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El valor afegit per al seu negoci

Especialistes en Pimes

EDIFICI BUVISA VORAMAR
C. Agricultura, 16-18, 

planta 1a, local 4 
08320 El Masnou

T. 93 753 90 34

www.consultoria5vs.es
info@consultoria5vs.es

ADVISORY:

* CONTROL DE GESTIÓ
* PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
* FUNCIÓ FINANCERA
* MARGIN & ACQUISITION

OUTSOURCING:

* SERVEIS CONTABLES
* SERVEIS FISCALS
* SERVEIS LABORALS

Can Ventura
des de 1964

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

Pg. de Romà Fabra, 18 - El Masnou
Tel. 93 555 73 95

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

Pollastres ecològics (per encàrrec)

Finançament 
9 mesos

Sense interessos

Per conèixer totes les nostres botigues 
   i tots els productes, visita el nostre web

La teva fusteria d’alumini

C/ Amadeu I, 33 C 
(carretera d’Alella)
08320 El Masnou
Tel. 93 540 45 00  
masnou@grupoalmansa.com

DESCOMPTE 

ESPECIAL 

PRESENTANT 

AQUESTA

PUBLICACIÓ

Aparcament gratuït 
al davant de la botiga
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CARTA DE
L’ALCALDE

A qui fa por la democràcia?

El passat dilluns 6 de febrer, jo mateix com a alcalde i una representació de l’Equip de Go-
vern érem a primera hora del matí davant del Palau de Justícia. No era la primera vegada. 
Hi érem per donar suport als encausats, al president de la Generalitat i a membres de 
l’anterior Govern, per fer possible l’exercici democràtic del 9 de novembre de 2014. Com 
també vam ser-hi la darrera vegada per donar suport a la presidenta del Parlament de 
Catalunya. L’Estat espanyol, davant la reivindicació democràtica, ha emprès la via judicial 
de la repressió. És indigne veure els representants escollits democràticament com són 
jutjats per defensar el dret a votar que tenim com a ciutadans.

La democràcia espanyola té profunds dèficits democràtics. Un poder judicial subjecte al 
poder polític. La pràctica del joc brut amb total impunitat. Un Tribunal Constitucional des-
legitimat, especialment des de la sentència del 2010 contra l’actual Estatut d’autonomia. 
I unes herències que provenen de la dictadura que encara perviuen.

Des de l’Ajuntament del Masnou, amb una majoria compromesa amb el procés democràtic 
que vol viure el poble de Catalunya, continuarem defensant tots els drets inalienables que 
tenim com a poble, com a subjecte polític d’un present i d’un futur que volem escriure 
nosaltres mateixos amb plena llibertat.

SUMARI
PORTADA
Una imatge virtual 
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Jaume Oliveras
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aportacions i consultes derivades 
d’aquesta actuació.

L’activació del formulari coin-
cideix amb la sortida al carrer d’un 
tríptic que inclou tota la informació 
relativa al projecte, com les carac-
terístiques de la rehabilitació del 
teatre i la seva conversió en un equi-
pament públic de primer ordre, les 
condicions de la plaça que ha de so-
lucionar la mancança històrica d’un 
centre neuràlgic i punt de trobada 
al nucli urbà, el cost i finançament 
del projecte o la compensació que 
es preveu per a l’entitat. A més, s’ha 

creat un espai web per agrupar-hi 
tota la informació i actualitzar-la al 
llarg de l’evolució i també, en el marc 
del procés participatiu, és prevista 
la creació d’un grup de debat amb 
representació de la societat civil.

Aquest projecte és fruit de l’apro-
vació, al Ple d’octubre de l’any passat, 
del Programa de Participació Ciuta-
dana i l’avanç de modificació puntual 
del Pla General d’Ordenació del Mas-
nou en l’àmbit de la parcel·la del Ca-
sino. Al mes de desembre de 2016, va 
tenir lloc la primera audiència pública 
sobre el projecte.  

es del 3 de febrer i fins al 
3 de març, les persones 
que ho desitgin poden 
manifestar la seva opi-

nió sobre el projecte que planifica 
l’Ajuntament per a la rehabilitació 
del teatre del Casino i l’activació 
de l’espai públic del seu voltant. 
Després de diversos actes de pre-
sentació del projecte en què es tre-
balla, arriba el moment de conèixer 
l’opinió de la població al respecte. 
A la pàgina web municipal (www.
elmasnou.cat) s’ha publicat un 
formulari perquè es puguin fer les 

D

Ja està en marxa el procés 
participatiu perquè la població 
opini sobre el projecte als 
voltants del Casino
La intervenció planeja la rehabilitació del teatre i la creació d’una plaça per millorar 
i revitalitzar el centre urbà

  FINS AL 3 DE 
  MARÇ      

Al web muni-
cipal es poden 
fer aportacions 
fins al 3 de 
març

EN PORTADA

Imatges virtuals de com quedarà la plaça de connexió que es proposa fer als terrenys del pati del Casino.
ROBAESTESA - INFOARQUITECTURA I RENDER
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Què conserva?

724,32 m2 de sòl corresponents a l’edifici 
del Casino, que passen a qualificar-se com 
a equipament privat polivalent.
250 m2 de sostre corresponents a la plan-
ta baixa de la finca, dedicada actualment 
a negoci de restauració (lloguer).
550 m2 de sòl (corresponents en part als ves-
tidors del teatre i en part al pati), que passen 
a qualificar-se com a zona especial, subzona 
serveis i terciari urbana (clau 16c) (aprofita-
ment urbanístic de caràcter lucratiu).

Què obté?

Aquests 550 m2 de sòl són susceptibles 
de venda i estan valorats en prop de 
840.000 €. L’actual Equip de Govern està 
disposat a adquirir-los, parcialment o en 
la seva totalitat. 
Suport de l’Ajuntament per reubicar 
activitats esportives que actualment es 
fan al pati.
Conveni que regula drets d’ús del teatre.

El teatre 
Es preveu que els costos de l’obra de rehabili-
tació, l’equipament escènic, els honoraris del 
projecte i de la direcció d’obra i l’IVA ascen-
deixin aproximadament a tres milions d’euros. 
Per a finançar-los, l’Ajuntament té previst 
recórrer a subvencions d’altres administra-
cions, com la Diputació de Barcelona, i a una 
nova convocatòria dels Fons Europeus de 
Desenvolupament Regional.

La plaça 
Les despeses que es derivin d’una futura 
adequació.

Els 550 m2 de sòl 
Només en el cas que l’Ajuntament deci-
deixi adquirir la parcel·la i fins a un màxim 
de 840.000 € (si ho fa en la seva totalitat).

Compensació a l’entitat
El Casino del Masnou conserva la propietat del seu edifici històric (1.227 m2).

Proposta de conveni
A més, l’Ajuntament proposa a l’entitat un conveni de col·laboració econòmica i la 
participació en la gestió del teatre i en els espais adjacents.

  Cost i finançament

Imatges de l’interior del teatre.
IB

A
I A
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D
O
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A
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D

O

ROBAESTESA - INFOARQUITECTURA I RENDER
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INSTITUCIONAL

PLE MUNICIPAL DE GENER

L’Ajuntament aprova inicialment 
el Codi de bon govern i transparència 

i la creació de la Sindicatura 
Municipal de Greuges

La sessió del Ple municipal del 26 
de gener va servir per oficialitzar 
un pas més en l’evolució cap a un 
govern més obert, més transpa-
rent i més proper a la ciutadania. 
Així plantejava l’alcalde, Jaume 
Oliveras, l’aprovació de dos punts 
estretament relacionats: el del 
Codi de bon govern i transparèn-
cia i el de la creació de la Sindica-
tura Municipal de Greuges. Olive-
ras va afirmar que, d’una banda, 
el Codi de bon govern estableix 
“els criteris ètics que han de gui-
ar l’Administració i un conjunt de 
mesures que han de fomentar la 
democràcia participativa”; men-
tre que la Sindicatura és “un nou 
instrument de defensa dels in-
teressos de la ciutadania davant 
l’Administració”.

Per arribar a aconseguir 
aquestes dues fites, l’alcalde 
va considerar de gran vàlua les 
aportacions de tots els grups mu-
nicipals i de la Comissió de Textos 
Normatius. En la mateixa línia es 
va manifestar el portaveu d’ICV-
EUiA, Màxim Fàbregas, que va 
felicitar el Govern municipal per 
la tasca duta a terme en aques-
tes propostes, especialment en 
l’elaboració del Codi de bon go-
vern: “Aquest Codi incorpora la 
pràctica totalitat de les esmenes 
que hem aportat. Posem èmfasi 
en les pautes de comportament 
per tenir una ètica de la pràctica 

de la gestió política”. El portaveu 
del PSC, Ernest Suñé, també va 
considerar incorporades les apor-
tacions del seu grup municipal i 
va animar a agilitar el procés, 
perquè “més que paraules ha de 
ser el camí perquè actuem”. Més 
crític es va mostrar el 
portaveu del PP, que 
va afirmar que els 
documents debatuts 
“no estan malament, 
però són reiteratius 
amb altres norma-
tives que ja existei-
xen”, per la qual cosa 
“no fan avançar”. 

En el moment de 
les votacions, l’apro-
vació inicial del Codi 
de bones pràctiques 
va comptar amb 
els vots a favor de 
l’Equip de Govern 
(ERC-AM-MES i CIU, 
11 vots), de la CUP 
(2 vots), d’ICV-EUiA 
(2 vots) i el PSC (2 
vots). Ciutadans (3 
vots) i el regidor del 
PP es van abstenir. 
Quant a l’aprovació de la crea-
ció de la Sindicatura, va comptar 
amb l’aprovació de tots els grups 
municipals, excepte el de Ciuta-
dans, que es va abstenir (3 vots).

Un altre punt que es va sot-
metre a votació va ser la pro-

posta, presentada pel PSC, per 
convocar una consulta popular 
no referendària per reclamar 
la titularitat del Port Esportiu. 
L’Equip de Govern va reincidir 
en el posicionament ja mostrat 
al Ple anterior, on es va presen-

tar aquest punt en 
un altre format. La 
regidora de Promo-
ció Econòmica, Síl-
via Folch, va expli-
car que el punt “no 
és oportú quant a 
temporalitat i que 
tindria un impacte 
molt negatiu per a 
les arques munici-
pals”. El portaveu 
de Ciutadans, Frans 
Avilés, va explicar 
que tot i que “segu-
rament no coinci-
dim amb la finalitat 
d’aquesta proposta, 
sí que considerem 
interessant pregun-
tar a la ciutadania 
què n’opina”. Final-
ment, la proposta 
no va prosperar, ja 

que l’Equip de Govern va fer 
prevaldre la seva majoria abso-
luta en contra davant els vots a 
favor de Ciutadans (3 vots), el 
PSC (2 vots) i ICV-EUiA (2 vots). 
La CUP (2 vots) i el regidor del 
PP es van abstenir.

Altres punts aprovats
• Donar compte de la xifra ofici-
al de població a 1 de gener de 
2016. Se’n va donar compte. La 
xifra oficial de població del Mas-
nou és de 23.119 habitants.
• Aprovació inicial de les bases 
específiques reguladores de la 
concessió de subvencions mu-
nicipals a entitats per a l’any 
2017, a atorgar pel procediment 
de concurrència competitiva. 
ICV va presentar unes esmenes 
que no van prosperar. El rebuig 
d’una d’elles, la que proposava 
que a la comissió que decideix 
atorgar les subvencions hi hagin 
representants dels partits que 
no formen part del Govern, va 
enfrontar Màxim Fàbregas i la 
regidora d’Acció Social, Noemí 
Condeminas, qui va assegurar 
que “el criteri actual és que els 
regidors no formen part de la 
comissió per assegurar la trans-
parència i el criteri tècnic”. La 
proposta es va aprovar amb els 
vots a favor de l’Equip de Go-
vern (ERC-AM-MES i CIU, 11 de 
vots), Ciutadans (3 vots) i el PSC 
(2 vots). ICV-EUiA va votar-hi en 
contra (2 vots), i la CUP (2 vots) i 
el regidor del PP es van abstenir.

Es va aprovar un punt 
d’urgència
• Aprovació de l’inventari general 
de béns i drets de l’Ajuntament 

La proposta presentada pel PSC per convocar una consulta popular per reclamar 
la titularitat del Port Esportiu no va prosperar

  CRITERIS ÈTICS     

El Codi de bon 
govern estableix 
els criteris ètics 
que han de seguir 
els representants 
polítics

  SINDICATURA DE 
  GREUGES     

La Sindicatura Mu-
nicipal de Greuges 
assegura els drets 
de la població 
davant l’Adminis-
tració
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del Masnou. La votació de la ur-
gència va comptar amb els vots 
en contra d’ICV-EUiA (2 vots) i 
l’abstenció de la CUP (2 vots); la 
resta va votar-hi a favor. Els ma-
teixos vots es van obtenir en la 
votació de la proposta.

Declaracions institucionals
• Declaració institucional pre-

sentada pel Grup Municipal 
d’ICV-EUiA per a la defensa dels 
interessos de les persones afec-
tades per les clàusules sòl, IRPH, 
despeses en la formalització 
d’hipoteques i per al seu acom-
panyament i assessorament en el 
procés de reclamació. Va comp-
tar amb el vot a favor de tots els 
grups municipals, excepte el del 

regidor del PP, que es va abstenir.
• Declaració institucional pre-
sentada pels grups municipals 
d’ERC-AM-MES, CiU, CUP-PA, ICV-
EUiA i PSC-CP de suport a la cam-
panya “Casa nostra, casa vostra”. 
El grup municipal de Ciutadans i 
el regidor del PP s’hi van abstenir. 
La resta de grups municipals hi 
van votar a favor. 

Exposició pública:  
• Aprovació inicial del Codi de 
bon govern i transparència 
municipal de l’Ajuntament del 
Masnou. El termini per a pre-
sentar-hi al·legacions finalitzarà 
el 24 de març de 2017.
• Aprovació inicial del Regla-
ment de la Sindicatura Muni-
cipal de Greuges del Masnou. 
El termini per a presentar-hi 
al·legacions finalitzarà el 24 de 
març de 2017.
• Aprovació inicial de les Bases 
específiques reguladores de la 
concessió de subvencions mu-
nicipals a entitats per l’any 2017, 
a atorgar pel procediment de 
concurrència competitiva. Perí-
ode d’informació pública del 9 
de febrer al 22 de març de 2017.

Els expedients es podran con-
sultar a les dependències muni-
cipals de dilluns a divendres, de 
8.30 a 14 h, i al Portal de Trans-
parència de l’Ajuntament del 
Masnou (apartat tauler d’edictes).

Ara també visitem a l’Hospital Quironsalud Barcelona
(pl. Alfons Comin 5-7, 08023, Barcelona. Tel. 93 255 40 84)
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Imatge de la sessió de gener. 

pollastres a l’ast

menjars preparats

begudes

llaminadures

gelats

Pg. Romà Fabra, 44 - El Masnou - Tel. 93 540 30 50
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vançant en 
l’objectiu 
d’aconseguir 
una Admi-

nistració més propera i 
més transparent per a la 
ciutadania, en els darrers 
mesos s’ha publicat al 
Portal de transparència 
un conjunt d’ítems sobre 
l’actuació del Govern 
municipal i l’Adminis-
tració, com ara la relació 
de decrets dels quals es 
dona compte al Ple; les 
opinions i propostes dels 
grups municipals, que 
recullen les mocions pre-
sentades i les manifes-
tacions fetes pels porta-
veus a la secció “Tribuna 
política” del butlletí El 
Masnou VIU; les sub-
vencions atorgades per 
l’Ajuntament des del 
2013 fins al 2016, es detallen quines 
s’adjudiquen pel procediment de 
concessió directa i quines ho fan 
per procediment de concurrència 
competitiva; els ajuts atorgats en 
concepte de prestacions econòmi-
ques d’urgència social; així com els 
convenis que l’Ajuntament ha signat 
amb entitats i col·lectius.

També s’han publicat els Espais 
de Participació Ciutadana, on es 
dona publicitat a la informació de 
diversos Consells Municipals i als 
processos participatius que s’estan 
realitzant (Pla de Mobilitat i Modifi-
cació PGM al Casino del Masnou). Pel 
que fa als tràmits, perquè la població 
pugui conèixer quines gestions i 
quins serveis ofereix l’Ajuntament, 
s’ha publicat la secció del Catàleg i 
Cartes de Serveis, on es poden tro-
bar diferents Cartes de Serveis.

El Pla d’Acció Municipal (PAM), el 
document que serveix com a full de 
ruta de l’Administració municipal, 

estableix com a un dels 
objectius estratègics 
la millora de la gestió 
de l’Ajuntament i de la 
comunicació amb la 
ciutadania. Per aconse-
guir-ho, s’hi estableix 
una sèrie d’accions en-
tre les quals es troben 
les que volen millorar 
la transparència de 
la institució. El Portal 
de transparència és 
una eina fonamental, 
que contínuament va 
creixent per assolir el 
compliment de la Llei 
19/2014, del 29 de 
desembre, de trans-
parència, accés a la in-
formació pública i bon 
govern.

Estretament rela-
cionat amb aquests 
objectius, al Ple del 26 

de gener es va aprovar inicialment el 
Codi de bon govern i transparència 
i l’inventari general de béns i drets 
de l’Ajuntament. Ja s’hi han publicat 
provisionalment, i un cop s’aprovin 
definitivament, es publicaran al Por-
tal de transparència.

La voluntat dels consistoris 
d’avançar en aquest terreny es re-
coneix amb el segell InfoParticipa, 
que atorga el Laboratori de Perio-
disme i Comunicació per a la Ciu-
tadania Plural del Departament de 
Periodisme i de Ciències de la Co-
municació de la UAB. Actualment, 
fins a mitjan febrer, s’estan fent les 
noves avaluacions, analitzant un to-
tal de 52 indicadors. En l’avaluació 
del 2014, el Masnou acomplia 33 
dels aleshores 41 indicadors (80,49 
%); mentre que al 2016 en va acom-
plir 31 dels 52 (59,62 %). Es preveu 
que en aquesta nova avaluació 
l’Ajuntament incrementi el grau 
d’acompliment. 

A

Avenços cap a una gestió cada 
cop més transparent i propera
El Portal de transparència publica nous ítems per augmentar el grau d’acompliment

  SUBVENCIONS      

Entre altres, 
hi ha infor-
mació sobre 
subvencions 
a entitats i 
contractació

  MILLORA DE LA 
  COMUNICACIÓ      

S’ofereixen to-
tes les dades 
sobre la gestió 
municipal per 
millorar la 
comunicació

INSTITUCIONAL

Visites al Portal de transparència
 
Gener: 2
Febrer: 110
Març: 2.068
Abril: 3.168
Maig: 1.741
Juny: 2.477

Ítems  més consultats en el 
transcurs dels darrers mesos
 
1.  Convocatòries de personal
2.  Convenis
3. Tauler d’edictes i anuncis
4. Instància genèrica
5. Licitacions en tràmit 
 (perfil de contractant)
6. Normativa d’urbanisme
7. Factures electròniques
8. Pressupost
9. Actes de ple
10. Alts càrrecs i càrrecs eventuals: 
 perfil, dades de contacte, 
 retribucions i activitats i béns.

Juliol: 2.708
Agost: 1.615
Setembre: 3.079
Octubre: 2.516
Novembre: 2.219
Desembre: 1.518

Es pot accedir al portal des de l’espai propi que té al web municipal www.elmasnou.cat.
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Ens guardonats
• Menys de 1.000 habitants: Barberà de la Conca, Belianes, Vimbodí i Po-

blet, Solivella, Guixers, Alòs de Balaguer, Passanant i Belltall, Castellar de la 
Ribera, la Coma i la Pedra, Ginestar, Massoteres, Blancafort, Cubells, Preixens.

• De 1.001 a 5.000 habitants: Aitona, l’Espluga de Francolí, Callús, la Vall 
de Bianya, Santa Pau, Ascó, Juneda, Móra la Nova, Arbeca, Avinyó, Castell-
terçol, Bellvís, Riudellots de la Selva, Anglesola, Benissanet, Vilanova de 
Bellpuig, Torres de Segre.

• De 5.001 a 20.000 habitants: Roses, Tremp, Alpicat, la Garriga, Sant 
Fruitós de Bages, Banyoles, Vilanova del Camí, Santpedor, Santa Cristina 
d’Aro, Malgrat de Mar, Llinars del Vallès, Capellades, Tàrrega.

• De 20.001 a 50.000 habitants: Salt, el Masnou, Sant Feliu de Llobregat, 
Santa Perpètua de Mogoda, Sant Feliu de Guíxols, Cambrils, Castellar del 
Vallès, Palafrugell, Esplugues de Llobregat, Manlleu, Blanes.

• Més de 50.000 habitants: Terrassa, Girona, Mollet del Vallès, Tarragona, 
Reus, el Prat de Llobregat, Barcelona, Lleida, Cornellà de Llobregat, Grano-
llers, Manresa, Mataró.

• Consells comarcals: Alt Camp, Alt Urgell, Anoia, Bages, Baix Camp, Conca 
de Barberà, Garrotxa, Osona, Ribera d’Ebre, Segarra, Solsonès, Terra Alta, 
Urgell, Vallès Occidental.

Sílvia Folch 
Regidora de
Serveis Generals

L’aposta decidida i ferma per im-
pulsar l’Administració electrònica i 
apropar-la a la ciutadania que ha fet 
aquest Equip de Govern ha estat re-
coneguda per la Generalitat i altres 
organismes que vetllen per la moder-
nització de l’Administració. N’estem 
molt satisfets. De tota manera, enca-
ra tenim un llarg recorregut per asso-
lir els reptes marcats i implementar 
els diferents serveis que s’ofereixen 
a la ciutadania i a les empreses. L’ob-
jectiu és clar: tenir una Administració 
més propera, menys burocràtica, és 
a dir, més eficaç i eficient. Els inicis 
d’aquest camí són ferms, ara cal pros-
seguir amb la mateixa tendència.

n el marc del II Congrés de 
Govern Digital, el Masnou 
ha estat reconegut entre 
els 69 ajuntaments que 

han destacat en l’ús de les eines 
d’administració electrònica. Dels mu-
nicipis de més de 20.000 habitants, 
l’Ajuntament del Masnou ocupa el 
segon lloc a la classificació. Al 2015 
ocupava la setena posició. La regido-
ra de Serveis Generals, Sílvia Folch, 
va recollir el guardó el dijous 26 de 
gener durant l’acte de cloenda del 
Congrés. La segona edició d’aquesta 
trobada biennal, organitzada per la 
Generalitat de Catalunya a través de 
la Secretaria de Telecomunicacions, 
Ciberseguretat i Societat Digital, el 
Consorci AOC i el Consorci Localret, i 
amb la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona, va reunir més de 1.200 
congressistes sota el lema “El repte 
de la societat digital i la transforma-
ció de les administracions públiques”.

La consellera de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, 

Meritxell Borràs, va ser present a la 
cloenda de la trobada i en el lliura-
ment de reconeixements. L’objectiu 
del Congrés, enguany estructurat 
en quatre eixos temàtics (Govern 
obert, Administració digital, Empresa 
i Gestió intel·ligent del territori), era 
crear un espai d’intercanvi i de debat 
al voltant de les infraestructures que 
han de permetre una bona gover-
nança i una gestió pública eficient, 
mitjançant una Administració oberta 
i innovadora que doni resposta a les 
demandes i expectatives de la socie-
tat. A més, el congrés també volia fer 
valer el paper de les administracions 
organitzadores en la nova administra-
ció; posar en comú les experiències 
en marxa, els projectes en procés de 
llançament, les tecnologies aplicables 
i les oportunitats de col·laboració; es-
tablir canals permanents de comuni-
cació i de transferència d’experiències 
i tecnologies entre els responsables 
públics, així com divulgar els contin-
guts de les diferents sessions. 

E

El Masnou ha estat reconegut entre els 
69 ajuntaments que destaquen en l’ús 
de les eines d’Administració electrònica
Dels municipis de més de 20.000 habitants, l’Ajuntament és el segon a la classificació. 
Al 2015 ocupava la setena posició.

99

A la imatge, repre- 
sentants dels ajun- 
taments guardonats.

CE
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Amb un espectacle d’animació infantil 
“Que peti la plaça”, de la companyia Xip Xap

INAUGURACIÓ
Primera fase

PARC VALLMORA
Diumenge, 19 de febrer,  a les 12 h 
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Nota informativa sobre l’arxivament de la denúncia relacionada 
amb el procés de funcionarització del personal laboral
El Govern municipal ha tingut coneixement de l’arxivament de la denúncia per presumpta prevaricació contra l’alcalde del Mas-
nou, la segona tinenta d’alcalde i els tècnics municipals que haguessin avalat els processos de funcionarització realitzats en aquest 
Ajuntament, presentada pel portaveu del Grup Municipal del PSC-CP, senyor Ernest Suñé.

Donat el caràcter reservat de la investigació, ni l’Equip de Govern ni les persones denunciades no han tingut accés al document 
amb el decret d’arxivament, si bé han conegut que s’ha procedit a l’arxivament de la denúncia sense exercitar cap tipus d’acció penal.

Per tot això, el Govern municipal es referma en la correcció del procés segons els procediments legals establerts i en la confiança 
envers els seus equips tècnics i el conjunt dels treballadors municipals en la tasca que duen a terme.

Bona part del Govern 
municipal s’acredita 
a l’Assemblea d’Electes 
de Catalunya
El dijous 19 de gener es va presentar, a la Nau 
Gaudí de Mataró, l’Assemblea d’Electes de Ca-
talunya (AECAT). Una nodrida representació 
del Govern municipal hi va assistir: l’alcalde, 
Jaume Oliveras; la primera tinenta d’alcalde, 
Noemí Condeminas; la segona, Sílvia Folch, i els 
regidors i regidores Jordi Matas, Neus Tallada, 
Meritxell Blanch, Quim Fàbregas i Albert Alfaro.

El Maresme és una de les comarques on 
l’AECAT té més electes registrats. En els parla-
ments de presentació, en els quals va interve-
nir l’edil masnoví Albert Alfaro, es va exposar 
la necessitat de tenir preparada la constitució 
d’aquest òrgan que, si és necessari, es consti-
tuiria en condicions d’excepcionalitat política. 
En el decurs de l’acte es van distribuït les pri-
meres acreditacions que distingeixen els regi-
dors i regidores com a membres.

D’altra banda, l’alcalde del Masnou, Jaume 
Oliveras, i alguns dels regidors i regidores que 
formen part del consistori es van desplaçar 
a Barcelona el 6 de febrer per donar suport 
durant el judici a l’expresident Artur Mas i les 
exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega, que 
van ser imputats per haver celebrat la consulta 
del 9 de novembre de 2014 (9-N) a Catalunya. 

Celebració 
del Dia de la 
Dona al Masnou
Hi haurà la lectura del ma-
nifest, la presentació d’un 
llibre de Bel Olid i un taller 
per aprendre a conviure

El dimecres 8 de març, a les 13 h, da-
vant l’edifici municipal de Roger de 
Flor, es llegirà el manifest del Dia de 
la Dona i es farà un grafit. L’acte és 
organitzat per l’Ajuntament, amb el 
suport del Grup de lectura i reflexió 
de Dones del Masnou. El 14 de març, 
a les 19.30 h, organitzat per Òmni-
um Cultural amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, es presentarà el llibre 
Feminisme de butxaca, de Bel Olid. 
Serà a la segona planta de Can Ma-
let. El 16 de març es durà a terme el 
taller Conviure en igualtat: com ges-
tionar el dia a dia a la llar, que serà 
mixt i que vol treballar els aspectes 
que fonamenten una convivència 
igualitària a la llar. Serà a les 18 h, al 
Centre d’Informació i Recursos per a 
la Dona (CIRD).

INSTITUCIONAL

Del 9 de gener al 28 
de febrer, presentació 
de sol·licituds per a la 
bonificació de la taxa 
d’escombraries.

Entre el 23 de gener 
i el 28 de febrer es pot 
sol·licitar la renovació 
dels ajuts al pagament 
del lloguer.

El dia 15 de febrer, a 
l’OAC, es donarà cita per 
a la renovació del DNI 
que es farà el dia 22 del 
mateix mes, a l’edifici 
d’Els Vienesos (carrer de 
la Segarra, 12).

El dia 1 de març, a 
l’OAC, es donarà cita per 
a la renovació del DNI 
que es farà el dia 10 del 
mateix mes, a l’edifici de 
l’Ajuntament (carrer de 
Tomàs Vives, 4).

OAC
CAMPANYES EN MARXA A L’OFICINA
D’ATENCIÓ CIUTADANA  

Informació dels torns de guàrdies per contestador automàtic:

93 555 33 08 - 93 555 04 03

SERVEI FARMACÈUTIC 
DE GUÀRDIES DEL MASNOU



EL MASNOU VIU    FEBRER 201712

CARNAVAL 
EL MASNOU 2017

Dimecres 22 de febrer 
17.30 h · Biblioteca 

Màscares i maquillatge per disfressar-se 
Taller per a infants a partir de 5 anys. Places limitades.
Ho organitza: Ajuntament (Biblioteca Joan Coromines)

Dijous 23 de febrer
18 h · Can Malet

Dijous gras
Benvinguda al Rei Carnestoltes
Taller musical participatiu (si toques algun instrument de percussió porta´l, si no, t’en deixaran un)

Xocolatada i concert a càrrec de l’EMUMM
Ho organitza: Ajuntament amb la col·laboració de l’EMUMM

Divendres 24 de febrer
18 h · Final a Els Vienesos

Carnaval infantil
Rebuda al Rei Carnestoltes, concurs de disfresses i xocolatada 
Ho organitza: Ajuntament amb la col·laboració Luz del Alba

Dissabte 25 de febrer
19.30 h · Altell de les Bruixes

Rua diabòlica
Amb espectacle, música, manduca de bruixa, foc i gresca
De 16 a 19 h, taller de malabars de foc (adreçat a joves i adults)
De 17 a 19 h, taller de maquillatge i disfresses (adreçat a infants) 
Ho organitza: Colla de Diables amb la col·laboració de l’Ajuntament

Diumenge 26 de febrer
11.30 h · Inici a la plaça de Marcel·lina de Monteys

Rua i ball de disfresses
Final als Jardins de Països Catalans amb concurs de disfresses
i actuació infantil de ‘La Tresca i la Verdesca’.
Ho organitza: Ajuntament i la Comissió de Festes. En cas de pluja, es farà a l’Espai Escènic Ca n’Humet

Dimecres 1 de març
17.30 h · Plaça de Ramón y Cajal

Dimecres de cendra
Tothom de dol. Cremada del Rei Carnestoltes i sardinada popular
Ho organitza: Ajuntament (Centre Obert Maricel) amb la col·laboració de Luz del Alba
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  DECLARACIÓ 
  INSTITUCIONAL      

El Ple del mes 
de gener va 
aprovar una 
declaració ins-
titucional per 
donar suport 
a les persones 
afectades

de febrer, a les 18 h, a la sala poliva-
lent de la segona planta de Can Ma-
let, carrer de Sant Felip, 2. La segona 
tindrà lloc el dilluns 27 de febrer, a 
les 18 h, a la sala polivalent d’Els Vie-
nesos, carrer de la Segarra, 12.

Al mes de desembre de 2016, el 
Tribunal Europeu va dictar sentència 
respecte a l’obligatorietat de retor-
nar els diners cobrats per aquestes 
clàusules quan hagin estat declara-
des abusives, amb efectes retroac-
tius totals i no des del 2013, com en 
un principi el Tribunal Suprem havia 
dictaminat. Això ha incrementat 
les peticions d’informació al servei 
de consum. Recentment, el 20 de 
gener, el Reial decret llei 1/2017 ha 
establert un procediment extraju-

dicial de reclamació dels interessos 
aplicats indegudament per aplicació 
de la clàusula sòl.

El Ple de l’Ajuntament, a la sessió 
del 26 de gener, va aprovar una de-
claració institucional presentada pel 
Grup Municipal d’ICV-EUiA per a la 
defensa dels interessos de les perso-
nes afectades per les clàusules sòl, 
IRPH i les despeses en la formalitza-
ció d’hipoteques. El document esta-
blia el compromís de l’Ajuntament 
per acompanyar i assessorar durant 
el procés de reclamació. Va comptar 
amb el vot a favor de tots els grups 
municipals, excepte el del regidor 
del PP, que es va abstenir. 

Què cal fer si esteu afectats:

En primer lloc, comproveu si en 
l’escriptura de la hipoteca existeix 
aquesta clàusula.
El segon pas seria procedir a la recla-
mació a l’entitat, d’acord al procedi-
ment extrajudicial establert.
També s’aconsella que valoreu l’im-
port que el banc ha aplicat en excés 
per la clàusula sòl. Cal comprovar la 
informació dels rebuts, les comu-
nicacions de modificació del tipus 
d’interès anual/semestral, així com 
els quadres i extractes amb l’historial 
comptable de la hipoteca.

Recordeu que teniu l’Oficina Mu-
nicipal d’Informació de Consum al 
vostre servei. Us hi informaran de 
temes de consum i gestionaran les 
vostres reclamacions, queixes o de-
núncies. Carrer de Roger de Flor, 23 
Telèfon 93 557 18 00
omic@elmasnou.cat

Oficina Municipal d’In-
formació al Consumidor 
(OMIC) ha posat en marxa 
un dispositiu especial per 

orientar i assessorar la població 
afectada per les limitacions d’inte-
rès mínim a les seves hipoteques, 
les conegudes com clàusules sòl, i 
facilitar eines per fer les oportunes 
reclamacions. L’OMIC estudia cas per 
cas si la hipoteca està afectada per 
les clàusules sòl i orienta els usuaris 
sobre l’oportunitat de presentar re-
clamació a l’entitat financera; també 
facilita el model per fer-ho.

Amb l’objectiu de poder orientar 
i assessorar la població, l’OMIC ha or-
ganitzat dues xerrades informatives. 
La primera tindrà lloc el dimecres 22 

L’

L’OMIC assessora i orienta les 
persones afectades per les clàusules 
sòl a les seves hipoteques
Es faran dues xerrades, el 22 i el 27 de febrer, a Can Malet i a Els Vienesos

Abans d’iniciar qualsevol tràmit, cal assegurar-se que hi ha aquest tipus de clàusules a l’escriptura de la hipoteca.
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Plats de forquilla de tota la vida, 
dissabte i diumenge de 9.30 a 12 h

Plaça d’Ocata, 9 - El Masnou - Tel. 931 763 700
www.tavernaeltastet.com

ANUNCIA’T A 
‘EL MASNOU VIU’

Informació 
municipal 
i ciutadana   VIU

EL MASNOU 

Tel. 669 729 687
viupublicitat@jpuig.cat

Oftalmologia
Dr. J. Mauricio Casanovas 

•
•  Cataractes
•
•  Glaucoma
•
•
•
•

C/ Navarra, 58
El Masnou · 93 540 75 42

www.agoraclinicmaresme.com 
info@agoraclinicmaresme.com

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

6 gustos diferents de botifarra d’ou

Medicina Estètica Masnou

Dr. J. Albareda
Dr. Francisco Mora
Raquel Moruno

C/ Amadeu I, 32B
El Masnou
Tel. 93 540 18 71

...sabes que eliminan tatuajes? ...y también eliminan otras manchas

DEPILACIÓN DEFINITIVA
CON LÁSER DE DIODO

Antes Después

...me enteré que también eliminan hongos de las uñas ...también eliminan pequeñas varices o arañas vasculares

Eliminación de manchas de la piel con láser
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L’activitat s’emmarca dintre del pro-
grama d’actes que s’han dut a terme 
al Masnou per commemorar el Dia 
Escolar de la No-violència i la Pau 
(DENIP), que es va inaugurar el di-
lluns 30 de gener, al matí, al cinema 
La Calàndria, amb la projecció de la 
pel·lícula La tumba de las luciérna-
gas, del cineasta japonès Isao Taka-
hata, i considerada una de les gran 
obres antibel·licistes. Dos alumnes 
de l’escola Bergantí van introduir la 
pel·lícula a la resta dels companys 
de cinquè de primària presents a la 
sala.

D’altra banda, fins al 17 de fe-
brer, la Biblioteca Joan Coromines 
acollirà l’exposició “Veig la pau als 
teus ulls”, una mostra que recull 
els dibuixos dels alumnes de 4t de 
primària i 1r d’ESO de les escoles del 
Masnou i on cada escolar ha repre-
sentat l’ull d’un company seu. 

urant la setmana del 
30 de gener, a l’Institut 
Maremar, l’alumnat de 
primària, secundària, bat-

xillerat i cicles formatius va partici-
par en uns tallers de sensibilització, 
a càrrec de l’organització ReAcció 
Humanitària, que els van acostar al 
funcionament i les necessitats d’un 
camp de refugiats. L’objectiu de 
l’activitat no és només que l’alum-
nat participant empatitzi amb les 
condicions de vida de la població 
desplaçada, sinó que també co-
negui les accions humanitàries 
bàsiques i d’emergència que cal re-
alitzar quan es produeixen aquests 
moviments migratoris forçats. L’al-
calde, Jaume Oliveras, i la regidora 
d’Acció Social, Noemí Condeminas, 
van visitar la recreació del camp de 
refugiats, instal·lat pels alumnes, el 
2 de febrer.

D

Els escolars aprenen la tasca 
humanitària a un camp de refugiats
Els centres educatius commemoren el dia de la no-violència i la pau amb activitats

L’exposició dels escolars a la Biblioteca es pot visitar fins al 17 de febrer. 

Les autoritats municipals amb responsables dels centres escolars i de l’activitat. L’alumnat va aprendre com cal actuar quan es preveu un desplaçament massiu de població. 

COMUNITAT

SÒ
N

IA
 H

ER
N

Á
N

D
EZ

SÒNIA HERNÁNDEZ

ANUNCIA’T A 
‘EL MASNOU VIU’
Tel. 669 729 687
viupublicitat@jpuig.cat
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Oficina de Turisme del Mas-
nou va atendre, durant l’any 
2016, un total de 3.689 visi-
tants, gairebé un 40 % més 

que l’any anterior. D’entre les visites 
rebudes, un 75 % van ser per part de 
la població local; un 16 %, per part de 
visitants que no pernocten a la po-
blació (excursionistes) i un 9 %, per 
part de turistes que sí que van fer 
estada al municipi. Agost i octubre 
van ser els mesos en què el servei va 
atendre més consultes.

El perfil d’aquest turista interessat 
a conèixer el municipi és, segons la 
nacionalitat, majoritàriament, euro-
peu. Així, un 64 % dels visitants pro-
venen d’Europa, dels quals un 34 %  
són francesos; un 11 %, anglesos; 
un 8 %, alemanys; un 5%, italians i la 
resta, d’altres països del continent. 
Un 25 % del total de visitants són de 
l’Estat espanyol, majoritàriament de 
Catalunya (21 %). En darrer lloc, un 11 % 
són els qui ens visiten des d’altres pa-
ïsos més llunyans, on destaca l’Argen-
tina (6 %). De tots ells, un 32 % 
ve en parella; un altre 32 %, amb 
els amics; un 25 %, en família i un 
11% hi arriba sol. Gairebé la totalitat 
dels catalans i espanyols que venen 
pernocten a casa d’amics, familiars 
o a l’alberg juvenil i la principal 
informació demanada a l’Oficina 
de Turisme és, en primer lloc, com 
arribar a la ciutat de Barcelona, 
seguida per la informació general 
del municipi, les visites guiades i els 
diferents edificis per visitar, així com 
els allotjaments i la gastronomia 
que brinda el Masnou. D’entre les 
activitats turístiques programades 
que han tingut més bona acollida, 
aquest darrer any es troba en po-
sició destacada la visita a la Mina 

d’Aigua, seguida per l’itinerari El 
Masnou. Terra de Mar. 

Diagnosi de l’activitat turística 
Les principals conclusions de l’anàlisi 
estratègica del Pla de Desenvolu-
pament Turístic del Masnou, dut a 
terme amb l’objectiu d’identificar els 
atributs del municipi i definir el posi-
cionament que es vol aconseguir, van 
ser presentades al Grup de treball de 
Turisme el passat 25 de gener. Aquest 
Grup, coordinat per la regidora de 
Turisme, Neus Tallada, i que compta 
amb diferents membres vinculats al 
turisme del poble, va ser creat amb la 
intenció de fer més efectiva la tasca 
del Consell Municipal de Promoció 
Econòmica, un òrgan sectorial de 
participació ciutadana, amb caràcter 
informatiu, consultiu i assessor, que 
treballa per al foment del desenvolu-
pament socioeconòmic del territori.

D’entre les principals conclusions 
que s’extreuen al Pla, després de la 
diagnosi i les entrevistes amb els 
agents clau, destaca l’absència de 
centre urbà al municipi, així com la 
manca d’àrees d’aparcament públic, 
els problemes amb la senyalització 
i la sensació de deixadesa en el 
manteniment del poble i dels passos 
soterrats que connecten el nucli urbà 
amb les platges. Destaca especial-
ment el problema de senyalització 
turística, com fer arribar la informació 
sobre els allotjaments turístics del 
Masnou, la manca d’idiomes gene-
ralitzada per rebre correctament els 
turistes i una desactivació del Mercat 
Municipal.

D’altra banda, també enalteix, 
com a recursos potencials, que el 
poble disposa d’una bona oferta 
patrimonial, que es pot fer una bona 
feina respecte al treball de la cultura 

L’

L’Oficina de Turisme incrementa 
un 40 % les visites el segon any 
de funcionament
S’està duent a terme un pla estratègic per desenvolupar i aprofitar els atractius de la vila

TURISME

  VISITA A LA   
  MINA      

L’itinerari 
que recorre la 
Mina d’Aigua 
es troba entre 
les activitats 
més valorades

  PATRIMONI      

L’estudi rea-
litzat destaca 
el patrimoni 
local com un 
potencial 
important

L’Oficina de Turisme es troba a la Casa de Cultura.
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del mar, la proximitat del parc natural 
de la serralada Litoral i el Centre Eno-
turístic i Arqueològic de Vallmora. 
A més, també s’especifica que actu-
alment s’ofereix una oferta cultural 
d’alt nivell, però que no encaixa amb 
la demanda existent. 

El Pla també extreu, fruit de les 
prop de 230 enquestes de satisfacció 
omplertes per diferents agents del 
municipi (representants de l’Adminis-
tració pública, del sector del turisme 
i el comerç, d’associacions i entitats 
culturals i persones residents), els 
punts forts i els febles, que van en la 
mateixa línia que les conclusions ob-
tingues després de l’estudi amb els 
agents clau. Quant als punts febles 
del Masnou com a destí turístic, s’hi 
citen l’urbanisme propi de la vila i la 
manca de places d’aparcament. Com 
a punts forts, ressalten positivament 
les platges i l’oferta gastronòmica. Els 

atributs a potenciar després d’aques-
ta diagnosi són les platges, l’oferta 
nàutica, la gastronomia i la proximi-
tat a Barcelona. 

Així, aquest estudi també permet 
identificar la tipologia de client visi-
tant el Masnou: el turisme familiar, 
ja sigui estranger o excursionista pe-
ninsular, i les parelles sènior estran-
geres, parelles ja en edat de jubilació 
que gaudeixen del seu temps d’oci 
sense fills i busquen la tranquil·litat 
i el descans en un poble petit com 
el Masnou, per evitar pernoctar a 
Barcelona.

Distintiu de compromís de quali·
tat turística 
L’any 2016 no va poder finalitzar de 
millor manera per a l’Oficina de Tu-
risme del Masnou ja que, juntament 
amb el Museu Municipal de Nàutica, 
van ser acreditats amb el distintiu 

de compromís de qualitat turística 
del Sistema de Qualitat Turística en 
Destinació (SICTED). Aquest reconei-
xement acredita que es compleixen 
els requeriments establerts en la 
metodologia i reconeix l’esforç per 
millorar la qualitat contínuament, a 
la vegada que distingeix l’empresa 
davant la competència. El distintiu 
té una validesa bianual, encara que 
està condicionat a una avaluació 
anual de seguiment. A més dels dos 
equipaments municipals, al Masnou 
també va ser distingit l’hotel Llar de 
Capitans.

A la província de Barcelona, du-
rant 10 anys s’ha estat implantant el 
SICTED; però, per a aquest 2017, la 
Diputació de Barcelona vol apostar 
pel certificat Biosphere. Es tracta 
d’una certificació de turisme soste-
nible, amb suport de l’OMT i l’ONU, 
amb reconeixement i presència in-
ternacional. La certificació Biosphere 
Destination es basa en un sistema de 
certificació que, a més d’establir crite-
ris de qualitat i medi ambient, inclou 
requeriments de sostenibilitat com la 
responsabilitat social, la conservació 
dels béns culturals, la satisfacció de 
les expectatives dels turistes sobre el 
destí i la millora de la qualitat de vida 
de la població. Aquest any 2017, és 
previst que tant el Museu com l’Ofi-
cina de Turisme puguin passar del 
SICTED al Biosphere.

Punts d’Informació Turística
A més de l’Oficina de Turisme, el mu-
nicipi compta amb diversos punts 
d’informació turística acreditats per 
la Diputació de Barcelona, amb el 
suport del Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme, amb 
la finalitat d’ampliar la xarxa d’ofi-
cines de turisme amb altres espais 
on es doni informació turística a 
la comarca. Aquests distintius van 
ser atorgats a final de l’any passat 
a establiments públics i privats del 
Masnou que van seguir la formació 
establerta per oferir aquest servei. 
Així doncs, aquest 2017 també ofe-
reixen informació turística el Museu 
Municipal de Nàutica, la Biblioteca 
Joan Coromines, les botigues el 
Rebost dels Sentits i la Casa del Vi 
from Ocata, l’hotel Llar de Capitans, 
els apartaments turístics Grusapart-
ments i els habitatges d’ús turístic 
HUTB-013934 i HUTB-013933. 

  QUALITAT 
   TURÍSTICA      

L’Oficina de Tu-
risme i altres 
equipaments 
i establiments 
han rebut 
el distintiu 
de qualitat 
turística

  ENQUESTES      

Més de 200 
persones han 
participat a les 
enquestes de 
satisfacció

El pla estratègic estudia com aprofitar els recursos patrimonials, d’oci i naturals de què disposa la vila per incrementar 
el seu atractiu com a destí turístic.
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produïdes abans de la Revolució 
Industrial amb les quals es ridiculit-
zaven i es criticaven els abusos de 
la noblesa. L’espectacle suposarà 
una bona oportunitat per trencar 
molts tabús i malentesos que so-
vint existeixen al voltant de l’òpera. 
La companyia Dei Furbi va guanyar 
el premi teatral Max al 2014 a la mi-
llor obra musical pel muntatge de 
La flauta màgica. 

Nova visita de Marta Carrasco
La coreògrafa i creadora escènica 
Marta Carrasco ocupa un lloc pri-

vilegiat a la dansa i el teatre català 
i estatal. Habitual a la programació 
de l’Espai Escènic, ara torna a pre-
sentar la seva darrera producció, 
Perra de nadie, en què fa incidència 
en els temes al voltant dels quals 
ha girat el seu treball: la condició 
femenina, la identitat, l’humor i 
la ironia. Tot plegat per descobrir 
que la naturalesa humana no es 
diferencia gaire de la de la resta 
d’éssers que poblen el món. La 
representació serà l’11 de març, a 
les 20 h. Com en el cas de la Trilogia 
Mozart, el preu de l’entrada és de 

es de finals de febrer 
i fins a mitjan març es 
concentren a l’Espai 
Escènic Ca n’Humet 

algunes de les propostes més 
destacades de la programació. En 
resposta a la voluntat d’acostar a la 
població del Masnou a produccions 
de gèneres diferents i de qualitat 
reconeguda, el 25 de febrer (22 h) 
la sala municipal acollirà la Trilogia 
Mozart, que suposa el tríptic més 
famós de la història de l’òpera, 
ja que inclou Les noces de Figaro, 
Don Giovanni i Così fan tutte, obres 

D

Un mes amb l’Espai Escènic Ca n’Humet ben ple
La Trilogia Mozart, de Dei Furbi, i Marta Carrasco, entre les propostes més destacades 
de la sala municipal per a la segona quinzena de febrer i la primera de març

CULTURA

  ÒPERA      

Dei Furbi 
ajudarà a 
desfer molts 
malentesos 
al voltant de 
l’òpera

La creadora 
escènica Marta 
Carrasco torna 
a reflexionar 
sobre la condició 
femenina.
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Curtmetratges per reivindicar 
una visió més femenina 
Entre les propostes adreçades a 
tota la família, el 12 de març (18 h), 
es projectarà una tria de curtme-
tratges realitzats per cineastes joves 
de tot el món i que han participat a 
l’edició 2016 de la Mostra Internaci-
onal de Cinema d’Animació de Ca-
talunya (Animac). Les obres projec-
tades fan incidència en la necessitat 
d’avançar cap a una visió més feme-
nina de la realitat per aconseguir 
una societat més equilibrada i aten-
ta als factors més importants. El 
preu de l’entrada és de 3 euros i es 
podrà adquirir al portal comercial 
www.quedat.cat o bé a la taquilla de 
la sala municipal una hora abans de 
l’inici de la projecció. El 26 de març, 
serà el torn de Ramon Madaula i 
Jordi Casanovas amb L’electe. 

10 euros i es podrà adquirir al por-
tal comercial www.quedat.cat o bé 
una hora abans de l’espectacle, a la 
taquilla del teatre.

El GAT passa a l’acció per superar 
la crisi
El cap de setmana del 3 al 5 de 
març, en el marc del cicle Fet al 
Masnou, el Grup d’Aficionats al Tea-
tre (GAT) presenta la seva nova pro-
ducció. Es tracta de New order, una 
història en què tres persones que 
han vist com la crisi econòmica els 
desposseïa de moltes coses impor-
tants decideixen passar a l’acció per 
canviar el món i alterar-ne l’ordre 
habitual. El resultat és de vegades 
còmic i de vegades tràgic. El preu 
de les entrades, que es podran ad-
quirir a la taquilla del teatre, és de 
8 euros.

Un mes amb l’Espai Escènic Ca n’Humet ben ple

Cartell de l’Animac.

Cartell de ‘New Order’.

El muntatge de Dei Furbi porta el tríptic més famós de la història de l’òpera.
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CULTURA

  VÍCTIMES      

Els bombarde-
jos van causar 
al Masnou 
14 morts i 5 
ferits

vinculats als cinc bombardejos que 
es van produir a la vila. 

Durant el recorregut també es 
van visitar els llocs relacionats amb 
la defensa passiva i activa del mu-
nicipi. Dels cinc búnquers que es 
conserven al Masnou –a la riera de 
Teià (c. d’Àngel Guimerà, davant del 
centre comercial); al Torrent de Can 
Gaio (c. d’Àngel Guimerà davant del 
c. del Torrent de Can Gaio); a Ocata 
(pg. de Prat de la Riba, davant del 
c. del Pintor Villà); a la riera d’Alella 
(c. de Camil Fabra, al costat del riera 
d’Alella), i al Mas Antich (N-II, davant 
de Mas Antich)– es va visitar el de la 
riera d’Alella. A la plaça d’Ocata, da-

vant la Mina d’Aigua es va recordar 
com aquesta xarxa va servir perquè 
la ciutadania es protegís durant els 
bombardejos, tot i que no estaven 
condicionades correctament i, fins i 
tot, podien representar un perill.

Hi van assistir un total de 35 
persones. Les places s’havien 
esgotat en només una setmana. 
Comprovat l’interès que suscita 
l’activitat, per a la qual hi ha una 
llista d’espera de 15 persones, 
l’Ajuntament espera poder tornar 
a programar-la durant el mes de 
setembre, coincidint amb altres dos 
episodis de bombardeigs que es 
van produir durant el 1937. 

l 26 de gener de 1939, molt 
poc abans que finalitzés 
la Guerra Civil, el Masnou 
va ser víctima d’un bom-

bardeig. Un raid de quatre avions 
trimotor va llençar 160 bombes a la 
rodalia de l’estació de tren del Mas-
nou. Hi va haver 14 morts i 5 ferits 
en el que va ser l’atac més mortífer 
dels cinc bombardejos que el muni-
cipi va patir durant la guerra. Coin-
cidint amb aquesta data i en el marc 
del programa d’activitats per com-
memorar els 80 anys del conflicte 
bèl·lic, el diumenge 29 de gener de 
2017 es va dur a terme un itinerari 
gratuït que va recórrer els indrets 

E

Una passejada per traçar les 
empremtes dels bombardejos 
feixistes sobre Barcelona
S’estudia la possibilitat de tornar a programar l’activitat al setembre

Un total de 35 persones va assistir a l’itinerari coincidint amb la data dels atacs sobre la vila.
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participar a la iniciativa Jove Cre-
ació, que es durà a terme entre el 
16 de juny i el 2 de juliol. En el cas 
de la Festa Major, ja es poden pre-
sentar projectes artístics al voltant 

del tema de la Terra, mentre que la 
convocatòria per a la Jove Creació 
s’obrirà l’1 de març. Les persones 
interessades es poden adreçar a la 
Regidoria de Cultura. 

artista Jordi Gonzàlez 
(1975) serà l’encarregat 
d’iniciar la programació 
anual d’arts visuals a les 

sales d’exposicions municipals. La 
mostra “Llibre de medicina. Una 
arqueologia de la mirada mèdica” 
es compon d’un conjunt de gravats 
en què es reflexiona sobre com s’ha 
representat l’anatomia humana des 
de l’art i des de la medicina, i com 
la tècnica, des del Renaixement fins 
a la revolució digital, ha influït en 
aquesta representació. La mostra 
s’inaugura el dissabte 18 de febrer, a 
les 19 h, a la Casa de Cultura, on po-
drà visitar-se fins al 12 de març. 

Després de l’exposició de Jordi 
Gonzàlez s’han programat les de Toni 
Villaverde, que serà a l’Espai Casinet 
del 18 de març al 9 d’abril; Pepe Ji-
ménez (Espai Casinet, del 21 d’abril 
al 4 de juny, i Casa de Cultura, del 26 
de maig al 4 de juny); Laura Fontseré 
(art virtual i públic, del 2 de juny al 31 
de desembre); Daniel Morata Gressel 
(Espai Casinet, del 22 de setembre 
al 15 d’octubre), i Esperança Garcia 
(Casa de Cultura, del 29 de setembre 
al 22 d’octubre). Completen la pro-
gramació artística les Jornades de 
Fotografia, amb el calendari habitual 
a la tardor, i el Llucifest, al Nadal.

La programació d’arts visuals 
s’ha confeccionat a partir de les 
propostes que els artistes van fer 
arribar a l’Ajuntament durant el 
període en què va estar oberta la 
convocatòria, al mes de novembre 
de 2016.

A l’espera de projectes artístics 
Dues cites importants al calendari 
artístic del municipi són les expo-
sicions d’artistes locals durant la 
Festa Major i la convocatòria per 

L’

Una exposició de Jordi Gonzàlez 
comença la programació anual 
d’arts visuals
S’obren les convocatòries per presentar projectes per a la Festa Major i per a la Jove Creació

A la imatge, una 
de les obres que es 
podran veure de 
Jordi Gonzàlez.
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xplica el jove masnoví Ham-
za Driouich que el que ha 
viscut a Casablanca entre el 
30 de gener i el 6 de febrer 

és “l’experiència més maca de la 
meva vida. M’emporto molts mo-
ments macos, molt bones sensaci-
ons. És el projecte de la meva vida”. 
Ha viatjat al país d’on és originària 
la seva família per portar material 
esportiu, sabatilles, mitjons, pilotes i 
samarretes, a l’escola Chabab ain se-
baa, per col·laborar en un projecte 
promogut per un altre jove, Zajaria 
Bougriane, per promoure la pràc-
tica del bàsquet per lluitar contra 
el fracàs escolar. El mateix Hamza 
Driouich és un exemple de com els 
valors d’aquest esport el van fer 
aprofitar allò que oferia l’escola per 
superar la vulnerabilitat i el risc de 
caure en l’exclusió social. Amb 19 
anys és una figura de referència al 
Masnou Basquetbol i estudia Eco-
nomia a la Universitat.

El seu cas ha servit d’inspiració 
per crear el Projecte Hamza, que 
vol contribuir a la creació d’una 
escola de bàsquet a la rodalia de 
Casablanca. És un projecte coral, 
com explica el president del club 
masnoví, Josep Hinojosa, que ha 
aconseguit engrescar la Federació 
de Bàsquet, la Generalitat i l’Ajunta-
ment del Masnou. La primera fase 
del projecte, que esperen desen-
volupar entre el 2016 i el 2020, ha 
consistit en l’enviament del materi-
al esportiu i en el viatge de Hamza. 
Ara ja treballen per aconseguir cre-
ar un campus esportiu per formar 
persones d’allà i els nens perquè 
es familiaritzin amb l’esport i amb 
el funcionament d’un club com el 
masnoví i perquè siguin conscients 

del poder de l’esport com a inte-
gració social.

Hinojosa reconeix que el pro-
jecte ha crescut molt i de manera 
molt ràpida. Tot i que les possibili-
tats del club no permeten establir 
un calendari estricte per al desen-
volupament de tots els objectius, 
esperen que aviat monitors del 
club puguin viatjar per ajudar a for-
mar un equip que més tard pugui 

venir al Masnou a jugar. Per la seva 
banda, Hamza assisteix il·lusionat al 
creixement del projecte que porta 
el seu nom, a la repercussió que la 
seva història ha tingut als mitjans 
i espera que tot serveixi perquè 
tots els nens que aparentment no 
tenen possibilitats aprenguin com 
ell que “no he de deixar que ningú 
em posi límits, sinó que sempre he 
de perseguir el màxim”. 

E

Hamza Driouich esdevé un 
referent per a la creació d’una 
escola de bàsquet a Casablanca
El jove masnoví ja ha viatjat a la població marroquina per explicar la seva experiència 
i portar-hi material esportiu

Hamza Driouich durant un entrenament.

  DOCUMENTAL      

En el marc del 
projecte, s’està 
realitzant un 
documental 
sobre la vida 
del Hamza
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l club de futbol Atlètic Mas-
nou, entre els seus valors, 
defensa una idea del futbol 
com a pràctica d’integració i 

d’interrelació amb el seu entorn. Ho 
defensa i ho practica, com demos-
tren els diversos guardons que ha 
rebut al llarg de la seva història en 
reconeixement a la seva esportivitat. 
Al mes d’octubre del 2016, aquest 
club masnoví va rebre un desfibril-
lador per part de la Federació 
Catalana de Futbol per haver estat 
l’equip més esportiu de tot el futbol 
amateur del Maresme. Ara, volen 
fer un pas més endavant, amb la 

creació d’un equip de futbol adaptat 
que promogui al Maresme la pràc-
tica del futbol entre el col·lectiu de 
persones amb discapacitat psíquica, 
independentment de la seva edat o 
sexe. El projecte va ser presentat al 
mes de desembre al Masnou, amb la 
presència de representants del club, 
la Federació i el regidor d’Esports de 
l’Ajuntament, Jordi Matas. I per po-
der dur-lo a terme, el club masnoví 
col·labora amb l’UD Cirera, de Mata-
ró, que ja compta amb una secció de 
futbol adaptat. 

Ara per ara, segons explica el 
president del club, David Forniés, 

encara manquen alguns jugadors 
per poder completar l’equip, però 
confien que això sigui possible i 
estigui enllestit abans que acabi el 
primer trimestre del 2017. I mentre 
aquest objectiu s’acaba de comple-
tar, l’Atlètic ja treballa en una inici-
ativa que els il·lusiona: un torneig 
de futbol adaptat que se celebrarà 
durant la Festa Major i que compta-
rà amb la participació d’equips de 
Móra d’Ebre, Girona o València. 

E

L’Atlètic Masnou vol crear 
un equip de futbol adaptat
El club ha organitzat un torneig durant la Festa Major al qual és previst que assisteixin 
equips de Móra d’Ebre, Girona o València

  TORNEIG DE 
  FESTA MAJOR      

El club orga-
nitzarà un 
torneig de 
futbol adap-
tat durant la 
Festa Major

Imatge de la presentació dels equips de futbol del Club Atlètic Masnou a l’inici de la temporada.

AT
LÈ

TI
C 

M
A

SN
O

U

L’Atlètic i el Masnou Basquetbol 
ens ensenyen que l’esport no és 
sols competir, és formar persones 
per fer una societat més justa. Les 
inquietuds socials de les seves jun-
tes així ens ho demostren un cop 
més. Esport com a factor social, de 
cohesió i, sobretot, de valors. Va-
lors no és guanyar, és saber gua-
nyar i saber perdre. I ara les dues 
entitats fan un pas més, projectes 
guanyadors. Futbol adaptat i col-
laboració internacional per pro-
moure que la canalla no estigui 
al carrer. Des de l’Ajuntament els 
donem suport des del primer dia. 
Creiem en l’esport amb valors. Vo-
lem comptar també amb tu.

Jordi Matas 
Regidor d’Esports

Podeu consultar tota l’oferta d’activitats esportives del Complex Esportiu municipal a l’apartat de 
la Regidoria d’Esports del web municipal www.elmasnou.cat



EL MASNOU VIU    FEBRER 201724

(Unitat de Gestió d’Atenció Primà-
ria) del Masnou-Ocata per informar 
la ciutadania de la necessitat de la 
prevenció de malalties. Per reforçar 
el Programa de detecció precoç, el 
Centre d’Atenció Primària el Mas-
nou va acollir, al mes de gener, una 
exposició sobre el càncer de còlon, 
cedida per l’associació Catalunya 
Contra el Càncer, secció de l’Asso-
ciació Espanyola Contra el Càncer 
(AECC). La mostra consta de set 
plafons informatius i es va poder 
visitar al CAP el Masnou fins a l’1 
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CATSALUT RESPON 061

Què puc fer per prevenir-lo?
1. Tenir cura de la pròpia salut:
 •  Seguir una dieta rica en fruita, verdura i productes làctics, i fer 

exercici físic regularment.
 •  Limitar el consum d’aliments amb greixos d’origen animal i de 

carns vermelles i processades, i evitar l’obesitat.
 •  No fumar, i evitar o moderar el consum de begudes alcohòliques.
2.  Si teniu entre 50 i 69 anys, participar en els programes de detecció 

del càncer.

El programa de detecció precoç 
de càncer de còlon i recte
El Programa s’adreça a tots els homes i dones d’entre 50 i 69 anys 
i consisteix a fer-se, cada dos anys, una senzilla prova a casa per 
detectar si les deposicions contenen petites quantitats de sang que no 
es veuen a simple vista.

Com puc participar-hi?
Si viviu en alguna de les àrees on ja s’ha posat en marxa el Programa, 
rebreu una carta amb les instruccions que heu de seguir per fer la prova. El 
resultat final us serà comunicat per correu o per telèfon en unes setmanes.

 •  Limitar el consumo de alimentos con grasas de origen animal y de 
carnes rojas y procesadas, y evitar la obesidad.

 •  No fumar, y evitar o moderar el consumo de bebidas alcohólicas.

2.  Si tiene entre 50 y 69 años, participar en los programas de detección 
precoz de cáncer.

El programa de detección precoz de 
cáncer de colon y recto
El programa se dirige a todos los hombres y mujeres de entre 50 y 69 
años y consiste en hacerse, cada dos años, una sencilla prueba en 
casa para detectar si las deposiciones contienen pequeñas cantidades 
de sangre que no se ven a simple vista.

¿Cómo puedo participar?
Si vive en alguna de las áreas donde ya se ha puesto en marcha el 
Programa, recibirá una carta con las instrucciones que tiene que seguir  
para hacer la prueba. El resultado final le será comunicado por correo o 
por teléfono en unas semanas.

És un dels més freqüents entre els homes i les dones de més de 
50 anys. La majoria de vegades es desenvolupa a partir de petites 
lesions (pòlips) de l’interior del còlon o intestí gros, que poden 
acabar transformant-se en un càncer. Si es detecta a temps, és 
més fàcil de tractar.

Quins signes i símptomes dóna el càncer de còlon i recte?
La majoria de vegades el càncer no produeix cap molèstia fins que 
la malaltia està avançada. Si presenteu sang en les deposicions, 
canvis en els hàbits intestinals durant més de sis setmanes, pèrdua 
de pes o cansament inexplicables o malestar abdominal persistent, 
heu de consultar el vostre metge.

Es uno de los más frecuentes entre los hombres y las mujeres 
de más de 50 años. La mayoría de veces se desarrolla a 
partir de pequeñas lesiones (pólipos) en el interior del colon o 
intestino grueso, que pueden acabar transformándose en cáncer. 
Si se detecta a tiempo, es más fácil de tratar y tiene más 
probabilidades de curación.
 

¿Qué signos y síntomas da el cáncer de colon y recto?
La mayoría de veces el cáncer no produce ninguna molestia hasta 
que la enfermedad está avanzada. Si presenta sangre en las 
deposiciones, cambios en los hábitos intestinales durante más de 
seis semanas, pérdida de peso o cansancio inexplicables o malestar 
abdominal persistente, debe de consultar con su médico.

¿Qué puedo hacer para prevenirlo?
1. Cuidar su propia salud:
 •  Seguir una dieta rica en fruta, verdura y productos lácteos y 

hacer ejercicio físico regularmente.

El càncer de còlon i recte

El cáncer de colon y recto

I un cop feta la prova?
Si el resultat de la prova es troba dins la normalitat, és molt poc 
probable que tingueu un càncer de còlon i recte. Tot i així, si teniu 
molèsties heu de consultar el vostre metge. Passats dos anys, us 
tornaran a oferir de fer la prova.

Si en la prova es trobessin indicis de sang, és probable que tingueu 
una lesió benigna; només en pocs casos la sang s’explica per la 
presència d’un càncer. Davant d’aquest resultat, us proposaran 
fer-vos una colonoscòpia, que és una exploració de l’interior del 
budell. La colonoscòpia es fa amb sedació i té un risc baix de 
complicacions. A més, permet prevenir el càncer de còlon i recte 
extirpant els pòlips que podrien malignitzar.

Poseu-vos en contacte amb el Programa si...
Heu estat diagnosticat d’alguna malaltia del còlon i recte (com 
pòlips, malaltia inflamatòria intestinal, adenomes o càncer), si 
us heu fet una colonoscòpia en els darrers 5 anys o si teniu 
familiars diagnosticats de càncer de còlon i recte. En aquests 
casos, és important que abans de participar ens ho comuniqueu 
per telèfon o correu electrònic.

¿Y una vez hecha la prueba?
Si el resultado de la prueba se encuentra dentro de la normalidad, 
es muy poco probable que tenga un cáncer de colon y recto. Aún 
así, si tiene molestias debe de consultar con su médico. Pasado dos 
años, le volverán a ofrecer hacerse la prueba.

Si en la prueba se encontraran indicios de sangre, es probable que 
tenga una lesión benigna, sólo en pocos casos esta sangre se debe 
a la presencia de un cáncer. Ante este resultado, le propondrán 
hacerse una colonoscopia, que es una exploración del interior del 
intestino. La colonoscopia se hace con sedación y tiene un riesgo 
bajo de complicaciones. Además, permite prevenir el cáncer de 
colon y recto extirpando los pólipos que podrían malignizar.

Póngase en contacto con el Programa si...
Ha sido diagnosticado de alguna enfermedad de colon y recto (como 
pólipos, enfermedad inflamatoria intestinal, adenomas o cáncer), 
si se ha hecho una colonoscopia en los últimos 5 años o si tiene 
familiares diagnosticados de cáncer de colon y recto. En estos 
casos, es importante que antes de participar nos lo comunique por 
teléfono o correo electrónico.
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Pólip Càncer

Recte
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Per a més informació, us podeu 
posar en contacte amb el Programa 

Para más información, puede ponerse 
en contacto con el Programa 

También puede dirigirse a su médico 
o farmacéutico y puede consultar:

També us podeu adreçar al vostre metge 
o farmacèutic i podeu consultar:

Tel. 93 248 37 96
info@prevenciocolonbcn.org

www.prevenciocolonbcn.org

Programa de detecció precoç 
de càncer de còlon i recte

Programa de detecció precoç de 
càncer de còlon i recte de Barcelona

Amb la col·laboració de: 
Con la colaboración de:

www.cancer.gencat.cat

El càncer de còlon 
i recte es pot curar

si es detecta a temps 
Per a homes i dones de 50 a 69 anys

El farmacéutico le entregará la prueba 
y le explicará cómo hacerla en casa

Heu d’anar amb la carta a una de 
les FARMÀCIES col·laboradores 

El farmacèutic us donarà la prova 
i us explicarà com fer-ho a casa

No us ho penseu més, la prevenció 
és a les vostres mans

PARTICIPEU-HI   PARTICIPE

Tiene que ir con la carta a una de 
las FARMACIAS colaboradoras

No se lo piense más, la prevención 
está en sus manos

GRATUÏT   GRATUITO

FÀCIL   FÁCIL

COM PUC PARTICIPAR-HI? 
¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?

1 FARMACIA
Benvolgut/uda senyor/a,

Us oferim participar gratuïtament en el Programa de detecció precoç de càncer de 

còlon i recte promogut pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb la 

col·laboració del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

El Programa s’adreça als homes i dones de 50 a 69 anys i consisteix a realitzar cada dos 

anys una prova molt senzilla, a casa, de detecció de sang oculta en femta. 

Disposeu d’un mes a partir de la data d’aquesta carta per passar a recollir la prova a qualsevol 

de les farmàcies de la llista annexa. Si us plau, recordeu que és imprescindible que porteu 

aquesta carta quan l’aneu a recollir. Una vegada realitzada, caldrà tornar la prova a la 

farmàcia. Els resultats us seran comunicats abans d’un mes per carta o per telèfon.

Per a qualsevol dubte o aclariment, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte

www.prevenciocolonbcn.org

 93 227 17 02    @  prevenciocolon@clinic.ub.es

Horari: de 8:30h a 15:30h de dilluns a divendres

Si heu patit alguna malaltia del còlon o recte, o si us heu fet una colonoscòpia en els 

darrers 5 anys, és important que abans d’anar a la farmàcia ens ho comuniqueu per 

telèfon o correu electrònic, o consulteu el vostre metge/essa de família.

 
Cordialment,

Dr. Antoni Castells i Garangou

Coordinador del Programa

Si us plau, ompliu les dades que us demanem a continuació:

Telèfon fix
Telèfon mòbil Data d’entrega d’aquesta carta a la farmàcia 

* Les vostres dades personals seran tractades pel Departament de Salut en l’àmbit del Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte. 

L’òrgan responsable és el Departament de Salut (Travessera de les Corts, 131-159; 08028 Barcelona). Podeu exercir els drets d’oposició, accés, 

rectificació i cancel·lació d’aquestes dades davant aquest organisme.

*  El metge/essa de família tindrà coneixement de tot procés assistencial que s’hagi originat en el marc del programa.

Espai per a l’etiqueta

FARMACIA

2
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Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Feb 8
L’escriptor @nadalrafel serà avui a #elMasnou per 
parlar de #LaSenyoraStendhal @columnaedicions @
Grup62

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Feb 6
 Enhorabona @cpelmasnou  pels títols aconseguits 
al Campionat de Catalunya de grups xou  #elmasnou 
#xousCAT2017 #patinatge

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Feb 3
 S’obre el #procésparticipatiu per a l’actuació en 
l’àmbit del Casino de #elMasnou

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Feb 1
 Hi trobareu informació relacionada amb l’oferta 
turística de #elMasnou i amb els principals 
esdeveniments #elMasnouturisme

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Gen 30
 Avui se celebra el Dia escolar de la no violència i la 
pau  #DENIP2017 #elMasnou

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Gen 30
 La masnovina @SMasPodium i @PBarceloPodium, 
medalla de bronze a la Copa del Món de #vela 
(categoria 470 femení). Enhorabona! #elMasnou

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Gen 22
 Jornades de portes obertes als centres escolars de 
#elMasnou

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Gen 17
 Enhorabona @cpelmasnou pel nou èxit aconseguit! 
#xousBCN2017 #patinatge #elmasnou

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Gen 15
 Avui es pot @donarsang a #elMasnou 
#MaratoDonantsCAT #latevasangdiucoses

 Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Gen 14
 Xerrada informativa i preventiva a càrrec de l’ @
irisroch a @Escolapies_Mas9  @AMPA_Escolapies 
#elMasnou

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Imatges del record

Les fotos que més 
agraden a les xarxes

El proper 19 de febrer s’inaugura la primera fase del Parc de Vallmora, un 
projecte esperat i desitjat per la població.  Aquesta imatge, ofereix una 
vista dels terrenys de Can Jordana. Al fons hi ha els terrenys de l’actual 
Parc Vallmora, i al fons a l’esquerra hi ha l’anomenada “Torre Xina”, en-
derrocada als anys vuitanta. La fotografia fou presa el 15 de desembre 
de 1967. D’autor desconegut. Procedència: Arxiu Municipal del Masnou. 
Fons municipal. Fotografia núm. 9382.

         Piulades més vistes

Podeu seguir l’actualitat municipal a les comunitats virtuals de l’Ajuntament
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ENTREVISTA

Josep Cruanyes

És un actiu defensor dels drets lingüístics, i així 
ho demostren els seus càrrecs com a president 
de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics i com a 
secretari de la Comissió de Llengua Catalana del 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya. Va 
néixer al Masnou al 1952 i, segons les seves pa-
raules, exerceix de masnoví allà on va. Recorda 
com el seu entorn va ser capaç de fer-lo créixer 
en una cultura ben llunyana de la grisor del rè-
gim franquista. Recentment, ha tornat al Masnou 
per parlar del president Companys i per presen-
tar la mostra de les fotografies de Francesc Boix 
que es pot veure al Casinet fins al 5 de març

Vostè forma part de la Comissió de 
la Dignitat. Han fet una tasca molt 
remarcable en la recuperació de la 
documentació que es conservava 
a l’Arxiu de la Guerra Civil de Sala·
manca.
Un amic meu, el Toni Strubell, va ser 
el primer impulsor d’aquesta comissió 
ciutadana. Precisament ara, al febrer 
fa 15 anys, em va convidar a la pri-
mera reunió que es va fer a l’Ateneu 
Barcelonès al 2002 perquè un grup 
de ciutadans volia fer alguna cosa 
per recuperar la documentació de 
Salamanca en un moment en què la 
Pilar del Castillo, que era la ministra 
de Cultura, va dir que allò no es tor-
naria i que no se’n parlaria més. Fins a 
aquell moment només s’havien recla-
mat els documents de la Generalitat, 
però nosaltres vam posar sobre la 
taula que aquell arxiu era fruit d’una 
requisa, per persecució política, i que 
hi havia documentació de persones i 
entitats. En Toni i jo fem un tàndem, i 
hi ha molta gent que hi col·labora. 

Han aconseguit fites importants.
Fins avui estem lluitant-hi. Hem acon-
seguit que es retorni documentació i 

que es restituís a persones i entitats; 
fins i tot, hi havia molta gent que 
ignorava que es conservava aquesta 
documentació. I crec que això per 
al país és important. Són principis 
democràtics bàsics, tot això s’ha de 
reparar. D’una manera perversa, es 
justifica el manteniment de la situació 
pel patrimoni, quan el que van fer va 
ser precisament un atac contra el pa-
trimoni, perquè bona part d’aquests 
arxius es van destruir. I l’Administra-
ció actual és la primera que ha de 
callar, perquè el mal el va causar una 
Administració de la qual és hereva i 
responsable l’Estat. Com els alemanys 
responen dels crims que havia fet l’es-
tat nazi, evidentment, l’Estat espanyol 
té l’obligació de reparar-ho.

Personalment, què remarcaria de 
tot aquest procés?
Veure el moment en què la gent rebia 
aquesta documentació. Hi va haver 
un moment que va ser molt emocio-
nant: quan havien tornat una part de 
la documentació, llibres sobretot. Hi 
havia llibres de la Teresa Rovira, que 
era la filla de Rovira i Virgili, que era 
bibliotecària. Un dia la vam portar a 

“La Comissió 
de la Dignitat 
va posar sobre 
la taula que 
l’arxiu de Sa-
lamanca era 
fruit d’una 
requisa per 
persecució 
política i que 
hi havia do-
cumentació 
de persones i 
entitats.”

“L’escena de la 
Teresa Rovira 
recuperant 
els seus llibres 
encara em fa 
posar la pell 
de gallina.”

l’Arxiu Nacional de Catalunya a ense-
nyar-li els llibres. L’escena de la Teresa 
Rovira, després de tants anys, quan li 
porten les caixes i comença a treure 
aquests llibres, encara em fa posar la 
pell de gallina. Va treure un llibre, una 
novel·la en català per a noietes, i va 
trobar el seu nom i va recordar que 
era el primer llibre que va llegir. Això 
i veure altres casos paga tot l’esforç 
que havíem fet. 

Han trobat documentació del Mas·
nou?
No. Al 39, el centre de la requisa es 
va situar a Barcelona, i llavors el que 
feia l’Administració era enviar cartes 
a l’Ajuntament i demanar si hi havia 
documentació d’entitats o persones. 
Pot passar que sí que hi hagués infor-
mació, però la van destruir. Van reco-
llir tones i tones de documentació. 
Hi ha un moment en què en el fons 
de Salamanca, després de la guerra, 
hi ha 800 tones de documents re-
quisats. De Catalunya se’n van endur 
més de 140 tones, una brutalitat. 
Això ho triaven i es quedaven les 
coses que els servien per a la perse-
cució política. 

Jurista i historiador

Josep Cruanyes 
també defensa 
els drets d’autor 
de destacats fotò-
grafs catalans.
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La Comissió de la Dignitat ha col·
laborat en l’exposició de fotografi·
es de Francesc Boix.
Sí, un bon dia algú ens va fer saber 
que hi havia un fons de fotografia 
de la Guerra Civil que se subhastava 
i que segurament aniria a parar fora 
de Catalunya. Ens vam mobilitzar i en 
una setmana vam recollir diners per 
comprar aquell fons i es va dipositar a 
l’Arxiu Nacional. Llavors ens vam ado-
nar que eren fotografies de Francesc 
Boix. Una persona va identificar el seu 
pare i la seva mare en una fotogra-
fia que havíem fet pública. A partir 
d’aquí hem intentat fer-ne difusió. Va 
escaure que es volia fer una exposició 
de Francesc Boix relacionada amb 
l’aniversari de l’alliberament dels 
camps de concentració i vam pensar 
que s’hi podria afegir la fotografia del 
període de guerra.

Vostè va assistir a la inauguració 
de l’exposició al Masnou.
Amb molt de goig. Vaig venir també 
per l’aniversari de l’afusellament de 
Lluís Companys, que té relació amb 
l’activitat de la Comissió; perquè, en-
tre d’altres coses, hi ha diverses per-

sones encausades del Masnou en els 
consells de guerra del franquisme. I la 
Comissió ha promogut al Parlament 
una llei perquè siguin anul·lats tots 
els consells de guerra, amb reparació 
de totes aquelles persones que s’hi 
van veure implicades. Esperem que 
dintre d’un parell de mesos el Parla-
ment de Catalunya aprovi aquesta 
llei i se’ls repari. El més significatiu és 
el cas del president Companys, però 
a Catalunya es van fer més de 80.000 
processos. 

Fins quan va viure al Masnou?
Fins que vaig tenir 10 anys. Vam 
deixar de viure-hi per un problema 
d’escola. En aquell moment, de petit, 
als ensenyaments primaris vaig anar 
a les monges de les Escolàpies, on 
també hi anaven els nens. Però quan 
superaves aquesta etapa havies 
d’anar a Badalona, a Mataró o a Pre-
mià. Al Masnou hi havia les escoles 
nacionals. Als meus pares no els 
convencien les possibilitats. La meva 
mare havia anat a l’Institut-Escola 
de la República de la Generalitat i 
tenia una amiga que havia muntat 
una escola que dintre del franquis-
me intentava ser més progressista, 
amb un ensenyament més avançat, 
però era a Barcelona. Hi vam anar i 
al començament pujàvem i baixà-
vem, però al final vam anar a viure 
a Barcelona, tot i que encara vam 
mantenir uns anys la casa del Mas-
nou i veníem els caps de setmana i, 
sobretot, a l’estiu.

Què recorda d’aquella època?
És la meva infància i recordo moltes 
coses. Vaig estar a l’Agrupament Es-
colta de la Mare de Déu de la Ruta, 
que estàvem en una casa a la vora 
de l’església. Recordo les anades 
que fèiem a la zona del pi de l’indià, 
que eren vinyes i que el pi va anar a 
terra per un temporal, però recordo 
aquella muntanya, la carena amb el 
gran pi. Jugàvem al carrer i voltàvem 
pertot arreu. Recordo les campanes. 
Sabíem tots els tocs de les campanes: 
quan tocaven a morts, a bateig, quan 
tocaven a festa. Quan tocaven a ba-
teig anàvem corrent a la parròquia, 
a la sortida del bateig, tots els nanos 
ens hi trobàvem i cridàvem una cosa 
que ara seria políticament incorrecta, 
dèiem: “tireu confits, que sou escar-
ransits, si no en voleu tirar, el nen es 
morirà”. Això es deia i la gent ho tro-
bava absolutament normal. La gent 
llençava confits a les escales de l’es-

“Els escoltes 
van ser una 
cosa impor-
tant, era ple 
franquisme 
i l’escoltisme 
representava 
donar una sor-
tida a la joven-
tut al marge 
del que era la 
Falange.”

“Estàvem en 
un règim dic-
tatorial, però 
per a mi era 
un règim que 
no vivíem, que 
estava fora.”

glésia. També recordo que en aquell 
moment hi vivia en Jordi Carbonell i 
l’Hortènsia Curell, que tenien molta 
relació amb els meus pares.

Com va ser créixer al Masnou en 
aquella època?
Els escoltes va ser una cosa impor-
tant, era ple franquisme i l’escoltisme 
representava donar una sortida a la 
joventut al marge del que era la Fa-
lange. Anys després, fent un estudi, 
he trobat al Govern Civil de Barcelona 
informes del Movimiento, dels Ser-
veis d’Informació, explicant que al 
Masnou hi havia un grup d’escoltes 
de nois i noies que es deia Mare de 
Déu de la Ruta. Aquesta informació 
la donaven els mateixos falangistes 
del Masnou. L’escoltisme no agradava 
gens al franquisme. Es va fer amb la 
protecció de l’església i el concordat, 
i ha estat una escola de civisme i de 
democràcia davant un règim absolu-
tament contrari. 

Hi havia un entorn capaç de man·
tenir·se fora del règim?
També recordo que hi havia el senyor 
Llop, que facilitava al meu pare les 
subscripcions de coses catalanes: 
l’Enciclopèdia Catalana, els primers 
fascicles, un llibre del Ferran Solde-
vila... Hi havia una sèrie de gent que 
anava contra el règim. Estàvem en un 
règim dictatorial, però per a mi era 
un règim que no vivíem, que estava 
fora. Recordo passar per sobre d’on 
hi havia correus, darrera del Casino, 
que hi havia la Falange. Passava per 
aquell edifici, que hi havia unes ban-
deres, però quedava fora de la nostra 
vida, no ens afectava. Després, el pare 
ens explicava més coses. En aquell 
moment hi havia una sèrie de gent 
que vivia totalment fora del règim a la 
vida del poble.

Anàvem a les vinyes, que hi havia 
les basses, a banyar-nos. Totes les bas-
ses es nodrien de les mines, i hi tro-
baves capgrossos, i te n’adones com 
ha canviat la contaminació. I la relació 
amb el mar, que era molt intensa. 
Nosaltres teníem una caseta de fusta 
de les que hi havia darrera l’estació 
d’Ocata. Se’n va anar a norris quan 
va passar allò del pi de l’indià, hi va 
haver un temporal, un gran vent que 
va aixafar el nostre tendal i va anar a 
parar precisament al passeig, a sobre 
de l’arbre de davant de la barberia 
d’en Domènech. La caseta va anar per 
terra i a partir d’aquell moment es va 
acabar.  
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Compromís i responsabilitat 
En el darrer Ple van veure la llum dos 
textos normatius de gran importàn-
cia per a la ciutadania, i que demos-
tren una vegada més el tarannà par-
ticipatiu i la voluntat de transparència 
d’aquest Equip de Govern: el del Codi 
de bon govern i transparència i el de 
la creació de la Sindicatura Municipal 
de Greuges. 

El primer recull els principis que 
han de regir el comportament i el 
treball dels electes locals: cal que 
desenvolupem les nostres funcions 
amb responsabilitat, dedicació i ri-
gor, però també és del tot necessari 
que ho fem de forma transparent, 
honesta i oberta a la participació. 
En l’àmbit local, la proximitat amb la 
ciutadania és fonamental per al bon 
funcionament de la democràcia, per 
això cal retre comptes i recuperar la 
confiança dels ciutadans, tant en la 
política com en el nostre compromís 
per treballar pel bé comú. Només 
així serem capaços d’assolir un bon 
govern; i és per això que aquest Codi 

incorpora mesures de caràcter ètic 
dirigides als qui som administradors 
de la gestió pública.

El segon text aprovat regula la 
creació i regulació d’una sindica-
tura municipal de greuges, i amb 
això s’assoleix una de les actuacions 
destacades en relació amb la parti-
cipació ciutadana, emmarcada dins 
el Pla d’Actuació Municipal d’aquest 
mandat. Amb la sindicatura es dota 
la ciutadania d’un instrument de 
defensa dels seus interessos davant 
l’Administració. El síndic, amb ob-
jectivitat i independència, resoldrà 
les reclamacions dels masnovins i 
masnovines quan es considerin per-

judicats per una decisió municipal, 
tant pel que fa al funcionament com 
a qualsevol resolució que els afecti, 
garantint la protecció dels seus drets 
i deures davant l’Administració.

Treballem per assolir un govern 
obert, transparent i participatiu i 
apostem per la participació activa 
dels ciutadans. Aquests dos textos 
en són una mostra, com també l’in-
crement dels ítems publicats al Portal 
de Transparència sobre l’actuació del 
Govern municipal i l’Administració.

Continuem amb el ferm compro-
mís de millorar la gestió municipal i 
l’eficàcia en la prestació dels serveis 
públics.

6F fidels al 9N
El 9N va ser la demostració del senti-
ment democràtic de Catalunya. Hi havia 
una qüestió prou important que des de 
la societat civil es reclamava i que ens 
afecta a tots. I es va decidir fer allò que 
en democràcia és el més lògic, votar. 
Com deia el Molt Honorable President 
Puigdemont el passat dimecres dia 8 
al Parlament, Artur Mas, Joana Ortega 

i Irene Rigau estan sent jutjats acusats 
del delicte d’haver estat fidels a l’encàr-
rec que els va fer el Parlament, el qual va 
ser fidel, també, a l’encàrrec rebut dels 
ciutadans.

En aquests moments s’està jutjant 
uns responsables polítics que van per-
metre que més de 2,3 milions de ciuta-
dans participessin en aquella jornada 
i enviessin a qui ho volgués sentir un 
missatge nítid i clar que volíem resoldre 
el problema polític votant, a les urnes. 
Catalunya ha demostrat sempre que 
quan ha calgut mobilitzar-se per de-
fensar drets fonamentals ho ha fet com 
cap altre. Per rebutjar el terrorisme, per 
oposar-se a la guerra de l’Iraq, per rebel-

lar-se contra les mentides del govern per 
l’11-M o , en aquests darrers cinc anys i 
d’una manera sense precedents a Euro-
pa, per demanar poder votar.

Continuava el president dient: el 
president Mas, la vicepresidenta Orte-
ga i la consellera Rigau són culpables 
d’haver cregut en el Parlament i d’haver 
cregut en la idea que, en democràcia, el 
primer que cal atendre i escoltar són els 
ciutadans que la fan possible. Sense ells 
hi pot haver govern, hi pot haver lega-
litat, hi poden haver tribunals, però ni 
hi ha democràcia ni hi ha llibertat. Una 
democràcia a la qual no li importi el que 
pensen i volen els seus ciutadans és in-
completa, és mancada, és encunyada 

per uns límits que ja no són en mans de 
les persones. 

Acabava el president Puigdemont 
dient que aquest judici serà jutjat per 
la història, com ho va ser la sentència 
contra l’Estatut i com ho serà la nega-
tiva obtusa a dialogar sobre el que està 
passant entre Catalunya i Espanya. No 
voler-ne parlar és una decisió errònia i 
irresponsable, perquè és d’això que hem 
de dialogar. Dialogar demana voluntat 
per fer-ho. Si un es veu capaç de fer 
d’interlocutor entre Donald Trump i tot 
el que representa, amb Amèrica Llatina, 
Europa i l’Orient Mitjà hauria de ser en-
cara més capaç de ser interlocutor actiu 
amb Catalunya.

L’eina contra el populisme 
i el sectarisme
El primer cap de setmana de febrer, 
a Ciutadans hem celebrat la IV As-
semblea General, on hem debatut 
sobre el futur més immediat de la 
nostra formació tant a Catalunya 
com arreu d’Espanya. El propòsit és 
cabdal: governar. Ho diem conven-
çuts que hem seguit el camí que el 

sentit comú ens ha marcat, quan fa 
dos anys vam fer el salt definitiu a la 
política nacional, passant de ser una 
força testimonial a ser la tercera en 
nombre de regidors, decisiva en 5 
governs autonòmics i bàsica en l’ac-
tual funcionament de les Corts espa-
nyoles, facilitant un govern i perme-
tent afrontar els reptes que el nostre 
país pretén assolir. Un sentit comú 
que ens demanà prudència quan 
vam entrar a les institucions. Hem 
estat i estem en procés de coneixe-
ment de tot allò que cal per donar, 
arribat el moment, la resposta ho-
nesta i compromesa a la ciutadania. 
En aquest sentit, el 2019 marcarà el 

punt d’inflexió amb les eleccions 
municipals i autonòmiques. Estem 
preparats i afrontem el futur amb 
la fita de ser la força clau en molts 
ajuntaments i parlaments, prome-
tent allò que només sigui assolible i 
fugint de demagògies més pròpies 
dels qui han volgut fer el camí més 
curt i ràpid per arribar al poder, a 
qui ja tristament coneixem com a 
populistes i que cada cop a Europa 
i la resta del món prenen posicions: 
Podemos, Le Pen, Trump...

Ens sentim forts per fer-los front 
i tornar la raó i la veritat a la nostra 
societat, necessitada de credibilitat 
i coratge.

PD: ja oneja la bandera de tots a 
l’Ajuntament, després d’un trist 
episodi de sectarisme polític, grà-
cies a la gestió del Grup Municipal 
que us escriu. Feliçment, sovint les 
lleis protegeixen drets i, encara que 
tard, sempre fan el seu servei quan 
es reclamen. Acostumats a veure 
protegir imputats, treure o cre-
mar banderes i malgastar diners 
amb la inconsciència dels nostres 
dirigents, reconforta saber-nos 
emparats pel nostre marc jurídic, 
aprovat per la immensa majoria 
dels ciutadans i que permetrà que 
podem continuar vivint en unió i 
harmonia. 

TRIBUNA POLÍTICA

Jordi Matas
Regidor del Grup 
Municipal de CiU

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

Stella Parodi  
Regidora del 
Grup Municipal 
de Ciutadans

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.
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Fiscalia
Recordaran que al darrer butlletí 
vaig comunicar que havia denun-
ciat el Sr. Oliveras i la Sra. Folch a 
la Fiscalia Anticorrupció per preva-
ricació. Doncs bé, el passat 18 de 
gener em van comunicar que s’ha 
arxivat, informació que va ser co-
municada el mateix dia a l’alcalde i 

a la resta de portaveus municipals.
La fiscalia n’argumenta l’arxiva-
ment de la manera següent: el fet 
que hi hagi actes administratius 
il·lícits –que n’hi ha– no és raó su-
ficient. La fiscalia assenyala que les 
bases, que defineix “de contingut 
deficitari”, podrien resultar nul·les 
al no incorporar la data en què 
s’havia d’haver obtingut la con-
dició de laboral fix, tal com vam 
denunciar. També assumeix l’ar-
gument d’aquest regidor respecte 
a la impossibilitat de participar en 
els processos d’una part impor-

tant de les persones, ja que no 
complien els requisits establerts 
a la llei.
El nostre grup va preguntar al dar-
rer Ple si el Govern iniciaria d’ofici 
una revisió dels procediments que 
afectarà 11 persones o ens obliga-
rà a interposar un contenciós, amb 
el risc que sigui declarat nul tot el 
procediment.

Port
El Govern va rebutjar crear cap co-
missió per estudiar la reversió del 
Port o qualsevol consulta a la ciu-

tadania: només volen consultar al 
poble allò que no és possible, els 
objectius reals i possibilistes no.
Per a aquest Govern, la seva vo-
luntat de transparència i de par-
ticipació s’acaba quan el tema no 
els agrada o no el controlen.
Val a dir que, tot i no compartir la 
decisió, l’entenem legítima i, per 
tant, tot i que seguirem recla-
mant la creació d’una comissió 
d’estudi, no posarem les urnes 
al carrer, perquè nosaltres res-
pectem la llei, encara que no ens 
beneficiï.

El feixisme, el silenci i l’oblit
El 26 de gener de 1939 l’aviació italiana 
va bombardejar el Masnou: hi van mo-
rir 19 persones i alguns edificis van ser 
ensorrats completament. Era el mateix 
dia que els franquistes entraven per 
la Diagonal de Barcelona. Uns mesos 
després, canviaven els noms de molts 
carrers de la nostra vila i, avui dia, per a 

vergonya de totes nosaltres, encara en 
mantenim alguns.

El 26 de gener de l’any passat vam 
fer un acte en record de les víctimes 
dels bombardejos feixistes, i enguany 
hem «canviat» simbòlicament els 
noms del carrer d’Itàlia pel de «Solida-
ritat dels Pobles», el de Navarra pel de 
«Lluita Antifeixista» i el de la plaça Es-
panya pel de «plaça del Poble». Fins fa 
pocs dies encara quedava algun cartell 
a sobre del nom oficial.

A més, el passat 4 de febrer vam 
organitzar una xerrada al Casino del 
Masnou per combatre l’oblit i el silenci, 
autèntics còmplices del feixisme. Hi van 

parlar Víctor Ligos i Ricard de Vargas, in-
cansables lluitadors antifeixistes i histo-
riadors, ja jubilats, que ens van encorat-
jar a mantenir viva la memòria i la flama 
de la lluita per a un món nou. Ens van 
fer memòria del masnoví Pere Adroher 
Font, llibertari que va lluitar a la guer-
ra del 1936, exiliat a França, va lluitar 
contra els nazis, deportat a Mauthau- 
sen, un cop alliberat va tornar a Catalu-
nya per fer de maqui i va atemptar fins 
a dues ocasions contra «el Caudillo» a 
Barcelona, tot això abans de ser assas-
sinat el 1952 per la repressió franquis-
ta. Injustament i incomprensiblement 
oblidat per la historiografia local.

Mentre a França els lluitadors anti-
feixistes són herois nacionals, membres 
de la «Résistance», aquí «Els Maquis» 
han estat llençats al pou de l’oblit per 
la historiografia «oficial». Honorem el 
feixisme italià i el carlí en comptes de 
l’antifeixisme: una vergonya col·lectiva 
de primer ordre.

La CUP el Masnou continuarem 
demanant la recuperació per a la me-
mòria col·lectiva de totes aquelles per-
sones lluitadores antifeixistes que no 
van dubtar a donar la seva pròpia vida 
per dignificar tot un poble, alhora que 
assenyalem el doble discurs oficial que 
manté distincions al feixisme.

Operació Casino? SÍ, però fem les coses 
com cal!
Tot i que aquest espai és insuficient per explicar 
clarament la nostra posició respecte de “l’Opera-
ció Casino”, creiem que val la pena intentar-ho. 

En el Ple d’octubre es presentaven a apro-
vació els treballs previs d’aquesta operació. 
ICV-EUiA i PSC vàrem demanar retirar el punt, 
però ERC i CiU s’hi van negar i la proposta va ser 
aprovada únicament amb els seus vots.

ICV-EUiA sempre hem mantingut que el te-
atre del Masnou hauria de ser el teatre del Casi-
no. També compartim la necessitat d’esponjar el 

casc antic i, per tant, veiem amb bons ulls que el 
pati del Casino sigui un espai lliure per al gaudi 
de tota la ciutadania del Masnou.

No obstant això, vàrem votar abstenció 
perquè la proposta està poc treballada i, a més, 
des del punt de vista econòmic, el seu contingut 
és tan descaradament favorable per a l’Ajunta-
ment que hi ha un greu risc que, si s’aprova i el 
Casino presenta recurs, els tribunals condemnin 
un cop més l’Ajuntament a pagar una indemnit-
zació elevadíssima (la darrera: 1,5 milions d’eu-
ros a Kangeisó, perquè el Govern de CiU-PP i el 
de la Generalitat (CiU) no van respectar els seus 
drets urbanístics).

I per què diem “Sí, però fem les coses com 
cal”? Doncs perquè fins avui això no ha estat així!

Nosaltres creiem que:
• La proposta final ha de ser equilibrada i amb 
càlculs econòmics ajustats fets per especialistes. 
• Les coses s’han d’explicar tal com són!:

- No n’hi ha prou amb una audiència pública 

ni amb l’edició d’un tríptic on es diu el que 
interessa i es calla el que convé. 
- No és admissible obrir un espai al web per 
rebre propostes de la ciutadania sense, prèvi-
ament, haver fet una bona campanya infor-
mativa explicant els punts forts i febles del 
projecte.
- Cal explicar clarament els riscos que es cor-
ren: si la proposta no és ajustada a dret l’Ajun-
tament pot ser condemnat a pagar un import 
tres o quatre vegades superior als 840.000 € 
previstos.

• Cal fer tots els esforços necessaris perquè 
l’Operació Casino tingui el vistiplau dels socis i 
sòcies del Casino. Amb aquesta posició no es-
tem defensant els interessos del Casino sinó els 
de tota la ciutadania del Masnou, perquè l’acord 
evita el risc d’una sentència desfavorable. 

Nosaltres vàrem demanar i demanem:
a) Que es continuï negociant amb l’entitat fins 
que s’arribi a un acord.

b) Que es convoquin reunions on participin 
representants de tots els grups del consistori i 
del Casino per intentar arribar a una proposta 
consensuada.
L’alcalde ens va respondre comprometent-se a 
treballar exhaustivament per arribar a un acord 
amb el Casino, nosaltres li vàrem dir que crèiem 
en la seva paraula i ens vàrem oferir a treballar 
conjuntament. 

El nostre compromís és doble: 
• No estalviar esforços, si ens deixen participar, 
per construir una proposta de consens per a les 
dues parts.
• Si, finalment, aconseguim que s’arribi a una 
proposta raonable i equilibrada ICV-EUiA, amb 
independència de quina sigui la postura del 
Casino, hi votarà a favor.

Podeu trobar més informació en aquest en-
llaç: http://www.iniciativa.cat/ca/documents/
intervencio-icv-euia-ple-octubre-2016-casino

Retorn de la bandera constitucional a 
l’Ajuntament
La bandera de l’Espanya constitucional 
torna a l’Ajuntament del Masnou des-
prés d’un any i mig d’absència. Qui els 
escriu ha reclamat durant més de quinze 
plens al nostre alcalde la seva rectifica-
ció, com a responsable personal de la 
seva retirada. Cas omís fins a l’arribada 
d’una sentència del jutjat contenciós ad-
ministratiu núm. 15 de Barcelona.

Hi cabia apel·lació, no exercitada pel cost 
econòmic (el paguem tots) i personal 
quant a responsabilitat de l’alcalde.

Això sí, hissada a contracor, tal com 
resa el cartellet que trepa la façana de 
la nostra casa consistorial “per imperatiu 
legal i en compliment d’una sentència”.

“Per imperatiu legal” circulem per la 
dreta i no per l’esquerra. “Per imperatiu 
legal” es paguen les nòmines dels tre-
balladors del municipi. “Per imperatiu 
legal” els nostres fills s’escolaritzen. Així 
que ja sabem tots que “per imperatiu le-
gal” fem tantes i tantes coses. Igual que 
“per imperatiu legal” el senyor Oliveras 
és el nostre alcalde, en compliment del 
funcionament democràtic del Masnou i 
del nostre país.

Així doncs, “per imperatiu legal” 
és un terme vacu que avui guarneix la 
nostra façana.

“En compliment d’una sentència” 
l’Ajuntament ha guanyat i perdut plets. 
Més dels segons que dels primers i no 
he vist el mateix cartellet, per exemple, 
a Kangeisó, on vam pagar la barbaritat 
d’1,5 milions, per una sentència judicial. I 
allà era per aixecar un monument al dis-
barat, als que van prendre una sèrie de 
decisions que ens van abocar a un judici 
fallit i de conseqüències estrepitoses per 
al Masnou.

Així que res, una mica més de litera-
tura, que ni és prosa –potser “prosés”– ni 
poesia.

Referèndum unilateral, cap a enlloc
Arribem al final de la carrera indepen-
dentista cap a enlloc. El judici a qui va 
desacatar sentències i les promeses del 
president Puigdemont del “referèndum 
unilateral sí o sí”. La resposta del nostre 
Estat de dret, ajustada al que és: un ES-
TAT DE DRET.

I un principi tan clar i senzill de la 
nostra Constitució com que la “sobirania 
nacional resideix en el poble espanyol, 
de qui emanen els poders de l’estat”, és 
la clau del principi de la fi de l’indepen-
dentisme apòstata. Qui vulgui un altre 
ordre polític haurà de negociar-lo amb 
tots els espanyols, amb qui som copro-
pietaris de tot. La unilateralitat és fora 
de la nostra llei.

Ernest Suñé 
Portaveu del 
Grup Municipal 
del PSC-CP

Màxim 
Fàbregas 
Portaveu del 
Grup Municipal 
d’ICV-EUiA-E

Federico 
de las Heras 
Portaveu del 
Grup Municipal 
del PP

Jornades per la sobirania energètica
El model energètic que s’ha imposat a la 

nostra societat, contra el qual ens rebel·lem, és 
un dels exemples més cruents del neolibera-
lisme salvatge que causa desigualtats i empo-
breix la població. L’actual oligopoli energètic 
concentra bene�cis milionaris a través de 
l’abús sobre els i les consumidores i deixa 
excloses les més vulnerables, víctimes de la 

pobresa energètica. Per això reivindiquem 
també l’energia com un àmbit més en el qual 
recuperar les sobiranies que ens han pres. 
Com fer-ho? Lluitant contra l’oligopoli de les 
grans empreses, proposant alternatives 
basades en l’ús de les energies renovables 
produïdes arreu del territori, i qüestionant el 
model energètic en tota la seva magnitud.

Per això, els 3 primers caps de setmana de 
març organitzem les Jornades per la Sobirania 
Energètica, amb la presència de col·labo-
radores de SOM Energia, l’Aliança contra la 
Pobresa Energètica, Enginyers Sense Fronteres 
i la Xarxa per la Sobirania Energètica. 

Us hi esperem! 

Grup Municipal 
de la CUP-PA
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  Divendres 17
20 h / Sala Joan Comellas

Cicle de Concerts “Música 
+ Cultura = el Masnou”
Ester Lecha i Anna Guasch: 
concert de piano i veu

 
Concert en dues parts: una primera, 
on la pianista masnovina Ester Lecha 
interpretarà un repertori de piano de 
diferents èpoques i estils; la segona 
part comptarà amb la soprano d’Ale-
lla Anna Guasch, que oferirà un recital 
líric i de cançó acompanyada al piano 
per Ester Lecha. Preu: donatiu 6 euros.
Ho organitza: Cor Scandicus

21.30 h / Casino del Masnou

Cicle: Divendres musicals  
A Night of Sax and Company.
Ho organitza: Casino del Masnou

  Dissabte 18
11 h / Biblioteca Joan Coromines

Hora del conte  
Taller per a nadons que es realitza 
fonamentalment amb bols tibetans. 
Per compartir amb la família en un 
ambient relaxat, íntim i serè. Adreçat 
a nadons (0 a 3 anys) acompanyats 
de la família. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

12 h / Centre Enoturístic 
i Arqueològic de Vallmora

Visita guiada i tast de vi 
al celler romà de Vallmora  

Preu: adult: 5,50 €; preu reduït: 4 €; 
menors de 7 anys, professors acom-
panyants de grups i guies de turis-
me de Catalunya: gratuït.
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueolò-
gic de Vallmora 

17.30 h / Ca n’Humet

Tarda de jocs de taula  
Ho organitza: J de Jocs

19 h / Casa de Cultura

“Llibre de medicina. 
Una arqueologia de la 
mirada mèdica”  

Exposició de gravats originals de 
l’artista Jordi Gonzàlez. El projec-
te s’inspira en el text de Michel 
Foucault El naixement de la clínica 
i analitza gràficament la imatge 
generada per la tecnologia actual, 
alhora que recupera l’estudi anatò-
mic iniciat durant el Renaixement.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Diumenge 19
11 h / Parc Caramar

Vine al trenet  
Gaudeix dels trens i de la natura 
en un parc tancat. Els nens podran 
pujar a un trenet de 5 polzades i 
passejar per tot el parc de la natura 
de Caramar. Preu: 1 euro el bitllet.
Ho organitza: Associació d’amics del Ferrocarril

11 h / Centre Enoturístic 
i Arqueològic de Vallmora

Taller familiar
L’art de la vinya  

Si et fixes en en el paisatge que tens 
a prop de casa teva, veuràs molts 
ceps i fulles de parra. Són les vinyes 
de la DO Alella! A Vallmora utilitza-
rem els materials més propers per 
fer una obra d’art. Vine a descobrir 
l’artista que portes dins! Preu: 3,5 
euros adults; 2,5 euros, per a infants.
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueolò-
gic de Vallmora

12 h / Parc Vallmora

Inauguració de la primera 
fase del Parc Vallmora  

Acte d’inauguració de la primera 
fase del Parc, amb parlaments de 
responsables municipals i l’espec-
tacle Que peti la plaça, del grup 
d’animació Xip Xap.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

12 h / Centre Enoturístic 
i Arqueològic de Vallmora

Visita guiada i tast de vi 
al celler romà de Vallmora  

Preu: adult: 5,50 €; preu reduït: 4 €; 
menors de 7 anys, professors acom-
panyants de grups i guies de turis-
me de Catalunya: gratuït.
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueolò-
gic de Vallmora 

13.30 h / Casino del Masnou

Tradicions al Casino. 
Calçotades  

Preu: 20 €, adults; 10€, infantil.
Ho organitza: Casino del Masnou 

  Dilluns 20
18.30 h / Biblioteca Pública Joan 
Coromines 

Dia Internacional de la 
Llengua Materna  

Lectura de poemes i textos en dife-
rents llengües d’origen.
Ho organitza: Associació UNESCO Masnou, 
amb la col·laboració de la Biblioteca Joan 
Coromines i l’Ajuntament del Masnou

  Dimarts 21
18.30 h / Sala Joan Comellas

“Napoleó: la música 
i els canons”  

Conferència a càrrec de Joan Vives 
Bellalta, seguida d’un col·loqui obert 
a la participació del públic assistent. 
Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

19 h / BLANCDEguix, Espai d’Art

Classe de model  
Classe clàssica de model, s’alterna-
ran postures ràpides per captar el 
moviment i se’n faran de més llar-
gues per poder fer una obra final.
Ho organitza: Associació BLANCDEguix i 
Ajuntament del Masnou

  Dimecres 22
17.30 h / Biblioteca Joan Coromines

Màscares i maquillatge 
per disfressar-se!  

Taller de Carnestoltes per a infants. 
Places limitades.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

17.30 h / La Teatral, escola d’arts 
escèniques del Masnou

Música per a mares, 
pares i nadons  

Sessions per gaudir de la música en 
família: activitats centrades en l’es-
colta, el cant, el moviment i l’experi-
mentació amb la música, a La Teatral.
Ho organitza: La Teatral

18 h / Segona planta de Can Malet

Xerrada “La clàusula sòl a 
les hipoteques”  

Xerrada informativa sobre les clàu-
sules sòl a les hipoteques i per as-
sessorar sobre el procediment per-
què les persones afectades puguin 
reclamar.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària  
A càrrec de Maria Carme Roca.
Comentari de la novel·la Temblor, de 
Rosa Montero.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

  Dijous 23
18 h / Can Malet 

Dijous Gras
Carnestoltes 2017  

Benvinguda del Rei Carnestoltes, 
taller de percussió en família obert 
a tothom i concert de Carnaval. Vine 
a tocar amb nosaltres! Rebrem al Rei 
Carnestoltes amb ritmes festius i dis-
bauxa. Si toques un instrument de 
percussió, porta’l! Si no en tens, te’n 
deixarem un de l’escola. Després del 
taller, l’Escola Municipal de Música 
oferirà un petit concert. Adreçat 
a: pares i mares amb nens, joves i 
adults. Xocolatada.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou amb 
la col·laboració d’EMUMM

  Divendres 24
17.30 h / Plaça de Ramón y Cajal 

Carnaval Infantil
Carnestoltes 2017  

17.30 Rua (des de la pl. Ramón y 
Cajal fins Els Vienesos); 18 h, rebuda 
del Rei Carnestoltes, concurs de dis-
fresses i xocolatada (a Els Vienesos).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou amb 
la col·laboració del Centre Cultural i de 
Lleure Luz del Alba

21.30 h / Casino del Masnou 

Cicle: Divendres musicals  
Actuació de Carles Magret i More
Ho organitza: Casino del Masnou

  Dissabte 25
12 h / Centre Enoturístic 
i Arqueològic de Vallmora

Visita guiada i tast de vi 
al celler romà de Vallmora  

Preu: adult: 5,50 €; preu reduït: 4 €; 
menors de 7 anys, professors acom-
panyants de grups i guies de turis-
me de Catalunya: gratuït.
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueolò-
gic de Vallmora 

16 h / Jardins del Mil·lenari 

Rua Diabòlica  
Realitzem la tradicional Rua Diabò-
lica. Aquest any podreu gaudir de 
diversos tallers gratuïts tant per a 
petits com per a grans (de 16 a 19 h: 
taller de malabars de foc, i de 17 a 
19 h: taller de maquillatge i de dis-
fresses). La rua s’iniciarà a partir de 
les 19.30 h a l’Altell de les Bruixes i 
finalitzarà al mateix lloc, on podreu 
veure espectacles plens de màgia i 
sopar la famosa manduca de bruixa 
que s’oferirà al finalitzar tot.
Ho organitza: Colla de Diables

22 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Òpera. Trilogia Mozart  
La companyia Dei Furbi, guanyadora 
del Premi Max 2014 a la millor obra 
musical per La flauta màgica, presenta 
a l’Espai Escènic Ca n’Humet la trilogia 
més famosa en la història del gènere 
operístic: Les noces de Fígaro, Don Gio-
vanni i Così fan tutte. Preu: 10 €.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Diumenge 26
11 h / Parròquia de Sant Pere 

Itinerari “El Masnou. 
Terra de Mar”  

Us convidem a un emocionant i en-
riquidor passeig pels carrers, edificis 
i racons més sorprenents de la vila 
del Masnou. Cal inscripció prèvia. 
Punts que es visitaran 1. Església de 
Sant Pere 2. Can Millet 3. Casino 4. 
Casa de Cultura 5. Carrer d’Adra 6. 
Cal Ros de les Cabres.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h / Parc Caramar

Vine al trenet  
Preu: 1 euro el bitllet
Els nens podran pujar a un trenet de 
5 polzades i passejar per tot el parc 
de la natura de Caramar.
Ho organitza: Associació d’amics del 
Ferrocarril

11 h / Centre Enoturístic i Arqueo-
lògic de Vallmora.

Taller familiar
Fem amulets romans!  

Preu: 3,5 euros per adults; 2,5 euros 
per a infants.
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueolò-
gic de Vallmora 

11 h / Plaça Marcel·lina de Monteys 

Rua i Ball de Disfresses
Carnestoltes 2017  

A la plaça de Marcel·lina de Mon-
teys: a les 11 h, finalitza el termini 
d’inscripció al Concurs de Disfresses; 
a les 11.30 h, inici de la Rua (des de 
la plaça Marcel·lina Monteys fins als 
jardins dels Països Catalans); als jar-
dins dels Països Catalans, concurs de 
disfresses amb premis individuals i 
comparses i actuació infantil de “La 
Tresca i la Verdesca”.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i 
Comissió de Festes

12 h / Centre Enoturístic 
i Arqueològic de Vallmora

Visita guiada i tast de vi 
al celler romà de Vallmora  

Preu: adult: 5,50 €; preu reduït: 4 €; 
menors de 7 anys, professors acom-
panyants de grups i guies de turis-
me de Catalunya: gratuït.
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueolò-
gic de Vallmora 

13.30 h / Casino del Masnou 

Tradicions al Casino  
Calçotades.
Preu: 20 € adults; 10 € per a infants

19 h / Local de Gent del Masnou 

Diumenge amb lletres  
Vetllada artística amb poesia, monò-
legs còmics, música, cant, fragments 
teatrals, dansa, contes, màgia... 
A càrrec de les persones que formen 
el grup RAUXA.
Ho organitza: RAUXA, Arts Escèniques

  Dilluns 27
18 h / Els Vienesos

Xerrada “La clàusula sòl a 
les hipoteques”  

Xerrada informativa sobre les clàusu-
les sòl a les hipoteques i per assesso-
rar sobre el procediment perquè les 
persones afectades puguin reclamar.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

 MARÇ

  Dimecres 1
15.30 h / Biblioteca Joan Coromines

“Entre vinyetes”  
Exposició dins el marc del projecte 
Biblioteques amb DO. De l’1 al 31 de 
març la biblioteca acull l’exposició 
“Entre vinyetes”, que recull la rela-
ció entre les vinyetes dels còmics, 
les vinyes i el vi.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

17.30 h / Plaça de Ramón y Cajal 

Enterrament de la sardina 
i crema del Carnestoltes  

Sardinada popular.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, Luz 
del Alba, Associació de Veïns i Veïnes del 
Masnou Alt i Centre Obert Maricel.

  Dijous 2
11 h / Centre Enoturístic i Arqueolò-
gic de Vallmora

Taller familiar
L’art de la vinya  

Si et fixes en en el paisatge que tens 
a prop de casa teva, veuràs molts 
ceps i fulles de parra. Són les vinyes 
de la DO Alella! A Vallmora utilitza-
rem els materials més propers per 
fer una obra d’art. Vine a descobrir 
l’artista que portes dins! 
Preu: 3,5 euros adults; 2,5 euros, per 
a infants.
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueolò-
gic de Vallmora

AGENDA.  Del 15 de febrer al 17 de març de 2017
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  Divendres 3
22 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre. New order  
New order són tres persones, dos ho-
mes i una dona, de classe mitjana, 
que durant la crisi han vist com tot 
el que tenien se’ls ha escolat de les 
mans, que senten que els han pres a 
la força: la feina, els diners, la digni-
tat, el futur. Tres persones que deci-
deixen passar a l’acció per canviar el 
món. Sense saber-ne. Equivocant-se. 
Fent-nos riure. Fent-nos patir. Ells 
són New order, una tragicomèdia 
negra. Preu: 8 euros.
Ho organitza: GAT El Masnou

  Dissabte 4
8.45 h / Plaça de Ramón y Cajal 

Mercat de segona mà  
Trobaràs el que et fa falta a preus de 
segona mà.
Ho organitza: ADAC

10 h / Carrer de Sant Miquel 

Les gangues al carrer
Fira comercial. Fira 
d’activitat comercial 
i cultural (mostra 
d’antics oficis)  

Mostra comercial que disposarà 
d’una petita fira de final d’estocs de 
temporada; mostra d’oficis antics 
i actuació musical, entre altres, en 
horari de 10 a 14 hores.
Ho organitza: Associació de Veïns i Comerci-
ants del carrer Sant Miquel

11 h / Biblioteca Joan Coromines 

La Carpa dels Contes
Hora del conte  

El petit circ arriba a la ciutat i amaga, 
sota la seva carpa, un munt d’històri-
es secretes que sols els que estiguin 
atents podran descobrir. Per a famí-
lies amb infants a partir de 4 anys.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

12 h / Centre Enoturístic 
i Arqueològic de Vallmora

Visita guiada i tast de vi 
al celler romà de Vallmora  

Preu: adult: 5,50 €; preu reduït: 4 €; 
menors de 7 anys, professors acom-
panyants de grups i guies de turis-
me de Catalunya: gratuït.
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueolò-
gic de Vallmora 

22 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre. New order  
Vegeu resum al dia 3.
Ho organitza: GAT El Masnou

  Diumenge 5
10 h / Jardins Països Catalans 

2a Festa familiar solidària  
Festa per recaptar diners per a 
PROACTIVA OPEN ARMS. Tindrem 
esmorzar, vermutets, jocs, activi-
tats, banc de sang, cursa i moltes 
coses més. Volem canviar euros per 
SOMRIURES i enviar-los allà on facin 
més falta.
Ho organitza: Fem fira 

11 h / Parc Caramar

Vine al trenet  
Preu: 1 euro el bitllet
Els nens podran pujar a un trenet de 
5 polzades i passejar per tot el parc 
de la natura de Caramar.
Ho organitza: Associació d’amics del 
Ferrocarril

12 h / Plaça d’Ocata 

Balls llatins i animacions 
del mestre de la salsa, 
Deyvis Menéndez  

La primera hora serà amb animaci-
ons per a tot el públic, petits i grans. 
Després ball social per a tothom!
Ho organitza: Associació Musical Punt 
Cat Cobla 

12 h / Centre Enoturístic 
i Arqueològic de Vallmora

Visita guiada i tast de vi 
al celler romà de Vallmora  

Preu: adult: 5,50 €; preu reduït: 4 €; 
menors de 7 anys, professors acom-
panyants de grups i guies de turis-
me de Catalunya: gratuït.
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueolò-
gic de Vallmora 

12 h / Pistes esportives Pau Casals 
el Masnou 

VIII Agermanament de 
Catalunya i Andalusia al 
Masnou  

Actuacions, activitats, paella po-
pular. Ball flamenc, servei de bar, 
paella popular, des de les 12 fins a 
les 18 h. Festa en commemoració 
d’aquelles persones que van arri-
bar a la nostra terra, i ara porten 
dos idiomes i dues banderes al cor. 
Festa popular. Reserva de taules al 
telèfon: 600 80 01 48.
Ho organitza: Luz del Alba

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre. New order  
Vegeu resum al dia 3.
Ho organitza: GAT El Masnou

  Dilluns 6
20 h / El Casinet 

Comissió de festes  
Carnestoltes - Valoració
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 

  Dimarts 7
18.30 h / Sala Joan Comellas 

“La situació de la dona a 
l’Índia rural”  

Conferència a càrrec de Montse 
Ortiz Morán, seguida d’un col·loqui 
obert a la participació del públic as-
sistent. Acte per a socis
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

19 h / BLANCDEguix, Espai d’Art.

Procediments pictòrics
Fem Pintura  

Investigarem com podem fer pin-
tura a partir de pigments i diferents 
materials.
Ho organitza: Associació BLANCDEguix i 
Ajuntament del Masnou 

  Dimecres 8
13 h / Davant Edifici Roger de Flor

8 de març, Dia de la Dona  
Lectura de manifest per commemo-
rar el dia 8 de març.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou amb 
el suport del Grup de Lectura i reflexió de 
Dones del Masnou

  Dijous 9
17.30 h / Biblioteca Joan Coromines 

Verema de colors
Taller familiar  

Vine i transforma la biblioteca en 
una vinya de veritat. L’únic límit és 
la teva imaginació. Per a famílies 
amb infants a partir de 5 anys. Cal 
inscripció prèvia (consulteu el Face-
book de la biblioteca).
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

  Divendres 10
18.30 h / Biblioteca Joan Coromines 

L’elogi del vi. Tast a cegues  
Experiència sensorial a cegues amb 
tast de vins DO Alella i poesia acom-
panyat de tastets. A càrrec de Marc 
Ullod, actor, i les sommeliers Eli Vidal 
i Rosa Vila. Aforament limitat amb 
inscripció prèvia.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines, 
Rosa Vila (sommelier)

  Dissabte 11
12 h / Centre Enoturístic 
i Arqueològic de Vallmora

Visita guiada i tast de vi 
al celler romà de Vallmora  

Preu: adult: 5,50 €; preu reduït: 4 €; 
menors de 7 anys, professors acom-
panyants de grups i guies de turis-
me de Catalunya: gratuïta
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueolò-
gic de Vallmora 

16.30 h / La Barqueta 

Can Babetes: La paleta 
de colors  

Taller de manipulació i experimenta-
ció per a infants de 0 a 3 anys. Acti-
vitat oberta, no cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Perra de nadie. Dansa a 
càrrec de Marta Carrasco  

Lili està sola, com ho estaven fa vint 
anys, en altres llocs, Violeta (Aiguar-
dent) i Claudel (Blanc d’ombra). Lili 
és una gossa, perquè gossa se n’és, 
no se n’aprèn. I és gossa de ningú. 
Tan sols qui és ningú i de ningú pot 
arribar fins al fons de la seva intimi-
tat, on juguen a la gallineta cega, 
ballen i criden totes les intimitats. 
La teva i la seva també. 
Preu: 10 euros
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Diumenge 12
9 h / El punt de trobada serà la 
plaça dels Cavallets (Marcel·lina de 
Monteys)

XIV Passejada matinal 
pel nostre entorn. Des de 
Vallromanes al Castell de 
Sant Miquel  

Per a més informació podeu con-
tactar amb Francesc Montañá, al 
tel. 629 098 764
Ho organitza: Amics Escoltes del Masnou

11 h / Plaça d’Ocata 

Visita a la Mina d’Aigua 
del Masnou  

Visita guiada gratuïta.
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 gale-
ries de 27 km. 
Cal inscripció prèvia. Per a visites 
concertades de grups consulteu les 
condicions de reserva i preus amb 
el Museu de Nàutica del Masnou 
(museu.nautica@elmasnou.cat o  
93 557 18 30).
 
11 h / Parc Caramar

Vine al trenet  
Preu: 1 euro el bitllet
Els nens podran pujar a un trenet de 
5 polzades i passejar per tot el parc 
de la natura de Caramar.
Ho organitza: Associació d’amics del 
Ferrocarril

11 h / Centre Enoturístic i Arqueo-
lògic de Vallmora

Taller familiar
Fem amulets romans!  

Preu: 3,5 euros per adults; 2,5 euros 
per a infants
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueolò-
gic de Vallmora. 

12 h / Centre Enoturístic i Arqueo-
lògic de Vallmora

Visita guiada i tast 
de vi al celler romà 
de Vallmora  

Preu: adult: 5,50 €; preu reduït: 4 €; 
menors de 7 anys, professors acom-
panyants de grups i guies de turis-
me de Catalunya: gratuït
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueolò-
gic de Vallmora 

18 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre Familiar. Animac 
Camina: El futur és femení!  

Tria de curtmetratges de joves rea-
litzadores d’arreu del món presen-
tats en l’edició d’Animac’16, Mostra 
Internacional de Cinema d’Animació 
de Catalunya. Preu: 3 €
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dilluns 13

18 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlies en català  
Comentari de la novel·la Se sabrà tot, 
de Xavier Bosch. A càrrec de Carme 
Giol (voluntaris lingüístics). Situada 
a la Barcelona de la bombolla immo-
biliària, Se sabrà tot és una novel·la 
directa, vivíssima i trepidant, amb 
tots els ingredients per captivar els 
lectors.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines i 
Oficina de Català del Masnou

19 h / Escolàpies del Masnou

Assetjament escolar
A càrrec de Jordi Collell i 
Carme Escudé.  

Mestres, psicòlegs, màsters en 
psicopatologia infantil i juvenil 
i membres del l’Observatori In-
ternacional de Violència Escolar 
i dels equips d’assessorament 
psicopedagògic del Departament 
d’Ensenyament.
Ho organitza: AMPA Escolàpies del Masnou

  Dimarts 14
18.30 h / Sala Joan Comellas 

“L’Orient Mitjà en flames”  
Conferència a càrrec de Joan Roura 
Villalmanzo, seguida d’un col·loqui 
obert a la participació del públic 
assistent. 
Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

19.30 h / Can Malet, segona planta

Presentació del llibre 
Feminisme de butxaca  

Ho organitza: Òmnium Cultural i Ajunta-
ment del Masnou

Altres informacions

Deixalleria mòbil
Febrer
Del 14 al 19: Can Gaio 
28 de febrer: Pau Casals
Març 
De l’1 al 5: Pau Casals 
Del 14 al 19: Amadeu I 

Activitats per a joves i 
adolescents a Ca n’Humet 
Per a més informació i ins-
cripcions sobre les activitats 
que trobareu en aquesta 
agenda i que es realitzen 
per a joves i infants es pot 
trucar al 93 540 18 00 (pre-
gunteu pel responsable del 
departament), o envieu un 
correu electrònic a joventut@
elmasnou.cat o infancia@el-
masnou.cat. 
Les inscripcions en línia es 
poden fer a www.elmasnou.
cat / (joventut o infància).

Aula d’estudi dinamitzada
Tots els dimarts, a l’Espai 
de trobada de Ca n’Humet. 
Al llarg de les dues hores 
d’estudi, us ajudaran a resol-
dre dubtes, a organitzar els 
vostres apunts i/o agenda 
i us ensenyaran tècniques 
d’estudi per afrontar millor 
els exàmens.

Per consultar totes les activitats programades, escanegeu el codi QR



Tots els tractaments 
i les últimes tecnologies

www.clinicafio.com
Passeig Romà Fabra, 31 - El Masnou
Tel. 930 084 154

Cita previa 
per Whatsapp
645 840 247

Fisioteràpia
· Gimnàstica hipopressiva
· Fisioteràpia esportiva

· Reeducació del sòl pèlvic
· Preparació pre i postpart

· Incontinència urinària
· Pilates

Bioestimulació 
regenerativa INDIBA

PROMOCIÓ 
D’ANIVERSARI

neteja + blanquejament 
ambulatori 150€ 

(valorat 
en 240€)Odontologia

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

· Odontopediatria
· TAC dental

(Finançament a 12 mesos
sense interessos)

 NOU

CELEBREM EL NOSTRE 3r ANIVERSARI


