
EL MASNOU VIU    desembre 2013 1

El Masnou fa un 
clam contra la violència 
envers les dones
Pàg. 10 i 11

L’esport masnoví viu 
la seva nit màgica  a l’Espai
Escènic Ca n’Humet
Pàg. 22 i 23

Aprovades les
ordenances fiscals 
proposades per l’oposició
Pàg. 4 i 5

Pàg. 12 a 20

Informació 
municipal 
i ciutadana   
Desembre 2013
Núm. 64 (3a època)VIU

EL MAsnoU 
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A Dentalmèdic volem 
que aquestes festes mostris 
el teu millor somriure!

Ortodòncia estètica a preus 
d’ortodòncia convencional. *

Atreveix-te a canviar, mai és tard.

*Promoció vàlida fins el 7 de gener de 2014.

ESPECIALISTES 
EN ORTODÒNCIA 
I IMPLANTS

Dra. Lourdes Pujadas Cid 
Odontòloga i metgessa
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CARTA DE
L’ALCALDE

Bons desitjos i optimisme

Ja hem arribat a aquest punt de l’any en què s’ha de fer balanç i mirar cap al futur. I crec 
que, per primera vegada des de fa molt de temps, ho podem fer amb certa il·lusió. Potser 
és una il·lusió que encara s’insinua, però crec que hi és. Sí, encara vivim temps difícils i 
hem de seguir prioritzant l’atenció a aquells que més ho necessiten, però malgrat tot 
tinc el convenciment que l’any que ve serà millor per a tots.

Potser el Nadal, un temps especialment propici per estar entre les persones més pro-
peres, serà un bon moment per fer recompte, per valorar el que tenim, els nostres 
recursos i, sobretot, la nostra capacitat d’esforç per aconseguir el que volem. La il·lusió, 
com la màgia que tenia aquesta època de l’any quan érem petits, és fonamental per 
seguir tirant endavant. No podrem treballar si no tenim fe en allò que ens espera. Jo tinc 
aquest convenciment, aquesta il·lusió i l’optimisme necessari per saber que, de debò, 
el 2014 serà un millor Any Nou. 

Us convido a participar de les activitats que tant des de l’Ajuntament com des de les 
entitats s’han programat per compartir amb tots vosaltres els millors desitjos per a 
aquestes festes de Nadal.

Bones festes a tothom i millor 2014.

Pere Parés 
Alcalde
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ACTUALITAT

El Ple de l’Ajuntament aprova la proposta 
d’ordenances fiscals per al 2014 presentada 
per tots els regidors de l’oposició
Segons l’Equip de Govern, la publicació de les ordenances pot condicionar 
l’executivitat d’algunes de les taxes aprovades

l Ple de l’Ajuntament, reunit 
el matí de dijous 21 de no-
vembre en sessió extraordi-
nària, va aprovar la proposta 

d’acords en relació amb la modifica-
ció de les ordenances fiscals que fan 
referència als impostos i les taxes per 
a l’any 2014 que van presentar tots 
els regidors i regidores de l’oposició. 

En una sessió en què es van viure 
moments de tensió, es van votar les 
esmenes presentades per l’Equip de 
Govern (CiU i ERC-AM) a la proposta 
que s’havia de debatre, i van ser re-
butjades. Sí que van ser admeses, en 
canvi, totes les esmenes presentades 
pels 11 regidors de l’oposició (PSC, 
ICV-EUiA, PP, GIM i la regidora no 

adscrita) a la seva pròpia proposta, 
tot i que una d’elles, la que va causar 
més discòrdia i que feia referència a 
les taxes d’escombraries, l’alcalde ha-
via demanat que es retirés perquè la 
considerava una ampliació del docu-
ment de propostes i no una esmena.

Finalment, després d’una discus-
sió intensa enmig de la qual es va re-
querir el parer de la Secretària General 
i es va fer un recés, es va procedir a la 
votació de les esmenes que els 11 re-
gidors que van presentar la proposta 
van voler fer sobre el document ini-
cial. Les esmenes van ser acceptades 
amb el vot a favor dels 11 regidors 
esmentats i, en contra, de l’Equip de 
Govern. Aquest va ser el mateix resul-
tat que va obtenir la proposta d’Orde-
nances Fiscals sotmesa a debat.

La proposta aprovada significa 
una rebaixa de 34,20 euros per ha-
bitatge a la taxa d’escombraries i la 
modificació que s’aplicarà respecte 
les ordenances existents suposa un 
descens en els ingressos d’aproxima-
dament 525.000 euros. Els regidors de 
l’oposició, responsables de la propos-
ta, durant el Ple van coincidir a cele-

E   PLE TENS     

A la sessió del 
21 de novem-
bre es van 
viure moments 
de tensió
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La Sala Consistorial es va omplir de públic per assistir al debat, el 21 de novembre. 

Desitgem 
bon Nadal i 

bones festes 
als nostres 

clients

Tindrem porquet, cabrit, rodons, farcits 
i tot el que la vostra imaginació desitgi!

Feu les vostres comandes

Tel. 93 540 11 37 · Parades 26 i 40

 
 

Curs especial de teòrica intensiva “NADAL EXPRESS”
La teva teòrica 100% completa en pocs dies. Aprofita les teves 

vacances i comença el 2014 sobre rodes. Informa’t de tot això 
a la teva oficina de            més propera  

El Masnou I 935 555 115 • El Masnou II 935 552 287Alella  935 409 268 • 

Bones festes
i feliç 2014
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brar la rebaixa que s’experimentarà en 
la pressió fiscal, mentre que l’Equip de 
Govern, per la seva banda, creu que 
aquests ingressos podrien suposar di-
ficultats per al manteniment de diver-
sos serveis i prestacions que ofereix 
l’Ajuntament a la ciutadania.

Altres impostos i taxes que es 
veuen afectats són, per exemple, els 
referents al clavegueram i als casa-
ments a la Sala Consistorial. Quant a 
la resta, la proposta aprovada el dia 
21 i la que l’Equip de Govern pretenia 
portar a aprovació el 17 d’octubre –
però que va retirar davant la manca de 
consens– tenen moltes similituds. De 
fet, segons els regidor d’Hisenda, Llo-
renç Birba, “el Govern municipal feia 
una proposta raonable i possibilista, 
condicionada per unes circumstàncies 
que no permeten qualsevol marge 
de maniobra”. Segons el regidor, les 
principals novetats de la proposta 
de l’Equip de Govern es basaven en 
qüestions tècniques per adaptar-se 
al fet que ara la Diputació gestiona 
alguns dels impostos, i en una rebaixa 
del 33% de l’impost del clavegueram i 

d’altres llicències que volien incentivar 
l’activitat comercial. Algunes d’aques-
tes propostes van quedar incorpora-
des en el document final. 

La tensió viscuda durant la ses-
sió extraordinària del Ple del 21 de 
novembre va posar de manifest les 
dificultats i diferències durant la 
negociació de la modificació de les 
ordenances. La percepció d’aquestes 
diferències van ser, segons l’Equip de 
Govern, les que van portar a retirar la 
proposta de l’ordre del dia del 17 d’oc-
tubre, per buscar un consens més am-
pli que no s’havia aconseguit en altres 
instàncies i òrgans dels quals disposa 
el consistori per arribar a acords, com 
ara les Comissions Informatives (on 
els portaveus dels grups municipals 
debaten determinats aspectes abans 
d’arribar al Ple amb la intenció de fa-
cilitar el debat). Per la seva banda, els 
regidors de l’oposició, en interpretar 
la retirada com una negativa al debat, 
van demanar la convocatòria d’un Ple 
extraordinari en el decurs del qual po-
der debatre les seves propostes, i es 
va dur a terme el 21 de novembre. 

 SENSE CONSENS    

L’Equip de Go-
vern va retirar 
la modificació 
de les ordenan-
ces de l’ordre 
del dia del Ple 
d’octubre

  REbAIxA      

La proposta 
aprovada supo-
sa una rebaixa 
de 34,20 euros 
a la taxa d’es-
combraries

RogeR de FloR 34 
RepaRació de calçat i esmolats • Vine a rentar el teu gos amb el sistema de rentat 

i assecat amb hidromassatge.

Guau! 
Hidromassatge!!!

Quin spa!!!

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

Perruqueria canina:
hores concertades
 Tel. 93 555 13 73

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

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

 Preus TALL: preus a convenir segons raça

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

BONES 
FESTES

llorenç Birba 
Regidor d’Hisenda

La proposta de modificació de 
les ordenances fiscals aprovada 
a instància de l’oposició deses-
tabilitza les finances municipals. 
Els informes tècniques desta-
quen el desequilibri que origina 
i, per tant, aquesta proposta no 
té un informe favorable.

Atès que les ordenances 
s’han aprovat en una data avan-
çada de l’any no serà possible 
que estiguin definitivament 
aprovades abans del 31 de de-
sembre. La majoria de tributs 
meriten a 1 de gener. Segons 
el RDL 2/2004 i com demostren 
nombroses sentències judicials 
al respecte, no és possible que 
una ordenança aprovada amb 
posterioritat es pugui aplicar 
amb efectes retroactius.

L’IBI i les escombraries van te-
nir un recorregut alcista durant 
uns quants anys, però darrera-
ment s’han estabilitzat o, fins i 
tot, baixat. Estem fent una políti-
ca de contenció en la pressió fis-
cal però també tenim la respon-
sabilitat d’afrontar el Pla d’ajust 
i econòmic financer i alhora hem 
de respectar la Llei d’estabilitat 
pressupostària i la de morositat. 
Anem pel bon camí i no podem 
fer volar coloms.

Evolució de l’IBI i la taxa d’escombraries  (Any 2000 = 100)
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El 21 de novembre es va ce-
lebrar la sessió ordinària del 
mes de novembre, s’hi van 
sotmetre a votació els punts 
següents:

• Aprovar la pròrroga del con-
veni de delegació de compe-
tència del Servei d’Atenció 
Domiciliària (SAD) al Consell 
Comarcal del Maresme per a 
l’any 2014, i la seva addenda 
econòmica. Aprovat per una-
nimitat.
• Informe corresponent al ter-
cer trimestre de l’any 2013 so-
bre compliment dels terminis 
de pagament de les obligaci-
ons pendents, emès conforme 
a allò establert per l’article 4 
de la Llei 15/2010, de 5 de juli-
ol. Se’n va donar compte.
• Donar compte de l’informe 
d’intervenció número 51/2013 
de seguiment del Pla d’Ajust 
tercer trimestre 2013. Se’n va 
donar compte.
• Donar compte informe d’In-
tervenció número 54/2013 
d’avaluació de compliment 
d’objectius de la LO 2/2012 
respecte al seguiment del ter-
cer trimestre del pressupost 
2013 amb motiu de la seva re-
missió al Ministeri d’Hisenda. 
Se’n va donar compte.
Es van presentar tres punts 

nous, la urgència dels quals 
es va aprovar per unanimitat i 
que van ser els següents:
• Règim de sessions del Ple del 
mes de gener de 2014. Apro-
vat per unanimitat.
• Modificació de l’article 67 del 
Reglament Orgànic Municipal. 
Aprovat per unanimitat.
• Aprovació de l’aportació eco-
nòmica al Fons Català de Coo-
peració al Desenvolupament 
amb destinació al projecte 
2626, Resposta als efectes 
del tifó Haiyan a les Filipines. 
Aprovat per unanimitat.

Mocions
En l’apartat de mocions, se’n 
van presentar tres:
• Moció presentada pel Grup 
Municipal del PSC-PM per 
posar el nom de Ricky Rubio 
al nou Complex Esportiu del 
Masnou. Va ser retirada de l’or-
dre del dia a petició del grup 
municipal que l’havia presen-
tada.
• Moció presentada pel Grup 
Municipal del PP, que insta-
va a realitzar una actuació al 
carrer Santiago Rusiñol nú-
mero 8 de la nostra localitat, 
per vetllar pel compliment 
normatiu de les seves instal-
lacions, davant les nombroses 
i constants queixes veïnals. El 

grup municipal d’ICV-EUiA va 
presentar algunes esmenes 
que el PP no va acceptar i van 
ser sotmeses a votació, amb 
la incorporació d’una esmena 
de CiU sobre les aportacions 
d’ICV-EUiA. Les esmenes van 
comptar amb els vots a favor 
de l’Equip de Govern (CiU i 
ERC-AM, 10 vots), del PSC (4 
vots), d’ICV-EUiA (3 vots) i la 
regidora no adscrita; i els vots 
en contra del PP (2 vots) i del 
regidor del GIM. Finalment, la 
moció va ser aprovada amb els 
vots a favor de l’Equip de Go-
vern (CiU i ERC-AM, 10 vots), 
del PSC (4 vots), d’ICV-EUiA (3 
vots), del regidor del GIM i la 
regidora no adscrita; i els vots 
en contra del PP (2 vots).
• Moció presentada pel Grup 
Municipal d’ICV-EUiA per re-
butjar el nou intent de l’Inca-
sòl de vendre els 14.000 habi-
tatges públics protegits de la 
seva propietat entre els quals 
es troben els habitatges per a 
joves de Can Jordana i Llevant 
del Masnou. Va ser aprovada 
amb els vots a favor de l’Equip 
de Govern (CiU i ERC-AM, 10 
vots), del PSC (4 vots), d’ICV-
EUiA (3 vots), del regidor del 
GIM i la regidora no adscrita; 
i els vots en contra del PP (2 
vots). 

PUNTS APROVATS AL PLE ORDINARI 
DEL MES DE NOVEMbRE

InsTITUCIonAL CoMUnITAT

AROA
PERRUQUERIA I ESTÈTICA

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

FEM TRACTAMENTS D’ESTÈTICA I PERRUQUERIA
DEPILACIONS LÀSER

KERATINA I BOTOX CAPIL·LAR
DÍODE LÀSER MESOTERÀPIA I LIPOCRYO

US DESITGEM BONES FESTES!
B O N E S  F E S T E S !

VINE I PROVA’LS 
GRATIS

OFERTA PER NADAL 

C/ Pere Grau, 16 
El Masnou 08320

El dia 9 de gener es donaran 
cites per a la renovació del DNI 
que es farà el dia 17 del mateix 
mes al local de l’ONCE (carrer de 
Barcelona, 5).

Sol·licitud de bonificació de la 
taxa d’escombraries, del 7 de 
gener al 28 de febrer.

oAC
campanyes en marxa 
a l’oficina d’aTenció 
ciuTadana  

LA GUIA 
SANITàRIA 
S’INCLOURà 
EN LES PàGINES 
DEL NúMERO 
DE GENER 
D’EL MASNOU VIU
La Guia Sanitària 2014 s’inclou-
rà en les pàgines del número 
de gener d’aquest butlletí 
municipal. S’hi inclourà en les 
pàgines centrals perquè, qui  
ho vulgui, la pugui extreure i 
conservar-la a part per fer-la 
servir durant tot l’any. Formar 
part del butlletí augmenta la 
repercussió de la guia, que ar-
ribarà pràcticament a totes les 
llars masnovines.



om a preàmbul del que haurà 
de ser el futur parc Vallmora, a 
principis del mes de desembre 

és previst que comenci una acció per 
començar a donar forma a l’espai, que 
vol esdevenir una zona verda que 
exerceixi com a pulmó destacat i de re-
ferència de la vila. Ja s’ha planejat una 
plantada d’arbrat a la part alta del parc, 
a la zona del bosc. Aquesta actuació, 
que compta amb un pressupost de 
prop de 84.000 euros, suposa la prime-
ra fase d’urbanització del tan esperat 
espai verd.

S’han programat dues fases de la 
plantació. La primera s’estendrà fins 
a finals d’aquest any, per plantar 316 
pins de mida mitjana (d’1,5 a 2 metres) 
i gran (de 4,5 a 6 metres). La segona 
serà de cara al primer trimestre del 
2014, en la qual s’ha previst una plan-
tació popular de més de 800 pins pe-
tits (de 15 a 25 centímetres), amb la col-
laboració dels escolars del municipi.

Per a aquest bosc masnoví s’ha 
escollit el pi pinyer (Pinus pinea) i el pi 
blanc (Pinus halepensis), dues espècies 
resistents a la sequera, la contaminació, 
l’exposició a la salabror del mar i en 
general a la variabilitat que presenta el 
clima mediterrani. El seu interès a nivell 
botànic recau en el fet que són espè-
cies pròpies de la regió mediterrània i 
que no perden la fulla durant l’hivern. 
Viuen en bones condicions a ple sol i 
aguanten els forts vents, i poden arribar 
als 25 m d’alçada, i a viure 600 anys. 
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Comença la plantada d’arbres per començar 
a definir el destí d’aquest espai públic

Verd per al parc Vallmora
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El Masnou és el primer municipi en què han començat les obres. 

L’AjUNTAMENT DEMANA qUE ES 
RESPECTIN LES SENyALITzACIONS 
DE LES ObRES DE REPARACIó DE 
L’ESCULLERA DE LA PLATjA D’OCATA

El temporal de vent i pluja que es va viure el cap de setma-
na del 15 al 17 de novembre va obligar a aturar les obres 
de reparació de l’escullera de la platja d’Ocata. També es va 
produir l’empitjorament d’alguns elements, com un fanal 
que es va descalçar i corre perill de caure sobre el passeig 
Marítim, o un arbre que va caure. Per tant, l’Ajuntament 
recorda que, per poder assegurar la seguretat i la integritat 
de les persones que s’hi acosten, ara és més important que 
mai respectar la senyalització i les prohibicions marcades a 
l’entorn de les obres.

La intervenció va començar el dijous 14 de novembre 
i és previst que s’allargui durant un mes. Des de llavors i 
fins a la seva finalització, el passeig Marítim quedarà tallat, 
de dilluns a dissabte al migdia en el tram afectat, a l’altura 
de Mare de Déu de Núria i fins al Torrent de Can Gaio. Els 
dissabtes al migdia es retiraran les tanques i es deixarà un 
pas per a vianants d’1,5 o 2 metres. El Masnou ha estat el 
primer municipi dels afectats pel temporal del mes de març 
en què han començat les obres de reparació. Així li va fer 
saber la cap de la Demarcació de Costes a Catalunya del 
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, María 
Toledano, al regidor de Medi Ambient, Jordi Matas, durant 
una reunió amb altres ajuntaments del Consell Comarcal 
que es va dur a terme el 27 de novembre. 

eduard Garcia 
Regidor coordinador 
de l’Àrea de Foment 

L’actuació que s’ha posat en marxa 
ens permet avançar i anticipar la 
construcció del futur parc de Vall-
mora. Com que el projecte aprovat, 
amb un import de dos milions d’eu-
ros, destina gran part dels diners 
a obra civil, com el moviment de 
terres o la urbanització del torrent 
Vallmora, calia una acció per tal de 
donar caràcter de parc a la zona 
que tenim actualment, mancada de 
vegetació. D’altra banda, volíem fer 
partícips d’aquesta plantada, la  més 
important que ha vist mai la nostra 
vila, els nostres infants i joves, com a 
mostra del paper preponderant que 
han de tenir en el desenvolupament 
futur de la nostra societat.
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Els terrenys on s’ha començat la plantada. 

REFORÇ ESO I BATXILLERAT
PREPARACIÓ EXÀMENS MATÈRIES PENDENTS

PREPARACIÓ PROVES SELECTIVITAT
REFORÇ I TUTORIA MATEMÀTIQUES UNIVERSITAT
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CoMUnITAT

La jornada posa de manifest l’esperit de solidaritat i col·laboració de totes les associacions 

Les entitats de la vila recullen tones 
de solidaritat en benefici de Càritas

l 19 d’octubre nombroses 
entitats del poble, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, 

van organitzar un acte per recollir  ali-
ments en benefici de Càritas. Durant 
més de 12 hores es van organitzar 
activitats promogudes per entitats i 
particulars a la plaça del Mercat Vell 
i a la plaça de l’església de Sant Pere. 
Gràcies a les donacions, es van acon-
seguir recollir 1.647 quilos de menjar 
i, si hi sumem els aliments que es van 
poder adquirir amb els beneficis del 
bar muntat durant la jornada, es va 
arribar finalment als 2.046 quilos. 

El tret de sortida de la diada el va 
realitzar el Club Nàutic que,  a més 
d’haver realitzat una campanya de 
recollida a les seves instal·lacions, va 
oferir una classe de zumba per en-
gegar els motors dels més matiners. 
Tot seguit,es van fer tallers oferts per 
l’escola Sagrada Família i el Banc del 
Temps, i la gimcana organitzada per 
l’esplai Sant Pere. La colla bastonera 
Ple de Cops va oferir a tots els que s’hi 
van animar un taller per aprendre la 
dansa tradicional i, finalment, van ofe-
rir una demostració bastonera que va 
acabar amb una actuació dels Tabals 
de la Sagrada Família. 

Al migdia, per fer una pausa i aga-
far forces, es va fer una paellada popu-
lar a càrrec de la Colla de Diables i hi 
van menjar més de seixanta persones. 

Després del dinar popular, la tar-
da va continuar amb actuacions per 
a tots el públics. El Banc del Temps 
va fer una demostració del mètode 
w per a tots els qui van voler provar 
aquesta tècnica medicinal. El mo-
ment dels més llaminers va ser quan 
l’Assemblea Nacional de Catalunya va 
oferir una xocolatada mentre torna-
ven a actuar els Tabals de la Sagrada 
Família. Després, va ser el moment de 
les esportistes del Club de Gimnàstica 
Rítmica del Masnou. També hi va ha-
ver actuacions per sorprendre els més 
petits, com l’actuació del jove mag 
Hay. La Colla Gegantera del Masnou, 
acompanyada de l’escola Bergantí i 
l’escola Sagrada Família, va realitzar 

una rua pels carrers del poble fins 
arribar a la plaça del Mercat Vell, on va 
acabar amb una actuació  de les ban-
des musicals i els balls de gegants. I, 
per acabar el dia, les actuacions mu-
sicals de Laia Casals, els bols de quars 
de l’Enric Gene, les havaneres del 
grup Borinquen, l’actuació dels Taba-
lers i els Diables del Masnou i el grup 
LAPSUS, que va posar punt i final a la 
festa amb un concert. 

Paral·lelament es van realitzar 
dues conferències: una a càrrec del 
Grup Fills, sobre la importància de la 
música en l’educació, i una altra, a càr-
rec de CCONG, sobre la construcció 
d’una piscifactoria a Hombori (Mali). 
Per la seva banda, l’associació ESQUI-
MA va ser una de les col·laboradores 
en la gestió del bar i va oferir truites 
d’elaboració pròpia, així com els ali-
ments recollits a la seva seu. Els Amics 
del Ferrocarril del Masnou també 
van ser-hi presents durant tot el dia, 
oferint a petits i grans la possibilitat 
de conduir trens per una maqueta 
ferroviària.

L’Associació Juvenil de Teatre del 
Masnou, membre de l’organització, 
vol agrair la col·laboració de l’Associa-
ció de Veïns del Barri Antic, la copiste-
ria 4Colors, Protecció Civil, l’Agrupació 
Sardanista, la Penya Barcelonista, 
Chapertons i  Ester Pich; i, especial-
ment, agrair la tasca dels voluntaris.  

E

Totes les entitats van tenir un paper cabdal al llarg de la jornada.
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  DUES TONES      

L’activitat va 
aconseguir 
recollir més 
de dues tones 
d’aliments

#

Cuina meditèrrania i de mercat a la vora del mar 

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

Per Nadal, Cap d’any i Reis: consulta  els nostres 
menús a la web i fes la teva reserva

Veniu a tastar les nostres especialitats 
d’hivern com l’Olla Aranesa, Cargols a 
la Gourmande i el Porcell Cruixent

Menú diari

11,50 €

Menú grups
des de

22 €

Menú cap 
de setmana

17,80 €
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Marina Martí Torrelles rebrà suport per al seu projecte empresarial per valor de 7.260 euros

El Premi a l’Emprenedoria Jove 2013 
ja té guanyadora

ls I Premis d’Emprenedoria  
@elmasnou_jove 2013 ja tenen 
guanyadora en la categoria 

Emprenedor o Emprenedora Jove. 
És la Marina Martí Torrelles, qui rebrà 
els 7.260 euros amb què està dotat 
el premi per desenvolupar el seu 
projecte empresarial La Belle Rebelle, 
dedicat al disseny, producció i distri-
bució de roba pin up adaptada a les 
tendències urbanes actuals. 

El jurat dels premis està format per: 
Eduard Gisbert, alcalde del Masnou 
entre el 2003 i el 2011 i membre del co-
mitè assessor d’AMEC (Associació d’Ex-
portadors); Laura Garcia, fundadora de 
l’empresa Buclenet i creadora del portal 

web Queda’t al Maresme; i Piedad Cor-
tés, del Servei de Teixit Productiu de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
Local. El premi va ser atorgat a Marina 
Martí Torrelles per la qualitat del pro-
jecte presentat a la convocatòria.

En total s’havien presentat set 
projectes per a la categoria de Premi 
Emprenedor o Emprenedora  Jove 
2013. En canvi, la categoria Premi Jove 
Empresari o Empresària 2013 va que-
dar deserta. Amb aquesta iniciativa, 
l’Ajuntament vol fomentar l’esperit 
emprenedor entre el jovent de la vila 
i promoure l’aparició de noves inicia-
tives empresarials que siguin viables 
tècnicament i econòmicament.   

E sílvia folch  
Regidora de Joventut

Estem satisfets per la resposta 
d’aquesta primera edició; ens ha 
ajudat a veure de prop la situació 
real, les necessitats, els interessos 
i els projectes dels joves empre-
nedors i empresaris. Caldrà veure 
quins canvis i millores cal introduir 
per continuar fomentant l’autoocu-
pació entre els joves i els valors de 
l’emprenedoria i l’esforç

L’AjUNTAMENT hOMENATjA 
LES PARELLES qUE ENGUANy 
CELEbREN LES SEVES NOCES D’OR 
El dissabte 16 de novembre, la Sala Consistorial va aco-
llir l’acte d’homenatge de l’Ajuntament a les parelles del 
municipi que, aquest 2013, celebren els cinquanta anys 
de matrimoni. Com és habitual, l’alcalde, Pere Parés, els 
va felicitar i van parlar sobre les claus per aconseguir una 
convivència duradora i satisfactòria. A l’acte també hi van 
assistir altres regidors del Consistori, com Noemí Conde-
minas i Jordi Matas.

  VIAbILITAT     

El jurat ha valo-
rat la viabilitat 
dels projectes

Logotip del projecte 
guanyador.

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

PRIMERA VISITA, ORTOPANTOMOGRAFÍA 
Y PRESUPUESTO SIN CARGO

• Experiencia
• Profesionales cualificados
• Trato personalizado
• Flexibilidad horaria

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

Recorda 
que el nostre 
telèfon és el:

93 555 12 48*

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

Tot un mes per mostrar el rebuig 
social a la violència envers les dones

l 25 de novembre se celebra 
el Dia Internacional per a l’Eli-
minació de la Violència envers 

les Dones. Per aquest motiu, durant 
aquest mes de novembre, s’han dut 
a terme diverses activitats al muni-
cipi. El dissabte 23 de novembre, al 
matí, es va dur a terme a l’Espai Fa-
miliar “Ludoteca” i a la pista esportiva 
de Pau Casals la gimcana “Infants, 
jugueu plegats”, que el dia 17 es va 
haver de suspendre per la inestabi-

litat meteorològica. Un bon grapat 
de nens i nenes van participar en un 
seguit de proves i jocs on van poder 
comprovar que els jocs més divertits 
sempre són iguals per a tots.

L’acte central de la campanya es 
va fer el dissabte 23 de novembre 
a Ca n’Humet. Sota el lema “Digues 
prou!”,  es va poder assistir a una 
lectura dramatitzada a càrrec dels 
actors Josep Rosell, Pilar Alcoba, 
Marc Panal i Gemma Mercader. Un 

grup de ciutadans i ciutadanes, re-
presentants de les diverses entitats 
del municipi (Dones d’Avui, Dones 
per la Igualtat, casals de gent gran i 
centres educatius del Masnou), van 
llegir alguns dels desitjos penjats a 
les xarxes dels desitjos que es van 
instal·lar als equipaments municipals 
des del 4 de novembre. Una altra de 
les actuacions de l’acte, va ser la de 
la soprano Mar Carrero, que va oferir 
el concert breu Cançons del món, 
acompanyada a la guitarra per Car-
me Bonafont. La regidora d’Igualtat 
i Drets Civils, Noemí Condeminas, 
va fer la lectura del manifest del Dia 
Internacional i, a continuació, es va 
fer l’encesa d’espelmes al pati de Ca 
n’Humet. L’acte va ser conduït per 
Carles de la Torre.

El dilluns 25 de novembre al mig-
dia, es va tornar a llegir el manifest,  
davant l’Espai Casinet, que acull les 
instal·lacions del Centre d’Informació 
i Recursos per a la Dona (CIRD). A la 
tarda, com a cloenda dels actes, va 
tenir lloc la conferència “El perquè de 
la violència: la degradació de l’amor”, 
a càrrec de la psicòloga Matilde Mayor.

Expressar bons desitjos
D’altra banda, del 4  al 25 de no-
vembre, es va instal·lar la xarxa dels 

E

Les activitats s’han adreçat a un públic de totes les edats

Membres de diverses entitats van participar a l’acte central de la campanya. 
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  INVOLUCRAR 
  TOThOM       

Els actes refle-
xionen sobre 
les agressions 
a qualsevol 
edat

C/ Roger de Flor, 43
El Masnou (a 50 m de l’Edifici Centre)

Tel. 93 555 01 88
info@restauranteorfila.es

www.restauranteorfila.es

MENú BuRgER 
& GIN TòNIc

18 €

MENú NITS 
I CAP DE SETMANA

24 €

MENú TAPES
DIJOUS NIT

12 €

A MéS DEL MENú DIARI I LA CARTA TAMBé T’OFERIM:

Visi
ta

’ns
 al

 no
u w

eb

www.re
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la.
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noemí 
condeminas 
Regidora d’Igualtat 
i Drets Civils

Al llarg d’aquest mes, hem pogut 
assistir a diferents actes de rebuig 
a la violència envers les dones. Al-
guns, amb molta afluència de pú-
blic i  d’altres, amb no tanta. Això, 
lluny de desmotivar-nos, ens enco-
ratja a seguir treballant per fer arri-
bar a tothom el missatge d’igualtat 
i llibertat que les dones mereixen 
tenir. Tota la societat mereix viure 
lliure de violència i, la masclista, no 
només afecta la dona que la pateix, 
sinó tot el seu entorn. Per tot això, 
vull agrair a les associacions Dones 
d’Avui i Dones per la Igualtat la 
seva vital col·laboració: ens ajuden 
sempre a fer arribar el missatge i  
han treballat conjuntament amb la 
regidora durant tota la campanya 
“Digues prou!”.

desitjos als diversos equipaments 
municipals, per tal que totes les 
persones que ho volguessin, po-
guessin  penjar el seu desig per a 
l’eliminació de la violència de gène-
re i per la igualtat entre homes i do-
nes. Igualment, les entitats esporti-
ves es van poder fer una fotografia 
amb la pancarta que es trobava a 
les instal·lacions esportives per re-
flectir el rebuig a la violència envers 
les dones.

Actes per a totes les edats
El jovent de la vila també va poder 
participar en un seguit d’actes per 
sumar-se a la lluita contra aquesta 
xacra social. El dimecres 20 de no-
vembre, va tenir lloc una xerrada 
sobre la violència envers les dones 
en els joves amb el títol “L’amor no fa 
mal”. El dissabte 23 de novembre i el 
dilluns 25 es van projectar curtme-
tratges sobre la violència de gènere 
sota el lema “La veu dels que callen”. 
També els joves van poder jugar a 
Estima’t, un videojoc per a l’eradica-
ció de la violència de gènere.  L’encesa d’espelmes sempre té una bona resposta. 

Actuació de Mar Carrero i Carme Bonafont. 
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Vine, mira i reserva 
les teves joguines.

També te les muntarem 
i te les guardarem

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

Ens trobaràs al
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nADAL

Diversitat per als més petits
El Nadalem infantil es caracteritza, 
enguany, per la diversitat en les seves 
propostes arreu del municipi. El prota-
gonista serà l’intrèpid Miquel, que vol 
convertir-se en bomber. El 30 de de-
sembre i el 2 de gener en Miquel serà 
al Masnou perquè els infants puguin 
gaudir amb ell de la fabulosa tasca 
que realitzen els bombers, de la mà del 
sergent de la Unitat de Bombers de Ba-
dalona, el senyor Xavier Toledo. Els més 
petits podran rebre el carnet i casc de 
bomber, i passar una cursa d’obstacles. 

Els tallers també tindran un paper 
destacat aquest dies: des del Mas-
satge per a nadons, on pares i mares 
podran conèixer els beneficis que 
aporta el massatge a nadons d’edats 
compreses entre un i dotze mesos (cal 
inscripció prèvia), fins al de “Circ en fa-
mília”, on pares i fills podran participar 
i conèixer tres tallers de circ o el de Na-
dal, organitzat des de l’AV Cul d’Ocata 
per aquestes festes.

L’últim dia de l’any, el Masnou rebrà 
la visita de l’Home dels nassos, un 
senyor que té tants nassos com dies 
té l’any, a les 11 h, a l’ Espai Familiar 
“Ludoteca”.

Tallers per a tots els gustos juvenils
El Nadalem jove torna a Ca n’Humet 
amb més propostes que mai. Els ta-
llers seran els protagonistes i hi haurà 
disciplines per a tots els gustos: des 
de tallers nadalencs, com el d’em-
bolicar regals o fer boles de neu; ta-
llers tradicionals, com el de costura 
o cookies, i, pel més atrevits, el de 
beatbox, swing o circ. A més, també 
se celebrarà un mercat d’intercanvi 
de productes de segona mà, una jor-
nada de jocs de taula moderns i un 
karaoke. 

Els actes són gratuïts, però convé 
inscriure-s’hi abans del 17 de desem-
bre, al Punt d’Informació Juvenil, ja 
que en molts casos les places són li-
mitades. 

La vila comença a preparar-se per les festes. El nadal arriba carregat 
de propostes per a totes les edats i gustos. obrim boca amb aquest repàs, 
però consulteu l’agenda (pàg. 15 a 18): es pot desenganxar del butlletí 
i dur-la a sobre per no perdre’s cap activitat

nadalem: propostes per a infants i joves

Durant les vacances nadalenques, els escolars podran afegir-se a les 
propostes de lleure del Nadalem.

L’arribada de Ses Majestats els Reis i els seus patges sempre és el moment més màgic del Nadal. 
RAMON BOADELLA
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Concerts de Nadal, pessebres i tallers de 
decoració nadalenca, algunes de les propostes

La fira de santa Llúcia, 
un mercat nadalenc

S

Jaume 
oliveras
Regidor 
de Cultura

rbres de Nadal, tions, pes-
sebres, molsa, elements 
decoratius per a l’arbre, 

caganers, llums, figuretes, productes 
d’alimentació, productes per arribar a 
aquestes festes relaxats i amb ganes 
de gresca, joguines, caramels i tot 
allò que es necessita per a gaudir 
en aquestes festes nadalenques, es 
podrà trobar del 6 al 8 de desembre, 
de 10 a 14 h i de 17 a 21 h al pati del 

Casino, que acollirà la Fira de Santa 
Llúcia, organitzada per la Federació 
del Comerç, la Indústria i el Turisme 
del Masnou i Gent del Masnou, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament. Tota 
la informació d’aquesta fira podreu 
trobar-la a: www.comercmasnou.cat. 

Com cada any, també hi haurà 
tot un seguit d’activitats per a grans 
i petits com ara actuacions musicals, 
pallassos o màgia. 

A

LES ENTITATS FAN EL SEU 
NADAL A ELS VIENESOS

ota un sostre comú, el d’Els Vienesos, diverses 
entitats del municipi han preparat un conjunt 
d’activitats entorn de les festes de Nadal i Reis. Els 

tallers nadalencs començaran a principis de desembre. 
El primer taller serà dimecres 4, a les 18.30 h, basat en 
centres de taula per Nadal i organitzat per l’entitat Banc 
del Temps. El següent serà dimarts 10 a les 17 h, sobre  
decoració nadalenca per decorar l’equipament, apte per 
a tots els públics i programat per La Colla de l’Hort.

Els que fan pessebre a casa no poden deixar pas-
sar l’oportunitat de participar en el concurs de pes-
sebres que organitza el Centre Cultural Luz del Alba. 
Les bases es poden aconseguir per correu electrònic a 
c.c.luzdelalba@live.com, per telèfon, al 600 800 148, o a 
Els Vienesos de 15 a 21 h de dilluns a divendres. El dia 
23 de desembre el jurat valorarà el vostre pessebre i el 
fotografiarà, i el dia 28, a les 19 h, es farà el lliurament 
de premis als tres guanyadors del pessebre 2013, a 
Els Vienesos. Un cop finalitzat el Nadal, al vestíbul de 
l’equipament, hi haurà una exposició de fotografies de 
tots els pessebres que hi hagin concursat.

A més, la mateixa entitat, el 14 desembre a les 
18 h, inaugurarà el pessebre muntat a l’equipament 
i es podrà veure fins al 6 de gener. Aquell mateix dia, 
també es podrà veure l’exposició de postals de Nadal 
realitzades pels alumnes de primer, segon i tercer de 
primària, i tindrà lloc una cantada de nadales a càrrec 
de la Coral Scandicus.

El 21 de desembre, a partir de les 17 h, l’equipa-
ment obrirà portes perquè els nens i nenes puguin re-
collir els seus regals, després de picar ben fort i cantar 
la cançó del tió. A les 18 h, es picarà el tió; a les 18.30 h, 
es podrà berenar amb una xocolatada; i, a les 19 h, la 
Coral infantil de l’Associació UNESCO El Masnou oferirà 
un concert.  

Pessebre que es va poder veure a Els Vienesos l’any passat.

Aquestes festes de Nadal al Masnou esdevindran una 
nova cita ciutadana per gaudir de les propostes soci-
oculturals que ofereixen, conjuntament, les entitats i 
l’Ajuntament. La complicitat i la interrelació entre les 
nostres associacions i els recursos que ofereixen els 
diversos equipaments fan possible una oferta variada 
i enriquidora per a tothom.  

Els dies 20 i 21 de desembre, arriba al Masnou el Conte de Nadal de Charles Dickens. 
És un clàssic de la literatura universal, que reivindica l’aspecte solidari i humà de 
les persones mitjançant la història d’un vell avar i amargat, Ebenezer Scrooge, que 
pateix una extraordinària experiència la nit de Nadal. La coproducció de l’Associació 
Juvenil de Teatre del Masnou (AJTEM) i l’Ajuntament fa possible la representació 
teatral,  a l’ Espai Escènic Ca n’Humet el dia 20 a les 22 h i el dia 21 a les 20 h, i tindrà 
un cost de 5 euros.

L’aportació musical vindrà de la mà de la Jove Orquestra de Cambra (JOCEM), que 
farà el seu concert de Cap d’Any a la sala municipal, el 31 de desembre, i del Cor de 
Cambra Dyapason i la Coral Xabec, que hi actuaran acompanyats de l’orquestra The 
Ripieno Consort, l’11 de gener, per interpretar algunes epces d’El Messies, de Händel.

Un nadal de conte i música, 
a l’Espai Escènic Ca n’Humet

El pati del Casino sempre és a punt per acollir aquesta tradicional fira.
RAMON BOADELLA CE
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  DEsEMBRE

  Dilluns 2 
17.30 h / Els Vienesos 
Carrer de la Segarra, 12 

psicomotricitat, 
exercicis suaus  

Ho organitza: Ho organitza: Afibromare

19 h / Ca n’Humet (Espai de trobada)  
Carrer de Fontanills, 77-79

Jornada sobre la sida  
Tarda de jocs i tallers de xapes.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dimarts 3 
17.30 h / Els Vienesos
Carrer de la Segarra, 12

Txi-kung, gimnàstica 
energètica xinesa  

Ho organitza: Afibromare

18 h / Edifici Centre (1r pis)

sessió informativa 
per a empreses 
i emprenedors:  

“La nova Llei d’emprenedoria”
Ho organitza: Grup8 Assessors Associats 
i Ajuntament del Masnou

18.30 h / Sala polivalent de la 
Biblioteca Joan Coromines

conferència: “posa un 
somriure a la teva vida”  

A càrrec d’Ingrid Ferrer, llicenciada 
en filologia anglesa, formadora 
i coach. 
Tot seguit hi haurà un col·loqui 
obert a la participació del públic.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

  Dimecres 4 
17 h / Els Vienesos
Carrer de la Segarra, 12

Taller de patchwork 
i decoració amb roba  

Preu: 32 euros mensuals o 10 euros 
per dia.
Ho organitza: La Colla de l’Hort

17.30 h / Els Vienesos
Carrer de la Segarra, 12

ioga  
Ioga suau per a gent amb dolor.
Ho organitza: Afibromare

18 h / Biblioteca Pública Joan 
Coromines

Tertúlia en català, 
de nivell avançat  

Es comentarà l’obra Setze contes, 
de M. Mercè Roca.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18.30 h / Els Vienesos
Carrer de la Segarra, 12
Taller de centres de taula per Nadal
Ho organitza: Banc del Temps

  Dijous 5 
De 17 a 19 h / Els Vienesos

Taller de pintura 
i dibuix per a adults  

Ho organitza: ADAC

17.30 h / Ca n’Humet
Carrer de Fontanills, 77-79

Taller de tècniques 
d’estudi per a joves  

Es donaran recursos per fer més 
fàcil l’estudi:
De 17.30 a 19 h, ESO.
De 19 a 20.30 h, batxillerat 
i cicles formatius.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Divendres 6 
De 10 a 14 i de 17 a 21 h / Casino 
del Masnou

fira de santa llúcia  
Del 6 al 8 de desembre 2013
Per a més informació: 
www.comercmasnou.cat
Ho organitza: Federació del Comerç, 
la Indústria i el Turisme del Masnou; 
i Gent del Masnou.Amb la col·laboració 
de l’Ajuntament

10 h / Diversos espais    
   inici de la campanya 
   comercial “Queda’t 
   a comprar al masnou”  
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dissabte 7 
22 h / Ca n’Humet
Carrer de Fontanills, 77-79

nit del riure  
Una representació en clau d’humor 
que inclou monòlegs, gags i impro-
visacions.
Ho organitza: AJTEM i Ajuntament del Masnou

  Diumenge 8 
12 h / Plaça d’Ocata

Ballada de sardanes  
Ho organitza: Agrupació Sardanista del 
Masnou

  Dilluns 9 
17.30 h / Els Vienesos
Carrer de la Segarra, 12

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

  Dimarts 10 
9.30 h / Pau Casals

deixalleria mòbil  
Fins al 15 de desembre de 2013.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h / Els Vienesos
Carrer de la Segarra, 12

Taller de decoració 
nadalenca  

Per a tots els públics per decorar 
l’Espai Cívic Els Vienesos.
 Ho organitza: La Colla de l’Hort i Ajunta-
ment del Masnou

17.30 h / Els Vienesos
Carrer de la Segarra, 12

Txi-kung: Gimnàstica 
energètica xinesa  

Ho organitza: Afibromare

18 h / Ca n’Humet (Espai de Trobada)

Taller: cuina sense pares  
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18.30 h / Sala polivalent de la 
Biblioteca Joan Coromines

conferència: “la salut 
dels nostres rius i mars”  

A càrrec de Joan Albaigés, professor 
d’investigació del CSIC.
Tot seguit hi haurà un col·loqui 
obert a la participació del públic.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

EsPECIAL 

nADAL
Trobareu destacats 

en vermell tots els actes 

de celebració nadalenca. 

No us els perdeu!

AGEnDA
Del 2 de desembre de 2013 al 15 de gener de 2014

CEDIDA
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  Dimecres 11 
De 16 a 20 h / Els Vienesos
Carrer de la Segarra, 12

Taller: Tècniques de 
muntatge de bijuteria  

Els materials que s’utilitzen són 
pedres semiprecioses, fornitures de 
metall, cuir, etc.
Últim dia d’inscripció: 6 de desem-
bre. Inscripció  per correu elec-
trònic: lacolladelhort.elmasnou@
gmail.com. Més informació: http://
lacolladelhort-elmasnou.blogspot.
com.es/p/tallers-monografics.html
Ho organitza: La Colla de l’Hort

17.30 h / Els Vienesos
Carrer de la Segarra, 12

ioga  
Ho organitza: Afibromare

19 h / Biblioteca Pública Joan 
Coromines

Tertúlies literàries: 
no et miris el riu  

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dijous 12 
16 h / Aula 3 de l’Edifici Centre

formació per a autònoms 
i pimes: eines 
avançades de baix cost  

Cal inscripció prèvia. 
Per a més informació: 
p.economica@elmasnou.cat. 
Tel. 93 557 17 60
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

16 h / Barcelona

La família irreal, 
de minoria absoluta 
i dagoll dagom  

Sortida al Teatre Victòria de Barce-
lona per veure la comèdia musical 
La família irreal. També es visitarà el 
Parc Güell i es gaudirà d’un berenar-
sopar abans de l’espectacle
Informació i reserves: Casal de Gent 
Gran Can Malet (Ptge. de Marià 
Rossell, 2. 
Tel. 93 555 47 26).
Ho organitza: Casal de la Gent Gran Can Malet

De 17 a 19 h / Els Vienesos

Taller de pintura 
i dibuix per a adults  

Ho organitza: ADAC

De 17.30 a 19.30 h / Els Vienesos  
Carrer de la Segarra, 12

actuart: Vine a explorar 
la teva creativitat  

Actuart ofereix la improvisació com 
a manera d’explorar la creativitat. Es 
fa servir l’art per conèixer millor la 
nostra part física, emocional, vocal i 
mental. Amb l’objectiu d’actuar des 
de l’alegria i afrontar els problemes 
de la vida quotidiana amb creati-
vitat (grups de 15 persones com a 
màxim).
Ho organitza: La Capseta Creativa

19 h / Segona planta de Can Malet

audiència pública: 
pressupost 2014  

S’explicaran les característiques prin-
cipals que han regit la confecció del 
Pressupost municipal per al 2014.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Divendres 13 
17 h / Espai Familiar “Ludoteca”

Juguem jugant: Taller 
de decoració per 
a l’arbre de nadal  

Ho organitza: Centre Cultural i de Lleure 
Luz del Alba

18 h / Biblioteca Joan Coromines

l’Hora del conte: 
El quart Rei Mag  

A càrrec de Glòria Arrufat
Sessió recomanada per a infants 
majors de quatre anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 
i Biblioteca Joan Coromines

19 h / Biblioteca Pública Joan 
Coromines

conferència: “Història 
dels de yzaguirre: polí-
tics i homes de negocis”  

A càrrec de M. Clara de Yzaguirre i 
Pabolleta, periodista i autora del lli-
bre Història de la família de Yzaguirre 
1523-2011. Sobre la nissaga dels 
seus avantpassats, nobles, polítics 
i homes de negocis, i la seva vin-
culació amb la naviliera Compañía 
Transatlántica, amb Ripol y Cía i el 
vermut Yzaguirre.
Ho organitza: Museu Municipal de Nàutica 
del Masnou

19 h / Blancdeguix

concurs de postals 
de nadal  

Pinta els oficis del pessebre i guanya 
una tauleta tàctil  de 10” i 16 GB
Concurs de dibuix infantil,  fins als 12 
anys. Del 21 de novembre al 13 de de-
sembre: caldrà dibuixar en un suport, 
que els organitzadors reparteixen 
gratuïtament, qualsevol ofici del 
pessebre. El 13 de desembre  es farà 
públic l’infant guanyador  a Blancde-
guix i se li lliurarà el premi. Tots els 
dibuixos quedaran exposats fins a 
final de mes a Blancdeguix. El mateix 
dia es farà un taller de figures de fang 
del pessebre i la postal guanyadora 
serà la postal de Nadal de Grup8.  
Ho organitza: Grup8 Assessors i Blancdeguix

20 h / Blancdeguix

llúciafest (Jornades d’art)  
Fins al 16 de desembre. 
El Llúciafest comptarà amb 
presentacions de projectes dels 
artistes seleccionats, actuacions, 
tallers i concerts vinculats a les arts 
plàstiques. Des de l’organització, 
formada per l’equip Blancdeguix 
i les artistes i comissàries Anna 
Dot i Estel Boada, s’ha seleccionat  
diversos artistes residents a Bar-
celona i al Masnou, per crear una 
exposició conjunta que vertebrarà 
les diferents activitats proposades. 

Consultar el programa complet a 
www.blancdeguix.com
Ho organitza: Blancdeguix

22 h / Ca n’Humet 
Carrer de Fontanills, 77-79

nit del riure  
Ho organitza: AJTEM i Ajuntament del Masnou

  Dissabte 14 
De 10 a 14 h / Edifici Centre, 
carrer d’Itàlia, 50 (aula  3, 1r pis)

Taller: Tècniques de 
muntatge de bijuteria  

Els materials que s’utilitzen són 
pedres semiprecioses, fornitures 
de metall, cuir, etc. Últim dia d’ins-
cripció: 11 de desembre.  
Per correu electrònic: lacolladel-
hort.elmasnou@gmail.com. 
Més informació: http://lacolladel-
hort-elmasnou.blogspot.com.es/p/
tallers-monografics.html
Ho organitza: La Colla de l’Hort

18 h / Els Vienesos 
Carrer de la Segarra, 12

inauguració del 
pessebre, exposició 
de postals de nadal  

Les postals de Nadal han sigut 
realitzades pels alumnes de primer, 
segon i tercer de primària. 
El pessebre es podrà veure fins al 6 
de gener. Cantada de nadales de la 
Coral Scandicus.
Ho organitza: Centre Cultural Luz del Alba, 
Coral Scandicus i Ajuntament del Masnou

  Diumenge 15 
De 9 a 21 h / Carrer de Sant Rafael

pessebre del carrer 
de sant rafael  

Fins al 6 de gener (sempre que el 
temps ho permeti)
Ho organitza: Associació de Veïns del carrer 
de Sant Rafael

De 10 a 14 h / Carrer de Sant Rafael

Bitlles catalanes en 
benefici de la marató 
de TV3  

Preu: 1 euro per cada 3 bitllots 
i un sorteig engrescador
Ho organitza: Associació de Veïns del carrer 
de Sant Rafael

 10 a 14 h / Parc Caramar

recaptació al trenet 
per a  la marató de TV3  

Circulació del trenet de cinc 
polzades.
Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

17 h / Parròquia de Sant Pere

ple de cor. concert del 
caius college choir amb 
la col·laboració especial 
de l’escola de música 
municipal del masnou 
(emumm)  

El Caius College Choir és un dels 
especials cors universitaris de Gran 
Bretanya L’Escola Municipal de Mú-

sica del Masnou oferirà una benvin-
guda musical amb un repertori de 
delicioses cançons de bressol entre 
d’altres sorpreses musicals.
Concert gratuït.
Ho organitza: Escola de Música Municipal 
del Masnou (EMUMM)

  Dilluns 16 
17.30 h / Els Vienesos 
Carrer de la Segarra, 12

psicomotricitat, 
exercicis suaus  

Ho organitza: Afibromare

  Dimarts 17 
En horari de l’equipament / 
Mercat Municipal, carrer d’Itàlia, 50

engreixem el tió del 
mercat: vine a donar 
menjar al tió  

Fins al 20 de desembre. Com que és 
un tió solidari, demana per a ell, però 
també per a aquella gent que ho ne-
cessita. Els aliments recollits es dona-
ran a Càritas Parroquial del Masnou.
Ho organitza: Associació de Venedors del 
Mercat Municipal

17.30 h / Els Vienesos 
Carrer de la Segarra, 12

estiraments, 
exercicis suaus  

Ho organitza: Afibromare

18.30 h / Sala polivalent de la 
Biblioteca Joan Coromines

conferència: “francesc 
macià, un dels primers 
polítics amb grapa 
mediàtica”  

A càrrec de Ramon Alquezar, pro-
fessor d’història contemporània a la 
UAB. Tot seguit hi haurà un col·loqui 
obert a la participació del públic.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

  Dimecres 18 
17.30 h / Els Vienesos
Carrer de la Segarra, 12

xerrada sobre com 
es pot millorar el dolor 
mitjançant l’alimentació  

A càrrec de la dietista Montserrat 
Martínez López.
Ho organitza: Afibromare

  Dijous 19 
De 17 a 19 h / Els Vienesos

Taller de pintura 
i dibuix per a adults  

Ho organitza: ADAC

18.30 h / Ca n’Humet
Carrer de  Fontanills, 77-79

Vull estudiar?  
Taller Club de Feina Jove.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Divendres 20 
17 h / Mercat Municipal 
Carrer d’Itàlia, 50

activitat per fer cagar el 
tió al mercat municipal  

Vine a picar ben fort! Caga tió 
al Mercat
Tots els nens i nenes que vinguin 
al Mercat podran gaudir d’una 
bona estona fent cagar el tió del 
Mercat. Després d’uns dies d’estar 
ben alimentat segur que  tindrà 
a punt sorpreses i regals per a 
tothom. 
Ho organitza: Associació de Venedors del 
Mercat Municipal i Ajuntament del Masnou

19 h / Carrer de Roger de Flor,  
davant l’edifici municipal

Tabals, bastoners 
i cantada de nadales  

Els tabals, bastoners i cantaires 
amenitzaran el repartiment de la 
sopa de pedres.
Ho organitza: Diables del Masnou

22 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

Conte de Nadal, 
de charles dickens  

Coproducció d’AJTEM i Ajuntament 
del Masnou per a l’Espai Escènic Ca 
n’Humet. Una obra que no deixa 
ningú indiferent, un conte moral 
d’un vell avar i amargat, Ebenezer 
Scrooge, que pateix una extraor-
dinària experiència la nit de Nadal. 
L’obra es podrà tornar a veure el 
dissabte 21 a les 20 h i el diumenge 
22 a les 19 h. Preu: 5 euros.
Ho organitza: AJTEM i Ajuntament del 
Masnou

  Dissabte 21 
10.30 h / Carrer de Barcelona, 
carrer de Roger de Flor, plaça de la 
Llibertat i Jaume Bertran

fira d’artesania 
de nadal  

Fins al diumenge 22 a les 21.30 h
Hi haurà jocs, activitats infantils, 
una passejada pel Masnou, reco-
llida de joguines, tallers, fanalets i 
maquillatge infantil.
Ho organitza: La Colla de l’Hort

12 h / Carrer de Roger de Flor, 
davant l’OAC

concurs infantil: 
decoració d’arbres de 
nadal de cartolina  

Activitat gratuïta amb val de com-
pra. Per cada compra a la fira, a 
partir de 5 euros, us donaran un val 
per participar als tallers. Lliurament  
de premis: dissabte a les 17 hores.
Ho organitza: La Colla de l’Hort, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament

14.30 h / Carrer de Roger de Flor, 
davant l’edifici municipal

dinar dels diables, 
estofat diabòlic  

Cal apuntar-s’hi el mateix dia de la 
fira, ja que les places són limitades.
Preu: 6 euros.
Ho organitza: Colla de Diables del Masnou

AGEnDA
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16 h / Ca n’Humet
Carrer de Fontanills 77-79
nadalem JoVe

mercat d’intercanvi  
Inscripcions fins al dimarts 17 de 
desembre al PIJ Ca n’Humet.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h / Els Vienesos
Carrer de la Segarra, 12

fem cagar el tió 
i concert de nadal  

Regals, xocolatada i diversió per 
a infants i família 
A les 17 h s’obriran les portes per 
celebrar, un any més, la picada de 
bastons al tió. A les 18.30 h es farà 
la xocolatada i, a les 19 h, un con-
cert de Nadal de la Coral infantil de 
l’Associació UNESCO El Masnou.
Ho organitza: Centre Cultural Luz del Alba, 
Coral Infantil UNESCO El Masnou i Ajunta-
ment del Masnou

17 h / Carrer de Barcelona, carrer 
Roger de Flor, plaça de la Llibertat i 
Jaume Bertran

Taller d’ornaments de 
nadal de ceràmica  

Taller per pintar ornaments de 
Nadal de ceràmica ja cuita, per al 
vostre arbre o per decorar la casa. 
Taller a càrrec de la Carmeta de 
l’Apagallums. Preu: 3 euros.
Ho organitza: La Colla de l’Hort

17 h / Ca n’Humet
Carrer de Fontanills 77-79
nadalem JoVe

emboliquem regals!  
Vine al Mercat d’Intercanvi i participa 
en el taller gratuït d’embolicar regals.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h / Ca n’Humet 
Carrer de Fontanills 77-79

iV Jornades  J de Jocs  
Jocs de taula moderns. Vine i juga 
amb els jocs de taula moderns. Ac-
tivitat per a joves a partir de 14 anys.
Ho organitza: J de Jocs

17.30 h / Espai d’Entitats de 
Ca n’Humet

Vols acompanyar els 
reis mags?  

Farem una carrossa i disfresses per 
al dia 5 de gener. Activitats per a 
infants, joves, adults i gent gran que 
tingui ganes de participar en una 
carrossa de Reis!
Ho organitza: Lleureka

19.30 h / Carrer de Roger de Flor, 
davant de l’OAC

sopa de pedres  
La Colla dels Diables del Masnou 
farà, com cada any, la típica sopa de 
pedres. Es començarà a fer al matí, 
cap a les 11, i la sopeta s’anirà coent 
a poc a poc. Cap a les 19.30 h la 
repartiran entre tots els assistents.
Ho organitza: Colla de Diables del Masnou

20 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

Conte de Nadal 
de charles dickens  

Preu: 5 euros
Ho organitza: AJTEM i Ajuntament del Masnou

21 h / Ca n’Humet 
Carrer de Fontanills 77-79
nadalem JoVe

Taller de risoteràpia  
Inscripcions gratuïtes fins al dimarts 
17 de desembre al PIJ Ca n’Humet
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

21.30 h / Parròquia de Sant Pere

concert de nadal a
càrrec de la coral xabec 
de Gent del masnou  

Concert a benefici de la Marató de 
TV3 i Càritas Parròquia de Sant Pere 
que oferirà un repertori de nadales 
populars, el Misericordias Domini 
de Mozart i fragments del Messies 
de Händel.
Ho organitza: Coral Xabec de Gent del Masnou

  Diumenge 22 
10.30 h / Carrer de Barcelona, 
carrer de Roger de Flor, plaça de la 
Llibertat i Jaume Bertran

fira d’artesania 
de nadal  

Fira d’Artesania i moltes més activi- 
tats. Consulteu els cartells de l’activitat.
Ho organitza: La Colla de l’Hort

D’11 a 14 h / Carrer de Barcelona, 
carrer de Roger de Flor, plaça de la 
Llibertat i Jaume Bertran.

Taller de fanalets  
Preu: 3 euros, però gratuït per a les 
persones que portin un val de com-
pra de les parades de la Fira.
Ho organitza: La Colla de l’Hort, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament

11 h / Davant l’edifici de l’OAC, 
carrer de Roger de Flor, 23

passejada pel masnou: 
Gent de mar i de terra  

Passejada pel Masnou amb un guia 
que anirà explicant l’itinerari. La 
sortida serà davant l’edifici de l’OAC, 
al carrer de Roger de Flor, 23. A 
l’arribada s’oferirà un petit refrigeri, 
a càrrec de la Fira d’Artesania, amb 
la col·laboració de La Colla de l’Hort. 
Activitat gratuïta. 
Cal reservar plaça al telèfon 
669 761 905. 
Inscripcions al blog lacolladelhort-
elmasnou.blogspot.com 
Ho organitza: La Colla de l’Hort, amb la col-
laboració de l’Ajuntament del Masnou

11 h / Carrer de Barcelona, carrer de 
Roger de Flor, plaça de la Llibertat i 
Jaume Bertran.

Jocs tradicionals  
Acostament als jocs de tota la vida, 
per als més petits. 
Ho organitza: Lleureka

17.30 h / Carrer de Roger de Flor, 
davant de l’edifici municipal

concurs de pastissos 
de nadal  

Concurs de pastissos amb decora-
ció nadalenca. El premi serà un val 
de compra de 25 euros per a les 
parades de la Fira.
Ho organitza: La Colla de l’Hort, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament

18.30 h / Carrer de Roger de Flor, 
davant l’edifici municipal.

cantada de la coral 
scandicus  

La coral Scandicus farà una canta-
da a la Fira d’Artesania de Nadal. 
Per fer passar millor la fresqueta, 
us oferiran un tast de vi calent, a 
càrrec de l’Apagallums. Hi haurà 
algunes cadires per a la gent més 
gran.
Ho organitza: Scandicus i la Colla de l’Hort

18.30 h / Plaça de la Llibertat

xocolatada i...  
Preu: 1 euro. Gratuïta si porteu un 
val de compra de les parades de 
la Fira.
Ho organitza: Fira d’Artesania 

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

Conte de Nadal 
de charles dickens  

Preu: 5 euros.
Ho organitza: AJTEM i Ajuntament del Masnou

20.30 h / Carrer de Roger de Flor, 
davant l’edifici municipal

sorteig de les tres 
paneres de la fira  

Per cada compra de més de 5 euros 
es donarà una butlleta per al sor-
teig. Que tingueu  sort!
Ho organitza: Fira d’Artesania

  Dilluns 23 
10 h / Ca n’Humet 
Carrer de Fontanills, 77-79
nadalem JoVe

Taller de cookies  
Inscripcions a aquest taller gratuït 
fins al dimarts 17 de desembre al 
PIJ Ca n’Humet.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

10 h / Ca n’Humet 
nadalem JoVe

Taller de swing  
Inscripcions a aquest taller gratuït 
fins al dimarts 17 de desembre al 
PIJ Ca n’Humet
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

D’11 a 13 h / Espai Escènic Ca 
n’Humet, Carrer de Fontanills 77-79

Taller de circ per a infants  
Un tast de circ: malabarismes, acro-
bàcies, equilibrisme, jocs d’expres-
sió i ritme! Adreçat a infants a partir 
dels 5 anys. Dates: 23, 24, 27 i 28 de 
desembre, d’11 a 13 h. 
Inscripció prèvia fins al 18 de de-
sembre a cultura@elmasnou.cat 
o al telèfon 93 557 18 51. 
Preu: 20 euros
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h / Els Vienesos 

fem Volar les emocions  
Aprenem més sobre les nostres 
emocions i veurem les possibilitats 
plàstiques relacionades amb els 
sentiments. 
Activitat recomanada per a infants 
d’entre 5 i 8 anys
Ho organitza: La Capseta Creativa i Ajunta-
ment del Masnou

17 h / Ca n’Humet
nadalem JoVe

Taller de postals 
de nadal  

Inscripcions a aquest taller gratuït 
fins al dimarts 17 de desembre al 
PIJ Ca n’Humet
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h / Ca n’Humet
nadalem JoVe

Taller de circ  
Inscripcions a aquest taller gratuït 
fins al dimarts 17 de desembre al 
PIJ Ca n’Humet
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17.30 h / Ca n’Humet
nadalem JoVe

Taller de costura, si tens 
màquina de cosir porta-la!  

Inscripcions a aquest taller gratuït 
fins al dimarts 17 de desembre al 
PIJ Ca n’Humet.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

21 h / Ca n’Humet 
nadalem JoVe

Taller de biodansa  
Inscripcions a aquest taller gratuït 
fins al dimarts 17 de desembre al 
PIJ Ca n’Humet.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dimarts 24 
9.30 h / Aparcament d’Amadeu I

deixalleria mòbil  
Fins al 29 de desembre de 2013. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 

10 h / Mercat Municipal

el pare noel al mercat  
De 10 a 14 h, trobareu el Pare Noel 
al Mercat, que estarà esperant-vos 
per passar una estona plegats i 
felicitar-vos el Nadal.
Ho organitza: Associació de Venedors del 
Mercat Municipal i Ajuntament del Masnou

10 h / Ca n’Humet 
nadalem JoVe

Taller de peücs (costura)  
Inscripcions a aquest taller gratuït 
fins al dimarts 17 de desembre al 
PIJ Ca n’Humet.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dijous 26 
9 h / Port Esportiu del Masnou

xxxiii cursa de sant 
silvestre del masnou  

Amb inscripció. Recorregut de 5 km.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Divendres 27 
17 h / Els Vienesos 

corpoarT. art i moviment  
Investigarem més sobre l’expressió 
del nostre cos. Fusionarem el cos 

amb l’art buscant nous reptes crea-
tius i corporals. Activitat recomana-
da per a infants de 9 a 12 anys.
Ho organitza: La CapsetaCreativa i Ajunta-
ment del Masnou

17 h / Ca n’Humet 
nadalem JoVe

Taller de circ  
Inscripcions a aquest taller gratuït 
fins al dimarts 17 de desembre al 
PIJ Ca n’Humet.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h / Ca n’Humet
nadalem JoVe
cine fòrum  
Activitat gratuïta.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

21 h / Ca n’Humet
nadalem JoVe

Taller de BeatBox  
Inscripcions a aquest taller gratuït 
fins al dimarts 17 de desembre al 
PIJ Ca n’Humet
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dissabte 28 
10.30 h / Sala Polivalent de 
La Barqueta

massatge per a nadons 
(1 a 12 mesos)  

Activitat adreçada a aquells pares 
i mares que vulguin conèixer els 
beneficis que aporta el massatge 
en els nadons, d’edats compreses 
entre 1 i 12 mesos. Places limitades. 
Inscripció fins a cobrir places a 
infancia@elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h / Els Vienesos

cocreant possibilitats  
Multiespai per a tornar a aprendre a 
fer, sentir i expressar el nostre món 
amb processos creatius. Activitat re-
comanada per a persones adultes.
Ho organitza: La Capseta Creativa i Ajunta-
ment del Masnou

17 h / Ca n’Humet 
Carrer de Fontanills 77-79
nadalem JoVe

Taller de circ  
Inscripcions a aquest taller gratuït 
fins al dimarts 17 de desembre al 
PIJ Ca n’Humet
 Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h / Ca n’Humet

Taller de boles de neu  
Activitat gratuïta.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Els Vienesos

lliurament de premis 
del i concurs de pessebres 
del masnou  

Ho organitza: Centre Cultural Luz del Alba

20 h / Ca n’Humet 
nadalem JoVe

Karaoke  
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
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22 h / Sala Joan Comellas (Edifici 
Centre)

Teatre: Dos Nadals  
Una història. Dues visions. Onze 
cançons. Dos Nadals. Dos contes 
il·lustrats amb  cançons que 
confronten els antagonismes i les 
contradiccions que apareixen en les 
dates de Nadal. La funció es repeti-
rà el diumenge 29 de desembre a 
les 19 h. Preu: 4 euros.
Ho organitza: GAT

  Diumenge 29 
11 h / Complex Esportiu Municipal

circ en família  
Activitat adreçada a les famílies, en 
què pares i fills podran dur a terme i 
conèixer tres tallers de circ. Cal por-
tar calçat de recanvi per no accedir 
amb el mateix calçat de carrer a la 
pista esportiva.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17.30 h / Espai Familiar “Ludoteca”

Vols acompanyar els 
reis mags?  

Farem una carrossa i disfresses 
per al dia 5 de gener
Activitat per a infants, joves, adults 
i gent gran que vulgui participar 
en la Cavalcada de Reis. Farem la 
nostra carrossa i les disfresses.
Ho organitza: Lleureka

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet

concert de cap d’any 
a càrrec de la Jove 
orquestra de cambra
del masnou (Jocem)  

Ho organitza: Ajuntament del Masnou 
i JOCEM

19 h / Sala Joan Comellas 
(Edifici Centre)

Teatre: dos nadals  
Una història. Dues visions. Onze 
cançons. Dos Nadals. Dos contes 
il·lustrats amb  cançons que 
confronten els antagonismes i les 
contradiccions que apareixen en les 
dates de Nadal. La funció es repe-
tirà el diumenge 29 de desembre 
a les 19 h.
Preu: 4 euros.
Ho organitza: GAT

  Dilluns 30 
17 h / Els Vienesos

Taller de llumenetes 
de reis  

Taller per a infants per realitzar 
llumenetes per a les cases i per 
il·luminar les finestres per on poden 
entrar Ses Majestats els Reis de 
l’Orient.
Ho organitza: La Colla de l’Hort i Ajunta-
ment del Masnou

10.30 h / Pista Esportiva Pau Casals

la gran aventura 
del bomber miquel  

Uneix-te al nostre intrèpid com-
pany Miquel que vol convertir-se 

en bomber. Gaudeix amb ell de 
la fabulosa tasca que realitzen els 
bombers, de la mà del sergent de 
la Unitat de Bombers de Badalona, 
el senyor Xavier Toledo. Després 
rebràs el teu carnet i casc de 
bomber i podràs passar a la cursa 
d’obstacles. 
Ho organitza: Protecció Civil

10.30 h / Espai Familiar “Ludoteca”

massatges i jocs per 
a infants  

Espai on pares i mares podran com-
partir i conèixer els beneficis del 
massatge i dels jocs amb els seus 
infants, amb edats compreses entre 
els 13 mesos i 6 anys. 
Places limitades. Inscripció fins 
a cobrir les places a: infancia@
elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

16.30 h / Pista Esportiva Pau Casals

la gran aventura 
del bomber miquel  

Uneix-te al nostre intrèpid com-
pany Miquel que vol convertir-se 
en bomber. Després rebràs el teu 
carnet i casc de bomber i podràs 
passar a la cursa d’obstacles.
Ho organitza: Protecció Civil

  Dimarts 31 
11 h / Mercat Municipal

Taller de fanalets de reis  
Activitat familiar, vine a passar-t’ho 
bé al Mercat.
Omplim de llum la Nit de Reis. En 
aquest taller, podreu treballar ple-
gats per realitzar preciosos fanalets 
personalitzats per omplir de llum 
una nit tan especial.
Ho organitza: Associació de Venedors 
del Mercat Municipal.

11 h / Espai Familiar 

“ludoteca” l’Home dels 
nassos  

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  GEnER

  Dijous 2 
10.30 h / Pista Esportiva Països 
Catalans

la gran aventura 
del bomber miquel  

Uneix-te al nostre intrèpid com-
pany Miquel que vol convertir-se 
en bomber. Gaudeix amb ell de 
la fabulosa tasca que realitzen els 
bombers, de la mà del sergent de 
la Unitat de Bombers de Badalona, 
el senyor Xavier Toledo. Després 
rebràs el teu carnet i casc de 
bomber i podràs passar a la cursa 
d’obstacles. 
Ho organitza: Protecció Civil

10.30 h / Pista Esportiva Països 
Catalans

Taller de nadal  
Ho organitza: Associació de veïns del Cul 
d’Ocata

17 h / Els Vienesos

carter reial i taller 
de fanalets  

A partir de les 17 h, l’Espai Cívic Els 
Vienesos acollirà la visita del carter 
reial per tal que els infants puguin 
fer arribar les seves cartes a Ses 
Majestats els Reis de l’Orient. També 
podran fer el taller de fanalets per 
donar-los la benvinguda el dia de la 
cavalcada.
Ho organitza: Luz del Alba, La Colla de l’Hort 
i Ajuntament del Masnou

  Divendres 3 
10 h / Mercat Municipal

el carter reial al mercat  
Ja has donat la carta als Reis?
Els dies 3 i 4 de gener, de 10 a 13 h, 
el carter reial s’aturarà dos dies al 
Mercat per recollir totes les cartes 

i els desitjos dels nens i nenes que 
s’hi apropin.
Ho organitza: Associació de Venedors del 
Mercat Municipal

10 h / Mercat Municipal 

fireta de reis al mercat  
Dia 3, de 10 a 19 h, i dia 4, de 10 
a 14 h.
Apropeu-vos al vestíbul del Mercat 
Municipal, hi trobareu una petita 
selecció de les millors paradetes 
d’artesania del Masnou.
Ho organitza: Associació de Venedors del 
Mercat Municipal- Colla de l’Hort

16 h / Plaça d’Ocata

Taller de fanalets  
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17.30 h / Plaça d’Ocata

cantada de nadales  
Ho organitza: Escola Municipal de Música 
(EMUMM)

18 h / Plaça d’Ocata

carters reials  
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dissabte 4 
9.30 h / Carrer de Barcelona i plaça 
de la Llibertat

fira d’artesania de reis  
La Fira de Reis del Masnou és una 
tradició.
Ho organitza: ADAC

10 h / Mercat Municipal

Tortell de reis al mercat  
Vine i veuràs que bo!
Si t’hi apropes, durant tot el matí, 
al Mercat Municipal podràs gaudir 
d’un tast de tortell de Reis. Totes les 
parades t’esperen per compartir un 
trosset d’aquest dolç tan especial i 
per desitjar a tots els clients un feliç 
any nou.
Ho organitza: Associació de Venedors del 
Mercat Municipal i Ajuntament del Masnou

17.30 h / Plaça d’Ocata

cantada de nadales  
Ho organitza: Escola Municipal de Música 
del Masnou

18 h / Plaça d’Ocata

carters reials  
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Diumenge 5 
18 h / Plaça d’Europa (Port Esportiu)

cavalcada de reis  
Rebuda dels Reis al Port Esportiu i 
cavalcada pels carrers de la vila amb 
final a la plaça d’Ocata.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 

  Divendres 10 
17.30 h / Espai Familiar “Ludoteca”

Juguem, jugant...
fem un ninot de neu?  

Ho organitza: Centre Cultural i de Lleure 
Luz del Alba

  Dissabte 11 
20 h / Espai Escènic Ca n’Humet

El Messies de Händel  
El Cor de Cambra Dyapason i la 
Coral Xabec acompanyats per 
l’orquestra The Ripieno Consort 
presenten una selecció d’escenes 
de l’oratori El Messies, de Georg 
Friedrich Händel.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

altres informacions
Concurs de pessebres 
Luz del Alba
Les bases podeu aconseguir-les 
a c.c.luzdelalba@live.com, trucant 
al 600 800 148, o podeu adre-
çar-vos als Vienesos de 15 a 21 
h, de dilluns a divendres. El dia 
23 de desembre el jurat valorarà 
i fotografiarà el vostre pessebre, 
i el dia 27, a les 19 h farem el 
lliurament dels premis als tres 
guanyadors del pessebre 2013. 
Desprésde Nadal, al vestíbul dels 
Vienesos, hi haurà una exposició 
de fotografies de tots els pesse-
bres que hi hagin concursat.

Classes d’anglès per 
a principiants
Tots els dimarts i divendres, a 
les 10 h a la Biblioteca Pública 
Joan Coromines, es donen clas-
ses d’anglès per a principiants. 
L’adreça de contacte per a les 
persones interessades és roo-
moftalks@gmail.com

Ampliació de l’horari del 
Mercat Municipal per les 
festes de Nadal
Els dies 6, 23, 24, 30 i 31 de 
desembre el Mercat Municipal 
amplia els horaris amb motiu 
de les festes nadalenques, i 
obrirà de 8.30 a 14 h.

 

 

Els Vienesos

Pl. d’Ocata

Can Malet

ARRIBADA

Pl. d’Europa

Ctra. del M
asnou a G

ranollers

Av. de Joan XXIII

SORTIDA

Pl. de l’Onze 
de Setembre

C/ de Navarra

C/ de Sant Felip

C/ dels Mestres Villà

C/ de les Guilleries

Pl. de
Ramón y Cajal

recorreGuT caValcada de reis

A les 18 h, a la plaça d’Europa
Arribada amb vaixell de SS. MM. els Reis de l’Orient
Arribada a la plaça d’Ocata, on els Reis recolliran les cartes 
dels nens i nenes.

diumenge 5 de gener 

AGEnDA
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nADAL

La rebuda serà a les 18 h a la plaça d’Europa del Port Esportiu

El dia 5 de gener, els Reis Mags 
desembarquen al Masnou

ls Reis Mags arribaran el 
vespre del dia 5 de gener 
per trobar-se personalment 

amb els més petits, que porten dies 
esperant aquesta màgica nit. Al 
Masnou, ses Majestats arribaran en 
vaixell després d’un llarg viatge des 
de l’orient llunyà. La rebuda serà a 
les 18 h a la Plaça d’Europa del Port 
Esportiu, on tindrà inici la cavalcada 
pels carrers de la vila amb final a la 
plaça d’Ocata.

Un dies abans, els carters reials 
seran a diferents punts del muni-
cipi per recollir totes les cartes i els 
desitjos dels nens i nenes que s’hi 
apropin. El dia 2 de gener, a partir 
de les 17 h, seran a Els Vienesos i, els 
dies 3 i 4 de gener, de 10 a 13 h seran 
al Mercat Municipal i, a les 18 h, a la 
plaça d’Ocata. A més, es realitzaran 

activitats complementàries per cele-
brar tan especial arribada, com tallers 
de fanalets per donar-los la benvin-
guda el dia de la cavalcada, tallers 
de llumenetes per a les cases i per il-
luminar les finestres per on entraran 
Ses Majestats, una cantada de Nada-
les de l’EMUMM o una petita fira.

Adéu al xumet
A la cavalcada i en d’altres punts, el 
patge Xumet portarà la seva bossa 
màgica perquè els més atrevits li 
donin el xumet. Aquest patge és l’en-
carregat de lliurar als Reis Mags el xu-
mets dels nens i nenes més valents, 
que ja es fan grans, i volen que els 
Reis compleixin tots els seus desitjos. 
La iniciativa del patge Xumet té com 
a objectiu motivar els petits a deixar 
aquest hàbit. 

E

La cavalcada recorrerà els carrers de la vila i finalitzarà a la plaça d’Ocata. 

El patge Xumet recollirà els xumets dels més valents.

CE
D

ID
A

RAMON BOADELLA
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PRoMoCIÓ EConÒMICA

Torna la campanya de suport al comerç 
local: “Queda’t a comprar al Masnou”

quest Nadal l’Ajuntament 
del Masnou torna a posar 
en marxa la campanya 

“Queda’t”. Amb el lema “Al Masnou 
hi ha de tot”, aquesta iniciativa vol 
fomentar que els habitants de la 
vila  facin les seves compres als co-
merços del municipi.

La principal novetat és el canvi 
d’imatge de la campanya, que en-
guany reforça la idea de la gran di-
versitat i qualitat d’oferta comercial 
i de serveis que hi ha al Masnou, a 
l’hora de comprar.

Una altra de les novetats és 
que enguany s’amplia el termini: 
la campanya estarà en funciona-
ment del 6 al 31 de desembre. La 
posada en marxa coincidirà, com 
en altres ocasions, amb la Fira de 
Santa Llúcia, que es farà al pati del 
Casino. Durant aquest període, les 
persones que facin compres per 
imports superiors als 50 euros als 
establiments comercials rebran 
una bossa de disseny de regal, dis-
ponible en quatre colors diferents. 

A més a més, si omplen una but-
lleta també entraran en el sorteig 
de 10 vals de regal per un valor de 
300 euros per comprar als comer-
ços del municipi.

Mentre duri la campanya, s’instal-
laran diversos punts d’informació 
per bescanviar els tiquets de compra 
per la bossa de disseny i per entrar 
en el sorteig. Hi haurà dos punts 
fixos: un, a l’Edifici Centre, de dilluns 
a dissabte, matí i tarda; l’altre, al local 
de la Federació del Comerç, de di-
lluns a divendres, de 9 a 13 h. També 
hi haurà un punt mòbil, del 6 al 8 de 
desembre a la Fira de Santa Llúcia, 
del 9 al 14 de desembre al carrer 
d’Almeria i del 16 al 21 de desembre 
a la plaça d’Ocata.

Finalment, també s’ha treballat 
amb l’empresa Saba, concessionà-
ria de la zona blava, per tal que els 
comerços dels carrers que tenen 
aquest tipus d’aparcament regalin 
tiquets de descompte de 30 minuts 
amb la imatge de la campanya.

La campanya compta amb la 
col·laboració de la de la Federació 
de Comerç, Indústria i Turisme.

Es pot trobar més informació al 
web municipal www.elmasnou.cat.  

A

Mostra de la bossa que es podrà recollir 
durant la campanya.

Del 6 al 31 de desembre, per compres superiors a 50 euros, es rebrà una 
bossa de disseny i es participarà en el sorteig de 10 vals de regal de 300 euros

  SORTEIG     

Divendres 3 de 
desembre a les 
18 h al Mercat 
Municipal

  APARCAMENT     

Els comerços 
amb aparca-
ment de zona 
blava donaran 
tiquets de 
descompte de 
30 minuts

PUNTS D’INFORMACIó 
fixos: 
Edifici Centre
De dilluns a dissabte, matí i tarda.
Federació del Comerç
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h. 

punT mòBil:
Fira de Santa Llúcia
Del 6 al 8 de desembre
Carrer d’Almeria
Del 9 al 14 de desembre 
Plaça d’Ocata
Del 16 al 21 de desembre

promociones porTuarias, s.a. 
farà una campanya de Nadal del 
Port del Masnou: entre el 13 de de-
sembre i el 13 de gener. El preu de 
l’hora d’aparcament serà 1,95€/h.

Quim fàbregas 
Regidor de Promoció 
Econòmica 

Enguany hem volgut donar una 
imatge diferent, moderna i fresca, 
mantenint el “Queda’t” de campa-
nyes anteriors com a fil conductor 
del suport al comerç local. La cam-
panya vol destacar l’amplia oferta 
de productes de qualitat que hi ha 
al comerç del Masnou i, per això, la 
nova imatge combina productes 
diferents i utilitza colors vius per 
cridar l’atenció. L’objectiu és clar, 
aconseguir que els ciutadans facin 
confiança als comerços del Masnou, 
els quals contribueixen a dinamit-
zar el municipi i són un dels sectors 
que més llocs de treball creen al 
Masnou. 

Una de les imatges de la campanya “Queda’t” d’enguany.
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No deixis que res t’espatlli
unes dates tan assenyalades.
Però si s’espatlla alguna cosa, 
allà hi serem.
Bon Nadal i Feliç Any Nou!

Xavi Fuster
Tel. 609 34 56 90 / 93 540 25 95
Tel. emergències 636 572 971
serveisintegralsxl@gmail.com

Rehabilitació d’habitatges, banys i cuines; 
aigua, gas i electricitat; pladur; calefaccions; 
pintura decorativa i general; instal·lacions 
d’alumini; ebenisteria; reparació de persianes; 
portes de garatge (instal·lació i posada 
en marxa); aires condicionats; alarmes; 
neteges de comunitats, pàrquings i particulars; 
instal·lació de xemeneies i escurament; 
jardineria; regs i poda; mudances.

 
per a la llar i comunitats
Tot tipus de reparacions
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EsPoRTs

nit màgica de l’esport masnoví

ls esportistes i les entitats es-
portives han recuperat la seva 
nit màgica, la nit en què tot el 

municipi s’uneix per retre’ls homenat-
ge. El desenvolupament de la Nit de 
l’Esport 2013, el divendres 22 de no-
vembre, va demostrar que la pràctica 
esportiva a la vila gaudeix de molt 
bona salut i que, a més, és un impor-
tant agent de dinamització i cohesió 
social. L’Espai Escènic Ca n’Humet 
es va omplir de gom a gom amb els 
assistents a aquest acte d’homenatge 
col·lectiu en el decurs del qual es van 
atorgar els premis als esportistes i 
entitats més destacades. No obstant 
això, el més important van ser les 
aportacions de totes les associacions 
i clubs que van fer possible que la 
celebració adquirís la rellevància que 
finalment va tenir. De fet, havia estat 
cada entitat qui havia proposat les 
seves candidatures i candidats als 
premis, argumentant i demostrant els 
mèrits que els en feien mereixedors.

El Club de Judo i Gimnàstica Rít-
mica del Masnou va amenitzar l’acte 
amb diverses coreografies i exercicis 
de les seves gimnastes. La cloenda de 
l’acte va anar a càrrec de les espor-
tistes del Club de Patinatge, sempre 

sorprenents i espectaculars. Durant el 
lliurament de premis es va poder cop-
sar l’expectativa que aquests reconei-
xements havien provocat. Els premi-
ats havien estat triats pels membres 
del jurat: l’exbasquetbolista Nacho 
Solozábal, el periodista Eudald Serra, 
la regatista olímpica Sandra Azón i 
l’exjudoka Carme Gómez. Solozábal i 
Serra, que no van poder ser presents 
a la celebració per compromisos 
professionals, van deixar un missatge 
enregistrat en què felicitaven els gua-
nyadors i celebraven aquesta inicia-
tiva d’homenatjar totes les persones 
que fan possible un fenomen social 
tan important com és l’esport. 

Per la seva banda, tant el regidor 
d’Esports, Jordi Matas; com l’alcalde, 
Pere Parés, van voler destacar la im-
portància de l’esport per al desenvo-
lupament de les persones i, per tant, 
de tota la societat. També van voler 
agrair a les famílies que eduquin els 
seus fills en els valors de l’esport, com 
ara convivència, sacrifici, solidaritat o 
companyonia i que donin suport als 
esportistes en les seves trajectòries. A 
l’acte, que va estar conduït per l’actriu 
Montserrat Condemines, també hi van 
assistir altres regidors del Consistori.  

E

L’Espai Escènic Ca n’Humet s’omple en reconeixement a la tasca de les persones 
i entitats que dinamitzen la vila

Foto dels participants, guanyadors i organitzadors dels premis. 
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reconeixemenTs de la niT 
de l’esporT 2013

Millor esportista (masculí i femení) 
federat més petit de 16 anys
1r Premi: Paula Igual. Club Nàutic el Masnou
Finalista: Sílvia Mas i Núria Miró. Club Nàutic 
el Masnou
Finalista: Paula Roset Martín. Club Judo Rei

Millor esportista (masculí i femení) 
no federat més petit de 16 anys
1r Premi: Paula Segovia Hernández. 
Club de Judo i Gimnàstica Rítmica del Masnou
Finalista: Marina Segovia Hernández. 
Club de Judo i Gimnàstica Rítmica del Masnou

Millor esportista (masculí i femení) 
federat més gran de 16 anys
1r Premi: Pau Schilt. Club Nàutic el Masnou
Finalista: Jordi Xammar i Joan Herp. 
Club Nàutic el Masnou
Finalista: Jordi Viñas Tremols. Club Ocata Vent

Millor trajectòria d’un equip 
en competició federada
1r Premi: Grup gran xou. Club Patinatge 
el Masnou
Finalista: Selecció Nacional júnior modelisme 
espacial. Club Aeromodelisme Barcelona
Finalista: Primer equip CD Masnou

Millor trajectòria d’un equip 
en competició no federada
1r Premi: Conjunt aleví B (nivell escolar). 
Club de Judo i Gimnàstica Rítmica el Masnou

Entitat amb la millor tasca de promoció
1r Premi: Club Atlètic Masnou: Tercer Temps
Finalista: Futbol Sala Interdinàmic: Treball amb 
equips d’iniciació i base esportiva

Entitat amb la millor organització 
d’esdeveniments esportius
1r Premi: Futbol Sala Interdinàmic; Segona Diada 
Futbol Sala Down
Finalista: Club Atlètic Masnou; Campus esportius
Finalista: El Masnou Basquetbol; Torneig 3x3

Reconeixement a la trajectòria 
per la tasca esportiva individual
Teresa Llopis Sangenís. El Masnou Basquetbol
Maria Lluïsa Sequeiro Merino. Club de Judo 
i Gimnàstica Rítmica del Masnou
Albert Agustí. Club Natació el Masnou

  jURAT      

Els membres 
del jurat van ser  
l’exbasquet-
bolista Nacho 
Solozábal, 
el periodista 
Eudald Serra, la 
regatista olím-
pica Sandra 
Azón i l’exju-
doka Carme 
Gómez

  MÈRITS       

Cada entitat 
va proposar els 
seus candidats, 
argumentant 
i demostrant 
els mèrits que 
els en feien 
mereixedors
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A dalt, d’esquerra a dreta: el regidor Jordi Matas entre Azón i Gómez, membres del jurat, i l’actuació de les esportistes 
del Club Patinatge Masnou. A baix, a l’esquerra, l’alcalde, Pere Parés, amb representants d’entitats guardonades, 
i l’actuació de les gimnastes del Club de Judo i Gimnàstica Rítmica. FOTOS: GERARD POCH

Jordi matas 
Regidor d’Esports

Vam preparar la Nit de l’Esport amb 
molta il·lusió. Crec que el format 
adoptat és l’adequat per ressaltar els 
valors que vinculen l’esport amb la 
societat, per fer un homenatge a les 
entitats i clubs esportius, així com un 
reconeixement públic als nostres es-
portistes pel seu esforç al llarg d’una 
temporada. També vam voler fer 
una menció especial a les famílies, 
que es mouen cada cap de setma-
na amunt i avall, tot i les dificultats 
econòmiques de molts, perquè són 
els veritables fans dels fills. Va ser 
molt emotiu el reconeixement a la 
trajectòria de tres persones que han 
donat molts anys de la seva vida als 
seus clubs esportius, perquè són els 
que fan tot el  possible per al  funci-
onament de l’entitat, tot i que sigui 
d’una manera discreta. 
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la cursa de sant silvestre 
continua afegint còmplices 
a la seva aventura

ins al proper 23 de desembre 
es poden fer les inscripcions 
per participar a la 34a edició 

de la Cursa de Sant Silvestre del 
Masnou, que se celebrarà el dia 
de Sant Esteve, 26 de desembre. 
Aquesta és una de les cites més em-
blemàtiques del Nadal al municipi i 
es considera la cursa més antiga de 
Catalunya. Enguany es mantenen 
separades les categories femenina i 
masculina amb la voluntat de con-
tinuar incrementant la participació 
i la visibilització de la dona en cites 
esportives d’aquest tipus, i es per-
met una participació més àmplia 
a totes les categories. De fet, l’any 
passat la xifra va arribar gairebé al 

miler de participants femenines, una 
fita que es vol superar en aquesta 
edició. La del Masnou és l’única cur-
sa de Sant Silvestre específicament 
femenina.

En les dues categories, el re-
corregut és de cinc quilòmetres, 
amb sortida i arribada al Port del 
Masnou. Precisament, una de les 
novetats d’aquesta 34a edició és 
que, gràcies a l’acord arribat amb 
els establiments gastronòmics del 
Port, hi haurà descomptes per als 
participants durant el dia de la cur-
sa, a més de disposar d’aparcament 
gratuït. 

Les inscripcions per participar-hi 
es poden fer a través del web mu-

nicipal www.elmasnou.cat, des d’on 
s’accedeix al web de la cursa www.
santsilvestredelmasnou.com. Tam-
bé es poden fer presencialment al 
Complex Esportiu Municipal. El preu 
individual és de 13 euros i  8 euros si 
es fa a través d’una entitat. Per a les 
curses infantils, el preu d’inscripció 
és de 2 euros i  corren un circuit de 
400 o 800 metres, a partir de les 9.15 
h.  A les 9.45 h està prevista la Sant 
Silvestre femenina i a les 10.30 h la 
categoria masculina. Tot i que la data 
límit per inscriure-s’hi és el 23 de de-
sembre, es poden tancar les inscrip-
cions quan s’exhaureixin els dorsals 
disponibles: 1.000 per a la categoria 
femenina i 1.400 per a la masculina.  

F
Enguany es mantenen separades les categories femenina i masculina

La Cursa se celebrarà el dia de Sant Esteve, 26 de desembre.
CEDIDA

  EN LÍNIA      

Les inscripcions 
es poden fer 
a través del 
web de la cursa 
www.santsil-
vestredelmas-
nou.com

Selecció de vins, licors, caves,
cerveses, pizzes artesanes,
embotits, xocolates i alimentació
gurmet en general.

AQUEST NADAL DISPOSARÀS DE LA MILLOR SELECCIÓ 
DE VINS, CAVES, LICORS I ALIMENTACIÓ GURMET.
PODRÀS FER LES TEVES PRÒPIES PANERES I ENCARREGAR 
FANTÀSTICS CAPONS FARCITS DE FOIE I TÒFONA 
PER A 11-13 PERSONES PER NOMÉS 99€.

BONES FESTES!!

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

Tenim 

tot tipus 

de garlandes 

i guarniments 

per il·luminar 

el teu Nadal

GRAN ASSORTIT DE BOMBILLERIA 
LED, EL FUTUR DE LA IL·LUMINACIÓ

c/ Pere Grau, 72 · EL MASNOU
Tel. 93 555 12 52
info@germans-segarra.cat
www.germans-segarra.cat
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CoM FUnCIonA

La regidoria de Participació Ciutadana 
té com a principal objectiu promoure 
els valors democràtics i l’interès pels 
afers públics. Per tant, des d’aquest 
departament s’impulsen i milloren els 
mecanismes de participació dels veïns 
i veïnes del Masnou en els temes que 
interessen a la comunitat. Una de les 
primeres tasques que ha desenvolu-
pat la Regidoria és l’elaboració del Pla 
de Participació Ciutadana i del Regla-
ment de Participació, que configuren 
el marc normatiu de l’activitat. Tots 
dos documents van ser aprovats pel 
Ple Municipal al juny del 2012. El Pla 
s’ha perfilat com la guia que ha d’ori-
entar la participació en el municipi, un 
objectiu per al qual ha esdevingut fo-
namental reorientar el funcionament 
dels equipaments municipals i el seu 
ús per part de les entitats del munici-
pi. Igualment, s’han revisat els òrgans 
de participació existents a la vila per 
tal d’optimitzar el seu funcionament o 
bé per crear-ne de nous. El Consell de 
Patrimoni, el Consell de Benestar Soci-
al o els consells d’equipaments en són 
exemples. En aquesta mateixa línia, 
s’ha reprès el Consell dels Infants, que 
incideix en la idea de formar la ciuta-
dania en els valors democràtics.

Xarxa, informació i formació
Com que el principal objectiu de la 
regidoria és promoure la participació 
de la ciutadania, la informació és un 
exercici clau de la seva activitat, així 
com la formació dels membres de 
les entitats i associacions. En aquest 
sentit, s’organitzen cursos i tallers 
perquè els associats aprenguin alguns 
aspectes importants per a la gestió de 
les entitats, com ara la sol·licitud de 
subvencions o la comunicació i la pro-
jecció al seu entorn. Normalment, es 
fan cinc tallers per any que no només 
s’adrecen a les entitats, sinó que són 
oberts a qualsevol persona que hi es-

tigui interessada. Igualment, s’ofereix 
l’assessorament que necessitin per al 
seu funcionament. 

Actualment, un centenar d’entitats 
i associacions estan actives al munici-
pi. A més de coincidir i d’haver-se de 
coordinar als diferents equipaments 
que l’Ajuntament posa a la seva dispo-
sició, des de la Regidoria es promouen 
altres formes d’interacció, ja que un 
dels propòsits per als quals es treballa 
és millorar la comunicació entre els 
col·lectius. La Guia d’entitats, que es 
va publicar al mes de maig del 2013, i 
que és consultable per Internet al web 
municipal www.elmasnou.cat, és un 
aparador privilegiat per tal que qual-
sevol persona pugui assabentar-se 
del ventall d’associacions que hi ha al 
municipi, quina és la seva activitat i 
com poden contactar-hi. A més a més, 
des d’aquest any, s’ha implementat la 
jornada d’entitats, que cap a final de 
la temporada d’activitat, pels volts del 
mes de maig, proposa una trobada 
dels col·lectius per tal que puguin de-
mostrar a tota la societat la seva tasca 
i puguin establir-ne xarxes de relació.

Comunicació amb tota 
la ciutadania
Més enllà de la relació amb les enti-
tats, també es vol reforçar la comuni-

cació i la relació directa amb les perso-
nes. Per això es convoquen audiències 
públiques sobre temes d’interès, com 
ara el pressupost municipal (el proper 
dimecres 12 de desembre se’n fa una), 
o es lideren processos participatius. 
Igualment, s’està treballant per millo-
rar els mecanismes de transparència 
de la gestió municipal.  

Dinamitzar els equipaments 
Des de la Regidoria s’ha procurat que 
les entitats s’ubiquin i utilitzin deter-
minades instal·lacions depenent de 
les seves activitats. En aquest sentit, 
l’edifici municipal d’Els Vienesos s’ha 
consolidat com a referència, no no-
més de les entitats que operaven a 
la zona del Masnou Alt, sinó de totes 
aquelles que requerien d’un espai 
on fos possible desenvolupar tallers, 
trobades o espectacles, entre d’altres 
activitats.

Un altre equipament a disposició 
de les entitats són l’Espai Casinet (anti-
ga ONCE), que ha acollit les associaci-
ons que fins fa poc s’ubicaven a l’Hotel 
d’Entitats del carrer Cuba. Els usos de 
cada equipament són polivalents i l’es-
pai es comparteix entre els diferents 
col·lectius, amb la qual cosa també es 
contribueix a crear una col·laboració i 
una coordinació entre ells. 

REGIDoRIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADAnA
Aquest Departament vol esdevenir una finestreta única i referent principal per a les entitats i 
col·lectius que desenvolupen alguna activitat al municipi. El seu objectiu fonamental és promoure 
els valors que fonamenten la democràcia, per a la qual cosa és imprescindible assegurar i millorar 
la comunicació entre la ciutadania i l’Administració més propera, fomentar la transparència en la 
gestió i apropar la política i els afers públics als veïns i veïnes.
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comuniTaT 
des de la regi-
doria s’impul-
sen i milloren 
els mecanis-
mes de par-
ticipació dels 
veïns i veïnes 
del masnou en 
els temes que 
interessen  a la 
comunitat

comunicació 
més enllà de 
la relació amb 
les entitats, 
també es vol 
reforçar la 
comunicació 
i la relació 
directa amb les 
persones

CEDIDA

La darrera  Jornada d’Entitats va agrupar una 
quarantena d’entitats per mostrar la seva 
activitat a la resta d’associacions que actuen 
al municipi i a la població en general.
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PARTICIPACIÓ CIUTADAnA

Imatges del record

La cavalcada dels Reis Mags és, sense cap mena de dubte, la festa que des-
perta més il·lusions i fantasies del Nadal. Com demostra la fotografia, és una 
tradició que al Masnou es conserva des de fa molt de temps. Abans d’arribar 
amb vaixell al Port Esportiu, Ses Majestats els Reis d’Orient feien la seva en-
trada al municipi a cavall i saludaven tota la població abans de començar a 
repartir els regals entre els nens i nenes de la vila. 

La fotografia que reproduïm és de Teresa Torres, i va ser feta als anys 
cinquanta. És a l’Arxiu Fotogràfic del Masnou gràcies a una donació 
de la família Vendrell. 

M’AGRADA
M’agrada el fet que més de cent 
persones assistissin, el dissabte 
16 de novembre, al Casal de Gent 
Gran de Can Mandri a veure l’es-
trena del tercer espectacle dels 
Saleroso de Can Mandri. És la for-
mació artística d’usuaris del centre, 
que vol difondre alegria i optimis-
me entre el públic, es dissenyen 
el  vestuari i les coreografies ells 
mateixos, i els membres del grup 
tenen entre 55 i 89 anys. Precisa-
ment, la persona de més edat, Ma-
ria Riguèiro, a punt de complir 89 
anys, és l’estrella de l’espectacle.
Laura Segur

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

no M’AGRADA
L’estat en què es troben certes 
voreres del municipi. Algunes es 
van fer fa molts anys, així que el 
fet que siguin tan estretes potser 
és impossible de solucionar. No 
obstant això, el que sí que té so-
lució són els esvorancs fruit del 
desgast, que trobem a diversos 
llocs i contribueixen a la imatge 
de desgast que es pot veure pel 
poble. A més, representen un 
perill per a la població, especi-
alment per a aquelles persones 
que ja som d’edat avançada.
Ramon García

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

L í n I A  D I R E C TA

Marc Garcia pregunta: 
M’agradaria saber en quina situació es troben els pisos 
que s’haurien de construir al solar de l’antiga fàbrica 
Dogi. Fa temps vaig veure diversos anuncis a publica-
cions del Maresme per comprar els pisos sobre plànol, 
però he vist que el mòdul de l’oficina immobiliària ha 
desaparegut. M’agradaria saber si la construcció d’ha-
bitatges tira endavant, o s’ha suspès la promoció? 

Eduard Garcia, regidor d’Urbanisme respon:
El solar en què es trobava l’antiga fàbrica Dogi va 
ser objecte d’una modificació puntual del Pla Gene-
ral que preveia la construcció d’habitatges i locals 
comercials al voltant d’una gran plaça central, en 
el subsòl de la qual estava previst que es construís 
un aparcament públic. Aquests terrenys són de ti-
tularitat privada i és l’empresa propietària qui havia 
de promoure tota l’actuació, cedint a l’Ajuntament 
l’aparcament públic i la plaça un cop acabades les 
obres d’urbanització. Després que els corresponents 
projectes de reparcel·lació i d’urbanització s’hagues-
sin aprovat, per acord de la Junta de Govern Local de 
data 31 d’octubre de 2012 es va concedir a la mer-
cantil Kirstad Patrimonial, SL llicència per a la cons-
trucció, al solar, d’un aparcament soterrat amb 615 
places: 590 per a automòbils i 25 per a motocicletes, 
100 trasters i 16 locals comercials. Aquesta empresa 
tenia sis mesos per començar les obres, prorroga-
bles a tres mesos més. Transcorreguts els terminis, les 
obres no van començar, per la qual cosa, per acord 
de la Junta de Govern Local del 31 de juliol de 2013, 
va caducar la llicència.  
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associació coworKinG maresme

Les constants innovacions tecnolò-
giques i els canvis al món empresari-
al i laboral estan obligant, des de fa 
temps, a la redefinició tradicional de 
conceptes com la feina i el treball. 
Enmig del nou panorama, hi ha una 
figura que emergeix amb força: la 
dels emprenedors. Amb l’objectiu 
que aquests pioners del segle XXI 
no se sentin aïllats o desprotegits, 
comencen a fer-se habituals associa-
cions com la masnovina Coworking 
Maresme.

Des del mes d’agost de 2011, 
aquesta entitat treballa per promou-
re la cultura del coworking (el co-tre-
ball, o treball cooperatiu) com una 
nova forma d’afrontar la feina i d’or-
ganitzar-se adreçada als treballadors 
autònoms i petites empreses. Es 
tracta d’establir sinergies i compartir 
serveis, coneixements, experiències 
i emocions.

Des d’una perspectiva més física, 
l’associació també permet disposar 
d’un espai de treball compartit, on 
es generi un ambient agradable de 
cooperació i col·laboració entre la 

comunitat que en forma part. Ac-
tualment hi ha cinc associats i cinc 
professionals més que són usuaris 
de l’espai de treball i serveis.

Més enllà de la feina
L’associació també intenta oferir 
una programació d’activitats va-
riades i innovadores, tant des de 
la vessant professional com de la 
del lleure, i sempre oberta als seus 
usuaris i a d’altres persones que 
hi puguin estar interessades. A les 
instal·lacions de l’entitat, al carrer 
d’Agricultura, 16-18, han organitzat 
des d’un tast de vins fins a teatre 
amb titelles per als més menuts, 
passant per xerrades, tallers (o 
workshops) d’eines professionals, 
jornades de treball en xarxa (o 
networking), etc.

Per tot plegat, l’entitat vol esde-
venir un punt de referència per als 
freelance i emprenedors del Mares-
me. A més llarg termini, els agrada-
ria arribar a ser un exemple d’èxit 
com a model sostenible al sector de 
l’associacionisme. 

dani molina
President

Quin creu que és el panorama que 
es troben els emprenedors? Com és 
el dia a dia d’una petita empresa?
És com un laberint. Saps que per a tots 
els problemes hi ha una sortida però tro-
bar-la no sempre és fàcil. Per començar, 
les lleis actuals i la burocràcia no ajuden 
gens a emprendre, però després tens 
moltes eines i serveis que sí que et po-
den ajudar i orientar. Ja no cal estar sol i 
aïllat. Amb Internet pots connectar amb 
molta gent o empreses i ara, amb movi-
ments com el coworking, tot això deixa 
de ser només virtual i afegeix el tracte 
humà a aquestes relacions.

Quins beneficis creu que tenen 
associacions com Coworking 
Maresme?
Els principals beneficis de formar part 
de l’esperit coworking són intangibles. 
No tenen res a veure amb una taula amb 
connexió a Internet o tenir totes les des-
peses d’una oficina en una única quota 
reduïda. Té a veure amb la comunitat, 
amb tenir l’oportunitat d’establir relaci-
ons personals i professionals que t’ajudin 
a millorar, a créixer i a ser millor persona. 
Al principi t’ajuden a tu, després tu aju-
daràs els altres. Forma part del nou tipus 
de societat que veiem que creix amb for-
ça, la societat col·laborativa.

Com han fet variar el panorama 
empresarial o econòmic aquests 
professionals?
Bé, alguns diuen que els emprenedors 
són els nous ídols, el grup que dirigirà o 
influirà amb força en les societats futures. 
Personalment, no sé si això arribarà, però 
sí penso que dintre d’aquests canvis que 
estem vivint, d’aquesta revolució digital 
i social, els emprenedors obren noves 
vies, qüestionen antics dogmes i els tor-
nen a inventar.

Com contactar-hi
Carrer d’Agricultura, 16-18 1r 4a
Telèfon: 93 177 11 81
www.coworkingmaresme.com 
associacio@coworkingmaresme.com

Una de les reunions habituals d’aquesta entitat que vol esdevenir un punt de referència per als emprenedors de la comarca.

emprene-
dors     
Comencen a 
fer-se habi-
tuals associ-
acions com 
aquestes,  per 
tal que els 
emprenedors 
no se sentin 
aïllats

coworKinG     
Una nova for-
ma d’afrontar 
la feina i d’or-
ganitzar-se 
adreçada a 
treballadors 
autònoms i 
petites empre-
ses
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A CiU i ERC: El Masnou no és Veneçuela!
El Ple del 21N va aprovar la proposta de 
modificar els impostos i taxes municipals 
presentada per l’oposició. Aquest acord 
rebaixarà entre 50 i 65 euros els diners 
que les famílies del Masnou hauran de 
pagar a l’Ajuntament durant l’any 2014 i 
compensarà, en part, el cost de la decisió 
del PP de Madrid de mantenir, un any més, 
l’augment del 10% de l’IBI que va acordar 
a finals de 2011. 

Aconseguir aquesta aprovació no ha 
estat gens fàcil. Des del 17 d’octubre, quan 
CiU i ERC van retirar la seva proposta d’or-
denances, el triumvirat CiU-ERC-alcalde no 
ha fet altra cosa que posar pals a les rodes 
per impedir-ho. No s’han estalviat cap ma-
niobra per intentar trepitjar els drets dels 
regidors i regidores de l’oposició, encara 
que això signifiqués perjudicar la ciutada-
nia del Masnou. Han impedit votar propos-
tes, han demanat informes als serveis jurí-

dics i econòmics de l’Ajuntament (el darrer 
dels quals ens va ser lliurat per correu elec-
trònic una hora abans de l’inici del Ple del 
21N) per intentar justificar la seva actitud i, 
en el mateix Ple, van arribar a demanar-nos 
que retiréssim la proposta de rebaixar més 
d’un 25% el cost de les escombraries per 
a les famílies del Masnou perquè, segons 
ells, era il·legal.

Malgrat tots aquests obstacles, i una 
vegada la secretària municipal va con-
firmar-ne la legalitat, la proposta va ser 
aprovada (podeu trobar una descripció 
més detallada a http://www.iniciativa.cat/
elmasnou/documents/6159). L’emprenya-
ment de CiU-ERC-alcalde va ser majúscul 
i el seu portaveu, Sr. Birba, ens va dedicar 
un seguit d’improperis que podreu escoltar 
quan es pengi al web municipal el contin-
gut de la sessió, on ens acusa d’estar en 
contra de tot i, en un moment determinat, 
va dir-nos que no estàvem a Veneçuela!

Efectivament, al Masnou no estem a Vene-
çuela, d’aquí el títol d’aquest escrit. Afortu-
nadament per a la ciutadania del Masnou, 
però sembla ser que malauradament per al 
govern CiU-ERC, al Masnou existeixen nor-
mes que emparen els nostres drets com a 
regidors davant els intents inadmissibles 
de retallar-los de CiU i ERC. 

Perduda la votació, CiU i ERC ens van 
advertir que impedirien l’aplicació dels 
acords adoptats. Estic convençut que ho 
faran, perquè ens han demostrat que el seu 
concepte de democràcia està més a prop 
del de Veneçuela que no pas del que, des 
de 1979, s’ha aplicat i es continuarà apli-
cant al Masnou malgrat les seves argúcies. 

Us demanem que ens feu costat en el 
nostre intent d’impedir que se surtin amb 
la seva. Tots hi guanyarem! 

Els interessats i les interessades podeu 
trobar una ampliació de la notícia a http://
www.iniciativa.cat/elmasnou/news/47823             

sí a les pantalles acústiques a la C-32 
al seu pas pel Masnou
Finalment, i feliçment, tenim resposta afirma-
tiva a la nostra iniciativa per instal·lar pantalles 
acústiques a l’autopista al seu pas pel Masnou. 
Aquesta petició va ser presentada al Parlament 
de Catalunya, a iniciativa del grup municipal 
socialista del Masnou, i reclamàvem el següent:
1) La instal·lació urgent de pantalles a la C-32 
al seu pas pel Masnou com a mesura de pro-
tecció contra l’impacte acústic.
2) La plantació de la vegetació més eficaç per 
capturar els gasos emanats pel trànsit.
3) Garantir la realització urgent d’aquestes 
obres dins l’any 2013.

El Parlament va aprovar la nostra iniciativa 
per unanimitat. Fruit d’aquell acord parlamen-
tari, el passat 3 d’octubre el Govern de la Ge-
neralitat va informar de la propera implantació 
d’aquestes mesures de protecció i de correcció 
acústica.  

Pel que fa a la plantació de vegetació, la soci-
etat concessionària d’autopistes ja ha adjudi-
cat l’actuació, i la plantació ja està en marxa. 
I pel que fa a la implantació de mesures de 
correcció acústica ja s’ha acordat entre la 
concessionària d’autopistes i la Generalitat 
que es destinaran 300.000 euros a la reduc-
ció de l’impacte acústic de la C-32 al Masnou, 
Montgat i Calella.

Estem molt contents per haver aconseguit 
una millora tan important per al nostre poble. 
Recordem que són molts els veïns i veïnes que 
pateixen diàriament el soroll i la contaminació 
de l’autopista. Ben aviat els nens i nenes de 
l’escola Rosa Sensat podran gaudir del seu pati 
i podran fer classe amb les finestres obertes 
quan arribi el bon temps. Quina alegria!

Ara, però, és molt important no baixar la 
guàrdia i fer un seguiment molt acurat de les 
esmentades actuacions. Entre altres coses, cal 
aclarir les característiques de la vegetació que 

estan plantant, quin tipus de pantalles acús-
tiques i en quins trams de l’autopista s’instal-
laran, i si estan previstes altres tipus de mesu-
res de correcció acústica. És molt important 
subratllar que “hem de lluitar tots plegats per 
tal que no es deixi de banda el barri de San-
ta Madrona”, perquè si bé l’estudi d’impacte 
acústic mostra que no se superen els límits 
de soroll, també és cert que en determinades 
franges horàries es troben en el límit superior, 
la qual cosa suposa una molèstia considerable. 
Al mateix temps, hem de mantenir informats 
els veïns més afectats de tot el procés, a través 
de les associacions de veïns de Ramon i Cajal i 
Santa Madrona i de l’escola Rosa Sensat. 

Contents sí, però satisfets només ho esta-
rem un cop veiem culminada l’actuació.

Com podeu veure, des de l’oposició tam-
bé podem aconseguir millores per al nostre 
poble. Aquesta és la nostra obligació i la nostra 
vocació.

2014, any clau
El mes de desembre acostuma a ser un 
mes de reflexió en què un mira enrere per 
fer balanç de l’any que expira, però també  
es mira endavant per afrontar els reptes 
de l’any que estan per venir. És també un 
període de bons propòsits, on fixem l’ini-
ci del nou any per afrontar aquells reptes 
pendents. 

Deixem enrere un any dur en què tots 
els masnovins han continuat fent molts es-
forços, molts d’ells per arribar a final de mes, 
i on, des de l’Ajuntament, s’han reforçat més 
que mai les polítiques socials, amb la posa-
da en marxa d’un Pla d’Acció Social que ha 
de servir per donar suport a persones en 
situacions difícils. Un 2013 en què l’auste-
ritat i la contenció de la despesa ha estat 
la directriu marcada des del Govern, en la 
línia iniciada des de l’inici d’aquest mandat, 
que ha permès redreçar les finances munici-

pals i que ha servit també per fixar les bases 
d’aquells grans projectes que properament 
veurem.

L’any 2014 ha de ser l’any en què es 
faci realitat el parc Vallmora, que comenci 
a caminar la Casa del Marquès com a viver 
d’empreses i nous emprenedors i que co-
menci a construir-se l’ampliació del Com-
plex Esportiu que ha de permetre a les nos-
tres entitats gaudir d’unes instal·lacions a 
l’alçada dels èxits que s’aconsegueixen, 
amb el patinatge al capdavant, i seguir pas-
sejant el nom del Masnou per tot el món. 

L’any vinent ens ha de portar també 
altres coses no tan tangibles però igual 
d’importants com ara un nou model de re-
collida d’escombraries o petites inversions 
en reparació i millora d’espais públics que, 
poc a poc, comencen a fer-se visibles sense 
deixar de banda les polítiques socials que 
s’estan duent a terme.

És precisament per a aquestes coses que 
el debat de les ordenances tenia una gran 
importància ja que es fixen les taxes i im-
postos i el nivell d’ingressos de l’Ajunta-
ment. L’Equip de Govern plantejà unes 
ordenances que suposaven una lleugera 
baixada d’impostos i salvaguardaven el 
manteniment dels serveis i la qualitat 
amb què s’estan prestant. Malaurada-
ment, la falta de diàleg no féu possible 
la seva aprovació i la contraproposta de 
l’oposició arribà massa tard, motiu pel 
qual és possible que no es pugui aplicar 
l’any vinent.

Tots plegats haurem de reflexionar i ara 
és el moment de fer-ho. Si al gener, a més 
de fer bons propòsits, ens comprometem a 
treballar fort i amb entusiasme, estic segur 
que l’any vinent pot ser un bon any. Per part 
de l’Equip de Govern, esmerçarem tots els 
esforços i energies per tal que així sigui.

TRIBUnA PoLíTICA

Marta neira 
Portaveu del 
Grup Municipal
del PSC

Eduard Garcia 
Portaveu del 
Grup Municipal
de CiU

Màxim 
Fàbregas
Portaveu del 
Grup Municipal
d’ICV-EUiA-E
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L’impuls de l’oposició
Moltes vegades em pregunten sobre les 
tasques que desenvolupo com a regidor de 
l’Ajuntament del Masnou. Jo contesto que 
sóc regidor de l’oposició, però encara em tor-
nen a preguntar de què sóc regidor o quina 
és l’àrea que porto.

Doncs bé, el que ha succeït aquest dar-
rer mes a l’Ajuntament em vindrà molt bé 
per explicar les funcions i tasques dels regi-
dors que som a l’oposició.

Pels que no siguin lectors habituals 
d’aquesta revista, i no sàpiguen què ha passat 
durant aquest darrer mes, els explicaré que el 
govern municipal de CiU i ERC va decidir de 
forma inesperada retirar del ple del mes d’oc-
tubre el punt que feia referència a l’aprovació 
dels impostos del proper any, el que signifi-
cava, a la pràctica, que els impostos es pror-
rogaven i que la pressió fiscal es mantenia, a 
més de privar de la possibilitat de debatre i 
presentar alternatives als regidors de l’oposi-
ció. Com és lògic, els regidors de l’oposició no 

estàvem d’acord amb aquesta decisió, per la 
qual cosa vam sol·licitar la convocatòria d’un 
ple extraordinari que es va celebrar el passat 
21 de novembre, a les 12 h, amb un únic punt 
a l’ordre del dia: aprovar els impostos que pa-
garan els ciutadans i empreses al 2014.

La proposta conjunta de l’oposició té 
com a objectiu rebaixar la pressió fiscal sobre 
els nostres ciutadans l’any que ve, centrant la 
rebaixa en disminuir en 34,20 euros la taxa 
de recollida d’escombraries i suprimir la taxa 
de clavegueram, que suposa una altra rebai-
xa d’uns 20 euros.

Finalment, després d’un tens i, de vega-
des, poc elegant debat, el ple municipal va 
aprovar per majoria absoluta la rebaixa d’im-
postos proposada pels regidors de l’oposició.

Així, els actes que hem portat a terme els 
regidors de l’oposició fins a aconseguir apro-
var els impostos del 2014 són fruit d’exercir en 
tota la seva amplitud les funcions que tenim 
encomanades. D’una banda, hem exercit de 
contrapès necessari a l’acció del govern de 

CiU i ERC, que en una maniobra política poc 
desitjable, van intentar prorrogar els impos-
tos sense possibilitat de debat previ. Gràcies 
a la funció de control i de fiscalització que te-
nim, vam sol·licitar un ple extraordinari per 
provocar el debat al voltant dels impostos 
que al 2014 haurem de pagar tots, i fent ús 
de la funció d’orientació al govern municipal, 
els hem dit que allò que la majoria busca és 
una disminució de la pressió fiscal, rebaixant 
per a això alguns tributs. Per suposat, hem 
exercit la funció d’impuls, sol·licitant un ple 
extraordinari davant de la desídia i passivitat 
del govern de CIU i ERC que hauria portat a 
no debatre una cosa tan important com els 
impostos que cal pagar al 2014.

Espero finalment que aquests fets ha-
gin servit de correctiu polític (una altra de 
les funcions dels regidors de l’oposició) per 
a les formacions de CiU i ERC, en mostrar als 
seus votants com d’errònies són les seves 
polítiques, i que perdin així la confiança de 
part del seu cos electoral. 

Bones Festes i millor 2014 per a tothom
Ja falta poc per finalitzar el 2013, un any 
que esperem recordar com l’últim de la 
crisi i l’inici de la recuperació. Hem viscut 
un temps difícil, de tancament d’empre-
ses, de pèrdua de llocs de treball i de no 
pocs drames personals. Si tirem enda-
vant és gràcies a l’esforç que com a país 
hem realitzat, amb nombroses reformes, 
col·laboració personal i solidaritat.

Tot això mantenint un estat del 
benestar que ha canviat, on s’han anat 
preservant i racionalitzant els pilars de 
la sanitat, l’educació i les pensions, així 
com el sistema de protecció social. I una 
de les lliçons apreses és que res és gra-
tis, encara que ho pugui semblar, i que 
els diners gastats s’han de correspondre 
amb una gestió eficaç i eficient.

Les actuacions impulsades des del 
govern del PP, amb mesures difícils, ja 
estan donant resultats i els ciutadans 
començarem a percebre’ls durant el 
2014 i el 2015. Però que ningú s’enganyi; 
arrossegarem la factura de la crisi durant 
anys, encara que amb l’esperança que 
les millores econòmiques ens la facin 
més suportable.

Ara és moment de tornar a les 
grans ambicions, en una Espanya que 
ha tornat a reinventar-se i que és ga-
rantia de benestar per a tots. Catalu-
nya, avui ensimismada, ha de tornar a 
recuperar la seva ambició dins d’Espa-
nya i escometre les reformes que altres 
autonomies ja han realitzat, abans que 
ens marxi un tren, no el dels xocs, sinó 
el de la història.

Al Masnou, el Govern Municipal, coa-
lició de CiU i ERC, ha suposat una decep-
ció. Centrat en el seu equilibri de poders, 
ha deixat passar el seu tren per reconduir 
la reforma de l’administració local i l’ajust 
pressupostari del qual tots ens hauríem 
beneficiat. En lloc d’això, ha optat per la 
política de la inversió imaginativa, aque-
lla que es fa sense tocar de peus a terra.
Governant en minoria, ha estat incapaç 
de negociar amb els grups de l’oposició, la 
qual cosa pot tenir com a conseqüència un 
bloqueig en bona part de les seves actua-
cions, i properament toquen pressupostos.

En definitiva, o l’alcalde Parés modi-
fica la seva actitud, o els dos anys que li 
esperen poden ser un calvari per a tots 
els ciutadans. 

Bones festes i un millor 2014!

Reptes per al 2014
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat, re-
centment, canvis en les ordenances fis-
cals. El Govern, malgrat els esforços es-
merçats, va intentar arribar a acords per 
aprovar-les amb una majoria suficient. 
El conjunt de l’oposició va forçar un Ple 
extraordinari per aprovar una proposta 
similar, en bona part, a la del Govern, 
però amb algunes modificacions que en 
dificulten l’aplicació l’any 2014 i afecten 
la sostenibilitat dels pressupostos. En 
aquest debat, els interessos tacticistes 
han passat al davant del debat real so-
bre els ingressos que ha de tenir l’Ajun-
tament i que, evidentment, sempre han 
d’anar lligats a les necessitats i obliga-

cions de la despesa. Aviat tindrem els 
pressupostos i esperem que el sentit 
de la responsabilitat de fer progressar 
el municipi hi tingui més pes. El Govern 
municipal també té l’obligació de fer 
més esforços per trobar punts en comú 
amb l’oposició per tirar els pressupostos 
endavant. L’acompliment de les obliga-
cions financeres i el manteniment d’uns 
serveis municipals de qualitat són dos 
grans reptes que s’han d’intentar assolir 
aquest any 2014.

També iniciem les festes de Nadal 
amb tot un seguit d’activitats organit-
zades per l’Ajuntament i les entitats 
del Masnou, com ara el Nadalem per a 
joves i infants, les activitats escèniques 

a Ca n’Humet i en altres punts del mu-
nicipi, les programacions en equipa-
ments com Els Vienesos i les activitats 
al voltant de la Diada de Reis. Tot plegat 
mostra la gran activitat social que es 
desenvoluparà durant aquestes festes. 
En aquest nou any que iniciarem, hau-
rem de continuar fent un esforç per ga-
rantir la cohesió social i incentivar l’ac-
tivitat econòmica del nostre municipi. 

El 2014 també ha de marcar una fita 
fonamental per al nostre país: és l’any 
que hem de votar pel nostre present i 
futur immediat, i l’any en què hem de 
posar les bases per iniciar el nostre pro-
cés cap a la llibertat, o sigui, cap a la 
independència.

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

Federico 
de las Heras 
Portaveu del 
Grup Municipal 
del PP

Frans Avilés
Portaveu del 
Grup Municipal
del GIM
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No saps què regalar?

No t’ho pensis, 
regala bellesa.

Promocions especials 
en xecs regal.

iNforma-tE’N

   BoNEs fEstEs!

EsPai DE BELLEsa
saNt fELiP, 34 · EL masNoU

93 540 96 31

Jul’s

Volem compartir el Nadal amb tu. 
Del 2 al 31 de desembre tindrem...

O F E R T E S  M O LT  E S P E C I A L S !

Fixa’t a la nostra parada en el color blau. 
Serà el color que et farà estalviar fins a un... 

I per una compra superior a 10€, 
entraràs en un sorteig d’una magnífica 
panera nadalenca

15% 
dte.

TAXI MASNOu  
A qualsevol hora al telèfon

93 540 33 18
BONES FESTES

Divertiu-vos cada dissabte 
amb la música del anys 70, 80 i 90
Veniu a ballar amb la vostra parella          consumició mínima: 6 €

també podeu reservar la sala per a festes privades (aniversaris, presentacions, etc)

camil Fabra, 9 (cruïlla ctra. d’alella) el masNoU - pàrquing: zona urbanització Bell Resguard
Reserves: tel. 686 96 46 91

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

Selecció de vins, caves, licors i vins al detall
Lots per a empreses

Gran assortiment de vins i caves per a aquestes festes

PNEUMÀTICS 
I MECÀNICA RÀPIDA 

C/ Itàlia, 18 - El Masnou
Tel. 93 540 99 71

www.firststopmasnou.com

BONES FESTES!

Sou un grup, associació, club… i voleu fer una celebració? 
Nosaltres us podem ajudar...

Us oferim fer-vos una paella, fideuà, suquet o qualsevol plat 
que puguem preparar. Festes infantils, aniversaris, 

tot tipus de celebracions. Calçotades.  

Vosaltres trieu-lo i nosaltres us el fem.

(Grups de mínim 20 persones)

Contacteu amb nosaltres, us informarem de tot i us ajudarem a escollir.

festafacilexpres@gmail.com        Telèfon  619 004 438 

FESTA  FÀCIL  EXPRéS

UN NOU CONCEPTE 
DE MERCERIA AL MASNOU

TALLERS:
Patchwork · Llana

Ganxet · Manualitats · etc.

Merceria creativa

NOVA ADREÇA: 

PLAÇA DE LA LLIBERTAT, 6
08320 El Masnou
Tel. 667 683 276
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EnTREVIsTA

mar carrero. soprano
Nascuda a Donòstia, la seva precoç passió per la música la va conduir de seguida a una de les institucions de cant 
coral més rellevants i prestigioses del món, l’Orfeó Donostiarra. Un cop allà, va decidir que la seva vida mai no 
s’allunyaria de la música. També va ser alumna del Conservatori del Liceu, va guanyar el Concurs per a Veus Joves 
de Barcelona i ha recorregut importants escenaris europeus interpretant alguns dels papers femenins més mítics 
de l’òpera. El seu talent s’ha pogut veure de prop en diversos actes al Masnou. A més a més, és la directora de la 
Coral Infantil de la UNESCO del Masnou. Aquest Nadal serà fàcil trobar-los per la vila cantant nadales.

Com i quan va començar la seva 
vocació musical?
Des de molt petita tenia molt clar 
que volia ser cantant d’òpera, per 
sorpresa de la meva família, ja que 
no tenia antecedents artístics. El 
meu pas per l’escola de l’Orfeó Do-
nostiarra va acabar consolidant la 
meva vocació incipient i va  passar a 
ser el gran motiu de la meva vida.

Quan va tenir clar que es volia 
dedicar de manera professional a 
la música?
Els concerts que celebrava amb 
l’Orfeó Donostiarra van ser definitius 
per a mi, no vaig pensar mai en cap 
altra professió a la qual dedicar-me 
que no fos la música.

Quines han estat les principals 
dificultats per arribar fins al punt 
on es troba ara?
Naturalment, existeixen dificultats, 
però quan hi ha  il·lusió i hi ha pas-
sió, les dificultats queden enrere. 
Compaginar tres aspectes com ser 
component d’un orfeó, actuar en 
papers principals d’òpera i ser pro-
fessora de cant, exigeix adaptar-se a 
rols molt diferents.

Com valora l’estat de salut de 
la música a la nostra societat?
La música és una pacient forta i 
sana, el que succeeix és que necessi-
ta que s’ensenyi els nens a estimar-la 
des que són molt petits, ja que els 
primers anys escolars, sense saber si 
el nen o la nena s’hi dedicarà profes-
sionalment, han de formar part de la 
cultura bàsica d’un país.

Com va començar la seva relació 
amb el Masnou?
A través d’un amic de la família, 
Carles de la Torre, músic també, 
amb qui vaig coincidir en diversos 
concerts de col·legues. Ell em va 

presentar a Gisa Mohr, presidenta 
de l’Associació Unesco del Masnou; 
així va començar tot.

En quin moment creu que es tro-
ba la Coral Infantil de la UnEsCo 
del Masnou?
Estem en expansió. Vam començar 
amb cinc nenes i dos nens. Ara tinc 
vint-i-tres components i el coneixe-
ment de la nostra existència s’estén 
entre pares, escoles i amics. 

Com valora la seva trajectòria?
És molt positiva. No només aprenen 
a cantar, sinó que acostumen a en-

tregar la seva veu a favor del so del 
grup. A més, obtenen una cultura i 
una sensibilitat que els proporciona-
rà moments inoblidables en aquest 
futur que ja tenen a prop.

Com creu que hauria de ser 
el futur de la Coral?
El futur de la Coral de la UNESCO de-
pendrà, en gran mesura, del relleu 
cultural que es vagi produint. Les 
veus canvien i els nens també. La 
Coral necessitarà permanentment 
un flux d’aspirants que en vulguin 
formar part. 

Com valora el suport que rep per 
part de la ciutadania de la vila?
Actualment, el suport màxim prové 
de la Junta de l’Associació UNESCO 
del Masnou i de la senyora Pepita 
Camdesunyer, que han cregut sem-
pre en el projecte. Em consta que els 
ciutadans del Masnou veuen amb 
bons ulls la tasca que estem fent, 
i els pares i mares també tenen la 
moral i l’entusiasme molt alts.

En diverses ocasions ha actuat 
com a soprano al Masnou. 
Com valora la vida cultural 
del municipi?
Tinc la impressió, també pel que 
m’explica Carles de la Torre, que hi ha 
molta inquietud cultural, amb enti-
tats que programen esdeveniments 
periòdicament, com el GAT, Gent del 
Masnou, l’Aula d’Extensió Universi-
tària, la Coral Xabec, les escoles de 
música d’Emma Calvo i Carmen Amo, 
així com l’Escola Municipal de Música 
del Masnou, l’Associació de Fotogra-
fia, etc. Hi ha molta activitat. No obs-
tant això, no conec suficientment la 
situació com per fer-ne un diagnòstic 
o per atrevir-me a dir què es podria 
fer. Sincerament, crec que el que no 
s’ha aconseguit ja, si fos fàcil de fer, ja 
estaria fet. 

“Compaginar 
tres aspectes 
com ser com-
ponent d’un 
orfeó, actuar 
en papers prin-
cipals d’òpera i 
ser professora 
de cant, exi-
geix adaptar-se 
a rols molt 
diferents”

Mar Carrero, durant una de les seves actuacions al Masnou.
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desitgem un bon nadal a tots els nostres clients i amics!

mercat municiPal · Tel. 93 540 41 97
botiga al carrer santa rosa · Tel. 93 540 16 80

08320 El Masnou

recepció diària
de peix de platja
Et portem el peix fresc a casa

t’oferim servei personalitzat 
i totalment gratuït

truqueu-nos per fer els vostres 
encàrrecs de les festes de Nadal

NADAL 
AL 

MERCAT
VINE AL MERCAT. Estem per tu!
T’oferim: confiança, qualitat, proximitat i varietat

el dijous groc
gRANs ofERTEs I dEsCoMpTEs

estem a la fira de santa llúcia, al pati del casino, els dies 6, 7 i 8 de desembre. 
el dia 10, a les 18 h sortejarem una panera de productes frescos de tot 
el Mercat entre totes les persones que ens hagin visitat a la fira.

el mercat obrirà el dia 6 de desembre de 8 a 14 h. 

del 16 al 20 de desembre vine a portar menjar per engreixar el tió del mercat. 
el tió cagarà regals per a tots els nens i nenes el dia 20 a les 17 h.

el dia 24 de desembre sorteig de 2 cistelles de productes frescos 
i de qualitat de tot el mercat amb el tiquet de compra.
(El mercat serà obert de 7.30 a 16 h)

Visita del pare Noel que donarà caramels a tots els nens i nenes de 10 a 13 h. 
(El mercat serà obert de 7.30 a 16 h)

el dia 31 de desembre vine a fer el teu fanalet de reis d’11 a 14 h.
(El mercat serà obert de 7.30 a 16 h)

els dies 3 i 4 de gener el patge reial recollirà les cartes de tots 
els nens i nenes, de 10 a 13 h.

Vine a la fireta de reis, el dia 3, de 10 a 19 h i el dia 4, 
de 10 a 14 h.

Vine a el dia 4 de gener a menjar tortell amb nosaltres.

ACTIVITATS DE NADAL:


