxa de clavegueram s’hi afegien onze
mesures més. D’aquestes, cinc estableixen
mecanismes de control, per evitar arbitrarietats del Govern en acordar determinades bonificacions. De les sis restants, vull
ressaltar-ne dues: la que proposa que en
tots els casos de desnonament o dació en
pagament els afectats no hagin de pagar
la plusvàlua i la que planteja augmentar
les bonificacions de l’IBI a les famílies nom-

broses i modificar els criteris d’atorgament
tenint en compte el valor cadastral de l’habitatge i també el nombre de membres de
la família.
A la vista d’aquest acord, CiU i ERC es
van espantar i, en lloc d’afrontar la seva situació de minoria, en un acte de covardia
política van retirar la seva proposta del Ple,
de manera que van impedir així el debat,
la votació i l’aprovació de la proposta de
l’oposició.
Però no patiu, perquè no se’n sortiran!
Com ja vam fer l’any passat, hem demanat
la convocatòria d’un ple extraordinari, que
s’haurà de celebrar abans de quinze dies,
per poder debatre la nostra proposta, que,
si s’aprova, comportarà per a les famílies
del Masnou un estalvi de més de 530.000
d’euros.
Podeu veure les esmenes d’ICV-EUiA a
http://www.iniciativa.cat/elmasnou/documents/6010.

EL MASNOU VIU NOVEMBRE 2013

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

El debat de les ordenances fiscals
Al Ple municipal del 17 d’octubre,
l’Equip de Govern portava una proposta
de modificació de les ordenances municipals. Una proposta molt limitada per
la impossibilitat, obligada pel Govern
de l’Estat, de poder modificar l’IBI a la
baixa. Les modificacions proposades
pel Govern anaven en el sentit de rebaixar la taxa de clavegueram, introduir
bonificacions fins al 75% pel que fa a
les llicències d’activitats vinculades a
l’activitat econòmica i crear una taxa
per l’ús turístic d’habitatges per normalitzar una situació que existeix en la
realitat, entre altres mesures. L’oposició
va presentar les seves esmenes. L’acord
amb alguns dels grups, que podia ajudar a rebaixar una mica més la pressió

fiscal, no va ser possible, malgrat la
predisposició del Govern. El motiu és
que els grups de l’oposició (PSC, ICV,
PP, GIM i la regidora trànsfuga) van preferir presentar una proposta conjunta
amb alguns punts impossibles d’aplicar,
i que podien trencar l’equilibri econòmic i financer de l’Ajuntament. Davant
d’aquesta situació, i a causa de la manca de majoria del Govern, es va preferir
retirar la proposta de modificació de les
ordenances fiscals i continuar buscant
un consens amb la resta de grups per
arribar a algun acord.
En aquests moments, l’oposició
demana convocar un ple extraordinari
amb la mateixa proposta d’ordenances.
En cap lloc del món no és l’oposició qui
dicta els criteris de temes com les or-

denances o els pressupostos, ja que és
una tasca del govern fer les propostes
i després buscar el consens perquè puguin ser aprovades. Aquí ha prevalgut
un tacticisme que busca més el desgast
polític que no pas rebaixar realment la
pressió fiscal.
La voluntat del Govern és arribar a
acords que permetin abaixar la pressió fiscal, però sense posar en perill les
obligacions financeres de l’Ajuntament
ni la prestació dels serveis públics que
s’ofereixen a la ciutadania. Tenim el
compromís de tirar endavant diferents
línies d’ajut que afectarien l’IBI: per a
gent jove, gent gran, famílies monoparentals i afectats per les situacions
hipotecàries. Esperem que s’imposi el
sentit comú.

El Govern no vol abaixar impostos
El Ple del 18 d’octubre passat es va
caracteritzar per la seva brevetat. La
retirada de la proposta de modificació
d’ordenances fiscals —punt central de
l’ordre del dia— per part del Govern de
CiU-ERC va evitar el que els seus membres no van saber negociar: que prosperés l’acció de tota l’oposició adreçada
a alleugerir el pes de les butxaques de
tots els masnovins.
Ha arribat el moment de dir prou
a més sacrificis, i més encara quan els
comptes del Masnou tenen marge per
a una amplíssima baixada impositiva,
especialment per a la reducció i la racionalització de la despesa. Però aquest
cavall de batalla té un enemic dins del
Govern: la incoherència de la cohabi-

tació d’un partit d’esquerra i uns altres
de dretes. I els masnovins no estem
disposats a pagar més: que s’arreglin
entre ells!
Les ordenances marquen des del
pagament de l’IBI, l’impost de circulació, la taxa d’escombraries i la de la
xarxa de clavegueram o el cost per casar-se, així com les bonificacions que
permet la llei en determinats supòsits.
El Partit Popular va assumir els dos
primers anys la necessitat d’augmentar
alguns punts de la recaptació davant
l’anterior situació de comptes. Passat
aquest període, no hi ha excusa per no
retornar de manera gradual al contribuent el que ha aportat i en aquesta línia
anirà la nostra acció com a oposició fins
a la fi del mandat.

A l’Equip de Govern li queda una
última acció: reconèixer la seva incapacitat de negociació i plantejar una nova
proposta que, si no és capaç de dur a
terme, es farà des de l’oposició.
Un altre assumpte d’importància al
nostre municipi és el futur de la Dogi,
de la qual depenen nombroses famílies. Hem llegit a la premsa notícies
sobre aquest tema, amb la possible entrada d’inversors per a la reflotació de
la companyia, que travessa una greu i
perllongada crisi. Estem a l’expectativa
de conèixer-ne més a fons la situació
i, si escau, vetllar, dins de les nostres
competències, per facilitar una sortida
feliç a una empresa que és bandera de
la nostra localitat.

Un molt mal costum

prorrogat dos més, i l’Ajuntament va crear
una nova taxa de clavegueram i va augmentar la taxa de recollida d’escombraries. Tot
això en un moment en què les famílies, en
general, han vist reduïts els seus ingressos.
Com és lògic, mai no he estat partidari
d’aquest augment brusc de la pressió fiscal,
per la qual cosa als debats corresponents a
aquests assumptes sempre he sol·licitat una
moderació en la recaptació.
Però, és clar, què passa si CiU i ERC no
convoquen el Ple o retiren el punt que s’ha
de debatre a meitat de la sessió? La conseqüència principal és que les ordenances es
prorroguen, per la qual cosa la pressió fiscal
es manté, a més de furtar la possibilitat de
debatre i presentar alternatives als regidors
de l’oposició.
Doncs bé, l’intent de pròrroga de les
ordenances, que hauria de ser una qüestió
excepcional, ha estat l’opció escollida per
CiU i ERC aquests dos últims exercicis. L’any

passat, no van convocar el Ple, motiu pel
qual tota l’oposició va haver de sol·licitar la
convocatòria d’un ple extraordinari i aprovar
una rebaixa a l’IBI propera al 3,2% (el màxim
que permetia la llei). I aquest any, quan els
regidors de l’oposició ja havíem consensuat
les nostres esmenes (rebaixar 34,20 euros la
taxa de recollida d’escombraries i suprimir la
taxa de clavegueram, que suposa uns 30 euros més), CiU i ERC van decidir retirar el debat
del Ple del 17 d’octubre passat.
Òbviament, els regidors de l’oposició
hem presentat una petició formal perquè es
convoqui un ple extraordinari per debatre les
futures ordenances fiscals, amb l’objectiu clar
que disminueixin la pressió fiscal sobre els
nostres ciutadans l’any que ve. Crec sincerament que els ciutadans ja han realitzat molts
esforços durant aquesta crisi i ja és hora que
comencem a tornar-los el que és seu.
Espero i desitjo que CiU i ERC no intentin
impedir-ho, cosa que no descarto que facin.

Des que el Govern municipal va quedar en
minoria per culpa de les seves pròpies decisions errònies (no crec que Madrid hi influís
en això), CiU i ERC han agafat el mal costum
que siguin els ciutadans els perjudicats de
la seva falta de suport i de la incapacitat per
aconseguir-lo a l’hora d’aprovar determinats
assumptes importants.
En concret, em refereixo a l’aprovació
anual de les ordenances fiscals, en què es
fixen els imports que els ciutadans pagarem
per impostos (IBI, impost de circulació, etc.)
i taxes municipals (recollida d’escombraries,
clavegueram, llicències, etc.), i que determinen el nivell de pressió fiscal a què sotmetem
el contribuent.
Les últimes decisions adoptades per les
administracions han augmentat de manera
considerable la pressió fiscal. L’Estat va imposar una pujada del 10% en el rebut de l’IBI
que havia de durar dos anys, però que s’ha
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ENTITAT

Associació Fotogràfica
del Masnou, FEM
Ricard
Vilarrubia

FEM

President

La FEM vol promoure l’art fotogràfic entre els seus adeptes, a més de potenciar l’aprenentatge i la creativitat.

El proper 1 de novembre, s’inauguren
les V Jornades de Fotografia Creativa,
una iniciativa que vol esdevenir un
aparador de la producció de fotògrafs
destacats (en les seves cinc edicions
s’han fet exposicions d’obres de creadors de la talla de Pilar Aymerich,
Agustí Centelles, Carles Fontserè o
Luis Buñuel) per a la població en general, però, a més, vol promoure la formació i l’especialització en les diverses
tècniques d’una disciplina que, amb la
introducció de les novetats tecnològiques, es troba en redefinició constant.
L’organització de les Jornades
de Fotografia Creativa és l’activitat
més destacada de les que du a terme
l’Associació Fotogràfica del Masnou
(FEM), una entitat que existeix des
del 2009 i que té una quarantena de
socis que no només es reuneixen
per fer fotografies i mostrar-se-les
entre ells, sinó que comparteixen
un estil de vida molt determinat: el
que es desenvolupa al voltant de la
reproducció d’una imatge presa de la
realitat. Es defineixen com una entitat
cultural, sense ànim de lucre, amb la
finalitat de promoure l’art fotogràfic
entre els seus adeptes. Potenciar
l’aprenentatge i la creativitat és un altre dels seus objectius principals.
Per mostrar la seva producció
–que, sovint és la principal finalitat
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SOCIS
L’entitat existeix des del
2009 i té una
quarantena
d’associats
ACTIVITATS
A més de les
Jornades, l’entitat organitza
cursos, tallers,
xerrades i
sortides

Com
contactar-hi
Local social:
c/ d’Almeria,
27 (De Foto’s,
Centre FUJI)
Telèfon
93 540 42 26
femfotografia@
gmail.com
Per a cursos
de fotografia:
Héctor Zampaglione, telèfon
679 06 72 29

d’un fotògraf–, organitzen exposicions amb regularitat en locals i establiments del municipi i dels voltants
que els atreuen per l’ambient que
s’hi crea. La reflexió sobre allò que
s’ha creat i produït és un altre dels
aspectes treballats per la FEM, per a
la qual cosa també organitzen tertúlies en què els participants parlen i
comparteixen les dificultats amb què
es troben. Igualment, organitzen projeccions en què es discuteixen d’una
manera constructiva els encerts i els
aspectes que caldria millorar de les
obres exposades.
I, com no podia ser d’una alta
manera, per continuar millorant
constantment, la formació i el perfeccionament són uns aspectes que no
cal descuidar, per la qual cosa l’entitat
organitza cursos, tallers, xerrades i
sortides.
Les Jornades de Fotografia Creativa és l’activitat amb més repercussió
pública de la FEM, però també duen
a terme diversos projectes en què
col·laboren amb altres entitats del
municipi, de tot Catalunya i de tot
l’Estat. Per al futur, una de les fites
en què treballen és col·laborar amb
els comerços del municipi per poder
exposar les obres dels socis de l’entitat als aparadors dels establiments
comercials de la vila.

Per què creu que fer fotografies resulta tan atractiu per a les persones amb
inquietuds i en general?
La fotografia és una eina per expressar-se
i es requereix una sensibilitat especial. Un
cop es domina la tècnica, les imatges apareixen. Moltes vegades les tenim al cap i
necessitem crear, i en altres ocasions les
trobes, les veus i captes el moment amb
l’ull; la càmera és l’eina per realitzar la imatge. Es fan moltes fotos, però per nosaltres
una instantània ha d’expressar alguna cosa,
ha de tenir cos i animà. Per això val la pena
aprendre bé la tècnica fotogràfica i també
cal saber mirar des de la càmera, el teu cap
i els teus ulls. Com diu el nostre mestre Héctor Zampaglione: “Las fotos no salen bien o
salen mal, se hacen bien o se hacen mal.”
Com ha variat la irrupció de la fotografia digital i la generalització d’aparells
electrònics amb càmera, les tècniques,
els temes, etc.?
Per a la indústria fotogràfica, ha estat traumàtic, i amb aquesta crisi encara més. No
es fan còpies en paper i qualsevol s’atreveix a fer una foto amb aquestes càmeres
súper intel·ligents. Els fotògrafs professionals de tots els camps, els laboratoris i les
botigues de fotografia s’han de reinventar
o plegar. Quant a la fotografia en general,
les noves tècniques faciliten la feina, no
vol dir en qualitat, ja no es prepara tant
la presa i molts fan ràfegues com si fessin
vídeo. L’essència de la fotografia, però, és
la mateixa: un bon fotògraf sempre ho
serà, no es deixa res a l’atzar, com un bon
pintor, un bon escriptor, etc. Les noves
tecnologies i tendències ens han obligat
a tornar a aprendre coses noves, el reciclatge és necessari i s’obre un altre món
paral·lel a la fotografia força interessant.
Quins beneficis s’aconsegueixen pertanyent a una associació com la FEM?
El més important és compartir l’afició i
l’amor per la fotografia. També és possible
tenir molta informació del panorama fotogràfic en general, exposicions, concursos,
activitats, etc. I la part formativa és molt
important: cursos, xerrades, projectes
fotogràfics. Tenim un fons de marcs perquè qualsevol soci pugui penjar la seva
exposició en diverses sales del poble i
Barcelona, amb un assessorament previ
si el requereix.

AGENDA.
OCTUBRE
Dilluns 28
A tots els comerços federats

“Compra, rasca, guanya...”
Durant l’última setmana d’octubre
fins a la Castanyada.
Aquest any, els comerços federats
fan una campanya al voltant de la
Castanyada per repartir premis.

Ho organitza: Federació de Comerç, amb la
col·laboració de l’Ajuntament del Masnou

17.30 h / Els Vienesos

Estiraments
Exercicis suaus.

Ho organitza: Afibromare

Dimarts 29
9.30 h / Pau Casals

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

17.30 h / Els Vienesos

Txi-kung
Gimnàstica xinesa.

Ho organitza: Afibromare

Dimecres 30
16 h / Edifici Centre (aula 3)

Taller per a empreses
Estratègies de
comunicació on i off line
Els dies 30 d’octubre i 4 i 6 de
novembre.
Taller per assolir coneixements per
crear una campanya de comunicació dins i fora d’Internet, i per
construir i aplicar l’argumentari de
vendes. Cal inscripció prèvia. Per
a més informació: p.economica@
elmasnou.cat i tel. 93 557 17 60.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h / Ca n’Humet

Taller de decoració
de Halloween
Castanyada Jove
Decorarem Ca n’Humet de manera
terrorífica!
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

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”
Cicle de xerrades d’interès comú

Del 28 d’octubre al 2 de desembre

A càrrec d’un tècnic de l’Associació
d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya. Amb el suport
del Departament de Consum de la
Diputació de Barcelona.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dijous 31
Diversos llocs

Exposicions de les V
Jornades de Fotografia
Creativa del Masnou
Fins al 24 de novembre.
L’Associació Fotogràfica del Masnou
(FEM) organitza les V Jornades de
Fotografia Creativa en diferents
espais del Masnou, Alella i Teià.
Les exposicions que formen part
d’aquesta edició es podran visitar
del 31 d’octubre al 24 de novembre.
Ho organitza: Associació Fotogràfica del
Masnou (FEM)

18 h / Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Taller de maquillatge
terrorífic Castanyada
Jove
Activitat per a joves. Una maquilladora professional ens ensenyarà a
fer maquillatge terrorífic. Podreu
fer-vos el vostre maquillatge per
celebrar Halloween. Places limitades, inscripcions i informació al PIJ
de Ca n’Humet.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19.30 h / Plaça d’Ocata

Castanyot 2013
Recuperació de la tradicional Castanyada i contes a la vora del foc,
incorporant les disfresses de Halloween. Cercavila pels carrers, disfressats de Halloween, acompanyats
pels tabalers de la Colla de Diables
i a l’Altell 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”
Ho organitza: Associació Fotogràfica del
Masnou (FEM)

22 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Concert de hard rock
Castanyada Jove
Actuació dels grups Dèria (22 h),
Guilty Lips (23 h) i Delaware (24 h).
Preu: 3 euros amb consumició
Ho organitza: Metropolis

NOVEMBRE
Divendres 1
12 h / Cementiri Municipal

Ofrena floral
Ofrena floral del consistori als mas-

novins morts fora del Masnou, al
Cementiri municipal.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17.30 h / Espai Familiar “Ludoteca”

La castanyera
La vella Maria la Castanyera portarà
castanyes torrades als infants.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Ca n’Humet

Túnel del terror
Castanyada Jove
Preu: 1 euro

Ho organitza: AJTEM

19.30 h / Sala Joan Comellas
(Edifici Centre)

Psicomotricitat
Ho organitza: Afibromare

19 h / Els Vienesos

Mercat de productes fets a mà.
Ho organitza: ADAC

10 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Taller d’il·luminació
fotogràfica: Escriure
amb llum, a càrrec
de Davide Camesasca
Ho organitza: Associació Fotogràfica
El Masnou (FEM)

18 h / Ca n’Humet (Espai de
Trobada)

Taller de polseres
creatives
Taller per a joves

20 h / Can Malet (segona planta)

Gimnàstica cerebral per a tothom
Cal inscripció prèvia. Tots els dilluns
del mes de novembre.
Exercicis senzills i divertits creats pel
Dr. Paul Dennison.
Ho organitza: Banc del Temps del Masnou

17.30 h / Els Vienesos

Fira d’Artesania

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Brain gym

Presentació i inauguració de
l’exposició fotogràfica de Carlos
Saura i taula rodona
Presentació de les V Jornades de
Fotografia Creativa del Masnou. Inauguració de l’exposició fotogràfica
de Carlos Saura, amb la presència
de l’autor i d’Esteve Riambau, director de la Filmoteca de Catalunya.
Presentació de l’exposició “L’IRA
a les parets”, de Jordi Roma. La
taula rodona posterior, coordinada
per Héctor Zampaglione, estarà
formada per Carlos Saura, Esteve
Riambau, Joan Ferrer, Óscar Orengo
i Joan Guerrero.

9 h / Ctra. Nacional II i plaça de la
Llibertat

Conferència a càrrec de Josep Maria
Reniu Vilamala, professor titular de
ciències polítiques i de l’administració de la Universitat de Barcelona.

Exercicis suaus

Dimarts 5

Dissabte 2

Eleccions i participació
política

17.30 h / Els Vienesos

V Jornades de Fotografia
Creativa del Masnou

Ho organitza: Associació Fotogràfica del
Masnou (FEM)

19 h / Biblioteca Pública Joan
Coromines

Dilluns 4

Inauguració de
l’exposició “Cineastas
contados”, d’Óscar
Orengo
Fins al 24 de novembre de 2013.
Mostra d’una de les sèries més importants del fotògraf Óscar Fernández Orengo, “Cineastas contados”,
en la qual es recullen cinquanta
retrats de directors de cinema
espanyols.
Ho organitza: Associació Fotogràfica
El Masnou (FEM)

Produït per l’Associació UNESCO i
dirigit per Meritxell Subirós.

Ho organitza: Associació UNESCO del Masnou, amb la col·laboració de l’Ajuntament
del Masnou

Dissabte 9

Txi-kung
Gimnàstica energètica xinesa.
Ho organitza: Afibromare

18.30 h / Biblioteca Joan Coromines
(sala polivalent)

“Patrimoni i ciutadania”
Conferència a càrrec
de l’arquitecta Itziar
González
Seguidament,  col·loqui obert a la
participació del públic.

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Dimecres 6

10 h / Edifici Centre (aula 3)

Taller: Tècniques de
muntatge de bijuteria
Hi aprendreu a muntar diferents
peces de bijuteria, a utilitzar els materials més adequats i les diferents
tècniques de muntatge. S’utilitzen
pedres semiprecioses, fornitures de
metall, cuir, etc. Últim dia d’inscripció: 6 novembre.
Inscripció per correu electrònic:
lacolladelhort.elmasnou@gmail.
com. Més informació a: http://lacolladelhort-elmasnou.blogspot.com.
es/p/tallers-monografics.html
Ho organitza: La Colla de l’Hort

17 h / Els Vienesos

Taller de patchwork i
decoració amb roba

18 h / Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Taller de drapet

Els dies 6, 13, 20 i 27 de novembre.
Preu: 32 euros mensuals o 10 euros
per dia.

Activitat per a joves. Hi aprendreu
a fer complements de moda amb
tires de roba.

Ho organitza: La Colla de l’Hort

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17.30 h / Els Vienesos

17.30 h / Espai Familiar “Ludoteca”

Ombres xineses

Ioga
Ho organitza: Afibromare

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Trobades amb...
Albert Sánchez Piñol
Antropòleg, africanista i escriptor.
Entre les seves obres destaquen La
pell freda (2002), Pandora al Congo
(2005) i Victus (2012).
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Espai d’exposicions
del Casinet

Projecció del documental
La meva vida és pintar,
sobre el pintor Miquel
Villà

Divendres 8
17.30 h / Espai Familiar “Ludoteca”

Juguem, jugant...
Aprenem a cuinar!

A través d’ombres xineses s’explicarà un conte als infants.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Diumenge 10
18 h / Espai Escènic Ca n’Humet

El cacauòtic, el conte
del cacau, de Roger
Canals i Cia.
Espectacle de teatre i animació
musical sobre els valors del
comerç just.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dilluns 11

Ho organitza: Luz del Alba

17.30 h / Ca n’Humet (Espai de
Trobada)

Campionat d’escacs
Cicle de jocs de taula. Activitat per a
joves a partir de 12 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17.30 h / Els Vienesos

Tècniques de relaxació
Treball suau i fàcil a través de la
ment i el cos per reduir el dolor i
l’ansietat.
Ho organitza: Afibromare
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AGENDA.
Dimarts 12
9.30 h / Aparcament d’Amadeu I

Deixalleria mòbil
Fins al 17 de novembre de 2013.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

16 h / Edifici Centre (aula 3)

Imatge personal 360 º.
Clau per al teu èxit
emprenedor
Formació per a empreses i emprenedors. Els dies 12 i 14 de novembre de 2013. Taller per conèixer
què i com comunica la nostra
imatge per poder-la adequar a les
necessitats sense perdre identitat.
És necessària inscripció prèvia. Per
més informació: p.economica@
elmasnou.cat  i tel. 93 557 17 60.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17.30 h / Els Vienesos

Txi-kung
Gimnàstica energètica xinesa.
Ho organitza: Afibromare

18 h / Els Vienesos

Informa’t i forma’t.
Tallers per a entitats
Recursos lingüístics en línia
Informació sobre les eines i els
recursos lingüístics disponibles a
Internet perquè les entitats guanyin
autonomia lingüística.

Del 28 d’octubre al 2 de desembre

curiositat per aprendre a tocar un
instrument? En aquest taller podràs
tocar acords bàsics per acompanyar
les teves cançons preferides.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres 15
18 h / Biblioteca Joan Coromines

L’Hora del Conte
Les butxaques del mar
A càrrec d’Ada Cusidó. Recomanat
per a infants de més de 4 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou,
Biblioteca Joan Coromines

18 h / Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Taller de personalització
de samarretes i
fabricació de moneders
Taller per a joves. Convertiu una
samarreta vella en una de nova i
original. També creareu moneders
amb materials reciclats.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Conferència: Carme
Forcadell i les seves
raons per demanar la
Independència
“Per què volem la Independència?”
Carme Forcadell, presidenta de
l’ANC, explica les seves raons per un
Estat propi.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: ANC El Masnou i Al Masnou
Decidim

18.30 h / Biblioteca Joan
Coromines (sala polivalent)

20 h / Espai en Blanc de Blancdeguix

“Picasso: los años del
cubismo, 1907-1914”
Conferència a càrrec de Pepe Jiménez, llicenciat en història i pintor,
seguida d’un col·loqui obert a la
participació del públic.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Dimecres 13
16 h / Els Vienesos

Taller: Tècniques de
muntatge de bijuteria
Hi aprendreu a muntar diferents
peces de bijuteria, a utilitzar els
materials més adequats i les diferents tècniques de muntatge. Últim
dia d’inscripció: 8 de novembre.
Inscripció: lacolladelhort.elmasnou@
gmail.com. Més informació a: http://
lacolladelhortelmasnou.blogspot.
com.es/p/tallers-monografics.html

Exposició de l’artista
Sandra March
L’associació Blancdeguix acollirà
l’exposició de l’artista Sandra March.
Ho organitza: Blancdeguix

Dissabte 16
Lloc i hora per concretar

Visita guiada al Museu
Picasso
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

9 h / Per concretar

Taller monogràfic: Fem
un calendari d’advent
Preparareu i cosireu un calendari
d’advent permanent, per omplir-lo
de llaminadures noves cada any.
Més informació i fotos a
www.elgallinerdelapiti.info.
Ho organitza: La Colla de l’Hort

17.30 h / Els Vienesos

10 h / Per concretar

Ho organitza: Afibromare

Dijous 14
18.30 h / Ca n’Humet

Taller de guitarra
Activitat per a joves. Tens una guitarra a casa i no saps tocar-la? Tens

30

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17.30 h / Espai Familiar “Ludoteca”

Tarda de jocs familiars
Tarda de jocs en família durant la
qual infants i adults podreu compartir una bona estona de jocs amb
altres famílies.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h / Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Taller d’ornaments
de Nadal amb roba
Elaboració de petits ornaments de
Nadal amb roba, tipus patchwork.
Més informació a
www.elgallinerdelapiti.info.
Ho organitza: La Colla de l’Hort

12 h / Sala capitular de l’Ajuntament

Celebració de les Noces
d’Or 2013
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Visites guiades gratuïtes. Cal fer
inscripció.

Ho organitza: Museu de Nàutica del Masnou

11 h / Pista esportiva de Pau Casals

Gimcana: Infants,
jugueu plegats!
Per commemorar el Dia Internacional dels Drets dels Infants i el Dia
Internacional contra la Violència
de Gènere, convidem tots els nens
i nenes del municipi a participar a
la gimcana.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Taller d’scrapbook
Taller per a joves. Elaborareu un
àlbum de fotos molt especial, per a
vosaltres o per regalar-lo.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Gent del Masnou

“Parlem de bolets”
Conferència i mostra gastronòmica.
Conferenciants: M. Hernández, J. M.
Barrachina i J. Rigau. Moderador:
X. Noguer.
Ho organitza: Amics i Antics Escoltes del
Masnou

Dilluns 18
6 h / Costa Blanca

Sortida a la Costa
Blanca
Elx, Finestrat, Xixona, Alacant i
Polop.
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

16 h / Edifici Centre (aula 3)

Diumenge 17
8 h / Trobada a les 8 h a la plaça de
Marcel·lina de Monteys o directament al pla de l’Arròs a les 9 h.

XVI Trobada Anem
a Buscar Bolets
Anem a buscar bolets. Trobada a
les 8 h a la plaça de Marcel·lina de
Monteys del Masnou. Els qui ho
vulguin poden anar directament
al pla de l’Arròs (dipòsit de l’aigua)
a les 9 h, on, per iniciar la trobada,
menjarem uns bons entrepans. L’esmorzar és a càrrec de l’organització.
Cal portar el dinar.

Ho organitza: Amics i Antics Escoltes del Masnou

Ho organitza: La Colla de l’Hort

Ioga

Homenatge a les parelles que durant el 2013 celebren els cinquanta
anys de convivència.

Gestió integral de
l’empresa en temps
d’incertesa
Formació per a empreses
Els dies 18, 20, 25 i 27 de novembre.
Taller per reflexionar sobre la situació econòmica actual i per dotar els
participants de les eines bàsiques
de gestió integral d’una empresa.
Cal inscripció prèvia. Per a més informació: p.economica@elmasnou.cat
i tel. 93 557 17 60.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17.30 h / Els Vienesos

Psicomotricitat
Exercicis suaus.

Ho organitza: Afibromare

8 h / C/ Sant Agustí, 17, baixos

Primera matinal
Can Colomer
Recorregut: Ocata - riera de Teià sender forestal - camí de Teià al turó
d’en Baldiri - camí forestal fins a la
font de Sant Mateu - ermita de Sant
Mateu (esmorzar) - sender fins a la
font de Can Gurguí - camí forestal
fins al pla de l’Arròs - camí rural fins
a Teià - riera de Teià - Ocata.
Com a final de la matinal, els participants dinaran junts uns pollastres a
l’ast a la plaça dels Països Catalans.
Inscripcions: cada matí, de 9 a 13 h,
al local de l’Associació Veïnal del Cul
d’Ocata, fins al 13 de novembre.
Preu: 5 €/socis i 7 €/no socis

Ho organitza: Associació Veïnal del Cul d’Ocata

De 10 a 14 h / Plaça d’Ocata

Presentació de la Mina
Museu del Masnou
Reobertura al públic de la Mina
d’Aigua com a espai d’interpretació
sobre el proveïment de l’aigua, la
vida quotidiana i l’estructura social
al Masnou. La Mina es torna a obrir
al públic després de la realització
d’unes obres d’adequació en el
marc del projecte “El Masnou, terra
de mar”, cofinançat pel programa
operatiu FEDER 2007-2013.

Dimarts 19
17.30 h / Els Vienesos

Txi-kung
Gimnàstica energètica xinesa.
Ho organitza: Afibromare

18.30 h / Biblioteca Joan Coromines

18a Setmana de la
Ciència. Albert Einstein
Conferència: “Albert Einstein: la
construcció d’una icona científica
del segle XX”, a càrrec de Xavier
Roqué, professor de física a la Universitat Autònoma de Barcelona i
doctor en història de la física.

Ho organitza: AEUM, Biblioteca Joan Coromines

Dimecres 20
17.30 h / Els Vienesos

Xerrada sobre com
es pot millorar el dolor
mitjançant l’alimentació
A càrrec de la dietista Montserrat
Martínez López.
Ho organitza: Afibromare

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària
Secret candent,
d’Stefan Zweig
Us convidem a intercanviar i compartir sensacions al voltant d’aquesta novel·la. Conduirà la tertúlia
l’escriptora M. Carme Roca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Biblioteca Joan Coromines

Exposició: “Veus
silenciades,
veus rescatades”
Fins al 30 de novembre de 2013. Exposició que denuncia les violacions
de la llibertat d’expressió al món a
través de quinze casos d’escriptors
perseguits.
Ho organitza: Solidaritat i Cooperació

Dijous 21
18.30 h / Ca n’Humet

Taller del Club de Feina
Jove
Webs de recerca de feina i xarxes
socials
Taller per a joves de 16 a 35 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres 22
18 h / Ca n’Humet (Espai de
Trobada)

Cicles de jocs d’arreu
del món
Activitat per a joves. Passareu una
tarda divertida gaudint de jocs de
taula de diferents països del món.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Biblioteca Joan Coromines

“L’art d’amargar-se
la vida”, Festival
Multipolar
L’art d’amargar-se la vida o com fer
d’un mateix un perfecte miserable...
o no! Sessió de contes per a adults a
càrrec de Carles Alcoy.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

20.45 h / Ca n’Humet

Nit de l’Esport 2013
Acte de reconeixement de les
fites aconseguides la temporada
esportiva 2012-2013 pels masnovins i masnovines i les entitats del
Masnou.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte 23
10 h / Laboratoris Alcon

Visita al Museu Cusí de
Farmàcia
Museu privat. Es troba a les instal·
lacions dels laboratoris Alcon. El
nucli central del Museu és una
farmàcia del segle XVIII. Cal destacar també la biblioteca, amb
més de 10.000 volums, i diferents
col·leccions relacionades amb la

farmàcia i la medicina, propietat de
la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya.
Cal fer reserva prèvia per visitar-lo
al telèfon 93 497 70 00 o bé adreceu-vos a jordi.dolz@alcon.com.
Places limitades.
Ho organitza: Museu Cusí de Farmàcia

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

Taller: Tècniques de
muntatge de bijuteria
Últim dia d’inscripció: 20 novembre.
Inscripció per correu electrònic:
lacolladelhort.elmasnou@gmail.
com. Més informació a: http://lacolladelhort-elmasnou.blogspot.com.
es/p/tallers-monografics.html

L’espectacle és totalment participatiu i va adreçat al públic familiar.
Recomanat a partir dels 5 anys. Dos
clowns intenten fugir de la seva
cel·la usant l’únic mitjà que tenen,
una perillosa arma de destrucció
no massiva: la paraula màgica
cuqui-cuqui.
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

Ho organitza: La Colla de l’Hort

17.30 h / Espai Familiar “Ludoteca”

Jocs a les fosques
Porta la teva llanterna i vine a jugar
a les fosques! Jocs de taula, pintures
fluorescents i el teatre d’ombres ens
acompanyaran en aquesta tarda
sense llum.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

22 h / Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Torneig d’Scattergories
Activitat d’oci nocturn per a joves.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h / Ca n’Humet

Digues prou!
Dins de la campanya del dia 25 de
novembre, Dia Internacional contra
la Violència de Gènere. Actuació
musical Cançons de bressol del món
i lectura del manifest amb encesa
d’espelmes, que convidarà a la
reflexió.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Diumenge 24
10 h / C/ de Pere Grau, entre Capitans Comellas i Pintor Villà

XV Trobada d’Intercanvi
de Plaques de Cava
Trobada d’Intercanvi de Plaques
de Cava adreçada a col·leccionistes.
Presentació de la nova placa de
cava Pirula, amb la silueta d’un
llagut. Contacte per a reserva de
taules a professionals: 93 555 46 58
(Rosa Maria) i 93 555 04 52 (Joan).
Aparcament a la zona del port
esportiu. Durant la trobada, s’organitza una passejada gratuïta per
la vila i oberta a tothom. Punt de
trobada: Carrer de Pere Grau,
a les 11 h.
Ho organitza: Gent del Masnou

18 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre familiar: Wanted,
de la cia. El Otro

Dilluns 25
12 h / Espai Casinet

Digues prou!
Acte institucional
Activitat dins de la campanya del
dia 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere.
Lectura del manifest.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h / Els Vienesos

Digues prou!
Conferència: “El perquè
de la violència: la
degradació de l’amor”
Activitat dins de la campanya del
dia 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere.
Conferència sobre la violència, a
càrrec de Matilde Mayor.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17.30 h / Els Vienesos

Estiraments
Exercicis suaus.

Ho organitza: Afibromare

19 h / Els Vienesos

Xerrada sobre els drets
del infants a càrrec de
Metges del Món
Durant la xerrada hi haurà una
activitat complementària a l’equipament adreçada als infants.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dijous 28
18 h / Ca n’Humet

Pica-pica d’idiomes
Activitat per a joves de 12 a 35
anys. T’agraden els idiomes? En vols
aprendre un de nou? Saps algun
idioma i vols ensenyar-ne a algú altre? Aprendrem de manera diferent,
sense llibres ni deures ni exàmens,
només xerrant amb altres joves fent
servir idiomes diferents.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Biblioteca Joan Coromines
(sala polivalent)

Conferència-xerrada:
“Dir sense por.
La llibertat d’expressió”
Testimoniatge d’un escriptor perseguit al seu país, a càrrec de l’escriptor amazic (Algèria) Salem Zenia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres 29
9.15 h / Supermercat Dia

Gran recapte d’aliments
per al Banc dels
Aliments de Catalunya
Els dies 29 i 30 de novembre, l’Associació UNESCO El Masnou recollirà
aliments al Supermercat Dia (avinguda del Maresme, s/n. Polígon
Voramar).

Dimarts 26

Ho organitza: Banc dels Aliments de Catalunya, a través de l’Associació UNESCO
El Masnou

9.30 h / Torrent Can Gaio

18 h / Biblioteca Joan Coromines

Deixalleria mòbil
Fins a l’1 de desembre de 2013.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17.30 h / Els Vienesos

Txi-kung
Gimnàstica energètica xinesa.
Ho organitza: Afibromare

Dimecres 27
17.30 h / Els Vienesos

Ioga
Ho organitza: Afibromare

L’Hora del Conte
La castanyera i altres
contes de tardor
A càrrec d’Assumpta Mercader. Activitat recomanada per a infants de
més de 4 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou,
Biblioteca Joan Coromines

19 h / Casal de la Gent Gran Can
Malet (segona planta)

Concert de cançons
de bressol del món
Amb la soprano Mar Carrero Amigo,
amb acompanyament de guitarra.
Ho organitza: Associació UNESCO del Masnou, amb la col·laboració de l’Ajuntament

Dissabte 30
20 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Una vetllada amb Joan
Comellas
Concert d’homenatge a Joan Comellas en la seva faceta de músic.
Inés Moraleda, mezzosoprano, i
Josep Surinyac, piano, oferiran un
homenatge amb motiu del centenari del naixement de Joan Comellas, fill del Masnou, amb obres
del mateix Comellas i dels mestres
que el van inspirar (Mompou, Satie,
Ravel, Debussy i De Falla).
Preu: 5 euros
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Desembre
Dilluns 2
17.30 h / Els Vienesos

Psicomotricitat
Exercicis suaus.

Ho organitza: Afibromare

Altres informacions
Exposicions de les V Jornades
Fotogràfiques de la FEM:
“Flamenco”, de Carlos Saura, a
la Sala Joan Comellas de l’Edifici
Centre (inauguració l’1 de novembre).
“Cineastas contados”, d’Óscar
Orengo, a la sala d’exposicions
del Casinet (inauguració el 2 de
novembre).
“L’IRA a les parets”, de Jordi
Roma, al vestíbul del Museu Municipal de Nàutica del Masnou.
“La foto de la meva vida”, exposició col·lectiva de la FEM, al bar
restaurant Blau.
“Escriure amb llum”, d’Eduard
Gisbert, al bar restaurant Dit i
Fet, Teià.
“Fotos poco conocidas de gente
muy conocida”, d’Héctor Zampaglione, al bar restaurant Àgora,
al Masnou.
Adreces i horaris:
Sala Joan Comellas. Carrer de Josep Pujadas Truch, 1A, 1a planta.
El Masnou. Dijous i divendres, de
17 a 20 h, i dissabtes, d’11 a 14 h.
Espai Casinet. Carrer de Barcelona, 5. El Masnou. Divendres i
dissabte, de 17 a 20 h, i diumenges, d’11 a 14 h.
Bar restaurant Àgora. Plaça de
Miquel Martí i Pol, s/n. El Masnou. De dilluns a dissabte, de
9 a 23 h.

Bar restaurant Dit i Fet. Carrer
de José Roca Suarez Llanos, 51.
Teià. De dimarts a diumenge,
de 19 a 23 h.
Bar restaurant Blau. Carrer de
Barcelona, 27. El Masnou. De
dimarts a diumenge, de 19
a 23 h.
Divendres 22 de novembre.
Data límit per presentar treballs per a la convocatòria de
la VI Beca de Recerca Local
La Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament del Masnou convoca la sisena edició de la Beca
de Recerca Local. Aquesta Beca,
de caràcter biennal, té com a
objectiu fomentar la investigació sobre el Masnou en tots els
àmbits. Aquesta Beca s’atorgarà al millor projecte inèdit
d’investigació en el camp de
les ciències socials i prioritàriament en l’àmbit de la història,
el patrimoni i la geografia,
referit a la vila del Masnou o al
seu entorn. Premi guanyador:
3.000 euros.
Informació a: www.elmasnou.
cat. Museu Municipal de Nàutica del Masnou, carrer de Josep
Pujadas Truch, 1A. Telèfon: 93
557 18 30. museu.nautica@
elmasnou.cat.
Arxiu Històric Municipal
del Masnou. Carrer de Sant
Francesc d’Assís, 28. Telèfon: 93
557 18 29. Adreça electrònica:
arxiu@elmasnou.cat
Taller: Busquem feina
Els dies 11, 15, 18, 22, 25 i 19 de
novembre, de 9.30 a 12.30 h.
Taller per a dones, tardor 2013.
Al CIRD, Espai Casinet. Espai
adreçat a les dones en què se
les ajuda a incorporar-se al
món laboral i se les acompanya
durant tot el procés previ. Per a
més informació i inscripcions,
consulteu el CIRD: tel. 93 557
18 70; plaça de la Llibertat, 17.
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 el
llibre Las mujeres que corren con
los lobos, de l’autora Clarissa
Pinkola Estés.
Per a més informació, truqueu
al telèfon 655 55 00 27.
Al web de l’Ajuntament del
Masnou, hi podeu consultar
tota la informació d’aquesta
agenda i tota l’actualitat municipal actualitzades:
http://www.elmasnou.cat.

Més tertúlies en català a la Biblioteca Joan Coromines. L’Oficina de Català del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i
la Biblioteca Joan Coromines tornen a organitzar tertúlies literàries perquè els assistents s’acostin a la literatura catalana i, a més, tinguin l’oportunitat de practicar
la llengua. Les sessions de nivell bàsic seran els dimecres 30 d’octubre i 27 de novembre, de 18 a 19 h, i es dedicaran a la lectura de l’obra Galceran, l’heroi de la
guerra negra, de Jaume Cabré. Les sessions de nivell avançat seran els dimecres 13 de novembre i 4 de desembre, de 18 a 19 h, i s’hi comentarà l’obra Setze contes,
de Maria Mercè Roca. Totes les sessions es duran a terme a la Biblioteca Joan Coromines.
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NOVEDAD:
GRATIS!

AHORA LOS GASTOS DE ENVÍO

