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CARTA DE
L’ALCALDE
i Maristany

Arribem al mes de juliol després d’un primer any de Govern Municipal d’intensa activitat. El
setembre serà el moment en què haurem de fer un primer balanç i donar compte d’aquesta
activitat: veure el grau d’acompliment del Pla d’Actuació Municipal aprovat per aquest
mandat 2015-2019 en serà una bona mesura. També treballem per fer realitat, aquesta
tardor, projectes importants com la renovació de parcs infantils o l’inici del pla de xoc de
voreres i calçades. Estic convençut que tota la feina que s’ha fet en aquest primer any anirà
tenint una concreció en un munt d’actuacions destinades a millorar el nostre espai públic.
Per posar dos exemples més, en aquest Ple de juliol aprovarem la primera fase per fer el pas
soterrat del carrer Brasil accessible a tota la població, mentre que després de la temporada
d’estiu l’autobús municipal continuarà prestant servei els dies festius, durant tot l’any.
Mentrestant, el Govern Municipal ja ha iniciat el treball intern per aprovar el pressupost
per a l’any 2017. Per aquest motiu, ara iniciem un procés participatiu obert a la ciutadania
per debatre i prioritzar aquelles inversions necessàries pel Masnou per aquest mandat, fins
l’any 2019. Esperem la participació de masnovins i masnovines.
Ja a finals d’estiu, la Diada de l’11 de Setembre tornarà a ser una jornada reivindicativa i
compromesa amb el procés del nostre país cap a la plena llibertat, i l’Ajuntament del Masnou tornarà a implicar-se en l’organització dels diferents actes que cada any conformen
la nostra Diada al Masnou.
Amb tanta activitat, i després d’una intensa Festa Major, d’unes festes i activitats culturals que
ens han permès gaudir del nostre municipi, del Fascurt i, ara, del Ple de Riure amb els seus
20 anys, us desitjo a tots plegats un molt bon estiu, que ens permeti iniciar la propera tardor
amb força perquè tothom pugui tirar endavant els seus projectes individuals i col·lectius.
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L’Ajuntament promou l’ocupació amb
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El Ple de l’Ajuntament estrena les
audiències prèvies
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La població podrà
establir les prioritats a les inversions
en millores a la via
pública. Pàg. 8
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L’Ajuntament promou la
inserció laboral des de diverses
etapes formatives i personals
Convenis amb Tecnocampus de
Mataró i amb el programa de
l’FP dual faciliten la contractació en pràctiques d’alumnes,
que s’afegeixen als plans locals
d’ocupació

ALÍCIA TARODO

Bona part de les subvencions per a plans locals d’ocupació es van dedicar a millores en jardineria i a altres espais públics.

A

mb la voluntat de promoure la inserció laboral de la
població del municipi que
es troba en etapes d’especial dificultat, com és accedir a la primera feina o bé reinserir-se al mercat
laboral després d’haver estat a l’atur,
l’Ajuntament ha posat en marxa
diverses iniciatives amb institucions
com el Departament d’Ensenyament,
la fundació Tecnocampus MataróMaresme, la Generalitat i la Diputació.
Plans locals d’ocupació
Una de les estratègies mitjançant
les quals l’Ajuntament contribueix
a combatre l’atur a la població és la
que es basa en els plans locals d’ocupació. Amb aquests plans locals,
l’Ajuntament vol col·laborar en la
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MÉS SUBVENCIONS

Per al 2016,
la Diputació
ha concedit
una subvenció
de prop de
200.000 euros
per a plans
locals d’ocu·
pació

inserció laboral de persones que es
troben a l’atur i que, en alguns casos,
es troben en situacions de risc perquè han deixat de cobrar els subsidis
o estan a punt fer-ho. Entre el mes de
juny del 2014 i finals del 2015, l’Ajuntament va contractar 45 persones
per ocupar diversos llocs de treball
a l’Administració municipal. En total,
s’hi van destinar més de 500.000 euros. La Diputació va aportar-hi prop
de 273.000 euros i el Servei d’Ocupació de Catalunya,uns 266.000 euros.
Per a l’any 2016, la Diputació de
Barcelona ha concedit una subvenció de prop de 200.000 euros, amb
els quals l’Ajuntament, seguint la
mateixa línia d’anys anteriors, contractarà projectes tenint en compte
les necessitats de l’Administració en

termes organitzatius. Així mateix, es
valoraran les competències de cada
persona candidata amb la idea que
adquireixin experiència en el lloc
de treball, perquè en un futur els
serveixi per a la seva recerca activa i
puguin trobar altres tipus de feina.
A aquest import s’afegiran les
possibles subvencions que la Generalitat de Catalunya, a través del
Servei d’Ocupació de Catalunya, faci
en relació amb els plans d’ocupació
per acollir-s’hi i oferir llocs de treball
temporals.
Aposta per l’FP Dual
A través del Pla de Garantia Juvenil,
l’Ajuntament ja va mostrar la seva
voluntat de contribuir a la millora
de l’ocupabilitat entre els joves, és

ALÍCIA TARODO

AJUNTAMENT

El Punt d’Informació Municipal del Masnou (PIMM) serà una de les destinacions
per als convenis de pràctiques.
a dir, ajudar que el jovent cada cop
tingui més recursos i més formació
per poder accedir a una ocupació.
En aquest marc, es troba la Formació
Professional Dual, que combina la
formació acadèmica rebuda a l’institut amb l’aprenentatge que es pot
adquirir treballant en una empresa.
Això suposa una col·laboració estreta
entre els centres formatius i les empreses. En aquest cas, l’Ajuntament
actuarà com a empresa i, durant el
curs 2016-2017, col·laborarà amb l’IES
Maremar, en la contractació de cinc
joves que cursen l’FP Dual en el cicle
formatiu de grau superior d’integració social. L’alumnat farà pràctiques a

Al 2015, es van contractar 45 persones des de l’Ajuntament.

l’Equip Bàsic d’Atenció Social, al Centre Obert i al Punt d’Informació Juvenil. La col·laboració s’estendrà durant
10 mesos a mitja jornada, en forma
d’estades formatives remunerades.
Conveni amb Tecnocampus
En la mateixa línia, l’Ajuntament del
Masnou ha signat un acord de cooperació amb la fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, en representació de l’Escola Superior de Ciències
Socials i de l’Empresa –centre universitari adscrit a la Universitat Pompeu
Fabra–, per intensificar les relacions
entre el món universitari, la societat i
el territori, col·laborant amb progra-

TECNOCAMPUS

L’Ajuntament
col·labora
amb el centre
universitari
per promoure
el turisme

mes relacionats amb el turisme que
impliquin la participació d’estudiants
i professorat de Tecnocampus. Fruit
d’aquest conveni, a partir del curs
2016-2017, l’Ajuntament acollirà
un estudiant en pràctiques que desenvoluparà, bàsicament, tasques
informatives des del Punt d’Informació Municipal del Masnou i l’Oficina
de Turisme de la Casa de Cultura, a
més de col·laborar en altres tasques
de promoció del Turisme a la vila.
Més enllà d’aquest primer conveni,
l’Ajuntament espera poder arribar a
altres futurs acords que acompleixin
els objectius del conveni signat amb
Tecnocampus.

Sílvia Folch

Treballar diferents estratègies per
afavorir la inserció de persones al
món laboral és una de les línies
de treball prioritàries del Departament d’Ocupació, com a part
d’un programa integrat d’actuacions en l’àmbit de la formació,
adreçades a afavorir especialment la inserció del jovent en el
mercat laboral, tal com preveiem
al PAM. Apostem clarament per
aquesta línia, i per això també
hem iniciat un seguit de trobades amb empreses de referència
establertes al Masnou, per tal de
potenciar-hi la inserció de masnovins i masnovines.

AJUNTAMENT

Regidora de Promoció
Econòmica

L’alcalde va signar l’acord de col·laboració amb Dolors Guillén, presidenta de la Fundació Tecnocampus.
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PLE MUNICIPAL DE JUNY

El Ple de l’Ajuntament estrena
les audiències prèvies en una
sessió amb diversos incidents
El portaveu del PSC anuncia que ha interposat una denúncia
per prevaricació contra l’Ajuntament

El Ple de l’Ajuntament va estrenar, el dijous 16 de juny, les
audiències prèvies. Aquesta
era, presumiblement, la novetat més destacada d’un plenari
en què la indisposició sobtada
d’una persona del públic durant l’audiència pública i l’intercanvi d’acusacions entre
el portaveu del PSC, Ernest
Suñé, d’una banda, i la segona
tinenta d’alcalde, Sílvia Folch,
i l’alcalde, Jaume Oliveras, de
l’altra, van fer que la majoria
de punts debatuts tinguessin
menys protagonisme.
Entre les propostes sotmeses a votació, es trobava
l’aprovació de les bases per a
la concessió d’una nova beca
destinada a la pràctica esportiva individual per a l’any 2016.
El regidor d’Esports, Jordi Matas, va explicar que l’objectiu
d’aquests ajuts “és oferir suport
a les famílies que tenen infants
i joves que estan competint a
un nivell en què els suposa
una despesa econòmica important”. La proposta presentada va recollir algunes modificacions proposades pel grup
municipal del PSC i també de
la CUP-PA que, segons la seva
portaveu, Sandra Miras, “han
millorat les bases, però no
podem donar-hi ple suport”,
ja que el seu grup insistia a
reclamar que els ajuts anessin
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acions de fumadors de cànnadestinats a esportistes que no
bis. El regidor del PP, Federico
tenen uns ingressos elevats.
de las Heras, va explicar que el
Aquesta modificació no va ser
seu grup s’abstenia perquè van
inclosa, per la qual cosa la CUPser “els únics que vam votar en
PA es va abstenir. Per la seva
contra en l’aprovabanda, el portaveu
ció
inicial”. El punt
d’ICV-EUiA, Màxim
ABANS DE LA SESSIÓ
va ser aprovat amb
Fàbregas, va explicar que el seu grup La població pot
els vots a favor de
s’abstenia perquè plantejar els seus
l’Equip de Govern
“volem promoure dubtes, prèvia sol·
(ERC-AM-MES i CIU,
l’esport de base” i
vots) i ICV-EUiAlicitud, abans de la 11
perquè la partida
E (2 vots), i les abstencions de la resta
dels ajuts provenia sessió del Ple
de grups.
d’un pressupost
En el moment
que no va compTENSIÓ
tar amb el suport
del control al Govern municipal, es
del seu grup. Tam- L’enfrontament
bé el portaveu de entre el portaveu
va viure el moment
Ciutadans, Frans
més tens de la sessió i va obligar l’alAvilés, va anunciar socialista i l’alcalde
calde a suspendre
l’abstenció del seu va crear moments
la sessió durant uns
grup perquè les de tensió
minuts. El portaveu
esmenes incorporades per la CUP-PA
del PSC, Ernest
ASSESSORAMENT
“fan necessària una
Suñé, va fer ús del
revisió”. Finalment,
torn per reprenSílvia Folch assegu· seu
dre les acusacions
la proposta va ser
abocades contra
aprovada amb els ra que les funcio·
la regidora Sílvia
vots a favor de naritzacions es van
Folch en el número
l’Equip de Govern fer d’acord amb la
84 del butlletí mu(ERC-AM-MES i CIU,
normativa
nicipal El Masnou
11 vots), del PSC (2
Viu, en referència a
regidors) i el PP (1
la retirada del càrrec de caporegidor) i les abstencions esmentades.
ral de sala a un membre de la
També es va aprovar dePolicia Local. En excedir-se del
finitivament l’ordenança que
temps que el nou ROM –que
regula l’ús dels clubs i associahir s’aplicava per primera ve-

gada al Ple– atorga a cada regidor per a les seves intervencions, l’alcalde va avisar-lo que ja
havia d’acabar. La negativa del
regidor de l’oposició va apujar
el to de la sessió fins que Jaume
Oliveras la va suspendre.
Després del recés, Suñé va
continuar la seva intervenció
anunciant que ha interposat
una denúncia davant la Fiscalia
Anticorrupció per prevaricació
contra l’Ajuntament pels processos de funcionarització del
personal laboral realitzat. En el
torn de resposta dels membres
del Govern Municipal, la regidora Sílvia Folch va explicar
per què s’havia perdut la confiança en l’esmentat membre de
la Policia Local, de qui va assegurar que havia rebut insults i
comentaris “que ningú no pot
banalitzar ni interpretar en to
d’acudit”. Per la seva banda,
l’alcalde va assegurar que, pel
que fa als processos de funcionarització, s’ha comptat amb
l’assessorament de les entitats
supramunicipals. També va reclamar a Suñé que exerceixi el
seu càrrec amb responsabilitat,
alhora que li va retreure que no
hagués utilitzat altres òrgans
de què disposen els regidors,
com les comissions informatives o les juntes de portaveus,
per debatre aquests punts i
demanar totes les explicaci-

públic local per a l’any 2016.
ons necessàries, unes reunions
Aprovat per unanimitat.
a les quals el regidor no “ha
• Els punts 9 i 10 es van votar
aparegut”, al parer de l’alcalde,
conjuntament. Conveni regu“ara sabem el perquè: estava
lador de les relacions i normes
preparant aquest espectacle”.
d’actuació entre l’Ajuntament
Diversos regidors de la resta de grups municipals, com
del Masnou i Sorea, Sociedad Regional de
ara Frans Avilés, de
Abastecimiento de
Ciutadans, o Elena
CLUBS CANNÀBICS
Aguas, SA, com a
Crespo, d’ICV-EUiA,
van lamentar pú- Es va aprovar defini· entitat subminisblicament les ten- tivament l’ordenan· tradora d’aigua,
sions que s’havien ça reguladora dels
per a la liquidació
viscut a la sessió.
i cobrament de les
clubs cannàbics
La resta de punts
quotes relatives a
que es van sotmela taxa pel servei
tre a votació són els
de clavegueram; i
BEQUES A
següents:
conveni regulador
ESPORTISTES
• Compatibilitat
de les relacions i
d’un treballador. Els esportistes que
normes d’actuaAprovat per unani- tinguin una despesa ció entre l’Ajuntamitat.
ment del Masnou
• Aprovació inicial destacada en la
i Aigües Aragó, CB,
de l’Ordenança re- seva pràctica rebran com a entitat subguladora de la cre- un ajut
ministradora d’aiació, modificació i
gua, per a la liquidació i cobrament
supressió de fitxers
de les quotes relatives a la taxa
de dades de caràcter personal.
pel servei de clavegueram. Va
Aprovat per unanimitat.
ser aprovat amb els vots a fa• Modificació de l’article 5.a)
vor de l’Equip de Govern (ERC1.2.8 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per estaciAM-MES i CIU, 11 vots), de
onament de vehicles de tracCiutadans (3 vots), del PSC (2
ció mecànica en terrenys d’ús
vots) i el PP (1 vot), en contra

d’ICV-EUiA (2 vots) i l’abstenció
de la CUP-PA (2 vots).
Mocions presentades
• Moció presentada pel Grup
Municipal d’ICV-EUiA en què
es proposava la redacció d’un
codi ètic i de bona conducta
per a l’Ajuntament del Masnou.
La CUP-PA va presentar unes
esmenes que no van ser aprovades en comptar amb els vots
en contra de l’Equip de Govern
(ERC-AM-MES i CIU, 11 vots) i
de Ciutadans (3 vots), a favor
de la CUP-PA (2 vots) i les abstencions del PSC (2 vots), ICVEUiA (2 vots) i el PP (1 vot). La
moció va ser aprovada amb els
vots a favor de tots els grups
municipals excepte la CUP-PA
(2 vots) i el PP (1 vot), que es
van abstenir.
• Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de
la CUP-PA en nom de la plataforma preservem el litoral un nou
model de gestió del litoral i en
contra del projecte “Defensa de
las Playas de s’Abanell y la Marina” del MOPU. Aprovada amb
el vot a favor de tots els grups
municipals, excepte el regidor
del PP, que es va abstenir.

Expedients en informació
pública
5. Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la creació,
modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal. El termini per presentar
al·legacions finalitza el proper
16 d’agost de 2016.
6. Aprovació inicial de les Bases
específiques per a les beques
per a la pràctica esportiva individual per a l’any 2016. El
període d’exposició pública
finalitza el 8 d’agost de 2016.
7. Modificació de l’article
5.a)1.2.8 de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús
públic local per a l’any 2016.
El període d’exposició pública
finalitza el 8 d’agost de 2016.
Tots els expedients es podran
consultar a les dependències
municipals de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h i al Portal
de Transparència de l’Ajuntament del Masnou (apartat
tauler d’edictes).

Com participar a l’audiència pública
Els veïns i veïnes que vulguin intervenir a l’Audiència pública s’han d’inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la
seva intervenció, mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament, una instància presentada al Registre General de l’Ajuntament a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (OAC), o inscrivint-se a la llista que es posarà a disposició del públic mitja hora abans de l’inici de la sessió a l’entrada de la sala capitular.

POL FRUITES I VERDURES
Productes de proximitat (km 0) d’alta qualitat,
fruita de temporada i d’importació,
àmplia gamma de productes asiàtics,
refrescs...

Vine i tasta la nostra varietat d’arrossos

Ens trobaràs a l’avinguda
de Joan XXIII, 38 - El Masnou

Servei a domicili: Tel. 606 603 133
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En marxa un procés participatiu
per decidir les inversions a la via
pública d’aquest mandat
Els majors de 16 anys poden fer aportacions fins al 9 de setembre

S

eguint en la línia de treballar per promoure la
participació ciutadana i la
implicació de la població
en la gestió municipal, l’Ajuntament del Masnou vol fer partícip
tota la població perquè s’estableixin les prioritats en les inversions
previstes per a aquest mandat, que
s’estendrà fins al 2019. Concretament, la població podrà opinar
sobre quines intervencions a la via
pública es consideren més urgents
i necessàries, a través del formulari
al web municipal www.elmasnou.
cat. Allà hi ha 17 inversions amb
la corresponent valoració de la
despesa i on tots els majors de 16
anys podran participar. Al formulari també hi ha prevista l’opció
“altres”, per als casos on no es trobi
recollida la proposta desitjada. La
priorització de les propostes s’ha
establert en cinc nivells: la primera
proposta correspon a la màxima
preferència i la cinquena és la proposta que es consideri menys prioritària. S’hi podrà participar fins al
9 de setembre.
Aquesta iniciativa es relaciona
amb un dels punts de l’acord de
Govern a què van arribar ERC-AMMES i CiU ara fa poc més d’un any,
el que es refereix a introduir processos de participació en l’elaboració dels pressupostos a fi de poder
debatre amb la ciutadania aquest
conjunt d’inversions, especialment
aquelles que tenen una afectació
a l’espai públic del municipi. “Entenem que la participació directa de
la ciutadania en els afers municipals, i en concret en aquest àmbit,
és un mecanisme necessari per millorar la presa de decisions”, afirma
l’alcalde, Jaume Oliveras.
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Però, en què inverteix
l’Ajuntament?
Si sou dels que us ho pregunteu,
gestionem junts el Masnou?
Pressupostos participatius,
la vostra opinió compta.
Entreu a www.elmasnou.cat
i digueu què en penseu.

Propostes d’inversions a la via pública amb la corresponent valoració de la despesa:
Horts urbans (valoració: 50.000 euros)
Urbanització del darrer tram del Torrent Vallmora (valoració: 326.220 euros)
Urbanització del carrer de Montevideo (valoració: 395.000 euros)
Conversió en zona de vianants del carrer de Roger de Flor (valoració: 300.000 euros)
Arranjament de solars (valoració: 50.000 euros)
Dignificació dels punts de recollida de residus (valoració: 60.000 euros)
Urbanització de carrers (valoració: 200.000 euros)
Clavegueram (valoració: 200.000 euros)
Reforma sala de vetlles del cementiri (valoració: 260.000 euros)
Millores enllumenat públic (valoració: 300.000 euros)
Millores al passeig marítim (valoració: 50.000 euros)
Millores a la platja (valoració: 90.000 euros)
Millora de l’eficiència energètica (valoració: 60.000 euros)
Millores d’accessibilitat (valoració: 100.000 euros)
Arranjament de parcs i jardins (valoració: 120.000 euros)
Arranjament dels jardins de Lluís Companys (valoració: 110.000 euros)
Parc dels Vivers del barri de Santa Madrona (valoració: 300.000 euros)
Altres (cal indicar la vostra proposta)

En Comú Podem va ser la força més
votada al Masnou a les eleccions
generals del 26 de juny
La participació al municipi als comicis es va situar en el 69,44 %

E

n Comú Podem (ECP), amb un
total de 3.084 vots (25,47 %
del total), va ser la força política més votada al Masnou
a les eleccions generals del 26 de
juny de 2016. A continuació, com a
segona força que va rebre més vots,
es va situar Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC-CATSI), amb 2.816
vots (23,26 %), seguida per Convergència Democràtica de Catalunya
(CDC), amb 2.019 vots (16,67 %); el

26/06/2016
Eleccions a Corts Generals
% vots
25,47 %
25,58 % 23,26 %
20,69 %

Escrutat: 100 %
Participació: 69,44 %
Cens: 17.547

Votants: 12.184
Vots nuls: 75
Vots vàlids: 12.109

Dades anteriors (20/12/2015)

16,67 %
17,90 %
9,93 %
11,21 %
10,36 % 11,64 %
9,37 %
10,02 %
1,81 %
1,47 %

ECP

ERCCATSI

CDC

PP

PSC-PSOE

C’s

0,87 %
0,62 %

PACMA Vots en
blanc

0,31 %
0%
PCPC

Partit Popular (PP), amb 1.358 vots
(11,21 %); el Partit Socialista de Catalunya (PSC-PSOE), amb 1.255 vots
(10,36 %); Ciutadans (C’s), amb 1.203
vots (9,93%) i altres formacions, amb
269 paperetes. També s’hi van comptabilitzar 105 paperetes en blanc
(0,87 %) i 75 paperetes de vot nul. La
participació al municipi es va situar
en el 69,44 %, la qual cosa vol dir que
12.184 masnovins i masnovines van
exercir el seu dret de vot.

VIU
EL MASNOU

Informació
municipal
i ciutadana

ANUNCIA’T A ‘EL MASNOU VIU’
Tel. 669 729 687 · viupublicitat@jpuig.cat

TAXI

MASNOU 24H

695 797 939

VINE I TASTA
L’HAMBURGUESA
DEL MASNOU
Tancat per vacances del 8 al 24 d’agost

Carnisseria Cal Tete. C/ Almeria, 35 - El Masnou. Tel. 93 555 94 19
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COMUNITAT

La platja d’Ocata ja disposa
d’un espai saludable d’uns 7.000
metres quadrats lliures de fum
S’hi repartiran tríptics sobre recomanacions de comportament a la platja

10
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Entre tots, fem
de la platja un espai
més saludable

SÒNIA HERNÁNDEZ

L

a platja d’Ocata ja disposa
d’una zona saludable a la
platja. En total, uns 7.000
metres quadrats estan lliures
de fum, a la zona compresa des de
l’alçada del carrer de Tomàs Vives fins
al carrer de Capitans Comellas. L’àrea
delimitada serà entre aquests dos carrers i des de les papereres –que marquen la zona de bany– fins a l’aigua.
La prohibició de fumar a la platja no
s’associarà a sancions, sinó que es demanarà als fumadors d’aquesta zona
que s’acabin el cigarret en un dels
llocs permesos. Tot i així, no es descarta que, segons com vagi la prova pilot,
s’apliquin sancions a partir del 2017.
Aquest espai i les seves normes
seran vigents durant els mesos de
juliol i agost. En aquest període es
realitzaran campanyes de promoció
de la salut i d’hàbits saludables on es
repartiran diferents productes. Es repartiran tríptics sobre recomanacions
de comportament a la platja, i, un cop
a la setmana, des del Punt d’Informació Municipal del Masnou (PIMM)
es repartiran begudes saludables i
cremes solars protectores per contribuir a difondre els hàbits saludables.
Això ha estat possible gràcies a la col·
laboració de diversos establiments
comercials del Masnou. Diversos regidors i regidores del consistori, encapçalats per l’alcalde, Jaume Oliveras, el
regidor de Salut Pública, Albert Alfaro, i el de Medi Ambient, Romà López,
van fer una visita a la zona saludable
el passat 15 de juliol.
Amb aquesta iniciativa, la del
Masnou serà una de les platges pioneres de Catalunya que té un espai
sense fum vinculat a la promoció de
la salut i recomanació d’hàbits saludables.

Regidors i regidores, acompanyats de representants dels establiments
col·laboradors, van visitar l’Espai Saludable el 15 de juliol.

Delimitació d’espai saludable de la platja d’Ocata
Juliol - Agost

L’autobús urbà municipal augmenta
el nombre de persones usuàries i
amplia el servei els caps de setmana
Ja estan en funcionament la pantalla i l’aplicació per a mòbils que informen
del recorregut i el temps d’espera

Ja es pot sa·
ber el temps
real d’espera
que falta fins
que arribi
l’autobús

l’11 de setembre, es continuarà amb
l’horari d’estiu, cosa que suposa que
tots els caps de setmana i festius
l’autobús urbà municipal funcionarà
de 10 a 15 h. Fins ara, aquest horari
només era hàbil durant l’estiu. Una

altra modificació a l’horari, a partir
de l’1 de setembre, serà que els dies
laborables el servei funcionarà de 7
a 22.30 h. Aquestes dues propostes
seran sotmeses a votació al Ple Municipal del 21 de juliol.

FESTIUS

A partir de
l’11 de setem·
bre, el bus
urbà també
circularà
els festius i
diumenges

· Més freqüència de pas en el tram de la
línia de la N-II (busos de la línia C-10)

· Informació de les línies
interurbanes en la web

PANTALLA

· Ara, el tram urbà de la C-10 a preu reduït

· Nova pantalla informativa
a l'estació del Masnou
r

rre

a

Ca

ud
Aving

A la para·
da del bus
davant
l’estació del
Masnou ja hi
ha la pantalla
informativa

Descarrega’t
l’aplicació aquí:

Moventis

· Servei de bus urbà els 365 dies de l’any

Informació en temps real:
· Amb l’app, tota la informació
de la línia al teu mòbil

La línia C-19 avança amb tu:
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Increment de persones usuàries
Fins a final de maig, el servei d’autobús urbà municipal va arribar als
59.347 passatgers, la qual cosa suposa un increment de 4.163 viatgers
respecte als 55.184 de l’any 2015.
Fins al moment, els mesos en què
s’ha registrat un nombre més alt de
persones usuàries han estat el febrer
(11.788) i l’abril (12.471). Segons el
regidor de Mobilitat, Quim Fàbregas,
“aquest increment en el nombre de
viatgers ens permet dir que el nou
servei ha tingut una bona acollida, i
que seguirem millorant el servei”.
A més a més, per al final de
l’estiu també s’han previst altres millores, com l’ampliació del servei els
diumenges i festius. Així, a partir de

APLICACIÓ

Carre

E

l servei d’autobús urbà
continua incorporant millores des de l’entrada en
vigor del nou conveni amb
l’operador de l’empresa Casas, a
finals del passat mes de desembre.
A començament del mes de juny, va
entrar en funcionament l’aplicació
per a dispositius mòbils que permet
que les persones que s’ho instal·lin al
telèfon mòbil puguin veure l’itinerari
de l’autobús urbà i de la resta de
línies interurbanes i saber el temps
real d’espera que els queda, localitzar les parades més properes, marcar
les parades i línies favorites i rebre
alertes que avisen quan l’autobús
estigui arribant a la parada. Amb el
mateix objectiu, al mes de juliol es
va instal·lar una pantalla informativa
a la parada del bus urbà de davant
de l’estació de Renfe del Masnou, on
es pot veure el temps d’espera per a
l’arribada de l’autobús urbà municipal, així com d’altres línies de Casas.

Est. Ocata

C19 - El Masnou
C10 - Mataró - Barcelona (per NII)

Ma
ig

Passe

Est. el Masnou

a Barcelona

www.moventis.es
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Les gestions per crear
el Punt solidari de distribució
d’aliments avancen a bon pas
Hi treballaran conjuntament les entitats del tercer sector i l’Ajuntament

Creu Roja guarda al seu magatzem els lots d’alimentació que es reparteix entre les famílies que es troben en situacions d’emergència.

C

reu Roja del Masnou, Alella i Teià; Càritas Parroquial
i la Fundació Temps i Compromís, les tres entitats
del tercer sector que actualment
realitzen tasques de distribució
d’aliments al municipi entre la
població en risc d’exclusió social,
treballen amb l’Ajuntament en la
constitució del centre de distribu-

12
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COL·LABORACIÓ

Treballen Creu
Roja, Càritas
i la Fundació
Temps i Com·
promís, amb
l’Ajuntament

ció d’aliments, el Punt solidari. Després de formalitzar la col·laboració
i de dissenyar les futures característiques de l’espai, ara es treballa
en la licitació d’un local que haurà
d’acollir aquest servei, ja que l’Ajuntament no en té cap que compleixi
els requisits necessaris. Segons les
previsions, podria estar en marxa a
finals del 2016 o principis del 2017.

SÒNIA HERNÁNDEZ

El Punt solidari respon a la necessitat manifestada pel Consell
Municipal de Benestar Social, que
va acordar l’any 2015 iniciar un treball conjunt entre les tres entitats
i l’Ajuntament. La gestió conjunta
per a un servei de distribució d’aliments ha de fer possible aquesta
optimització dels recursos que actualment l’Ajuntament i les entitats

Noemí
Condeminas

ja destinen, tant pecuniaris com
des de punt de vista de la tasca realitzada pels voluntaris i el personal de la Regidoria d’Acció Social.
A més a més, també s’ha previst
que el Punt solidari no sigui només
un espai de distribució d’aliments,
sinó que també proporcioni assessorament i formació en matèria
d’alimentació, d’economia domèstica o de gestió dels recursos.
Les tres entitats que participen
en el projecte i l’Ajuntament estan
funcionant com una taula de coordinació, duent a terme una experiència comunitària en benefici de la
ciutadania del Masnou. Es vehicularan mitjançant un conveni entre
les quatre parts els compromisos,
les funcions, l’aportació material o
els contactes amb proveïdors de
cada una de les parts, entenent
que l’Ajuntament és qui assumeix

Representants de l’Ajuntament i les entitats masnovines han visitat altres punts solidaris de Catalunya. A la imatge,
una visita al Prat.
la despesa econòmica del servei i
es responsabilitza de la gestió del
servei des de la Regidoria d’Acció
Social. Per poder dur a terme la
gestió i tenir una perspectiva global de tot el procediment, s’aplicarà un nou programari informàtic,
que també està en fase de licitació.

L’ANY QUE VE

El punt podria
estar en funcionament a
començament
de l’any 2017

Amb aquest, es farà seguiment de
cada sol·licitud per prestar amb
més eficiència el servei, ja que
després de l’informe fet des de la
Regidoria, es dóna data i hora per
poder fer la recollida d’aliments,
així com la participació a altres activitats que es duguin a terme.

SÒNIA HERNÁNDEZ

Fem Comunitat, “Ningú no n’ha
de quedar fora”
El Punt solidari ha de ser un revulsiu
en la canalització de l’esperit solidari dels masnovins davant la situació
complicada de moltes famílies. És
un veritable projecte transversal i
d’acció comunitària. El nou model
de distribució d’aliments promogut
per l’Ajuntament permetrà assolir els
nostres objectius. Calia aconseguir
una major justícia distributiva millorant l’equitat i eliminant les diferències de lots entre entitats, i oferir una
cistella bàsica d’aliments. També hem
volgut apostar per elevar el grau de
recursos administratius, informàtics
i logístics, cada vegada més necessaris per poder afrontar amb eficàcia
la creixent complexitat dels processos de control de gestió. No voldria
oblidar l’enorme gratitud que vull
manifestar en nom de l’Ajuntament
a les tres entitats que hi col·laboren.
Sense la suma del seu esforç i voluntariat no hauria esdevingut una
realitat. I vull encoratjar tots aquells
masnovins que hi vulguin col·laborar,
que s’adrecin a aquestes entitats, hi
sereu benvinguts. Cal que entre tots
“Fem Comunitat”.

CEDIDA

Regidora d’Acció
Social

La regidora d’Acció Social, Noemí Condeminas, va visitar el magatzem de Creu Roja, amb un voluntari.
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CONSELLS DE SEGURETAT PER A LA GENT GRAN
A casa

Al carrer

No obriu la porta de casa a desconeguts. Mireu sempre per l’espiell i feu
ús de la cadena de seguretat de la porta.
No doneu informació per telèfon. Desconfieu sempre de qui us digui que
heu guanyat un premi o un regal. Acostumen a ser un engany o una trampa.
Eviteu parlar amb desconeguts. No doneu cap informació a persones desconegudes. En cap cas doneu dades personals (adreça, número de telèfon...).
Demaneu sempre la identificació al personal de companyies d’aigua,
llum, gas o telèfon. No lliureu documentació amb dades de caràcter personal.
Procureu no acumular objectes de valor a casa. Oculteu la documentació rellevant (llibretes, talonaris, pòlisses, etc), especialment aquella que
contingui la vostra signatura.
Comproveu que les portes i finestres hagin quedat ben tancades en sortir
de casa i tanqueu la porta amb clau encara que sortiu poca estona.
Canvieu el pany de la porta si heu perdut les claus.
Procureu no deixar indicis de la vostra absència (plantes seques, bústia
plena, persianes baixades, etc). La roba estesa, persianes mig baixades o
l’activació d’un programador horari d’encesa de llums són mesures que indiquen que l’habitatge està ocupat. Demaneu a algú de confiança que tingui
cura de casa vostra mentre sou fora i deixeu-li un telèfon de contacte. No
comenteu davant de desconeguts la intenció de marxar el cap de setmana
o uns quants dies.

Si teniu algun dubte sobre qüestions de seguretat, la Policia Local
està 24 h al vostre servei, trucant als telèfons:

93 555 22 44 o 112

14
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No mostreu les joies. Cal que porteu les joies de manera discreta. No
és convenient portar-ne moltes. En cas de dur-les al coll, dissimuleu-les
sota la roba.
Vigileu quan surtiu de les entitats bancàries. No surtiu mai de les entitats bancàries ni dels caixers automàtics amb els diners a la mà. Procureu
anar acompanyat o acompanyada i no tragueu grans quantitats de diners.
Vigileu als caixers automàtics. Procureu fer-ne ús quan l’oficina estigui
oberta al públic. Eviteu utilitzar els caixers que estiguin al carrer.
Defugiu la venda ambulant. És il·legal i els productes que s’hi ofereixen
són de dubtosa procedència i qualitat. Us recomanem no comprar-ne per
evitar les estafes.
No accepteu cap regal, ni compreu res al carrer.
No feu cas de qui us digui que porteu el vestit tacat.
Controleu la bossa de mà. Porteu la bossa sempre en bandolera i pel
costat de les façanes dels edificis, ja que podeu patir una estrebada. Si
porteu bosses o cistells sense tanca, no deixeu dins el moneder.
Controleu la cartera. Eviteu portar la cartera a la butxaca del darrere dels
pantalons. Els millors llocs són les butxaques interiors. Si l’heu de portar
darrere, feu-ho amb el botó de la butxaca del pantaló cordat. Aneu amb
compte amb les empentes i les aproximacions sospitoses.
Tingueu compte a les cues. És un moment en què els carteristes aprofiten per intentar el furt. No porteu la motxilla a l’esquena ni deixeu cap
cremallera de la bossa oberta.
Porteu a sobre només el que necessiteu. Cal evitar portar objectes, claus
i documentació que no siguin imprescindibles. Eviteu portar plegats els diners, les claus i la documentació personal (DNI, targetes, carnets, etc.) i distribuïu-los en diferents espais (butxaques, bossa o motxilles, cartera, etc.)

COMUNITAT

La Policia Local
posa en marxa
el servei Vacances
segures
Per donar-se d’alta d’aquest servei cal
sol·licitar-ho mitjançant una fitxa que es pot
aconseguir al web municipal o bé a les
dependències de la Policia Local i a l’OAC.
Els establiments comercials interessats a
disposar del servei han d’informar-se’n a les
instal·lacions de la Policia Local.

ESCARLATA BLANCO

L

a Regidoria de Seguretat
Ciutadana, mitjançant la
Policia Local, posa en marxa
el servei Vacances segures.
L’objectiu d’aquesta prestació és
reaccionar de manera àgil i eficient
per poder agilitar les gestions en
els casos en què algú pateixi un
robatori o qualsevol altre incident a
casa seva mentre és de vacances. La
Policia Local del Masnou es posarà

OAC

en contacte amb l’interessat o amb
algun representant, per avisar-los.
Per donar-se d’alta d’aquest servei
cal sol·licitar-ho mitjançant una fitxa
que es pot aconseguir al web municipal o bé a les dependències de la
Policia Local i a l’OAC (Roger de Flor,
23). El document només serà vàlid
si qui el signa compleix els requisits
per fer-ho, és a dir que sigui persona
interessada com a propietari o in-

CAMPANYES EN MARXA
A L’OFICINA D’ATENCIÓ
CIUTADANA

RAPIDESA

L’objectiu
del servei és
actuar amb
rapidesa en
casos en què
es produeixi
un robatori

quilí o resident, i està correctament
identificada. Qualsevol altra petició
que no compleixi els requisits esmentats no serà admesa.
En el cas dels establiments
comercials interessats a disposar
d’aquest servei, cal que se n’informin a les instal·lacions de la Policia
Local, ja que hi ha una altra aplicació
específica per a comerços que funciona des de fa temps.

• Matrícula alumnat nou CFPAM, del 2 al 9 de setembre.
• El dia 14 de setembre, a l’OAC es donarà cita per a la renovació del DNI que es farà el dia 23 de setembre, a l’equipament
d’El Casinet (antiga ONCE) (carrer de Barcelona, núm. 5).
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EN PORTADA

La Festa Major Terra, Mar
i Foc clou amb una valoració
satisfactòria

La celebració d’enguany s’ha consagrat a l’aigua, que ha estat
el centre temàtic d’un bon nombre d’activitats

L

a Festa Major Terra, Mar i Foc va finalitzar el diumenge 3 de juliol. Llavors, es va posar el punt final a uns
dies de celebració en què es van dur a terme un bon
nombre de propostes en un programa de festes organitzat per l’Ajuntament i la Comissió de Festes. Les nimfes
dels elements essencials, que han donat forma a la llegenda
que ha servit els darrers dos anys com a fil argumental a la
celebració, han marxat fins l’any vinent. La regidora de Cultura, Neus Tallada, ha volgut destacar “la bona resposta que
han tingut els concerts programats, ja que han estat plens
de públic, que va quedar molt satisfet”. La regidora també
ha volgut agrair públicament la tasca feta per les entitats:
“moltes associacions han treballat molt perquè tot hagi anat
bé. Bona part del mèrit és seu. Per això, vull agrair la tasca
de totes les entitats i de la Comissió de Festes. Podem estar
molt contents tots plegats del desenvolupament de la Festa
Major. I ara, a començar a preparar la següent.”
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A la pàgina següent, d’esquerra a dreta i de dalt a baix:
- La Trobada de gegants va celebrar la XXX edició.
- Cerimònia de coronació de la nimfa de l’aigua, durant el pregó.
- El concert de Blaumut va tenir una gran resposta de públic.
- Los Mambo Jambo van portar ritmes de jazz i blues.
- Esmorzar al carrer de Sant Rafael.
- Al concurs de paelles a la plaça de Ramón y Cajal.
- L’espectacle infantil d’Ambäukatunabia, un moment especial de la Festa.
- Actuació del grup d’havaneres Els Cremats.
- El correfoc infantil i juvenil va reivindicar un altre dels elements essencials.
- El castell de focs va estrenar una nova ubicació: l’església de Sant Pere.
- El públic va tornar a ser fidel al concert de La Principal de la Bisbal.
- Concert de coral al Parc del Llac.
- S’hi va organitzar una cercavila per acomiadar la nimfa de l’aigua.
- La festa de l’escuma va ajudar a fer front a les elevades temperatures.
- Concert de la Coral Xabec a l’església de Sant Pere.
FOTOS: RAMON BOADELLA
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Can Ventura
des de 1964

Vedella, xai, pollastre, porc, embotits,
canelons casolans, pizzes artesanes,
fruits secs, llegums cuits, ous ecològics,

Pollastres ecològics (per encàrrec)

Horari: Dilluns, de 9 a 13 h.
Dimarts, dimecres, dijous, divendres
i dissabte, de 8 a 13.30 h.
Els divendres també obrim a la tarda,
de 17 a 20 h
Carrer Roger de Flor, 43
Pg. Romà
Fabra, 18 - El Masnou
Telèfon 93 555 01 88 · info@restauranteorfila.es
Tel. 93 555 73 95
www.restauranteorfila.es

Tots els tractaments
i les últimes tecnologies

Odontologia

Fisioteràpia

· Ortodòncia
· Odontologia conservadora
· Endodòncia
· Periodòncia
· Estètica dental
· Pròtesis dentals
· Implants dentals
· Odontopediatria
· TAC dental

· Gimnàstica hipopressiva
· Fisioteràpia esportiva
· Reeducació del sòl pèlvic
· Preparació pre i postpart
· Incontinència urinària
· Pilates

(Finançament a 12 mesos
sense interessos)

Cita previa
per Whatsapp
645 840 247

Bones
vacances!

Pg. Romà Fabra, 31 - El Masnou - T. 930 084 154 - www.clinicafio.com

Eliminación de manchas de la piel con láser
Antes

Después

Medicina Estètica Masnou
Dr. J. Albareda
Dr. Francisco Mora
Raquel Moruno

...sabes que eliminan tatuajes?

...y también eliminan otras manchas

DEPILACIÓN DEFINITIVA
CON LÁSER DE DIODO

C/ Amadeu I, 32B
El Masnou

Tel. 93 540 18 71
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...me enteré que también eliminan hongos de las uñas ...también eliminan pequeñas varices o arañas vasculares

SALUT PÚBLICA

Continua el Pla Integral
de Control per lluitar
contra el Mosquit Tigre
A l’estiu i en època de vacances cal tenir una cura especial per no propiciar
acumulacions d’aigua que provoquin la proliferació de larves

E

La propagació de
malalties com el Zika
obliguen a vigilar
més la proliferació
de l’insecte.

CEDIDA

n un moment en què s’ha
produït una certa alarma
social per la propagació de
malalties com el Zika –que a
més de provocar malestar divers pot
arribar a ser la causa de microcefàlies o de la síndrome Guillain-Barré,
una malaltia autoimmune que ataca
el sistema nerviós–, l’Ajuntament recorda la importància de dur a terme
mesures de control que impedeixin
la proliferació del mosquit tigre, que
pot transmetre aquesta malaltia,
entre d’altres.
Des de l’Ajuntament, s’estan realitzant diverses actuacions emmarcades en l’anomenat Pla Integral de
Control del Mosquit Tigre. Com cada
any, ja s’han iniciat els tractaments
contra les larves de mosquit als embornals del municipi que retenen aigua i que, per tant, poden ser punts
de cria del mosquit tigre. S’han
programat dos tractaments més per
als propers mesos, que podrien ampliar-se, ja que es realitzaran tantes
aplicacions com siguin necessàries
per aconseguir un bon control
d’aquest tipus d’embornals.
També s’han realitzat nombroses
inspeccions, tant als espais municipals com a dins d’habitatges particulars que tenen jardí o pati, i s’ha fet
difusió a les empreses i establiments
de risc sobre les mesures de prevenció i control. Segons dades del
Servei de Control de mosquits del
Baix Llobregat, entitat especialista
i capdavantera en l’estudi i control
del mosquit tigre, el 80 % del punts
de cria es troben a dins dels habi-

Mesures de prevenció quan
marxem de vacances
• Traslladeu a l’interior de la casa tots els objectes que normalment estan a l’aire lliure i podrien acumular aigua si
plou.
• Netegeu els desaigües i les canaleres de fullaraca i residus
per assegurar l’evacuació correcta de la pluja que pugui
caure durant l’estiu.
• Reviseu totes les àrees d’exterior i especialment sota la
vegetació frondosa per detectar objectes, brossa i recipients que hagin quedat abandonats.
• Reviseu els forats dels arbres on s’acumula l’aigua de la
pluja i reompliu-los amb sorra.

tatges particulars. Per aquest motiu,
l’Ajuntament disposa d’un servei
d’assessorament gratuït als domicilis
particulars que segueix essent molt
efectiu per localitzar i eliminar els focus de cria a domicilis particulars.
L’Ajuntament continua demanant la col·laboració ciutadana,
sobretot en aquesta època de vacances en què nombrosos patis i jardins
ofereixen una varietat d’hàbitats
adequats per a les larves dels mosquits i queden abandonats durant
els mesos de major proliferació de
l’insecte. Si no s’han pres les precaucions adients, en tornar de vacances
és possible trobar el jardí envaït per
mosquits tigre.
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CULTURA

El Ple de Riure retroba
vells amics en la seva
vintena edició

PLE DE RIURE

Una exposició recordarà els moments més especials
de les dues dècades en què s’ha fet el Festival

Una de les edicions en què el Festival es va fer al Pati del Casino.

E

l Festival Internacional de
Teatre Còmic Ple de Riure
arriba a una de les seves
edicions més especials: la
vintena. Per tant, entre el 19 i el 23
de juliol, els carrers, places i platges
de la vila tornaran a ser ocupades
pel teatre còmic i de carrer, buscant
el somriure i la rialla de tothom,
però també hi haurà espai per fer la
mirada enrere i fer balanç del que
han estat aquestes dues dècades
de Festival. Quant a la programació,

una formació coneguda del públic
masnoví, l’Always Drinking Marching
Band, en serà la banda oficial. També
hi haurà el segell del Masnou amb
la LACAM, la companyia d’artistes
establerts al Masnou. No hi faltaran,
tampoc, altres cites habituals com la
Companyia del Foc. Altres companyies que hi actuaran són Xirriquiteula,
Vaques, Teatre Mòbil, Circ Vermut,
15feet6, Las XL, Circo Pitarga i Paki
Paya. Però la proposta més especial
d’aquesta edició serà la gala Ple de

PALLASSOS

El 21 de juliol
es reuneixen
alguns dels
pallassos més
populars a
l’Espai Escènic

Pallassos, on Toni Albà, Tortell Poltrona, Marcel Gros, Pep Callau i Claret
Clown recordaran el seu pas pel festival. Serà a l’Espai Escènic Ca n’Humet,
el dijous 21 de juliol.
Al llarg de la seva història, el Ple
de Riure ha generat una gran quantitat de moments memorables, alguns
dels quals prendran forma en una doble exposició a la Casa de Cultura i el
camí Ral, durant els dies del Festival.
Consulteu-ne tota la programació
a www.plederiure.cat
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•

Oftalmologia: Dr. Joaquín Mauricio

•

Osteopatia: Sr. Juli Bustos

•

Ginecologia: Dr. Vicenç Díaz de Brito,
Dra Gisela Palomar i Dr. Cristian Rios

•

Cirurgia general i de l’aparell digestiu:
Dr. Jordi Comajuncosas

•

Psiquiatria: Dra. Gloria Cruceta

•

Podologia: Sra. Marta Gómez

•

Medicina general / Geriatria:
Dr. José Mª Cuartero

•

Anàlisis clíniques: Laboratori Echevarne

•

Reeducacions psicopedagògiques:
Sres. Núria Estragués i Anna Mauricio
Reeducació en necessitats educatives
especials (NEE) · Reeducació en escriptura /
Disgrafia (trastorn del gest gràfic)

Textil publicitari
i regal promocional
Brodats i serigrafia · Roba laboral · Importacions

prendes tèxtils samarretes polos gorres
bosses d’esport motxilles necessers
moneders articles d’electrònica usb
estacions meteorològiques articles
de viatge maletes paraigües neveres
accessoris de vi obridors copes
dencantadors glaçoneres articles de
platja tovalloles pales pilotes inflables
articles per als infants calculadores
articles d’escriptura bolígrafs llapis
calendaris llibretes ceràmica agendes
accessoris per a la llar articles de Nadal

C/ Navarra, 58 - El Masnou - Tel. 93 540 75 42
www.agoraclinicmaresme.com

pollastres a l’ast
menjars preparats
begudes
llaminadures
gelats

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

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

TOT PRODUCTES
ECOLÒGICS

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

MERCAT MUNICIPAL. Parades 27 i 28

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

CULTURA

El Fascurt rep
més de 3.000 visitants
Al Festival han competit 800 treballs i ha reunit un bon nombre
de professionals dels equips dels curts projectats
El festival de curtmetratges Fascurt, organitzat per l’associació AKONGA, Acción kon ganas, amb la col·laboració de l’Ajuntament, ha
dut a terme la seva 14a edició entre el 7 i el 9 de juliol. Segons l’organització, aquesta fita ha posat de manifest que cada any creix
el prestigi del festival i el suport que rep per part de la població masnovina. Una xifra rècord en els treballs rebuts per competir
en les diferents categories (800 curts), s’ha vist acompanyada d’un altre nombre elevat: més de 3.000 visitants, entre els quals s’ha
comptat amb una abundant assistència de directors i membres dels equips dels treballs projectats. Igualment ben rebudes han estat
les actuacions dels DJ. L’associació AKONGA ha assegurat sentir-se molt satisfeta amb els resultats i ha agraït el suport del poble.

Palmarès de la 14a edició del Fascurt
Millor curt de ficció:
En la azotea, de Damià Serra
Menció especial del jurat:
Y mañana Navidad, d’Héctor Rull

Millor curt d’animació:
Down by love, de José Corral
Menció especial del jurat:
Amore d’invierno, d’Isabel Herguera

Millor uncercurt:
You will fall again,
d’Álex Pachón

Premi del públic:
Timecode,
de Juanjo Giménez

FASCURT

Les projeccions a la
platja són un dels
principals atractius
del festival.
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ENTREVISTA

Mònica Regàs

Quin és el seu primer record
del Masnou?
La meva mare, Anna Maria Yglesias,
va venir a París a veure’m –no venia
gaire perquè no em volia molestar.
Va venir un hivern i em va dir: “He vist
una casa i me la vull comprar”. Havia
anat a dinar a casa d’un ex-xicot seu,
que li havia dit que una casa al costat
de la seva estava per vendre. La meva
mare la va veure i va dir: “és meva”.
Va ensenyar-me els plànols i tot. Jo
vaig venir per Nadal i vaig pujar a la
terrassa i vaig veure el sol, arribant de
París, i vaig dir: “el que vulguis, ens hi
quedem”. Era molt bonica, una típica
casa indiana. Això va ser al 83 o al 84.

Comissària d’art
i productora audiovisual

SÒNIA HERNÁNDEZ

Els seus pares havien estiuejat
al Masnou, no?
El meu pare estiuejava a Tiana i, de
fet, quan va començar a córrer amb
motos, va començar a veure gent del
Masnou, sobretot amb un grup en
què hi havia el masnoví Piti Millet.
Crec que van començar a córrer en
moto junts i em sembla que feien
moltes festes al Casino. La meva mare
i els seus germans corrien amb l’Ossa;
mentre que el meu pare corria amb
Impala, crec que el Piti també. L’Ossa
era de la família de la meva àvia, els
Giró de Badalona. Una família molt
rara, que eren espiritistes. Els meus
pares es van conèixer per les motos, i
venien molt aquí.

A la seva casa del Masnou, Mònica Regàs es recupera de l’estrès de París.

Assegura que no sempre és còmode portar un cognom tan conegut a Barcelona com és Regàs. Filla d’Oriol Regàs –un personatge
clau en la vida cultural i de l’oci de la capital catalana a les últimes
dècades del segle XX– va marxar a París per estudiar i s’hi va quedar perquè es va enamorar de la ciutat. Igualment, Mònica Regàs
(Barcelona 1964) es va enamorar de la casa que ara és la seva
segona residència al Masnou. Ha recorregut diverses ciutats amb
la mateixa passió que ha passat per diverses disciplines culturals,
per això afirma que li agrada sentir-se sempre una estrangera.
Només se sent a casa quan una conversa li interessa de veritat i si
en pot aprendre alguna cosa, com als documentals en què treballa
a la productora audiovisual que posseeix amb el seu marit a París.
24
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En una època d’efervescència
de l’estiueig al Masnou.
Jo no havia nascut, és clar, però em
va explicar Piti Millet que a l’alberg
de joventut per a estrangers hi havia
moltes turistes i que el meu pare era
molt bon “caçador”. Això no té res a
veure amb la meva mare, és clar. He
vist moltes fotos, però no en sé gaire
més cosa. Jo vaig arribar al Masnou
molt tard.
I com era el Masnou quan hi va
arribar vostè?
El Masnou de quan vaig arribar no
té res a veure amb el que hi ha ara.
Hi havia un port de pescadors, un
bar amb un terrat que feien salsa els
dissabtes... El port encara no estava
construït, estava davant de Barcelona, però alhora llunyíssim, i sempre
m’ha quedat aquesta sensació que és
un lloc com d’exploració per a mi. Em
sento com a l’estranger. Jo sempre
dic que sóc estrangera a tot arreu.
Al Masnou exploro i hi descobreixo
coses sempre.

Què ha descobert?
Quan vius a París, la vida és bastant
histèrica i la gent és molt antipàtica,
i tot va molt de pressa. I quan arribo
al Masnou és com fer un curs de ioga,
vaig al súper i espero que la gent
expliqui coses. Avui en un restaurant
explicaven com un pare havia mort
a la taula, i eren dues germanes que
estaven servint. En una situació així
no pots dir que tens pressa, tothom
parlava d’això. No pots interrompre
una conversa així. Per a mi, això és el
Masnou, quan arribes de París per a mi
és molt insòlit. Faig vida de poble, que
tot és molt més lent. Això m’agrada
molt.
Quan i per què va marxar a París?
A l’octubre farà 34 anys. Vaig marxar
perquè volia estudiar Etnologia i només podia anar a Madrid o a París. El
meu pare em va explicar que li vaig
trucar quan tenia 18 o 19 anys i li vaig
dir: “Oriol, que m’he enamorat”, i quan
em va preguntar de qui, li vaig dir que
de París. Després ja hi fas la teva vida i
ja t’hi quedes.
Primer es va dedicar al món
de l’art.
Vaig anar a estudiar Etnologia, però
estaven tancades les inscripcions a la
Sorbona. I em van enviar a Nanterre, i
allà em van dir que podia entrar a Historia de l’Art i al tercer any podria anar
a Etnologia, però ja em vaig quedar a
Història de l’Art.
No era vocacional?
No, en absolut. Però em va agradar
molt.
Què recorda de la seva dedicació
a l’art?
Vaig fer Història de l’Art, un any de
cinema i després un màster de comissariat, a Grenoble, que era la primera
escola de comissaris a Europa. I després vaig estar dos anys a la Fundació
Miró, a l’espai 13, i un tercer any, al
2002, també. Em va apassionar. Molts
dels meus amics són d’aquesta època,
són uns artistes que vaig exposar o
que vaig conèixer.
De què se sent més satisfeta
d’aquella època?
Per exemple, de l’exposició de Raimond Chaves, que és un artista que
ara té bastant d’èxit. Jo li vaig organitzar la primera exposició i estic molt
orgullosa d’això. Era una exposició
preciosa, amb uns volcans dels quals

“Quan arribo
al Masnou és
com fer un
curs de ioga,
vaig al súper
i espero que
la gent ex·
pliqui coses”
“Al Masnou
em sento
com a es·
trangera,
és un lloc
d’exploració,
sempre hi
descobrei·
xo coses, i
m’agrada”

sortien cançons. Va fer tot un recorregut, com un paisatge, a l’Espai 13, amb
Blanco de España, i vam deixar tota la
Fundació plena de Blanco de España.
Les senyores de la neteja estaven molt
enfadades amb nosaltres, però va ser
una experiència increïble. Va tenir
molt d’èxit, a la gent li va entusiasmar.
Això va ser al 1994 o 1995. M’encanten
tots els artistes que vaig exposar, però
aquest va ser una experiència vital
molt maca.
I, ara, com veu l’art a Catalunya?
Ara ja no hi estic tan ficada, però ha
evolucionat moltíssim. Llavors era
molt més provincià. Sempre em fa
l’efecte que a Barcelona la gent no es
mou gaire, en general, tot i que hi ha
persones que sí que es mouen. Barcelona és una ciutat que dóna una vida
molt còmoda, i aquesta vida no crec
que sigui gaire bona per a la creació, si
em puc permetre dir-ho.
I perquè es va passar al documental?
Jo volia fer la tesi sobre L’Home amb la
càmera, una pel·lícula de Dziga Vértov,
relacionada amb el constructivisme
rus, i de fet el meu professor em va dir
que havia d’estudiar rus. El rus és complicadíssim, el vaig estudiar un any,
i vaig fer cinema per poder saber de
què parlava. Al final, vaig deixar el cinema, el rus, la tesi doctoral i tot, i vaig
fer el curs de comissariat. I després
vaig conèixer el meu marit, Christian
Paureilhe, i vam començar a treballar
junts.
Junts tenen la productora Nord
Sud Productions
Fem pel·lícules sobre col·lectius que
són laterals, no marginals exactament,
sinó laterals. I fem molta immersió en
aquests col·lectius. És un treball, de fet,
quasi d’etnologia. No gaire científic,
però és veure com conviuen diferents
grups de gent i com funcionen. I, finalment, amb la perspectiva que tenim
ara, veiem que sí, que a totes les pel·
lícules que fem tracten una mica sobre
això, tot i que són molt diferents.
Quines tasques concretes fa a les
pel·lícules documentals?
Faig guió, producció, localització,
ho faig més o menys tot, excepte dirigir
el càmera. El Christian té una visió més
global, jo anticipo molt, de fet treballo
molt amb els protagonistes perquè,
un cop estiguin filmant, s’expressin bé.
Sovint treballem amb gent que no es-

tan gaire acostumats a expressar-se ni
davant ni darrere de la càmera.
Què ha après, d’aquest documentals?
Que la gent més diferent de mi o més
oposada sempre és interessant. Tothom
és interessant. Ara estem fent un projecte molt bonic, de 52 minuts. És per a
la televisió, sobre un club de futbol que
va arribar a la perifèria de París al 1909,
en el moment en què s’hi van establir
les fàbriques metal·lúrgiques. Les dues
històries van paral·leles, és una ciutat
que ha estat comunista des del 1945
fins al 2014. Hem estat veient una gran
quantitat d’excomunistes, homes que
van fer cinc anys de vaga, per exemple.
Va ser molt curiós, molt divertit.
El documental no acostuma a ser
un producte de masses, sinó que
s’associa a gent d’un determinat
nivell cultural o amb inquietuds.
A França és diferent?
No, passa el mateix. El que passa és
que el documental és una manera de
reflexionar sobre la memòria i sobre
el present. Una persona, l’altre dia, a
la Societat d’Autors, deia que l’efecte
de poder reflexionar sobre la memòria
és el que et permet poder avançar.
Havent digerit tot el que està passant,
tot el que ha passat és quan pots anar
cap al davant. Fem documentals que
no són gens intel·lectuals. A França, hi
ha una tendència documental quasi
pedant, hi ha gent que es pren massa
seriosament a si mateixa.
Encara descobreix racons al
Masnou?
Sí. Tinc un amic escriptor que em va
recomanar un escriptor del Masnou.
Llavors va ser quan vaig descobrir que
no només per a mi el Masnou és un
lloc estrany, sinó que també hi ha altra
gent que ho troba estrany. Vaig pensar que això és com Macondo, és un
poble infinit. El Masnou va cobrar una
dimensió molt més que literària, més
imaginativa, i em va agradar molt.

Què li falta al Masnou?
Li falten peixos, al mar.
Què li sobra?
La carretera nacional.
Què destacaria?
La gent és molt afable. El meu fill se
sent completament integrat. Té molts
amics, i a tots els barris. Per a ell sí que
el Masnou és un poble de la infantesa.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Imatges del record
Ballada de gegants i capgrossos amb motiu de la Festa
Major del Masnou de l’any 1979. Posteriorment, en aquest
descampat es va construir la plaça de Ramón y Cajal.
Imatge d’autoria desconeguda. Número de registre: 2.408.
Procedència: Arxiu Històric Municipal del Masnou

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.

L Í N I A D I R E C TA
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

M agraden els estius al Masnou quan s’allarguen les nits a
les guinguetes de la platja.... Marc Garcia

El Masnou a les xarxes
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Jun 25
Agafeu forces que la nit serà llarga. Avui actuen @blaumut @
LosMamboJambo @guillemilkyway a la #FMelMasnou2016
pic.twitter.com/Bfk6iq6PaM
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Jun 27
Felicitem a la masnovina @SMasPodium i a @
PBarceloPodium. Són campiones del món! #elmasnou #vela
pic.twitter.com/sKJB9VN2uh

NO M’AGRADA

No m’agrada que en lloc de substituir les peces que falten
hi hagin fet una mà de pintura. Jan Puig López

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Jun 28
Aquesta nit, la #FMelMasnou2016 continua després dels
focs amb @animalgrup i @LALOCAHISTERIA
pic.twitter.com/NcA2NwpcBT
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Jul 4
La judoka masnovina, @MireiaLapuerta, ha assolit el títol
europeu cadet en la categoria de -44 kg. Enhorabona!
pic.twitter.com/hexdw4Pu8Z
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Jul 5
El @FascurtFestival celebra la seva 14a edició entre el 7 i el 9
de juliol #elMasnou #Fascurt2016
bit.ly/29fPCOm
Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Jul 12
Ja podeu seguir totes les novetats del festival @plederiure
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ENTITAT

CLUB NATACIÓ EL MASNOU (NEM)
Joaquim Grañén

CLUB NATACIÓ EL MASNOU

President

Membres del club a la piscina del Complex Esportiu Municipal.

El Club Natació el Masnou (NEM) va
ser fundat l’any 1990. El seu objectiu
és educar els nens i les nenes en els
valors de l’esport, tot preparant-los
per nedar a un nivell alt i, si escau,
competir en natació. El més important per a l’entitat és la formació:
esforç, sacrifici, companyonia són
valors de l’esport, però alhora són
importants en la vida de qualsevol
persona.
Aquest estiu tanquen una temporada peculiar, ja que les obres al
Complex Esportiu Municipal han
comportat un descens del nombre
de socis i nedadors. Enguany han
tingut 77 nedadors, però l’objectiu
de cada any, i que esperen aconseguir la temporada vinent, és tenir
entre 90 i 100 nedadors.
El club competeix a les lligues
catalanes que organitza la Federació
Catalana de Natació en les categories prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, junior i absoluta. A més a més,
organitzen el tradicional Torneig de
Sant Pere (al 2016 no ha estat possible per les esmentades obres, però
asseguren que tornarà l’any vinent)
i la Travessa del Port, que el 2015 va
ser guardonada com a millor esdeveniment esportiu de l’any. Aquesta
és l’activitat estrella del club, que

ja és un esdeveniment social que
uneix els socis del club, els diferents
clubs esportius del Masnou i nedadors de tot Catalunya.
També organitzen entre 4 i 5 clínics durant l’any, adreçats a aspectes
concrets de la natació, com la tècnica, l’apnea, les aigües obertes, etc.
Precisament, el club ha assessorat
l’Ajuntament per a la creació del canal de natació en aigües obertes en
els aspectes tècnics i ara volen que
el canal tingui una bona ocupació i
sigui útil per al poble.
Com a objectius més propers, el
club vol recuperar el centenar de nedadors. En termes esportius, millorar
els resultats del club en les lligues
catalanes, classificar cada any i de
forma regular algun nedador per a
les finals dels Campionats de Catalunya i participar en les categories absoluta i màster en competicions d’aigües obertes i en la recent creada
Copa Catalana Màster en piscina. Per
a un club petit com el NEM, sempre
que poden classificar algun nedador
per a les finals dels Campionats de
Catalunya és una fita important.
Els darrers anys ho han aconseguit
dues vegades: el 2014, amb en Martí
Conesa i aquest 2016, amb en Luca
Pogliano.

Quins beneficis aporta un club com aquest?
És només per a les persones que vulguin
competir en natació?
El NEM dóna sortida, per un cantó, als nens i nenes que,
acabats els cursets de natació que organitza l’Ajuntament,
desitgen millorar de forma important el seu nivell i, si es
dóna el cas, arribar a competir. Per altra banda, estem
intentant donar cabuda a adults que vulguin millorar
també el seu nivell, sigui per competir o simplement
per nedar més bé. Per tant, donem sortida també a tots
aquells nedadors del municipi que fins ara havien d’entrenar pel seu compte i que ara poden entrenar en grup
i amb la supervisió d’un entrenador.
Com valora el nivell de la natació al Masnou?
Des del punt de vista del NEM, nosaltres som un club modest. Heu de tenir en compte que no disposem d’instal·
lacions pròpies com els grans clubs sinó que utilitzem
només alguns carrils de la Piscina Municipal durant unes
hores al dia. Això fa que ens mantinguem al nivell de
clubs de similars característiques, entre les posicions 65 i
70 dels prop de 85 clubs que hi ha a Catalunya.
En la vessant social, la piscina del Masnou s’està quedant
una mica petita per a la nostra població, però la tradició i
l’afició de molts masnovins i masnovines hi és i es reflecteix en la quantitat de gent que podeu trobar a la piscina
a qualsevol hora del dia. Creiem que amb el nou grup
Màster que hem creat i el nou canal d’aigües obertes el
nivell pujarà.
Quina relació manté el club amb la resta
d’entitats del municipi?
La relació amb els altres clubs és bona. El Masnou és un
poble gran, però al final molts de nosaltres ens coneixem
i tots tenim algun familiar que juga a futbol, bàsquet o fa
judo, per posar alguns exemples. Ja fa un temps que, amb
altres presidents, estem parlant de dur a terme alguna
activitat conjunta entre clubs: una jornada multiesportiva
o algun esdeveniment que interrelacioni els esportistes
de les diferents modalitats. Ens costa concretar, però no
falta gaire perquè en sentiu a parlar!

Com podeu contactar-hi:
natacioelmasnou@gmail.com
http://natacioelmasnou.wordpress.com
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TRIBUNA POLÍTICA

Com és habitual, aquesta secció ofereix l’opinió dels diversos grups municipals
que formen el consistori. Als set grups municipals es dedica el mateix espai i se’ls
demana un text amb les mateixes característiques. Aquí es publica el que cada
portaveu municipal ha fet arribar al Departament de Comunicació.

Sílvia Folch
Portaveu del
Grup Municipal
d’ ERC-AM-MES

Responsabilitat en la gestió
Des del juny del 2011, des d’ERCAcord pel Masnou hem assolit la
responsabilitat de la gestió dels
recursos humans de l’Ajuntament
del Masnou i, des de fa un any amb
l’assoliment de l’Alcaldia, també la
gestió directa de la Policia Local.
Una actuació que s’ha basat en la
modernització de la gestió interna

Eduard
Garcia
Portaveu del
Grup Municipal
de CiU
2015-2019. Any I
El passat més de juny es va complir el
primer any de l’actual mandat, en què el
grup municipal de CiU va decidir formar
govern amb ERC-AM-MES, per donar continuïtat als projectes i la tasca iniciada en
el període 2011-2015. Tal com explicàvem
llavors, la nostra entrada al nou Govern,
encapçalat per un alcalde d’ERC, naixia
des de la responsabilitat. Responsabilitat
per donar estabilitat al Govern Municipal i,

Frans Avilés
Portaveu del
Grup Municipal
de Ciutadans

Oïdes sordes al poble
Un nou exemple de com els governants es desentenen de la voluntat
de la població quan aquesta no respon al seu pla d’actuació el tenim
en la recollida de signatures per
aconseguir que al Masnou tornem
a tenir fira d’atraccions. Una vegada
més, els veïns han passat al davant i
han hagut d’organitzar-se per recollir
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fonamentada en el rigor, la dedicació i la proximitat, amb compromís
i exigència en el treball: tecnificació
de la plantilla, aprovació del nou
acord de condicions dels treballadors i les treballadores municipals,
de protocols de formació, d’un
protocol contra l’assetjament laboral, regulació de la jornada anual,
nou quadrant de la Policia Local…
Aquests han estat, entre d’altres,
objectius assolits.
Entre aquestes millores també
s’ha dut a terme un procés de funcionarització, ja que la plantilla de
l’Ajuntament del Masnou, com a
molts ajuntaments del nostre país,

es trobava àmpliament laboralitzada i això en dificultava la gestió administrativa, ja que hi ha funcions
que han de ser desenvolupades
obligatòriament per personal funcionari.
La denúncia presentada pel
portaveu del Grup Municipal Socialista sobre aquest tema no té cap
fonament jurídic sòlid, i així ho hem
volgut deixar clar en una nota explicativa. Tot això, a més, coincideix
“casualment” amb canvis a la Policia
Local, que en els darrers temps estan
permetent unes millores considerables i un elevat grau de compromís
per part d’aquest cos.

En política no s’hi val tot, i en aquest
cas sembla que es posen per davant
els interessos personals intentant fer
el màxim soroll possible i amb mètodes que violen la intimitat de les
persones, com el fet d’anar pels despatxos gravant les reunions o amb
actituds de prepotència masclista.
El xou i l’espectacle no han format mai part de la nostra manera de
ser ni de treballar. Conscients que tenim encara molta feina a fer, la farem
pas a pas i, com sempre, amb rigor,
dedicació i proximitat.
Us desitgem que passeu un bon
estiu i que agafeu energies per al
proper curs!

per tant, al Masnou. Cal recordar que, fruit
dels resultats electorals, aquesta és l’única
possibilitat de formar govern amb dues
forces; qualsevol altra combinació n’hagués necessitat tres o quatre. Aquest any, han
passat moltes coses, en l’àmbit local, nacional i estatal. I no cal dir com han acabat
algunes; només cal mirar el cas de l’Estat
espanyol, sotmès a una situació d’incertesa i inestabilitat que encara s’arrossega
malgrat haver repetit les eleccions en no
haver estat possible formar govern després
de les realitzades el mes de desembre de
l’any passat i que van provocar la convocatòria d’unes noves eleccions que, avui
dia, encara no han cristal·litzat en un nou
govern.
Tornant al Masnou, l’acord amb ERCAM-MES ha de permetre el desenvolu-

pament de pràcticament la totalitat del
nostre programa electoral: seguir amb les
polítiques socials engegades el mandat
passat, mantenir l’equilibri pressupostari
i créixer econòmicament i responsable.
Alguns dels projectes iniciats el mandat
passat, com el Parc Vallmora i el Complex
Esportiu, no només s’acabaran properament, sinó que es veuran complementats
amb fases posteriors. De la mateixa manera, esperem també aviat poder fer realitat la reforma dels jardins de Can Malet,
la creació de corre-cans o el pas soterrat
del carrer Brasil, que ha de suposar també
l’eliminació de barreres arquitectòniques
i la comunicació del poble amb la platja.
L’aposta per la millora dels espais públics
segueix endavant amb una inversió prevista de 500.000 € anuals per a la millora

i conservació de vials i voreres, així com
les millores ben visibles, implementades
ja a la platja enguany, com han estat les
noves passeres instal·lades o millores en
el mobiliari.
Tot això, convivint amb un pla d’acció
social i la implementació de mesures per
ajudar els més necessitats, com la posada
en marxa d’un punt solidari o la continuïtat
en el suport municipal a la cultura i l’esport.
Després d’aquest primer any, doncs,
podem fer un balanç moderadament optimista, si bé caldrà seguir treballant per
arribar a bon port a final de mandat, en
compliment del nostre programa electoral i del Pla d’Actuació Municipal, per tal de
no defraudar aquells qui ens van fer confiança. Això, però, no dependrà només de
nosaltres.

signatures i demanar a l’Ajuntament,
que és el de tots per molt que el Govern municipal s’obstini en el contrari, que al Masnou tornem a tenir
els famosos cavallets, autos de xoc i
altres atraccions que fan les delícies
de nens i no tan nens quan arriba la
Festa Major. Des de Ciutadans estem
al costat d’aquestes iniciatives de la
gent, que només aspiren a donar resposta a una tradició que, incomprensiblement, els governs dels últims
anys han fet desaparèixer, allò que
no passa en cap població veïna, on
estan més obstinats a promocionar
la fira d’atraccions que a fer-la desaparèixer. Aprofitem per desitjar-vos a

tots un feliç i profitós estiu. Tornarem
amb energies renovades.

a tener los famosos caballitos, autos
de choque y otras atracciones que
hacen las delicias de niños y no tan
niños cuando llega la Fiesta Mayor.
Desde Ciutadans estamos al lado de
estas iniciativas de la gente, que solo
aspiran a dar respuesta a una tradición que, incomprensiblemente, los
gobiernos de los últimos años han
hecho desaparecer, lo que no pasa en
ninguna población vecina, donde están más empeñados en promocionar
la feria de atracciones que en hacerla
desaparecer. Aprovechamos para desearos a todos un feliz y provechoso
verano. Nos vemos a la vuelta con
energías renovadas.

Oídos sordos al pueblo
Un nuevo ejemplo de cómo los gobernantes hacen oídos sordos a la
voluntad de la población cuando ésta
no responde a su plan de actuación lo
tenemos en la recogida de firmas para
conseguir que en El Masnou volvamos
a tener feria de atracciones. Una vez
más los vecinos han ido por delante y
han tenido que organizarse para recoger firmas y pedir a su Ayuntamiento,
que es el de todos por mucho que el
Gobierno municipal se empeñe en lo
contrario, que en El Masnou volvamos
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Màxim
Fàbregas
Portaveu del
Grup Municipal
d’ICV-EUiA-E
Ha passat un any!
Doncs sí, ja ha passat un any des de l’arribada
del nou Govern municipal i volem fer balanç
de la seva actuació.
Un balanç –difícil de fer amb 2.050 caràcters– que és subjectiu, però que recull
realitats evidents i constatables. Ja fa un any
que el Masnou té nou Govern municipal, nou
alcalde i noves polítiques.
Un Govern sense gaire iniciativa, gens
innovador i que actua seguint fidelment les
ordres d’un alcalde que intenta ser a tot arreu,

Ernest Suñé
Portaveu del
Grup Municipal
del PSC-CP

Denunciats el Sr. Jaume Oliveras
i la Sra. Sílvia Folch davant
la Fiscalia Anticorrupció
El plenari del passat 21 de juny
serà recordat per la sortida de
to del Sr. Alcalde, que va perdre
els papers i va intentar expulsar
aquest regidor de la sala. Aquesta actitud prepotent i impròpia

Federico
de las Heras
Portaveu del
Grup Municipal
del PP

Millora en recorreguts saludables
Passo l’escrit al meu company, Antonio
Marset, qui, amb el seu bon judici, repassa temes que ens preocupen a tots.
“Avui em deixen escriure, i ho
aprofitaré per fer algunes reflexions
que preocupen i ocupen el Partit Popular del Masnou.
1. Ens entossudim a fer difícil allò fàcil. S’han de complir les lleis perquè la
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inicialment amb cara amable, però que, com
s’ha vist en diverses ocasions, canvia bruscament quan les coses li van mal dades, i unes
polítiques, que de noves no tenen res, pretesament participatives però que, en realitat,
tenen com a únic objectiu la recerca del vot.
Per a ICV-EUiA el resultat és clarament
decebedor: el Masnou d’avui no és millor que
el Masnou de fa un any.
Sí, tenim una nova empresa de recollida
de brossa i de neteja de carrers; però, encara que cada any ens costa prop de 2 milions
d’euros, els carrers continuen igual o més
bruts que fa un any i la recollida de brossa,
amb contenidors plens a vessar amb massa
freqüència, no va bé.
I la jardineria? Paguem més de 440.000 €
anuals i hi ha coincidència en la ciutadania
en què els nostres parcs i jardins deixen molt
a desitjar.

I els carrers? Sí, hi ha trams que s’han tornar a asfaltar (no sabem amb quin criteri)
però, al mateix temps, al Masnou continua
havent carrers sense urbanitzar.
Les polítiques socials són clarament
insuficients i segueixen sense donar solució als problemes de moltes famílies del
nostre poble.
Algunes escoles públiques segueixen
esperant les obres de millora i ampliació
que ensenyants i famílies reclamen justificadament des de fa anys.
El transport urbà, que malgrat la proposta del nostre Grup continua en mans
privades, ha canviat d’empresa titular, però
no han minvat les queixes dels usuaris pel
funcionament del servei.
I, mentre que el planejament de
l’Estampadora està totalment aturat, privant-nos de gaudir de més zones verdes i

de més equipaments i habitatges públics,
segueixen les queixes dels veïns per la
brutícia i les rates al solar de l’antiga DOGI
i per l’abandó de la urbanització de la Colomina.
I, per què no, també seguim esperant
que el Govern planti cara a la Generalitat i
li exigeixi el compliment del conveni signat per a la construcció dels 36 habitatges
públics de lloguer compromesos a Joan
XXIII-Olivé Gomà.
I... ho sento però, com que ja m’he
passat dels 2.050 caràcters, vull aprofitar
els darrers que escrigui per desitjar-vos,
en nom meu i dels meus companys i companyes, unes bones vacances i per reiterar-vos el nostre compromís de seguir treballant per intentar, des d’avui mateix, que
el balanç que fem d’aquí a un any pugui ser
més favorable per al nostre poble.

d’un Estat modern i democràtic
va impedir que l’autèntic debat es
posés damunt la taula: l’alcalde i
la regidora Sílvia Folch havien estat denunciats per un presumpte
delicte de prevaricació davant la
Fiscalia Anticorrupció. Ells dos,
els funcionaris que han avalat els
processos de funcionarització i, de
les paraules que la regidora va dir
al plenari, la resta de membres del
Govern que els donen suport.
Recordem que, tot i que la denúncia es va fer a finals de maig,
des del febrer vam advertir el Govern de les seves pífies, sense que

aquest hagi fet res per afrontar-ho
o justificar la seva acció.
Fins al moment, únicament
han respost amb mentides i sense aportar cap prova que avali la
seva posició; a diferència d’aquest
regidor que, a més d’aportar la
denúncia i mostrar les proves, va
aconseguir que la regidora Folch,
davant l’alcalde i altres persones,
confessés que havia mentit al Govern i al plenari.
Ningú del Govern es mou.
Ningú no dimiteix. Sembla que la
confessió de la Sra. Folch no és suficient per prendre decisions, a di-

ferència del mandat passat quan,
per un cas similar, l’anterior alcalde
no va dubtar ni un moment a exigir
l’acta de la persona afectada. Com
diu la dita castellana: “De tuyas a
mías, cuantas comerías”. M’agradaria saber quin paper va jugar llavors
el Sr. Oliveras...
De moment, sembla que l’oposició exigirà un informe jurídic del
secretari de la Corporació sobre la
legalitat del procés de funcionarització, informe que ningú no li havia
demanat abans, tot i la insistència
del nostre grup i que l’alcalde s’ha
negat a fer en diverses ocasions.

convivència entre ciutadans sigui més
fàcil: s’ha de complir la llei de banderes i fer onejar la bandera espanyola,
que ens representa a tots, i a la sala de
plens hi ha d’haver la imatge del rei
Felip VI.
2. Els plens del nostre Ajuntament, sovint, són més un reflex de les direccions generals dels partits que un treball
continuat de tots pel bé dels masnovins. S’hi dedica més temps a les mocions generals no pròpies que a debatre
i proposar solucions als problemes reals dels ciutadans del Masnou.
3. Es passa per sobre dels drets d’uns
per animar els “nostres”: s’ha aprovat
un lloc de gerent per al consistori per
concurs públic al qual, sorprenent-

ment, només s’ha presentat un candidat. Ha guanyat, és clar. Coda, el sou no
està gens malament.
4. En aquest mateix ordre de coses,
s’ha “regularitzat” la situació de diversos llocs de treball de la plantilla del
nostre Ajuntament, amb la qual cosa
es passa d’”empleat públic” a “funcionari”. Hem demanat documentació de
tot el procés. Sembla que no es veu
del tot bé des de pràcticament tots
els partits, menys l’executiu (lògic).
Fins i tot hi ha una denúncia posada
pel PSC per prevaricació a l’alcalde i a
la primera tinenta d’alcalde, veurem si
en vénen més.
5. Uns paràgrafs sobre les eleccions
generals: el PP del Masnou ha tingut

un suport important, per davant del
PSC i de C’s. En tot l’Estat, el PP ha estat l’únic partit que ha guanyat vots i
escons. Ara cal formar govern i governar, i ho farem.
6. L’atur al mes de juny baixa en
124.349 persones, amb la qual cosa la
xifra d’aturats es queda als 3.767.054
persones, la més baixa des del setembre de 2009. Anem en bona direcció.
7. Faria falta molt més espai per deixar
per escrit tot el que preocupa i ocupa
el PP del Masnou.
8. Una última reflexió, aquests paràgrafs són escrits en espanyol. També
podrien haver estat escrits en català.
I en la seva forma original haurien de
publicar-se.”
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AGENDA.
JULIOL
Dilluns 18
17.30 h / Els Vienesos

Estiraments
Exercicis suaus.
Ho organitza: Afibromare

Dimarts 19
12 h / Plaça d’Espanya - Mercat
Municipal

XX Festival Internacional
de Teatre Còmic Ple
de Riure.
Cercavila Always
Drinking Marching Band
& Girafes Xirriquiteula
Inici de la vintena edició del Festival Ple de Riure.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20 h / Casa de Cultura

XX Festival Internacional
de Teatre Còmic Ple
de Riure.
Inauguració de
l’exposició “20 anys
de Ple de Riure”
L’exposició es podrà visitar fins al
24 de juliol.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimecres 20
20 h / Plaça de Ramón y Cajal

XX Festival Internacional
de Teatre Còmic Ple
de Riure.
Ye Orbayu, de la Cia.
Vaques
Deixant-nos travessar pel singular
imaginari de la nostra “tierrina”
asturiana hem construït una
deriva humorística i cosit amb
fils de circ tots aquests trossos de
nosaltres en escena… esperem
ser com l’orbayu, lleugers, gairebé imperceptibles, però amb la
ferma pretensió de calar-vos fins
als ossos.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Del 18 de juliol al 20 de setembre

la volta a tot objecte, persona o
animal que es trobin i fer-lo servir
a la seva manera, es veuen immersos en un món d’incongruències
impossible de desxifrar.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

22 h / Espai Escènic Ca n’Humet

XX Festival Internacional
de Teatre Còmic Ple
de Riure.
Ple de pallassos: Especial
20 anys Ple de Riure
Toni Albà, Tortell Poltrona, Marcel
Gros, Pep Callau, Claret Clown
Un espectacle especial, una trobada d’amics del Ple de Riure que
al llarg d’aquests 20 anys ens han
fet gaudir del seu art per fer riure,
uns grans pallassos, una cimera de
l´humor, un fart de riure a Ple de
Pallassos, ocasió única per reunir
alguns dels millors pallassos del
país en un mateix escenari.
Preu: 15 €.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres 22
20 h / Plaça d’Ocata

XX Festival Internacional
de Teatre Còmic Ple
de Riure.
Xarivari, de la Cia. Teatre
Mòbil
Xarivari és un desconcert, una veu
perduda en l’espai, un pianista
desconcertat per un cantant famós, una marioneta independent,
un gos d’atura, dos pagesos aturats i més de tres xais castellers,
un venedor de veus, una parella
d’enamorats d’alçada?
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

22 h / Platja del Masnou

XX Festival Internacional
de Teatre Còmic Ple
de Riure.
Dynamite & poetry,
de 15feet6
Quatre acròbates ens oferiran una
actuació explosiva, que ens farà
saltar del seient. El risc és un element necessari, però tot és complementarà amb una dolça mescla
d’humor i poesia. Amb Thomas
Dechaufour, Tain Molendijk, Richard Guineu i Jasper D’Hond.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dijous 21
20 h / Plaça Europa (Port Esportiu)

XX Festival Internacional
de Teatre Còmic Ple
de Riure.
Ni cap ni peus, de Circ
Vermut
Dos personatges amb clau de
circ i humor intentaran sortir dels
entrebancs que ells mateixos es
busquen amb accions quotidianes, com pot ser seure en una
cadira, penjar una jaqueta o pintar
un quadre. Com que aquests dos
personatges decideixen donar
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23.45 h / Platja d’Ocata

XX Festival Internacional
de Teatre Còmic Ple
de Riure.
Abandónate mucho,
de Las XL
Abandónate mucho és un espectacle musical i teatral que deconstrueix el mite de l’amor romàntic.
En un viatge sincer i divertit ens
descobrim com a princeses, cupletistes, jonquis, meditadores,
seductores... totes i cap. Des de la
comprensió de la incomprensió.
Amor sense fi!
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
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Dissabte 23
19.30 h / Plaça Llibertat- plaça
Marcel·lina Monteys (itinerant)

XX Festival Internacional
de Teatre Còmic Ple
de Riure.
Girafes de Xirriquiteula
& Always Drinking
Marching Band
Una proposta delicada i elegant
que ens suggereix una altra manera de veure la vila. Dues girafes
i el seu cadell es passegen pel
municipi i ens submergeixen en
una atmosfera onírica i silvestre.
Espectaculars i vistoses, avancen
en silenci comunicant-se amb el
públic que se’ls acosta i al qual sorprenen. Espectacle d’alçada i sense
paraules per a tots els públics.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20 h / Plaça Marcel·lina Monteys

XX Festival Internacional
de Teatre Còmic Ple
de Riure.
Cordes nupcials, de Circo
Pitanga
Una parella ingènua es prepara per
al moment més important, les seves noces. Però les presses i el destí
els emboliquen en un cúmul de
bufonescos esdeveniments. Cordes
nuptiales (Cordes nupcials) és un espectacle de circ contemporani, de
teatre gestual, d’intensos vols aeris i
arriscats equilibris terrestres.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

22.30 h / Platja d’Ocata

XX Festival Internacional
de Teatre Còmic Ple
de Riure.
Ple de foc, de Companyia
del Foc
Espectacle pirotècnic i musical on
les espurnes faran acrobàcies i la
llum i els colors acompanyats de la
música ens endinsaran en un món
màgic i espectacular.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

23 h / Platja del Masnou

XX Festival Internacional
de Teatre Còmic Ple
de Riure.
Shake, shake, shake,
de Paki Paya
2 pals, una estructura de 6 metres d’alt i... Tony! En busca de la
parella ideal,Tony Fumé escollirà
una “pobra voluntària” perquè faci
realitat els seus deliris més estrafolaris. Quadrant aeri o pal xinès, tot
és possible als braços del seductor
Tony. Humor, complicitat, risc i
emoció. Un espectacle sorprenent
a ritme de música disco!
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

23.45 h / Platja del Masnou

XX Festival Internacional
de Teatre Còmic Ple
de Riure.
Ple de Circ: Cabaret LACAM

En ocasió dels 20 anys de Festival
Ple de Riure, Lacam (Col·lectiu
d’artistes residents al Masnou)
reuneix un elenc d’artistes de circ
de trajectòria internacional que
han escollit el Masnou com lloc
per viure-hi i centre de trobada
artístic i humà.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Diumenge 24
1.30 h / Platja del Masnou

XX Festival Internacional
de Teatre Còmic Ple
de Riure.
Concert 20 anys de Ple
de Riure, amb l’Always
Drinking Marching Band
En el seu 20è aniversari, el Ple de
Riure recupera una de les bandes
mítiques del festival amb el seu
divertit xou musical itinerant que
reivindica el carrer com a espai de
festa i convivència amb l’objectiu
de propiciar la participació del
públic i convertir el concert en una
experiència única i irrepetible.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h / Parròquia de Sant Pere

Itinerari “El Masnou.
Terra de Mar”
Us convidem a un emocionant i
enriquidor passeig pels carrers,
edificis i racons més sorprenents
de la vila del Masnou. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte 30
9 h / Platja d’Ocata

X Torneig vòlei platja
benèfic DISMA
Torneig de vòlei platja en benefici
de DISMA. Inscripcions i informació: www.disma.cat voleyplaya@
disma.cat o Mario (645 525 491).
Preu: 30€ per equip.
Ho organitza: Associació Pro-disminuïts
Psíquics del Masnou

19 h / Plaça d’Ocata

Concert i ballada
de swing amb sopar
A l’estiu, tot el swing en viu!
Concert i ballada amb música
swing en directe. Hi actuarà la
formació Rapport and the Swing
Kamikazes.
Ho organitza: Ple de swing

AGOST
Divendres 5
9 h / Casa de Cultura

Patrimoni inèdit del
Masnou: els documents
més antics de l’arxiu
municipal

Fins al 18 de setembre.
Mostra dels documents més
antics que conserva l’Ajuntament
del Masnou des del segle XVII i
còpies originals des del segle XVI.
Descobrireu com eren les escriptures de vendes, censos,
debitoris, testaments, escriptures,
censals, àpoques, establiments
emfitèutics, capítols matrimonials, concòrdies i visites pastorals.
Destaca l’anotació de la venda
d’una terra situada al “Mas Nou”
l’any 1541.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Diumenge 14
11 h / Plaça d’Ocata

Visita a la Mina d’Aigua
del Masnou
Us convidem a submergir-vos sota
terra per descobrir un tram de
les mines d’aigua Cresta i Malet,
que formen part d’un laberint de
galeries de 27 km. Cal inscripció
prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

12 h / Plaça d’Ocata

Visita a la Mina d’Aigua
del Masnou en anglès
/ Free guided tour in
English
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte 20
20.30 h / Plaça d’Ocata

Sopar i ballada de
sardanes
Sopar i ballada de sardanes amb la
cobla Premià.
Preu: 12 € el sopar.
Reserves al tel. 666 35 91 66 fins al
dia abans del sopar.
Ho organitza: Agrupació Sardanista

Diumenge 21
19 h / Plaça d’Ocata

Swing a Ocata
Ballada de Lindy Hop
Cada tercer diumenge de mes omplim la plaça d’Ocata amb el millor
swing. Vine a ballar i a gaudir de la
música, de 19 a 21 h.
T’hi esperem!
Ho organitza: Associació Ple de Swing

Dissabte 27
19 h / Parròquia de Sant Pere

Itinerari “El Masnou.
Terra de Mar”
La visita inclou un tast de vins
DO Alella.
Us convidem a un emocionant i
enriquidor passeig pels carrers,
edificis i racons més sorprenents
de la vila del Masnou. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

No us perdeu cap de les activitats que es fan a la vila
Diumenge 28
12 h / Parròquia de Sant Pere

Itinerari “El Masnou.
Terra de Mar” en anglès
/ Free guided tour in
English
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Us convidem a un emocionant i
enriquidor passeig pels carrers,
edificis i racons més sorprenents
de la vila del Masnou.
Cal inscripció prèvia.
Sign up at Tourist Office:
+34 93 557 18 34
turisme@elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dilluns 29
10.30 h / Salou

Sortida de 8 dies a Salou
Informació i reserves: Casal de
Gent Gran Can Malet (ptge. de
Marià Rossell, 2.
Tel. 93 555 47 26).
Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

SETEMBRE

21 h / Platja d’Ocata. Al costat
del Club Nàutic.

Homenatge a les dones
de la Guerra de Successió
Commemoració de la Diada de
l’11 de setembre. Dones del 1714.
Ho organitza: Capitanes del Masnou

Diumenge 11
10 h / Club Nàutic del Masnou

II Aquatló Club Nàutic el
Masnou
Activitat competitiva que consisteix a córrer, nedar i córrer. Prova
esportiva inclosa dins el calendari
oficial de la Federació Catalana
de Triatló que, enguany, serà seu
del Campionat Nacional de Catalunya, i que consisteix a córrer
2.500 m, nedar 1.000 m i córrer
2.500 m.
Ho organitza: Club Nàutic el Masnou

11 h / Plaça d’Ocata

Visita a la Mina d’Aigua
del Masnou
Us convidem a submergir-vos sota
terra per descobrir un tram de les
mines d’aigua Cresta i Malet, que
formen part d’un laberint de galeries de 27 km.
Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte 3
10 h / Edifici Centre

Disseny i tècniques de
muntatge de bijuteria
Inscripció: femfira@hotmail.com;
Tel. 645 04 22 12.
Ho organitza: Fem Fira el Masnou

Dissabte 10
19 h / Sala capitular de
l’Ajuntament

Conferència: Catalunya:
de l’autonomisme
a l’independentisme
A càrrec d’Antoni Segura, doctor
en història contemporània i
catedràtic de la Universitat de
Barcelona.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h / Parc temàtic Caramar

Circulació trenet cinc
polzades
Circulació ferroviària amb el Trenet
de cinc polzades.
Ho organitza: Amics del Ferrocarril “AFEM”

11.30 h / Plaça de l’Onze de
Setembre

Ofrena floral i lectura
del manifest de l’Onze de
Setembre
Les entitats de la vila i l’Ajuntament commemoren la Diada.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dilluns 12
17 h / Centre de Formació de
Persones Adultes del Masnou
(CFPAM)

Matrícula viva cursos
CFPAM
Encara hi ha places!
Si esteu interessats a matricular-vos als cursos del Centre de
Formació de Persones Adultes del
Masnou (CFPAM) podreu fer-ho en
el període de matrícula viva que
començarà el 12 de setembre de
2016, a les 17 h.
Haureu d’anar al CFPAM, carrer de
la Segarra, 12, edifici Els Vienesos.
Per a més informació podeu trucar
per telèfon al 93 557 18 80, de 15
a 21 h, a partir de l’1 de setembre,
o enviar un correu electrònic a
cfam@elmasnou.cat.
Trobareu més informació al web
municipal.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dijous 15
19 h / Ca n’Humet

“Com organitzar un
viatge”
Xerrada impartida per
Quaderns de Bitàcola
Adreçada a joves i adolescents
amb ganes de conèixer nous recursos per viatjar.
Per saber què cal tenir en compte
per viatjar amb pocs diners.

Dissabte 17

Bonificació per a ús de la deixalleria fixa i mòbil:
o De 6 a 9 vegades: 10 % de
descompte en la taxa d’escombraries de l’any anterior.
o A partir de 10 vegades: 20 %
de descompte en la taxa d’escombraries de l’any anterior

11 h / Casa Benèfica

Visita guiada gratuïta
a la Casa Benèfica en el
marc de les Jornades
Europees del Patrimoni
2016: “Europa, un patrimoni comú”
L’edifici va ser dissenyat per l’arquitecte Gaietà Buïgas i Monravà
l’any 1902 i és un dels edificis modernistes més singulars del municipi. Cal inscripció prèvia al Museu:
Tel. 93 55718 30; museu.nautica@
elmasnou.cat; o bé a l’Oficina de
Turisme 93 557 18 34; turisme@
elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i
Casa Benèfica

Diumenge 18
19 h / Plaça d’Ocata

Swing a Ocata
Ballada de Lindy Hop
Cada tercer diumenge de mes
omplim la plaça d’Ocata amb el
millor swing. Vine a ballar i a gaudir de la música, de 19 a 21h. T’hi
esperem!
Ho organitza: Associació Ple de Swing

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres 16
17 h / Parc dels Jardins dels Països
Catalans

Inauguració Joguines
Socials
Aquesta iniciativa solidària al Masnou pretén ser una nova forma
de compartir i jugar entre tots els
nens i nenes. Consisteix en una
caixa plena de joguines, que es
col·locarà al parc infantil dels Jardins dels Països Catalans per a l’ús
i gaudi col·lectiu, fomentant el respecte entre els infants i d’aquests
envers al material comunitari.
Des de les 17 h fins a les 19 h, dinamització de jocs al parc i difusió
de l’ús de la caixa de joguines
comunitàries. A les 17.30 h, xocolatada per als infants.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Altres informacions
Deixalleria mòbil
Juliol
Del 19 al 24 de juliol: torrent
Can Gaio
Agost
Del 2 al 7 d’agost: Pau Casals
Del 16 al 21 d’agost: aparcament Amadeu I
Del 30 d’agost al 4 de setembre: Torrent Can Gaio
Setembre
Del 13 al 18 de setembre: Pau
Casals
L’horari de la deixalleria
mòbil d’Alella, el Masnou i
Teià, només per a particulars
d’aquestes tres poblacions, és
el següent:
De dimarts a dissabte: de 9.30 h
- 14 h i de 16.30 h - 18.30 h
Diumenge: de 10 h a 13.30 h
Dilluns: TANCAT

Activitats per a joves
i adolescents a Ca n’Humet
Per a més informació i inscripcions sobre les activitats que
trobareu en aquesta agenda
i 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 electrònic a canhumet@
elmasnou.cat o feu la consulta
presencialment a Ca n’Humet.
Les inscripcions en línia es
podran fer a www.elmasnou.
cat/joventut.
Tertúlia literària al voltant
del llibre Las mujeres que
corren con los lobos
El grup de lectura Dones del
Masnou organitza una reunió,
dos dissabtes al mes, d’11 a
12.30 h, a la seva seu, ubicada
al CIRD (plaça de la Llibertat,
17), per llegir i comentar el
llibre Las mujeres que corren con
los lobos, de l’escriptora i psiquiatra Clarissa Pinkola Estés.
Fan préstec del llibre. Per a més
informació, truqueu al telèfon
628 62 54 37.
Activitats continuades
de l’entitat Afibromare
L’entitat organitza sessions
d’estiraments, els dilluns; txikung o meditació, els dimarts,
i psicomotricitat, els dimecres.
Totes les sessions s’inicien a les
17.30 h i es duen a terme a Els
Vienesos.
Activitats continuades
de l’entitat Luz del Alba
L’entitat organitza sessions
de taitxí (txikung), artesania,
costura pràctica i criança dolça
a l’espai social que hi ha al parc
esportiu de Pau Casals. Totes
són gratuïtes, però l’aforament
és limitat. Per a més informació
i inscripcions podeu trucar al
telèfon 600 800 148.

Horaris de la biblioteca Joan Coromines, del Museu Municipal de Nàutica i de l’Arxiu Municipal
• Des del 20 de juny, la biblioteca Joan Coromines inicia l’horari d’estiu, que finalitzarà el 10 de setembre.
Matins: divendres, de 9.30 a 13 h. Dissabtes tancat.
Tardes: de dilluns a divendres, de 15.30 h a 20.30 h.
• Durant el mes d’agost l’Arxiu Històric Municipal i el Museu Municipal de Nàutica del Masnou estaran tancats.
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