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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

El Parc Vallmora, l’espai natural dels masnovins i masnovines

El passat 19 de febrer inauguràvem la primera fase del Parc Vallmora. Un acte molt emotiu i 
d’una gran participació ciutadana, una jornada que va permetre a tothom gaudir del parc. 
El futur gran parc del Masnou comptarà amb una superfície de 35.000 metres quadrats. 
Un projecte ambiciós i que ha tingut un recorregut complex fins que en el passat mandat 
es va posar fil a l’agulla. Ara toca continuar i fixar les noves prioritats. Actualment, tenim 
els projectes ja aprovats de la construcció d’un gran parc infantil i de la finalització de les 
obres del carrer del Torrent Vallmora fins a dalt del parc. Ens caldrà continuar amb la instal·
lació d’una guingueta, un espai per a gossos, amb l’habilitació de zones per a la pràctica 
esportiva i amb l’arranjament del carrer de Montevideo. Un repte molt gran que estic 
convençut que aconseguirem entre tots. Aquest parc necessita la implicació de tothom, 
del conjunt de l’Ajuntament i de tots els masnovins i masnovines. El Parc Vallmora forma 
part, també, d’un projecte més ampli que, amb la priorització per als vianants del carrer 
de Roger de Flor, ens permetrà relligar l’Illa Centre i l’àmbit del Casino. Un eix que anirà de 
la muntanya fins al mar.
Ens caldrà un esforç important per garantir el manteniment d’aquest parc i de les seves 
instal·lacions; és un repte que hem d’assumir. Us convido a gaudir d’aquest parc amb 
responsabilitat i civisme.
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de reparació de la vorera del carrer 
del Meridià. Aquest carrer forma 
part dels inclosos en el projecte de 
millora de voreres del Pla de Xoc 
2016, on és previst que s’arrangin 
gairebé 8.700 metres quadrats de 
vorera. Altres carrers on es repara·
ran són els de Josep Estrada, Mare 
de Déu de Núria, Fra Juníper Serra, 
Ciutat Vila Jardí, Joan Maragall, 

Capità Mirambell, Lluís Millet, Joan 
XXIII, Amadeu I, Mossèn Jacint Ver·
daguer, Almeria, Tarragona i Reus. 
Una bona part d’aquestes voreres 
estan malmeses pel creixement de 
les arrels dels arbres. En aquests 
casos, es farà un sanejament de 
les arrels i es posarà una base de 
formigó sobre la qual es col·locaran 
els panots. 

orna a posar·se en marxa 
el Pla de Xoc de Voreres 
i Calçades, que té com 
a objectiu la millora del 

paviment i les voreres de diversos 
carrers dels municipi. Un cop fi·
nalitzats els treballs d’asfaltat de 
diversos carrers del Masnou, el 
passat mes de gener, el dimecres 
8 de març es van iniciar els treballs 

T

Comencen 
els treballs 
de millora de les 
voreres del Pla de Xoc

El termini previst per finalitzar totes les obres és de tres mesos, tot i que no es 
descarta que es pugui acabar abans

  8.700 METRES     

En total, s’ar-
ranjaran prop 
de 8.700 me-
tres quadrats 
de vorera

VIA PÚBLICA

Els treballs de reparació de les voreres del carrer del Meridià van començar el 8 de març. 
RAMON BARRAGAN
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Es tracta d’un arranjament de les 
voreres ja existents, per la qual 
cosa no es preveu la possibilitat 
d’ampliacions. El termini previst 
per finalitzar totes les obres és de 
tres mesos, tot i que el regidor de 
Manteniment i Serveis Municipals, 
Quim Fàbregas, no descarta que 
es pugui acabar abans, segons el 
desenvolupament dels treballs i 
les condicions climatològiques. La 
Regidoria també ha avisat que en 
alguns casos aquestes millores po·
den comportar afectacions a la mo·
bilitat dels vianants, a la circulació 
rodada, a l’aparcament i a les entra·
des i sortides de guals, per la qual 
cosa s’apel·la a la comprensió de la 
ciutadania. Se n’anirà informant als 
canals de comunicació habituals de 
l’Ajuntament.

El Pla de Xoc de Voreres i Calça·
des és un dels punts destacats com·
presos al Pla d’Actuació Municipal 
(PAM) i que també es relaciona amb 
les directrius i orientacions que es 
donen al Pla de Mobilitat Urbana 
i Sostenible, que actualment es 
troba en la fase de tancament dels 
documents de síntesi del procés 
participatiu del Pla d’Acció. Aquests 
treballs de reparació de voreres 
compten amb un pressupost de 
prop de 210.000 euros i correspo·
nen a la planificació del 2016, però 
no se’n va poder iniciar la seva tra·
mitació fins que no es va concretar 
un crèdit amb la Diputació. Actual·
ment, s’estan començant a planifi·
car els treballs de millora en el marc 
del Pla de Xoc que corresponen al 
2017. El compromís de l’Equip de 
Govern és d’invertir 500.000 eu·

ros cada any d’aquest mandat en 
aquest Pla de Xoc. 

A finals del mes de gener van 
finalitzar els treballs d’asfaltat i de 
senyalització horitzontal als carrers 
de Joan XXIII, al tram comprès entre 
el carrer de Guilleries i el pont de 
l’autopista i el tram entre el carrer de 
Sant Miquel i la plaça de l’Onze de 
Setembre; al d’Almeria; al d’Urgell 
i al de Vila Jardí, entre l’avinguda 
Kennedy i Mare de Déu de Núria. 
Aquestes millores van tenir un pres·
supost de prop de 140.000 euros. Els 
diners sobrants dels 500.000 euros 
anuals del Pla es destinen a noves in·
tervencions de millora a l’espai urbà 
que es duran a terme en els propers 
mesos. 

La millora de l’asfaltat de diversos carrers –a les imatges superiors– 
va quedar finalitzada a finals del mes de gener.

Quim Fàbregas 
Regidor de 
Manteniment i Serveis 
Municipals

El Pla d’Actuació Municipal pre·
veu una inversió de 2.000.000 € 
en els 4 anys d’aquest mandat 
per arranjar les voreres i les calça·
des dels nostres carrers. Després 
de l’asfaltat de diversos carrers 
durant el mes de gener, aquest 
mes de març hem començat l’ar·
ranjament de les voreres d’uns 
quants carrers del Masnou. És 
un compromís del Govern amb 
la millora del nostre espai públic 
per facilitar la mobilitat de les per·
sones, especialment de les que es 
desplacen a peu.
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Deutes: negociació i reclamació
Família: divorcis, custòdies, herències...
Hipoteques: renegociacions i clàusules abusives

El Masnou, Casa del Marquès, Despatx 1.2
Tel. 679 824 347 / 93 540 43 32  
www.pactemadvocats.com

DRET CIVIL, MERCANTIL I PENAL. MEDIACIÓ FAMILIAR 

Hostal 
Gavina Mar
Passatge Caramar, 6
08320 El Masnou

Tel.: +34 937 82 50 19
Móvil/mobile: +34 619625936
gavina.mar@yahoo.com
www.gavinamar.com
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INSTITUCIONAL

PLE MUNICIPAL DE FEBRER

El Ple s’adhereix al Pacte Nacional 
pel Referèndum i en promourà la 
celebració entre la societat civil 

La sessió ordinària de febrer del 
Ple de l’Ajuntament, celebrada 
el 16 de febrer, va aprovar, en·
tre altres temes, una declara·
ció institucional presentada 
pels grups municipals d’ERC·
AM·MES i CiU i amb esmenes 
incorporades d’ICV·EUiA, per 
manifestar l’adhesió al Pacte 
Nacional pel Referèndum en 
què s’inclou l’acord de promou·
re al municipi que entitats, as·
sociacions i agents econòmics 
s’hi sumin i subscriguin el mani·
fest. La declaració institucional 
va ser aprovada amb els vots 
a favor de l’Equip de Govern 
(ERC·AM·MES i CIU, 11 vots), 
ICV·EUiA (2 vots) i en contra 
de Ciutadans (3 vots), el PSC (2 
vots) i el PP (1 vot). La formació 
de la CUP·PA no va tenir repre·
sentació en aquest plenari.

Per part de l’Equip de Govern, 
l’alcalde, Jaume Oliveras, va re·
cordar que l’Ajuntament ja va 
manifestar, al plenari de juliol 
de 2013, l’adhesió al Pacte Naci·
onal pel Dret a Decidir i als ob·
jectius que perseguia. Oliveras 
va dir que aquesta declaració 
institucional que ara s’aprova·
va era “una ratificació d’aquest 
compromís per part de tots els 
firmants que representem la 
voluntat majoritària del poble: 
poder decidir”. L’alcalde també 
va lamentar la judicialització 
de la política actual “que fa que 
vivim en una democràcia de 
baixa intensitat”. El dret a l’au·
todeterminació que promou la 
declaració institucional va ser la 
principal justificació que va do·
nar Màxim Fàbregas (ICV·EUiA) 
per sumar·s’hi.

Al plenari, les veus contràries a 
aquesta adhesió (els grups mu·
nicipals de Ciutadans, el PSC i el 
PP) van defensar la seva posició 
basant·se en el trencament de 
la legalitat i en la divisió de la 
societat catalana i, també, mas·
novina. En aquest sentit, Frans 
Avilés (Ciutadans), va mostrar 
la preocupació per la promo·
ció d’aquesta adhesió entre les 
entitats del poble “una qüestió 
que de ben segur generarà 
discrepàncies a les seves jun·
tes”. Federico de las Heras (PP) 
va defensar que el referèndum 
respon a un “pacte unilateral” 
i que “no s’arribarà a celebrar 
perquè no té cabuda dins del 
marc legal”. Ernest Suñé (PSC) 
va parlar del mite de Sísif per 
escenificar el “bucle infinit” 
d’aquest procés que serveix per 

“donar menjar a moltes perso·
nes de Catalunya”.

D’altra banda, les deman·
des a l’entorn del transport 
públic han estat habituals als 
darrers plens. Aquest cop, una 
altra declaració institucional, 
en aquest cas presentada pel 
grup municipal de Ciutadans 
i esmenada pel d’ICV·EUiA, va 
reclamar el canvi de zona ta·
rifària de transport públic del 
Masnou. Va ser aprovada pel 
conjunt del plenari.

Ernest Suñé (PSC) va recor·
dar que aquesta petició, titlla·
da d’“històrica” pels grups del 
plenari, era una reiteració de 
la moció presentada pel Grup 
Municipal del PSC·CP al ple 
de febrer de l’any passat, “una 
acció encara pendent que no 
hem de cansar·nos de recla·

El consistori en conjunt va sumar-se a la condemna de la desagradable situació en què 
es va trobar l’equip de futbol femení de l’Atlètic Masnou en el partit a Lloret

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

Vedella ecològica del Pirineu

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
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mar”. Màxim Fàbregas (ICV·
EUiA) va explicar que l’esmena 
del seu grup incorporava a la 
declaració institucional l’exi·
gència de la connexió directa 
de la línia ferroviària que passa 
pel Masnou amb l’aeroport. 
Per part de l’Equip de Govern, 
el regidor de mobilitat, Quim 
Fàbregas, va defensar aquesta 
revindicació “per garantir l’eli·
minació de les corones i que el 
viatger pagui en funció de la 
seva mobilitat”.

Fora de l’ordre del dia, el 
Ple en conjunt va sumar·se a la 
condemna de la desagradable 
situació en què s’havia trobat 
l’equip de futbol femení de 
l’Atlètic Masnou el dissabte 11 
de febrer, quan va ser expulsat 
del terreny de joc del camp mu·
nicipal del Molí, a Lloret de Mar, 
enmig d’insults i expressions 
masclistes. El suport al club es·
portiu masnoví va ser unànime 
per part de tots els grups que 
conformen el plenari.

Altres punts aprovats
• Es va donar compte de l’in·
forme d’Intervenció d’avalua·
ció de compliment d’objectius 
de la LO 2/2012 respecte al 
seguiment del quart trimes·
tre del pressupost 2016 amb 
motiu de la seva remissió al 
Ministeri d’Hisenda.
• Es va donar compte de l’in·
forme corresponent al quart 
trimestre de l’any 2016 sobre 
compliment dels terminis de 
pagament de les obligacions 
pendents, emès conforme a 
allò establert per l’article 4 de 
la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
• Es va aprovar provisional·
ment la modificació de l’ar·
ticle 9.1 de la taxa pel servei 
de clavegueram, amb els vots 
a favor de l’Equip de Govern 
(ERC·AM·MES i CIU, 11 vots), 
ICV·EUiA (2 vots) i del PSC (2 
vots) i les abstencions de Ciu·
tadans ( 3 vots) i el PP (1 vot).
• Es va aprovar i reconèixer la 
relació número 2 de factures 

extrajudicials sense contracta·
ció i sense suficient consigna·
ció pressupostària de l’exercici 
anterior, amb els vots a favor 
de l’Equip de Govern (ERC·
AM·MES i CIU, 11 vots), Ciuta·
dans (3 vots) i del PSC (2 vots) 
i les abstencions d’ICV·EUiA 
( 2 vots) i el PP (1 vot).

Mocions
• Moció presentada pel Grup 
Municipal de C’s per la no ad·
hesió del nostre municipi a 
la Federació de Municipis de 
Catalunya. No va ser aprova·
da en comptar amb els vots a 
favor de Ciutadans (3 vots), en 
contra de l’Equip de Govern 
(ERC·AM·MES i CIU, 11 vots), 
del PSC (2 vots) i d’ICV·EUiA 
(2 vots) i l’abstenció del PP (1 
vot).

Audiència pública
En el torn de l’audiència pú·
blica prèvia al Ple, un ciutadà 
va agrair la tasca de la Policia 

Local del municipi. Un altre 
va interessar·se per diversos 
aspectes del municipi, entre 
els quals va demanar l’elimi·
nació del nom de “Ludoteca” 
a l’equipament que hi ha al 
parc de Pau Casals, una ac·
tuació prevista per l’Equip de 
Govern, que n’entén els usos 
com un espai cívic al barri del 
Masnou Alt. Una tercera con·
sulta ciutadana es va referir al 
projecte de construcció de la 
rotonda d’Amadeu I, que pre·
veu iniciar les obres el darrer 
trimestre d’aquest any. 

Exposició pública:  
• Aprovació inicial de la mo-
dificació de l’article 9.1 de 
l’ordenança fiscal reguladora 
de la taxa pel servei de clave-
gueram. El termini d’exposició 
pública finalitza el 19 d’abril 
de 2017. 

Pg. Roman Fabra, 19
El Masnou
Tel./fax 93 540 37 93
M. 607 22 77 72
www.xicmasnou.com

LA TEVA MASCOTA ÉS XIC?

• Estilistes felins i canins.
• Abonaments setmanals,
 quinzenals i mensuals
 (consultar preus).
• Venda de cadells
 (finançament sense 
 interesos).
• Servei a domicili gratuït.

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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iumenge 19 de febrer, 
al migdia, el Torrent 
Vallmora era una des·
filada de masnovins i 

masnovines que s’acostaven fins al 
Parc Vallmora per assistir a la inau·
guració de la primera fase d’un dels 
projectes més esperats al Masnou. 

Al punt central del parc, en una pla·
taforma projectada per acollir grans 
esdeveniments, que constitueix un 
autèntic mirador sobre el municipi i 
el mar, l’alcalde, Jaume Oliveras, i el 
regidor de Projectes i Obres, Eduard 
Garcia, van explicar les característi·
ques de l’espai als assistents.

En el seu parlament, el regidor 
Eduard Garcia va explicar les parti·
cularitats d’aquest espai de 35.000 
m2 “que té 32 metres de desnivell 
entre el punt més alt i el més baix 
del parc”. Les diverses plataformes 
situades a diferents nivells en per·
meten la utilització com a espais 

D

Els masnovins i masnovines 
omplen el Parc Vallmora 
el dia de la inauguració 
de la primera fase
Les diverses plataformes situades a diferents nivells en permeten la utilització com 
a espais públics lliures amb un sistema de recorreguts per a vianants

EN PORTADA
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El 19 de febrer el bon temps va acabar d’arrodonir una jornada d’inauguració molt festiva.

  MIRADOR      

Al punt central 
del parc hi ha 
un mirador 
privilegiat
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públics lliures amb un sistema de 
recorreguts per a vianants que 
garanteix accessos adaptats per a 
persones amb mobilitat reduïda 
i que serveixen de suport per al 
passeig, l’esbarjo i la pràctica espor·
tiva. Garcia també va parlar de la 
sostenibilitat d’aquest “futur pulmó 
verd del Masnou”, que compta amb 
“espècies autòctones de vegetació 
adaptades a les condicions de la 
zona i amb un sistema de gestió au·
tosuficient de recollida d’aigua”.

Amb la voluntat de fer més 
visible l’eix vertebrador que ha 
d’unir la muntanya amb el mar del 
Masnou, l’alcalde, Jaume Oliveras, 
va parlar d’aquest parc “com l’inici 
d’aquest eix que ens condueix 
fins al passeig Marítim”. En relació 
amb aquesta fita, va parlar d’altres 
projectes de futur com la reorde·

nació dels horts urbans, la zona 
de vianants del carrer de Roger de 
Flor o el projecte per revitalitzar el 
nucli antic i rehabilitar el teatre del 
Casino. Oliveras també va explicar 
la recent aprovació del projecte que 
preveu el perllongament del Tor·
rent Vallmora, per donar continuïtat 
a les obres realitzades al parc.

Els dos edils també van parlar 
dels reptes de futur i van explicar 
les dues fases que queden per 
completar el conjunt del parc, dedi·
cades a una gran zona d’esbarjo in·
fantil i juvenil i a un gran bosc. Uns 
plafons explicatius van servir als as·
sistents per ampliar les explicacions 
de les obres relatives a la segona 
fase del parc, la de la zona d’esbarjo 
infantil i juvenil, que es preveu que 
comencin durant l’any 2017 amb la 
voluntat de ser un “parc de lleure de 

referència”, va afirmar Garcia. 
Tot i ser un dia festiu, la paralit·

zació de les obres d’ampliació del 
Complex Esportiu, molt proper al 
Parc, va ser un tema candent a l’ac·
te. L’alcalde va explicar que “s’està 
treballant per poder reprendre les 
obres al més aviat possible” i que, 
properament, “esperem poder·ne 
concretar un calendari d’execució”.

Oliveras i Garcia van mostrar el 
seu agraïment a tots els qui, al llarg 
d’aquests anys, s’hi havien implicat, 
tant els antics com actuals càrrecs 
polítics i tècnics municipals. “La 
història complexa i complicada que 
ens ha permès avui ser aquí fa que 
aquesta fita impliqui el conjunt del 
consistori”, va dir Oliveras.

L’espectacle Que peti la plaça, 
del grup d’animació Xip Xap, va 
tancar la celebració. 

99

Abans i després de l’acte d’inauguració, el parc es va omplir de passejants.

Els representants polítics van fer incidència en el valor d’un projecte perseguit per diversos equips de govern durant molt de temps.

RAMON BOADELLA

RAMON BOADELLA

  PULMÓ VERD      

L’espai compta 
amb espècies 
autòctones de 
vegetació

  EIX 
   VERTEBRADOR      

El parc s’uneix 
amb el mar 
per mitjà d’un 
eix que traves-
sa el centre
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El dia 22 de març a l’OAC es donarà 
cita per a la renovació del DNI que es 
farà el dia 30 del mateix mes, a l’edifici 
dels Vienesos (carrer de la Segarra, 12).

El dia 29 de març a l’OAC es donarà 
cita per a la renovació del DNI que es 
farà el dia 7 d’abril, a l’edifici de l’Ajun-
tament (passeig de Prat de la Riba, 1).OAC CAMPANYES EN 

MARXA A L’OFICINA
D’ATENCIÓ CIUTADANA  

Amb el mateix objectiu s’han apli·
cat mesures a les escoles. A l’Ocata, 
s’han substituït les calderes; a la 
Ferrer i Guàrdia, s’hi han instal·lat 
interruptors per a la desconnexió 
dels aparells per evitar el consum 
en stand-by, com pissarres digitals i 
ordinadors, i s’ha canviat un acumu·
lador d’aigua calenta de 500 litres 
per un escalfador elèctric de 100 
litres. També  s’han posat al dia les 
instal·lacions solars tèrmiques de 
les escoles Rosa Sensat, Lluís Millet 
i la Barqueta. Totes aquestes inter·
vencions als centres educatius han 
comportat un estalvi en la despesa 
de gas i electricitat.

D’altra banda, s’han actualitzat 
les instal·lacions solars fotovoltai·
ques a la nau de Manteniment i al 
camp de futbol municipal d’Ocata, 
actualment seu de l’Atlètic Masnou. 

Apagada per L’Hora del Planeta
El 25 de març, a les 20.30 h, la Casa 
de Cultura, l’Edifici Centre i l’Ajunta-
ment deixaran d’estar il·luminats com 
a mostra d’adhesió de l’Ajuntament a 
la campanya L’Hora del Planeta, pro-
moguda per l’organització World Wide 
Fund for Nature, i que vol conscienciar 
sobre la importància de lluitar contra 
l’escalfament global.

es de l’any 2015, l’Ajunta·
ment està duent a terme 
diverses mesures per re·
duir el consum energètic 

i per acomplir, d’aquesta manera, un 
dels compromisos establerts al Pla 
d’Acció Municipal (PAM) per l’actual 
Equip de Govern. Fins ara, les acci·
ons dutes a terme han repercutit 
més al cost que ha pagat l’Ajunta·
ment que no pas al consum, ja que 
en molts casos es tractava d’ajustar 
les potències contractades. Al 2016, 
es va reduïr la despesa d’electricitat 
en un 18 %, com a conseqüència 
d’adaptar la potència contractada 
al consum de cada equipament. En 
total, l’estalvi ha estat de més de 
60.000 euros. 

En la mateixa línia, pel que fa a 
l’enllumenat públic, al llarg del 2016 
i principis del 2017 també s’ha mo·
dificat la tarifa de facturació a discri·
minació horària. 

S’han fusionat diversos quadres 
de comandament d’enllumenat 
públic, reduint el nombre de comp·
tadors, una inversió que ara per ara 
no ha suposat estalvi però sí que 
ho farà en propers exercicis. Al nu·
cli antic, s’han substituït les llumi·
nàries amb làmpades de vapor de 
sodi o mercuri per altres de tipus 
led, amb un consum notablement 
més baix. 

D

Mesures per millorar l’eficiència 
energètica dels equipaments i 
enllumenat municipals
El 25 de març se celebra L’Hora del Planeta i s’apagarà la il·luminació d’edificis 
emblemàtics de la vila

COMUNITAT

Un del fanals del nucli antic on s’han substituït les lluminàries. 

A
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7.211 tones al 2016, un 7,5 %
menys que a l’any 2015, men·
tre que al conjunt del Maresme 
aquesta fracció ha experimentat 
un increment. El descens indica 
que la població del Masnou separa 
més els residus. La fracció orgànica 
ha augmentat un 9,5 %, situant·se 
en les 789 tones, que acaben a la 
planta de compostatge de Grano·
llers. Pel que fa al paper i el cartró, 
l’augment també és destacat, del 
36,88 %, tot i que s’han detectat 
robatoris especialment de cartró. 
El 2016, d’aquest tipus de residu es 
van recollir 370 tones. Respecte al 
vidre, durant el 2016 se n’han reco·
llit un total de 407 tones, un 34 % 
més que l’any anterior.

Finalment, el reciclatge d’enva·
sos ha experimentat el creixement 
més destacable, amb un 82 % més 
respecte a l’any anterior. L’augment 
en el nombre d’àrees de recollida 
s’apunta com la causa principal 
d’aquesta pujada. Se n’han recollit 
438 tones en total. 

l primer any del nou 
contracte de recollida 
de residus i neteja viària 
dona com a resultat xifres 

positives pel que fa al reciclatge de 
residus. Un dels objectius principals 
de la nova licitació era  facilitar el 
reciclatge a la població, raó per la 
qual es van incrementar de manera 
significativa els punts de recollida 
selectiva de la brossa i es va canvi·
ar el model de recollida passant a 
contenidors més petits però més a 
prop de la ciutadania. Actualment, 
a tot el municipi hi ha 160 punts 
d’aportació de residus amb les 5 
fraccions. La fracció resta es recull 
cada dia, mentre que l’orgànica, els 
envasos i el paper·cartró es recullen 
tres vegades a la setmana. Final·
ment, el vidre es recull un cop. 

Aquest nou model de recollida 
i les campanyes de foment del re·
ciclatge que s’han portat a terme 
han provocat que la fracció resta 
recollida, és a dir, la brossa que 
no es recicla, hagi baixat fins a les 

E

Augmenten les xifres de la 
recollida selectiva en el primer 
any del nou contracte
El reciclatge d’envasos experimenta el creixement més destacable, amb un 82 % 
més respecte a l’any anterior

Visites guiades al centre comarcal de tractament 
de residus del Vallès Oriental 

En el marc de la campanya de sensibilització per fomentar la recollida 
selectiva, l’Ajuntament ha programat dues visites guiades a la planta de 
compostatge del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, a 
Granollers, el lloc on van a parar els residus que es llencen al contenidor 
marró: les restes orgàniques. 

La primera visita tindrà lloc el 18 de març i el 13 de maig serà la sego·
na, en horari d’11 a 12 h. Inscripcions a la pàgina web municipal 
www.elmasnou.cat.

Al Masnou es recull selectivament al voltant 
del 30% dels residus que es produeixen
L’objectiu de Catalunya és assolir la recollida selectiva del 
60 % dels residus al 2020. Amb el nou contracte de recolli-
da de residus i neteja viària, es vol recollir més i millor! 

Per facilitar-ho, es compta amb més àrees de recollida 
selectiva prop de casa: s’ha passat de 60 a 160 punts i 
a la majoria s’hi troben totes les fraccions. 

Us recordem que al Masnou no hi ha recollida porta a 
porta. No es poden deixar les bosses d’escombraries al 
carrer ni a les papereres. És brut, insalubre, dificulta el 
pas de les persones i és sancionable. 

Abandonar escombraries al carrer o dipositar-
les al contenidor no autoritzat és una conduc-
ta sancionable, segons l’Ordenança municipal 
reguladora de la recollida, transport i tractament 
dels residus sòlids urbans i de la normativa de la 
Generalitat de Catalunya.

El Masnou també té: 

DeixAlleriA: 
• La deixalleria fixa és al passatge de la Bomba, s/n, de Teià. 
• La deixalleria mòbil visita regularment diversos punts 

del Masnou.
• Es poden consultar els horaris, els residus que s’hi 

poden portar i les ubicacions (en el cas de la deixalleria 
mòbil) a www.ladeixalleria.cat. 

• A partir de sis usos de la deixalleria a l’any es bonifica a 
la taxa d’escombraries de l’any següent. 

recolliDA D’AnDròMines: 
• És un servei gratuït ofert des de l’Ajuntament. 
• cal sol·licitar el servei trucant prèviament al telèfon 

93 557 16 00. Horari d’atenció al públic: de dilluns a 
divendres, de 8.30 a 14 h. Està prohibit treure-les sense 
haver concretat abans el servei. 

El Masnou és casa teva

Practica

el recicl
atge

  FRACCIÓ RESTA     

La brossa que 
no es recicla ha 
baixat fins a 
les 7.211 tones

  MÉS SEPARACIÓ     

Les xifres 
demostren 
que la població 
separa més els 
residus

Resta
Orgànica
Paper
Envasos
Vidre

Percentatge 
de la recollida 
selectiva per 
fraccions

78,25%

8,56%

4,01%

4,75%
4,42%
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COMUNITAT

Imatges del Carnaval 2017 al Masnou
Entre el 23 de febrer i l’1 de març, el Masnou va celebrar el Car·
naval, des del Dijous Gras i l’arribada del Rei Carnestoltes fins al 
comiat i l’enterrament de la sardina, a la plaça de Ramón y Cajal. 
Durant aquest període, es van dur a terme diverses desfilades, 
concursos i altres activitats festives, organitzades per l’Ajunta·

ment, les entitats i la Comissió de Festes. No hi van faltar cites 
tan emblemàtiques com el carnaval infantil, la Rua Diabòlica 
o la Rua popular per la vila, amb concurs de disfresses i ball, el 
diumenge 26 de febrer, als jardins dels Països Catalans, amb l’ac·
tuació del grup d’animació La Tresca i La Verdesca. FOTOS: RAMON BOADELLA

EL MASNOU VIU    MARÇ 201712
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Imatges del Carnaval 2017 al Masnou
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pensaments en relació amb aquest 
dia en unes postals que es van penjar 
al costat del grafit.

La Comissió de la Condició 
Jurídica i Social de les Dones de 
Nacions Unides va convenir, com a 
tema de treball prioritari per al Dia 
Internacional de les Dones 2017, 
l’apoderament econòmic de les do·
nes en l’entorn del mercat de treball, 
sotmès a canvis constants. Aquest 
tema també va ser present a la de·
claració institucional que es va llegir 
el 8 de març, on es va recollir la rei·
vindicació “d’unes millors condicions 
de treball i de vida, de drets socials 
i polítics per a les dones”. L’escrit va 
servir també per manifestar la neces·
sitat de “fer un pas endavant perquè 
les polítiques de les dones adqui·
reixin la centralitat necessària dins 

dels nostres ajuntaments per poder 
incidir proactivament sobre les cau·
ses de les desigualtats i no només 
fent front a les seves conseqüències”, 
així com per demanar més inversió 
en polítiques d’igualtat de gènere 
dels pressuposts públics per part de 
totes les administracions.

La Regidoria d’Igualtat va voler 
fer constar el seu agraïment pel 
suport rebut per part del Grup de 
lectura i reflexió de dones per a 
l’organització d’aquest acte central 
de la campanya. La commemoració 
d’aquest mes dedicat a les dones 
continua amb el taller Conviure en 
igualtat: com gestionar el dia a dia 
a la llar, al CIRD, el 16 de març, i el 
recital poètic El vi fa sang: poesia del 
vi, a càrrec d’Anna Maluquer, a la bi·
blioteca el 21 de març. 

l dimecres 8 de març, el Mas·
nou va commemorar el Dia 
Internacional de les Dones. 
Al davant de l’edifici munici·

pal de Roger de Flor, a les 13 h, va  
tenir lloc la lectura del manifest insti·
tucional a càrrec de l’alcalde, Jaume 
Oliveras, acompanyat per la regidora 
d’Igualtat, Meritxell Blanch. En el de·
curs de l’acte l’artista masnoví Pablo 
Navas va finalitzar el grafit de grans 
dimensions d’una dona amb un llibre 
obert, on es podia llegir la frase “Mai 
és massa tard per tot el que podem 
ser”, a més de les paraules “tolerància 
zero” i el telèfon 900 900 120 d’aten·
ció a les dones en situació de violèn·
cia masclista. Les persones assistents, 
entre les quals hi havia diversos 
regidors i regidores de la corporació 
municipal, van poder escriure els seus 

E

Un grafit commemora el Dia 
Internacional de les Dones 2017 
al Masnou
El tema de treball prioritari de la jornada d’enguany era l’apoderament econòmic 
de les dones en l’entorn del mercat de treball

IGUALTAT

  900 900 120     

Telèfon d’as-
sistència a les 
dones que pa-
teixin violèn-
cia masclista 

La lectura del manifest es va fer davant l’edifici municipal del carrer de Roger de Flor. 
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l dissabte 4 de març, al mig·
dia, el Masnou es va inaugu·
rar com a ciutat acollidora de 
persones refugiades. L’acte 

va ser promogut per Amnistia Inter·
nacional (AI) Catalunya i va comptar 
amb el suport de l’Ajuntament. 
Abans del tall de la cinta simbòlica, 
representants de l’ONG van llegir el 
manifest en què es recordava que 
vint·i·un milions de persones s’han 
vist obligades a fugir de les seves llars 
com a conseqüència de conflictes 
bèl·lics. També es denunciava que 
Europa i els estats que la conformen 
no estan donant la resposta esperada 
en una situació d’emergència com 
aquesta.

Segons va explicar el president 
d’AI Catalunya, el masnoví Pep Parés, 
aquesta campanya “s’engloba en el 
conjunt d’accions que s’estan duent 
a terme a tot Catalunya i Espanya per 
recordar a les institucions el seu com·
promís d’acollir les persones despla·
çades. En el cas d’Espanya, hem de 
recordar al Govern central que es va 
comprometre a acollir més de 17.000 
persones i encara no s’ha fet res. Hem 
de trencar aquesta inactivitat”.

Les xifres tenen una importància 
destacada, ja que amb aquesta cam·
panya Amnistia Internacional ha vol·
gut concretar el nombre de persones 
que acollirà cada municipi perquè 
des dels ajuntaments es promogui 
l’acollida real. Per la seva banda, l’al·
calde, Jaume Oliveras, va anunciar 
que l’Ajuntament del Masnou ha 
fet càlculs de la despesa que podria 
assumir per acollir tres famílies, fet 
que suposaria una mitjana de 12 
persones, i que així ho faran saber al 
Govern central. Oliveras va incidir en 
la importància de fer accions perquè 
“la situació inhumana que viu una 
part important de població provi·
nent de països en guerra no esdevin·

gui una situació normal a la qual ens 
habituem”. A l’acte, també van ser 
presents la primera tinenta d’alcalde i 
coordinadora de l’Àrea de Comunitat 
i Persones, Noemí Condeminas, i la 
segona tinenta d’alcalde, Sílvia Folch.

El Ple de l’Ajuntament, a la ses·
sió del 26 de gener, va aprovar una 
declaració institucional a favor de la 
campanya i de totes les accions que 
se’n puguin derivar; una proposta 
que va comptar amb el suport de 
tots els grups municipals, excepte el 
de Ciutadans i el del PP, que es van 
abstenir.

Aquestes no són les primeres 
reaccions del consistori masnoví 
davant la crisi migratòria al Mediter·
rani. Des del 2015, s’ha involucrat en 
accions com la creació d’una xarxa 
ciutadana i d’ajuntaments per acollir, 
va protestar contra la política de la 
Unió Europea en aquest àmbit, es 
va posar a disposició del comissari 
d’Immigració europeu per col·laborar 
en l’acolliment i es va adherir al dia 
Mundial de les Persones Refugiades, 
al juny del 2016.

Ajuntaments que 
han ofert 
places a l’Estat 
espanyol: 45
Ajuntaments que 
han ofert 
places a Catalu-
nya: 17
Nombre de places 
a Espanya: 2.263
Nombre de places 
a Catalunya: 434 

E

El Masnou expressa la seva voluntat 
d’esdevenir un municipi acollidor de 
persones refugiades
L’Ajuntament ha anunciat la seva disposició a facilitar l’acolliment de tres famílies

Les autoritats municipals i representants d’AI van fer un acte simbòlic d’inauguració de la ciutat acollidora.
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  PRESSIÓ      

Es vol pressio-
nar els estats 
perquè com-
pleixin els seus 
compromisos 
d’acollida

Noemí 
Condeminas 
Regidora d’Acció Social

Arran del conflicte bèl·lic existent a 
Síria i específicament per l’allau de re·
fugiats que està comportant, amb les 
conseqüents pèrdues humanes i la di·
ficultat de donar acollida a tot aquest 
gruix de refugiats, l’Ajuntament no en 
podia quedar al marge. El nostre sem·
pre ha estat un poble solidari i un bon 
nombre de persones, famílies i entitats 
ens van manifestar la voluntat d’acollir 
i col·laborar·hi. Com a municipi acolli·
dor ens posem al servei de l’Estat i de 
la Generalitat perquè el Masnou presti 
servei a les persones refugiades dins 
el marge de les nostres possibilitats i 
ens prepararem per rebre’ls. Mentre 
aquest moment no arribi col·laborem 
activament a través del fons Català de 
Cooperació per fer arribar ajudes in 
situ, no podem oblidar que, segons la 
Convenció de Ginebra, a les persones 
que fugen de països en guerra i con·
flictes armats cal facilitar·los l’estatus 
de refugiat i donar·los protecció. 

SOLIDARITAT
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’acord amb el Pla d’Actua·
ció Municipal 2015·2019, 
la Regidoria de Joventut 
ha encetat el procés de re·

dacció del nou Pla Local de Joventut 
2017·2019, una eina de planificació 
que permetrà conèixer de primera 
mà quines són les necessitats i inte·
ressos dels joves de la vila a través 
de la seva participació directa en 
l’elaboració del Pla. Amb la voluntat 
d’incloure tots els joves en les diver·
ses fases del desenvolupament de les 
polítiques de joventut, en la proposta 
de definició del Pla Local de Joventut 
del Masnou (PLJ) s’han previst una 
sèrie de mecanismes per tal d’asse·
gurar aquesta participació. En primer 
lloc, s’ha constituït un Grup motor 
del Pla, format per un grup de joves 
del Masnou. Les seves funcions seran 
coresponsabilitzar·se del procés i 
aportar les seves mirades sobre els 
materials que es vagin elaborant i els 
resultats que vagin sorgint. 

A més a més, al llarg del procés 
d’elaboració del PLJ es realitzarà una 
enquesta entre 250 joves del munici·
pi, que inclourà qüestions relaciona·

des amb el grau de coneixement i de 
valoració del pla anterior, amb les ca·
racterístiques del col·lectiu i amb les 
seves necessitats i prioritats de futur. 
A més a més, es convocarà una sessió 
de treball i discussió amb un grup de 
joves per recollir les visions i matisar 
els resultats de l’enquesta. 

Finalment, com a últim pas previ 
a la definició del PLJ, l’Ajuntament 
convocarà una Jornada Oberta de 
Participació i Treball en què convidarà 
tots els joves a assistir·hi. Aquesta jor·
nada servirà per explicar els resultats 
del diagnòstic i definir conjuntament 
les línies i les actuacions específiques 
que haurà de recollir el Pla Local de 
Joventut del Masnou. 

Si voleu participar en el grup de treball 
i discussió us podeu adreçar al Servei 
d’Informació Juvenil o a la Regidoria de 
Joventut. Servei d’Informació Juvenil del 
Masnou sij@elmasnou.cat Telèfons: 93 
557 18 43 (Els Vienesos) 93 557 18 40 (Ca 
n’Humet). Telèfon mòbil: 673 009 852. 
Regidoria de Joventut del Masnou joven-
tut@elmasnou.cat. Telèfon: 93 557 18 54.

Què és un Pla Local 
de Joventut?
Els plans locals de joventut són 
la metodologia que permet res·
pondre millor a les necessitats 
de tots els joves de cada territori 
atès que ajuden a:
• Conèixer allò sobre el qual es 

vol intervenir: quin és el punt 
de partida? Quines són les 
causes? Què s’ha fet fins ara? 
Què facilita o dificulta generar 
canvis?

• Decidir a partir del coneixe·
ment: sobre allò en què es vol 
intervenir i quins canvis s’espe·
ra assolir. Amb qui i com es vol 
intervenir?

• Dirigir d’acord amb les deci·
sions preses: desenvolupar 
aquelles actuacions que adre·
cin de manera lògica allà on 
es vol arribar, amb l’objectiu 
d’aconseguir els canvis que 
s’hagin proposat.

D

Arrenca la redacció d’un nou 
Pla Local de Joventut
El Grup motor assegura la presència de tots els joves de la vila en el procés

ACTUALITAT

  NECESSITATS      

El document 
vol establir 
una meto-
dologia per 
respondre a 
les necessitats 
del jovent

  PARTICIPACIÓ      

El procés 
persegueix la 
participació 
i l’opinió del 
col·lectiu

Moltes activitats de la 
Festa Major, a la imatge, 
tenen els joves com a 
destinataris principals.
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Aula d’estudi dinamitzada a 
Ca n’Humet: t’hi ajuden a estudiar 

L’aula d’estudi dinamitzada és un espai destinat a la 
realització d’activitats vinculades amb l’estudi (pre-
paració de treballs, deures, exàmens, proves, etc.), 
amb l’objectiu d’afavorir hàbits d’estudi i d’organit-
zació de les tasques escolars entre els joves.
Cada dimarts de 18 a 20 h, els joves que estan cur-
sant primària o ESO poden acudir a Ca n’Humet, 
on trobaran dues educadores que els ajudaran a 
resoldre dubtes, organitzar-se i adquirir tècniques 
d’estudi.
L’aula d’estudi, dinamitzada per Lleureka, és gratuïta 
però amb places limitades.

El Servei d’Informació Juvenil, també a Els Vienesos 
Des del mes de gener, el Servei d’Informació Juvenil del Masnou (PIJ) és present al Centre Cívic Els Vi-
enesos, els dimarts; i a Ca n’Humet, els dijous. El canvi d’horari i ubicació del punt d’informació juvenil 
respon a la voluntat de descentralitzar el servei d’informació per tal de fer-lo més accessible als joves del 
municipi; alhora que s’optimitzen els recursos a l’abast de la Regidoria de Joventut.
El Servei d’Informació Juvenil del Masnou és un servei municipal per als joves que disposa d’informació 
i documentació i pot orientar-los sobre tot allò que els pugui interessar: formació, ocupació, habitat-
ge, lleure o agenda d’activitats. A més, trasllada el punt d’informació juvenil als instituts PIDCES (Punts 
d’Informació i Dinamització en els Centres d’Educació Secundària) i ofereix també el servei de mobilitat 
internacional, ampliant i facilitant les opcions als joves perquè puguin tenir alguna experiència en el 
marc dels programes i recursos de mobilitat internacional: voluntariat, formació, treball... Aquest servei 
d'assessoria s'ofereix, habitualment, el primer dilluns de cada mes, de 16.30 a 20.30 h, al PIJ.
Per adreçar-vos a l’informador juvenil, Horacio, podeu contactar-hi per correu electrònic sij@elmasnou.
cat; per telèfon fix 93 557 18 43 (Els Vienesos), 93 557 18 40 (Ca n’Humet); per telèfon mòbil al número 
673 009 852, o presencialment els dimarts, de 16.30 h a 20.30 h, al Centre Cívic Els Vienesos i els dijous, 
de 16.30 h a 20.30 h, al Centre Cívic Ca n'Humet.
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El 23 de març 
comença la 
preinscripció als 
centres escolars
Segons el calendari previst pel Depar·
tament d’Ensenyament de la Genera·
litat, el període per fer la preinscrip·
ció als centres escolars serà del 23 de 
març al 4 d’abril de 2017. Prèviament, 
el dia 20 de març, es publicarà l’ofer·
ta inicial. La Regidoria d’Ensenyament 
organitza dues trobades informatives 
sobre el procés de preinscripció i ma·
trícula, una adreçada a les famílies 
que hagin de sol·licitar una plaça de 
P3 per al proper curs (el dimecres 22 
de març, a les 18 h), i l’altra per a les 
famílies amb fills i filles que hagin de 
començar 1r d’ESO (el dimecres 22 de 
març, a les 19 h). Totes dues seran a la 
sala polivalent de la Biblioteca Joan 
Coromines. A les xerrades també s’in·
formarà sobre l’oferta de grups. 

Informació dels torns de guàrdies per contestador automàtic:

93 555 33 08 - 93 555 04 03

SERVEI FARMACÈUTIC 
DE GUÀRDIES DEL MASNOU
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CULTURA

  ORFEÓ CATALÀ       

L’Orfeó 
Català farà 
un concert el 
22 d’abril a 
l’església de 
Sant Pere

per Pere·Mateu Xiberta, oferiran un 
concert. A aquest primer acte se·
guirà un conjunt de propostes que 
s’allarguen fins a final d’any i que 
inclouen concerts, xerrades, exposi·
cions i conferències, entre d’altres. El 
programa ha estat confeccionat per 
l’Ajuntament amb la col·laboració 
del Cor Scandicus, Gent del Masnou, 
l’Associació UNESCO, el Consell Mu·
nicipal de Patrimoni Cultural, l’Escola 
Municipal de Música, la Jove Orques·

tra de Cambra del Masnou, l’escola 
Lluís Millet, la Comunitat Parroquial 
del Masnou i el suport de la Fundació 
Orfeó Català·Palau de la Música.

Dues exposicions recrearan la 
vida i el context en què es va formar 
el mestre Millet. “Lluís Millet i Pagès, 
una vida i els seus anhels” reuneix, a 
la Casa de Cultura, documents pro·
cedents del Centre de Documentació 
de l’Orfeó Català, mentre que “El 
Masnou del mestre Millet”, a la seu de 
Gent del Masnou, mostrarà imatges i 
objectes del moviment coral i l’ambi·
ent en què va créixer el compositor. 
Totes dues s’inauguren el 31 de març.

Una altra cita destacada serà el 
concert de l’Orfeó Català el dia 22 
d’abril, a l’església de Sant Pere. Sota 
la direcció de Pablo Larraz, s’inter·
pretaran peces de Lluís Millet, Lluís 
M. Millet, Josep Vila i Casañas, Pau 
Casals, Mozart i Eduard Toldrà.

El III Festival de Música del Mas·
nou, el 6 de maig, o la cantada infan·
til de les escoles del Masnou, el 27 de 
maig, també són alguns dels atractius 
de l’ampli programa. A l’octubre es 
presentarà el número monogràfic de 
la revista d’investigació La Roca de 
Xeix, que portarà per títol “Lluís Millet 
i Pagès, nascut al Masnou”, obra de 
Núria Vilà i Maria Villanueva.

L’Ajuntament ha editat una pu·
blicació amb l’explicació detallada 
de tota la programació que es pot 
trobar als equipaments municipals 
o bé en format digital a la pàgina 
web municipal www.elmasnou.cat. 
També es pot descarregar escanejant 
el codi QR que trobareu en aquesta 
pàgina. 

l divendres 17 de març, a 
la sala Joan Comellas de 
l’Edifici Centre es presenta el 
programa d’actes organitzat 

amb motiu del 150è aniversari del 
naixement del mestre Lluís Millet i 
Pagès. El coordinador de Catalunya 
Música, Àlex Robles Fitó, serà l’en·
carregat d’impartir la conferència 
sobre el llegat del músic masnoví. 
A continuació, Anaïs Oliveras i Àlex 
Sanmartí, acompanyats al piano 

E

Comença el programa d’actes 
per commemorar el 150è 
aniversari del naixement del 
mestre Lluís Millet i Pagès
Les activitats s’estendran durant tot l’any i inclouen concerts, exposicions i conferències

La presentació del programa d’actes serà el divendres 17 de març, a la sala Joan Comellas.
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Es busquen artistes
La coronació de les nimfes que 
expliquen un possible origen mític 
de la Festa Major ha esdevingut un 
dels moments més especials de la 
celebració de Sant Pere. L’1 d’abril, 
l’Espai Escènic acull un càsting per 
seleccionar els ballarins i ballarines 
que vulguin col·laborar com a vo·
luntaris al pregó de la celebració del 

2017. Per optar·hi, cal tenir més de 
16 anys, tenir plena disponibilitat 
el 27 de juny i estar disposat i com·
promès a fer tots els assajos previs 
al Pregó i les proves de vestuari. Les 
persones interessades es poden 
adreçar a la Regidoria de Cultura per 
correu electrònic, a l’adreça cultura@
elmasnou.cat o bé per telèfon, al nú·
mero 93 557 18 51. 

l segon trimestre portarà 
un bon grapat de propostes 
i molt diverses a l’Espai Es·
cènic. Abans, però, Ramon 

Madaula i Jordi Casanovas tanquen 
el primer, el diumenge 26 de març 
(19 h), amb l’espectacle L’electe, on 
es reflecteixen els problemes amb 
què es troba un jove i ambiciós po·
lític poc abans de pronunciar el seu 
discurs d’investidura. Té poc temps i 
la col·laboració d’un psiquiatra que 
no sempre resulta positiva. 

Ja dintre del mes d’abril, el 
diumenge 9 (19 h), els actors Enric 
Cambray i Ricard Farré actualitzaran 
un clàssic del teatre, Les dones sàvi-
es, de Molière. De la mateixa mane·
ra que Molière va utilitzar un embo·
lic familiar per posar en evidència 
un poeta, la versió actualitzada del 
2017 mostra les mancances i el ri·
dícul dels que no sempre en saben 
tant com pensen. Tan per a L’electe 
com per a Les dones sàvies, les en·
trades costen 10 euros i es poden 
adquirir per anticipat a www.que-
dat.cat o bé una hora abans de l’es·
pectacle a la taquilla del teatre.

En l’apartat del Teatre Familiar, 
les companyies Teatre al Detall i La 
Tresca i la Verdesca presenten, el 
diumenge 2 d’abril, el muntatge 
L’endrapasomnis, la història de la 
princesa Dormissona, que no pot 
dormir perquè té malsons. Es tracta 
d’una història onírica i màgica que 
parla de la por i el poder terapèutic 
dels contes, amb música, teatre i 
titelles. El preu de l’entrada és de 3 
euros, i també es pot comprar per 
Internet o bé al teatre.

E

L’Espai Escènic inicia el segon 
trimestre amb un càsting 
per participar al Pregó de la 
Festa Major 
Ramon Madaula i Jordi Casanovas tanquen el mes de març amb una incursió al món de la política
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  MOLIÈRE       

La sala mu-
nicipal acull 
una revisió 
d’un clàssic de 
Molière

L’espectacle L’endrapasomnis combina teatre, música i titelles.
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atedràtic de microbiologia 
a la Universitat Autònoma 
de Barcelona i coordinador 
d’un equip de recerca mul·

tidisciplinari en nanomedicina i bio·
tecnologia, Toni Villaverde també es 
dedica a la fotografia artística. Ha ex·
posat individualment al Pati Llimona, 
el Fort Pienc i al festival Domèstica a 
Girona, entre d’altres, a més d’haver 
participat a diverses exposicions col·

lectives. Dintre de la programació 
estable d’arts visuals, l’Espai Casinet 
acollirà, des del 18 de març i fins al 
9 d’abril, la mostra Objectes voladors 
totalment identificats (OVTI), un recull 
de fotografies en què reflexiona so·
bre la relació que s’estableix entre les 
persones i determinats objectes amb 
què comparteixen l’espai. La inaugu·
ració serà el dissabte 18 de març, a les 
19 h.  

C

Toni Villaverde indaga 
en la relació entre les 
persones i els objectes
Les fotografies del polifacètic artista es podran 
veure al Casinet entre el 18 de març i el 9 d’abril
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FENT BACALLÀ, FEM SALUT

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

• Oftalmologia: Dr. Joaquín Mauricio
• Osteopatia: Sr. Juli Bustos
• Ginecologia: Dr. Vicenç Díaz de Brito, 
 Dra Gisela Palomar i Dr. Cristian Rios
• Cirurgia general i de l’aparell digestiu: 
 Dr. Jordi Comajuncosas
• Psiquiatria: Dra. Gloria Cruceta
• Psicologia clínica (nens i adults): Sra Ginnette Muñoz
• Podologia: Sra. Marta Gómez
• Medicina general / Geriatria: 
 Dr. José Mª Cuartero 
• Anàlisis clíniques: Laboratori Echevarne
• Reeducacions psicopedagògiques: 
 Sres. Núria Estragués i Anna Mauricio
 Reeducació en necessitats educatives 
 especials (NEE) · Reeducació en escriptura / 
	 Disgrafia	(trastorn	del	gest	gràfic)
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del vi, que s’inicia a Vallmora i que 
finalitza al celler modernista d’Alella 
Vinícola. També s’ofereixen activitats 
per a tota la família els diumenges, 
a les 11 h, amb un taller familiar vin·
culat a la història del jaciment i a la 
cultura del vi.

El Centre Enoturístic i Arqueològic 
de Vallmora vol esdevenir un espai 
cultural de referència pel que fa al 
turisme cultural i enològic, per això 
també programa activitats espe·
cífiques, com són tastos maridats, 
jornades d’activitats experimentals 
a la vinya o xerrades temàtiques. Va 
reobrir les seves portes al públic a la 
tardor del 2016, després que la Man·
comunitat de Serveis del Masnou, 
Alella i Teià adjudiqués l’explotació i 
dinamització de l’equipament a l’em·
presa Tanit. 

Junt amb el jaciment arqueolò·
gic i les vinyes que hi ha al seu vol·
tant, la concessió inclou també la 
gestió i el manteniment de l’edifici 
que albergava l’antic Centre d’Aco·
llida Turística (CAT), tancat com 
a conseqüència de la dissolució 
d’aquesta xarxa d’equipaments cre·
ada per la Generalitat de Catalunya 
el 2009. 

l Centre Enoturístic i Ar·
queològic de Vallmora és 
un equipament cultural 
que combina el patrimoni 

arqueològic, un celler d’època ro·
mana, amb el patrimoni enoturístic, 
un centre d’interpretació de la De·
nominació d’Origen (DO) Alella. Es 
tracta d’un conjunt cultural amb el 
jaciment arqueològic adequat per a 
la visita, gràcies a les tasques de re·
construcció de les premses romanes 
més grans de la península Ibèrica, 
així com amb un espai museïtzat 
que ens ajuda a lligar el passat amb 
el present a partir de la cultura del vi.

Actualment, es pot visitar tots els 
dissabtes i diumenges de 10 a 14 h. 
La visita guiada és a les 12 h i inclou 
el visionat d’un audiovisual, la visita 
guiada al jaciment arqueològic, la vi·
sita al centre enoturístic i un tast de 
vi de la DO Alella. A més a més, cada 
dissabte, a les 11 h, s’ofereix la Ruta 

Horari i tarifes: A més de les visites concertades, a partir d’ara el jaciment de Vallmora obre 
cada dissabte i diumenge de 10 a 14 h per al públic en general. L’entrada té un cost de 3,5 € per 
als majors de 7 anys. A les 12 h s’ofereix una visita guiada al jaciment per 5,5 €.

E

Centre Enoturístic i Arqueològic 
de Vallmora

Cada cap de setmana es fan visites guiades i la Ruta del vi

PUNT DE TROBADA

Més informació:
reserves@tanitdifusio.cat

L’equipament va reobrir les seves portes a la tardor del 2016. Durant la visita, s’hi pot veure la reconstrucció de premses romanes.

El patrimoni arqueològic es combina amb l’enoturisme.

  ACTIVITATS      

Hi ha activi-
tats obertes 
tots els caps 
de setmana
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oincidint amb la celebració 
del Dia Mundial de l’Acti·
vitat Física, el 6 d’abril, els 
ajuntaments del Masnou, 

Alella i Teià han organitzat una 
jornada de vòlei platja per a tot 
l’alumnat de segon curs d’ESO dels 
centres dels tres municipis. Serà a la 
platja del Masnou, de 10 a 12 h.
Les activitats es realitzaran amb 
el suport del Consell Esportiu del 
Maresme i la Federació Catalana de 
Vòlei, els quals facilitaran la infraes·
tructura i el monitoratge (les per·
sones encarregades de gestionar 
els quadres d’enfrontaments) per 
poder executar l’activitat. La jor·
nada consistirà en l’encreuament 
de partits entre equips (sis parti·
cipants) de cada centre, els quals 
aniran rotant per totes les pistes al 
llarg del matí. 

El Masnou acollirà la 30a Setmana Catalana de Vela durant el cap de setma-
na del 9 de setembre, a les instal·lacions del Club Nàutic de la vila. Així es 
va formalitzar, mitjançant la signatura oficial, el 17 de febrer, a la seu de la 
Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya a Esplugues 
de Llobregat, per part del secretari general de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya, Gerard Figueras; el president de la Federació Catalana de Vela, 
Xavier Torres; l’alcalde del Masnou, Jaume Oliveras, i la presidenta del Club 
Nàutic el Masnou, Maria Glòria Aragó.
Aquesta competició es disputarà per segona vegada a les instal·lacions 
del Club Nàutic i s’espera la presència de més 1.000 regatistes i gairebé 
750 embarcacions de diversos tipus de vela. L’Administració i les entitats 
del Masnou han treballat conjuntament per assolir aquest repte. A l’acte, 
també hi van assistir el regidor d’Esports de l’Ajuntament del Masnou, Jordi 
Matas; els representants del Port del Masnou, Fernando Mestre i Esther Ga-
viña; el gerent del Club Nàutic el Masnou, Josep Manel Guerra, i la directora 
esportiva del Club Nàutic el Masnou, Mònica Azón.

C

L’alumnat de segon d’ESO 
celebrarà el Dia Mundial de 
l’Activitat Física a la platja

El Masnou acollirà la 30a edició de la Setmana de Vela

El 6 d’abril, centres del Masnou, Alella i Teià participen en una jornada de vòlei platja 

El Club Nàutic rebrà la visita de més 1.000 regatistes i gairebé 750 embarcacions de diversos tipus de vela 

Altres anys, l’activitat s’ha desenvolupat a Mataró, com mostra la imatge. 

Acte de la signatura del conveni.

ESPORTS
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l Club Patinat·
ge el Masnou 
continua 
mantenint·se 

al nivell més alt 
d’aquesta disciplina. 
Així ho demostren els 
èxits que ha continuat 
recollint aquesta tem·
porada. El proper 28 i 
29 d’abril, el grup de 
xou gran competirà al 
Campionat d’Europa 
que se celebra a Mouli·
lleron le Captif, a Fran·
ça. Tornaran a executar 
la coreografia “La dic·
tadura del cos”, creada 
pels entrenadors del 
club Jaume Pons i Anna Domènech, 
que ja va mostrar la seva dificultat 
tècnica i la riquesa estètica tan carac·
terística del club masnoví als campi·
onats de Catalunya i d’Espanya, en 
què va aconseguir situar·se a un podi 
sempre molt disputat, amb una ter·
cera posició. Al campionat d’Espanya, 
celebrat el primer cap de setmana de 

març al Pavelló Barris Nord de Lleida, 
el CPA Olot va revalidar, un any més, 
el títol de campió, mentre que el CPA 
Girona va pujar a la segona posició 
del podi. Pel que fa al de Catalunya, 
celebrat el 4 i 5 de febrer al Pavelló de 
Fontajau (Girona), el CP el Masnou, 
per primera vegada a la seva història, 
va competir amb quatre equips, a to·

tes les categories de la competició. Hi 
van debutar les juvenils, que en van 
treure una experiència molt profitosa, 
els quartets i el xou petit. El quartet 
es va proclamar campió de Catalunya 
amb la coreografia “La poma de la dis·
còrdia”. Ara per ara, a més de gaudir 
dels èxits, és el moment de continuar 
treballant dur per als futurs reptes. 

E

El Club Patinatge el Masnou 
es prepara per al Campionat 
d’Europa del 28 i 29 d’abril
El grup de xou gran va aconseguir la tercera plaça al Campionat d’Espanya

Acte de la signatura del conveni.

A la imatge, el grup 
de xou recull el seu 
trofeu al Campionat 
d’Espanya. 
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Els nostres valors: 
ser un centre proper, obert i expert

ESCOLA BRESSOL

C/ Ventura Gassol, 29 - 08320 El Masnou
Tel. 93 555 57 11
www.petitvailet.com

Entri i informi-se’n
Volem ser la seva escola bressol

PORTES

OBERTES

19 d’abril 

de 18 a 19.30 h
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ENTREVISTA

Laia Servera

Des de fa quinze anys, treballa en l’InfoK, l’informatiu per 
a infants i adolescents de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals. N’és l’editora des de fa un any. Amb estudis 
en Història i Comunicació Audiovisual, somiava ser corres-
ponsal, però ha descobert que intentant fer entendre l’ac-
tualitat als més petits viatja a través del temps, dels esde-
veniments i de l’espai. Té l’habilitat de conservar molt viva 
la curiositat pel món i les persones, tan pròpia dels espec-
tadors que l’observen a l’altra banda de la pantalla. Viu al 
Masnou des de fa nou anys.

Per què volia ser corresponsal?
M’agrada molt viatjar i m’interes·
saven molt temes relacionats amb 
les cultures semites, especialment 
el que passa a Israel i Palestina. 
Una corresponsalia barreja tot el 
que a mi m’agrada: la història, el 
periodisme, l’audiovisual... A l’InfoK 
també hi és present tot això, i co·
ses interessantíssimes per explicar.

És un format que ha aconseguit 
esdevenir un referent.
Va ser un experiment de Joan Car·
reras. Més que un invent, va ser 
una importació, perquè ell es va 
inspirar en altres informatius infan·
tils que hi ha al món. A Anglaterra, 
per exemple, la gent ja ha crescut 
amb un informatiu infantil i, de la 
mateixa manera que aquí no po·
sem en dubte que hi ha d’haver un 
Telenotícies per a adults, perquè ja 
ho hem vist des de petits, allà no 
posen en dubte que hi hagi d’ha·
ver un informatiu que vagi dirigit 
als nens. 

Quina és la principal diferència 
a l’hora de treballar en un infor-
matiu per a adults i en un per 
a infants?

Bàsicament, hi ha dues diferèn·
cies: que a l’infantil no es dona 
el pacte implícit que hi ha en els 
informatius dels adults, en què 
s’estableix un joc entre l’emissor 
i el receptor i tots dos fan veure 
que saben de què estan parlant, 
perquè no calgui anar cada ve·
gada al moll de l’os. En notícies 
que duren un minut o un minut i 
mig no podem anar a l’origen del 
conflicte, per això es pacta que 
s’explica només el que ha passat 
en les últimes hores, com a molt 
en l’últim dia. En el cas de l’Infok, 
sovint és la primera vegada que el 
nen entra en contacte amb aquest 
esdeveniment, per tant li hem 
d’explicar tot. L’objectiu principal 
de l’InfoK és entendre el que està 
passant, més enllà de l’anècdota 
puntual. 

Com s’aconsegueix atreure 
l’atenció dels nens per explicar 
les notícies?
Sempre dic que nosaltres fem un 
bistec amb patates. El bistec seria 
la notícia dura, que requereix un 
context i una atenció especial, i 
les patates serien els animals, el 
temps, la meteorologia, que els 

“Quan triem 
els temes cada 
dia de què par-
larem, és com 
si miréssim les 
coses per pri-
mer cop.”

“Quan els 
adults pen-
sem que als 
nens no els 
interessa la 
notícia prin-
cipal estem 
equivocats, és 
una actitud 
paternalista.”

agrada moltíssim, les descobertes, 
la música... Tot i això, he de dir que, 
quan els adults pensem que no 
els interessa la notícia principal 
estem equivocats, és una actitud 
paternalista i, per tant, ja no els 
l’expliquem, no els fem partícips. 
Llavors, automàticament, passen 
dues coses: una, que no entenen 
què passa, perquè no estem anant 
prou enrere perquè ho entenguin 
i, dues, que els exclouem d’aques·
ta notícia. Aquests dos elements 
units fan que el nen senti rebuig 

Comunicadora

La plaça de la Lli-
bertat és un dels 
racons preferits 
de la presentado-
ra de l’InfoK.
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per aquests temes o que, com a 
mínim, no s’hi interessi. Els agrada 
sentir·se respectats pels adults. Ho 
veiem cada dia, amb els correus 
electrònics i les consultes que ens 
arriben. Crec que la clau és no 
desestimar cap tema. Tenim un 
llenguatge prou ric per explicar 
qualsevol tema. No podem ense·
nyar·ho tot, però explicar·ho tot sí, 
fins i tot amb temes traumàtics. És 
millor explicar·ho perquè una cosa 
fosca sempre fa més por que una 
cosa que t’han explicat clarament.

Per què fer d’editora és el que 
més li agrada?
Perquè quan triem els temes 
cada dia de què parlarem, és com 
si miréssim les coses per primer 
cop. Revius una sèrie de sensa·
cions. Quan he d’explicar, per 
exemple, la Segona Guerra Mun·
dial, tot i que n’hem parlat molts 
cops, és com si jo m’hi enfrontés 
per primer cop i he de fer l’exer·
cici de pensar com s’ha d’explicar 
perquè s’entengui. M’he hagut 
d’alliberar de molts prejudicis. I 

“El més com-
plicat és expli-
car per què els 
éssers humans 
arriben a fer 
algunes coses 
per maldat.”

això és molt enriquidor, sempre 
s’està aprenent.

Quina relació manteniu 
amb pedagogs i la comunitat 
educativa?
Excel·lent. Al començament, con·
sultàvem molt a especialistes, 
però n’hem anat aprenent i, tot i 
que encara els consultem, ja no 
els necessitem tant. Però per a 
nosaltres és molt important la 
relació amb les escoles. Sabem 
que molts professors i mestres ens 
porten a les aules i parlen dels te·
mes com ho fem a l’InfoK i que ens 
utilitzen com a eina pedagògica. 
Això és fantàstic. Estem molt bé 
d’audiència, però aquesta presèn·
cia a les aules és molt important 
per a nosaltres.

Què ha estat el més difícil 
d’explicar?
La maldat humana. Tenim la sort 
que la política ja l’explica molt bé 
el Polònia per als nens, i també es 
pot explicar una tragèdia o el pro·
blema dels refugiats. Podem expli·
car·los per què hi ha nens que han 
hagut de deixar casa seva, l’escola, 
el seu gos i marxar perquè hi ha 
guerra, però el més complicat és 
explicar per què els éssers hu·
mans arriben a fer algunes coses 
per maldat.

Per què va venir a viure 
al Masnou?
Al començament, per motius 
familiars, perquè els meus pares 
van venir a viure a Alella i després 
al Masnou. Jo, que sempre havia 
viscut a Barcelona, quan em vaig 
independitzar també vaig tornar 
a Barcelona, però la veritat és que 
quan has viscut a prop del mar, 
et costa allunyar·te’n; així que 
vaig tornar. Al Masnou ho tens 
tot, és a prop de Barcelona, però 
pots anar a tot arreu caminant... 
A més, m’encanten els esports de 
mar, i tenim el Club Nàutic, que 
és una sort. Això sí, ens falten 
espais comuns, la gran plaça de 
la vila, on et trobis la gent. A mi 
m’encanta la plaça de la Llibertat, 
però necessitem un gran centre 
del poble. I m’encanta que tin·
guem el cinema La Calàndria, és 
un luxe.  
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Seguim al centre
Són molts els qui ens bategen com la 
nova dreta i tants d’altres com la nova 
esquerra. Algú podria pensar que es 
tracta d’una indefinició com a forma·
ció política, però això és a causa del 
desconeixement que tenen els qui 
ens assenyalen del gran espai ideolò·
gic que representa el centre polític al 
món civilitzat: un lloc de consens i de 
trobada per a una ciutadania que fuig 

d’enfrontaments i abraça la convivèn·
cia, el respecte a les idees contràries i 
la recerca d’espais comuns que aportin 
creixement, desenvolupament i progrés, 
sense oblidar tradicions i arrelaments. I 
és justa aquesta posició la que avui ens 
fa forts per exigir als governs del país 
dimissions per corrupció dels seus diri·
gents o l’acompliment de compromisos 
adquirits, que els partits de sempre se·
gueixen veient com una amenaça per al 
seu benestar.

Per això, no desistirem d’exigir a 
Múrcia, a Madrid, a Andalusia o on sigui 
necessari que els partits deixin de banda 
les seves obscures pràctiques en la ges·
tió dels diners de tots i apostin, com Ciu·
tadans, per donar llum a la transparència 
i l’honradesa, per retornar amb escreix la 

confiança que milions d’espanyols dipo·
siten en Ciutadans. 

Seguimos en el centro
Son muchos quienes nos bautizan 
como la nueva derecha y otros tantos 
quienes la nueva izquierda. Alguien 
podría pensar que se trata de una in·
definición como formación política, 
pero ello se debe al desconocimiento 
que tienen los que nos señalan del 
gran espacio ideológico que repre·
senta el centro político en el mundo 
civilizado: un lugar de consenso y de 
encuentro para una ciudadanía que 
huye de enfrentamientos y abraza 
la convivencia, el respeto a las ideas 
contrarias y la búsqueda de espacios 
comunes que aporten crecimiento, 

desarrollo y progreso, sin olvidar tra·
diciones y arraigos. Y es justa esa po·
sición la que hoy nos hace fuertes para 
exigir a los gobiernos del país dimisi·
ones por corrupción de sus dirigentes 
o el cumplimiento de compromisos 
adquiridos que los partidos de siem·
pre siguen viendo como una amenaza 
para su bienestar.

Por ello no cejaremos en exigir 
en Murcia, en Madrid, en Andalucía o 
donde sea necesario que los partidos 
dejen a un lado sus oscuras prácticas 
en la gestión del dinero de todos y apu·
esten, como CIUDADANOS, por dar luz 
a la transparencia y la honradez para 
devolver con creces la confianza que 
millones de españoles nos depositan a 
todos Ciudadanos.

Treballem per a disminuir l’atur 
al municipi
Un dels objectius que ens vam fixar com 
a Equip de Govern a l’inici del mandat va 
ser promoure diferents accions de cara a 
millorar la situació de les persones atura·
des del nostre municipi, amb l’objectiu 
de rebaixar les taxes d’atur i tractar de 
millorar·ne la formació i l’ocupabilitat. 

Una de les línies que es porten a 
terme per incrementar l’ocupació és 

acollir·se a totes les convocatòries de 
plans d’ocupació que aproven tant la 
Generalitat com la Diputació de Barce·
lona. Al 2017, i a través del Programa 
Treball i Formació del SOC, l’Ajunta·
ment del Masnou ha contractat vint 
persones aturades de llarga durada i 
amb dificultats d’accedir al món laboral. 
Aquest programa enfoca la contracta·
ció de persones majors de 45 anys i s’hi 
destinen els prop de 212.000 € rebuts 
per subvencionar·lo. Les 20 persones 
contractades donen suport al departa·
ment de la brigada de manteniment, tal 
com ja es va fer durant l’any 2016, any 
en què el reforç de la plantilla d’aques·
ta unitat va ser possible també amb 
la contractació de dinou persones. En 

el marc d’aquests plans d’ocupació es 
compagina la contractació laboral amb 
la formació ocupacional, i a través del 
Servei Local d’Ocupació del Masnou 
se’ls programa una formació adient al 
seu perfil professional a fi de millorar les 
seves competències i expectatives futu·
res de cara a la inserció al món laboral.

A més, des del Servei Local d’Ocu·
pació de Masnou es treballa programant 
un seguit d’accions encaminades a de·
terminar quins són els col·lectius més 
afectats i planificar les millors estratè·
gies per establir mesures i actuacions a 
realitzar. Les xifres indiquen que la taxa 
d’atur al nostre municipi va decreixent: 
al juliol de 2015 se situava en l’11,78 %, 
i a finals del 2016 tancàvem l’any amb 

una taxa del 10,36 %. Cal remarcar que, 
segons dades de finals del 2016, el 54,17 
% dels aturats de llarga durada (més de 
24 mesos a l’atur) correspon a persones 
dels 55 als 64 anys, xifra que s’incremen·
ta fins a un 86 % si tenim en compte els 
majors de 45 i fins als 64 anys. 

Enguany, comencem el 2017 per 
sota del llindar del 10 % en xifres glo·
bals i l’atur, al tancament del febrer, s’ha 
situat al 9,82 %, (al Maresme se situa al 
14,63 %). Avancem en la bona línia, però 
encara és una xifra alta i no ens podem 
donar per satisfets. Des de la Regidoria 
de Promoció Econòmica continuarem 
dedicant esforços per anar rebaixant 
gradualment el nombre de persones 
aturades al Masnou.

Passat, present i futur
El passat 19 de desembre vam assistir 
a la inauguració de la Fase I del Parc 
Vallmora, acompanyats per moltíssi·
ma gent que ens va voler acompanyar. 
Per fi, el somni es feia realitat. Han estat 
molts anys de vicissituds i traves, i hem 
hagut de recórrer un llarg i tortuós 
camí per arribar fins aquí. Si posem la 
vista enrere, un llunyà 1985, es posaven 

els fonaments per tal que el Masnou 
pogués tenir un gran parc. El Govern 
de CiU de l’època aprovava el Pla Ge·
neral que destinava aquest àmbit a 
zona verda. Des de llavors, diversos 
governs de tots colors i diversos pro·
jectes anaven quedant pel camí sense 
que, per diversos motius, es pogués 
materialitzar el parc. En el mandat pas·
sat, també amb un alcalde de CiU, es 
desbloquejava el projecte i s’iniciaven 
les obres que tot just ara han acabat. 
Desitgem de tot cor que els 35.000 m² 
de parc recentment inaugurat puguin 
arribar ben aviat al seu esplendor, i 
que tots plegats en puguem gaudir. 
Amb aquesta voluntat hem posat ja 

en marxa una segona fase per dotar·lo 
d’uns jocs infantils a l’alçada del parc; 
jocs d’equilibri, tobogans, tirolines, etc. 
que faran que el parc sigui apte per a 
totes les edats. 

Posteriorment, convindrà habili·
tar espais per a la pràctica de l’esport 
a l’aire lliure, així com correcans per tal 
de crear un gran espai de trobada on 
tothom hi tingui cabuda. 

I, parlant de convivència, és obli·
gatori parlar d’uns fets ocorreguts fa 
pocs dies, pràcticament coincidint 
amb el mes de la Dona. L’equip feme·
ní de l’Atlètic Masnou s’enfrontava al 
Lloretenc en un partit de la Segona 
Catalana Femenina quan, a l’hora de 

partit, l’equip local de veterans del 
Lloret va interrompre el partit entre 
insults i vexacions masclistes cap a les 
jugadores i les va expulsar del terreny 
de joc. Tot el nostre suport a l’Atlètic 
Masnou, a tots aquells i aquelles que 
lluiten diàriament per eradicar aquests 
tipus de conducta, així com la nostra 
condemna a aquest tipus d’accions i 
comportament que, malauradament, 
encara es donen avui dia. 

Des del nostre grup municipal, i 
molt especialment des de la Regidoria 
d’Igualtat, seguirem treballant a favor 
de les polítiques d’igualtat per tal d’era·
dicar les desigualtats encara existents 
en la nostra societat. 

TRIBUNA POLÍTICA

Eduard 
Garcia
Portaveu del 
Grup Municipal 
de CiU

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

Joan 
Fontcuberta  
Regidor 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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En peu i en lluita sempre, ni un pas 
enrere!
La manca de polítiques progressistes 
en els nostres governs, tant local com 
autonòmic, estatal i europeu, ens duen 
a patir un increment de les desigualtats, 
la precarietat i la incertesa. Tot això ens 
aboca a una creixent onada de violència 
entre els individus de la nostra societat, 
la manca de solidaritat augmenta, l’ego·
centrisme està guanyant i dividint les 

nostres ciutats i institucions. La situació 
de crisi social, econòmica i política con·
tinuada, el model de les polítiques d’aus·
teritat i el creixement dels nacionalismes, 
alhora que la pobresa, ens dirigeix ine·
vitablement a una situació de tensió i 
conflictivitat soterrada a la societat.

Aquesta reflexió em porta a pensar 
que la defensa de les polítiques d’igual·
tat d’oportunitats en totes les àrees de la 
societat són, avui més que mai, impres·
cindibles. Recentment, s’ha celebrat el 
DIA INTERNACIONAL DELS DRETS DE 
LES DONES, el passat 8 de març, que 
lluny de ser una lluita antiga, està avui 
aquí al nostre país més al dia que mai. 
En els últims anys de crisi ha augmentat 
l’atur femení, augmenta la bretxa salarial, 

a igual treball sous més baixos per a les 
dones, es penalitza la nostra maternitat, 
segueixen les dificultats per arribar a 
llocs directius a les empreses, enguany 
ha estat incrementada la xifra de vícti·
mes per violència masclista… I una llarga 
exposició de motius que ens donen raó 
per seguir en peu i en lluita per defensar 
el dret de les dones, totes i tots a l’una.

Els socialistes i els seus governs han 
donat suport i apoderat la dona social, 
política, donant eines, lleis i escenaris 
favorables al nostre desenvolupament. 
Els nostres governs sempre han defensat 
la paritat entre homes i dones, i així ho 
reflecteixen les nostres llistes electorals. 
Al 2015, es va votar per unanimitat en un 
Ple de l’Ajuntament del Masnou a favor 

d’un PACTE LOCAL PER LLUITAR CONTRA 
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE impulsat per 
nosaltres, el qual es recollirà, segons 
informacions del Govern, en el nou Pla 
d’Igualtat i de la Dona que està a punt 
de ser finalitzat. Esperem que ben aviat 
sigui una realitat.

Hem de seguir onejant la bandera de 
la dona com un dels pilars de la nostra so·
cietat i rebutjar i denunciar aquells qui es 
creuen superiors i fan servir la seva força 
per crear dolor i menyspreu a les dones.

Les socialistes i els socialistes sem·
pre estarem al costat de la dona amb un 
pas per davant, defensant·ne la identitat, 
la voluntat, el valor i la integritat.

PER UNA SOCIETAT PACÍFICA, IGUA·
LITÀRIA I MÉS JUSTA.

El Masnou ja és ciutat acollidora. 
I ara, què?
El Masnou ja som «ciutat acollidora». 
Podem felicitar·nos i tranquil·litzar les 
nostres consciències perquè acollirem 
entre 11 i 15 persones. No és, precisa·
ment, una allau de refugiades.

Ens hauríem de fer diverses pre·
guntes quan arribin aquestes persones: 

Si s’hi estan molt de temps —posem tres 
o quatre anys— els demanarem que es 
busquin un altre lloc? Si hi ha dones 
amb mocador, ens molestarà que el 
portin? Si van a la mesquita, també ens 
molestarà? Si van ben vestits o surten a 
restaurants, ens molestarà que no facin 
«vida de pobre»? I encara més pregun·
tes: Com tractem les persones que han 
vingut d’altres llocs del món des de fa 
anys? Què en pensem?

Reflexionem, també, en quina Euro·
pa estem inserits. La UE és responsable 
directa de la misèria i la guerra de la qual 
fugen milers de persones provinents de 
Síria, l’Afganistan, l’Àfrica subsahariana i 

d’altres molts indrets del món. El Govern 
espanyol fa negoci amb la guerra a Síria 
venent armes, principalment a l’Aràbia 
Saudita. França i Alemanya defensen 
els interessos d’empreses que extreuen 
minerals a l’Àfrica, etc. I què fem nosal·
tres? Potser reenviar algun mem que ens 
arriba per Whatsapp? De debò que no 
podem fer·hi res més? 

Les patronals europees utilitzen 
l’arribada de migrants per engruixir el 
compte de beneficis. És imprescindible 
mantenir el mercat de treball ple de 
gent disposada a acceptar salaris baixos 
i condicions dures per tal de rebaixar, 
encara més, els costos. El negoci també 

està en les constructores de les tanques 
i en les empreses que abasteixen Fron·
tex, l’agència de la UE que gestiona les 
fronteres. Negoci per totes bandes, d’ai·
xò es tracta, de fer negoci. Mentrestant, 
al poble, ens vendran la moto del «xoc 
cultural» quan el que hi ha és una explo·
tació de la persona per la persona, sigui 
nascut al Masnou, a Síria o al Marroc. 

No volem més mortes a la Medi·
terrània, ni més CIE, ni batudes policials 
racistes. Sentim vergonya del projecte 
europeu al qual ens volen incorporar 
de manera acrítica. Trenquem d’una ve·
gada amb l’aliança criminal de la UE i les 
seves polítiques racistes!

Recollida comercial? El més calent 
és a l’aigüera!
Des de fa molts anys ICV·EUiA reclama a 
ERC i CiU que posin en marxa la recollida 
de brossa comercial. De moment, però, el 
nostre clam ha estat un clam al desert i el 
màxim que hem aconseguit és que ERC·
CiU incorporessin al PAM el compromís 
d’iniciar aquesta recollida al 2016.

Avui, a les acaballes de març de 2017, 
ja està clar que no estan per la feina. Com 

a mostra, la seva resposta a una pregunta 
que els vàrem fer, al setembre de 2016, 
demanant pel calendari previst per a l’ini·
ci de la recollida:  

“A dia d’avui, no hi ha un calendari 
d’implantació previst de la recollida co·
mercial segregada, no obstant això, quan 
arribi el moment l’Ajuntament haurà d’ini·
ciar un procés de contractació per poder 
adjudicar la recollida selectiva dels resi·
dus comercials.”

Resposta que, traduïda a un llen·
guatge més planer, vol dir: “A dia d’avui, 
res de res, i, en el futur, ja veurem”.
Aquesta deixadesa del Govern del Mas·
nou té conseqüències clares i prou visi·
bles per a tot@s nosaltres: 
• Contenidors de paper i cartró a vessar.
• Acumulació d’envasos de cartró i plàstic 

als nostres carrers i places.
• Abocaments “incontrolats” d’envasos de 
cartró i plàstic als contenidors de rebuig.
Tot això és absolutament inadmissible 
quan enguany pagarem 1.290.000 € per 
la recollida de brossa i altres residus.
Per això, des d’ICV·EUIA diem al Govern: 
“Ja n’hi ha prou” i li exigim dues coses: 

1. Que, amb la màxima urgència, posi en 
marxa la recollida comercial.
2. Que, mentre n’esperem l’inici, s’avisi pri·
mer i se sancionin després aquells comer·
ços i indústries que, amb la seva actuació 
incívica, siguin els culpables de situacions 
com les que es mostren a les fotografies.

Vallmora
Ja s’inaugurà el Parc Vallmora. Dia de 
sol i alegria. Molts veïns interessats pel 
principal pulmó verd del municipi. Tots 
volem que surti bé.
Però, com un projecte en curs, s’ha de 
finalitzar, i encara falten diverses fases. 
I en el moment “zero” en què som ja 
es poden veure unes deficiències que 
s’haurien d’esmenar. El manteniment 

de les plantes no és suficient. Les males 
herbes ja campaven com volien. Les pa·
pereres no es troben. Les fonts, tampoc. 
I prevenint el vandalisme i la seguretat, 
no coneixem que s’hagi realitzat un 
protocol especial. S’han previst càme·
res de seguretat per protegir l’espai? Hi 
ha horaris d’ús? On? Ho dic abans que 
el bon temps cridi al botellón i la zona 
s’hi presti. I que tots puguem passejar 
tranquils. Seguretat sí i descans per als 
veïns, també.

Pipicans: manca regulació i control
Aquests espais són necessaris, ja que 
els animals de companyia han passat 
a formar part de moltes famílies del 

Masnou. Però, com tot espai públic, ha 
de ser utilitzat correctament, amb unes 
normes que en garanteixin el bon ús. 
I aquesta part està fallant, com ens in·
formen alguns veïns. L’ús dels pipicans 
en horaris nocturns i de matinada estan 
causant molèsties als veïns , tant pels lla·
drucs dels gossos com pel guirigall dels 
grups de propietaris. La solució és una 
norma clara, visible i coneguda, per a la 
conciliació dels interessos de tots. I, per 
suposat, complir·la.

Illa centre, una oportunitat per 
al Masnou
Un cop represes les obres a les instal·
lacions de l’antiga Dogi, el nou propieta·

ri reprèn un projecte que la crisi va dei·
xar estancat i que suposava el conjunt 
residencial més important del Masnou 
dels últims anys.
Pisos, aparcaments i locals comercials 
configuraran una nova zona i eix central 
del Masnou. Tanmateix, els accessos ac·
tuals són insuficients per absorbir el nou 
comerç (en el pla inicial es preveien uns 
quaranta locals comercials) i els nous 
veïns de la zona. Cal reorganitzar les 
vies d’accés per evitar futurs col·lapses 
al voltant de la zona. Per altra banda, 
es posaran a la venda habitatges VPO, 
la qual cosa pot ser una oportunitat per 
adquirir habitatges a bon preu per part 
de veïns del Masnou. 

Mónika 
González 
Regidora 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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Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Mar 6
Enhorabona @cpelmasnou pel nou èxit del grup 
de xou gran al campionat d’Espanya #elMasnou 
#patinatge 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Mar 1 
Els escolars de #elMasnou comencen a preparar el 
Consell Municipal dels Infants 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Feb 26
Diumenge de rua, ball i concurs de disfresses de 
Carnaval #elMasnou 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Feb 23 
El consistori s’interessa pel @ProjecteHamza  
@masbol1935  #elMasnou @FCBQ 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Feb 21 
Una oportunitat per acostar·se al tríptic més famós 
de l’òpera a l’ #eecanhumet #elMasnou 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Feb 20
Hi trobareu informació relacionada amb l’oferta 
turística de #elMasnou i amb els principals 
esdeveniments #elMasnouturisme 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Feb 20 
Els masnovins i masnovines omplen el #ParcVallmora 
el dia de la inauguració de la seva primera fase 
#elMasnou 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Feb 19
En unes hores s’inaugura  la primera fase del Parc 
Vallmora. Hi haurà espectacle infantil. Hi vindreu, oi? 
#elMasnou 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Feb 18
Xerrades per assessorar i orientar les persones 
afectades per les clàusules sòl a les seves hipoteques 
#elMasnou 

Ajuntament el Masnou @elmasnou_cat Feb 15
Ja coneixeu totes les activitats que es programen a  
@VallmoraCellaVi ? #elMasnou #turisme #Maresme 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Imatges del record

Les fotos 
que més 
agraden a 
les xarxes

En aquest número d’El Masnou Viu es repassa la celebració del Carnaval al 
Masnou. A la imatge d’aquesta secció es pot veure com era aquesta festa 
als anys cinquanta a La Calàndria. La imatge, d’autoria desconeguda és 
una cessió de Ramon Massana Auladell a l’Arxiu Municipal del Masnou. 
Fons Fotogràfic L’Abans. Fotografia número 014·0002.

         Piulades més vistes

Podeu seguir l’actualitat municipal a les comunitats virtuals de l’Ajuntament
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AGENDA.  Des del 15 de març fins al 18 d’abril de 2017

 MARÇ

  Dijous 16
18 h / CIRD (El Casinet)

Taller: Conviure en 
igualtat: com gestionar 
el dia a dia a la llar

 
Taller mixt on es treballaran els 
següents punts: la situació actual 
de la convivència a la llar, els rols 
i responsabilitats a la llar, el treball 
amb les creences personals, el tre-
ball amb el permís i la comunicació 
i pautes per poder fer canvis en les 
rutines diàries. Cal inscripció prèvia: 
Tel. 93 557 18 70 / igualtat@elmas-
nou.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i 
Owl Institute

  Divendres 17
19 h / Sala Joan Comellas 
(Edifici Centre)

Conferència: “Llegat 
musical de Lluís Millet i 
Pagès”

 
A càrrec d’Àlex Robles Fitó, coordi-
nador de Catalunya Música.
En el marc de la presentació dels 
actes per commemorar el 150è 
aniversari del naixement del mestre 
Lluís Millet i Pagès.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20 h / Sala Joan Comellas 
(Edifici Centre)

Concert: Anaïs Oliveras 
(soprano) i Àlex Sanmartí 
(baríton)

 
Acompanyats al piano per Pere-Ma-
teu Xiberta. En el marc de la presen-
tació dels actes per commemorar el 
150è aniversari del naixement del 
mestre Lluís Millet i Pagès. Interpre-
taran un repertori líric i de cançó de 
Lluís Millet i la seva època.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou, amb 
la col·laboració del Cor Scandicus.

  Dissabte 18
11 h / Biblioteca Joan Coromines 
(sala infantil)

L’hora del conte
La Verema: en Ciscu de 
Can Garnatxa i el raïm 
misteriós

 
En Ciscu de Can Garnatxa desco-
brirà que el seu raïm no és el més 
dolç del món, tal com ell pensava. 
Aquest descobriment el portarà a 
conèixer els nous amics que culti-
ven unes vinyes de mosca... 
Per a infants a partir de 4 anys. Afo-
rament limitat
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

11 h / planta de compostatge del 
Consorci per a la Gestió de Residus 
del Vallès Oriental (Granollers)

Visita guiada a una 
planta de compostatge

 
El punt de sortida des del Masnou 
serà a l’avinguda del Maresme, a to-

car dels jardins de la Nimfa, a les 10 
h. El desplaçament fins a la planta 
de compostatge es farà en autobús. 
L’arribada al Masnou després de la 
visita és prevista a les 13 h. 
L’activitat és gratuïta i està indica-
da per a adults i infants a partir de 
deu anys. 
Cal inscripció prèvia, que podeu fer 
a www.elmasnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h / Centre Enoturístic 
i Arqueològic de Vallmora i Celler 
Alella Vinícola 

Ruta del vi: El vi al 
Maresme, passat i present

 
Preu: consulteu el preu d’aquesta 
activitat
La Ruta del vi és un itinerari cultural 
que ofereix la possibilitat de fer un 
recorregut per la història vinícola 
del Maresme, des de l’època roma-
na, amb la visita guiada al Centre, 
fins a l’actualitat, amb la visita al 
celler modernista Alella Vinícola.
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueolò-
gic de Vallmora

12 h / Centre Enoturístic 
i Arqueològic de Vallmora 

Visita guiada i tast de vi
al celler romà de Vallmora

 
Inclou una primera visita al Centre 
on s’introdueix la romanització i 
la cultura del vi a partir d’un au-
diovisual. Tot seguit, es visitarà el 
celler romà on es descobrirà com 
es produïa i s’emmagatzemava el 
vi en època romana, amb quins 
elements es duien a terme aques-
tes activitats, així com el tipus de vi 
que es produïa. La visita finalitzarà 
amb un tast de vi de la DO Alella.
Preu: consulteu el preu d’aquesta 
activitat
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueolò-
gic de Vallmora
 
18.30 h / Cercavila des de la pl. 
d’Ocata a la pl. de Marcel·lina de 
Monteys

3a Perkufest (festa de la 
percussió)

 
Una festa que gira al voltant de la 
percussió. Tothom qui vulgui po-
drà venir a gaudir de les diferents 
colles convidades vingudes d’altres 
pobles.
Ho organitza: Colla de Diables del Masnou

19 h / Espai Casinet

Inauguració de l’exposició 
de Toni Villaverde
“Objectes voladors total-
ment identificats (OVTI)”

 
Les relacions tensionals entre els 
éssers humans i els objectes que 
poblen el seu entorn han estat fins 
ara poc estudiades. L’exposició de 
voluntaris a objectes quotidians 
en presentacions inusuals (levitant 
o volant en òrbites regulars), en 
permet una anàlisi precisa. Com a 
mètode inusual de recerca, l’ús dels 
OVTI presenta, després de tot, els 
humans i els objectes que produei-
xen com a cohabitants d’un mateix 
món enigmàtic.
Fins al 9 d’abril. Horari de l’expo-
sició: Divendres, de 17 a 20 h; dis-
sabtes, d’’11 a 14 h i de 17 a 20 h i 
diumenges, d’11 a 14 h.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Diumenge 19
9.30 h / Can Malet (1a planta)

Lliga Catalana d’Escacs 
(9a jornada)

 
Enfrontament de la Lliga Catalana 
d’Escacs entre el Masnou i el Gerun-
da B (2a divisió) i el Masnou B i el 
Badalona C (2a provincial)
Ho organitza: Federació Catalana d’Escacs

11 h / Parc Caramar (a l’antiga 
carretera de Teià)

Trenet de cinc polzades
 

Els infants podran pujar a un trenet 
de cinc polzades i passejar per tot 
el Parc.
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

 
Utilitzarem els materials més pro-
pers per fer-ne una obra d’art. Vine 
a descobrir l’artista que portes a 
dins.
Preu: consulteu el preu d’aquesta 
activitat.
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueolò-
gic de Vallmora

11 h / Cementiri Municipal del 
Masnou (av. de Joan XXIII, 100)

Visita guiada El cementiri, 
un museu a l’aire lliure

 
Podreu contemplar la creu de ter-
me del 1500 que ha sigut recent-
ment restaurada; obres d’art dis-
senyades i esculpides per artistes 
de renom, com ara Frederic Marès, 
Rafael Atché o Josep Llimona; des-
cobrir personatges molt rellevants, 
així com fets que han conformat la 
identitat i la història del municipi.
Informació i reserves: Oficina de 
Turisme: 93 557 18 34 / turisme@
elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

12 h / Centre Enoturístic 
i Arqueològic de Vallmora

Visita guiada i tast 
de vi al celler romà de 
Vallmora

 
Inclou una primera visita al Centre 
on s’introdueix la romanització i 
la cultura del vi a partir d’un au-
diovisual. Tot seguit, es visitarà el 
celler romà, on es descobrirà com 
es produïa i s’emmagatzemava el 
vi en època romana, amb quins 
elements es duien a terme aques-
tes activitats, així com el tipus de vi 
que es produïa. La visita finalitzarà 
amb un tast de vi de la DO Alella.
Preu: consulteu el preu d’aquesta 
activitat.
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueolò-
gic de Vallmora

De 12 a 14 h / Plaça d’Ocata

Swing a Ocata
Ballada de lindy-hop

 
Tots els tercers diumenges de mes 
(a l’hivern, de 12 a14 h, i a l’estiu, 
de 19 a 21 h)
Ho organitza: Associació Ple de Swing

  Dilluns 20
18 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlies en català. Co-
mentari de la novel·la Se 
sabrà tot, de Xavier Bosch

 
A càrrec de Carme Giol (voluntaris 
lingüístics).
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines i 
Oficina de Català del Masnou

20 h / El Casinet

Reunió de la Comissió 
de Festes

 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dimarts 21
18.30 h / Sala Joan Comellas

Conferència: “Baetulo. 
Una ciutat romana a la 
costa laietana”

 
A càrrec de Pepita Padrós Martí, 
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 
(c. de Buenos Aires, 20)

Classe de model al 
trapeci

 
Mentre el model fa exercicis de tra-
peci, mirem de captar el moviment 
a través del dibuix. 
Donatiu voluntari.
Ho organitza: BLANCDEguix

19 h / Biblioteca Joan Coromines 
(sala polivalent) 

El vi fa sang: poesia del vi
 

Recital de poesia que maridarà po-
esia i vi, a càrrec d’Anna Maluquer. 
Amb tast de vi DO Alella i coca de 
vidre. Aforament limitat
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

  Dimecres 22
17.30 h / Biblioteca Joan Coromines

Taller familiar de
 reciclatge creatiu. 
La Corba camina i recull

 
Per a famílies amb infants de 6 a 9 
anys. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

18 i 19 h / Biblioteca Joan Coromi-
nes (sala polivalent)

Xerrada informativa 
sobre el procés de 
preinscripció i matrícula 
a P3 ( a les 18 h ) i 1r 
d’ESO ( a les 19 h)

 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària
Comentari de la novel·la 
El silenci de les vinyes, 
de Gisela Pou

 
A càrrec de Maria Carme Roca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

  Dissabte 25
11 h / Centre Enoturístic 
i Arqueològic de Vallmora i Celler 
Alella Vinícola 

Ruta del vi: El vi al Mares-
me, passat i present

 
La Ruta del vi és un itinerari cultural 
que ofereix la possibilitat de fer un 
recorregut per la història vinícola 
del Maresme, des d’època romana, 
amb la visita guiada al Centre, fins 
a l’actualitat, amb la visita al celler 
modernista Alella Vinícola.
Preu: consulteu el preu d’aquesta 
activitat.
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueolò-
gic de Vallmora

12 h / Centre Enoturístic 
i Arqueològic de Vallmora 

Visita guiada i tast 
de vi al celler romà de 
Vallmora

 
Inclou una primera visita al Centre 
on s’introdueix la romanització i 
la cultura del vi a partir d’un au-
diovisual. Tot seguit, es visitarà el 
celler romà, on es descobrirà com 
es produïa i s’emmagatzemava el 
vi en època romana, amb quins 
elements es duien a terme aques-
tes activitats, així com el tipus de vi 
que es produïa. La visita finalitzarà 
amb un tast de vi de la DO Alella.
Preu: consulteu el preu d’aquesta 
activitat.
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

  Diumenge 26
10 h / Centre Enoturístic 
i Arqueològic de Vallmora 

Experimenta la vinya!  
Jornada de neteja i 
empeltada de la vinya 
romana

 
Vallmora i Alella Vinícola us propo-
sen un matí de posada a punt de la 
vinya romana. Primer de tot farem 
una breu visita al celler romà i tot 
seguit una petita sessió teòrica per 
conèixer la tècnica de l’empelt i els 
estris que utilitzarem, després ani-
rem a la vinya per posar en pràctica 
tot el que hem après. A mig matí 
farem una pausa per gaudir d’un 
bon esmorzar de pagès maridat 
amb vins del celler Alella Vinícola.
Es recomana portar roba i calçat cò-
moda, i moltes ganes de divertir-se!
Imprescindible inscripció prèvia. 
Aforament limitat
Preu: consulteu el preu d’aquesta 
activitat
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueolò-
gic de Vallmora

11 h / Parc Caramar (a l’antiga car-
retera de Teià)

Trenet de cinc polzades
 

Els infants podran pujar a un trenet 
de cinc polzades i passejar per tot el 
Parc. Preu: 1 euro el bitllet
Ho organitza: Associació d’amics del 
Ferrocarril
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D’11 a 20.30 h / Pati del Casino

45è Aplec de la Sardana 
al Masnou

 
Amb les Cobles Marinada, Jove-
nívola de Sabadell i Principal de 
Llobregat.
Al matí, exhibició de colles vetera-
nes; al migdia, dinar de germanor; 
a la tarda, estrena d’una sardana 
i concurs de colles improvisades. 
Dinar: tiquets a 16 euros. 
Reserves al tel. 666 359 166 / car-
mepru@josoc.cat o ingresseu-ho 
al núm. de compte indicant nom 
i població: La Caixa 2100 3237 28 
2200037481, abans del dijous 23 
de març.
Ho organitza: Agrupació sardanista El 
Masnou

11 h / Centre Enoturístic 
i Arqueològic de Vallmora

Taller familiar: fem 
amulets romans

 
Els arqueòlegs sovint troben ob-
jectes ben curiosos? són petites fi-
guretes antigues que funcionaven 
com a amulets romans. Per què els 
duien? Què volien dir aquestes fi-
gures? Vine i ho esbrinarem plegats 
i en fabricarem un de propi.
Preu: consulteu el preu d’aquesta 
activitat.
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueolò-
gic de Vallmora

11 h / Parròquia de Sant Pere

Itinerari “El Masnou. 
Terra de Mar”

 
Us convidem a un emocionant i 
enriquidor passeig pels carrers, 
edificis i racons més sorprenents de 
la vila del Masnou. I un cop s’acabi 
l’itinerari hi haurà un tast de vins 
DO Alella i degustació de productes 
locals a la Casa del Marquès.
Cal inscripció prèvia. Per a més 
informació sobre els edificis que 
es visitaran no dubteu a descarre-
gar-vos l’app gratuïta ‘El Masnou. 
Terra de Mar’. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

12 h / Centre Enoturístic 
i Arqueològic de Vallmora

Visita guiada i tast 
de vi al celler romà de 
Vallmora

 
Inclou una primera visita al Centre 
on s’introdueix la romanització i 
la cultura del vi a partir d’un au-
diovisual. Tot seguit, es visitarà el 
celler romà on es descobrirà com 
es produïa i s’emmagatzemava el 
vi en època romana, amb quins 
elements es duien a terme aques-
tes activitats, així com el tipus de vi 
que es produïa. 
La visita finalitzarà amb un tast de 
vi de la DO Alella.
Preu: consulteu el preu d’aquesta 
activitat.
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueolò-
gic de Vallmora

19 h / Local de Gent del Masnou

Diumenge amb lletres
 

Vetllada artística amb poesia, mo-
nòlegs còmics, música, cant, frag-
ments teatrals, dansa, contes, mà-
gia... a càrrec de les persones que 
formen el grup Rauxa.
Ho organitza: Rauxa, arts escèniques

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Teatre: L’electe
 

Un jove polític acaba de ser escollit 
president. En poques hores ha de 
pronunciar el seu discurs d’investi-
dura, però cada vegada que l’assaja 
un terrible tic deforma la seva cara 
de forma tan ridícula com hilarant. 
El psiquiatra només té unes poques 
hores per resoldre aquest aparent 
trastorn i evitar que el president 
electe faci un ridícul espantós en la 
seva primera compareixença. Polí-
tica contra ciència, consciència con-
tra aparença, poder contra poder.
Autor: Ramon Madaula / Direcció: 
Jordi Casanovas.
Preu: 10 €. Venda d’entrades a www.
quedat.cat o a taquilla una hora 
abans de l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dijous 30
19 h / Ajuntament (sala capitular) 

Conferència: “Els codis 
d’ètica: serveixen?”

 
A càrrec de Begoña Román, profes-
sora de Filosofia de la Universitat de 
Barcelona.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Divendres 31
19 h / Casa de Cultura

Inauguració de 
l’exposició “Lluís Millet 
i Pagès, una vida i els 
seus anhels”

 
Exposició del Centre de Documen-
tació de l’Orfeó Català.
Fins al 21 de maig.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19.30 h / Gent del Masnou 
(c. del Doctor Josep Agell, 9)

Inauguració de 
l’exposició “El Masnou 
del mestre Millet”

 
Fins al 8 de juny.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou amb 
la col·laboració de Gent del Masnou

  ABRIL
  Dissabte 1
9.30 h / Carretera de Barcelona 
i pl. de la Llibertat

Fira d’artesania de 
primavera

 
Ho organitza: ADAC

De 10 a 13.30 h i de 17 a 20 h / 
Els Vienesos 

Mercat d’intercanvi
 

Es podrà intercanviar roba, bijute-
ria i complements, bosses i sabates, 
joguines, roba de la llar. El sistema 
es farà per mitjà de punts; per cada 
peça que s’aporti es rebran punts 
bescanviables al mateix mercat. 
Ho organitza: BdT El Masnou i Associació 
4 Quarts

11 h / Biblioteca Joan Coromines

L’hora del conte en 
anglès Gina Ginger’s 
birthday

 
A càrrec de Kids & Us School of En-
glish. La Gina vol celebrar una fes-
ta d’aniversari, però cap dels seus 
amics hi pot assistir. Què passarà el 
dia del seu aniversari?
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines i 
Kids & Us School of English

11 h / Centre Enoturístic 
i Arqueològic de Vallmora i Celler 
Alella Vinícola 

Ruta del vi: El vi al Mares-
me, passat i present

 
La Ruta del vi és un itinerari cultural 
que ofereix la possibilitat de fer un 
recorregut per la història vinícola 
del Maresme, des d’època romana, 
amb la visita guiada al Centre, fins 
a l’actualitat, amb la visita al celler 
modernista Alella Vinícola.
Preu: consulteu el preu d’aquesta 
activitat.
Ho organitza: Centre Enoturístic 
i Arqueològic de Vallmora

11.30 h / Biblioteca Joan 
Coromines (sala polivalent)

Xerrada: Viatjar amb 
infants

 
A càrrec de Quaderns de Bitàcola
Consells pràctics i pautes que volen 
motivar les famílies a viatjar amb 
bebès i nens petits. Una xerrada 
feta a partir de la seva experiència 
de viatjar amb la seva filla que, amb 
15 mesos de vida, ha estat a 18 pa-
ïsos. Trenquem amb els mites que 
viatjar amb un bebè és difícil!
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

12 h / Centre Enoturístic 
i Arqueològic de Vallmora 

Visita guiada i tast 
de vi al celler romà de 
Vallmora

 
Inclou una primera visita al Centre 
on s’introdueix la romanització i 
la cultura del vi a partir d’un au-
diovisual. Tot seguit, es visitarà el 
celler romà on es descobrirà com 
es produïa i s’emmagatzemava el 
vi en època romana, amb quins 
elements es duien a terme aques-
tes activitats, així com el tipus de vi 
que es produïa. La visita finalitzarà 
amb un tast de vi de la DO Alella.
Preu: consulteu el preu d’aquesta 
activitat.
Ho organitza: Centre Enoturístic 
i Arqueològic de Vallmora

  Diumenge 2
De 10 a 13 h / Els Vienesos 

Mercat d’intercanvi
 

Es podrà intercanviar roba, bijute-
ria i complements, bosses i sabates, 
joguines, roba de la llar. El sistema 
es farà per mitjà de punts; per cada 
peça que s’aporti es rebran punts 
bescanviables al mateix mercat. 
Ho organitza: BdT El Masnou i Associació 
4 Quarts

11 h / Parc Caramar (a l’antiga 
carretera de Teià)

Trenet de cinc polzades
 

Els infants podran pujar a un trenet 
de cinc polzades i passejar per tot 
el Parc.
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

 
Utilitzarem els materials més pro-
pers per a fer-ne una obra d’art. 
Vine a descobrir l’artista que por-
tes a dins.
Preu: consulteu el preu d’aquesta 
activitat.
Ho organitza: Centre Enoturístic 
i Arqueològic de Vallmora

12 h / Centre Enoturístic 
i Arqueològic de Vallmora 

Visita guiada i tast 
de vi al celler romà de 
Vallmora

 
Inclou una primera visita al Centre 
on s’introdueix la romanització i 
la cultura del vi a partir d’un au-
diovisual. Tot seguit, es visitarà el 
celler romà on es descobrirà com 
es produïa i s’emmagatzemava el 
vi en època romana, amb quins 
elements es duien a terme aques-
tes activitats, així com el tipus de vi 
que es produïa. 
La visita finalitzarà amb un tast de 
vi de la DO Alella.
Preu: consulteu el preu d’aquesta 
activitat.
Ho organitza: Centre Enoturístic 
i Arqueològic de Vallmora

De 12 a 18 h / Pistes esportives 
de Pau Casals

Fira d’abril
 

Celebració familiar per passar un 
bon dia de primavera a les pistes 
esportives, amb actuacions, dinar 
popular i activitats.
Ho organitza: Centre Cultural i de Lleure 
Luz del Alba

12.30 h / Carrer de Sant Rafael

Festa de Sant Antoni 
Abat i benedicció 
d’animals

 
Ho organitza: Associació de veïns del carrer 
de Sant Rafael

18 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

Teatre familiar: 
L’endrapasomnis, 
de Teatre al Detall i La 
Tresca i la Verdesca

 
Una història onírica i màgica que 
ens parla de la por, del valor tera-
pèutic dels contes i de com bus-
quem solucions ben lluny quan la 
resposta por ser dins de nosaltres 
mateixos. Amb la música en directe 
de La Tresca i La Vendresca.
Espectacle recomanat per a nens i 
nenes a partir de 5 anys.
Espectacle adaptat per a persones 
sordes, amb la participació d’Enrich 
Lluch, intèrpret en llengua de sig-
nes catalana i assessor en discapa-
citats sensorials.
Preu: 3 € (Venda d’entrades a www.
quedat.cat o a taquilla una hora 
abans de l’espectacle). 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dimecres 5
19 h / Can Malet, segona planta

“La clàusula terra a les 
hipoteques”

 
Xerrada informativa sobre l’estat 
actual i possible evolució de les 
reclamacions.
Acte per informar la ciutadania 
sobre les clàusules terra a les hi-
poteques, assessorar les persones 
afectades sobre el procediment i 
posar al dia de l’estat actual de les 
reclamacions tramitades.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou - 
UNAE

  Dissabte 8
11 h / Centre Enoturístic 
i Arqueològic de Vallmora i Celler 
Alella Vinícola 

Ruta del vi: El vi al 
Maresme, passat 
i present

 
La Ruta del vi és un itinerari cultural 
que ofereix la possibilitat de fer un 
recorregut per la història vinícola 
del Maresme, des de l’època roma-
na, amb la visita guiada al Centre, 
fins a l’actualitat, amb la visita al 
celler modernista Alella Vinícola.
Preu: consulteu el preu d’aquesta 
activitat.
Ho organitza: Centre Enoturístic 
i Arqueològic de Vallmora

12 h / Centre Enoturístic 
i Arqueològic de Vallmora

Visita guiada i tast 
de vi al celler romà de 
Vallmora

 
Inclou una primera visita al Centre 
on s’introdueix la romanització i 
la cultura del vi a partir d’un au-
diovisual. Tot seguit, es visitarà el 
celler romà on es descobrirà com 
es produïa i s’emmagatzemava el 
vi en època romana, amb quins 
elements es duien a terme aques-
tes activitats, així com el tipus de vi 
que es produïa. La visita finalitzarà 
amb un tast de vi de la DO Alella.
Preu: consulteu el preu d’aquesta 
activitat.
Ho organitza: Centre Enoturístic 
i Arqueològic de Vallmora

  Diumenge 9
11 h / Plaça d’Ocata

Visita a la Mina d’aigua 
del Masnou

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

11 h / Parc Caramar (a l’antiga 
carretera de Teià)

Trenet de cinc polzades
 

Els infants podran pujar a un trenet 
de cinc polzades i passejar per tot 
el Parc.
Preu: 1 euro el bitllet.
Ho organitza: Associació d’Amics del 
Ferrocarril
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11 h / Centre Enoturístic 
i Arqueològic de Vallmora 

Taller familiar: fem 
amulets romans

 
Els arqueòlegs sovint troben objec-
tes ben curiosos. Són petites figure-
tes antigues que funcionaven com 
amulets romans. Per què els duien? 
Què volien dir aquestes figures? 
Vine i ho esbrinarem plegats i en 
fabricarem un de propi. 
Preu: consulteu el preu d’aquesta 
activitat.
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueolò-
gic de Vallmora

12 h / Centre Enoturístic 
i Arqueològic de Vallmora 

Visita guiada i tast 
de vi al celler romà de 
Vallmora

 
Inclou una primera visita al Centre 
on s’introdueix la romanització i 
la cultura del vi a partir d’un au-
diovisual. Tot seguit, es visitarà el 
celler romà on es descobrirà com 
es produïa i s’emmagatzemava el 
vi en època romana, amb quins 
elements es duien a terme aques-
tes activitats, així com el tipus de vi 
que es produïa. La visita finalitzarà 
amb un tast de vi de la DO Alella.
Preu: consulteu el preu d’aquesta 
activitat. 
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueolò-
gic de Vallmora

18 h / Els Vienesos 

Entre nosaltres
Teatre per riure, pensar 
i connectar amb les 
emocions

 
Recull de petits monòlegs de crea-
ció pròpia i de diferents autors que 
ens mostren la quotidianitat de la 
vida d’una manera divertida, per 
fer emergir els millors dels nostres 
somriures. Una opció molt bona per 
passar una tarda de diumenge de 
forma solidària i divertida. Els com-
ponents de l’entitat de teatre “Art 
en acció” han preparat un seguit 
de monòlegs que de ben segur ens 
connectaran amb situacions de la 
nostra quotidianitat i ho faran de 
forma molt i molt divertida.
Donatiu: 5€.
Ho organitza: Esquima

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

Les dones sàvies, de 
Molière

 
Un espectacle de Ricard Farré i Enric 
Cambray.
Comèdia de costums amb un em-
bolic familiar on es recull l’afany de 
saber de les dones i posa en evidèn-
cia un poeta mediocre i cregut, Mo-
lière, i només dos actors ofereixen 
un joc interpretatiu que trenca les 
convencions. 
Preu: 10 € (Venda d’entrada a www.
quedat.cat o a taquilla una hora 
abans de l’espectacle) 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dimarts 11
17 h / Parc del Llac

Taller: Fes la teva figura 
per decorar la teva mona 
de Pasqua

 
Activitat per a infants de 6 a 11 anys 
de modelatge Jumping Clay, on els 
infants podran escollir entre dues 
figures proposades per decorar la 
seva mona de Pasqua. 
Places limitades, cal inscripció prè-
via (del 27 de març al 7 d’abril a 
www.elmasnou.cat). 
Més informació: infancia@elmas-
nou.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dijous 13
11 h / escola bressol La Barqueta

Taller de cuina: Decora 
el teu ou de Pasqua com 
el Sr. o la Sra. Potato

 
Activitat per a infants de 6 a 11 
anys. Cada participant decorarà el 
seu ou de xocolata i us facilitarem 
la recepta perquè pugueu fer a casa 
la mona de pasqua on podreu col-
locar els vostre ou decorat. 
Places limitades, cal inscripció prè-
via (del 27 de març al 7 d’abril a 
www.elmasnou.cat). 
Més informació: infancia@elmas-
nou.cat 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dissabte 15
12 h / Centre Enoturístic 
i Arqueològic de Vallmora 

Visita guiada i tast 
de vi al celler romà de 
Vallmora

 
Inclou una primera visita al Centre 
on s’introdueix la romanització i 
la cultura del vi a partir d’un au-
diovisual. Tot seguit, es visitarà el 
celler romà on es descobrirà com 
es produïa i s’emmagatzemava el 
vi en època romana, amb quins 
elements es duien a terme aques-
tes activitats, així com el tipus de vi 
que es produïa. La visita finalitzarà 
amb un tast de vi de la DO Alella.
Preu: consulteu el preu d’aquesta 
activitat.
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueolò-
gic de Vallmora

18 h / Punt de trobada: plaça 
de l’Església

El gran joc del Masnou, 
terra de mar.
Joc de pistes

 
Un repte amb pistes escampades 
per tota la població, enigmes i 
proves esbojarrades que haureu 
de fer amb un telèfon i un compte 
d’Instagram.
Informació i reserves: Oficina de 
Turisme 935571834 / turisme@el-
masnou.cat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Diumenge 16
11 h / Parc Caramar (a l’antiga 
carretera de Teià)

Trenet de cinc polzades
 

Els infants podran pujar a un trenet 
de cinc polzades i passejar per tot 
el Parc.
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

 

Utilitzarem els materials més pro-
pers per fer-ne una obra d’art. 
Vine a descobrir l’artista que por-
tes a dins. Preu: consulteu el preu 
d’aquesta activitat.
Ho organitza: Centre Enoturístic 
i Arqueològic de Vallmora

11 h / Parc del Llac

Activitat familiar: A la 
recerca de l’ou perdut

 
Una activitat on tota la família 
haurà de trobar tots els ous ama-
gats possibles al parc del Llac. Ous 
de xocolata, ous amb sorpresa i... 
ous buits! T’hauràs d’afanyar si vols 
endur-te’n un a casa! 
No cal inscripció prèvia. Més infor-
mació: infancia@elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

12 h / Centre Enoturístic i Arqueo-
lògic de Vallmora 

Visita guiada i tast 
de vi al celler romà de 
Vallmora

 
Inclou una primera visita al Centre 
on s’introdueix la romanització i 
la cultura del vi a partir d’un au-
diovisual. Tot seguit, es visitarà el 
celler romà, on es descobrirà com 
es produïa i s’emmagatzemava el 
vi en època romana, amb quins 
elements es duien a terme aques-
tes activitats, així com el tipus de vi 
que es produïa. 
La visita finalitzarà amb un tast de 
vi de la DO Alella. Preu: consulteu el 
preu d’aquesta activitat.
Ho organitza: Centre Enoturístic i Arqueolò-
gic de Vallmora

  Dimarts 18
Sense hora / El Masnou, Alella i Teià

S’obren les inscripcions 
a la Caminada dels tres 
pobles

 
La caminada tindrà lloc el diumen-
ge 7 de maig.
Les inscripcions es podran fer a tra-
vés del web, a l’OAC o bé al Com-
plex Esportiu del Masnou. Places 
limitades.
Ho organitza: Ajuntaments del Masnou, 
Alella i Teià

Altres informacions

Deixalleria mòbil
Març 
Del 14 al 19: Amadeu I 
Del 28 al 31: Can Gaio
Abril
De l’1 al 2: Can Gaio 
De l’11 al 16 (dia 14 d’abril, 
festiu): Pau Casals
Del 25 al 30: Amadeu I

Activitats per a joves i 
adolescents a Ca n’Humet 
Per a més informació i inscrip-
cions 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 (pregunteu pel responsa-
ble del departament), o envieu 
un correu electrònic a joven-
tut@elmasnou.cat o infancia@
elmasnou.cat. Les inscripcions 
en línia es poden fer a www.
elmasnou.cat ( joventut o in-
fància).

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 resoldre dubtes, a 
organitzar els vostres apunts 
i/o agenda i us ensenyaran 
tècniques d’estudi per afrontar 
millor els exàmens.

Dinar de germanor i visita 
a Montserrat  
El Casal de Gent Gran Can Malet 
prepara aquesta sortida per al 
dimecres 26 d’abril. Informació 
i reserves: Casal de Gent Gran 
Can Malet (ptge. de Marià Ros-
sell, 2. Tel. 93 555 47 26).

 

Per consultar totes les activitats programades, escanegeu el codi QR

Aeropuertos, tren, eventos, cenas, mutuas.
Paquetería, mensajería, hospitales, etc.

695 797 939
MASNOU 24H
TAXITAXI

Seguiu 
l’actualitat 
a les xarxes 

socials 
municipals



SIGUES LA MILLOR VERSIÓ DE TU MATEIXA

 Centre de Medicina Estètica i Cirurgia Plàstica 
acreditat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (E08576740)

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


