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Finalment, el Ministeri de Medi Ambient ha anunciat una solució esperada –i desitjo que sigui
definitiva– per a la recuperació i consolidació de les platges de la costa del Maresme.
Al Masnou aquest problema afecta principalment al sector de la platja en ambdós extrems
del terme municipal: la d’Ocata, al sector de llevant, i la del Masnou, al sector de ponent. La
pèrdua constant de sorra al llarg dels darrers anys ha posat en perill massa sovint la seguretat
del passeig Marítim (utilitzat per centenars de persones diàriament), l’escullera i les comunicacions de la xarxa ferroviària de rodalia (utilitzada diàriament per milers de persones) i de tota
la infraestructura de sanejament.
En el passat ja s’ha actuat en solucions que no s’han demostrat satisfactòries, com l’aportació artificial de sorra, amb un cost elevat a fons perdut i el conseqüent impacte en el medi
natural. Ara sembla que es treballa en una solució definitiva, segons les informacions que ens
han estat donades.
Es tracta, doncs, d’una notícia molt bona per al Masnou i no puc fer res més que expressar la
meva satisfacció, malgrat que hi ha punts que fan que aquesta satisfacció no sigui del tot plena.
El principal d’aquests punts febles és el finançament insuficient i el calendari global d’actuació al llarg de tota la costa de la comarca a quinze anys vista. L’Estat hi destinarà 30 milions (a raó
de 2 per any), quan ells mateixos consideren que la xifra òptima són 50 milions per consolidar la
total regeneració de les platges –aquesta estimació s’ha basat en els treballs i estudis efectuats
per la Generalitat i els mateixos ajuntaments del Maresme.
Malgrat això, crec que podem estar satisfets per un doble motiu: per la feina ben feta efectuada pel grup de treball de la comarca al llarg d’aquets darrers tres anys i perquè les actuacions
programades comencen de sud a nord del litoral. És a dir, el nostre terme municipal serà un
dels primers on s’actuarà, amb una inversió d’1,9 milions d’euros.
He volgut compartir amb tots vosaltres aquesta bona notícia, fruit del treball constant i
silenciós, desitjant que l’Estat compleixi amb allò que s’ha compromès per a l’any vinent 2016.
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Comunitat i Persones,
molts esforços per teixir
una xarxa ciutadana

GERARD POCH

Prop de 34.000 espectadors i espectadores han assistit a algun dels espectacles de l’Espai Escènic Ca n’Humet.

El consistori ha dedicat els seus esforços a mantenir els serveis i els recursos
de qualitat adreçats a la ciutadania en temps de crisi com els actuals
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Un altre equipament que ha contribuït de manera destacada a la
dinamització de la vida social ha
estat l’Espai Familiar “Ludoteca”, que

Alguns dels conceptes pels quals s’ha treballat en el darrer mandat

Equipaments

Participants

Activitat
Accions

Millores

Municipal

Ciutadania

Creació
Entitats
Cultural Subvencions
PersonesParticipació
Increment

Educatiu

S’han realitzat
accions per fer
costat al teixit
associatiu del
poble amb
l’objectiu de
dinamitzar la
vida social del
municipi

això suposa. La dinamització d’Els Vienesos, que ha esdevingut un referent
per a les activitats i la convivència al
Masnou Alt, n’és un exemple.

Consell
Espais
Servei
Econòmic
Tallers Suport
Impuls
Públic

ENTITATS

Programa Social

E

l mandat de l’actual Equip
de Govern ha coincidit amb
un context d’importants
dificultats econòmiques
a escala global. Per tant, des del
començament es van marcar com a
objectius no només evitar que aquesta situació pogués manllevar alguns
dels recursos que l’administració destina a tasques que han d’assegurar la
qualitat de vida de la població, sinó
també intentar progressar i millorar.
Quatre anys després és el moment
de fer avaluació de la gestió duta a
terme.
Des d’una perspectiva global, el
coordinador de l’Àrea de Comunitat i
Persones, Jaume Oliveras, ha destacat
que s’ha aconseguit enfortir la xarxa
ciutadana des de diversos punts de
vista. En primer terme, s’ha consolidat
l’ús dels diferents equipaments municipals, amb la millora del servei que

Ajuts

Usuaris
Crisi

no només ha acollit un nombre
destacat d’activitats, sinó que ha
esdevingut punt de referència per
a l’oci i el temps compartit per les
famílies.
Estretament lligades amb el
funcionament dels equipaments
es troben les entitats. Des de la Regidoria de Participació Ciutadana,
s’ha treballat per donar suport a les
seves activitats, per millorar els seus
coneixements en matèria de gestió
i per proporcionar recursos útils
per al seu funcionament quotidià.
Totes aquestes accions es troben
incloses dins el Pla de Participació
Ciutadana, del qual és previst que
s’hagi complert en un 80 % al final
d’aquest mandat.
L’Espai Escènic, motor de Cultura
La posada en funcionament de
l’Espai Escènic Ca n’Humet i la
instauració de la seva temporada
estable ha resultat clau per donar
una empenta decidida a la Cultura,
ja que ha fet possible l’oferta d’espectacles professionals i d’altres de
companyies teatrals de la vila, així
com associacions i entitats de tot
tipus. Des de l’inici de la temporada
estable de la sala municipal, prop de
34.000 espectadors i espectadores
han assistit a algun dels espectacles
proposats.
L’adquisició del Casinet, que
també ha contribuït a enriquir
l’oferta cultural amb la programació
d’exposicions –a la planta baixa de
l’edifici–, a més d’altres usos, també
ha suposat un aspecte remarcable
en la dinamització sociocultural.
Encara en procés de desenvolupament, l’itinerari cultural El Masnou. Terra de Mar, ha exercit com un
bon catalitzador de la voluntat de
recuperació del patrimoni local. Així,
s’estan posant el valor alguns dels
edificis i racons més representatius
de la història i la cultura de la vila
per poder oferir-los als visitants locals i de fora del municipi. Una tasca
a la qual també es contribueix de
manera decisiva des del Consell de
Patrimoni Cultural.
Suport a l’Ensenyament
La regidora d’Ensenyament, Noemí
Condeminas, ha destacat com a
principal fita d’aquesta Regidoria
que s’ha aconseguit salvar les dificultats econòmiques provocades
per la caiguda d’ingressos d’altres

PATRIMONI

L’itinerari cultural “Terra de
Mar” respon a
la voluntat de
recuperació
del patrimoni
local

administracions a l’Escola Municipal
de Música, i a les escoles bressol
municipals Sol Solet i La Barqueta,
alhora que s’ha donat estabilitat, per
un període llarg, a ambdós serveis
municipals. A més a més, el suport
en aquest àmbit s’ha materialitzat
també mitjançant convenis i pro-

Jaume Oliveras
Coordinador de l’Àrea
de Comunitat i Persones

BENESTAR
SOCIAL

Els ajuts socials i les accions
solidàries han
experimentat
un increment
en els darrers
anys

Les polítiques socials i la cultura
han estat els principals eixos d’actuació. El manteniment dels serveis
públics de qualitat ha estat la prioritat d’aquest Equip de Govern.
Els equipaments de proximitat i la
xarxa associativa del Masnou han
contribuït a mantenir la cohesió
social del nostre municipi.
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grames com el de la reutilització de
llibres, el projecte GEODA o ajuts a
les AMPA, així com amb una política
de beques i ajuts per a escoles bressol i escoles de primària que han
contribuït a evitar l’exclusió social
en aquest terreny.
Acció social
La crisi econòmica, des del punt
de vista de la gestió dels recursos
públics, ha fet necessari un enfortiment de les polítiques d’acció social
durant el mandat. En aquest sentit,
es va posar en marxa un pla de xoc
específic contra l’exclusió social.
Dins de les mesures d’aquest pla,
destaquen l’increment de suport
econòmic per a beques de menjador
i lots d’alimentació, i un augment
significatiu de les partides destinades als serveis d’atenció domiciliària,
els ajuts socials i els convenis amb
entitats del tercer sector. En conjunt,
els serveis socials han incrementat la
seva capacitat d’atenció i resposta a
les necessitats socials en el context
de crisi, amb recursos econòmics i
amb esforç del personal municipal.
Finalment, també dins l’àmbit social,
cal destacar el manteniment de les
accions solidàries, com ara la destinació del 0,7 % del pressupost a la
solidaritat, la continuïtat de les actuacions derivades del Pla Municipal
de Prevenció de Drogodependències, o l’actualització del protocol per
a casos de violència vers les dones.
Altres actuacions
Des d’altres departaments i regidories de l’Àrea també s’han fet
esforços per reforçar els serveis que
s’ofereixen des dels casals de gent
gran, s’ha creat el Consell d’Equipament de Ca n’Humet, s’ha donat un
impuls decidit a programes i activitats per donar informació i aconseguir la participació del jovent, com
ara el Premi d’Emprenedoria Jove
i diverses accions formatives; s’ha
reorientat el Consell Municipal dels
Infants; s’han incrementat el nombre d’atencions de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, que
també ha dut a terme campanyes
informatives especials; s’ha recuperat la Nit de l’Esport i s’ha creat, amb
bona acollida per part de la població, la Cursa Popular del Masnou, i
s’ha apostat per les noves tecnologies i les possibilitats que ofereixen les
xarxes socials.
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INSTITUCIONAL

Punts aprovats al Ple del mes de febrer
A petició del regidor del GIM,
es va modificar l’ordre del dia i,
en primer terme, es van votar
els dos punts d’urgència.
· Adjudicació del contracte de
serveis de recollida de residus,
neteja viària, passeig marítim
i platges del terme municipal
del Masnou.
Aprovat amb
els vots a favor de l’Equip
de Govern(CiU
i ERC-AM, 10
vots), PSC (3
vots, en absència d’una
regidora), PP
(2 vots), GIM (1
vot) i la regidora no adscrita; i
l’abstenció d’ICV-EUiA (3 vots).
· Expedient de modificació del
pressupost 1/2015, per crèdit
extraordinari: Inversió sostenible. Aprovat per unanimitat.
A continuació, va començar
l’ordre del dia habitual, on es
van aprovar els punts següents:
· Ratificació de la modificació
dels estatuts del Consorci Localret per tal d’adaptar-los a la
LRSAL. Aprovada amb els vots
a favor de l’Equip de Govern

(CiU i ERC-AM, 10 vots), PSC (3
vots), ICV-EUiA (3 vots), PP (2
vots), GIM (1 vot) i l’abstenció
de la regidora no adscrita.
· Aprovació de la revocació
parcial de la subvenció atorgada a l’Asociación Catalana
Nicaragüense de Amistad y
Solidaridad (ACNAS) l’any 2013.
Aprovada amb els vots a favor
de l’Equip de Govern (CiU i ERCAM, 10 vots), PSC (3 vots), PP (2
vots), GIM (1 vot) i la regidora

vots), PSC (3 vots), ICV-EUiA (3
vots) PP (2 vots), GIM (1 vot) i
l’abstenció de la regidora no
adscrita.
· Aprovació de l’adhesió al conveni de cooperació entre l’Ajuntament del Masnou i el Consell
Comarcal del Maresme per a la
compra agregada de gas natural. Aprovada per unanimitat.
· Aprovació de la revisió de
preus del contracte de servei
de neteja viària i recollida d’es-

no adscrita; i l’abstenció d’ICVEUiA (3 vots).
· Aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de la publicitat, la venda i el consum de
begudes alcohòliques a les vies
i espais públics del terme municipal del Masnou. Aprovada per
unanimitat.
· Ratificació de la modificació
dels estatuts del Consorci per
al Tractament de Residus Sòlids
Urbans del Maresme. Aprovada
amb els vots a favor de l’Equip
de Govern (CiU i ERC-AM, 10

combraries del període de l’1
de gener al 30 d’abril de 2013,
i els endarreriments d’aquesta
revisió de preus. Aprovada amb
els vots a favor de l’Equip de
Govern (CiU i ERC-AM, 10 vots),
PSC (3 vots), PP (2 vots), GIM (1
vot) i la regidora no adscrita; i
l’abstenció d’ICV-EUiA (3 vots).

entitats sense ànim de lucre.
Amb esmenes incorporades del
PSC, es va aprovar amb els vots
a favor de l’Equip de Govern
(CiU i ERC-AM, 10 vots), PSC (3
vots), ICV-EUiA (3 vots), GIM (1
vot) i la regidora no adscrita; i
l’abstenció del PP (2 vots).
· Moció presentada pel grup
municipal del PSC-PM per una
acció urgent, viable i eficaç
amb garanties per a tots els
afectats d’Hepatitis C. Es va
a p rova r a m b
els vots a favor
de l’Equip de
Govern (CiU
i ERC-AM, 10
vots), PSC (3
vots), ICV-EUiA
(3 vots), GIM (1
vot) i la regidora no adscrita; i
l’abstenció del
PP (2 vots).
MIREIA CUXART

A la sessió ordinària del Ple de
l’Ajuntament del dijous 19 de
febrer de 2015 es van sotmetre
a votació els punts següents:

Mocions
· Moció presentada pels grups
municipals de CiU i ERC-AM de
suport a la simplificació de les
obligacions tributàries per les

Moció d’urgència
· Moció presentada pel grup
municipal d’ICV-EUiA demanant el suport al jove sahrauí
Hassanna Aalia després de la
situació d’expulsió dictada pel
Govern espanyol. Es va aprovar
amb els vots a favor de l’Equip
de Govern (CiU i ERC-AM, 10
vots), PSC (3 vots), ICV-EUiA (3
vots) i la regidora no adscrita; i
l’abstenció del PP (2 vots) i del
GIM (1 vot).

SERVEIS CONCERTATS:
Aeroport, Estació de Sants, BCN, I
D’altres. Es pot reservar el servei.
PAQUETERIA, SERVEIS MÈDICS, ETC.
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L’Ajuntament rep un reconeixement
per Administració oberta als serveis
d’administració electrònica
En la categoria de municipis de 20.001 a 50.000 habitants, el Masnou
va quedar en setena posició, per davant de municipis com Vic o Igualada
Sílvia Folch

CEDIDA

Regidora d’Atenció
Ciutadana
i d’Administració
Electrònica

Del total de 742 municipis catalans,
l’Ajuntament del Masnou ha assolit
la posició número 12. L’aposta per
la implementació de l’administració
electrònica ha donat els seus fruits,
una aposta tant política com tècnica, que ha permès obtenir aquest
reconeixement. La gran implicació
dels treballadors del departament
ha estat vital.

Els premiats van rebre el reconeixement durant la trobada amb motiu del Congrés de Govern Digital.

L’

Ajuntament del Masnou ha
estat reconegut amb un guardó com a Administració oberta als serveis d’administració
electrònica. El Consorci Administració
Oberta de Catalunya (AOC) va atorgar
el reconeixement als municipis que
han destacat per l’impuls de la transformació de l’Administració local en
l’àmbit de l’administració electrònica.
En la categoria de municipis de 20.001
a 50.000 habitants, el Masnou va quedar en setena posició, per davant de
municipis com Vic o Igualada. El reconeixement es va fer durant el Congrés
de Govern Digital celebrat al Palau de
Congressos de la Fira de Barcelona
els dies 21 i 22 de gener. El secretari
general de Governació i Relacions Institucionals, Lluís Bertran, va lliurar els
Premis Administració Oberta el dijous
22. L’acte va comptar amb la presència
de Sílvia Folch, regidora d’Atenció Ciutadana i d’Administració Electrònica.

Els guardons es van atorgar d’acord
amb l’avaluació realitzada en el 14è
Informe sobre Administració electrònica, elaborat per l’AOC. Entre d’altres,
aquest informe recull i valora aspectes
com la capacitat de tramitació electrònica des de la pàgina web municipal,
la creació de la seu electrònica i el
tauler d’edictes; la possibilitat de dipositar factures electròniques per part
dels proveïdors o rebre notificacions
electròniques, com també l’intercanvi
telemàtic de dades entre l’Ajuntament
i altres administracions.
El Congrés, organitzat per la Generalitat i el Consorci AOC, té com
a objectiu fomentar l’intercanvi de
coneixements i experiències per aconseguir una gestió pública i una governança eficient. L’esdeveniment va
aplegar més d’un miler de participants
provinents de més de 300 institucions
entre ajuntaments, consells comarcals,
universitats i empreses. En aquest

A sota, el portal de
la seu electrònica
de l’Ajuntament
del Masnou
(https://www.seu.
cat/elmasnou)

sentit, va ser una trobada entre els
màxims responsables de les diferents
administracions públiques de Catalunya, les principals empreses del sector
de gestió i de l’àmbit digital i diversos
experts en la matèria.
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La Casa del Marquès serà
una de les seus de les Jornades
d’Emprenedoria ‘Enlaira’t’
Del 23 al 27 de març, el cicle promogut pels municipis del Masnou, Alella
i Teià vol reflexionar i promoure el sector empresarial

E

l Centre d’Empreses Casa del
Marquès serà una de les seus
de les Jornades d’Emprenedoria organitzades pels municipis del Masnou, Alella i Teià. Hereva
de la iniciativa Alella Emprèn, les noves
jornades porten per títol ‘Enlaira’t’ i
es desenvoluparà a diversos equipaments dels tres pobles entre el 23 i el
27 de març. Amb l’objectiu d’assessorar, afavorir el coneixement mutu i facilitar eines per dur a terme una idea de
negoci per a les empreses i persones
emprenedores de la zona, les jornades
inclouen conferències, taules rodones,
seminaris i sessions de workshop. És
prevista l’assistència de reconeguts
professionals, especialment en l’àmbit
de la creativitat.
El dimecres 25, la Biblioteca Joan
Coromines acollirà la conferència
de Jesús Oliver sobre associació de
marques, i el mateix dia, la Casa del
Marquès serà l’escenari d’un workshop
de l’AIJEC, l’Associació de Joves Empresaris de Catalunya. L’acte del vespre

Quim Fàbregas
Regidor de Promoció
Econòmica

tindrà lloc al Club Nàutic del Masnou
i consistirà en una taula rodona sobre
empresa i art. Les activitats del dia 27,
últim dia de les jornades, també es desenvoluparan al Masnou, amb una altra conferència a la biblioteca, a càrrec
de Marta Martí, sobre la relació entre
creativitat i emocions; un workshop
i l’acte de cloenda que tindrà lloc al
Centre d’Empreses Casa del Marquès.
Més informació a la pàgina de les
Jornades: www.enlairat.cat.

COORDINACIÓ

Per primera vegada, els municipis d’Alella,
el Masnou i
Teià participen
plegats a les
Jornades

Les Jornades d’Emprenedoria
‘Enlaira’t’ han de contribuir a
posicionar el territori dels tres
municipis que les organitzem i
el Centre d’Empreses Casa del
Marquès, com a referent territorial en l’àmbit del foment de
l’emprenedoria. Les Jornades
són fruit d’una nova manera de
treballar supramunicipal per tirar
endavant projectes comuns que
contribueixin a la dinamització
econòmica del nostre entorn. Estem segurs que l’expertesa dels
ponents en aquest àmbit despertarà l’interès de molts emprenedors i emprenedores.

Nou servei per donar a conèixer els locals comercials buits i disponibles

Una moció aprovada al Ple al febrer del 2014 es comprometia a crear una plataforma d’informació per a persones emprenedores
Ja és en funcionament un nou apartat al portal digital www.elmasnouactiu.cat
(http://localsbuits.elmasnouactiu.cat/), que posa en coneixement de les persones emprenedores i de la població en general l’existència i ubicació dels locals
comercials buits que es troben al municipi, amb l’objectiu de fomentar-hi la
implantació d’activitats econòmiques. En aquest espai es poden trobar les fotografies i característiques dels locals que les diferents empreses immobiliàries
posen a la venda o lloguer. Aquest nou servei respon al compromís adquirit
pel Ple de l’Ajuntament, a la sessió de febrer del 2014, per donar suport a l’activitat comercial del municipi i a les persones que estan pensant a crear un negoci o busquen un local per canviar-ne la ubicació. La moció va ser presentada
pel grup municipal d’ICV-EUiA i va incloure esmenes de l’Equip de Govern.
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Formació
per al foment
de l’emprenedoria
i l’ocupació
Des de la Regidoria de Promoció Econòmica s’impulsen actuacions
dirigides a propiciar la formació de qualitat per a col·lectius
determinats. En aquest sentit, hi una oferta formativa continuada
destinada a fomentar tant l’esperit emprenedor i les capacitats
empresarials com a millorar les habilitats laborals. Les accions
formatives programades per als propers mesos són:
Oferta formativa per a
empreses i emprenedors
des del Centre d’Empreses
Casa del Marquès:
1. Emprendre en femení. 17 de març, de
17.30 a 19.30 h
2. Excel financer. Del 14 al 30 d’abril (dimarts i dijous), de 16 a 19.30 h
3. Aspectes fiscals i comptables que els
autònoms han de conèixer sobre el seu
negoci. 20 i 22 d’abril, de 10 a 14 h
4. Finances i control de la gestió del negoci. 27 i 29 d’abril, de 16 a 20 h
5. El millor emplaçament per ubicar el
meu negoci. 7 de maig, de 16.30 a 19.30 h
6. Com puc ser més competitiu en el meu
sector. 12 i 14 de maig, de 16 a 20 h
7. Taller d’eines de Google. 19 i 21 de
maig, de 17 a 19.30 h
8. Seminari sobre creativitat i innovació
“Com aprofitar les oportunitats que tenim a prop nostre”. Presentació: 22 d’abril,
a les 18 h. Curs: 6, 13, 20 i 27 de maig de
16.30 a 19.30 h

TOT PRODUCTES
ECOLÒGICS

Oferta formativa per a persones desocupades des del Servei Local d’Ocupació:
Cursos:
1. Anglès, atenció al públic (120 h). Del 13 d’abril al 15 de maig, de 9 a 14 h
2. Cambrer i cap de sala (60 h). Del 16 al 31 de març, de 9.30 a 13.30 h
3. Comptabilitat aplicada a la petita i mitjana empresa (80 h). Març-abril (Dates i horaris pendents de confirmar)
4. Manipulació d’aliments (9 h). 15, 17 i 19 de juny (horari pendent de confirmar)
5. Màrqueting en línia (40 h). De l’11 de maig al 2 de juny (horari pendent de confirmar)
6. Xarxes socials per a la recerca de feina: Facebook, Linkedin i Twitter. (30 h). Juny (Dates i horaris pendents
de confirmar)
7. Monitor de lleure. Abril-maig (Dates i horaris pendents de confirmar)
8. Ocupabilitat per competències (24 h). 30 i 31 de març i 1, 2, 8 i 9 d’abril, de 10 a 14 h
9. Coaching, autoconeixement, motivació i recursos per a un millor posicionament professional (20 h). 18, 19,
20, 21 i 22 de maig, de 9.30 a 13:30 h
10. Eines per al desenvolupament professional: Word (9 h). 23, 25 i 27 de març, de 9.30 a 12.30 h
11. Eines per al desenvolupament professional: Excel (9 h). 20, 22 i 24 d’abril, de 9.30 a 12.30 h
12. Dones que ho podem tot: Canvis i cerca de feina després dels 45 anys. (12 h). 23, 25 i 27 de març, de 9.30
a 13.30 h
13. Atenció sociosanitària en institucions socials (480 h) (Dates i horaris pendents de confirmar)
Tallers:
1. Tallers d’alfabetització digital per a la recerca de feina (10 h). Març
2. Tallers de motivació per a la recerca de feina.(10 h). Abril
3. Un món d’oportunitats: troba la teva! Per la igualtat i l’ocupació.(8 h). 24 i 26 de març, de 9.30 a 13.30 h
4. Sigues qui vols ser. 8 d’abril, de 9.30 a13.30
5. Com trobar ofertes de treball? 28 i 30 d’abril, de 9.30 a 13.30

elaboració
pròpia

MIREM
PER TU!!!

A EcoFruit oferim fruita i verdura, bolets,
germinats i productes de rebost.
Vetllem perquè l’origen de tots els nostres
productes sigui de producció ecològica certificada.

Busques varietat i qualitat en la carn?

A la nostra carnisseria trobaràs carn i elaborats
de vedella, xai, bou, porc i poltre.

Tel.

MERCAT MUNICIPAL. Parades 26 i 40
93 540 11 37 · carnsyolanda@hotmail.com

SERVEI A
DOMICILI

Mercat Municipal. Parades 27 i 28

Tel. 93 540 74 99 - ecofruitmasnou@gmail.com
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OBRES

Finalitzats els treballs previs
a les obres del Parc Vallmora
i l’ampliació del pavelló
El dia 26 de març es farà un acte de presentació dels treballs, amb la presència
del conseller de Presidència de la Generalitat, Francesc Homs
Eduard Garcia

AJUNTAMENT

Regidor
d’Urbanisme i Obres

L’inici de les obres del Parc Vallmora
i de l’ampliació del Complex Esportiu és el començament d’una realitat
que aviat veurem, però també suposa la culminació de molts esforços
que s’han abocat a aquest projecte
emblemàtic amb l’únic objectiu de
millorar la qualitat de vida de la població del Masnou.

Les tasques de desviament de la línia de mitja tensió s’han finalitzat a començament del mes de març.
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Parc Vallmora i de l’ampliació del
Complex Esportiu començaran al
mes d’abril. Abans, però, per al 26
de març, s’ha organitzat un acte per
donar a conèixer els treballs que s’hi

A sota, una
imatge virtual de
l’ampliació del
Complex Esportiu
Municipal

CEDIDA

J

a han finalitzat els treballs
previs a les obres que s’han
de dur a terme per a la construcció del Parc Vallmora i
l’ampliació del Complex Esportiu.
A l’inici del mes de març s’estaven
duent a terme els treballs de finalització del desviament de la línia
de mitja tensió que travessava els
terrenys destinats al parc i també a
l’ampliació del Complex Esportiu. La
intervenció és fruit del conveni signat amb la companyia Endesa, el 25
de juny del 2013, per un import de
prop de 250.000 euros. La creació de
la variant de la línia de mitja tensió
era un pas imprescindible per poder
seguir endavant amb el projecte
del Parc Vallmora, i les tasques van
començar al novembre del 2014.
Igualment, s’han retirat les línies del
carrer Montevideo, d’una rellevància
especial en el conjunt.
Segons les previsions municipals, els treballs de construcció del

duran a terme. A l’acte, és previst
que hi assisteixi el conseller de Presidència de la Generalitat, Francesc
Homs, i el secretari general de l’Esport, Ivan Tibau.
La primera fase de construcció
del Parc Vallmora és previst que
s’acabi en un termini de 12 mesos
i inclourà treballs d’urbanització,
enjardinament i moviments de terra
per deixar enllestits més de 35.000
metres quadrats de parc. També
s’asfaltaran el torrent de Vallmora i
el carrer de Montevideo.
D’altra banda, l’ampliació del
Complex Esportiu, que donarà com
a resultat una nova pista, nous
vestidors i nova zona de graderia, a
més d’un nou vestíbul d’accés i de
connexió amb les instal·lacions actuals, es calcula que podria estar enllestida en dos anys, tot i que es veu
possible escurçar aquest termini. La
disposició del conjunt facilita la connexió i l’accés al Parc Vallmora.

COMUNITAT

Nous vehicles per a la Policia Local

Ajuntament

L’adquisició de tres turismes ha estat possible gràcies a un conveni amb l’Associació
Catalana de Municipis a través del Consorci Català per al Desenvolupament Local

L’alcalde, al centre de la imatge, a les instal·lacions de la Policia Local amb els nous vehicles i dos agents.

L

a Policia Local disposa, des
d’aquest mes de març, de tres
nous turismes per realitzar les
tasques diàries de patrullatge.
Aquests nous cotxes substituiran els
vehicles de la Policia Local que ja havien
arribat al final de la seva vida útil com
a cotxes patrulla i que calia renovar.
Amb els nous vehicles, que s’afegeixen
a les motocicletes incorporades l’any
2013 per al servei dels policies de proximitat, s’està treballant per aconseguir
la renovació completa de la flota de la
Policia Local del Masnou. L’adquisició,
mitjançant el sistema de rènting, ha

MILLORA

L’arribada dels
automòbils
suposa una
millora del
servei molt
esperada, que
se suma a les
motocicletes
incorporades
l’any 2013

Àngel Lugo
Regidor de Seguretat
Ciutadana

De mica en mica anem assolint els
propòsits que des d’aquesta Regidoria ens havíem marcat com a prioritat.
Anar substituint el parc mòbil de la
policia n’era un. Tenir una flota renovada ens permet continuar les tasques
de seguretat amb millors resultats.

estat possible gràcies al conveni signat
amb l’Associació Catalana de Municipis (ACM) referent al pla de compres
agregades que, a través del Consorci
Català per al Desenvolupament Local,
va iniciar a finals del 2013. Aquest pla va
tenir un èxit rotund entre els municipis
de tot Catalunya i l’efecte més immediat
ha estat la creació d’una llista d’espera
per poder adquirir vehicles d’ús municipal. Amb aquesta acció s’han assolit
els objectius de modernització del parc
automobilístic de la Policia a preus molt
competitius que han afavorit l’estalvi
municipal.

Moda infantil, complements,
puericultura, decoració, joguines...

C/ Sant Miquel 36 - 08320 El Masnou
Tel. 93 555 15 72 - info@littlerules.com

També online! www.littlerules.com

Primavera-estiu 2015
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El Masnou celebra
el Dia Internacional
de les Dones
Actors i actrius populars, com ara
Miquel Sitjar, Eva de Luis i Carme Pla
prenen part en el cicle d’activitats

D

iversos equipaments municipals acolliran, al llarg d’aquest mes,
conferències, exposicions, sessions esportives, tallers de teatre i
d’altres trobades per poder commemorar plegats la lluita de la
dona per la seva participació, juntament amb l’home, al camp del
treball i a la societat en general. El programa d’actes va començar el 3 de març
i s’allarga fins al 8 d’abril.

Programa d’actes entorn al Dia Internacional de les Dones
Dimarts 3 de març / 18.30 h / sala polivalent de la
Biblioteca Joan Coromines
Xerrada: “Les dones treballadores a la dictadura”, a
càrrec de Nàdia Varo, Dra. en Història per la UAB.
Ho organitza: Aula d’extensió universitària amb el suport
de l’Ajuntament del Masnou.
Exposició: “Una literatura pròpia, dones escriptores”
Es podrà visitar fins al 28 de març.
Ho organitza l’Ajuntament del Masnou amb el suport
de l’Institut Català de les Dones (ICD), Generalitat de
Catalunya.
Exposició: “Maria Mercè Marçal: No volem que la revolució ens neixi morta”
Ho organitza l’Ajuntament del Masnou amb el suport de
la Fundació de Maria Mercè Marçal (FMMM).
Divendres, 6 de març / 18.30 h / sala polivalent de
la Biblioteca Joan Coromines
Cicle de tertúlies: Escriptores, sessió a càrrec de Fina
Llorca sobre el llibre Bruixa de dol, de Maria Mercè
Marçal.
Per a més informació i reserva de llibres, adreceu-vos a
la Biblioteca Joan Coromines (93 557 18 88 / b.masnou.
jc@diba.cat)
Dissabte, 7 de març / 11 h / Espai El Casinet
Espai de lectura i reflexió sobre el llibre Mujeres que
corren con los lobos, de Clarissa Pinkola Estés.
Ho organitza: Associació Dones per la Igualtat del Masnou.
Diumenge, 8 de març / de 10 a 20 h / Camp de
futbol de l’Atlètic Masnou
Festa del futbol femení: partits, joc i moltes sorpreses. Totes les nenes i mares que hi vulguin participar que
s’informin a coordinacio11@atmasnou.cat o trucant al
627 563 121, demaneu per Josep Prat
Ho organitza: Atlètic del Masnou.
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Diumenge 8 de març / 18 h / Espai Escènic Ca n’Humet
Tocs de cinema i cafè: VII mostra de curt de dones i
lectura del manifest. Es farà un debat conduït per Dones
per la Igualtat.
Dissabtes 14 o 21 de març / de 10 a 13 h / segona
planta de Can Malet
Taller de Teatre: “Tothom a escena! Som iguals”, ideat
i conduït pels actors Miquel Sitjar i Eva de Luis. Adreçat a
nens i nenes d’11 a 12 anys.
Cal fer reserva prèvia fent arribar un correu a igualtat@
elmasnou.cat o trucant al telèfon 93 557 18 70
Dissabtes 14 o 21 de març / de 17 a 20 h / segona
planta de Can Malet
Taller Teatral: “Fem teatre per la igualtat?” ideat i
conduït per l’actriu Carme Pla. Adreçat a joves de 14 a
17 anys.
Cal fer reserva prèvia fent arribar un correu a igualtat@
elmasnou.cat o trucant al telèfon 93 557 18 70
Dissabte 14 de març / 20 h / i diumenge 15 de març
/17 h/ Espai Escènic Ca n’Humet
Teatre: Les noies de l’any
Preu de l’entrada 5 €. Reserves al telèfon 633 95 86 11 i a
gatentrades@gmail.com.
Ho organitza GAT, grup d’aficionats al teatre amb el suport de l’Ajuntament del Masnou.
Dimarts 17 de març / de 17.30 a 19 h / auditori de
la Casa del Marquès
Xerrada: “Emprendre en femení”, a càrrec d’Anna Mercadé, directora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia
de la Cambra Oficial de Comerç de Barcelona.
Dimarts 24 de març / 19 h / Grupdart.cat “les mans
de les arts” (c/ Àngel Guimerà, 15)
Xerrada: “Igualtat de gènere i vida laboral al sector

del comerç i el turisme”, a càrrec de la Molt Honorable
Sra. Núria de Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya; el Sr. Xavier Moreno, president de l’ASECOMIT,
i la Sra. M. Dolors Chacón, presidenta de Dones d’Avui
el Masnou.
Ho organitza: Associació de Dones d’Avui el Masnou i
l’ASECOMIT amb el suport de l’Ajuntament del Masnou.
Per a l’alumnat del CFPAM
Dimarts 10 de març / 18 h / sala de conferències
d’Els Vienesos
Taller/Xerrada: “Carrers i espais amb nom de dones”,
a càrrec d’Isabel Segura.
Per al foment de l’ocupació de les dones, accions formatives
Dilluns 23, dimecres 25 i divendres 27 de
març, de 9.30 a 13.30 h / aula polivalent de l’Edifici
Centre
“Dones que ho podem tot: canvis i cerca de feina
després dels 45”. A càrrec de Pere Ejarque. Es pretén
motivar i donar eines per afrontar la recerca de feina a
aquesta etapa.
Dimarts 24 i divendres 26 de març / de 9.30 a
13.30 h / aula polivalent de l’Edifici Centre
“Un món d’oportunitats, troba la teva!”, a càrrec de
Roser Sallés. Es pretén afavorir la igualtat i la millora de
l’ocupabilitat: conciliació i benestar personal. Adreçat
preferiblement a dones entre 30 i 45 anys.
Dimecres, 8 d’abril / de 9.30 a 13.30 h / aula polivalent de l’Edifici Centre
“Sigues qui vols ser”, a càrrec de Roser Sallés. Es pretén
clarificar l’objectiu professional i creure en el propi potencial. Adreçat a joves entre 16 i 30 anys.
Per a més informació, contacteu amb Promoció Econòmica (93 557 17 60 / p.economica@elmasnou.cat)

La Gent Gran
del Masnou
celebra la seva
festa al Palau
de la Música
Catalana

El Carnaval omple
de colors el Masnou

Les rues continuen atraient un nombre important de públic

GERARD POCH

GERARD POCH

CEDIDA

GERARD POCH

De Dijous Gras a Dimecres de Cendra, va tenir lloc la celebració del Carnaval al municipi o el
que és el mateix: del 12 al 18 de febrer, el Masnou, sota el comandament del Rei Carnestoltes,
va ser envaït per la gresca pròpia d’aquesta esbojarrada celebració. Un concurs de disfresses,
les dues rues –la popular i la Diabòlica– i la cursa d’skateboard van fer que, per uns dies, la
disbauxa regnés al poble.

CEDIDA

A

mb la voluntat de donar continuïtat al nou concepte de
Festa de la Gent Gran, de caire
eminentment cultural, enguany els
masnovins i masnovines majors de
65 anys van ser convidats a participar
en una proposta que anava més enllà
del municipi. Dilluns 16 de febrer, a la
tarda, els autobusos van recollir prop
de 750 convidats a diversos punts
del Masnou per anar cap a Barcelona,
al Palau de la Música Catalana, per
gaudir del concert que va oferir la
Cobla Selvatana com a cloenda de la
celebració del seu centenari. L’alcalde,
Pere Parés; la regidora de Gent Gran,
Noemí Condeminas, i altres membres
de la corporació municipal van voler
acompanyar els homenatjats durant
aquest dia.

OAC

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Arribada del Rei Carnestoltes a la vila. Concurs de disfresses a Els
Vienesos. Celebració jove durant el ‘Downhill’. La Rua Diabòlica. Moment de la Rua Popular i cremada del
ninot que simbolitzava el Rei Carnestoltes.

GERARD POCH

GERARD POCH

Campanyes en
marxa a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana
• El dia 10 de març, a l’OAC es
donarà cita per a la renovació del
DNI, que es farà el dia 18 del mateix
mes, a l’edifici d’Els Vienesos (carrer
de la Segarra, 12).
• Del 13 al 17 d’abril es faran
les preinscripcions per al Fakaló
(Casal Infantil i Campus Esportiu)
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Menjar casolà per emportar
Esmorzars
Menú ‘take away’
Espai botiga

A l’Orfila hem crescut per poder donar
un servei millor i oferir-te noves opcions.
Tindràs els nostres àpats a punt per endur-te’ls cap a casa; un lloc on fer un
mos ràpid; un racó per comprar allò que
a última hora has vist que necessitaves...

Vine a comprovar-ho!

C/ Francesc Macià, 2
(al costat del nostre restaurant)
orfilagastronomic@gmail.com
www.restauranteorfila.es

Segueix-nos a Facebook

Tel. 93 555 01 88

Àgora Clínic Maresme

C/ NAVARRA, 58
08320 EL MASNOU
Tel. 93 540 75 42
www.agoraclinicmaresme.com

Centre privat

Especialitats mèdiques aﬁliades a les principals mútues.

O�almologia: Dr. Joaquín Mauricio

Reeducacions psicopedagogiques:

Osteopa a: Sr. Juli Bustos

Sres. Núria Estragués i Anna Mauricio

Ginecologia: Dr. Vicenç Díaz de Brito

• Reeducació en necessitats educa ves
especials (NEE)

Cirurgia gral. i de l'aparell diges u:
Dr. Jordi Comajuncosas
Psiquiatria: Dra. Gloria Cruceta

• Reeducació escriptura / disgraﬁa
(trastorn gest gràﬁc)

Properament ampliarem les especialitats
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Millores als habitatges de gent gran
per garantir-ne l’autonomia
L’Ajuntament i la Diputació promouen un programa d’ajuts per a obres
d’adaptació de domicilis, adreçat a persones grans amb dificultats econòmiques

Noemí
Condeminas
Regidora de Benestar
Social i Gent Gran

AJUNTAMENT

Amb aquestes petites reformes de
la llar facilitem que les persones
grans tinguin més seguretat i crec
fermament que aquest programa és
un bon instrument perquè les persones grans puguin continuar vivint a
casa seva i no tinguin la necessitat
de sortir del seu entorn, del seu barri.

Un domicili arranjat on es va fer el canvi de banyera per plat de dutxa i la instal·lació d’altres d’elements.

E

n el marc del Pla d’Acció Social Municipal, la Regidoria
de Benestar Social ha realitzat millores a set habitatges
de persones grans del municipi.
Durant el darrer trimestre de 2014,
s’han fet les adaptacions necessàries
per permetre que aquestes persones puguin continuar gaudint de la
màxima autonomia a la pròpia llar.
L’Ajuntament ha comptat amb el
suport de la Diputació de Barcelona
mitjançant el programa “Arranjament d’habitatges per a la gent
gran”, adreçat a la gent gran amb
dificultats econòmiques.
L’Àrea de Benestar Social de
la Diputació de Barcelona s’ha fet
càrrec de la coordinació i gestió del

projecte i contractació de les empreses que realitzen les actuacions als
domicilis, assumint el 80 % del cost
dels arranjaments. L’Ajuntament ha
participat en la selecció dels beneficiaris i assumeix el 20 % del cost de
les actuacions i les despeses de les
llicències d’obres.
Amb les reformes que es duen
a terme es volen garantir les condicions de seguretat i habitabilitat
mínimes, afavorir l’accessibilitat i les
condicions de vida de la persona
dins la llar i promoure l’autonomia
funcional i la qualitat de vida dins
del domicili.
Els treballs realitzats als domicilis
arranjats han consistit en el canvi
de banyera per plat de dutxa, instal·

FINANÇAMENT

El cost de
les obres és
assumit per la
Diputació en
un 80 % i per
l’Ajuntament
en un 20 %

lació d’agafadors, barres de recolzament, seients tant de dutxa com de
vàter i canvis d’aixetes, entre d’altres. En alguns casos també s’han
realitzat intervencions en cuines,
sobretot per temes de seguretat, i
s’han substituït plaques de cocció
de gas per elèctriques i escalfadors
de gas per escalfadors elèctrics.
Durant el primer trimestre de
2015 està previst realitzar l’arranjament de cinc domicilis més de persones grans del Masnou.
L’alcalde, Pere Parés, i la regidora de Benestar Social i Gent Gran,
Noemí Condeminas, durant el mes
de febrer han visitat les cases en
què s’han efectuat les obres per
comprovar els resultats. L’alcalde
va manifestar que “tenim un deure
que és treballar i defensar la dignitat
dels masnovins i masnovines perquè puguin viure amb tranquil·litat i
confiança, i per això estem reforçant
l’autonomia i la llibertat de les persones grans amb actuacions com
els arranjaments o altres serveis de
suport a la llar, com la teleassistència, mitjançant el qual el domicili de
l’usuari està connectat les 24 hores
amb una central d’emergència”.
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ACTUALITAT

El nou contracte de recollida
de residus i neteja promou
el reciclatge amb noves àrees
de recollida
El Ple del mes de febrer va aprovar
la nova contractació amb el vot
favorable de tots els grups
municipals, excepte ICV-EUiA,
que es va absternir

E

l Ple de l’Ajuntament, a la
sessió celebrada el 19 de
febrer, va aprovar l’adjudicació del contracte de serveis
de recollida de residus, neteja viària,
passeig Marítim i platges del terme
municipal del Masnou. La proposta
va rebre els vots a favor de l’Equip
de Govern (CiU i ERC-AM, 10 vots),
PSC (3 vots, en absència d’una regidora), PP (2 vots), GIM (1 vot) i la
regidora no adscrita; i l’abstenció del
grup municipal d’ICV-EUiA (3 vots).
La principal novetat del contracte
és que la recollida de les fraccions
de selectiva les realitzarà la mateixa

MÉS ÀREES
DE RECOLLIDA

S’incrementarà el nombre
d’àrees de
recollida
selectiva per
facilitar-ne
l’accés

Servei a domicili
Verdures del Maresme,
del pagès a casa.
Tenim pa de baguet.
C/ Navarra, 76, cantonada Cristòfol Colom - 08320 El Masnou
Tel. 93 540 40 04 - Mòbil 627 21 23 16
http://facebook.com/fruittistavero
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NUCLI ANTIC

A les zones
amb dificultats, s’hi
posarà un contenidor petit
al vespre

Models dels nous contenidors que s’instal·laran.
empresa que realitza la de la brossa i
l’orgànica, per tant, deixarà de prestar-se per part del Consell Comarcal
del Maresme. Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) és l’empresa
adjudicatària.
El nou contracte suposarà canvis
remarcables a les àrees d’aportacions, amb la incorporació també de
nous contenidors i nova maquinària
per a la neteja de la via pública. Fins
ara, hi havia un contracte de l’any
1992 i el 2013 es va fer un procediment negociat per un any fins a la
resolució d’un nou plec. Segons el
regidor de Manteniment i Serveis
Municipals i Medi Ambient, Jordi
Matas, “el servei actual de la selectiva
estava desfasat i s’havia de fer un
canvi no sols de contenidors, sinó de
sistema”. A partir d’ara, de manera
gradual, es canviaran els contenidors
i se n’instal·laran uns amb més capacitat (1.100 litres) i d’altres de menys
(360 litres) per a la recollida selectiva.
També es renovaran els de rebuig i
orgànica, però se’n reduirà el nombre
ja que s’amplien els de selectiva.
Al parer del regidor, “l’objectiu
és donar més facilitats a la població
perquè pugui realitzar còmodament

la separació de les escombraries,
ja que s’incrementarà, de manera
progressiva, el nombre d’àrees de
recollida selectiva, mentre que no
augmentaran els contenidors de
rebuig i d’orgànica”. En aquest sentit, una altra novetat és que al nucli
antic, on no és possible la instal·lació
d’àrees, es dipositarà manualment
uns contenidors més petits a la tarda
(sobre les 19 h) i es recolliran a la nit
(sobre les 23 h). Per això, el regidor
de Manteniment ha avisat que s’han
de deixar de banda costums com
deixar a la porta de casa les bosses
d’escombraries.
Amb el canvi de contenidors i
l’augment d’àrees de recollida, es
pretén incrementar el volum de reciclatge, que actualment es troba en
l’11 % del total de les escombraries
que es generen, per intentar arribar a
un 35 %. A més a més, segons el regidor, aquest augment revertirà en benefici de tots els ciutadans, ja que ha
de limitar la pujada de taxes externes
que es preveu en el futur si no reciclem correctament. Per tot plegat,
es faran campanyes informatives per
posar a disposició de la població tots
els detalls i millores del nou sistema.

MENYS
CONTAMINACIÓ

La nova
maquinària
destinada a la
neteja viària
reduirà la
contaminació
ambiental i
acústica

Jordi Matas
Regidor Manteniment
i Serveis Municipals

Poder aprovar amb el suport majoritari del Ple el contracte d’escombraries és motiu de satisfacció, però
també de responsabilitat, ara per a
tots nosaltres posar-lo en pràctica. La novetat principal, a part de
maquinària i vehicles nous que
significaran menys sorolls, serà la
recollida selectiva, que és on més
es veurà el canvi. Hem de reciclar
més, estem obligats a fer-ho, ja
que l’índex de recollida selectiva
del Masnou és dels més baixos i cal
augmentar-lo per evitar, a la llarga,
haver de pagar més. El canvi de
contenidors i una major freqüència
en la recollida, així com campanyes
de sensibilització arribaran perquè
tots tinguem cura del nostre poble i
entre tots fem del Masnou un poble
més net i agradable.

Neteja viària
Quant a la part de la neteja viària, el
nou contracte incorporarà nova maquinària i nous camions, fet que suposarà menor contaminació ambiental i acústica. A més a més, l’empresa
adjudicatària ha ofert una bossa de
3.000 hores més de neteja per a actes
festius. El regidor també ha volgut
remarcar que aquest nou contracte
inclou totes les zones del municipi,
cosa que significa una millora, ja que
a l’anterior hi havia espais com la Colomina que no hi estaven inclosos.

@cellerdelmar
cellerdelmar

Venda de vins, caves, licors i una mica de tot
Àngel Guimerà, 12, baixos - 08320 El Masnou
Tel. 93 540 29 53 - cellerdelmar@ferranpinel.net
www.cellerdelmar.com

Especialistes en elaborats

Vine i tasta’ls!
Carnisseria Cal Tete. C/ Almeria, 35 - El Masnou. Tel. 93 555 94 19

EL MASNOU VIU MARÇ 2015

17

JOVENTUT

Accions per impulsar l’ocupació
i combatre l’atur del jovent
L’Ajuntament s’adhereix al Pla de Garantia Juvenil de la Generalitat

L

ple– destinades a joves de 3r i 4t de
la ESO, que s’han ofert als centres de
secundària, o cursos de monitoratge
de lleure, que es preveuen oferir properament.

Les dades

CEDIDA

es regidories de Joventut i
Promoció Econòmica treballen de manera coordinada
per facilitar polítiques d’ocupació i d’inserció al mercat de treball
per als joves del municipi. Aquest objectiu va ser, precisament, una de les
prioritats marcades pel Pla Nacional
de Joventut de Catalunya 2020.
D’una banda, s’estan impulsant
programes com Joves per l’ocupació o Formació professional dual.
Aquests programes formen part del
Pla de Garantia Juvenil, una iniciativa
d’àmbit europeu per reduir l’atur
juvenil. A Catalunya és impulsada pel
Govern de la Generalitat amb l’objectiu de garantir que els joves menors
de 25 anys puguin rebre una oferta
d’ocupació, d’educació contínua o
un període de pràctiques després
d’acabar l’educació formal o quedar
aturats. Més informació a: http://garantiajuvenil.gencat.cat/index.html
Al Masnou, tant el Punt d’Informació Juvenil (PIJ) com el Servei
d’Ocupació presten assessorament
i suport personalitzat perquè els

Un jove rep assessorament a Ca n’Humet.

SUPORT

Tant el Punt
d’Informació
Juvenil com el
Servei d’Ocupació presten
assessorament i suport
als joves

joves del municipi puguin inscriure’s
al programa i reforçar-ne l’aplicació.
Es preveu que, properament, el PIJ
pugui comptar amb la figura d’un
impulsor.
D’altra banda, l’Ajuntament impulsa altres mesures de foment de
l’ocupació juvenil, com els Premis
d’Emprenedoria Jove o la previsió
d’actuacions com xerrades informatives –”Com fer el teu currículum i
la carta de presentació”, per exem-

Segons dades de l’Observatori de
Desenvolupament Local del Consell
Comarcal del Maresme, el Masnou va
tancar l’any amb una taxa d’atur del
12,21 %.
L’any 2014 el Servei Local d’Ocupació
va fer prop de 150 entrevistes ocupacionals a joves del municipi entre 16
i 30 anys, així com unes 80 atencions
personalitzades a joves demandants
d’orientació laboral. Al llarg de l’any,
43 joves van participar al Club de
Feina, xifra que suposa un 20 % del
total de participants (dades extretes
de la memòria 2014 del Servei Local
d’Ocupació del Masnou).
Mentrestant, el Punt d’Informació
Juvenil va atendre més de 80 consultes
relacionades amb formació i ocupació,
més d’un 30 % del total de consultes
realitzades.

El 13 d’abril començarà la preinscripció per al Fakaló 2015
Les regidories d’Esports i Infància ja treballen conjuntament en la configuració i disseny del Fakaló, el programa
que inclou el Casal Infantil d’Estiu i el Campus Esportiu. A
l’espera que es concreti l’adjudicació del servei a una empresa, ja s’han fixat els terminis per al procés d’inscripció,
que començarà el 13 d’abril i es podrà fer fins al 17 del
mateix mes. Després d’aquest pas, es farà la publicació
de les llistes provisionals, el sorteig de les places en cas
que sigui necessari i la publicació de les llistes definitives.
Com és habitual, el Campus Esportiu es desenvoluparà
al Complex Esportiu i altres emplaçaments de la vila,
mentre que el Casal Infantil tindrà com a seu principal
l’escola Marinada.
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CALENDARI
Del 13 al 17 d’abril:
preinscripcions
23 d’abril: publicació
de llistes provisionals
28 d’abril: sorteig
30 d’abril: publicació
de llistes definitives
Del 4 al 15 de maig:
inscripcions

Pel que fa a la gestió, els terminis de les inscripcions s’han
avançat quinze dies respecte al calendari de l’any passat.
Amb aquesta mesura, es vol agilitar el procés i oferir un millor servei a la ciutadania. Altres mesures que l’Ajuntament
pretén implementar aquest any en relació amb el Fakaló
han estat una clara distinció de franges d’edat (podran assistir al Campus Esportiu els nois i noies nascuts entre el 1999 i
el 2005, mentre que el Casal Infantil acollirà els nascuts entre
el 2005 i el 2011), la variació de la mecànica del sorteig o la
introducció de la preinscripció amb pagament.
Fins que comenci el procés de preinscripció, l’Ajuntament informarà de totes les novetats relacionades amb el
Fakaló mitjançant els canals habituals.

ENSENYAMENT

La preinscripció escolar per al curs
2015-2016 es farà del 10 al 17 de març
Els centres de la vila han mostrat les seves instal·lacions i els seus programes
educatius durant el mes de febrer

E

ntre el 10 i el 17 de març
es farà la preinscripció per
als nivells des de P3 fins
a quart d’ESO per al curs
2015-2016. Segons les notificacions
del Departament d’Ensenyament,

es manté la mateixa oferta inicial
que el curs 2014-2015. La sol·licitud
de preinscripció està disponible a
l’Oficina Municipal d’Escolarització,
als centres educatius o a la pàgina
web www.gencat.cat/preinscripcio.

Durant el mes de febrer, els centres escolars de la vila han mostrat
les seves instal·lacions i els seus
programes educatius durant les
respectives jornades de portes
obertes.

Aconseguiu tota la
informació sobre els procés
de preinscripció

ESCOLA OCATA

CALENDARI

Famílies visitant l’Escola Ocata durant la jornada de portes obertes del centre.

• Preinscripció:
- Presentació de sol·licituds: del 10 al 17 de març de 2015, ambdós inclosos.
• Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional: 27 de març de 2015.
• Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds: 7 d’abril
de 2015.
• Termini per presentar reclamacions: 7, 8 i 9 d’abril de 2015.
• Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva:
14 d’abril de 2015.
• Publicació de l’oferta final: 5 de maig de 2015.
• Publicació de les llistes d’alumnes admesos: 12 de maig de 2015.
• Matrícula:
- Segon cicle d’educació infantil, educació primària i primer curs d’educació secundària obligatòria: del 8 al 12 de juny de 2015, ambdós
inclosos.
- Segon, tercer i quart curs d’educació secundària obligatòria o de confirmació de plaça assignada en cas dels alumnes pendents de l’avaluació de setembre: del 25 al 30 de juny de 2015, ambdós inclosos.
- Educació secundària obligatòria pendent de l’avaluació de setembre
(matrícula extraordinària): del 8 al 10 de setembre de 2015, ambdós
inclosos.

EL MASNOU VIU MARÇ 2015

19

CULTURA

La Casa de
Cultura obre les
portes al públic
el 29 de març
després de la seva
rehabilitació
S’hi faran visites guiades
els caps de setmana
del mes d’abril

L

a Casa de Cultura obre les
portes a la ciutadania per
mostrar els resultats de la
rehabilitació que s’hi ha dut
a terme. I ho fa amb una festa per
als vilatans i vilatanes el proper 29
de març, a partir de les 11 h, quan es
podrà visitar l’equipament, en grups
reduïts, i recreant el que podria haver
estat una visita amb els antics propietaris de la casa, el senyor Jaume
Sensat i Sanjuan i la seva esposa,
Rosa Pagès i Orta.
Per poder gaudir de la visita als
espais rehabilitats i a causa de les
restriccions d’aforament de les plantes superiors de la Casa de Cultura,
el dia de la reobertura es faran torns
per a l’accés a l’equipament: de 12 a
14 h i de 16 a 19 h. Durant la jornada,
es podrà visitar la sala d’exposicions
temporals, a la planta baixa, amb una
mostra sobre la història i les característiques de la Casa de Cultura.
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TORNS

El dia de
l’obertura es
faran torns
per a l’accés a
l’equipament:
de 12 a 14 h i
de 16 a 19 h
RECUPERACIÓ

S’han recuperat pintures
i mosaics
hidràulics
modernistes i
un pou

Aquestes visites guiades, de forma
més ampliada, es continuaran fent
al llarg del mes d’abril, inclosa la
Setmana Santa. L’equipament entrarà en funcionament durant el mes
d’abril amb l’obertura de l’Oficina de
Turisme i les dues sales d’exposicions de la col·lecció d’art municipal.
Els treballs de rehabilitació de la
Casa de Cultura, que s’emmarquen
dins el projecte de recuperació del
patrimoni El Masnou. Terra de Mar,
entre altres aspectes, han recuperat
diverses pintures modernistes als
murs que van romandre ocultes
sota dues capes de paper pintat, els
mosaics hidràulics de la planta baixa
de la mateixa època i corrent artístic
i un pou.
Aquesta actuació s’ha dut a terme gràcies al cofinançament de la UE
a través dels ajuts FEDER i el suport
de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Visites guiades a la
Casa de Cultura
Es faran visites guiades a la
Casa de Cultura d’una hora de
durada i totalment gratuïtes
els caps de setmana següents:
• 4 i 5 d’abril
• 11 i 12 d’abril
• 18 i 19 d’abril
• 25 i 26 d’abril
Horari: dissabtes, de 17 a 20
h i diumenges, d’11 a 14 h i de
17 a 20 h.
Caldrà fer inscripció prèvia a
través d’un formulari que es
penjarà a la pàgina web de
l’Ajuntament. Els grups seran
reduïts a causa de la limitació
d’aforament de les plantes superiors de l’edifici.

L’Itinerari ‘El Masnou. Terra de Mar’
valora el patrimoni del municipi
A més de la recuperació de la Casa de Cultura, altres espais que es rehabiliten i es valoren dintre del projecte El Masnou. Terra de Mar són el parc del Llac i la Mina d’Aigua,
que ja es va obrir al públic al mes de novembre del 2013. Aquestes intervencions es
completen amb la configuració d’un itinerari pel nucli antic del Masnou i la senyalització dels elements arquitectònics més destacats.
L’objectiu principal d’aquest itinerari és remarcar el valor arquitectònic, artístic o
històric dels llocs indicats. Per això, s’hi instal·laran senyals identificatius en un total de
30 edificis i 4 establiments comercials. Segons les previsions, la instal·lació d’aquests
senyals es farà durant el mes d’abril. Amb tot plegat, s’aconseguirà una ruta de sentit
bidireccional per mitjà d’indicacions al terra i també verticals per facilitar el recorregut.
Els senyals identificatius tenen els textos en tres idiomes: català, castellà i anglès.
Alguns disposen d’un codi QR, que enllaça directament amb la pàgina web del projecte, on s’amplia la informació sobre cadascú dels elements: www.elmasnouterrademar.
cat. El punt d’interpretació de l’itinerari es troba a la Casa de Cultura, on també hi ha
instal·lada una maqueta de com era el Masnou del segle XIX.
Un altre complement de l’itinerari, per posar a l’abast la riquesa patrimonial de la
vila amb les noves tecnologies, és l’aplicació per a dispositius mòbils que s’ha creat
dintre del projecte. Ja es pot descarregar per a dispositius Android i per als d’Apple
estarà disponible properament, i servirà per fer l’itinerari com si fos una audioguia
que permetrà visitar de forma autònoma els edificis i els indrets més rellevants del
Masnou inclosos dintre l’itinerari. De cada element d’interès es proporciona una fitxa
amb informació escrita i una locució.

TASTA EL NOSTRES PRODUCTES D’ELABORACIÓ PRÒPIA
Massa de bunyols

llesta per cuinar i preparar
facilment a casa

Brandada
de bacallà
10% DE DESCOMPTE
EN UNA COMPRA SUPERIOR
DE 10 € DE BACALLÀ
PRESENTANT AQUESTA
BUTLLETA

”Pinchitos”
de bacallà

Bacallà d’Islàndia - Olives i conserves - Productes de qualitat

Segueix-nos a

(Vàlid fins al 30/04/2015)
No acumulable amb altres ofertes
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UNA OFERTA, PER
TREURE PIT, PARE

C

M

Y

CM
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CY

SHANKARA

CMY
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· Dansa Oriental
· Pilates i Estiraments
· Ioga i Meditació
· Gimnàstica Abdominal
Hipopressiva

El pèl
per qui el
vulgui
PIT O

ESQUENA

SENCER
NOMÉS

Perquè tu cuides d'ells i nosaltres
tenim cura de tu. Aprofita aquesta
oferta, oblida't del pèl i dedica el teu
temps al que veritablement t'importa.

C/ Agricultura, 16, 2n 1a, esc. dreta (Edifici Buvisa Voramar) - El Masnou
Tel. 93 555 71 87 - info@escolashankara.com

*Mès informació a www.nomasvello.es

No
+Vello
El Masnou
NOM
DEL CENTRE
Direcció del centre
C/Navarra,
46 · Telf 93 540 54 45

www.nomasvello.es

www.nomasvello.es

www.escolashankara.com

Nou Corsa.

P

Aparcament gratuït

En el seu OPEL les
operacions de taller
tindran fins a un

EL NOU OH!
AMB INNOVACIONS
DE CLASSE PREMIUM

25% de dte.
en peces

Taller distingit

República Argentina, 29 - El Masnou - Tel. 93 540 42 05
C/ Ventura Gassol, 29 - 08320 El Masnou
Tel. 93 555 57 11

www.petitvailet.com

HEM T
XA
BAI S
EL S
U
PRE

Els nostres valors:
ser un centre proper, obert i expert
Entri i informi-se’n
Volem ser la seva escola bressol
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ESPORTS

A peu pel Masnou
i els seus voltants

CEDIDA

La Cursa Popular es realitza pel passeig Marítim, que és un dels atractius principals de la cita.

Obert el termini per inscriure’s a la 3a Cursa Popular
Ja és obert el termini per inscriure’s a la 3a Cursa Popular del Masnou, que es farà el 26 d’abril (10 h). Organitzada pel club La Sansi i l’Ajuntament, la cursa té un recorregut de 5 km, amb sortida i arribada davant del Club Nàutic, que també col·labora en l’esdeveniment. Segons
les previsions, s’espera la participació de 800 persones de totes les edats, ja que és una convocatòria oberta a tota la família. Les inscripcions
es poden fer fins al mateix dia de la cursa o bé fins que s’esgotin les places disponibles a www.cursaelmasnou.com.

Desena edició
de la Caminada
dels Tres Pobles

GERARD POCH

Diumenge 12 d’abril, arriba la desena edició de la Caminada popular dels Tres Pobles. L’activitat, promoguda pels municipis del
Masnou, Alella i Teià, per fomentar una nova cultura de trobada
entre els vilatans i les vilatanes d’aquestes localitats, serà aproximadament d’uns 10 km. La sortida de la caminada serà a les 9 h des
d’Alella i el Masnou, i a les 9.30 h des de Teià, i finalitzarà pels volts
de les 13 h al CAT Cella Vinaria, on totes les persones participants
gaudiran gratuïtament d’esmorzar. Les inscripcions són gratuïtes
però limitades i es podran fer a través de la pàgina web municipal
o al Complex Esportiu.
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L’Ajuntament ha aprovat recentment la contractació
dels serveis de recollida de residus i de neteja viària
al passeig Marítim i les platges. Aquest és un servei
de gran importància per al dia a dia de la vila i que
evoluciona amb el pas dels anys. A la imatge, dels
anys cinquanta, s’aprecia un escombriaire municipal
davant del seu carro tirat per un cavall. Duu el cistell
amb el qual es feia la recollida de la brossa. Al fons, hi
ha la marquesina del Mercat Vell, sota la qual es poden veure apilats els cabassos en els que s’abocaven
les deixalles de les parades.

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

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

M’agrada

M’agrada sortir al carrer
al matí i trobar llibres,
per emportar, als bancs
del carrer de Roger
de Flor i la plaça de la
Llibertat. Crec que és
molt bona idea abans
que llençar-los
Rosa M. Pagès

Juan A. Martínez, pregunta:

De vegades, en alguns carrers del poble, sembla increïble que estiguem
vivint al segle XXI. Com pot ser que
tinguem tants cables de llum, de telèfon i de vés a saber què, als nostres
carrers, sostinguts per pals de fusta?
Quina responsabilitat en té l’Ajuntament pel que fa al manteniment?
Alguns són perillosos i no fa gaire
n’han caigut, amb els risc que això
suposa i els danys que pot ocasionar.

Jordi Matas, regidor
de Manteniment i Serveis
Municipals, respon:

Els pals de servei no són de manteniment municipal. S’hauria d’arribar
a acords amb les empreses per retirar-los i soterrar-los, però suposa una
despesa important a la qual hores
d’ara no podem fer front.
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No m’agrada

La fotografia està feta el
mes d’octubre als contenidors del carrer Sant
Felip, cantonada carrer
de la Mare de Déu de
Montserrat.
A la vista d’aquest espectacle, la pregunta
que ens hem de fer és:
on són el civisme i l’educació? Quina pena, oi?
Enric Cabré-Verdiell
Pastor

Autor desconegut. Número de registre: 1410. Procedència: AFMM

Imatges del record

ENTITAT

Escola Municipal de Música
del Masnou (EMUMM)

Aradia
Sánchez de
la Blanca

emumm

Directora

Els concerts de l’EMUMM sempre tenen molt bona acollida per part del públic.

L’any 2009, l’Ajuntament del Masnou va crear
l’Escola Municipal de Música (EMUMM), un
servei municipal que actualment aplega més
de 150 alumnes i té 7 professors. El servei és
gestionat per una cooperativa que es dedica
especialment a aquest àmbit, fet que afavoreix i
potencia el perfil de projecte d’escola municipal
de música que l’Ajuntament vol consolidar. Com
a servei públic, el principal objectiu d’aquesta
escola és facilitar l’accés a l’educació artística a
tothom. L’EMUMM vol ser un agent dinamitzador i de canvi del poble, participant en la vida
cultural i educativa del municipi i potenciant el
fet de fer música de manera pràctica.

A l’EMUMM creuen que l’instrument
és una eina i no un fi, un vehicle per
expressar-se i per fer música
L’Escola ofereix diversos programes educatius,
segons l’edat i els interessos. Per als més petits, a
partir de 3 anys, fan una activitat a la setmana on
es viu i s’experimenta amb música des del moviment corporal i la manipulació d’instruments.
A partir dels 7 anys en endavant, es potencia la
pràctica de la musica en grup, a través de la pràctica d’un instrument i del fet de formar part d’una
orquestra i/o una coral. Per als joves i els adults
s’ofereixen programes que permeten més optativitat, per tal que cadascú es construeixi el seu
univers musical, més o menys intens, segons les

seves expectatives, temps i altres factors. En qualsevol cas, des de l’Escola es potencia el fet de fer
música en grup de manera pràctica, sigui formant
part d’una coral, d’un conjunt o de l’orquestra.
Al llarg de l’any, participen i organitzen diverses activitats durant el curs. Els dos concerts més
grans que fan són el d’hivern i el de final de curs,
on participen tots els alumnes de l’EMMUM.
També organitzen el Ple de cor, un concert que
fan abans de Nadal al voltant de la música coral,
on sempre fan alguna col·laboració amb alguna
coral de fora de l’Escola. Col·laboren en molts
d’altres actes del poble i, a més, els alumnes
avançats participen com a teloners al cicle de
concerts de l’Espai Escènic.
El gran repte d’aquest any és el projecte pedagògic Hakuna Matata!, és a dir, la creació d’un
musical des de l’EMUMM. Per poder-ho fer, han
implicat altres entitats del Masnou (Blancdeguix
i la Jove Orquestra de Cambra), per col·laborar
plegats en la producció d’un espectacle multidisciplinar que és previst que s’estreni el 6 de juny.

Com contactar-hi:
C/ Joan Llampallas 51
(edifici Escola Ferrer i Guàrdia)
Tel. 692959167
escola@emumm.cat / www.emumm.cat
Atenció al públic: els dimarts, dimecres i
dijous de 17.30 a 20.30 h

Creu que la població masnovina
està suficientment involucrada
amb la música?
Crec que el Masnou és un poble
amb molt de potencial artístic i
musical. Veig que cada vegada hi
ha més gent que s’interessa per
l’escola de música, i la prova és
que aquest últim curs hem fet un
creixement força espectacular en
nombre d’alumnes. Els pares i mares dels alumnes que tenim s’impliquen molt i, a més, existeix una
associació d’usuaris que s’involucra
en la vida de l’escola. Al poble van
passant coses, però hi ha pocs espais físics on es potencia el fet de
fer música en directe, la música
que fa la població del Masnou activa musicalment.
Quins reptes i desafiaments ha
hagut de fer front com a directora de l’EMUMM? I què és el que
més li satisfà del seu càrrec?
El que més em satisfà, sens dubte,
és poder treballar amb un equip
de professionals excel·lent i implicat amb el projecte, veure com
l’escola creix i es consolida i la bona
acollida que té per part de la gent
del poble.
Com a reptes i desafiaments, ha estat un repte no desaparèixer, com
altres escoles de música, i fer front
a un moment de crisi econòmica
que va posar en perill la continuïtat
de l’escola. La conjunció d’esforços
d’usuaris, treballadors i Ajuntament va permetre superar aquesta
tempesta. Esperem que el paisatge
es mantingui sense terratrèmols i
el Masnou pugui disposar d’aquest
servei per molts anys.
Què diria a aquella persona
que té en ment apuntar-se a
l’EMUMM per animar-la a fer-ho?
S’ha de complir algun requisit
per entrar-hi?
Que l’EMUMM és per tothom i que
no perd res per provar-ho! De fet,
sempre donem l’opció de “venir a
provar” abans de decidir-se. No cal
cap requisit per poder entrar, només curiositat i ganes de fer música. A l’escola hi ha diverses opcions,
un equip fantàstic de professionals
i molt bon ambient.
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ENTREVISTA
El 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Dues de les empreses
més grans i més emblemàtiques amb seu al municipi tenen una dona com a directora
general. Montserrat Figueras (Olesa de Montserrat, 1969) ocupa aquest càrrec des de fa
deu mesos a DOGI. Assegura que quan assumeix un repte laboral s’hi implica al 1000 %,
la qual cosa suposa tota una sèrie d’esforços perquè les altres esferes de la vida no se’n
ressentin, com l’atenció a la seva filla. Comprèn que moltes dones no es vegin capaces
d’assumir els riscos que, de vegades, comporta assumir un càrrec responsabilitat.
Per la seva banda, Ana Isabel Gómez (València, 1965) va ser nomenada directora al general
dels laboratoris Alcon per a Espanya i Portugal al juliol del 2014. Té dues filles i creu que la
conciliació és qüestió d’organitzar-se bé; però, tot i això, creu que encara queden algunes
coses per fer perquè ningú se sorprengui que una dona sigui directora general d’una
multinacional o presidenta del govern.

Ana Isabel
Gómez
“Les dones
s’han d’esforçar per
desfer-se del
sentiment
de culpa que
la societat de
vegades els
vol provocar”

Montserrat Figueras
Què fa una directora general?
A grans trets, jo crec que una directora
general el que ha de fer és liderar un
equip de persones perquè tot funcioni
bé. Aquí a DOGI, amb les particularitats de l’empresa i els patiments dels
últims anys, diria que la feina que s’ha
de fer és crear i conservar l’equip, i que
tothom treballi motivat i en consonància.
Quina ha estat la seva trajectòria
al món empresarial?
Sóc llicenciada en Dret per la Universitat Internacional de Catalunya i pràcticament gran part de la meva carrera
professional va ser especialitzada en
dret concursal. L’any 2003, em vaig
incorporar a un Fons d’Inversió petit,
amb l’accionista majoritari de Barcelona. L’any 2009, el Fons va fer la primera
inversió en el sector industrial a l’empresa Nylstar, l’antiga Safa de Blanes.
La companyia també estava en una
situació concursal i em van posar de
consellera delegada. Vaig estar 5 anys
al capdavant de l’empresa. Vam superar
el concurs i, actualment, és una empresa que està anant molt bé. Per motius
personals, l’any 2013 vaig plegar, vaig
fer un programa d’Executive Management a l’IESE, Sherpa va contactar amb
mi i em van oferir la possibilitat de poder tirar endavant DOGI.
Al món empresarial, encara hi ha
poques dones que tinguin el seu
càrrec.
Fins avui, per la meva experiència
professional, puc afirmar que el món
dels negocis i empresarial segueix es-
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tant dominat per homes. Ho he viscut
personalment. A l’advocacia ja estem
molt equiparats, però al món empresarial hi ha molts més homes. De
fet, quan em vaig incorporar al Fons
d’Inversió i fèiem estudis d’empresa,
de compres de companyies, o fins i tot
a les reunions que feia, el 95 % eren
homes. Tot i que sembla que es parla
molt d’igualtat, el fet és que el món
dels negocis està dominat, encara en
un gran percentatge, per homes. Això
és una realitat i jo ho he viscut sempre.

Personalment, li ha perjudicat
ser dona?
Has de renunciar a coses i deixes coses
pel camí que potser per ser una dona
ho pateixes més. Per naturalesa som
diferents. Al final, les dones tenim els
fills, això és una realitat, i quan estàs al
món empresarial has de viatjar, has de
treballar potser més hores de les que
faries en un altre lloc de treball. No és
fàcil. En moments determinats potser
penses que hauries d’estar més estona
amb la filla que dedicant aquestes
hores a la feina, però si vols prosperar,
per dir-ho d’alguna manera, o tenir
una feina amb una certa rellevància,
has de renunciar a coses.
En quina mesura ha vist un canvi
durant la seva trajectòria?
Crec que actualment estem tots més
acostumats al fet que la dona treballi
i tingui responsabilitats. La societat
ha evolucionat una mica en aquest
aspecte. Jo sempre he pensat que sí,
que val la pena, sempre he estat molt
compromesa amb les feines que faig, i

m’agrada dedicar-m’hi, perquè penso
que quan tens un repte al davant t’hi
has d’implicar al 1000 per cent, perquè
si no és difícil tirar-lo endavant.

Quins canvis concrets ha vist?
Depèn dels sectors. La incorporació
de la dona al món laboral és molt més
gran que anys enrere, però no hi ha
hagut gaires canvis pel que fa a facilitats. Fins i tot actualment, quan una
dona està treballant i té un fill i demana reducció de jornada, sempre hi ha
problemes. Per exemple, a Espanya, els
horaris no ajuden en absolut. A altres
països europeus potser s’han fet més
mesures per millorar la conciliació. Jo
penso que no s’ha avançat tant com
es diu.
DOGI és una empresa emblemàtica per al Masnou. Com viu
aquesta relació amb el municipi?
La responsabilitat és molt gran. Sé
la història de DOGI, tothom coneix
la companyia, i al sector tèxtil és un
referent mundial en teixit elàstic, i només per això ja impressiona. Quan em
van oferir la possibilitat no m’ho vaig
pensar, de seguida vaig dir que sí. És
una companyia que aquest any fa 61
anys de vida, una companyia en què
diria que el 95 % dels treballadors són
del Masnou. I hi ha gent que hi treballa de tota la vida, que també és molt
difícil trobar algú avui que et digui
que treballa des de fa 30 o 25 anys a
la companyia. Això és una responsabilitat que pesa molt. No sóc d’aquí i
visc a Castelldefels, però ja em sento
com d’aquí.

Montserrat
Figueras
“El món dels
negocis i
empresarial
segueix estant dominat
per homes.
Jo ho he
viscut personalment"

Ana Isabel Gómez

CEDIDA

Quina ha estat la seva trajectòria
professional fins a arribar a la
Direcció General d’Alcon?
Sóc llicenciada en Ciències Químiques.
Fa 23 anys que treballo a Alcon. Vaig
començar com a venedora d’equips de
cirurgia de quiròfan i he anat passant
per gairebé tots els llocs: he estat cap
de producte, directora de màrqueting... Fa quinze anys que ocupo llocs
directius, cada quatre o cinc anys he
anat canviat.
Quin ha estat el canvi més radical
en arribar a la Direcció General?
Des del punt de vista de negoci, ja ho
coneixia tot una mica, potser l’àrea de
lents de contacte era la més nova per
a mi, però el contacte amb els clients,
l’àrea de negoci, ja els coneixia. Potser
el més nou ha estat la part corporativa,
la legal, la relació amb institucions i
associacions d’empresaris... Això ho
coneixia menys, però també és una
part divertida i que em permet aprendre moltes coses.

SÒNIA HERNÁNDEZ

Creu que tenir una trajectòria
com la seva és més difícil per a
una dona?
Al sector de la farmacèutica hi ha
moltes dones en general. Jo diria que
a Alcon som més o menys la meitat
homes i la meitat dones. Crec que és
una qüestió, primer, de preparar-te i,
després, de saber aprofitar les oportunitats que van sortint a l’empresa.
Parlo des de la meva experiència, jo
he treballat molt dur, com molta altra
gent, i, a més, he viscut una època de
creixement del sector. Vaig començar
fa més de 20 anys i això significa que
se m’han presentat moltes oportunitats i les he anat aprofitant. Les dificultats que trobes són les del sector i les
de la preparació de la persona. Si et
prepares i vas responent al que l’empresa espera de tu i vas evolucionant
personalment i professionalment, jo
crec que pots arribar-hi igual que un
home.
És fàcil la conciliació laboral?
Tinc dues filles. Jo crec que la conciliació és un tema de saber organitzar-te,
de saber desconnectar quan estàs fora
de la feina i connectar-te totalment
quan ets a dins. Crec que els problemes de la conciliació és un tema més

relacionat amb el sentiment de culpa
que es genera entre les dones, i que
el genera la mateixa societat. Possiblement, si jo fos un home, ningú no
em preguntaria si em costa conciliar la
vida laboral i la familiar, però a les dones els ho pregunten constantment. A
mi em pregunten molt què faig amb
les meves filles. Òbviament, no les deixo a sota d’un pont: les estimo i les cuido tant com sé i com puc. Queda molt
per avançar, òbviament, i un canvi a
fer és que nosaltres mateixes eliminem
el sentiment de culpa.

Durant la seva trajectòria ha
vist una evolució en relació amb
aquests temes?
Fa vint anys érem moltes menys dones. Quan vaig començar, que em dedicava a la venda d’equips quirúrgics,
crec que era l’única del sector. Tot ha
anat avançant, especialment el sector
de l’oftalmologia, on hi ha més dones
que homes. Jo, per exemple, tinc un
equip de direcció on hi ha dones. En
general ha anat canviat, per les lleis,
pels mitjans de comunicació, la gent
comença a adquirir més consciència
de la diversitat i de la inclusió, i no
només parlo de gènere. No és només
important que hi hagi dones, sinó en
quins càrrecs, igual que amb els discapacitats o persones amb orientacions
religioses o sexuals diferents: la societat cada vegada és més inclusiva i cada
vegada som més sensibles.
Alcon és una empresa molt
emblemàtica del Masnou.
Quina relació manté vostè amb
el municipi?
No visc aquí. Sóc valenciana i vaig
marxar a Madrid per treballar amb
Alcon i després em vaig traslladar a
Barcelona. Amb el Masnou tinc un
vincle d’oci. Els caps de setmana vinc
sovint a passejar per la platja, al port, a
la platja a l’estiu... Però per a mi, el vincle emocional més fort que tinc amb
el Masnou és el Museu de Farmàcia:
és una joia. Sempre presumeixo que
tenim aquest museu i que en som els
curadors. Quan tenim una visita internacional, sempre l’ensenyem. També
m’agrada molt quan hi fem les jornades de portes obertes i ve gent del
Masnou i altres llocs a veure’l, perquè
és una cosa del poble.
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TRIBUNA POLÍTICA

Eduard Garcia
Portaveu del
Grup Municipal
de CiU

Marta Neira
Portaveu del
Grup Municipal
del PSC

Elena Crespo
Regidora del
Grup Municipal
d’ICV-EUiA-E
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Pas a pas
L’adjudicació, el passat mes de febrer,
del nou contracte de serveis de recollida de residus, neteja viària, passeig
Marítim i platges del nostre terme
municipal suposa el compliment d’un
dels punts més ambiciosos del present
mandat. Aquest nou contracte és una
aposta decidida pel reciclatge i la recollida selectiva. El progressiu increment
de les àrees de recollida en facilitarà l’ús
per a un major nombre de ciutadans.
En aquelles zones on no sigui possible implantar noves àrees, com ara el
cas antic, diàriament es col·locaran i
es retiraran uns petits contenidors, en
una fórmula que ens apropa al porta
a porta, però sense les limitacions i
inconvenients que aquest sistema sovint genera.

Altres punts a destacar són la renovació de maquinària i equips, així com la
incorporació de més personal per a la
neteja viària i l’augment de personal els
dies festius, fet que ha d’ajudar que els
nostres espais públics estiguin en les
condicions de netedat que tots desitgem, permetent també una resposta
àgil els caps de setmana i festius, quan
l’ús intensiu d’alguns d’aquests espais
provoquen un increment de residus
abandonats a la via pública.
Amb aquest contracte, posem la
nostra vila al dia, després d’estar des
de l’any 1992 sota el mateix contracte.
D’altra banda, durant els últims
mesos haureu percebut diversos aixecaments de voreres i tasques en la
xarxa de subministrament elèctric.
Aquestes obres han estat necessàries

per tal de poder eliminar unes torres
de mitja tensió i modificar tot el traçat
de la xarxa. Possiblement aquest fet no
tindria més transcendència si no fos
perquè les torres que s’eliminen i el traçat aeri que s’anul·la travessava pel bell
mig el futur Parc Vallmora i l’ampliació
del Pavelló. Ha quedat eliminat, doncs,
l’últim escull que mancava per tal de
tirar aquestes obres endavant. Després de l’adjudicació de les obres, està
previst que puguin començar durant
el mes d’abril. Els dos grans projectes
prioritaris d’aquest mandat comencen
també a caminar.
De moment, ja hem arribat més
lluny del que ningú ho havia fet abans;
però amb això no n’hi ha prou. Caldrà
seguir treballant i caminant per arribar
amb èxit al final del camí.

Retrocés en les polítiques d’igualtat
Un any més commemorem el Dia Internacional de les Dones en un context de retrocés en les polítiques d’igualtat, que es
materialitza en les retallades imposades
pels governs conservadors del PP i de CiU.
Un i altre utilitzen la crisi econòmica per
justificar-les, però en realitat es deu a una
manca de voluntat política. És obvi que les
politiques a favor de la igualtat no són una
prioritat per a cap dels dos governs.
Les polítiques públiques s’expressen
a través de les lleis. Aquestes les tenim i
són vigents –llei d’igualtat, llei contra la
violència de gènere...–, però si realment es
volen complir cal dotar-les de pressupost i
recursos humans.
L’ofensiva del PP en contra de les polítiques d’igualtat es manifesta en l’eliminació d’organismes específics de dona i en
retallades directes (avortament) i indirectes
(reforma laboral).

Els organismes internacionals i europeus
no són aliens a aquesta realitat: el CEDAW
(Conveni per a l’eliminació de tota forma de
discriminació contra les dones) va rebre un
informe elaborat per més de 200 ONG de
l’Estat espanyol amb l’eloqüent títol “Desmantelamiento de la igualdad en España”. El
CEDAW adverteix l’Estat espanyol d’aquest
retrocés i li recorda que va signar i ratificar
el Conveni, de manera que s’obliga al seu
compliment. A més a més, en el Fòrum Econòmic Mundial España ha baixat 19 llocs pel
que fa referència a la bretxa de gènere.
Per la seva banda, el govern de CiU no
es queda enrere pel que fa a retallades. Un
exemple ben clarificador és el fet que només assolir el govern de la Generalitat, el
primer que van fer és eliminar el GAV (Grup
d’Assistència a la Víctima), un grup específic de mossos d’esquadra per a l’atenció i el
seguiment dels casos de maltractament a
les dones. Aquest lamentable fet ha com-

portat per a les víctimes una pèrdua important quant a la seva seguretat.
Malauradament, el Govern municipal
del Masnou, CiU i ERC, no ha ressaltat precisament per la seva aposta en pro de les
dones. Només cal veure el seu minse pressupost i escassetat de recursos humans i,
el que és pitjor, l’absoluta falta de voluntat
per afrontar els reptes més urgents, com
ara apostar per un pla d’inserció laboral
de les dones maltractades –és sabut que
la gran majoria de dones maltractades
són dependents econòmicament dels
seus cònjuges–, ja que disposar d’ingressos propis és condició indispensable per
poder iniciar una vida autònoma. Nosaltres hem insistit en aquest aspecte cabdal,
però sense cap resposta per part del Govern municipal.
Aquest 8 de març serà molt reivindicatiu, perquè el que volem assolir és més
justícia social.

Quin model cultural per al Masnou

Al nostre parer, això sí que és tenir por d’explicar
en què gastem els nostres recursos dedicats a la
cultura.
Entretant, se’ns plantifica en primera plana el
màrqueting brutal de la joia de la corona: l’Espai
Escènic de Ca n’Humet (recordem que inicialment
construït per a usos exclusivament juvenils que
s’han perdut), amb una programació que prioritza
l’oferta professionalitzada a l’oferta amateur i que
penalitza les entitats locals a pagar pels assajos de
les produccions que organitzen per al poble a base
dels seus esforços, amb l’esperança (no garantida)
de recuperar a taquilla els calers invertits. Per cert,
les entitats van pagar per assajar a Ca n’Humet un
total de 17.000 € en l’últim exercici. És aquesta la
manera d’apoderar la xarxa de teatre amateur de la
vila, que és la que crea identitat i mobilitza la gent a
anar al teatre al nostre poble? Nosaltres creiem que,
radicalment, no.
D’altra banda, es fa un esforç per mantenir tradicions i elements que són els que, segons ERC, paga
la pena conservar perquè creen identitat (i estructures d’estat diuen ells). Fins aquí, res a dir, però… què
passa amb el foment del coneixement de la ciència,
l’educació en la creativitat, la recerca de nous llenguatges artístics, la inclusió de la diversitat cultural,

el treball amb les noves tecnologies, el foment del
cinema o la participació en la gestió dels equipaments culturals i en els espais públics. És que això
no és cultura també?
Nosaltres humilment ens preguntem: quin sentit
té mantenir aquest model de gestió d’un espai que
ofereix una cartellera que es pot trobar a mitja hora
de tren a Barcelona? Quin és el pes en la participació
cultural i en la gestió per a les entitats aficionades en
tota aquesta programació cultural? Quin és l’esforç
que fa Cultura en invertir en la dinamització i en la
implicació de la nostra comunitat en les festes populars com Reis, Carnestoltes, Festa Major, Castanyada o el Nadal? On és el treball educatiu a les escoles
per aconseguir la socialització cultural? Quina és la
política de preus que afavoreix que TOTHOM pugui
accedir a l’oferta de l’Espai Escènic? És el Ple de Riure
sostenible actualment? Quins són els plans per al
Casinet, tan lluitat en les darreres èpoques?
Senyor Oliveras, no s’equivoqui: la nostra coalició
no té culturafòbia, el que passa és que entenem la
cultura en un sentit més ampli del terme, fora dels
seus paràmetres rígids i burgesos, que impliqui totes les mirades i que no faci clientelisme, amb una
opacitat que sobta quan estem en els temps de la
transparència i la participació ciutadana.

Fa algunes setmanes i a causa de la rabieta que portava a sobre el regidor Oliveras (i que encara li dura)
per l’aprovació dels pressupostos per unanimitat,
sí, però amb modificacions substancials gràcies al
treball de l’oposició, se’ns va acusar que la nostra
coalició teníem culturafòbia.
Doncs bé, intentarem explicar-nos millor per dissipar dubtes i respondre a acusacions tan gratuïtes.
El nostre Ajuntament dedica actualment un
3,27% del pressupost total municipal a Cultura
(excloent-hi inversions i personal). Per tenir un referent: l’Organització Mundial de Ciutats i Pobles Units
(CGLU), que va adoptar com a propi el manifest de
l’Agenda 21 de la Cultura, recomana fer un esforç de
l’1% del pressupost total municipal a aquesta matèria. Per tant, aquest Ajuntament compleix amb
escreix aquesta premissa, sobrepassant fins i tot la
xifra recomanada per organismes internacionals.
I a què dedica aquests recursos la nostra Regidoria de Cultura?
Doncs, francament, no podem contestar-vos
perquè ho desconeixem. Els intents per saber xifres
i programes que expliquin la gestió d’aquesta àrea
ens ha estat impossible malgrat insistir en els plens i
a les comissions informatives sobre aquesta qüestió.
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Jaume
Oliveras

Portaveu del
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pel Masnou

Federico
de las Heras
Portaveu del
Grup Municipal
del PP

Frans Avilés
Portaveu del
Grup Municipal
del GIM

El Masnou, Terra de Mar
Després d’unes setmanes d’incertesa
per problemes amb l’empresa adjudicatària de la construcció, s’han reprès les obres de la Casa de Cultura
per finalitzar-les durant aquest mes
de març. Amb això es completa la
part més emblemàtica del projecte
“El Masnou. Terra de Mar”. Ara només
faltarà la senyalització de l’itinerari
amb disset punts al llarg del nostre
municipi que donaran visibilitat al
projecte, des del parc del Llac fins a
Ca la Rosa de les Cabres.
La Casa de Cultura tornarà a ser el
punt obligat de visita dels masnovins
i masnovines i un punt d’atracció on
trobaran tota la informació del Masnou

aquelles persones que ens vinguin a
visitar. L’exposició de la pinacoteca municipal, la sala d’exposicions, el centre
d’interpretació d’”El Masnou. Terra de
Mar” i la nova oficina de turisme ompliran aquest equipament. Però, també,
ens permetrà veure la Casa de Cultura
plenament restaurada –s’hi han solucionat alguns problemes fruit d’intervencions anteriors que no havien respectat
el valor patrimonial de l’edifici.
La Casa de Cultura, amb l’Oficina
de Turisme i el punt de difusió cultural del municipi, pretén ser un punt de
dinamització del Masnou, tant des del
punt de vista cultural com de promoció
del municipi, amb un itinerari cultural i
patrimonial que ens permetrà conèixer

millor el patrimoni del Masnou i la seva
història.
Malgrat la retallada pressupostària,
els projectes culturals d’aquest mandat
continuaran: Espai Escènic Ca n’Humet,
el suport a les entitats de la nostra vila
i totes aquelles activitats culturals i patrimonials previstes en els objectius
d’aquest mandat. En el cas de la Casa de
Cultura i el projecte “Terra de Mar”, però,
amb un finançament de la Diputació i
del Fons Europeu. La cultura no és una
simple distracció, sinó que és un element
clau del nostre estat del benestar i és la
base per construir la llibertat de l’individu. I en aquest cas, d’”El Masnou. Terra
de Mar”, també és un element de dinamització i promoció del nostre municipi.

Imatges costumistes del Masnou.
Reflexionant.
Dissabte 29 de febrer, al Masnou. Un camió descarregant materials per a la construcció d’una casa. Pregunto al conductor: “com va tot?” “Doncs millor”, respon.
L’empresa estava a punt de tancar i li han
entrat quinze encàrrecs. El cap ha hagut
de trucar als que va acomiadar. “Sembla
que la cosa s’arregla”, em diu. “Me n’alegro”, responc.
Un botó de mostra del que està passant. Un camí que s’obre fruit d’un esforç
col·lectiu i en el qual cal perseverar, perquè ningú el trunqui.
Diumenge 1 de març, també al Masnou. Festa d’Andalusia i Catalunya. Un
nou èxit de participació i bon ambient en
la seva sisena edició. Comenta una veïna
de la zona centre: “és la festa dels blocs”.

Li contesto: “No, és una festa del Masnou”,
una festa de la seva gent, que n’hi ha de
molts llocs. Em mira estranyada. Entre el
guirigall veig una independentista lluint
peineta. És una il·lusió o una pujada d’empatia? Potser ni l’un ni l’altre. O, fins i tot,
tot el contrari. Vés a saber...
Rebo un correu electrònic amb la
moció presentada per CiU-ERC del Masnou, per al proper Ple municipal. És una
proposta de rebuig davant el possible
tancament d’una línia de P3 per a ensenyament. Una altra facècia de Mas i ja no
sé quantes en portem. Rebuig davant la
Generalitat, suport davant la comunitat
educativa. Hi reflexiono: Però si ells mateixos són qui governen Catalunya!!! Per
què no planten cara al seu líder, el líder de
les retallades? Perquè són els seus propis
gens i faran piruetes per salvar les seves

cares davant pares i centres afectats. Com
si no anés amb ells. Trastorn de personalitat? Desvergonyiment? Cinisme?
Passejo pel poble, qualsevol zona
valdria. Llambordes desencaixades,
unes altres de rebentades pels arbres,
que han crescut. Quina cosa. Asfalt de
diversos materials, talls i capes. Un galimaties fruit de la improvisació. Escombraries a la vista, campi qui pugui. Tot es
veu, ni vergonya hi ha amb els nostres
desfets. Voreres enganxades a xiclets, tal
és la seva okupació. Banalitats pintades
arreu. Res no es castiga. Barra lliure per
a tothom. Trista lluminositat nocturna
que evaporarà amb les primeres fulles
de primavera. I el nostre espai aeri, una
conjunció de cables. Quina torticoli, només de mirar-los. I pagant més que els
de Barcelona!

Acord electoral amb ciutadans C’s
Ja són a prop, molt a prop, les eleccions
municipals (se celebraran el proper 24 de
maig del 2015) i avui puc anunciar que el
Grup Independent del Masnou ha arribat
a un acord electoral amb l’agrupació local
de Ciutadans-Partit de la Ciutadania (C’s)
per concórrer a les eleccions esmentades.
Durant aquests darrers dos mesos,
les dues formacions hem mantingut diverses trobades amb la finalitat d’explorar la possibilitat d’unir forces de cara a
les eleccions municipals, centrant-les en
aspectes programàtics. Ens hem adonat
que els ideals que van inspirar les fundacions del GIM i C’s són, essencialment,
els mateixos, si bé és cert que l’àmbit
d’actuació era diferent, ja que el GIM té
una vocació de servei que se centra al
Masnou, mentre que C’s té com a àmbit
d’actuació tot Espanya.

En concret, ambdues formacions hem
intentat defensar una política diferent a
la practicada fins ara pels partits grans,
més propera als problemes reals dels
ciutadans, que són a qui realment ens
devem, evitant a tota costa interessos
particulars que sempre estan presents
en els partits tradicionals.
Quant a les actuacions que hauran
d’impulsar-se al nostre municipi, també hi ha una gran coincidència, ja que
ambdós pensem que és necessari racionalitzar la despesa de l’Ajuntament
per poder reduir la càrrega d’impostos
que suporten els ciutadans, que ha de
millorar-se i molt el servei de neteja dels
nostres carrers, agilitar els grans projectes com el Parc Vallmora i la nova pista
poliesportiva, mantenir els recursos per
a Serveis Socials per atendre les demandes dels nostres veïns més desafavorits,

potenciar els ajuts i recursos per als emprenedors, avançar en l’administració
electrònica, “mimar” les nostres entitats
i associacions, que desenvolupen una
tasca impagable al nostre municipi, i
moltes altres qüestions, que seran explicades més detalladament al programa
electoral que ja s’està elaborant.
L’acord significa també concórrer en
una llista única electoral sota la marca
de C’s, llista a la qual el GIM aportarà,
en forma d’independents, un nombre
significatiu dels seus membres, alguns
d’ells en les primeres posicions.
Celebrem l’acord, ja que permet
unificar objectius i voluntats, i convidem la ciutadania a afegir-se a un projecte, el del GIM amb Ciutadans, que
avui dia comença a consolidar-se com
una veritable alternativa de govern.
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AGENDA.
MARÇ
Durant tot el mes
de març
Biblioteca Joan Coromines

Exposició:
“Una literatura pròpia,
dones escriptores”

Dissabte 14
De 10 a 14 h / Edifici Centre

Disseny i tècniques de
muntatge de bijuteria
Últim dia d’inscripció: 11 de març.
Inscripció per correu electrònic:
info@sarplataygemas.com
Ho organitza: Fem Fira

De 10 a 13 h / Can Malet, segona
planta

Exposició de l’Institut Català de
les Dones que la Secretaria d’Afers
Exteriors posa a l’abast de les
comunitats catalanes de l’exterior
oficialment reconegudes per la
Generalitat de Catalunya
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines,
Regidoria d’Igualtat i Drets Civils

Dimarts 10
18.30 h / Sala polivalent de la
Biblioteca Joan Coromines

Conferència: “La malaltia
d’Alzheimer, un nou
repte social i científic”
A càrrec de Jordi Camí.
Seguida d’un col·loqui obert a la
participació del públic assistent.
Acte per a socis i no socis amb
invitació.

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Dijous 12

Taller de teatre: Tothom
a escena! Som iguals.
A càrrec dels actors
Miquel Sitjar
i Eva de Luis
Adreçat a nens i nenes d’11 i 12
anys. Cal fer reserva prèvia fent
arribar un correu a igualtat@
elmasnou.cat o trucant al telèfon
93 557 18 70.
El taller també es farà el 21 de
març.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h / Biblioteca Pública Joan
Coromines

Hora del conte La nena
del mar
La Label és una nena africana. Per
més que la seva mare se la mira,
no entén perquè el bruixot del
poble diu que és diferent.

Ho organitza: Delegació Maresme Fundació
Iván Mañero

De 17 a 20 h / Can Malet, 2a planta

Taller de teatre: Fem
Teatre per la Igualtat.
A càrrec de l’actriu
Carme Pla

17.30 h / Biblioteca Joan
Coromines

BiblioLAB
“Les paraules del vi”
Laboratori de lectura dedicat al
projecte Biblioteques amb DO, a
càrrec d’Elisenda Guiu, autora d’El
raïm inquiet.
Dirigit a famílies amb nens entre
6-10 anys. Places limitades, la
informació sobre l’obertura del
període d’inscripcions sortirà
publicada a la pàgina de Facebook
de la Biblioteca.

Adreçat a joves de 14 a 17 anys.
Cal fer reserva prèvia fent arribar
un correu a igualtat@elmasnou.cat
o trucant al telèfon 93 557 18 70.
El taller també es farà el 21 de
març.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h / Edifici del CAT. Parc Arqueològic Cella Vinaria

Maridatge de vins
(Serralada de Marina)
i formatges (Can Pujol)

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

17.30 h / Els Vienesos

Taller Actuart
El joc com a manera d’explorar la
teva creativitat. L’art per conèixer
millor la part física, emocional,
vocal i mental. Duració: fins al juny
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i La
Capseta Creativa

Les places són limitades. Per a més
informació i reserves: info@cellavinaria.cat / 93 555 99 77.
Amb el sommelier Carles Puñet
Preu: 8 €.
Ho organitza: Parc Arqueològic Cella Vinaria

Ca n’Humet Vibra.
Fet a mà: Construïm
una espalmatòria
Activitat gratuïta dirigida a joves
de 12 a 17 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
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Diumenge 15
De 9 a 13 h / Sortida des de la
plaça de Marcel·lina de Monteys

Els eremites de Céllecs
Passejada matinal pel
nostre entorn
Sortida amb cotxes particulars cap
a la Roca del Vallès. Si no podeu
portar el cotxe hi ha un nombre
limitat de places disponibles per
acompanyar-vos-hi.
Per a més informació contacteu
amb Francesc Montañá al telèfon
629 098 764 / francesc.montana@
angelini.es
Ho organitza: Amics i Antics Escoltes del
Masnou

De 12 a 14 h / Plaça d’Ocata

Swing a Ocata: ballada
de Lindy Hop
Ho organitza: Ple de Swing

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Les noies de l’any,
a càrrec
del GAT-El Masnou
Comèdia amb rerefons vitalista on
un grup de dones decideixen fer
un calendari picant per recaptar
fons amb caràcter benèfic.
Preu: 5 €. Reserves al telèfon 633
958 614 i a gatentrades@gmail.com
Ho organitza: GAT-El Masnou amb la col·
laboració de l’Ajuntament del Masnou

Dimarts 17
17.30 h / Centre d’Empreses Casa
del Marquès

Xerrada: “Emprendre
en femení”
L’Anna Mercadé ens parlarà del fet
diferencial de les dones emprenedores.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18.30 h / Sala polivalent de la
Biblioteca Joan Coromines

Conferència:
“Catalunya/Amèrica:
la navegació a vela
al segle XIX”
A càrrec de Joan Muray
Seguida d’un col·loqui obert a la
participació del públic assistent.
Acte per a socis i no socis amb
invitació.

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

22 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Les noies de l’any,
a càrrec del
GAT-El Masnou

Divendres 13
18 h / Ca n’Humet

Del 10 de març al 22 d’abril

Comèdia amb rerefons vitalista on
un grup de dones decideixen fer
un calendari picant per recaptar
fons amb caràcter benèfic.
Preu: 5 €.
Reserves al telèfon 633958614
i a gatentrades@gmail.com.
Ho organitza: GAT-El Masnou amb la col·
laboració de l’Ajuntament del Masnou
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Dimecres 18
19 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària:
comentari de la novel·la
Tren a Puigcerdà,
de Blanca Busquets
Conduirà la tertúlia l’escriptora M.
Carme Roca
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Dijous 19
De 19 a 20.30 h / Ca n’Humet

Ca n’Humet Vibra: Curs
de coaching per a joves
(tercera sessió)

Divendres 27
18 h / Ca n’Humet

Ca n’Humet Vibra.
Cuina Creativa: Cuina
amb xocolata (II)

Curs dirigit a joves entre 16 i 29
anys.

Activitat gratuïta adreçada a joves
de 12 a 17 anys.

19 h / Escolàpies el Masnou

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Xerrada: afectivitat i
sexualitat per a totes
les edats
A càrrec de Juanjo Fernández Sola
Ho organitza: AMPA Escolàpies el Masnou

Divendres 20
19 h / Biblioteca Pública Joan
Coromines

Conferència “Catalunya
2015: L’únic canvi
impossible és el que
no es vol fer”
Ho organitza: ANC el Masnou i Hibrid33
Associació de les Arts i les Lletres

Dissabte 21
11 h / Biblioteca Joan Coromines

BiblioLAB “Olora, toca,
mira”
Nou laboratori de lectura dedicat
al món del vi i la vinya, a càrrec
de Berenar de contes. Laboratori
adreçat a nens i nenes de 4 a 10
anys, acompanyats de les seves
famílies. Places limitades. Per estar
informats sobre l’obertura del període d’inscripcions, visiteu la pàgina de Facebook de la Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

17.30 h / Ca n’Humet

Ca n’Humet Vibra:
Jornada de J de Jocs
Activitat gratuïta adreçada a joves
de 14 a 29 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

De 10 a 14 h / Edifici Centre
Disseny i tècniques de muntatge
de bijuteria (nivell iniciació)
Últim dia d’inscripció: 18 de març.
Inscripció per correu electrònic:
info@sarplataygemas.com
Ho organitza: Fem Fira

Dijous 26
10 h / Arxiu Municipal

Taller de recuperació
de la memòria històrica
A través de la documentació
d’imatges del fons de l’arxiu
fotogràfic municipal amb la col·
laboració de tots els assistents,
recuperarem una part de la memòria del poble.
Ho organitza: Arxiu Municipal

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

La música del vi: Tast
de música i vi a càrrec
de Marcel Gorgori
Places limitades, cal inscripció
prèvia. Per estar informats sobre
aquesta la inscripció a aquesta
activitat o altres activitats de la
biblioteca, seguiu el Facebook de
la biblioteca: http://www.facebook.
com/BibliotecaJoanCoromines/
insights/
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Dissabte 28
19 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Presentació de la Punt
CAT Cobla del Masnou:
concert de presentació
oficial
Concert de presentació oficial de
la Punt CAT Cobla del Masnou,
cobla sardanista de la vila, dirigida
per Ferran Carballido i Enrich, que
oferirà un concert de diferents gèneres musicals amb l’arranjament
especial d’una sardana del compositor masnoví Gerard Maristany
i Melles (en Grau Til·là).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Diumenge 29
8 h / Jardins dels Països Catalans

IV Matinal “Can
Colomer”: visita a
les set fonts
Sortida des del c. Sant Agustí, 17
Informació i inscripcions al local
de l’entitat (c. Sant Agustí, 17), de
9 a 13 h, fins al 25 de març.
Preu: 7 € per a socis i 10 € per a no
socis (dinar inclòs).
Ho organitza: Associació veïnal del Cul
d’Ocata

D’11 a 21 h / Pati del Casino

43è Aplec de la Sardana
Amb les Cobles Marinada, Jovenívola de
Sabadell i Principal de
Llobregat
Al matí, exhibició de colles veteranes. Dinar de germanor. A la tarda,
estrena d’una sardana dedicada a
la Coral Infantil de la UNESCO del
Masnou, concurs de colles improvisades i rifes. En cas de pluja, se
suspendrà l’aplec.
Ho organitza: Agrupació Sardanista el Masnou amb la col·laboració de l’Ajuntament.

No us perdeu cap de les activitats que es fan a la vila
D’11 a 14 h i de 16 a 19 h / Casa
de Cultura

Obrim la Casa
de Cultura!
Reobertura de l’equipament de
la Casa de Cultura i presentació
de les obres de rehabilitació de
l’edifici. Es podrà visitar l’edifici
lliurament en grups reduïts i
acompanyats dels antics propietaris de la casa, el senyor Jaume
Sensat i Sanjuan i la seva esposa,
Rosa Pagès i Orta. L’aforament de
les plantes superiors de la Casa de
Cultura és molt limitat, per això es
controlarà l’accés a l’equipament.
No cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

16 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Bitels per a nadons
(concert tribut a The
Beatles)
Teatre Familiar a càrrec de La Petita Malumaluga.
Preu: 3 € (entrades anticipades a
www.quedat.cat , o a taquilla una
hora abans de cada sessió).
Concert interactiu dirigit a pares i
a infants a partir de 0 anys. S’oferiran tres sessions: a les 16 h, a les
17.15 h i a les 18.30 h.
En aquesta activitat, i de forma
excepcional, paguen tots els
infants (inclosos els menors de 24
mesos).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Gent del Masnou

Teatre: Diumenge
amb lletres
Ho organitza: Arts Escèniques RAUXA

Dilluns 30

Dijous 9
17.30 h / Biblioteca Joan Coromines

Jugant a definir
la ciència: jocs de taula
per a nens i nenes
Més informació al Facebook de la
Biblioteca Joan Coromines.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Divendres 10
19 h / Biblioteca Joan Coromines

Presentació de la
trilogia Non dobis,
Domine, de Jordi
Matilló
Més informació sobre l’autor:
www.jordimatillopublicaciones.
com. Més informació sobre l’acte i
altres activitats al Facebook de la
Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Dissabte 11
De 10 a 14 h / Edifici Centre

Disseny i tècniques
de muntatge
de bijuteria
Últim dia d’inscripció: 8 d’abril.
Inscripció per correu electrònic:
info@sarplataygemas.com
Ho organitza: Fem Fira

11 h / Biblioteca Joan Coromines

Hora del conte
La princesa i el drac
Titelles per als més petits

9 h / Complex Esportiu Municipal

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

8è Campus de bàsquet
de Setmana Santa

10 h / Ctra. de Barcelona i plaça
de la Llibertat

Preu: Consulteu el preu d’aquesta
activitat. Data límit d’ inscripció i
pagament 25 de març.
Durada: fins al 2 d’abril
Més informació: http://www.
elmasnou.cat/document.
php?id=13824
Ho organitza: El Masnou Basquetbol

Fira d’Artesania
de Primavera
Ho organitza: ADAC

Dimarts 7
18.30 h / Sala polivalent de la
Biblioteca Joan Coromines

Conferència: “L’art
de transformar la ment”
A càrrec de Rosa Casafont. Seguida
d’un col·loqui obert a la participació
del públic assistent. Acte per a socis
i no socis amb invitació.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Horari de l’equipament / Biblioteca Joan Coromines

VIII Trobada Internacional d’Experiències
Lectores i d’Animació
de Biblioteques
Exposició de les obres de l’alumnat premiat de l’IES Maremar
Fins al 30 d’abril

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines, IES
Maremar, Poesia en Acció

Diumenge 12
X Caminada dels Tres
Pobles
La Caminada finalitzarà pels volts
de les 13 h al CAT Cella Vinaria,
on totes les persones participants
gaudiran gratuïtament d’esmorzar. Preu: gratuït amb inscripció
prèvia.
Ho organitza: ajuntaments del Masnou,
Teià i Alella

11 h / Plaça d’Ocata

Visita a la Mina d’Aigua
del Masnou
Cal inscripció prèvia a museu.
nautica@elmasnou.cat o al telèfon
93 557 18 30.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Activitat gratuïta orientada a
infants de diferents edats amb
tallers de construcció i enlairada
d’estels, castell inflable i exhibicions d’estels acrobàtics.
Xocolata i coca per als participants
matiners. No cal inscripció.
Ho organitza: Amics i Antics Escoltes del
Masnou amb la col·laboració de l’Ajuntament del Masnou, Protecció Civil, BLANCDEguix, Gràfiques 4 Colors i La Caixa

Jornades d’Emprenedoria
‘Enlaira’t’
Del 23 al 27 de març, als municipis d’Alella, el Masnou i
Teià, tindran lloc les Jornades
d’Emprenedoria ‘Enlaira’t’. Per
a més informació visiteu la
pàgina web www.enlairat.cat,
escanegeu el codi QR o aneu a
la pàgina 8 d’aquest butlletí.

De 12 a 14 h / Plaça d’Ocata

Swing a Ocata: ballada
de Lindy Hop
Ho organitza: Ple de Swing

Dimarts 14
18.30 h / Sala polivalent de la
Biblioteca Joan Coromines

Conferència: “Francis
Bacon: la pintura como
metamorfosis
y transfiguración”
A càrrec de Pepe Jiménez
Seguida d’un col·loqui obert a la
participació del públic assistent.
Acte per a socis i no socis amb
invitació.

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Dimecres 15
19 h / Biblioteca Joan Coromines

Trobades amb
Juan A. Masoliver
La biblioteca dedica el mes d’abril
als autors del Masnou.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Divendres 17
19 h / Biblioteca Joan Coromines

Presentació dels llibres
Poemas de madrugada i
El hombre roto, de Cise
Cortés
A càrrec d’Anna Rossell.

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

9 h / Plaça de Ramón y Cajal

ABRIL

Dilluns 13

Dissabte 18
De 10 a 14 h / Edifici Centre

Disseny i tècniques de
muntatge de bijuteria
Últim dia d’inscripció: 15 d’abril.
Inscripció per correu electrònic:
info@sarplataygemas.com
Ho organitza: Fem Fira

Diumenge 19
De 10 a 14 h / Platja d’Ocata, davant del baixador

XIV Volada d’Estels.
Construir un estel,
personalitzar-lo i fer-lo
volar

12 h / Jardins dels Països Catalans
Ballada de sardanes

Amb la Cobla Flama de
Farners
Ho organitza: Agrupació Sardanista el
Masnou

Dimarts 21
18.30 h / Sala polivalent de la
Biblioteca Joan Coromines

Conferència: “El llarg
camí cap al sufragi
femení”
A càrrec de Josep Lluís Martín
Seguida d’un col·loqui obert a la
participació del públic assistent.
Acte per a socis i no socis amb
invitació.

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Sortida a Berlín i Postdam
(Alemanya)
El Casal de Gent Gran Can
Malet organitza una viatge de 6
dies a Berlín i Postdam (Alemanya). La sortida des del Masnou
serà el diumenge 24 de maig a
les 6.15 h. Informació i reserves
al mateix Casal (ptge. de Marià
Rossell, 2. Tel. 93 555 47 26).
Tertúlia literària al voltant del
llibre Las mujeres que corren
con los lobos
L’entitat Dones per la Igualtat
del Masnou organitza una
reunió, dos dissabtes al mes,
d’11 a 12.30 h, a la seva seu (el
Casinet), per llegir i comentar el
llibre Las mujeres que corren con
los lobos, de Clarissa Pinkola
Estés. Per a més informació, truqueu al telèfon 655 55 00 27.

Altres informacions
Arxiu Municipal.
Horari d’hivern: dilluns i dimecres, de 9 a 14 h, i dilluns, de
16 a 19 h.
Ca n’Humet et forma: aula
d’estudi assistit
Tots els dimarts, en aquest
taller s’ajuda a estudiar amb
diverses tècniques i també a fer
els treballs de classe.
Per a més informació sobre
aquesta activitat i la resta que
es realitzen per a joves a Ca
n’Humet, es pot trucar al 93
540 32 07, consulteu l’app del
PIJ Masnou, envieu un correu a
canhumet@elmasnou.cat o feu
la consulta presencialment a Ca
n’Humet.
Grease, el musical
L’Espai Escènic Ca n’Humet
acollirà aquest espectacle produït per la companyia Bibiana
Morales i l’Ajuntament del Masnou. S’oferiran sessions els dies:
17 (22 h), 18 (22 h), 19 (19 h),
24( 22 h), 25( 22 h) i 26 (19 h)
d’abril, però del 17 al 19 d’abril
les entrades ja són exhaurides.
Preu: 10 € (Les entrades només
es podran adquirir per venda
anticipada a www.quedat.cat o
al telèfon 93 557 18 51).

es (pai) cènic
Temporada estable
de l’Espai Escènic
Ca n’Humet del Masnou
Gener-juliol 2015
Per a més informació
www.elmasnou.cat
PUNTS DE VENDA D’ENTRADES
Taquilla (dues hores abans
de l’espectacle)
Anticipada: www.quedat.cat
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