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Gairebé han passat sis mesos de la posada en funcionament del Centre d’Empreses de la
Casa del Marquès i la valoració que en fem supera àmpliament les expectatives inicials.
Amb una ocupació actual propera al 80 % d’empreses allotjades, tant les de nova creació
com les ja consolidades, el Centre d’Empreses ja ha assolit una reputació important entre
d’altres centres similars i una referència obligada a tota la comarca del Maresme. La volguda
i obligada col·laboració amb els municipis d’Alella i Teià ha fet possible que emprenedors
veïns puguin també gaudir dels seus serveis.
En aquests sis mesos hem pogut anar omplint de contingut real l’equipament; per
exemple, el programa “Reempresa”: un dels tres punts existents en tota la comarca, que
vol fomentar la continuïtat en una activitat econòmica, com pot ser el cas d’una jubilació,
amb la cessió dels actius empresarials perquè un altre empresari pugui continuar i que ja
ha obtingut resultats positius a casa nostra; o el nou punt d’atenció a l’emprenedor (PAE),
que assessora i permet realitzar, entre d’altres, tots els tràmits administratius de cop i telemàticament per iniciar una activitat empresarial.
Deixeu-me apuntar tres qüestions més en aquest mateix àmbit. Una, hem sabut, per un
estudi de supervivència empresarial, que l’índex al Masnou de les noves empreses que hem
assessorat d’ençà del 2008 i que segueixen en activitat és del 56 % i que aquesta xifra és 15
punts superior de la mitjana de Catalunya. Dos, ja hi ha escoles a la nostra vila que han iniciat
projectes pedagògics sobre l’emprenedoria o com fomentar i projectar en la nostra societat
la capacitat de crear projectes i que aquests repercuteixin en el benestar econòmic i social
del nostre entorn. El col·legi Ocata ha estat el primer. Tres, enguany consolidarem el Premi
d’emprenedoria jove en la mateixa línia del foment de la creativitat i l’esperit emprenedor.
La meva enhorabona a tots els que ho han fet possible, perquè ens podem sentir orgullosos d’aquestes fites.
Finalment, volia felicitar-vos el Nadal i esperar un millor 2015, on desitjo fermament que
es millorin les expectatives que tots tenim per a les nostres famílies i amistats i on també
ens esperen grans reptes, tant en l’àmbit local com nacional.
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El doble sí guanya al Masnou
amb el 83,4 % dels vots en
el procés participatiu del 9N

GERARD POCH

Diversos observadors internacionals van ser presents a l’Institut
Mediterrània durant la jornada per copsar-hi l’ambient

Els instituts Mediterrània i Maremar van ser els dos equipaments on es van dur a terme les votacions, sense incidents i amb entusiasme.

U

n 83,43 % de les persones
que van votar durant la
jornada del procés participatiu del 9N al Masnou va
contestar afirmativament a la doble
pregunta plantejada: “Vol que Catalunya esdevingui un Estat? En cas afirmatiu, vol que aquest sigui un Estat
independent?” En total, van ser 7.729
masnovins i masnovines els que van
optar per aquesta opció. Quant a la
possibilitat de votar afirmativament
a la primera i negativament a la se-
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gona, va ser triada per 960 persones
(10,36 % del total). Els vots negatius
van ser 275 (el 2,97 % dels participants), i es van comptabilitzar 300
vots entre vots en blanc i altres.
Un total de 9.264 persones van
dipositar el seu vot durant la jornada del 9 de novembre a algun
dels dos instituts en què es va dur
a terme el procés participatiu obert
pel Govern de la Generalitat de
Catalunya, en què els catalans i les
catalanes i les persones residents a

PARTICIPACIÓ

Al Masnou,
més de 9.200
persones van
donar la seva
opinió sobre
el futur de
Catalunya

Catalunya van poder manifestar la
seva opinió sobre el futur polític de
Catalunya. A l’Institut Maremar, un
total de 5.519 masnovins i masnovines van dipositar la seva papereta
(un 54 % dels vots totals possibles),
mentre que a l’Institut Mediterrània
ho van fer uns 3.745 vilatans i vilatanes (un 48,5 % dels vots possibles).
En total, la participació es va situar
en el 51 % al municipi.
La jornada es va desenvolupar
amb normalitat. L’Institut Mediterrà-

Jaume Oliveras
Regidor de Participació
Ciutadana

El Masnou ha respost amb una
gran participació, un compromís
amb el procés del dret a decidir i la
voluntat d’independència. La tasca
dels voluntaris ha estat exemplar
en una jornada plena d’esperança.

Pere Parés

Alcalde del Masnou

nia va comptar amb la presència de
diversos observadors internacionals.
Durant tota la jornada, i els dies previs, l’Ajuntament va donar suport al

Als centres de votació es van formar cues durant la jornada. A la imatge, l’accés a l’Institut Maremar.
procés. Des de la Regidoria de Participació Ciutadana es va editar material informatiu sobre el sistema de
votació. De la mateixa manera, altres
regidories, com la de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, van treballar per
contribuir a un desenvolupament
satisfactori de la jornada. Des de
la pàgina web municipal es va fer
un seguiment de l’actualitat, amb
emissions en línia sobre com van
viure els masnovins i masnovines el
9N, amb entrevistes a representants
dels partits polítics presents a la vila,
les entitats i a diverses autoritats
municipals.

GERARD POCH

GERARD POCH

El 9N va esdevenir una jornada històrica al Masnou on vàrem poder
constatar la gran feina feta pels voluntaris i voluntàries i entitats. Des
de l’Ajuntament, fent palès al nostre
compromís democràtic, vàrem facilitar amb tots els mitjans al nostre
abast que tothom qui ho volgués
pogués participar en el procés dissenyat per la Generalitat. Una jornada viscuda intensament on vaig
poder veure molta gent emocionar-se i on es va assolir un alt grau
de participació. Una altra vegada
hem mostrat al món el millor de tots
nosaltres i, des del Masnou, hi hem
fet una gran aportació. Estic plenament orgullós del nostre exemple.

Un grup d’observadors internacionals va visitar el Masnou.

3 Tractaments corporals hidratants,
reductors, reafirmants i regenerants
LPG / INDIBA / TMT / LIPOFIT

Us desitgem unes bones festes!

3 Tractaments facials
3 Depilacions
3 Cura de mans i peus, esmalt
semipermanent d’ungles

FANNY CENTRE D’ESTÈTICA
C/ Sant Miquel, 50 - El Masnou
Tel. 93 555 23 09
www.fannyestetica.com

Porta aquest anunci i tindràs
un 10% de descompte
en tots els serveis durant
el mes de desembre
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Punts aprovats al Ple de novembre
El dijous 20 de novembre, es
va celebrar la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament
en què es van aprovar els
punts següents:
• Sol·licitud de compatibilitat
d’un treballador. Punt aprovat
per unanimitat.
• Proposta de ratificació de les
modificacions dels estatuts del
Consorci DO Alella, que van ser
aprovades per l’Assemblea General del Consorci el passat 30
de juliol de 2014. Punt aprovat
per unanimitat.
• Pròrroga del conveni de delegació de la competència
municipal del servei d’atenció
domiciliària (SAD) al Consell Comarcal del Maresme i aprovació
de l’addenda econòmica 2015.
Punt aprovat per unanimitat.
• Pròrroga del Pla Local d’Igualtat d’Oportunitats (PLIO) 20082013. Aprovada amb els vots a
favor de l’Equip de Govern (CiU
i ERC-AM, 10 vots), del PSC (4
vots), del PP (dos vots), del regidor del GIM i la regidora no
adscrita. ICV-EUiA (3 vots) es va
abstenir.
• Aprovació de la subvenció
extraordinària a l’Institut Maremar. Punt aprovat amb els vots
a favor de l’Equip de Govern
(CiU i ERC-AM, 10 vots) i del regidor del GIM i la regidora no
adscrita. El PSC (4 vots), ICV-

EUiA (3 vots) i el PP (2 vots) es
van abstenir.
• Esmena de l’error material de
la proposta de modificació de
l’annex del conveni d’encàrrec de gestió de prestació de
serveis de salut pública entre
l’Agència de Salut Pública de
Catalunya i l’Ajuntament del
Masnou. Punt aprovat per unanimitat.
• Aprovació de l’actualització de
preus del compte d’explotació
de l’any 2014 de la concessió
del servei de transport públic
urbà. Aprovada amb els vots a
favor de l’Equip de Govern (CiU
i ERC-AM, 10 vots), del PSC (4
vots) i d’ICV-EUiA (3 vots). El PP
(dos vots), el regidor del GIM i
la regidora no adscrita es van
abstenir.
• Donar compte de l’informe
d’Intervenció d’avaluació de
compliment d’objectius de la
LO 2/2012 respecte al seguiment del tercer trimestre del
pressupost 2014 amb motiu
de la seva remissió al Ministeri
d’Hisenda. Se’n va donar compte.
• Informe corresponent al tercer
trimestre de l’any 2014 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. Se’n va
donar compte.

Mocions
• Moció conjunta dels grups
municipals de CiU i ERC-AM de
rebuig a la indemnització amb
fons públics del Projecte Castor. Es van incorporar diverses
esmenes proposades per ICVEUiA, que van ser acceptades.
La moció va ser aprovada amb
els vots a favor de l’Equip de
Govern (CiU i ERC, 9 vots per
l’absència d’una regidora de
CiU), del PSC (4 vots), d’ICVEUiA (3 vots), del regidor del
GIM i de la regidora no adscrita.
El PP va votar-hi en contra.
• Moció presentada pel Grup
Municipal del PSC-PM per a la
defensa de les polítiques de
lluita contra la violència vers
les dones. Va ser aprovada per
unanimitat.
• Moció presentada pel Grup
Municipal d’ICV-EUiA per a
l’adopció de mesures urgents
per pal·liar la pobresa energètica. CiU va presentar esmenes
que ICV-EUiA no va acceptar
en la seva totalitat. Algunes
van ser sotmeses a votació.
No hi van ser incorporades
perquè només van comptar
amb el vot a favor de l’Equip
de Govern (CiU i ERC, 9 vots) i
en contra de la resta de grups
municipals (11 vots). La moció,
que incorporava algunes de les
esmenes que sí que havien estat acceptades, va ser aprovada

amb els vots a favor de l’Equip
de Govern (CiU i ERC, 9 vots),
del PSC (4 vots), d’ICV-EUiA (3
vots), del regidor del GIM i de
la regidora no adscrita. El PP va
votar-hi en contra.
• Moció presentada pel Grup
Municipal d’ICV-EUiA en suport
al Correllengua 2014. La moció
va ser aprovada amb els vots
a favor de l’Equip de Govern
(CiU i ERC, 9 vots), del PSC (4
vots), d’ICV-EUiA (3 vots), del
regidor del GIM i de la regidora
no adscrita. El PP va votar-hi en
contra.
• Moció presentada pel Grup
Municipal d’ICV-EUiA en què
es demanen actuacions per
prevenir i reduir els efectes dels
aiguats. CiU va presentar esmenes que ICV-EUiA no va acceptar en la seva totalitat. Algunes
van ser sotmeses a votació. No
hi van ser incorporades perquè
només van comptar amb el vot
a favor de l’Equip de Govern
(CiU i ERC, 9 vots) i en contra de
la resta de grups municipals (11
vots). La moció va ser aprovada
per unanimitat.
En el torn de les intervencions del públic, diversos membres d’associacions cannàbiques van demanar informació
sobre la decisió de l’Ajuntament
de suspendre llicències d’activitat i obres relacionades amb
aquest tipus d’associacions.

Estem a la Fira de Santa Llúcia, al pati
del Casino, els dies 6, 7 i 8 de desembre
VINE I EMPORTA’T UNA
DE LES 25 OSMÒSIS DE REGAL!
Mossèn Jacint Verdaguer, 49 - 08320 El Masnou
TEL. OFICINA: 93 540 74 07 - SERVEI TÈCNIC: 902 931 261

www.bentechnology.com
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El 3 de novembre, entre les 10 i les 11 h, van caure 39,9 litres per metre quadrat al Masnou.

emergències a la vila i, en el moment
en què va ser possible, la Brigada de
Manteniment va intentar reparar els
principals desperfectes.
Fruit de la primera anàlisi o diagnosi de la situació, el consistori va decidir destinar 100.000 euros per a les
intervencions més urgents. Igualment,
des dels serveis tècnics es van treure
algunes conclusions sobre les causes
dels desperfectes. A més de l’abundant quantitat de pluja, es considera
que les tanques de tipus New Jersey,
que es van instal·lar a la Nacional II per
part del Departament de Carreteres
de la Generalitat, van exercir com a
presa i van facilitar l’acumulació d’aigua a la carretera i als carrers propers.
També, els passos de vianants de prioritat invertida del carrer Sant Felip i de
Prat de la Riba van variar el curs de les
aigües, fent més greu l’acumulació en
alguns carrers.

AMPLIACIÓ
DE LA XARXA

Es vol ampliar
la xarxa d’aigües pluvials i
els embornals
de recollida
EFECTE PRESA

Carreteres
estudiarà si
les tanques de
la Nacional II
van agreujar
l’acumulació
d’aigua

Eduard Garcia
Regidor d’Urbanisme
i Habitatge

RAMON BARRAGAN

L’

Ajuntament estudia mesures de millora i d’ampliació de la xarxa d’aigües
pluvials i de clavegueram
per evitar les possibles destrosses i
situacions com les que es van produir
durant els aiguats del dilluns 3 de
novembre, en què es van inundar
la carretera Nacional II i els carrers
propers. Amb la intenció d’evitar que
l’aigua que baixa durant tempestes
fortes, de manera torrencial, per
l’avinguda Cusí i Furtunet, s’acumuli
als carrers de Sant Felip, Adra, Doctor
Agell, Capitans Comellas i voltants
–que són els més afectats en episodis
de tempestes fortes–, l’Ajuntament
estudia diverses propostes de millora de la xarxa de recollida d’aigua
a l’esmentada avinguda. En aquest
sentit, també s’estudiarà com ampliar
la xarxa d’aigües, els embornals de
recollida d’aigua i com reorientar el
màxim d’aigua possible cap a la xarxa
de pluvials a Tomàs Vives.
Aquestes intervencions a mig
termini han de recollir i solucionar les
conclusions a les quals es va arribar el
dia 3 de novembre, quan, entre les 10
i les 11 h, al Masnou van caure 39,9
litres per metre quadrat. La pluja va
originar danys remarcables als carrers
de Sant Felip, Adra, Pintor Miquel Villà
i Mare de Déu del Carme. També es
van inundar tots els passos soterrats
de la Nacional II, sobretot els dels
carrers de Brasil, Capitans Comelles
i Mercat Vell. La Policia Local i Protecció Civil van atendre les diverses

RAMON BARRAGAN

L’Ajuntament projecta
obres per evitar destrosses
durant els aiguats com els
del 3 de novembre

Els problemes presentats per les tanques de la Nacional II es van discutir
a la reunió que el regidor de Mobilitat, Quim Fàbregas, va mantenir
amb el cap del Servei Territorial de
Carreteres de la Generalitat, Daniel
Gallego, el 26 de novembre. Gallego
es va comprometre a estudiar els
fets ocorreguts i a actuar en conseqüència en cas que es confirmi
l’efecte negatiu de les tanques en
l’evacuació d’aigua de la N-II. Una
possible solució seria fer més discontínua la tanca, separant-ne els blocs i
posant en els espais intermedis plaques metàl·liques o incrementar el
nombre de forats per desaiguar de
la tanca de formigó. Des de l’Ajuntament també s’ha demanat una
neteja més constant, sobretot en
època de pluges, dels embornals de
desguàs de la Nacional II.
Al Ple del 20 de novembre, el consistori va aprovar una moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA
en què es demanaven actuacions per
prevenir i reduir els efectes dels aiguats. CiU va presentar esmenes que
ICV-EUiA no va acceptar en la seva
totalitat. Algunes van ser sotmeses a
votació. No hi van ser incorporades
perquè només van comptar amb el
vot a favor de l’Equip de Govern (CiU
i ERC, 9 vots), i hi van votar en contra la resta de grups municipals (11
vots). La moció va ser aprovada per
unanimitat.

El carrer Capitans Comellas i els voltants va ser un dels més afectats.

Un cop iniciades les tasques d’arranjament i reparació dels danys produïts per les pluges, cal començar a
projectar a mitjà i llarg termini, per
tal de minorar els efectes de les pluges en casos similars als del passat
3 de novembre. A aquests efectes,
hem destinat una primera dotació
de 100.000 euros per tal d’engegar
els projectes i les obres necessàries per millorar la xarxa de recollida
d’aigües. De la mateixa manera, hem
presentat al pressupost de l’any vinent, pendent d’aprovació, una altra partida, també de 100.000 euros,
amb la mateixa finalitat. Algunes de
les inversions necessàries, pel seu
abast, necessitaran, però, un temps
perquè es materialitzin.
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Obres d’ampliació a la Deixalleria
Durant quatre mesos, els usuaris domèstics d’Alella, el Masnou i Teià
tindran els mateixos serveis a la deixalleria “La Suïssa”, de Premià de Dalt

La deixalleria “La Suïssa” es troba al carrer del Gregal
de Premià de Dalt.

D

es de principis del mes de
gener i fins a començaments del mes de maig de
2015, segons les previsions, la deixalleria mancomunada del
Masnou, Alella i Teià restarà tancada
perquè s’hi duran a terme unes obres
d’ampliació de l’equipament, les quals
facilitaran la circulació a dins de la
instal·lació i milloraran alguns espais
d’aportació de residus.
Les obres preveuen una ampliació,
amb la incorporació d’una nova bàscula i la renovació i reubicació de l’antiga
i l’adaptació de noves rasants del vial
est per d’encabir-hi la plataforma per
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CEDIDA

L’equipament del Masnou, Alella i Teià estarà tancat des de començament
de gener fins al maig.

a la bàscula d’accés i la seva urbanització. D’aquesta manera, es garanteix
la funcionalitat i la idoneïtat de les
infraestructures i serveis necessaris i es
dota els vials de pavimentació per tal
que aconsegueixin una bona qualitat
del servei per als usuaris. Durant un
termini aproximat de quatre mesos,
mentre durin les obres, els usuaris
que no siguin particulars (comercials,
petits industrials, etc.) hauran d’utilitzar els serveis de gestors autoritzats
de residus. Es pot consultar el gestor
autoritzat més proper a l’Agència de
Residus de Catalunya: 93 567 33 00,
www.arc-cat.net. D’altra banda, els

NOVA BÀSCULA

S’hi incorporarà una nova
bàscula i es
renovarà i reubicarà l’antiga

usuaris particulars podran utilitzar la
deixalleria mòbil d’Alella, el Masnou i
Teià –que continuarà amb el calendari
habitual, que es pot consultar a les pàgines web dels ajuntaments i a la web
www.ladeixalleria.cat– i la deixalleria
fixa de la Mancomunitat de Municipis
de Premià de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt, anomenada “La Suïssa”,
amb la qual s’ha establert un conveni
de col·laboració i on les targetes de la
deixalleria mancomunada d’Alella, el
Masnou i Teià continuaran sent vàlides.
La deixalleria mancomunada
d’Alella, el Masnou i Teià va ser inaugurada l’any 2002 i, l’any 2007 la

RAÜL ANDREU

AUTOPISTA C-32
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mancomunitat de serveis va posar en
funcionament el servei de deixalleria
mòbil. Els residus recollits a la deixalleria mancomunada es transporten a
les plantes de gestió corresponents,
on es reciclen i tracten amb la finalitat
que tornin a entrar en el cicle productiu i de consum, així com per minimitzar la fracció de residus enviats a la
incineradora. L’aportació de residus a
la deixalleria comporta un important
estalvi de recursos i d’energia, ja que
la reutilització i el reciclatge d’un material és molt més barat, des del punt
de vista econòmic, energètic i mediambiental, que produir-lo de nou.

A
Ca

SITUACIÓ
A. Alella, el Masnou i Teià
B. La Suïssa

Quins residus es recullen a la deixalleria
“La Suïssa”?

mi

de

lm

ig

Tot el que cal saber sobre
la deixalleria “La Suïssa”
La deixalleria “La Suïssa” es troba al
carrer del Gregal de Premià de Dalt,
molt a prop de la deixalleria d’Alella,
el Masnou i Teià, i els seus horaris
d’atenció al públic són els dilluns, de
10 a 14 h; de dimarts a dissabte, de 10
a 13 h i de 15 a 20 h, i els diumenges,
de 10 a 14 h.
Els residus que es recullen a la deixalleria de “La Suïssa” són els mateixos
que a la deixalleria mancomunada
d’Alella, el Masnou i Teià, tant els
materials reutilitzables i els materials
reciclables com els residus especials.

Calendari deixalleria mòbil 2015

Materials reutilitzables
Roba i calçat en bon estat, que es poden tornar a utilitzar.
Materials reciclables
Restes de poda, mobles, electrodomèstics, runa, ferralla, oli de cuina, cables,
càpsules de cafè, que es transformaran en primeres matèries per fabricar
altres objectes.
Residus especials
Aerosols, pesticides, piles, bateries, electrodomèstics, tòners i cartutxos,
fluorescents, envasos de pintures i dissolvents, neveres, olis de motor,
pneumàtics, radiografies, telèfons mòbils i fibrociment (amiant). Alguns
d’aquests materials es podran aprofitar, mentre que d’altres s’han de tractar per reduir-ne la perillositat. Cal reduir-ne el consum i escollir els més
respectuosos amb el medi ambient.
Fibrociment (amiant): La major part de material s’ha de gestionar en plantes
de tractament especials per reduir-ne la perillositat. IMPORTANT: L’amiant
només es recull si és d’un particular i en petites quantitats. Prèviament, cal
consultar-ne el protocol de manipulació al web.

Gener
Del 6 a l’11 de gener
(dia 6 de gener,
festiu): aparcament
Amadeu I
Del 20 al 25 de gener: Torrent Can Gaio
Febrer
Del 3 al 8 de febrer:
Pau Casals
Del 17 al 22 de
febrer: aparcament
Amadeu I
Març
Del 3 al 8 de març:
Torrent Can Gaio
Del 17 al 22 de març:
Pau Casals
Del 31 de març al 5
d’abril (dia 3 d’abril,
festiu): aparcament
Amadeu I

Abril
Del 14 al 19 d’abril:
Torrent Can Gaio
Del 28 d’abril al 3 de
maig (dia 1 de maig,
festiu): Pau Casals
Maig
Del 12 al 17 de
maig: aparcament
Amadeu I
Del 26 al 31 de maig:
Torrent Can Gaio
Juny
Del 9 al 14 de juny:
Pau Casals
Del 23 al 28 de juny
(dia 24 de juny,
festiu): aparcament
Amadeu I
Juliol
Del 7 al 12 de juliol:

Torrent Can Gaio
Del 21 al 26 de juliol:
Pau Casals

Del 27 d’octubre a l’1
de novembre: aparcament Amadeu I

Agost
Del 4 al 9 d’agost:
aparcament Amadeu I
Del 18 al 23 d’agost:
Torrent Can Gaio

Novembre
Del 10 al 15 de
novembre (dia 11
de novembre, festiu
Teià): Torrent Can
Gaio
Del 24 al 29 de novembre: Pau Casals

Setembre
De l’1 al 6 de setembre: Pau Casals
Del 15 al 20 de setembre: aparcament
Amadeu I
Del 29 de setembre
al 4 d’octubre: Torrent Can Gaio
Octubre
Del 13 al 18 d’octubre: Pau Casals

Desembre
Del 8 al 13 de
desembre (dia 8 de
desembre, festiu):
aparcament Amadeu I
Del 22 al 27 de
desembre (dies 25
i 26 de desembre,
festius): Torrent Can
Gaio

Per a més informació: Ajuntament del Masnou, seu de la Mancomunitat de Serveis d’Alella, el Masnou i Teià / www.ladeixalleria.cat / 93 557 17 00

TOT PRODUCTES
ECOLÒGICS

elaboració
pròpia

MIREM
PER TU!!!

molt

bones
Busques varietat i qualitat en la carn?

festes!

MERCAT MUNICIPAL. Parades 26 i 40

SERVEI A
DOMICILI

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

Tel. 93 540 11 37 · carnsyolanda@hotmail.com

A EcoFruit oferim fruita i verdura, bolets,
germinats i productes de rebost.
Vetllem perquè l’origen de tots els nostres
productes sigui de producció ecològica certificada.
Mercat Municipal. Parades 27 i 28

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

Deu anys de col·laboració entre
l’Ajuntament i els centres de
secundària al projecte GEODA

IES MEDITERRÀNIA

La iniciativa organitza les matèries curriculars
d’una manera diferent per ajudar i motivar
els estudiants amb problemes per superar
l’etapa escolar obligatòria
L’Institut Mediterrània és un dels centres adherit al programa.

A

quest curs, es compleixen
deu anys de l’entrada
en funcionament del
projecte GEODA. La col·
laboració entre els centres de secundària i l’Ajuntament fa possible
aquest programa de diversificació
curricular, adreçat a l’alumnat de
segon cicle d’ESO, que permet una
organització dels continguts i les
matèries diferent a l’establerta generalment. La finalitat principal és
afavorir que els alumnes assoleixin
els objectius i les competències bàsiques de l’etapa de l’ensenyament
obligatòria. Per tant, es fonamenta

10

EL MASNOU VIU DESEMBRE 2014

en l’atenció a la diversitat educativa
a l’hora de donar suport als alumnes
des del tercer curs de l’educació secundària obligatòria que presenten
dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme
acadèmic, i que necessiten actuacions individualitzades i adaptacions
substancials del currículum per a
la seva integració escolar, social i
laboral.
Els centres educatius que participen en aquesta edició són l’Institut
Maremar, l’Institut Mediterrània,
el Col·legi Sagrada Família, l’escola
Bergantí i Escolàpies. Una comissió

COL·LABORACIÓ

El programa
és possible
gràcies a la
col·laboració
d’empreses i
institucions de
la vila

vetlla pel seguiment de l’alumnat
que participa en aquest projecte,
la qual està formada per representants docents dels centres educatius
que formen part del programa, per
la Inspecció educativa, pel tècnic
municipal d’Ensenyament i per la
regidora d’Ensenyament, Noemí
Condeminas.
El programa GEODA s’estructura
en tres àmbits: el lingüístic i social;
l’àmbit científic i tecnològic, i l’àmbit
pràctic, que promou l’adquisició de
les habilitats personals necessàries
per a la vida adulta i professional.
Alhora es desenvolupen activitats

que contribueixen a l’orientació professional dels alumnes. L’alumnat
obté el títol de graduat en educació
secundària obligatòria (ESO) si supera els tres àmbits i matèries que
integren el programa. En l’apartat
pràctic col·laboren diverses empreses i organitzacions del municipi.
Les actuacions s’emmarquen
dins del conveni de col·laboració
que el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat i l’Ajuntament han
renovat aquest curs amb l’objectiu
de donar una millor resposta a les
necessitats educatives dels alumnes
del municipi. La valoració del funcionament d’aquest projecte ha estat
molt positiva.

Noemí
Condeminas
Regidora
d’Ensenyament

El lideratge dels professors representants del projecte GEODA a cada centre, així com el de l’equip directiu, és
un element clau per potenciar aquest
programa en el centre i mantenir-lo
amb èxit. S’hi manifesta la sensibilitat educadora de l’equip docent com
una competència professional que va
més enllà del mateix currículum, amb
la capacitat per aplicar, conjuntament
amb l’Ajuntament, metodologies i estratègies concretes que afavoreixen
el treball de l’alumnat del GEODA en
entorns innovadors i creatius, així com
l’alt grau d’implicació en el disseny i
l’aplicació de programes de diversificació curricular.

Participants
Hi poden participar alumnes que, pel fet de presentar dificultats generalitzades i un baix nivell de competències en
la majoria de les matèries, tenen compromès l’assoliment
dels objectius finals de l’etapa i que compleixen, a més,
un dels requisits següents:
- Alumnes que, en acabar el quart curs d’ESO, no compleixen els requisits de titulació.
- Alumnes a partir del tercer curs d’ESO que només es
poden incorporar als programes de diversificació curricular després de l’avaluació prèvia i a proposta de l’equip
docent, un cop s’ha escoltat el seu parer i el dels pares o
tutors legals.
Organització
Aquest programa comporta una organització curricular
diferent i, eventualment, un horari de permanència al
centre també diferent, sigui perquè l’alumnat participant
comparteix l’escolaritat ordinària amb altres activitats
externes al centre o perquè els centres organitzen altres
activitats en altres espais.
La majoria de l’alumnat participant en el programa
duu a terme la part pràctica (una part o la totalitat) mitjançant activitats externes al centre. El còmput d’hores
d’aquestes activitats externes no supera el 40 % de l’horari
lectiu.

Avaluació
L’avaluació dels alumnes que cursen el GEODA té com a
referent la programació general i, per tant, l’assoliment
de competències bàsiques i els objectius de l’educació
secundària obligatòria, així com els criteris d’avaluació
específics del programa.
L’avaluació del procés d’aprenentatge d’aquest alumnat, com la de la resta d’alumnes del centre, és contínua i,
alhora, global i diferenciada segons els diferents àmbits. El
professorat fa un seguiment individualitzat de l’activitat
de cadascun dels alumnes i, atès el compromís adquirit
pels mateixos alumnes, l’autoavaluació també esdevé un
element clau d’aquest procés.

Empreses i organismes que van
col·laborar com a centres de
pràctiques al curs 13-14
Bar Ca l’Àngel, Puerto Rico, 7, 08320
El Masnou
Restaurant Cachirulo, Flos i Calcat,
17, 08320 El Masnou
Escola Rosa Sensat, Pl. de Ramón y
Cajal, 11, 08320 El Masnou
Llar d’Infants Bambi, Jaume I, 29,
08320 El Masnou
Alella Motors, Sant Josep de Calassanç, 12, 08328, Alella
Dalom Motor, Camí del Mig, s/n (esq.
c/ Marina), Pol. Industrial Feliu Vila,
08338 Premià de Dalt
Auto Ocata, Puerto Rico, 10, 08320
El Masnou
Escola Marinada, Av. J. F. Kennedy,
56, El Masnou
Biblioteca Joan Coromines, Josep
Pujadas Truch, 1, 08320 El Masnou
Escola Ferrer i Guàrdia, Joan Llampallas, 51, 08320 El Masnou
Escola Lluís Millet, Constitució, 33,
08320 El Masnou
Perruqueria Cool, Almeria, 29, 08320
El Masnou
Brigada municipal de Manteniment, Av. del Maresme, 5, 08320
El Masnou
Taller FirstStop Masnou, Itàlia 18,
08320 El Masnou
Perruqueria Ramon, Pl. de Ramón y
Cajal, 8, 08320 El Masnou
Complex Esportiu Municipal, Ciutat
de Sant Sebastià, 14, 08320 El Masnou
Automoció Sant Miquel, Sant Miquel, 10-12, 08320 El Masnou
Escolàpies El Masnou, Jaume I, 3,
08320 El Masnou
Llar d’infants Els Galamons, Eric R.
Svensson, 14-28, 08329 Teià

29, 30 i 31 de desembre de 8.30 h a 14 h
Kids&Us el Masnou
Carrer Flos i Calcat 41 · 08320 El Masnou
T. 665 643 841 · elmasnou@kidsandus.es
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Menú DEGUSTACIÓ
Totes les nits (excepte dijous)
i dissabte al migdia

Menú TAPES
C/ Roger de Flor, 43
El Masnou
Reserves: 93 555 01 88
www.restauranteorfila.es

Dijous nit / Menú curt 12 €
/ Menú llarg 18 €

Menú Burger

& Gintònic
O CERVESA ARTESANA
Dilluns i dimarts nit / Clàssic 16 €

PROPERA
INAUGURACIÓ
al desembre

Can Ventura
des de 1964

BONES FESTES!
Vedella, xai, pollastre, porc,
embotits, canelons casolans,
pizzes artesanes, fruits secs
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. Romà Fabra, 18 - El Masnou
Tel. 93 555 73 95

Barra gastronòmica
Menú ‘take away’
Espai botiga
Menjar casolà per emportar

Tots els tractaments
i les últimes tecnologies

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

(Finançament a 12 mesos sense interessos)

10% de dte.

en el menjar per emportar
presentant aquest anunci
durant aquestes festes

C/ Francesc Macià, 2
orfilagastronomic@gmail.com · Tel. 93 555 01 88

12
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Fisioteràpia
· Gimnàstica hipopressiva
· Fisioteràpia esportiva
· Reeducació del sòl pèlvic
· Preparació pre i postpart
· Incontinència urinària
· Pilates

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

Bones
festes!

IGUALTAT

Una setantena de
persones van participar
a l’encesa d’espelmes
davant el CIRD
La plaça de la Llibertat va acollir l’habitual
encesa d’espelmes amb motiu del 25 de novembre.
GERARD POCH

La vila torna a dir
prou contra la violència
vers les dones

L’

acte institucional del dimarts 25 de novembre, en
què es va llegir el manifest,
a càrrec de la regidora
d’Igualtat, Noemí Condeminas, i es
va fer l’encesa d’espelmes, va tancar el cicle d’actes organitzats per
l’Ajuntament per commemorar el
Dia Internacional per a l’eliminació
de la Violència envers les Dones,
enguany sota el lema en forma d’etiqueta #masnoudiuprou. Tot seguit,
es van donar a conèixer els noms
dels autors de les tres fotografies
guanyadores del concurs fotogràfic
a la xarxa Instagram: Sergio López
(@blacklion78), primer premi per
la fotografia “No estàs sola”; Silvia i
Mireia (@gav_premia), segon premi,
per “Vull ser lliure”, i Natàlia Dorado

JOCS SENSE
GÈNERE

EL 16 de
novembre
es va fer una
gimcana per
promoure
els jocs no
sexistes

(@gamezdorado), tercer premi, rebran dues entrades cadascun per a
un espectacle de la temporada de
l’Espai Escènic Ca n’Humet.
Els més petits, amb motiu del
Mes dels Drets dels Infants i en suport de la campanya #masnoudiuprou van dur a terme, el 16 de novembre, la gimcana “Infants jugueu
plegats!” a les pistes esportives de
Pau Casals. Durant la jornada, nens i
nenes de totes les edats van participar en vuit proves on totes les activitats van promoure el joc no sexista.
Fins al 30 de novembre, als equipaments municipals i a altres centres
inscrits a la campanya es van poder
deixar desitjos a la xarxa per l’eliminació de la violència de gènere i per
la igualtat entre homes i dones.

De dalt a baix, les fotos de Sergio López,
Sílvia i Mireia i Natàlia Dorado, guanyadors
del concurs a Instagram.
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NADAL

Tot preparant les escenes
més entranyables de l’any

CEDIDA PER ROBERTA GÉNOVA

Els tallers de circ en família i La Ciutat Infinita, entre les propostes més
destacades de la programació d’actes per celebrar aquest Nadal

Els infants podran col·laborar en la construcció de la ciutat dels seus somnis.

C

om a data destacada del
calendari festiu, el Nadal
requereix una preparació
amb cura. Ja fa mesos que
des de les entitats i des de l’Ajuntament es treballa perquè dels dies
nadalencs i d’aquestes vacances
d’hivern surtin alguns dels moments
més recordats i evocats durant molt
de temps després. Des de finals de
novembre es comencen a col·locar
les llums nadalenques al poble i a les
llars i, gairebé, tot és a punt per donar
el tret de sortida d’aquestes festes. La
Fira de Santa Llúcia, organitzada per
la Federació del Comerç, la Indústria i
el Turisme i l’entitat Fem Fira, s’establirà durant els dies 6, 7 i 8 de desembre
al Pati del Casino amb les tradicionals
paradetes, i també amb activitats per
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CAVALCADA

Enguany,
la Cavalcada
finalitza
als Jardins
dels Països
Catalans

a totes les edats. La seguiran d’altres
fires nadalenques d’artesania i la d’intercanvi jove.
Els qui vulguin encomanar-se de
l’esperit nadalenc amb espectacles
i propostes escèniques, poden anar
a l’Espai Escènic Ca n’Humet a veure
l’obra teatral Els pastorets o el ballet
El Trencanous: un viatge al regne
dels somnis, com també assistir als
diversos concerts que tindran lloc
en aquest espai i, també, a diversos
punts del municipi, entre ells, a la
Parròquia de Sant Pere. D’altres equipaments municipals que es preparen
per ser els escenaris de les diverses
iniciatives nadalenques són Els Vienesos, la Biblioteca Joan Coromines i
el Mercat Municipal, amb una àmplia
oferta d’activitats que inclouen vari-

etat de tallers i, fins i tot, la visita del
Pare Noel.
Com que la tradició diu que les
festes de Nadal són per passar-les
amb la família, pares, mares, fills i
filles podran compartir una activitat
que els endinsarà en el divertit món
del circ a través dels dos tallers de
tres dies cadascun que es duran a
terme a l’Espai Escènic Ca n’Humet i,
també, als que tindran lloc al Complex Esportiu.
Els més petits tenen una tasca
de treball creatiu en equip: La Ciutat
Infinita. Un projecte en forma de joc
en què hauran de construir una nova
idea de ciutat exclusivament amb
materials reciclats, i que, en finalitzar-la, es podrà veure exposada.
Una altra activitat amb bona
resposta entre els infants en anys
anteriors és la jornada dedicada a
Protecció Civil, durant la qual aquest
servei mostra als més petits els seus
vehicles de vigilància i salvament. Tornaran a ser aquest Nadal a les pistes
esportives de Pau Casals.
I per mantenir la forma mentre
arriben els Reis d’Orient, la cursa popular de Sant Silvestre, en les seves
diferents categories per a totes les
edats, comptarà amb la participació
dels més esportistes. I la nit més
esperada de l’any, la del 5 de gener,
convoca a tots els qui vulguin rebre a
SM els Reis Mags d’Orient, a les 18 h,
a la plaça d’Europa del Port Esportiu
per iniciar la cavalcada pels carrers
de la vila amb final a la plaça dels
Països Catalans. Uns dies abans, com
és habitual, arribaran els carters reials
per recollir les cartes dels infants del
municipi.
Aquestes i moltes més activitats
us esperen al Masnou aquest Nadal.
Consulteu l’agenda per no perdre’n
cap detall.

AGENDA

Especial Nadal

Trobareu destacats en vermell
tots els actes de celebració nadalenca

Del 2 de desembre de 2014
fins 21 de gener de 2015

desembre
Divendres 5
20 h / Vins i Divins

Exposició: Zurbarán
ens il·lumina
Tot l’alumnat de Blancdeguix ha
pintat el mateix bodegó inspirat
en un de Zurbarán, després de
subratllar el misticisme i l’espiritualitat de l’artista.
Ho organitza: Associació Blancdeguix

Dissabte 6
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h / Pati
del Casino

Fira de Santa Llúcia
Els dies 6, 7 i 8 es realitzarà la
Fira de Santa Llúcia amb diverses paradetes relacionades
amb el Nadal: bijuteria, regals,
complements, articles de decoració, flors i plantes, etc. Paral·
lelament, hi haurà un ampli
programa d’activitats per a totes
les edats: tallers per a infants,
corals, tallers per a adults, etc.
Ho organitza: Federació del Comerç amb la
col·laboració de l’Ajuntament del Masnou

10 h / Diversos espais

Campanya comercial
“Queda’t a comprar
al Masnou”
Fins al 31 de desembre de 2014.
La Fira de Santa Llúcia marcarà
l’inici de la campanya comercial
“Queda’t a comprar al Masnou”.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h / Pati del Casino

Tallers i activitats a la
Fira de Santa Llúcia
Es realitzaran durant tota la Fira,
els dies 6, 7 i 8 de desembre.
Consulta el programa de la fira i
veuràs els horaris.
Ho organitza: Federació del Comerç

12 h / Pati del Casino

Ballem i gaudim a la
Fira de Santa Llúcia
També a les 18 h.

Ho organitza: Maribel’s

12 h / Mercat Municipal

Taller de cuina de Mercat
amb el cuiner Luca
Maronguiu del Restaurant Pati la Morera
Receptes senzilles de fer i estratègies per fer de “les sobres”

plats molt atractius. Preu: gratuït
presentant dos tiquets de compra
del Mercat.
Ho organitza: Associació de Venedors del
Mercat Municipal

Diumenge 7
10.30 h / Pati del Casino

Trobada de country a la
Fira de Santa Llúcia
Vine a gaudir i ballar country.
Exhibició de diferents grups.

Ho organitza: grups de country i Federació
del Comerç

18 h / Pati del Casino

Jocs tradicionals
i berenar a la Fira
de Santa Llúcia
Ho organitza: Federació del Comerç
i Òmnium Cultural

18:30 h / Sala Polivalent de la
Biblioteca Joan Coromines

Conferència: Convertir
la Sanitat en un negoci
A càrrec de Joan Benach de Rovira,
seguida d’un col·loqui obert a la
participació del públic assistent.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

19 h / Casa del Marquès

Lliurament II Premis
d’Emprenedoria
@elmasnou_jove2014
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

9.30 h / Torrent Can Gaio

Deixalleria mòbil
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dijous 11

18 h / Pati del Casino

17.30 h / Els Vienesos

Els infants que assisteixen a la Fira
poden participar a les activitats
que preparen el Nadal.
Ho organitza: Federació del Comerç

Taller de Nadal: L’arbre
dels desitjos
En aquest taller els nens i nenes
prepararan un arbre de Nadal per
a la Biblioteca molt especial. A
partir de 6 anys. Inscripcions a la
Biblioteca. Places limitades.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Divendres 12
18.30 h / Ca n’Humet

Ca n’Humet Vibra:
Còctels sense alcohol
Taller per aprendre a realitzar
còctels originals i molt bons, aptes
per a totes les edats.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Fins al 14 de desembre de 2014

Dilluns 8
Caga tió i xocolatada a
la Fira de Santa Llúcia

17.30 h / Biblioteca Joan Coromines

Dimarts 9

Actuart: L’art de jugar
per actuar a la vida
Activitat per a infants amb un
acompanyant.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i La
Capseta Creativa

19.30 h / Espai d’exposicions
del Casinet

Inauguració
de Connexions III:
exposició d’Estel
Boada i Anna Dot
i del II Festival d’Art
Contemporani Llucifest
Consulteu les activitats i el programa a www.blancdeguix.com
Ho organitza: Associació Blancdeguix
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AGENDA
22 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Swing Out Night: ballada
i concert de swing
Amb l’actuació de Doc Scanlon’s
Cool Cat Combo. Hi haurà servei
de bar. Més informació: pledeswing.wordpress.com. Preu: 3 €.
Ho organitza: Ple de Swing

Dissabte 13
C. de Barcelona i plaça de la Llibertat

Fira d’Artesania de Nadal
Ho organitza: ADAC

De 10 a 14 h / Edifici Centre

Disseny i tècniques de
muntatge de bijuteria
Taller per aprendre a utilitzar els
materials més adequats i les diferents tècniques de muntatge de
bijuteria. Els materials que s’utilitzen són pedres semiprecioses, fornitures de metall, cuir, etc. Últim
dia d’inscripció: 10 de desembre.
Inscripció per correu electrònic:
info@sarplataygemas.com
Ho organitza: Fem Fira

De 10 a 13.30 h / Edifici Centre

Taula informativa per
fomentar la recollida de
la fracció orgànica

Cor Scandicus i actuació de Luz
del Alba.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17:30 h / Ca n’Humet

Ca n’Humet Vibra:
Jornada de J de Jocs
Vine i juga amb els jocs de taula
moderns de la ludoteca de l’entitat J de Jocs.
Ho organitza: J de Jocs

19 h / Parc Arqueològic Cella
Vinaria (Centre del CAT)

Saturnals: maridatge
de vins i torrons amb
el sommelier Carlos
Puñet i l’historiador
Abel Marco
Preu: 8 €.

Ho organitza: Parc Arqueològic Cella Vinaria

Diumenge 14
9 h / Carrer de Sant Rafael

Participació del carrer
de Sant Rafael
a la Marató de TV3,
amb partida de bitlles
catalanes
Inauguració del pessebre del carrer Sant Rafael. Fins al 6 de gener,
sempre que el temps ho permeti.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Associació de Veïns del Carrer
de Sant Rafael

11 h / Ca n’Humet

10 h / Parc temàtic Caramar

Fira d’intercanvi Jove
Vine, mira i canvia roba, articles de
decoració, joguines... només has
de portar articles en bon estat i
així podràs intercanviar-los i poder
fer regals de Nadal per a tota la
família.
També durant el diumenge 14 de
desembre.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

De 12 a 13 h / Mercat Municipal

Taller de cuina de
Mercat amb el cuiner
Luca Maronguiu
del Restaurant Pati
la Morera
Receptes senzilles de fer i estratègies per a fer de “les sobres” plats
molt atractius.
Preu: gratuït presentant dos tiquets de compra del Mercat
Ho organitza: Associació de Venedors del
Mercat Municipal

14 h / Blancdeguix
(Buenos Aires, 20)

II Llucifest: Festival
d’art contemporani
Més informació:
www.blancdeguix.com
Ho organitza: Blancdeguix
17 h / Els Vienesos

Pessebre a Els Vienesos
Inauguració del pessebre a Els
Vienesos, cantada de nadales del

16

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

11 h / Plaça d’Ocata

Visita a la Mina d’Aigua
del Masnou
Us convidem a submergir-vos sota
terra per descobrir un tram de les
mines d’aigua Cresta i Malet, que
formen part d’un laberint de galeries de 27 km. Cal inscripció prèvia
a museu.nautica@elmasnou.cat o
al tel. 93 557 18 30.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h / Espai d’entitats de Ca
n’Humet

Carboners del Masnou
(activitat infantil)
Els reis ens han encarregat que els
ajudem a portar el carbó als nens
i nenes del Masnou, ens ajudeu
a preparar la carrossa? Si voleu
participar-hi podeu contactar a:
lleureka@gmail.com.
Ho organitza: Lleureka

Dimarts 16
18:30 h / Sala Polivalent de la
Biblioteca Joan Coromines

Conferència: “Sissi
emperadriu:
un cas d’anorèxia”
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Conferència a càrrec de Mercè Collell, seguida d’un col·loqui obert a
la participació del públic assistent.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Dimecres 17
15 h (sortida del Masnou) / Teatre
Poliorama, Barcelona

Anem al teatre: Polònia,
el musical
Més informació i reserves: Casal de
la Gent Gran de Can Malet (ptge.
de Marià Rossell / 93 555 47 26)
Ho organitza: Casal de la Gent Gran de
Can Malet

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària de
la novel·la La balada
de Iza, de Magda Szabó
Conduirà la tertúlia l’escriptora M.
Carme Roca.Places limitades.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Divendres 19
21 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Els pastorets, AJTEM
(Associació Juvenil de
Teatre El Masnou)
La funció es repetirà el dissabte 20
de desembre, a les 21 h, i el diumenge 21 de desembre, a les 19 h.
Preu: 5 € (Entrades anticipades a
www.quedat.cat i a taquilla dues
hores abans de l’espectacle)
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i AJTEM

Dissabte 20
De 10 a 21 h / C. de Barcelona i de
Roger de Flor

Fira d’artesania Nadal
2014
Amb paradetes per comprar petits
regals i fer encàrrecs per les festes.
Hi haurà moltes activitats i, fins i
tot, alguna sorpresa. L’estrella tindrà molt de protagonisme.
La Fira també es farà el diumenge
21 de desembre.
Ho organitza: La Colla de l’Hort, amb la
col·laboració de l’Ajuntament

D’11 a 13.30 h / Mercat Municipal

Taller de manualitats
infantils: elabora les
teves postals de Nadal
Preu: gratuït però cal presentar 2
tiquets de compra del Mercat.
Ho organitza: Associació de Venedors del
Mercat Municipal del Masnou

11 h (i durant tota la fira) / carrer
de Barcelona i de Roger de Flor

Maquillatge infantil
a la Fira d’Artesania
Les maquilladores Cris i Sara maquillaran la mainada tal com els
demanin.
Ho organitza: La Colla de l’Hort, amb la
col·laboració de l’Ajuntament

11.30 h / Biblioteca Joan
Coromines

Hora del conte
Estrelletes de Nadal
A càrrec de la companyia Fes-t’ho
com Vulguis
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

12 h / Parròquia de Sant Pere

Concert de Nadal
de l’Escola Municipal
de Música
Actuació de les corals de l’escola
en col·laboració amb la coral
Scandicus.
Ho organitza: EMUMM

17 h / Els Vienesos

Caga Tió, concert
de Nadal de la coral
infantil UNESCO el
Masnou i inauguració
de l’exposició de les
postals de Nadal 2014
També hi haurà xocolatada

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17.30 h / Ca n’Humet

Curs de Parkour
Dirigit a adolescents d’entre 12 i
17 anys.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Ca n’Humet

Cuina creativa:
decoració de cupcakes
Idees originals per apendre
i innovar a la cuina.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

21.30 h / Parròquia de Sant Pere

Concert de Nadal
de la Coral Xabec
Ho organitza: Coral Xabec de Gent del Masnou amb la col·laboració de l’Ajuntament i la
Parròquia de Sant Pere

Diumenge 21
10 h / Fira d’Artesania de Nadal
(carrer de Barcelona i de Roger
de Flor)

Recollida de joguines
noves o en bon estat
Per a la campanya “Cap nen sense
una joguina”. Qui porti una joguina, tindrà una sorpresa!
Ho organitza: La Colla de l’Hort, amb la
col·laboració de l’Ajuntament

D’11 a 14 h / Fira d’Artesania de
Nadal (carrer de Barcelona i de
Roger de Flor)

Taller de fanalets
de Reis
El preu serà de 3 euros i gratuït si
es porta l’estrella de la fira amb
tres segells marcats (un per cada
compra superior a 3 euros). Els
diners recollits es destinaran
a la campanya “Cap nen sense
joguina”.
Ho organitza: La Colla de l’Hort, amb la
col·laboració de l’Ajuntament

De 12 a 14 h / Plaça d’Ocata

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

12 h / Fira d’Artesania de Nadal
(carrer de Barcelona i de Roger
de Flor)

Passejada pel Masnou
Preu: 5 euros que s’entregaran a
la campanya “Cap nen sense una
joguina”. Podeu demanar informació a femfira@hotmail.com o al
telèfon 669761905
Ho organitza: La Colla de l’Hort, amb la
col·laboració de l’Ajuntament

12 h / Fira d’Artesania de Nadal (carrer de Barcelona i de Roger de Flor)

Vine a ballar... i mostra
els teus balls
Flash mob i petita mostra de balls.
Ho organitza: La Colla de l’Hort, amb la
col·laboració de l’Ajuntament

17 h / Els Vienesos

Concert de Nadal dels
alumnes de l’Estudi
de Música Carmen Amo
Ho organitza: Estudi de Música Carmen Amo

19 h / Fira d’Artesania de Nadal (carrer de Barcelona i de Roger de Flor)

Xocolatada de Nadal
Preu: 1 euro el got i els melindros o
gratuïta si portes els teus dos vals
de compra. Pots passar a prendre
una bona xocolata a càrrec de la
Colla de l’Hort i de la mà del bar
Angel. Fins a acabar existències.
Ho organitza: La Colla de l’Hort, amb la
col·laboració de l’Ajuntament

20.30 h / Carrer de Barcelona i de
Roger de Flor

Sorteig de les 3 paneres
de la Fira d’Artesania
Demana la teva butlleta quan facis
les teves compres a la Fira. El sorteig es farà a les 20.30 h i cal passar-les a recollir abans que finalitzi
la fira. Si no es localitza la persona
guanyadora al telèfon indicat, es
tornarà a fer el sorteig.
Ho organitza: Fem Fira i La Colla de l’Hort

Dimarts 23
9.30 h / Pau Casals

Deixalleria mòbil
Fins al 28 de desembre de 2014
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

D’11 a 13.30 h i de 17 a 19.30 h /
Mercat Municipal (Edifici Centre)

Taller de manualitats
infantils: elabora
galetes de Nadal amb
sucre llustre
Gratuït presentant 2 tiquets de
compra del Mercat. Per a infants
d’entre 3 i 12 anys.
Ho organitza: Associació de Venedors del
Mercat Municipal del Masnou

18.30 h / Sala Polivalent de la
Biblioteca Joan Coromines

Conferència-concert:
Cançons de bressol
del món
A càrrec Mar Carrero, Carme Bonafont i Carles de la Torre, seguida
d’un col·loqui obert a la participació del públic assistent.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Dimecres 24
De 10 a 14 h / Mercat Municipal
(Edifici Centre)

Visita del Pare Noel
Ho organitza: Associació de Venedors del
Mercat Municipal del Masnou

Divendres 26
9 h / Port Esportiu

XXXV Cursa Sant
Silvestre el Masnou
Preu: segons inscripcions.

Ho organitza: La Sansi i Ajuntament del Masnou

Dissabte 27
11 h / Complex Esportiu Municipal

Circ en Família
Activitat adreçada a les famílies,
on podran dur a terme i conèixer
tres tallers de circ, conjuntament
els infants amb els seus pares i
mares. Cal portar calçat de recanvi
per no accedir amb el mateix calçat de carrer a la pista esportiva.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17.30 h / Ca n’Humet

Fet a mà: Crea la
teva bufanda i altres
complements
Taller manual per realitzar complements amb llana.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i
Ple de Swing

19 h / Ca n’Humet

Mou-te!: Ballada de
Swing
I a les 21h, ballada de swing.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Concert de Cap d’Any
amb la Jove Orquestra
de Cambra del Masnou
i la pianista Ester Lecha
Preu: 3 €.

Ho organitza: Jove Orquestra de Cambra
del Masnou

Diumenge 28
De 10 a 14 h / Pista esportiva de
Pau Casals

Coneix Protecció Civil

Activitat amb exposició de vehicles de diferents associacions
de voluntaris de Protecció Civil;
exhibició canina amb gossos de
rescat; exposició de material que
s’utilitza i fotografies dels serveis
realitzats, també es durà a terme
una xocolata per a tothom i una
zona per pintar.
Ho organitza: Protecció Civil del Masnou

10 h / Parc temàtic Caramar

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

11 h / Plaça d’Ocata

Doble ballada de
sardanes amb les cobles
Marinada i Ciutat de
Terrassa
Ho organitza: Agrupació sardanista

17 h / Espai d’entitats de Ca
n’Humet

Carboners del Masnou
(activitat infantil)
Els reis ens han encarregat que els
ajudem a portar el carbó als nens
i nenes del Masnou, ens ajudeu
a preparar la carrossa? Si voleu
participar-hi podeu contactar a:
lleureka@gmail.com.
Ho organitza: Lleureka

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet

El trencanous: un viatge
al regne dels somnis
L’Associació de Dansa del Masnou
presenta el ballet El trencanous,
un conte de fades amb música de
Piotr Ilitx Txaikovski, un clàssic de
les dates de Nadal. El conte explica
la història de la Clara, una nena a
qui han regalat una joguina molt
especial, un soldadet de plom.
Preu: 4 €
Ho organitza: Associació de dansa del
Masnou

Dilluns 29
De 9.30 a 13.30 h, amb pausa
per esmorzar / Espai Escènic Ca
n’Humet

Espai Circ’Art: taller
de circ
L’Espai Circ’Art serà un espai de
descoberta i aprenentatge de les
arts del circ des d’una visió global
multidisciplinària de les diferents
tècniques i expressions artístiques: malabarismes, acrobàcies,
música, trapezi, expressió plàstica,
equilibrisme i molt de ritme.
Dirigit a infants i joves a partir de 5
anys. Preu: 25 €
El taller es proposa en dos torns:
29, 30 i 31 de desembre o 2, 3 i 4
de gener.
Inscripció prèvia a cultura@elmasnou.cat, les places són limitades.
Més informació al 93 557 18 51 o a
l’adreça electrònica anterior.
Ho organitza: LACAM

10.30 h / Sala Polivalent La Barqueta

Massatge per
a nadons, adreçat
a embarassades
Taller amb inscripció prèvia a:
infancia@elmasnou.cat

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h / Els Vienesos

Portes obertes als
tallers d’Els Vienesos
Vine i podràs veure el que es fa als
tallers de patchwork, llana, ganxet
i mitja, bijuteria amb paper i alguna sorpresa més. És per a adults i,
si t’animes, fins i tot podràs fer un
petit detallet.
Ho organitza: Fem Fira

17.30 h / Ca n’Humet

Fet a mà: Cosmètica
natural
Taller per aprendre a elaborar
cosmètics amb productes naturals
i quotidians.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h / Els Vienesos

Taller de cuina
per a infants: Tortell
de Reis
Places limitades, cal inscripció
prèvia: infancia@elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Ca n’Humet

Mou-te!: Taller de
breakdance
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

10, 12, 16 o 18 h / Sala Joan
Comellas

La Ciutat Infinita
La Ciutat Infinita és un treball
en equip, un joc espectacular de
construcció per aconseguir una
nova idea de ciutat, utilitzant
exclusivament materials reciclats.
Per tal de crear la ciutat infinita
es duran a terme vuit sessions els
dies 29 i 30 de desembre (10 h,
12 h, 16 h o 18 h), amb una exposició final el dia 31 de desembre
al matí.
Activitat amb inscripció prèvia a:
infancia@elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 30
D’11 a 13.30 h i de 17 a 19.30 h /
Mercat Municipal

Taller de manualitats
infantils: El raïm de Cap
d’Any
Preu: gratuït presentant 2 tiquets
de compra del Mercat
Els infants elaboraran gotims de
raïm decoratius utilitzant diversos
materials. Hi podran participar els
infants d’entre 3 i 12 anys.
Ho organitza: Associació de Venedors del
Mercat Municipal del Masnou

17 h / Els Vienesos

17 h / Els Vienesos

Taller infantil
de decoració Nadal

Carter Reial i taller
de fanalets

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17.30 h / Ca n’Humet

Cuina creativa: Còctels
nadalencs sense alcohol
Segona edició del taller de còctels
sense alcohol, on aprendrem
noves receptes per gaudir durant
aquestes festes.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimecres 31

Dissabte 3
D’11 a 13.30 h / Mercat Municipal

Taller de manualitats
infantils: fanalets per a
la cavalcada dels Reis
Preu: Gratuït, però cal presentar 2
tiquets de compra del Mercat
Hi podran participar infants d’entre 3 i 12 anys.
Ho organitza: Associació de Venedors del
Mercat Municipal del Masnou

Dimecres 31 de desembre
11 h / Sala Joan Comellas
Exposició “La Ciutat Infinita”

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h / Els Vienesos

Carter Reial i taller de
cookies

11 h / Carrer Sant Rafael

L’Home dels Nassos
Ens ajudeu a buscar l’Home dels
Nassos tot jugant? Tindrem jocs
tradicionals i cooperatius.
Ho organitza: Lleureka

Places limitades. Cal inscripció
prèvia: infancia@elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h / Plaça dels Països Catalans

Jocs per a infants
Ho organitza: AE FOC NOU

GENER

17 h / Plaça dels Països Catalans

Taller de Reis
Ho organitza: Associació de Veïns del Cul
Ocata

Divendres 2
Horari del Mercat / Mercat Municipal (Edifici Centre)

Vine a buscar la teva
carta per als Reis
d’Orient
Preu: Gratuït en realitzar una
compra.
Els comerciants obsequiaran els
més menuts amb cartes per als
Reis d’Orient. A cada parada es podrà sol·licitar una carta per escriure els desitjos als Reis. Es lliuraran
cartes fins esgotar existències.
Ho organitza: Associació de Venedors del
Mercat Municipal del Masnou

De 9.30 h a 13.30 h, amb pausa
per esmorzar / Espai Escènic Ca
n’Humet

Carters Reials
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Diumenge 4
11 h / Sala Polivalent la Barqueta

Taller de cookies dels
Reis Mags
Cal inscripció prèvia a: infancia@
elmasnou.cat
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h / Plaça dels Països Catalans

Taller de Fanalets
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h / Espai d’entitats de Ca
n’Humet

Espai Circ’Art: taller
de circ
Preu: 25 €.
L’Espai Circ’Art serà un espai de
descoberta i aprenentatge de les
arts del circ des d’una visió global
multidisciplinària de les diferents
tècniques i expressions artístiques: malabarismes, acrobàcies,
música, trapezi, expressió plàstica,
equilibrisme, i molt ritme.
Dirigit a infants i joves a partir de
5 anys.
El taller es proposa en dos torns:
29, 30 i 31 de desembre o 2, 3 i 4
de gener.
Inscripció prèvia a cultura@elmasnou.cat. Les places són limitades.
Més informació al 935571851 o a
l’adreça electrònica anterior.
Ho organitza: LACAM

18 h / Plaça de Països Catalans

Carboners del Masnou
(activitat infantil)
Els reis ens han encarregat que els
ajudem a portar el carbó als nens
i nenes del Masnou, ens ajudeu
a preparar la carrossa? Si voleu
participar-hi podeu contactar a:
lleureka@gmail.com.
Ho organitza: Lleureka

17:30 h / Plaça del Països Catalans

Concert Nadalenc
Ho organitza: Escola Municipal de Música

18 h / Plaça dels Països Catalans

Carters Reials
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
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AGENDA
Dilluns 5

Dissabte 10

18 h / Plaça d’Europa

11.30 h / Biblioteca Joan
Coromines

xxxxxxx

Cavalcada de Reis

Diumenge 18
11.30 h / Carrer de Sant Rafael

A càrrec d’Ada Cusidó. Un conte
en què es passejarà per un trosset
de cel entre els núvols, la pluja, els
estels i la lluna. A partir de 3 anys.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres 9

Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

Dijous 15

20 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Circ d’hivern: Te toca

Benedicció d’animals domèstics
Es faran tres voltes i el capellà beneirà els cavalls i, després, la resta d’animals. Recorregut: baixada per Tomàs
Vives, a l’altura del carrer de Fontanills, i Sant Rafael, Roger de Flor, Santa Rosa i marxaran per Tomàs Vives.
La concentració de la resta d’animals
serà al carrer de l’Esperança.
Ho organitza: Associació de Veïns del Carrer
de Sant Rafael

De 10 a 12 h / Arxiu Municipal

El col·lectiu d’artistes residents al
Masnou, LACAM, han produït un
espectacle en format circ per a
tots els públics. Aquest espectacle
es podrà veure també els dies 10
(a les 20 h) i 11 ( a les 18 h).
Preu: 7 € (entrades anticipades a
www.quedat.cat i a taquilla dues
hores abans de l’espectacle).

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

Ho organitza: LACAM i Ajuntament del
Masnou

Arxiu Municipal. Horari d’hivern: dilluns i dimecres, de 9 a 14 h, i
dilluns, de 16 a 19 h.

Festa dels Tres Tombs

Hora del conte
Els calaixos del cel

Rebuda dels Reis al port esportiu
i cavalcada pels carrers de la vila
amb final a la plaça dels Països
Catalans

Altres informacions

Ho organitza: Arxiu Municipal

Dimecres 21
19 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària de la
novel·la Els fantasmes de
Trianon, de Néstor Luján
Conduirà la tertúlia l’escriptora M.
Carme Roca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

L’Ajuntament del Masnou
us desitja un Bon Nadal

Visites guiades a la Casa de Cultura. Es faran visites guiades a la
Casa de Cultura d’una hora de durada i totalment gratuïtes els caps
de setmana següents:
• 27 i 28 de desembre de 2014
• 3 i 4 de gener de 2015
• 10 i 11 de gener de 2015
• 17 i 18 de gener de 2015
Horari: dissabtes, de 17 a 20 h, i diumenges, d’11 a 14 h i de 17 a 20
h. Caldrà fer inscripció prèvia a través d’un formulari que es penjarà
a la pàgina web de l’Ajuntament. Els grups seran reduïts a causa la
limitació d’aforament de les plantes superiors de l’edifici.
Tertúlia literària al voltant del llibre Las mujeres que corren con
los lobos
L’entitat Dones per la Igualtat del Masnou organitza una reunió, dos
dissabtes al mes, d’11 a 12.30 h, a la seva seu (al Casinet), per llegir
i comentar el llibre Las mujeres que corren con los lobos, de Clarissa
Pinkola Estés. Per a més informació, truqueu al telèfon 655 55 00 27.
Ca n’Humet et forma: aula d’estudi assistit
Tots els dimarts, en aquest taller s’ajuda a estudiar amb diverses
tècniques i també a fer els treballs de classe.
Per a més informació sobre aquesta activitat i la resta que es realitzen
per a joves a Ca n’Humet, es pot trucar al 93 540 32 07, consulteu
l’app del PIJ Masnou, envieu un correu a canhumet@elmasnou.cat o
feu la consulta presencialment a Ca n’Humet.
Espai de Dinamització per a Dones Compartim
Es farà el 4 de desembre, de 10 a 12h, i el 23 de desembre, de 18h
a 20h, al CIRD (Espai Casinet) per compartir temes en un espai de
creixement, suport i aprenentatge personal amb visió de gènere.
Els grups són oberts i hi podeu participar segons la vostra disponibilitat.
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SORTIDA
Pl. d’Europa

RECORREGUT CAVALCADA DE REIS
Dilluns 5 de gener
A les 18 h, a la plaça d’Europa arribada
amb vaixell de SS. MM. els Reis de l’Orient
Arribada als Jardins dels Països Catalans,
on els Reis recolliran les cartes dels nens i nenes.
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NADAL

La campanya nadalenca “Queda’t al
Masnou” arriba al cinema i al teatre
Es repartiran 4.000 bosses reutilitzables de disseny
entre les persones que hi participin

L

a campanya comercial nadalenca “Queda’t al Masnou” comença a ser un clàssic d’aquestes dates, tant com les neules
o el tió. Davant l’èxit de resposta aconseguida les darreres edicions, especialment l’any passat, l’Ajuntament torna
a animar els vilatans i vilatanes perquè
facin les seves compres nadalenques al
Masnou. La mecànica continua sent la
mateixa: les persones que vulguin participar podran bescanviar els seus tiquets
de compra als establiments del municipi
per un import total de 50 euros per una
bossa reutilitzable de disseny en set
colors diferents. S’hi repartiran 4.000
bosses. A més a més, entraran en el sorteig de 10 vals de 300 euros cada un per
gastar als establiments de la vila.
La campanya començarà el 6 de
desembre, a la Fira de Santa Llúcia, i
s’estendrà fins al dia 31 del mateix mes.
Com a principal novetat d’enguany, la
campanya arriba al cinema i al teatre,
ja que, mentre duri la campanya, totes
les persones que entrin al portal web
www.elmasnouactiu.cat podran optar
a una de les 100 entrades dobles per al
cinema La Calàndria o bé aconseguir
entrades per a algun dels espectacles de
l’Espai Escènic Ca n’Humet.

Quim Fàbregas
Regidor de Promoció
Econòmica

La campanya de suport al comerç
local “Queda’t al Masnou”, té com a
principal objectiu fomentar que la
ciutadania faci les seves compres als
comerços de proximitat del Masnou.
El comerç de proximitat dóna vida als
nostres carrers i val la pena potenciar-lo amb campanyes de suport.

Punts d’informació
Punt fix
Del 9 al 31 de desembre: Edifici Centre
(carrer d’Itàlia, 50), de dilluns a dissabte
al matí. Dimarts i divendres, matí i tarda.
Punts mòbils
Del 6 al 8 de desembre: Fira de Santa
Llúcia (pati del Casino)
Del 9 al 13 de desembre: carrer
d’Almeria
Del 15 al 20 de desembre: plaça d’Ocata

Una de les imatges de promoció de la campanya.

US DESITGEM UNES BONES FESTES!

Nova adreça: Mossen Jacint Verdaguer, 6 - T. 93 185 72 10 - www.addictbikes.com - tienda@addictbikes.com
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NADAL

35a cursa de Sant Silvestre

E

l 26 de desembre, diada
de Sant Esteve, el Masnou
celebrarà la 35a edició de la
Cursa de Sant Silvestre. La
cita esportiva començarà a partir de
les 9.15 h amb les curses infantils. Les
curses populars de 5 km, a les quals
es recomana la participació de majors
de 14 anys, tindran lloc a partir de les
9.45 h (la cursa femenina) i a les 10.30
h (la masculina).
Gestionada pel Club d’Atletisme
La Sansi, les inscripcions es podran
fer fins al 18 de desembre o fins a
exhaurir els dorsals (en els darrers
quatre anys s’han exhaurit deu dies
abans de la cursa) a través de la pàgina web www.santsilvestredelmasnou.
com o presencialment al Complex
Esportiu (Ciutat de Sant Sebastià, 14).
El nombre previst de participants és
de 2.700 per a la cursa popular, i es
podrà tancar el període d’inscripció
quan s’assoleixi aquesta xifra. Els

PARTICIPACIÓ

Es preveu
que hi participaran 2.700
persones

drets d’inscripció són de 12 euros
(13 amb el lloguer del xip), si es vol la
samarreta i els obsequis; i de 9 euros
(10 amb el lloguer del xip), si no es
volen. Hi ha descomptes per a grups
de més de 10 persones (escriviu a: elmasnou@lasansi.com) i per a entitats
que inscriguin més de 5 participants
la inscripció tindrà un cost de 7 euros
(8 amb el lloguer del xip).
Els drets d’inscripció per a la cursa
infantil són de 4 euros amb samarreta
tècnica i de 2 euros sense samarreta
tècnica (el benefici dels quals es destinaran a donacions solidàries).
Els participants disposaran d’un
servei d’aparcament gratuït a la mateixa sortida gentilesa de Promocions
Portuàries, d’un servei de guardaroba a la zona de sortida, una zona
lúdica infantil i una llar d’infants (a
partir de 3 anys). El Port tancarà l’entrada a les 8.30 h i fins les 11.15 h no
es podrà circular.

Jordi Matas

Regidor d’Esports

Enguany celebrarem la 35a edició
de la Cursa Sant Silvestre, que es va
convertir al 2013 en la segona més
important de Catalunya, darrera de
la dels Nassos de Barcelona. El seu
traçat, amb un marc incomparable, i
la seva distància, apta per a tothom
(5 km), facilita poder participar-hi. Els
darrers anys hi ha hagut un notable
increment de dones, fet diferencial
de la cursa, ja que s’ha volgut donar
rellevància a la importància de la
dona dins l’esport. De les 250 persones inscrites al 2010, hem arribat a
les 750 del 2013.
Animeu-vos a participar-hi. Serà una
gran cursa, comptem amb vosaltres.

Us desitgem molt bones festes!
Varietat de productes selectes: capons,
poulardes, ànecs, faisans, etc. Varietat de
rodons de pollastre farcits al gust

Agafem encàrrecs per Nadal

59 anys
al seu servei

A partir
del 2 de desembre
podràs participar en
el sorteig d’una panera
valorada en 80 € per
una compra superior
a 10 €

Pere Grau, 12-14 · El Masnou · Tel. 93 555 18 60

Butaca
elevadora i reclinable
amb comandament

No et perdis els nostres
productes d’elaboració pròpia:
· “Pinchitos” de bacallà
· Massa de bunyols
· Brandada de bacallà

20

EL MASNOU VIU DESEMBRE 2014

COMUNITAT

El II Premi d’Emprenedoria
@elmasnou_jove2014 ja té
guanyador
El lliurament del guardó es farà el 9 de desembre,
al Centre d’Empreses Casa del Marquès

R

obert Arasa Ribas és el
guanyador del II Premi
d’Emprenedoria @elmasnou_jove 2014. Arasa rebrà
els 6.000 euros amb què està dotat
el premi per desenvolupar el seu
projecte empresarial Carvings, dedicat a la creació d’una escola d’skate
per a infants i joves al Masnou.
El jurat dels premis ha estat format per Jordi Bacaria, economista i
fundador de l’empresa J3B3; Vicens
Pedret, director general de l’empresa Ramón Clemente, i Piedad Cortés,
del Servei de Teixit Productiu de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. El premi ha estat atorgat
al projecte Carvings per la qualitat
i viabilitat del projecte presentat a
la convocatòria, així com pel seu caràcter innovador al municipi.
En la convocatòria d’enguany,
s’han presentat un total de sis projectes. L’Ajuntament vol fomentar
l’esperit emprenedor entre el jovent
de la vila i promoure l’aparició de
noves iniciatives empresarials que

siguin viables tècnicament i econòmicament. El veredicte del jurat
es va fer públic a finals del mes
d’octubre i el lliurament del premi
es farà en un acte públic el proper
9 de desembre, a les 19 h, al Centre
d’Empreses Casa del Marquès.

Sílvia Folch
Regidora
de Joventut

Estem satisfets pels 6 projectes
empresarials que aquest any s’han
presentat en aquesta segona convocatòria. La valoració és del tot
positiva, i esperem poder arribar
a consolidar aquesta ajuda que, a
l’inici de tota activitat professional,
és tant necessària per tirar endavant
projectes empresarials. Cal estar al
costat dels joves emprenedors.

Del 8 de gener al 8 de febrer, la Sala
Polivalent serà disponible en resposta
a les sol·licituds dels universitaris

L

AJUNTAMENT

L’associació Carvings promou la pràctica del skate entre els joves. A la imatge, una activitat
de la darrera Festa Major Jove.

La Biblioteca obrirà
en horari nocturn per
preparar els exàmens
a Biblioteca Joan Coromines posarà properament
en marxa l’horari nocturn per permetre als estudiants preparar els exàmens. Passades les festes
nadalenques, del 8 de gener i fins al 8 de febrer, a banda
del seu horari habitual, la Biblioteca obrirà de dilluns a
divendres des de les 20.30 h fins a la 1 de la matinada.
Els dissabtes i diumenges, l’horari serà des de les 18 h
fins a la 1 de la matinada. L’espai habilitat per estudiar a
les nits serà la Sala Polivalent, i estarà destinada a joves
a partir dels 16 anys. Els serveis de préstec, consulta
de documents i reserva d’ordinadors no funcionaran
durant aquest horari; en canvi, el servei de Wi-Fi estarà
accessible amb el carnet de la biblioteca. La iniciativa ha
estat impulsada per l’Ajuntament del Masnou, des de
les regidories de Joventut i Cultura, com a resultat de les
consultes directes efectuades al col·lectiu universitari
del municipi mitjançant enquestes i grups de discussió.
És previst que tingui continuïtat de cara als exàmens del
mes de juny, per preparar la selectivitat.

La Guia sanitària
s’inclourà en les pàgines
del número del mes de
gener d’El Masnou Viu
La Guia sanitària 2015 s’inclourà en les pàgines centrals del número de gener d’aquest butlletí municipal
perquè, qui ho vulgui, la pugui extreure i conservar-la
a part per fer-la servir durant tot l’any. Formar part
del butlletí augmenta la repercussió de la guia, que
arribarà pràcticament a totes les llars masnovines.

OAC

Campanyes en
marxa a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana

Canvi d’horari: A partir de la primera setmana de gener
del 2015, l’OAC atendrà els dijous a la tarda, de 16 a 19 h
• El dia 13 de gener de 2015 es donaran cites per
a la renovació del DNI, que es farà el dia 23 del mateix
mes a l’equipament d’Els Vienesos (c. de la Segarra, 12)
• Sol·licitud de bonificacions de la taxa d’escombraries,
del 8 de gener al 28 de febrer
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¡DOBLE ZEROO AL MASNOU
ESTÀ DE FESTA!!
Vine a gaudir de la nostra selecció de menús que DobleZerOO ha
creat per a les festes de nadal, cap d’any, la nit de reis,
sopar familiar o d’empresa, sopar romàntic...
Disposem de diverses opcions de menú de 25€ - 33€ - 39€
i el nostre menú dissenyat especialment per a aquestes
festes de 55€
No dubtis en contactar-nos!
Per a més detalls ens pots trucar al 93 555 85 99 o escriure’ns
al correu electrònic maresme@doblezeroo.com
Tot l’equip Doble ZerOO us desitja bones festes!!

DobleZerOO Maresme C/Buenos Aires,22 El Masnou
Tots els menús son disponibles als restaurants DobleZerOO Born i Tomoe by DobleZerOO

BONES FESTES!
Servei a domicili / Productes frescos
Pere Grau, 22 / Navarra, 8 / Sevilla, 15-17 - El Masnou

SERVEIS CONCERTATS:
Aeroport I BARCELONA

BONES FESTES!
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Com cada any us recordem
que podeu fer reserves
anticipades per les nits
del 24 al 25, del 31a l’1
i del 5 al 6 de gener

fruitesiverdures_maria_rosa_elviu.indd 10
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ESPORTS

L’esport femení, en bona ratxa al Masnou
La temporada al Club Atlètic
Masnou s’enceta amb dues noves
categories femenines de futbol

El Masnou Basquetbol, el Masnou
Interdinàmic i el Club de Patinatge
també augmenten el planter femení

E

trenades per Josep Prat,
també són les pioneres
al municipi a disputar
un partit de futbol base
femení federat.

De dalt a baix, els
equips femenins de
prebenjamí-benjamí-aleví i infantil del
Club Atlètic Masnou.

CEDIDA

CEDIDA

l Masnou Basquetbol tindrà,
la temporada
d’enguany, un equip
femení més, amb la qual
cosa passa de tres a
quatre equips de noies
i compleix així un dels
objectius de l’entitat:
recuperar el bàsquet
femení. D’altres entitats
esportives del municipi
que també han augmentat el seu planter
aquesta temporada
són, en la disciplina de
futbol sala, un nou equip
femení a l’AEFS Masnou
Interdinàmic i el Club de
Patinatge del Masnou,
que també estrena nou
equip de la categoria cadet, integrat al 100 % per
patinadores.

De dalt a baix, els equips
femenins d’El Masnou Basquetbol, de l’AEFS Masnou
Interdinàmic i del Club de
Patinatge el Masnou.

CEDIDA

CEDIDA

CEDIDA

E

l primer equip
prebenjamíbenjamí-aleví
de futbol femení que
hi ha hagut a la història
del futbol al Masnou
engega amb bon peu.
L’equip, format per Aina
Muries, Anette Llop,
Laia Fontanellas, Júlia
Gómez, Mar Lardín, Marina Vilarino, Iona Gallés,
Carla Rodríguez i Inés
Cucurella, entrenades
per Eva Arenas i Jenny
Pérez, va guanyar el
seu primer partit oficial
de lliga, jugat a casa el
segon cap de setmana
d’octubre. També han
començat la temporada
vencent les jugadores
de la secció infantil femenina del Club. Joana
Figueras, Sara García,
Ainhoa Pérez, Esther Duran, Eva Rodríguez, Sara
Gasión, María Giménez,
Mercè García, Maria Möller i Martina Salas, en-

Recepció oficial del Club
de Patinatge el Masnou

GERARD POCH

El Club de Patinatge el Masnou va ser rebut oficialment a l’Ajuntament
el divendres 14 de novembre, en reconeixement del seu sotscampionat del món. Els esportistes van ser felicitats per l’alcalde, Pere Parés,
el regidor d’Esports, Jordi Matas, i d’altres regidors de la corporació.
Amb el programa “Laberint”, el grup de xou gran del Club Patinatge
Masnou va aconseguir el segon lloc al tancament del Mundial, celebrat
aquesta vegada a Reus, l’11 d’octubre. En aquesta ocasió, els esportistes també van ser acompanyats per l’alcalde i el regidor d’Esports.

Nit de l’Esport

En el moment de tancar aquesta edició, era prevista la celebració de la Nit de l’Esport 2014, el divendres 28 de novembre, a les 20.30 h, a l’Espai Escènic
Ca n’Humet, per fer entrega dels premis als esportistes i equips masnovins de la temporada 2013-2014.
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Propera obertura de botiga de decoració nòrdica
C/ Francesc Macià, 43
www.facebook.com/skandeko.spain

Opel Corsa 85 cv desde
(amb 2.000

9.000 €

€ de l’equipament més tecnològic)

En el seu OPEL les operacions de taller tindran
fins a un 25% de descompte en peces

República Argentina, 29 - El Masnou - Tel. 93 540 42 05

BONES FESTES!
Servei a domicili
Verdures del Maresme,
del pagès a casa.
Tenim pa de baguet.
C/ Navarra, 76, cantonada Cristòfol Colom - 08320 El Masnou
Tel. 93 540 40 04 - Mòbil 627 21 23 16
http://facebook.com/fruittistavero
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Selecció de vins, caves, licors i vins al detall
Lots per a empreses
Gran assortiment de vins i caves per a aquestes festes
Àngel Guimerà, 12, baixos - 08320 El Masnou
Tel. 93 540 29 53 - cellerdelmar@ferranpinel.net

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Imatges del record

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

Assumpció Martín pregunta:

Què fa l’Ajuntament per solucionar els problemes
que es produeixen quan plou amb una mica d’intensitat al Masnou?

AFMM. J. Fortea QUIRSE. REGISTRE: 1217

El Nadal és temps de compartir, de família, de recolliment, però també de festa, especialment la nit de Cap
d’Any. Aquesta fotografia, feta per en Quirse, correspon a la celebració de la revetlla de Cap d’Any de 1958
al Casino. Al centre s’hi poden veure ballant Teresa
Maresma i Josep M. Xuriac, mentre els anima un nombrós grup d’assistents a la festa. En aquests anys el Casino continuava sent un punt de trobada obligat per
als joves de la població que compaginaven les seves
reunions entre el Casino, el Casinet i La Calàndria. La
imatge es troba a l’Arxiu Municipal.

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

M’agrada

La natura de vegades regala imatges precioses que fan encara més bonic el nostre
poble, com a primera hora del matí dels
dies de pluja que hem tingut al mes de novembre.
Àngels Hernández

No m’agrada

No m’agrada que el carrer Mare
de Déu de Montserrat, entre el
carrer Pere Grau i la Nacional,
estigui sempre ple de restes de
pixats de gossos.
Anna M. Parera

Eduard Garcia, regidor d’Urbanisme
i Obres, respon:

La tendència a Catalunya, i també al Masnou, és
tenir menys dies de precipitacions al cap de l’any i
més quantioses. Quan es produeixen pluges molt
intenses com les del dia 3 de novembre, hi ha diversos elements que impedeixen la correcta captació i
conducció d’aigua. La xarxa d’aigües pluvials possiblement no està prou dimensionada per a episodis
excepcionals de pluges intenses, la instal·lació d’un
muret de formigó prefabricat al llarg de la N-II, junt
a les vies de RENFE, actua també com a barrera de
les aigües superficials i n’impedeix l’evacuació natural cap al mar, i algunes obres fetes anteriorment,
que han canviat el curs natural de les aigües, possiblement tampoc no ajuden i s’inunden ara zones
que abans no patien inundacions.
El fet que un cop aturada la pluja l’aigua acumulada s’evacuï en qüestió de 10 o 15 minuts ens
permet ser optimistes, en el sentit que amb algunes intervencions es podrà millorar la situació
actual. Caldrà estudiar els efectes de les pluges en
episodis d’intensitat alta, per fer propostes que ajudin a ampliar i millorar la recollida d’aigües pluvials
existents i fer-la més eficient, no només en els dies
de pluja regular sinó també en casos de pluges
torrencials.
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ENTREVISTA

Sonia Pulido
Il·lustradora

És una de les il·lustradores més sol·licitades a tot l’Estat i és la creadora d’un univers visual que ha donat
forma a l’esperit, les aspiracions, les nostàlgies, les
ironies i les frustracions d’una generació. Assegura
que són molts els suports que la inspiren per explicar
les seves històries, des de la ceràmica fins a la novel·
la gràfica o la roba, i que tots ens hauríem d’atrevir a
dibuixar per expressar-nos millor. Classifica el món
per colors. Viu al blau del Masnou des de fa sis anys
i creu que té la mida ideal per tenir una qualitat de
vida similar a la que evoquen les seves il·lustracions
més optimistes. També és l’autora de la portada
d’aquest especial de Nadal d’El Masnou Viu.

Quan li pregunten quina és la
seva feina, com la defineix?
Jo sóc il·lustradora. Vaig estudiar
Belles Arts i tinc formació de gravadora, però mai m’he considerat una
artista, encara que també pugui tenir
un univers molt particular i potser
una manera d’enfrontar la il·lustració
amb un pes conceptual. Jo treballo
al servei d’un text, i la narració per a
mi és fonamental. M’agraden molt
les imatges narratives, perquè poden
explicar una història per si mateixes
i poden tenir diferents nivells de
lectura que fan que la imatge arribi
d’una manera o d’una altra. Jo treballo per encàrrec la majoria dels meus
projectes i hi ha una base literària
important. Estar al servei del text és
molt alliberador, perquè ser artista és
una etiqueta que de vegades és molt
gran, me n’estimo més una de més
petita i assumible.
Un tret distintiu de la seva feina
són les evocacions clares a l’estètica dels anys cinquanta i seixanta. Per què li interessen aquests
referents?
El meu univers és molt eclèctic. Sí
que és veritat que m’agraden molt
els cinquanta i els seixanta. I me
n’agrada tot. De fet, a casa tenim
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mobles dels anys cinquanta, i me
n’agrada la roba, el disseny gràfic, la
música... Però també m’agrada l’època medieval. Ara estic fent unes il·
lustracions per a les quals vaig haver
de buscar molta documentació sobre
l’aldea i el poble al romànic i al gòtic.
I les taules romàniques, les primeres
pintures gòtiques, són meravelloses:
la perspectiva, el color, el tractament
del paisatge... M’agraden molt, també, els pintors flamencs. M’agraden
coses molt variades, m’entusiasma la
botànica, el dibuix científic, sobretot
dels segles XVIII i XIX. Sóc molt eclèctica i puc agafar referències de mons
molt diferents i després els barrejo
tots, i surt el que surt.
Hi ha qui considera que les seves
il·lustracions han creat la iconografia pròpia d’una generació.
Això és un pes i una responsabilitat
molt gran. De vegades hi ha gent, a
les classes, als màsters i postgraus
que imparteixo, o quan estic de jurat
a concursos, que a la seva manera
de fer fan coses que recorden coses
que jo he fet. I em sorprèn molt. Jo
no tinc aquesta sensació de ser un
referent, i prefereixo no pensar-ho, a
més. Faig la meva, i si hi ha gent que
li agrada per a la seva feina, genial.

Una de les coses del
Masnou que més fascina
Sonia Pulido és el cinema
La Calàndria.

De la mateixa manera, jo tinc els
meus referents.
Però és obvi que culturalment
hi ha una generació clarament
definida?
Visualment, sí. Tenim molts llocs
comuns: la televisió, per exemple.
Si cites La bola de cristal i tothom
s’emociona, i la recorda; tenim programes que els hem vist tots, dibuixos animats, personatges com la Pipi,
roba, grups de música. Crec que som
una generació molt entusiasta amb
aquestes coses, i potser també molt
nostàlgica. Si apareix algun d’aquests
temes, ens emocionem, i sí tinc el
sentiment de pertinença a aquesta
generació.
Tot just ara fa poc que ha finalitzat un projecte de cooperació
amb Oxfam Intermón, amb el

“Ser artista és una
etiqueta
molt gran,
me n’estimo
més una de
més petita,
com la d’il·
lustradora”

gent que l’Estat els havia agredit: havia assassinat els seus fills.

SÒNIA HERNÁNDEZ

Què en va aprendre?
Quan arribes aquí, el primer que
penses és que tenim molta tonteria.
Jo crec que tots hauríem de fer un
viatge així, veure altres realitats i
adonar-te com la gent viu aquestes
coses i ho supera. Una vegada aquí,
em vaig preguntar què faria amb tot
aquell material. Havia de fer el guió,
i feia molt de temps que no feia
guions propis, que treballava amb
un guionista per temes de còmic
i de novel·les gràfiques, però era
un repte interessant. Em va costar
molt, però al final va sortir, i recordo
que estava molt enfadada mentre
ho anava fent, perquè anava recordant totes les injustícies que ens
explicaven i, sobretot, veure que la
gent d’allà el que necessitava més
era explicar les seves tragèdies per
alliberar-se’n. I el seu era un acte de
generositat molt gran, perquè tu ets
un desconegut i t’estaven explicant
coses molt íntimes: com havien assassinat familiars o com els havien
fet desaparèixer.

qual ha viatjat a Colòmbia per explicar la situació de violència en
què viu una part de la població.
Com a il·lustrador, que et portin a un
país a fer de reporter gràfic és una
cosa que no passa normalment en
aquest país nostre. Va ser una aventura genial. Quan em van convidar,
el primer que vaig pensar és que jo
no faig coses de cooperació. Van ser
deu dies treballant molt, amb quatre
o cinc entrevistes cada dia, amb famílies de víctimes, amb associacions
que treballaven els desplaçaments i
restitucions de terres, a una comunitat de pau que no sé quantes massacres havia sofert... Vam anar a barris
força problemàtics, on el tema de la
guerrilla i els paramilitars està molt
present, encara que se suposa que
ja no hi ha paramilitars. Va ser molt
impactant en molts sentits, i també
en l’emocional. Estàvem entrevistant

“És ètic fer
coses interessants estèticament
a partir de
realitats
doloroses?”
“El Masnou
té una mida
molt bona:
pots fer vida
de poble i
està molt
a prop de
Barcelona”

Va quedar satisfeta amb la seva
feina?
Vaig fer el millor que vaig poder en
aquell moment. De fet, jo ja estava
en un punt de reflexió sobre alguns
temes, però el viatge va suposar un
abans i un després, gràficament també, perquè d’alguna manera la meva
estètica havia de donar suport a tota
aquesta duresa i brutalitat que jo
estava explicant, i també se’m plantejava el dubte de si és ètic intentar
fer una cosa estèticament interessant
d’uns temes tan durs i tan sagnants.
Hi havia fins i tot un dilema moral, de
dir: està bé això que estic fent? Em va
fer reflexionar sobre la finalitat última
de la meva feina. Som comunicadors
i, per tant, crec que és important,
crec que per la meva part sempre hi
ha un compromís en el que faig. En
aquest projecte hi havia una finalitat
claríssima: conscienciar la gent que
la cooperació és important, encara
que aquí tinguem un moment de
crisi, ens hem d’estrènyer el cinturó,
perquè al final la pobresa és mundial
i ens afecta a tots, o sigui, no són
pobres d’allà i pobres d’aquí, els pobres són pobres. I les injustícies són
generals, i cal treballar per eradicar
aquesta injustícia general.

Des de quan viu al Masnou?
Des del 2008. Vam venir fugint una
mica de Barcelona. Jo tenia l’estudi
al barri de Sant Pere, que és genial,
però el tema turístic a Barcelona
s’està posant molt dur. I la ciutat,
l’estan transformant, i fa molta pena.
Estan tancant locals històrics i hi fan
cafès en cadena, franquícies. I tens
la sensació d’estar sempre caminant entre turistes. No hi tinc res en
contra, perquè jo també sóc turista
quan viatjo, però sembla que la
ciutat només estigui preparada per
recollir turistes.
Què és el que més li agrada?
El meu home és suís i em va dir que
no volia muntanya, volia mar i volíem alguna cosa que estigués a prop
de Barcelona, perquè hi fem molta
vida. Vam venir un dia al Masnou
i ens va agradar molt. Vam estar
passejant per aquesta zona, era
primavera i hi havia buguenvíl·lies
florides, i ens va semblar un bon lloc
per viure. El Masnou té una mida
molt bona, perquè pots fer molta
vida de poble, i després és molt a
prop de Barcelona. I té cinema, per
exemple, que això és meravellós. A
mi el cinema m’entusiasma, és un
súper luxe. I tenir tot l’any una platja
així. Nosaltres anem a la platja, tot
l’any, perquè ens agrada molt anarhi, sobretot quan no és estiu, que
la gent ja no hi va perquè no toca. I
tens una platja enorme per tu. Ara
no podria viure en un lloc on no hi
veiés el mar.
Què no li agrada?
Que està molt brut. Crec que el cuidem molt poc. Cuidem les nostres
cases, però l’espai públic, com que
és públic i sembla que no ha de ser
de ningú, doncs no el cuidem, i em
fa pena, perquè és un poble molt
maco i podria ser molt més maco
encara.
Quina relació manté amb
el poble?
Cada vegada més estreta. Ara que
la Júlia, la meva filla, va a l’escola,
tenim molta vida social, amb els
aniversaris, les tardes a la plaça al
costat de l’escola... Comprem molt
aquí, la compra del dia a dia, tenim
una peixateria meravellosa, el mercat... La veritat és que realment els
equipaments estan molt bé. La biblioteca és sensacional.
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Selecció de vins, caves, cerveses i licors.
Especialitzats en gintònics.
Disposem d’alimentació gourmet, on hi trobaràs una
gran selecció de xocolates, torrons i dolços.
Oferim tot tipus d’utensilis pel vi, els licors i la cuina.

Durant el Nadal us oferim: CAPONS FARCITS DE FOIE I TRUFA per a 11-13 persones per 99 €

i MIG GARRINET confitat amb guarnició per a 6-8 persones per 69 €. Sempre per encàrrec. Boníssims!!
PERNILS IBÈRICS DE GLA.
LES NOSTRES OFERTES PER LES FESTES.
LOTS A MIDA.

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

ESPECIALITATS D’OLIVES
D’ELABORACIÓ PRÒPIA.
BACALLÀ D’IMPORTACIÓ
COMENÇA
LA TEMPORADA
D’OLIVES I FRUITS SECS

OFERTA
SEGONS STOCK!
ESPECIALITATS D’OLIVES
D’ELABORACIÓ PROPIA

BACALLÀ D’IMPORTACIÓ
D’ISLÀNDIA

COMENÇA LA TEMPORADA D’OLIVES I FRUITS SECS, OFERTA SEGON STOCKS!!

US DESITGEM UNES BONES FESTES
22 anys al vostre servei
Almeria, 31 - Tel. 93 540 34 85 - El Masnou
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ENTITAT

COR SCANDICUS

M. Àngels Prats
Presidenta

COR SCANDICUS

Com es distribueixen les veus
de la Coral?
Cor Scandicus té la distribució clàssica
de veus d’una coral: sopranos (les veus
més agudes que habitualment canten la melodia), contralts
(veus femenines més greus que solen fer una segona veu),
baixos (la corda d’homes més greu, que aporta la base harmònica) i tenors (corda d’homes més aguda, que solen completar l’acompanyament). Com sol passar a moltes corals,
estem mancats d’homes, i és que en aquest àmbit, com a
tants altres, és majoritària la participació de dones.

El Cor canta distribuït en sopranos, contralts, baixos i tenors, i a les ordres del seu director.

El Cor Scandicus es va fundar l’any
2012 per iniciativa d’uns quants aficionats a la música i el cant coral. La
idea va sorgir després que els seus
membres col·laboressin en un parell
de projectes musicals. Actualment, hi
ha 25 cantaires actius i molts amics
i aficionats que, d’una forma o altra,
també formen part de l’entitat.
L’objectiu del Cor Scandicus és
esdevenir una referència musical i cultural d’àmbit local i comarcal. “Anem
pas a pas, però amb un objectiu
molt clar: anar guanyant en qualitat
i presència a les activitats culturals
del nostre entorn”, expliquen. Des de
la seva creació, han participat organitzant concerts a l’estiu durant les
festes de Sant Pere i també al Nadal,
i col·laborat amb l’Ajuntament i entitats del poble amb concerts. A més,
han actuat a diferents actes i festivals
organitzats per altres entitats de dins i
fora del municipi.
Des que van engegar el projecte
han tingut una activitat molt intensa.
Tot i que el Cor s’ha incorporat recentment a la vida cultural del poble,
la relació que mantenen amb altres
entitats i col·lectius del municipi és

molt bona. Ja han tingut ocasió de
col·laborar en projectes amb entitats
com el Cor Infantil de l’Associació
UNESCO, la Jove orquestra de Cambra
del Masnou i el Casal de la Gent Gran
de Can Malet en diverses ocasions i,
també, d’altres entitats de dins i fora
del Masnou que els han convidat a
participar de les seves activitats o han
demanat d’amenitzar-les.
Com a projectes més immediats,
ara mateix estan preparant els compromisos de Nadal. Aquest any cantaran el dia 20 de desembre a l’església
de Sant Pere conjuntament amb les
corals de l’Escola Municipal de Música del Masnou (EMUMM). També
tenen previst cantar el 8 de desembre
durant la Fira de Santa Llúcia i el dia
13 a Els Vienesos, com cada any, a la
inauguració del pessebre. A banda
del repertori de Nadal, treballen per
un projecte cultural molt interessant
de cara al 2015, del qual encara no
poden donar detalls perquè estan
tancant acords amb l’Ajuntament.
“La idea és anar guanyant en qualitat,
progressivament, sense renunciar a
passar-ho bé amb tot allò que fem”,
clouen.

Com contactar-hi: www.corscandicus.org - info@corscandicus.org
www.facebook.com/CorScandicus - Tel. 608637685
Assaigs: tots els dimecres de 21 a 23 h a Els Vienesos.

Quina diferència troba entre la música en general
i el cant coral en concret?
La veu és l’instrument musical natural que portem incorporat al nostre cos. Això fa que la música coral transmeti
molt directament els sentiments i arribi a l’oient amb molta
força. També ajuda el fet que la música va acompanyada
de la paraula, una combinació molt potent per comunicar
sentiments.
Quina resposta han tingut per part de la població del
Masnou en els seus concerts?
Des de l’inici hem tingut molt bona acollida. Els dos concerts
d’estiu que hem organitzat al Parc del Llac de Bell Resguard
han tingut molt bona assistència de públic i tothom ens
transmet la millora que han notat d’un any a l’altre. Mirem
sempre d’oferir un repertori que agradi el públic, adaptant-nos a cada situació i perfil d’oient.

Francesc Ruiz
Director
Quin paper desenvolupa, a grans
trets, el director d’una coral?
El director ha de seleccionar i classificar
els cantaires en funció de les seves aptituds. També ha de seleccionar el repertori més adient per
la coral i el públic objectiu, fent els arranjaments a mida de
les possibilitats tècniques dels cantaires de què disposa. El
treball principal és la preparació de les peces, amb treball
en solitari i després amb tot el grup. Si tot està a punt i s’ha
fet una bona feina, el dia del concert la coral hauria de funcionar pràcticament sola.
Quins requisits han de reunir els cantaires
per participar-hi?
S’ha de tenir un mínim de qualitat de veu i d’oïda, però
sobretot voluntat de treball per estudiar a casa. El fet que
només assagem un dia a la setmana fa que el temps d’assaig
s’hagi de complementar amb treball individual. Molts dels
cantaires no tenen estudis de música, per això facilitem material d’estudi i donem suport individual, classes de tècnica
vocal, solfeig, etc.
Quin tret diferencial creu que defineix les veus
del Cor Scandicus?
El nivell de les veus és comparable a qualsevol coral amateur del seu nivell. El que diferencia una coral d’altres és
potser l’actitud a l’hora d’interpretar, sentir i transmetre el
que s’està cantant. La tècnica no transmet al públic si no va
acompanyada de sentiment, i això és el que intentem a Cor
Scandicus, arribar a l’oient transmetent el sentiment que
acompanya la música que interpretem.
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TRIBUNA POLÍTICA

Eduard Garcia
Portaveu del
Grup Municipal
de CiU

Marta Neira
Portaveu del
Grup Municipal
del PSC

Màxim
Fàbregas

Portaveu del
Grup Municipal
d’ICV-EUiA-E
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Després del 9-N cal avançar cap a la
consulta definitiva
D’èxit total; així hauríem de qualificar la jornada participativa del passat 9 de novembre. Més de 2.300.000 persones van participar a la consulta, de les quals 9.264 eren
masnovins i masnovines que no es van
voler perdre aquesta cita amb la història,
fent, a més, que a la nostra cita la participació fos superior a la mitjana del país. Al
Masnou, l’opció del Sí-Sí fou la més votada,
amb un percentatge de vot del 83,43 %.
L’Estat va tornar a treure el discurs de
la por, de les amenaces, dels insults i de
la intolerància, una actitud indigna d’un
Estat europeu. Davant d’aquesta postura,
vam respondre amb vots i amb civisme.
D’aquesta manera, tot i els impediments
de l’Estat, vam sortir a votar de forma
massiva i mostrant, una vegada més, una
actitud cívica, pacífica i democràtica, fent

del 9-N el triomf de la dignitat d’un poble
i d’una nació.
La jornada del 9-N ha tornat a demostrar que quan anem units som invencibles
i capaços de fer coses extraordinàries. Cal
que seguim conreant aquesta unitat tant a
nivell polític com social, ja que aquesta unitat serà un element fonamental per fer front
als reptes que tenim per davant com a país.
El 9-N va ser un èxit rotund, però no va
ser el referèndum que volíem. És per això
que el següent pas que haurem de fer és el
d’aconseguir un mandat democràtic definitiu que compti amb tot el reconeixement
internacional. Aquest mandat democràtic
definitiu només es pot aconseguir a través
d’una consulta legal i acordada amb l’Estat
(com les que s’han fet a Escòcia o al Quebec) o a través d’unes eleccions plebiscitàries amb una gran candidatura de país i
un programa electoral amb un únic punt.

El president Mas ja ha anunciat que està
disposat a utilitzar unes eleccions com
a instrument per poder fer la consulta
definitiva, però aquesta convocatòria
d’eleccions no pot ser gratuïta, sinó que
ha de ser un instrument per aconseguir
l’objectiu, que no és altre que permetre
als catalans poder decidir democràticament el seu futur mitjançant una consulta
definitiva.
Des de CiU volem donar les gràcies a
tots els catalans i catalanes que van participar a la jornada històrica del 9 N i van
donar una veritable lliçó de democràcia.
També volem donar les gràcies de forma
molt especial a tots els voluntaris i a les
institucions que van fer possible que fos
un gran èxit.
No voldria acomiadar-me sense desitjar-vos bones Festes i un 2015 que millori
l’any que tot just acomiadem.

25 de novembre, Dia Internacional
contra la Violència de Gènere
En el Ple de novembre, el grup municipal
socialista vam presentar una moció per a
la defensa de les polítiques de lluita contra la violència vers les dones, que va ser
aprovada per unanimitat.
Malauradament, aquest any commemorem aquest dia amb la convicció del retrocés en la lluita contra la seva eradicació
per una clara manca de voluntat política.
Una manca de voluntat política,
tant del Govern de l’Estat (PP) com del
Govern de Catalunya (CiU), que han fet
desaparèixer el principi d’igualtat del
discurs polític i la violència de gènere
de les seves prioritats per fer que torni
a ser un problema privat, invisible. Estan
desmantellant la llei integral amb contínues retallades pressupostàries. El Partit
Popular està duent a terme una sèrie

de reformes legislatives que ataquen
directament la transversalitat i efectivitat de la llei, com la fallida reforma de
l’avortament o la Llei de racionalització
i sostenibilitat de l’Administració local,
que farà desaparèixer molts serveis municipals, com els de promoció i protecció
de les dones (programes d’atenció, punts
d’informació, pisos d’acollida per a dones
maltractades...). Tot això afeblirà més encara la xarxa d’entitats que donen suport
a les dones maltractades.
Pel que fa al Masnou, és evident que
el govern municipal (CiU i ERC) no prioritza les politiques per combatre la violència
masclista, perquè si ho fessin això es manifestaria en el pressupost municipal, i no
és el cas. La prioritat del Govern municipal
se centra en Manteniment i Cultura, partides que augmenten sistemàticament, obviant, al nostre entendre, necessitats més

urgents del nostre municipi, com ara fer
front a un dels reptes més importants que
cal atendre respecte a les dones maltractades, com és la seva inserció social i laboral. Nosaltres hem insistit en la necessitat
de prioritzar Promoció Econòmica per a
la creació de llocs de treball, hem insistit
en la necessitat de fer plans específics per
a dones, mitjançant la coordinació entre
les regidories de la Dona i Promoció Econòmica, i com a resposta sempre ha estat
el silenci.
Des del PSC reivindiquem tornar a
prioritzar la perspectiva de gènere i les
polítiques contra la violència vers les dones. Perquè considerem que les polítiques
d’igualtat d’oportunitats, educació, salut,
d’acompanyament a la inserció laboral
i les polítiques de suport a les persones
amb dependència són imprescindibles
per a la justícia social.

I ara el pressupost!

que al 2012 i al 2013 el pressupost municipal s’hagi tancat amb superàvit, cosa que
també passarà al 2014. A aquest superàvit
ha contribuït el fet que la Generalitat hagi
saldat el deute que, a mitjans de 2011, tenia amb l’Ajuntament del Masnou, un deute
que s’acostava als 2 milions d’euros i que el
nostre grup va denunciar i exigir-ne el pagament en una moció aprovada al mes de
gener de 2012.
Ara és, doncs, el moment de rectificar
les polítiques pressupostàries d’aquests darrers 3 anys i, per tant, d’establir la despesa
social i les inversions com dos dels eixos
principals del pressupost de 2015.
Per això, el nostre grup proposarà al Govern, com ja va fer sense èxit al 2012 i 2013,
un augment significatiu de les partides de
Serveis Socials, Ensenyament, Promoció
Econòmica i Habitatge, sense oblidar-ne
d’altres com Salut Pública, Civisme, Igualtat
i Gent Gran. També plantejarà un impor-

tant augment de les inversions, per executar
projectes que l’anterior Govern (PSC-ICVEUiA) tenia programats i dotats pressupostàriament i que CiU i ERC van condemnar
als calaixos dels temes oblidats (construcció
d’horts urbans, millora de la mobilitat de la
cruïlla T. Umbert-NII, obres de millora en
centres ensenyament i adequació de l’Espai Lliure de Bell Resguard –situat davant
la Casa del Marquès–) i per realitzar-ne d’altres que el temps ha demostrat com a prioritàries: millora del clavegueram i de vies
públiques (calçades i voreres).
Aquestes propostes d’augment de
despesa van acompanyades d’altres de
disminució en partides que el nostre grup
no considera com a prioritàries en l’actual
situació de crisi econòmica.
Confiem que aquesta vegada les negociacions entre el nostre grup i el Govern
tingui un final feliç per als interessos del
Masnou.

Arriba el desembre i sembla que, a diferència de l’any passat, CiU i ERC es veuen amb
cor de presentar una proposta de pressupost per a l’any 2015.
Com en totes les anteriors ocasions, tant
si hem estat al govern com a l’oposició, la
nostra posició ha estat negociar per intentar
arribar a un acord que beneficiï la ciutadania
del Masnou. Aquest acord no va ser possible
ni al 2011 ni al 2012, ja que CiU i ERC van
preferir pactar amb altres grups, pactes que
els suposaven menys cost econòmic (el PP i
GIM l’any 2011, i el PSC l’any 2012, amb les
seves abstencions van permetre l’aprovació
dels pressupostos). En tots dos casos, CiU i
ERC van rebutjar totes i cadascuna de les
esmenes presentades per ICV-EUiA.
Les retallades en la despesa social i
els augments en alguns impostos, taxes
i preus públics, aplicats per CiU i ERC en els
tres anys del seu govern, han aconseguit
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Un camí sense retorn
El diumenge 9 de novembre el poble
de Catalunya va iniciar un camí sense retorn. La Catalunya autònoma va
morir l’any 2010 amb la sentència del
Tribunal Constitucional sobre l’Estatut
d’autonomia. El 9 de novembre vam
iniciar el camí de la Catalunya sobirana.
Ara ja no es pot perdre més temps amb
qui sempre ha impedit la nostra llibertat.
Ara ja toca construir la República Catalana. Malgrat les amenaces i totes les dificultats possibles, més de dos milions
tres-cents mil catalans i catalanes es van
mobilitzat el diumenge 9 de novembre.
El Masnou també ha estat a l’alçada de les circumstàncies. Nou mil
dos-cents seixanta-quatre masnovins i

masnovines han sortit al carrer per anar
a votar. Amb paciència i orgull hem omplert amb cues els dos espais electorals
disponibles: l’Aina, que amb els seus 16
anys votava per primera vegada. En Salvador que, malgrat la seva edat, arribava
amb autobús amb ganes de fer cua. En
Josep i l’Eduard, tots dos antics alcaldes,
votant cadascun en el seu col·legi electoral. L’Antonieta, als seus 99 anys. La
Paqui, acompanyada pel Ramon, asseguda en una cadira de rodes. L’Antonio
i la Carmen, nascuts a Extremadura i arrelats al Masnou de fa molts anys. El pare
del Víctor amb la seva néta. La Rita, amb
tot el seu carrer. L’Isidre, amb la seva gorra. Fins i tot en Joan, que és dels del no,
va arribar a temps una mica abans de

les vuit, l’hora del tancament… N’érem
molts, il·lusionats, emocionats, convençuts que estem escrivint la història.
Tots plegats hem fet possible l’èxit
d’aquell diumenge. Però sobretot, els
voluntaris del Masnou, un exèrcit pacífic i democràtic que ha treballat sense
descans per fer realitat aquella jornada.
Van ser unes setmanes de treball intens,
d’esforços i de nervis perquè tot sortís
bé. Però amb un final d’alegria i de victòria pel resultat. El Masnou ha respost.
Però això no s’ha acabat, tot just som a
l’inici de la nova etapa, de dibuixar un
país nou que construirem entre tots. El
diumenge 9 de novembre ja vam iniciar
la independència. Ara ens caldrà començar a exercir-la.

Últims mesos de mandat municipal
Entrem als últims mesos del mandat actual, que haurà transcorregut amb més
pena que glòria per a l’equip governant
de CiU i ERC. Si bé l’herència rebuda no
va ser fàcil, les seves actuacions com a
equip gestor han deixat molt a desitjar.
Ni s’han abordat els problemes de
fons de l’estructura municipal, com
l’excés de plantilla, ni s’ha racionalitzat
adequadament la multitud d’àrees i
subàrees, que segueixen obeint al repartiment de quotes de poder entre la
coalició governant.
La gestió de les infraestructures, per
posar un exemple, continua diversificada entre diverses regidories, sense

criteris racionals millors d’unificació,
com hauria estat desitjable.
La participació ciutadana ha brillat
per la seva absència, això sí, coberta
amb reglaments que només satisfan
els seus redactors i que, a la pràctica,
aporten poques realitats tangibles a
bona part del ciutadà.
La consulta oberta a tots els masnovins hauria estat desitjable i possible en
no poques ocasions, com per exemple
el projecte d’urbanització de Vallmora
o l’ampliació i el discutible finançament
del Poliesportiu.
No ha existit ni una sola consulta
participativa. Ni la intenció de fer-la. És
més fàcil governar des dels despatxos i

no tenir en compte l’opinió de tots els
veïns, amb alternatives a projectes que
podríem haver votat entre tots i per a
tots.
Aquest mes entrem en la discussió
dels pressupostos, amb marges d’actuació escassos i on, per la nostra part,
prioritzarem la millora en inversions,
l’acció social i l’emprenedoria, com a
eixos principals, així com la reducció de
despeses en festejos i en subvencions.
Fomentar la cultura de la creativitat,
la transparència, l’esforç i l’autosuficiència haurien de ser una prioritat en el
missatge i l’acció municipal. Però per a
això cal trencar molts tabús i el nostre
govern municipal ni ho fa ni ho farà.

I ara què?

a Catalunya el Govern de CiU i ERC segueixi realitzant retallades en sanitat o
educació i, a la vegada, segueixi mantenint els sous públics més alts de tot
l’Estat, contradient el seu propi acord
pel qual es reduiria la retribució i les
dietes als directius de l’Administració
catalana durant aquest 2014. No pot
ser que el Govern del Masnou de CiU i
ERC intenti mantenir una pressió fiscal
desproporcionada i que només gràcies a una acció ordenada i conjunta de
tota l’oposició hagi estat possible que al
2015 se suavitzi el pagament d’impostos. No pot ser que pagant els impostos
que es paguen al Masnou no tinguem
un poble de primera pel que fa a manteniment i neteja dels nostres carrers.
De què ens serveix pagar tant si rebem

tan poc? I per què altres pobles amb el
mateix nivell de pressupostos que aquí
poden oferir una imatge neta dels seus
carrers i nosaltres en som incapaços? La
resposta està en la dedicació i en centrar l’acció de govern a resoldre problemes concrets dia a dia, la qual cosa,
humilment, crec que no s’està fent a la
nostra població.
Finalment, i com que s’acosten dates
assenyalades, vull desitjar a tots els veïns
unes bones festes de Nadal i Reis, i que
puguin ser gaudides en família, desitjant
per a tots un Any Nou millor que el que
deixarem enrere. I sense oblidar que la
nostra població té una oferta comercial
completa en la qual, sens dubte, podrem trobar tot el que necessitem per
a aquestes dates festives!

Després d’un parell d’anys de campanya electoral a tots els nivells i amb un
bon grapat de recursos públics gastats,
amb unes eleccions anticipades ja celebrades i unes altres que sembla que es
convocaran aviat, amb el resultat de la
votació del passat 9N i querelles diverses. I ara... què? Els polítics se centraran
d’una vegada en els ciutadans i deixaran aparcat el ja famós “procés”?
Sincerament, no ho crec, però és
la meva obligació demanar que es comenci a treballar per millorar la vida de
tots els ciutadans, sense cap excepció,
sigui quina sigui la seva ideologia i sigui quin sigui el seu lloc de naixement
o de residència, començant, és clar,
pels més necessitats. No pot ser que
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