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255.000 euros

Magnífic habitatge en planta baixa de 2 habitacions amb una 
gran terrassa cantonera, per només 855€/mes*

I preciós i acollidor dúplex de 3 habitacions, per només 
  

265.000 euros 881€/mes*

PromocióOportunitat. Últims 2 habitatges a una passejada 
de la platja, en un edifici residencial de 3 altures. 
Magnífica situació, entorn residencial i excel·lents
qualitats interiors.      

Disponibilitat addicional de pàrquing i traster. 
 
Una petita joia en un entorn de qualitat al Maresme.   

Acosteu-vos-hi i pregunteu.

680-599-699
*Càlcul de quota per un 80% de finançament, per un període de 30 anys, amb un interès al 2,95%

EL MASNOU A una passejada de la platja
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CaRTa DE
l’alCalDE

Ja és una realitat

El proper 2 de juny entra en funcionament el Centre d’Empreses Casa del Marquès. Es fa 
realitat un projecte que ha aconseguit engrescar no només el consistori actual, sinó que 
m’atreviria a dir que són moltes les persones que hi havien dipositat les seves il·lusions. Un 
projecte àmpliament compartit que, si bé es va començar a gestar en el mandat municipal 
anterior, és en aquest quan ha pogut esdevenir una realitat, gràcies a una gestió adequada 
de totes les fites i objectius al llarg d’aquest llarg procés. 

És evident que, en moments com els que hem passant i encara estem passat, és molt 
important reforçar i promoure el teixit empresarial i d’emprenedoria del nostre territori. 
Sabem que l’esforç i el treball personals són fonamentals per aconseguir sortir de situa-
cions complicades, però no sempre és suficient. Per això, el Centre d’Empreses oferirà un 
bon nombre de recursos, no només d’allotjament per a empreses en diferents variants, 
sinó també d’altres tan importants com formació, informació sobre recursos i ajuts d’altres 
administracions, serveis per afavorir la relació entre empreses del mateix sector i potenciar 
sinergies... Aquest equipament vol ser un referent més enllà de la nostra vila i neix amb 
l’ambició de constituir-se com un pol d’atracció de la creativitat, la iniciativa empresarial 
i el valor afegit en el nostre àmbit territorial més immediat del Baix Maresme. La prova és 
que a hores d’ara ja s’han signat convenis de col·laboració per a la prestació de serveis 
amb els nostres municipis amics i veïns d’Alella i Teià. Vull expressar l’agraïment a totes 
les persones que han participat amb el seu esforç en aquest procés i han fet possible que 
aquest Centre esdevingui avui una realitat.

Crec, sincerament, que el Centre d’Empreses serà una fita de la qual tota la vila del Masnou 
ha d’estar ben satisfeta i orgullosa. Avui ens sentim molt satisfets i ho volem compatir amb 
tots vosaltres.

Pere Parés 
Alcalde
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  AJUTS DIVERSOS   

Benestar Social 
va atendre, el 
2013, més de 
3.300 persones

  TELEASSISTÈNCIA   

Prop de 500 
persones utilit-
zen el servei de 
teleassistència

més de 12.000 
intervencions 
per assegurar 
qualitat de vida 
a tothom
La Regidoria de Benestar Social gestiona 
serveis com l’atenció a la dependència, 
l’atenció a domicili, i prestacions i ajuts per 
a persones que es troben en situacions 
d’emergència

n total de 3.379 persones 
del Masnou van recórrer, 
durant l’any 2013, a algun 
dels diversos serveis que 

ofereix la Regidoria de Benestar 
Social per tal de trobar una solució 
a alguna situació de necessitat o 
emergència. L’atenció d’aquestes 
persones va suposar que es dugues-
sin a terme més de 12.000 actuaci-
ons relacionades amb les prestaci-
ons que ofereix aquesta Regidoria. 
Si bé la crisi econòmica dels darrers 
anys ha fet més visibles determinats 
aspectes socials que semblaven més 
amagats, com la pobresa o la dificul-
tat de les persones per accedir a de-
terminats béns, les xifres extretes de 
l’Observatori Social del Masnou, la 
memòria d’activitat de la Regidoria 
de Benestar Social, posen de mani-
fest que les dificultats patides per la 
població en el nou marc econòmic 
són de condició molt diversa. Per 
tant, l’atenció de l’Administració ja 
no és només necessària per a casos 
d’extrema pobresa, sinó que aparei-

xen nous perfils d’usuaris que també 
requereixen ajuda en situacions de 
dificultat –ja siguin puntuals o casos 
que s’allarguen– per arribar a tenir 
una qualitat de vida digna.

Per fer front a les sol·licituds pre-
sentades, la Regidoria de Benestar 
Social tenia assignat un pressupost 
de 931.047 euros, que incloïa els 
100.000 euros del Pla d’acció social, 
aprovat pel Ple de l’Ajuntament. Entre 
d’altres, amb aquests diners s’ha co-
bert el Servei d’Atenció Domiciliària, 
amb un centenar d’usuaris amb difi-
cultats serioses d’autonomia personal 
i sense recursos o sense un entorn 
que pugui fer-se càrrec de les seves 
necessitats més bàsiques. En aquest 
grup d’usuaris, es troben els benefici-
aris de la Llei de dependència, que va 
entrar en vigor l’any 2010. 

Especialment important en 
l’atenció al domicili és el servei de 
teleassistència, que proporciona uns 
aparells que faciliten el seguiment i 
l’avís en casos de necessitat, accident 
o desorientació per a les persones 

que el porten. Durant l’any 2013, 492 
persones en van ser usuàries.

Si entre les problemàtiques més 
habituals es troben les relacionades 
amb gent gran que viu sola i amb re-
cursos limitats, les dades de l’Obser-
vatori Social també demostren que 
hi ha altres temes que requereixen la 
intervenció municipal, com l’habitat-
ge (es van donar 169 prestacions), la 
manutenció (90 ajuts) o les despeses 
sanitàries (61 ajuts), entre d’altres. A 
aquestes prestacions, l’Ajuntament hi 
va destinar 97.475 euros.

Vetllant pels més petits
Un altre col·lectiu especialment vul-
nerable en situacions de dificultats 
econòmiques és el dels infants, per 
al qual l’Ajuntament va atorgar 481 
ajuts per a l’adquisició de llibres i 
material escolar, amb una mitjana de 
75,37 euros per infant, fet que suposa 
una xifra total de 35.770 euros. Altres 
ajudes relacionades amb l’escola-
rització són les de l’escola bressol 
municipal: se’n van atorgar 10 (per un 

U

aCTUalITaT

Personal del Servei d’Atenció Domiciliària i de l’Ajuntament amb una usuària. 
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  ESCOLARITZACIÓ

Es van destinar 
més de 42.000 
euros a beques 
per al menja-
dor

  CENTRE OBERT   

També es fa 
una tasca soci-
al i educativa 
des del lleure

  IGUALTAT   

L’any passat, 
el CIRD va 
atendre les 
consultes de 
91 dones

import de 721, 8 euros cadascuna), ja 
que la resta no complia els requisits 
establerts per accedir-hi. Els ajuts mu-
nicipals per als menjadors escolars 
(229 casos per un import de 42.594 
euros) i per als menjadors de les esco-
les bressol (10 casos per 241,5 euros) 
han estat altres prestacions atorga-

des. També es van destinar 17.111 eu-
ros per a ajuts al Fakaló (Casal d’Estiu i 
Campus Esportiu). 

Per una societat més igualitària
L’ajut i l’assistència que proporciona 
la Regidoria de Benestar Social no es 
fa únicament per als usuaris que s’hi 
adrecen directament en una situació 
d’emergència, sinó que s’estableixen 
altres vies indirectes, com ara la co-
operació amb les entitats socials, a la 
qual es van destinar 41.000 euros. 

Igualment, des de la Regidoria es 
gestiona el Centre Obert Maricel, un 
servei municipal que porta a terme 
una tasca social i educativa en l’àm-
bit del lleure. La finalitat principal 
d’aquest centre és donar suport, 
estimular i potenciar el desenvo-
lupament personal i el procés de 
socialització i integració dels infants 
i joves. El 2013, va acollir 31 infants i 
adolescents usuaris.

L’ideal de qualsevol administració 
és arribar a fer desaparèixer qualsevol 
dels conflictes que alteren el benestar 
dels seus ciutadans. Per tant, a més 
d’assegurar les necessitats bàsiques, 
també calen intervencions per as-
segurar el compliment dels drets de 
tothom. La igualtat entre els homes 
i les dones n’és un. En aquest sentit, 
l’Ajuntament va destinar, l’any 2013, 
76.832 euros al programa d’igualtat. 
El Centre d’Informació i Recursos per 
a Dones (CIRD) va atendre 91 dones, 
50 de les quals en situacions de vio-
lència masclista, que van generar 376 
atencions.

Un altre col·lectiu potencialment 
vulnerable socialment és el de les 
persones immigrades, per tot el que 
comporta arribar a un lloc nou i el 
procés d’adaptació. La Regidoria de 

Benestar Social hi va destinar 13.053 
euros. En aquest àmbit, el Servei d’As-
sessorament en Matèria d’Estrangeria 
(SAME) va atendre 308 persones.

En conjunt, les dades ofertes per 
l’Observatori Social del Masnou són 
uns indicadors eficients per mostrar 
als responsables de la gestió políti-
ca les necessitats plantejades pels 
habitants de la vila. Igualment, els 
resultats demostren l’evolució d’una 
societat en què cada dia apareixen 
situacions noves a què s’han d’anar 
adaptant tant els responsables de 
l’Administració com els mateixos 
ciutadans.  

noemí 
condeminas 
Regidora 
de Benestar Social 

Al Masnou, primer les persones. 
Aquest ha estat i és el nostre rep-
te. Cal estar al costat de qui més 
malament ho passa. Des de la 
Regidoria de Benestar Social s’es-
tudien i s’analitzen les dades de 
què disposem sobre la tasca que 
es fa per promoure la sensibilitza-
ció de tota la comunitat al voltant 
de les problemàtiques socials. 
Potenciem la coordinació entre 
l’Ajuntament i altres institucions 
que actuen en aquest camp, inter-
canviant, recollint i analitzant les 
dades que ens facilitin la detecció 
de problemàtiques col·lectives i el 
seu abordatge per incidir en les si-
tuacions de pobresa i marginació.

Catàlegs� Dossiers�
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Paper�corporatiu�
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Segells�Sobres�
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Pintor Domènech Farré, 3   08320 El Masnou   Barcelona
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AROA
PERRUQUERIA I ESTÈTICA

Fem tractaments d’estètica i perruqueria.
Queratina i Botox capil·lar.

Làser díode, mesoteràpia, infiltracions.

C/ Puerto Rico, 12 - 08320 El Masnou - Tel. 93 540 90 72
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PUnTS aPRoVaTS a la 
SESSIó ExTRaoRDInàRIa 
DEl 10 D’aBRIl

Al Ple extraordinari celebrat 
el dijous 10 d’abril de 2014, a 
la sala de sessions de l’Ajunta-
ment, s’hi van aprovar els punts 
següents:

• Resolució del recurs de reposi-
ció interposat pel Grup Munici-
pal d’ICV-EUiA a l’acord del Ple 
del 20 de febrer de 2014 relatiu a 
l’aprovació de l’expedient de con-
tractació i dels plecs de clàusules 
administratives i de prescripcions 
tècniques particulars per a l’adju-
dicació del contracte de gestió del 
servei d’escoles bressol municipals 
(LIC 1/2014). Aprovat amb els vots 
a favor de l’Equip de Govern (CiU, 
ERC-AM, 10 vots), el PP (2 vots) i el 
regidor del GIM; els vots en contra 
del PSC (4 vots) i ICV-EUiA (3 vots), 
i l’abstenció de la regidora no ads-
crita.
• Desestimació de les al·legacions 
contra l’aprovació de la modifica-
ció de la plantilla, el catàleg i la 
relació de llocs de treball, i eleva-
ció a definitiu de l’acord d’apro-
vació. La desestimació d’aquest 
punt va ser aprovada amb els 
vots a favor de l’Equip de Govern 
(CiU, ERC-AM, 10 vots), el PP (2 
vots) i el regidor del GIM, i els 
vots en contra del PSC (4 vots), 
ICV-EUiA (3 vots) i la regidora no 
adscrita.

PUnTS aPRoVaTS a 
la SESSIó DEl 24 D’aBRIl

Al Ple celebrat el dijous 24 d’abril 
de 2014, a la sala de sessions de 
l’Ajuntament, s’hi van aprovar els 
punts següents:

• Aprovació inicial de la modificació 
de l’Ordenança municipal regulado-
ra de la venda no sedentària al mer-
cat setmanal del Masnou. Aprovada 
per unanimitat.
• Aprovació de la continuïtat del 
servei de recollida de residus, neteja 
viària, passeig Marítim i platges del 
terme municipal del Masnou. El Grup 
Municipal del PSC-PM va sol·licitar 
la retirada d’aquest punt, fet que 
va rebre els vots a favor del PSC-PM 
(4 vots) i ICV-EUiA (3 vots), ja que la 
resta de forces polítiques i la regido-
ra no adscrita van votar-hi en contra 
(13 vots). El punt va ser aprovat amb 
els vots de l’Equip de Govern (CiU, 
ERC-AM, 10 vots), el regidor del GIM i 
la regidora no adscrita; en contra, del 
PSC-PM (4 vots) i ICV-EUiA (3 vots), i 
l’abstenció del PP (1 vot en absència 
d’un dels regidors).
• Es va explicar l’informe correspo-
nent al primer trimestre de l’any 
2014 sobre compliment dels termi-
nis de pagament de les obligacions 
pendents, emès conforme a allò 
establert per l’article 4 de la Llei 
15/2010, de 5 de juliol.
• Es va donar compte del Decret 
d’aprovació del marc pressupostari 
2014-2017.

• Expedient de modificació del pres-
supost 7/2014, per crèdit extraordi-
nari. El punt va ser aprovat amb els 
vots de l’Equip de Govern (CiU, ERC-
AM, 10 vots), el PP (1 vot), el regidor 
del GIM i la regidora no adscrita, i 
en contra, del PSC-PM (4 vots) i ICV-
EUiA (3 vots).
• Expedient de modificació del pres-
supost 8/2014, per crèdit extraordi-
nari. El Grup Municipal d’ICV-EUiA va 
sol·licitar la retirada d’aquest punt, 
fet que va rebre els vots a favor del 
PSC-PM, ICV-EUiA, el GIM i la regidora 
no adscrita, i en contra, de l’Equip de 
Govern (CiU, ERC-AM) i el PP. El punt 
va ser aprovat amb els vots de l’Equip 
de Govern (CiU, ERC-AM, 10 vots) i el 
PP (1 vot), i en contra, del PSC-PM (4 
vots), ICV-EUiA (3 vots), del regidor 
del GIM i de la regidora no adscrita.

Mocions
• Moció presentada pel Grup Mu-
nicipal Socialista PSC-PM sobre 
pobresa energètica amb esmenes 
incorporades dels grups municipals 
d’ICV-EUiA, CiU i ERC-AM. La moció 
va ser aprovada amb els vots a favor 
de totes les forces polítiques i la re-
gidora no adscrita (19 vots) excepte 
l’abstenció del PP (1 vot).
• Moció presentada pel Grup Muni-
cipal d’ICV-EUiA per rebutjar les in-
terlocutòries del TSJC en contra de 
la immersió lingüística a les escoles. 
La moció va ser aprovada amb els 
vots a favor de l’Equip de Govern 
(CiU, ERC-AM, 10 vots), PSC-PM (4 
vots), ICV-EUiA (3 vots) i la regidora 

no adscrita, i en contra, del PP (1 vot) 
i del regidor del GIM.
• Moció presentada pel Grup Muni-
cipal d’ICV-EUiA per rebutjar l’apro-
vació del Pla de conca de l’Ebre pel 
Govern de l’Estat. La moció va ser 
aprovada amb els vots a favor de 
l’Equip de Govern (CiU, ERC-AM, 
10 vots), PSC-PM (4 vots) i ICV-EUiA 
(3 vots); en contra, del PP (1 vot), i 
l’abstenció del regidor del GIM i de 
la regidora no adscrita.
En finalitzar el Ple, l’alcalde, Pere Pa-
rés, en nom del consistori, va llegir 
la declaració de la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya i de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques 
sobre el 35è aniversari dels ajunta-
ments democràtics, a la qual s’havia 
adherit l’Ajuntament del Masnou.  

Ple extraordinari per desig-
nar els membres de les me-
ses electorals a les eleccions 
al Parlament Europeu
En compliment del que assenyala 
el Reial decret 213/2014, de 31 de 
març, pel qual es convoquen elec-
cions de diputats al Parlament Eu-
ropeu, es va fer una sessió extraor-
dinària del Ple el 28 d’abril a la sala 
de sessions de la casa consistorial, 
amb un únic punt a l’ordre del dia: 
el sorteig per a la designació dels 
membres que havien de compon-
dre les meses electorals a les elec-
cions al Parlament Europeu 2014.

PLENS DEL MES D’ABRIL
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InSTITUCIonal

www.diagodent.com
Clínica Dental

Vàlida fins al 31 de juliol

PROMOCIÓ PER INAUGURACIÓ DE LA NOVA
CLÍNICA DENTAL DIAGODENT A PREMIÀ DE DALT:

Visita + higiene dental gratuïtes!

EL MASNOU
Av. Joan XXIII, 110, baixos 

08320 El Masnou
(Barcelona)

Tel. 93 540 26 25

Les Teixidores, 1, local 20
08338 Premià de Dalt

(Barcelona)

PREMIÀ DE DALT

Tel. 93 751 47 74

CLÍNIQUES DIAGODENT

Visita’ns al Facebook

www.diagodent.com

1 hora de pàrquing
GRATIS al Sorli.



PUnTS aPRoVaTS al PlE 
DEl MaIg

A la sessió ordinària del Ple, cele-
brada el 22 de maig, es va fer un 
minut de silenci en record de la 
presidenta de la Diputació de Lleó, 
Isabel Carrasco, assassinada el 12 
de maig. S’hi van aprovar els punts 
següents:

• Nominació d’una sala de la Casa de 
Cultura amb el nom de Pere Pujadas 
i Roig. El punt va ser retirat de l’ordre 
del dia. El Grup Municipal del PSC va 
demanar-ho, i la proposta va rebre 
els vots a favor dels grups municipals 
del PSC (4 vots), ICV-EUiA (3 vots), PP 
(2 vots), GIM (1 vot) i la regidora no 
adscrita. L’Equip de Govern (CiU i ERC-
AM, 10 vots) hi va votar en contra. 
• Aprovació de la massa salarial del 
personal laboral. El Grup Municipal 
d’ICV-EUiA va demanar empara a l’Al-
caldia perquè es retirés el punt, però 

l’alcalde va decidir que fos el Ple qui 
ho decidís mitjançant el seu vot. Da-
vant aquesta resposta, ICV-EUiA es va 
voler absentar de la votació d’aquest 
punt i del punt 7 de l’ordre del dia. La 
votació del punt va obtenir els vots 
a favor de l’Equip de Govern (CiU i 
ERC-AM, 10 vots), del PP (2 vots) i del 
regidor del GIM, i l’abstenció del PSC 
(4 vots) i de la regidora no adscrita, 
amb l’absència del Grup Municipal 
d’ICV-EUiA.
• Adequació retributiva del perso-
nal eventual. La votació del punt va 
obtenir els vots a favor de l’Equip de 
Govern (CiU i ERC-AM, 10 vots), del PP 
(2 vots) i del regidor del GIM, i l’abs-
tenció del PSC (4 vots) i de la regidora 
no adscrita, amb l’absència del Grup 
Municipal d’ICV-EUiA.
• Nova notificació en relació amb l’ex-
tinció del Consorci del Govern Territo-
rial de Salut del Barcelonès Nord i el 
Baix Maresme. El consistori en resta 
assabentat.

• Aprovació inicial de la modificació 
puntual del Pla general d’ordenació 
del Masnou de delimitació de la zona 
portuària. El punt es va aprovar amb 
els vots a favor de l’Equip de Govern 
(CiU i ERC-AM, 10 vots), del PP (2 
vots), del regidor del GIM i de la re-
gidora no adscrita, i el vot en contra 
del PSC (4 vots) i d’ICV-EUiA (3 vots).
• Aprovació del conveni tipus sobre 
l’assumpció de funcions d’assistència 
en la gestió econòmica local (ASGEL) 
per la Diputació de Barcelona i del 
protocol d’execució. Aprovat per 
unanimitat.

Mocions
• Moció presentada pels grups mu-
nicipals de CiU i ERC-AM en suport a 
les accions de l’ADDFEM envers la Llei 
d’accés al medi natural. El Grup Mu-
nicipal d’ICV-EUiA va demanar que la 
moció passés a Comissió Informativa 
per poder-ne millorar la redacció, pro-
posta que va ser rebutjada. Es va votar 

la moció tal com havia estat presenta-
da i va ser aprovada per unanimitat.
• Moció presentada pel Grup Munici-
pal de CiU a favor de facilitar als ajun-
taments la neteja de solars i d’obres 
abandonades. El Grup Municipal 
d’ICV-EUiA va demanar que la moció 
passés a Comissió Informativa, però 
el regidor que presentava la moció, 
Eduard Garcia, va proposar-hi una 
esmena, que va ser acceptada per 
ICV-EUiA, amb la qual cosa es va sot-
metre a votació. La moció, finalment, 
va ser aprovada amb els vots a favor 
de tots els grups municipals, excepte 
el PP (2 vots), que es va abstenir, i de 
la regidora no adscrita.

En el torn de les intervencions del 
públic, es va parlar sobre la tasca de 
la Comissió d’Honors i Distincions, de 
la relació de l’Ajuntament amb la ins-
pecció d’Ensenyament i de la moció 
aprovada que l’ADDFEM havia propo-
sat al Grup Municipal de CiU.  

Esquerra Republicana-Nova Esquerra Catalana va ser la formació més 
votada al Masnou, amb 2.515 vots, a les eleccions al Parlament Europeu 
celebrades el diumenge 25 de maig. Per sota va quedar Convergència i 
Unió-Coalició per Europa, amb 2.359 vots. La tercera força més votada 
va ser Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, amb 
1.037 vots; la quarta, el Partit dels Socialistes de Catalunya, amb 811 
vots; i la cinquena, el Partit Popular, amb 786 vots. La segueixen Ciuta-
dans-Partido de la Ciudadanía, amb 426 vots, i Podemos-Podem, amb 
375 vots. La participació durant tota la jornada va ser del 52,33% de les 
17.412 persones que estaven cridades a les urnes, amb una abstenció 
del 47,67%, 140 vots en blanc i 78 vots nuls. A la pàgina web municipal  
www.elmasnou.cat se’n poden consultar tots els resultats.  

PLE DEL MES DE MAIG

Resultat de les eleccions al Parlament Europeu 2014
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oferta 
especial
material 
gratuït

Selecció de vins, caves, licors, 
cerveses, pizzes artesanes, 
embotits, xocolates, alimentació 
gourmet en general i utensilis

Informa’t de totes les degustacions, tasts i cursos 
al nostre web, o a través de Facebook

Recorda: cada cap de setmana, tastet dels nostres productes

Passeig Roman Fabra, 25 - El Masnou - Tel. 93 178 22 97
info@elrebostdelsentits.com - www.elrebostdelsentits.com

ERC-NECat
-EPDD

27,83

10,39

26,10

11,47

27,74

7,14
8,97 8,70

4,71 4,15
1,55

28,53

16,72

CiU ICV-EUiA PSC-PSOE PP C’S Podemos V. Blanc

3,89

0,00,0

Participació: 52,33%     Cens: 17.412EL MASNOU Votants: 9.112
Vots nuls: 78
Vots vàlids: 9.034

Eleccions al parlament Europeu
25/05/2014 (% vots)
Dades anterios 07/06/2009 (E)



EL MASNOU VIU    MAIG 20148

el centre d’empreses casa del marquès 
entra en funcionament el 2 de juny

l Centre d’Empreses Casa 
del Marquès, un dels pro-
jectes municipals més am-
biciosos dels darrers anys, 

entra en funcionament el proper 
2 de juny. L’equipament comença 
a funcionar donant allotjament a 
onze empreses. El dia 31 de maig, 
el conseller d’Empresa i Ocupació 
del Govern inaugurarà aquest espai 
durant una visita oficial, a la qual se-
guirà una jornada de portes obertes 
per a tota la població de 18 a 20 h. 
Aquesta serà l’oportunitat per co-
nèixer un equipament emblemàtic, 
no només pel valor patrimonial de 
l’edifici, sinó també per la impor-
tància que vol adquirir en l’activitat 
econòmica i empresarial de la vila. 
Els professionals d’aquest àmbit i 
les persones interessades van poder 
visitar el Centre durant les jornades 
de portes obertes programades el 4 
i el 29 d’abril.

En una època de dificultats 
econòmiques com la que s’ha 
viscut els darrers anys, el Centre 
d’Empreses Casa del Marquès ha 
esdevingut el símbol de tots els 
esforços de l’Ajuntament i d’altres 
viles que s’han afegit al projecte, 
com ara Alella i Teià, per dinamitzar, 
promoure i enfortir el teixit empre-
sarial del territori. Per aquest motiu, 

l’equipament vol esdevenir un punt 
de referència per proporcionar els 
recursos i el suport necessari a les 
persones emprenedores que volen 
engegar el seu projecte empresarial 
o que ja en tenen un. A més d’oferir 
el servei d’allotjament en les vari-
ants de despatxos, coworking i do-
miciliació, també es posen a l’abast 
dels usuaris altres recursos, com ara 
formació; informació sobre subven-
cions, ajuts i campanyes de suport 
de les diferents administracions; 
acompanyament en el desenvolu-
pament dels projectes empresari-
als; organització d’esdeveniments 
dinamitzadors del teixit productiu; 
cessió de sales de reunió i aules de 
formació, i altres serveis en línia a 
través del portal web de la Casa 
del Marquès. Per poder oferir de la 
manera més efectiva tots aquests 
serveis, el Centre d’Empreses tam-
bé acollirà el Servei de Creació i 
Consolidació d’Empreses de la Re-
gidoria de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament del Masnou.

El projecte ha obtingut el finan-
çament dels fons FEDER i de la Dipu-
tació de Barcelona, i també ha rebut 
el suport dels ajuntaments d’Alella i 
de Teià, que han signat els convenis 
de col·laboració corresponents amb 
el del Masnou.  

E
El 31 de maig, hi haurà una jornada de portes obertes
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PRoMoCIó EConÒMICa

Vine a proVar la noVa carta d’hambur-
gueses gastronòmiques i gintònics, 
tots els dilluns i dimarts a la nit.

C/ Roger de Flor, 43 - El Masnou
(a 50 m de l’Edifici Centre) 

Tel. 93 555 01 88
info@restauranteorfila.es

www.restauranteorfila.es

Menú Burger 
& Gintònic

18 €

Menú nITS 
I CAP De SeTMAnA

24 €

Menú TAPeS
DiJOUS nit

12 €

A méS Del menú DiAri i lA cArtA tAmbé t’Oferim:

L’equipament ofereix diversos serveis, com allotjament, formació 
i informació, entre d’altres.
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la fira comercial i Gastronòmica 
continua creixent

edició de la Fira Comercial 
i Gastronòmica d’enguany 
va demostrar la idoneïtat 
del port esportiu com a 

ubicació, i que el comerç i la res-
tauració del municipi tenen molts 
recursos per fer més estreta la seva 
relació amb la ciutadania. Durant tot 
el cap de setmana del 17 i el 18 de 
maig, la Fira va rebre un bon nombre 
de visitants, que van poder conèixer 
les característiques i els productes 
dels comerciants i restauradors de la 
vila i els voltants. Els organitzadors, la 
Federació del Comerç, la Indústria i el 
Turisme del Masnou i l’Ajuntament, 
van fer una valoració molt positiva 
d’aquest esdeveniment.

Entre les millores respecte de 
l’edició de l’any passat, cal destacar 
l’augment d’expositors: un total de 
80 estands que acollien 67 comerços 
diferents, la majoria del Masnou. 
Quant a la restauració, hi van par-
ticipar 8 restaurants i 5 parades del 

Mercat Municipal, que oferien la 
possibilitat de degustar, per 9 euros, 
un menú de 2 plats, un refresc i unes 
postres. Aproximadament se’n van 
vendre 1.300 tiquets.

La inauguració oficial de la Fira es 
va fer el dissabte 17 al migdia, amb la 
presència del diputat de Comerç de 
la Diputació de Barcelona, Jordi Subi-
rana, acompanyat del primer tinent 
d’alcalde, Jaume Oliveras, el regidor 
de Promoció Econòmica, Quim Fà-
bregas, i una àmplia representació 
del consistori masnoví. La passejada 
inaugural de les autoritats va finalit-
zar amb una copa de vi DO Alella.

A més de l’exposició de produc-
tes i serveis, s’hi van dur a terme di-
verses activitats infantils i d’animació. 
Igualment ben rebuda va ser l’acti-
vitat que proposava sortides amb 
vaixell, promogudes des de l’escola 
de vela. 

Per als comerços, industrials i res-
tauradors que hi van participar, la Fe-

l’

Durant el cap de setmana del 17 i el 18 de maig, es va poder gaudir de l’oferta 
dels establiments de la vila i de diverses activitats
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deració del Comerç va organitzar un 
concurs del millor estand engalanat i 
el guanyador va resultar l’envelat de 
Teràpies Naturals Carme Rigat, que 
va ser premiat amb l’abonament de 
l’estand. També es va organitzar un 
sorteig en el marc de la promoció 
del portal comercial www.elmasno-
uactiu.cat, amb premis que incloïen 
una vintena de productes i serveis 
dels establiments del municipi entre 
les persones que visitessin el portal 
durant la Fira.  

Quim fàbregas
Regidor de Promoció
Econòmica 

La Fira ha estat un gran èxit d’assis-
tència i han estat molts els ciutadans 
que s’hi han acostat per gaudir-ne. 
Aquest any, s’ha incrementat el 
nombre de comerços del Masnou i 
els nostres comerciants han valorat 
molt positivament aquesta parti-
cipació, ja que, a part de poder-hi 
vendre els seus productes, la Fira 
els ha servit per donar-se a conèixer 
a molta gent del Masnou i la rodalia. 
La incorporació del sector gastronò-
mic, que ja es va fer a l’edició de l’any 
passat, ha fet més atractiva la Fira i 
crec que és un dels sectors que cal 
potenciar. Finalment, vull agrair a 
tots els departaments de l’Ajunta-
ment la seva col·laboració en l’or-
ganització d’aquest esdeveniment i 
també a totes les entitats que l’han 
fet possible, des de la Federació del 
Comerç (organitzadora de la Fira) 
fins a l’Associació de Comerciants 
del Port i Promociones Portuarias, 
empresa gestora del port esportiu, 
sense la qual no seria possible cele-
brar la Fira en el marc incomparable 
del port del Masnou.

  EXPOSITORS   

A la Fira, hi van 
participar 67 
comerços, 8 
restaurants i 
5 parades del 
Mercat Muni-
cipal

  ACTIVITATS  

Les propostes 
dels establi-
ments es van 
completar amb 
diverses activi-
tats culturals i 
de lleure

Una àmplia representació municipal va assistir a la inauguració de la Fira.
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Desviaments i reorde-
nació del trànsit del 
carrer de Sant Miquel, 
al tram entre Cristòfor 
Colom i Romà Fabra, 
per reparació del 
clavegueram

es del dilluns 5 de maig, durant un període 
aproximat d’un mes i com a conseqüència de les 
obres de reparació del clavegueram, està tallat el 

trànsit del carrer de Sant Miquel, en el tram comprès en-
tre els carrers de Romà Fabra i Cristòfor Colom. Durant 
els treballs de reparació, és prohibit l’estacionament de 
vehicles a tots dos costats del carrer de Sant Miquel, des 
de Romà Fabra fins al número 48.  

Els veïns residents en el tram afectat pel tall poden 
accedir als seus guals des del carrer de Cristòfor Colom, 
en sentit contrari a l’habitual. L’Ajuntament els demana 
precaució per evitar incidents, ja que, fins a la finalitza-
ció de les obres, el tram afectat serà de doble sentit de 
circulació per facilitar l’entrada i la sortida dels vehicles 
dels residents. 

D
Ajuntament ha portat a ter-
me una sèrie de treballs per 
ordenar la zona d’estaciona-
ment i millorar la mobilitat 

al carrer de Terol. En concret, se n’ha 
regulat la zona d’aparcament, amb 
una part central en una línia d’estaci-
onament en bateria. Aquest canvi ha 
permès, d’una banda, guanyar set pla-
ces d’estacionament per a turismes i 
condicionar un pas de vianants al mig 
de carrer. Així es faciliten els desplaça-
ments dels vianants entre les dues vo-
reres, ja que fins ara només hi havia els 
passos de vianants de les cantonades.

D’altra banda, en haver fet més 
estrets els carrils de circulació dels 
vehicles, s’aconsegueix disminuir-ne 
la velocitat i, per tant, es redueix la 
perillositat per a vianants i per als ma-
teixos conductors. També s’evita l’es-
tacionament en doble fila. A més, s’ha 
aprofitat per reubicar una plaça que 

hi havia per a persones amb mobili-
tat reduïda i canviar de lloc diversos 
contenidors de recollida de residus, la 
qual cosa ha permès guanyar alguna 
plaça més d’estacionament.

Finalment, s’ha aprofitat aquesta 
intervenció per instal·lar-hi mobiliari 
urbà, com papereres i bancs, per do-
nar més protagonisme als vianants 
i crear petits espais de relació en els 
llocs on les voreres són més amples, 
com és el cas del tram del davant dels 
edificis del mig del carrer de Montser-
rat Roig i de l’illa del costat d’aquesta 
via. Al mateix temps, aquest mobiliari, 
situat estratègicament, serveix per 
evitar l’estacionament sobre la vorera 
que es produïa habitualment.

En la planificació i l’execució 
d’aquesta actuació, hi han participat 
diversos departaments de l’Ajunta-
ment: Mobilitat, Urbanisme, Manteni-
ment i Seguretat Ciutadana.  

l’

millora de la mobilitat 
al carrer de Terol
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Se n’ha regulat la zona 
d’aparcament i s’hi ha 
instal·lat mobiliari urbà. 

És previst que els treballs finalitzin a primers de juny.

- Hostaleria, empresa i particulars
- Filtres i neveres americanes
- Entrega de sal a domicili
- Descalcificadors
- Osmosi inversa

Mossèn Jacint Verdaguer, 49 - El Masnou     
TEL. OFICINA: 93 540 74 07            SERVEI TÈCNIC: 902 931 261

BEN
TECHNOLOGY

SERVEI TÈCNIC DE DEPURADORES D’AIGUA
Reparació i manteniment de totes les marques

22 anys al vostre servei
Almeria, 31 - Tel. 93 540 34 85 - El Masnou
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a II Jornada d’Entitats, or-
ganitzada per la Regidoria 
de Participació Ciutadana, 
enguany es durà a terme el 

diumenge 8 de juny a l’equipament 
cívic Els Vienesos. De la mateixa 
manera que a l’edició del 2013, la ce-
lebració s’estructura sobre tres eixos 
principals. D’una banda, la mostra 
d’entitats, on els participants poden 
muntar una petita parada, al final 
del carrer de la Segarra i en una part 

del carrer de la Pollacra Goleta Cons-
tança, per mostrar la seva activitat a 
les persones visitants i fer-ne difusió. 
L’horari de la mostra serà de 10 a 14 h.

L’altre bloc que dóna forma a la 
Jornada són les activitats que les 
diferents associacions proposen, i 
que es podran fer o bé a la mateixa 
parada o al petit escenari que es 
muntarà al voltant d’Els Vienesos. 
Finalment, entre les 14 i les 17 h, es 
durà a terme el dinar de germanor. 

Les entitats que hi vulguin participar 
han de confirmar-hi la seva partici-
pació a la Regidoria de Participació 
Ciutadana abans del dia 30 de maig.

La primera edició es va celebrar 
el diumenge 26 de maig i s’hi van 
apuntar una quarantena d’entitats, 
que van mostrar la seva activitat a 
la resta d’associacions que actuen al 
municipi i a la població en general. 
A més a més, també s’hi van dur a 
terme diverses actuacions i activi-
tats proposades per entitats com la 
Colla Bastonera Ple de Cops, la Colla 
de Gegants, el Centre Cultural Luz 
del Alba, Anacrusa, Cistella Verda i 
el Banc del Temps, que van omplir 
de visitants l’entorn de l’equipament 
municipal. 

l

la ii Jornada d’entitats se celebrarà el 8 de juny
L’èxit de la primera edició fa esperar molta participació en aquesta festa 
al voltant de les associacions de la vila

Jaume oliveras
Regidor 
de Participació 
Ciutadana

Després de l’èxit de l’any passat, es-
perem que enguany consolidem la 
Jornada d’Entitats del Masnou com 
a mostra de la vitalitat associativa 
del municipi. L’equipament cívic Els 
Vienesos és ja un punt de referència 
al Masnou.

A l’edició anterior de la jornada hi van participar una quarantena d’entitats.
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  MOSTRA   

Les entitats 
muntaran 
parades per 
mostrar la seva 
activitat als 
visitants

C/ Navarra, 76, cantonada Cristòfol Colom - 08320 El Masnou
Tel. 93 540 40 04 - Mòbil 627 21 23 16
http://facebook.com/fruittistavero

Servei A DOmicili

verdures del maresme,
del pagès a casa

tenim pa de baguet

SERVEIS CONCERTATS:
Aeroport, estAció de sAnts, Bcn, 
Altres. es pot reservAr el servei. 
pAQUeteriA, serveis MÈdics, etc.
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•	 Matrícula	per	al	Fakaló,	
 del 29 de maig al 5 de juny.

•	 Preinscripció	al	Centre	de	Forma-
ció	de	Persones	Adultes	(CFPAM),	
del 23 de juny a l’1 de juliol.

•	 Matrícula	per	a	alumnes	del	
CFPAM,	del	7	a	l’11	de	juliol.

•	 El	17	de	juny	es	donaran	cites	
per	a	la	renovació	del	DNI,	que	
es	farà	el	dia	26	del	mateix	mes	
a	Els	Vienesos	(La	Segarra,	12).

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

arriba la calor, 
torna el mosquit tigre

nguany es compleixen deu 
anys des que el mosquit tigre 
es va detectar a Catalunya 
per primera vegada –en con-

cret va ser l’any 2004, a Sant Cugat del 
Vallès. Se n’estima l’arribada uns tres 
anys abans i, ara per ara, es desconeix 
tant l’origen de la infestació com la via 
d’entrada. Des d’aleshores, aquesta 
espècie ha continuat expandint-se en 
diferents indrets de Catalunya, entre 
els quals es troba el Masnou. Des que 
es va detectar al municipi, l’Ajunta-
ment ha realitzat nombroses actuaci-
ons emmarcades en l’anomenat Pla 
integral de control del mosquit tigre, 
un pla amb tres línies d’actuació: la 
promoció, la protecció i la inspecció. 
Alhora, la col·laboració de la ciutada-
nia ha estat molt important perquè 
no proliferi aquest insecte. 

El període d’activitat del mosquit 
tigre a Catalunya comprèn des del 
mes de maig fins al mes de novembre. 

Diversos treballs han indicat que el 
factor limitant és la temperatura, atès 
que una temperatura inferior als 10 ºC 
atura el cicle biològic de l’espècie. Per 
aquest motiu, entrats al mes de maig, 
s’han de començar a prendre les me-
sures de prevenció de cada any. 

E
Enguany es compleixen deu anys de la detecció d’aquesta espècie a Catalunya

CoMUnITaT

mesures de prevenció:
•	Dipòsits	d’aigua:	Mantingueu-los ben tapats.
•	Horts:	Eviteu tenir-hi recipients que acumulin aigua. Si utilitzeu 

bidons per recollir aigua de pluja, buideu-los un o dos cops per 
setmana i, si són plens, mantingueu-los tancats.

•	Cementiri:	Ompliu de sorra els gots de plàstic emprats per 
dipositar-hi flor seca o artificial per evitar que hi quedi aigua 
acumulada i, si no els utilitzeu, retireu-los.

•	Jardins	i	patis:	Eviteu l’acumulació d’aigua en els plats de 
sota els testos, canvieu setmanalment l’aigua dels animals, 
mantingueu netes les piscines, buideu les basses o les fonts or-
namentals amb aigua estancada, elimineu o poseu sota cobert 
els pneumàtics. Quan marxeu de vacances, cal retirar del jardí, 
pati, etc., els objectes que puguin acumular aigua (joguines, 
cendrers, plats de sota els testos, galledes…).

ferran flo
Regidor 
de Salut Pública

Vull  agrair  especialment la 
col·laboració dels masnovins i 
masnovines en la lluita contra 
aquest insecte, ja que, gràcies al 
treball conjunt de l’Ajuntament 
i la ciutadania, hem aconseguit 
mantenir-lo a ratlla. Us animo 
a seguir prenent les mesures 
de control difoses i a continu-
ar contactant amb el Departa-
ment de Salut Pública per tal 
de mantenir-nos informats dels 
possibles nous punts de cria que 
puguin aparèixer. 
Fem salut!

Durant els primers mesos del 2014, s’han 
fet treballs de manteniment i reparacions 
a totes les àrees de joc del municipi i s’han 
renovat els elements lúdics de l’àrea de jocs 
de Lluís Companys. Principalment, aques-
tes tasques han consistit a restituir peces 
trencades, deteriorades o absents, lubricar 
coixinets o reajustar peces d’unió. L’objectiu 
d’aquests treballs ha estat l’adaptació a la 
normativa europea pel que fa a les àrees de 
joc infantils. Igualment, s’ha renovat l’àrea 
de joc dels jardins de Lluís Companys. Atesa 
la reduïda superfície d’aquesta zona de jocs 
infantils, es va creure adient que fos desti-
nada al grup de menys edat, d’1 a 6 anys.

les àrees de joc de la vila ja estan 
a punt per al bon temps
L’objectiu de la intervenció era l’adaptació a la normativa europea vigent

A
JU

N
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Una de les àrees de jocs, a punt per als visitants. 

  QUAN?  

El període 
d’activitat va 
del maig al 
novembre
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educació musical per a totes 
les edats a l’emUmm

Escola Municipal de Músi-
ca del Masnou (EMUMM) 
és un servei públic que 
s’adreça a tota la població, 

sense límit d’edat, per tal d’oferir 
espais de formació pràctica en l’àm-
bit de l’educació musical. Des de la 
seva posada en funcionament, el 
curs 2009-2010, aquest servei mu-
nicipal ha vist augmentada la seva 
ocupació i ha passat d’una trentena 
d’alumnes el primer curs a més d’un 
centenar l’últim. Les preinscripcions 
es faran fins al 22 de maig i ara el 
calendari de matriculació segueix el 
seu curs.

Els instruments que poden 
aprendre a tocar els alumnes del 
centre són: el violí, el violoncel, el 
contrabaix, el clarinet, el saxo, la 
flauta travessera, el piano, la guitar-
ra i, a més, s’hi pot fer cant. L’equip 

de professors del centre són titulats 
superiors de música en diverses 
especialitats, com interpretació, 
pedagogia general i instrument. 
Enguany, la cooperativa Musicop, 
SCCL, porta la gestió de l’escola.

L’EMUMM participa sovint en els 
actes del municipi i n’organitza de 
nous, com a agent dinamitzador i 
cultural del poble. El proper concert 
serà el 21 de juny, amb motiu de la 
commemoració del Dia de la Músi-
ca, a Ca n’Humet. 

L’Escola ofereix diversos progra-
mes formatius adreçats a franges 
d’edat i interessos diferents: Sensibi-
lització, en què s’inicien els alumnes 
amb 3 anys; Iniciació (a partir de 4 
anys); Formació bàsica (a partir de 
7 anys); Conjunta’t (a partir de 10 
anys) i formació d’adults (a partir de 
18 anys).  

l’

Procés d’admissió per al curs 2014-2015 de les escoles bressol, el CFPAM i l’EMUMM

EnSEnYaMEnT

Escola de Música Municipal del Masnou 
(EMUMM)
Publicació de les llistes baremades provisionals: 29 de maig.
Termini per presentar al·legacions: 5 de juny.
Publicació de les llistes baremades definitives: 10 de juny.
Sorteig públic de desempat: 12 de juny.
Publicació de les llistes d’admesos: 17 de juny.
Matrícula d’alumnes admesos: 19 i 26 de juny i 1 de juliol.
Inici del període de matrícula viva (segons les places vacants 
disponibles): a partir del 2 de setembre.

Escoles bressol
Publicació de les llistes baremades provisionals: 27 de maig. 
Termini per presentar al·legacions: 28, 29 i 30 de maig.
Publicació de les llistes baremades definitives: 2 de juny. 
Sorteig públic de desempat: 2 de juny, a les 18 h, a la sala de 
plens de Ajuntament).
Publicació del llistat d’admesos: 5 de juny. 
Matrícula d’alumnes admesos: del 10 al 13 de juny.

Centre de Formació de Persones adultes 
del Masnou (CFPaM)
Ja està publicada l’oferta d’ensenyaments.
Reunió informativa: 16 de juny a les 19 h, a Els Vienesos.
Sol·licitud de continuïtat dels alumnes del centre: del 9 al 12 
de juny. 
Matrícula dels alumnes propis del centre: del 7 a l’11 de juliol. 
Publicació de l’oferta de places: 19 de juny.
Preinscripció dels nous alumnes: del 23 de juny a l’1 de juliol. 
Proves de nivell: 2 i 3 de juliol. 
Publicació de la llista provisional de sol·licituds amb barem: 7 
de juliol. 
Termini per presentar al·legacions: 7 i 8 de juliol. 
Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds: 9 de 
juliol, a les 16 h, a Els Vienesos. El resultat es difondrà a partir de 
les 20 h al plafó del CFPAM. 
Publicació de la llista de sol·licituds amb barem definitiu orde-
nades: 10 de juliol.
Publicació, per activitats, de les llistes d’admesos i exclosos, i 
llista d’espera: 11 de juliol. 
Matrícula dels alumnes admesos: del 2 al 8 de setembre, ambdós 
inclosos.
A partir del 9 de setembre a les 18 h, si queden vacants, un cop 
finalitzada la matrícula dels alumnes assignats en la preins-
cripció, es matricularan els alumnes de la llista d’espera o les 
persones que, en no haver-hi llista d’espera, ho sol·licitin (per 
ordre d’arribada). 

Si voleu conèixer més l’EMUMM, visiteu-ne la pàgina web: www.emumm.cat.

G
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arriba la calor, 
torna el mosquit tigre
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La casa de la fusta
Projectes i reformes d’habitatges i locals comercials

c/ Almeria, 25 · el masnou · tel./fax 93 555 86 91
lacasadelafusta@lacasadelafusta.es · www.lacasadelafusta.es

Cuines · Banys · Armaris · Vestidors · Parquets · Encadellats
Portes d’interiors · Portes blindades · Mobiliari a mida

tOt tiPUS De trebAllS De fUStA
DISSENy 

D’INTERIORS 

I REfORmES

Tots els tractaments 
i les últimes tecnologies

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

Odontologia
· Ortodòncia
· Odontologia conservadora
· Endodòncia
· Periodòncia
· Estètica dental
· Pròtesis dentals
· Implants dentals
· Odontopediatria
· TAC dental
(Finançament a 12 mesos sense interessos)

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

10 % 
de descompte en 

el primer tractament 
presentant aquest 

anunci.

El pèl per a qui el vulgui
i el sol per a tothom

El pèl per a qui el vulgui
i el sol per a tothom

www.nomasvello.esNo+Vello El Masnou
C/ Navarra, 46
Tel. 93 540 54 45

PROVA
GRATUÏTA

La fotodepilació  
més segura també  
en pells bronzejades.
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InFànCIa I JoVEnTUT

Segueix-nos al Facebook de la Regidoria d’Infància per estar al dia de tot allò relacionat amb els infants de la vila.                 “Regidoria Infància”

Torna el taller de cuina 
sense pares

l 10 de juliol a la tarda tindrà lloc, al Centre de 
Participació Juvenil Ca n’Humet, el taller de cuina 
sense pares. En aquest taller, adreçat a joves a 

partir de 14 anys, s’aprendrà a cuinar un menú de diver-
sos plats senzills i saludables. Les places són limitades 
i les inscripcions es faran al mateix lloc de realització 
de l’activitat a partir del dilluns 16 de juny en horari de 
l’equipament (de dilluns a divendres, de 17 a 21.30 h, i 
els dissabtes, d’11 a 14 h i de 17 a 22 h). 

El taller està organitzat per la Regidoria de Salut Pú-
blica i la Regidoria de Joventut amb la col·laboració de 
la Diputació de Barcelona. Per a més informació, podeu 
trucar al telèfon 93 540 32 0 o enviar un correu electrò-
nic a canhumet@elmasnou.cat. 

E

a és obert el termini per par-
ticipar en la desena edició 
del Concurs de Música Jove, 
adreçat a tots els joves músics, 

grups o solistes que tinguin entre 16 
i 20 anys (categoria A) o entre 21 i 30 
anys (categoria B). Les inscripcions es 
poden fer fins al 27 de juny als punts 
d’informació juvenil d’Alella, Cabrils, el 
Masnou, Montgat i Vilassar de Mar (al 
Punt d’Informació Juvenil Ca n’Humet 
en el cas del Masnou). Els plans locals 
de joventut d’aquestes poblacions 
engeguen una nova edició d’aquesta 
convocatòria amb la intenció de donar 
suport i promocionar els grups locals 
de música jove. Enguany, el Masnou 
n’és el municipi organitzador.

Durant la fase d’inscripció, tots els 
grups podran participar en un taller 
d’introducció a la indústria musical i 
se’ls facilitaran les eines bàsiques per 
poder accedir al món de la música des 
de diferents vessants: plataformes di-
gitals, entitats de gestió musical, drets 
d’autor, managements, discogràfiques, 
sales de concert, aspectes tècnics, etc.

La preselecció serà a càrrec d’un 
jurat especialitzat, que valorarà les 
cançons presentades pels grups i 
seleccionarà fins a un màxim de tres 
grups, tant de la categoria A com de la 
categoria B, que passaran directament 
a la fase final. Els noms dels grups 
preseleccionats es faran públics l’1 de 
juliol i els grups finalistes, l’11 de juliol.

Final en directe 
Els grups o solistes finalistes de cada 
categoria actuaran el dia 26 de juliol en 
un concert en directe i el jurat decidirà 

el grup o solista guanyador de cada ca-
tegoria a partir de la valoració d’aques-
ta actuació i, al final de les actuacions 
de cada categoria, es farà públic el ve-
redicte d’aquella mateixa categoria.

Els guanyadors del grup A obtin-
dran la gravació de dues cançons sota 
la supervisió d’un productor professio-
nal, la distribució en plataformes digi-
tals d’aquests temes, l’assessorament 
musical personalitzat i un concert de 
presentació remunerat en una de les 
localitats que organitzen el concurs 
durant l’any 2015. Pel que fa al grup B, 
el premi inclourà el mateix amb la dife-
rència que el nombre de cançons per 
gravar i distribuir serà de quatre.  

J

desè concurs 
per a joves 
músics

CE
D

ID
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Les inscripcions es 
podran fer fins al 27 de juny

sílvia folch
Regidora de Joventut

Estem molt contents que el Masnou 
aculli l’organització de la desena edi-
ció del Concurs de Música Jove, que 
vol donar suport als joves que s’inici-
en en el camí de la música. A través 
d’aquest concurs, volem difondre i 
donar a conèixer els seus treballs, 
oferir-los l’oportunitat d’actuar, i 
premiar-los per la seva vàlua i es-
perit creatiu amb un assessorament 
personalitzat, la gravació de temes 
amb un productor professional, la 
distribució d’aquestes cançons en 
plataformes digitals i un concert de 
presentació remunerat. 

les inscripcions per 
al fakaló, fins al 5 de juny
Les inscripcions per al Fakaló (Casal Infantil d’Estiu i 
Campus Esportiu) es podran fer del 29 de maig al 5 de 
juny a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Roger de Flor, 23). 
L’oferta de places d’enguany preveu 100 places per set-
mana (en el cas del Casal) i 165 per quinzena (en el cas 
del Campus Esportiu). Les reunions amb les famílies dels 
inscrits al Casal es duran a terme el 17 de juny a les 20 
h a Els Vienesos, i les dels inscrits al Campus Esportiu, el 
18 de juny a les 20 h a Can Malet. 

El Casal s’adreça a infants nascuts entre el 2002 i el 
2010, i ofereix diferents grups tenint en compte l’edat. 
Es farà durant quatre setmanes: del 30 de juny al 4 de 
juliol, del 7 a l’11 de juliol, del 14 al 18 de juliol i del 21 
al 25 de juliol. Durant el Casal, els nens i nenes partici-
paran en activitats lúdiques, treballaran amb diferents 
tècniques plàstiques, i faran teatre, danses dinàmiques 
i activitats musicals. Quant al Campus Esportiu, s’adreça 
a joves nascuts entre el 1998 i el 2004, i es farà durant 
dues quinzenes: del 30 de juny a l’11 de juliol i del 14 al 
25 de juliol. El Campus ofereix activitats lúdiques i es-
portives: bàsquet, surf de vela, patí català, tennis, vòlei 
platja i caiac, entre moltes altres propostes.
En finalitzar el període de preinscripció, el nombre de 
sol·licituds va superar el de places ofertes. Per tant, va ser 
necessari fer un sorteig públic de les places, tal com es 
preveia en les condicions de preinscripció. La Biblioteca 
va acollir, el 15 de maig, el sorteig per a les places i la 
lletra que va sortir a partir de la qual es començaran a 
fer les inscripcions per a tots els períodes (amb prioritat 
per als nens i joves empadronats al Masnou), seguint 
l’ordre alfabètic del primer cognom, és la i.
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més a prop de l’estiu

al a la pell, sorra entre 
els dits, sol, calor i calitja 
pal·liada per la brisa suau 
prop del mar Mediterra-
ni.... La platja és un tret 

definidor del Masnou i dels que hi 
viuen. Per a diversos departaments de 
l’Ajuntament que han de vetllar per-
què aquest espai de la vila es trobi en 
les millors condicions, la temporada 
de platja es va iniciar l’1 d’abril, i és 
previst que s’allargui fins a finals de 
setembre o el mes d’octubre, i durant 
aquest període han de fer compa-
tibles el lleure prop del mar amb el 
descans dels veïns. 

Les sis guinguetes que s’este-
nen al llarg dels tres quilòmetres de 
platges masnovines ja estan en fun-

cionament. Com l’any anterior, en la 
segona temporada del nou model de 
guinguetes, s’ubiquen a l’altura de la 
riera d’Alella, el baixador d’Ocata, el 
carrer dels Capitans Comellas, el car-
rer del Pintor Miquel Villà, l’avinguda 
de la Mare de Déu de Núria i la del 
President John F. Kennedy, amb una 
oferta gastronòmica diversa i comple-
tada amb activitats d’oci per a tots els 
públics (monòlegs, sessions de discjò-
queis, activitats infantils...).

Vigilància, salvament i socorrisme 
Pel que fa al servei de vigilància, 
salvament i socorrisme, a les platges 
del Masnou l’any passat va finalitzar 
el contracte de l’empresa vigent 
amb  l’Ajuntament, raó per la qual 

enguany s’està realitzant una nova 
licitació. Al concurs, que està en 
procés, s’està valorant la qualitat 
del projecte tècnic organitzatiu i de 
funcionament de les empreses que 
hi opten. Sobretot, es valoren els 
plantejaments de màxima eficàcia 
i disponibilitat que incrementin la 
seguretat de les platges, i les millores 
en les infraestructures que es desti-
naran a la prestació dels serveis, així 
com la qualitat del projecte tècnic 
i organitzatiu de prevenció d’acci-
dents i d’acompanyament al bany de 
persones amb mobilitat reduïda. La 
finalitat d’aquest concurs és oferir un 
servei de qualitat i segur a les platges 
aquest estiu. Un cop finalitzi la licita-
ció, s’informarà al web municipal del 

Tothom preparat per gaudir de la platja

Se sap que s’acosta l’estiu quan pugen les temperatures, però, al Masnou, hi ha una zona que es 
capgira especialment. Al poble, se sap que arriba l’estiu quan la platja es transforma i pren vida, 
quan es multiplica la gent al passeig Marítim i a la vora de la mar, i quan es 
munten les guinguetes, amb les quals comencen les activitats d’oci 
a la sorra, que no s’aturaran fins ben entrat el setembre

  GUINGUETES   

Les sis guingue-
tes que s’es-
tenen al llarg 
de les platges 
masnovines ja 
estan en funci-
onament, amb 
una oferta gas-
tronòmica diver-
sa i completada 
amb activitats 
d’oci per a tots 
els públics

En PoRTaDa

S

Anglès a partir d’1 any!

Kids&Us El Masnou 
Carrer Flos i Calcat, 41
08320 El Masnou   
T. 665 643 841   
elmasnou@kidsandus.es

Matrícules obertes curs 
2014-2015
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calendari i l’horari de la temporada 
del servei de salvament de socorris-
me d’enguany.

Des de Salut Pública, a part de la 
contractació del servei de socorrisme, 
se’n gestionen d’altres d’habituals, 
com proporcionar a les persones amb 
mobilitat reduïda un servei que els fa-
ciliti el bany, controlar les condicions 
higienicosanitàries de les guinguetes 
per evitar els riscos per a la salut pú-
blica que en puguin derivar i controlar 
les plagues mitjançant la contractació 
d’una empresa autoritzada.

Durant la temporada d’estiu, la 
Policia Local, en coordinació amb els 
vigilants cívics, prestarà una vigilància 
especial a la platja per evitar-hi la 
venda ambulant no autoritzada, els 

furts als banyistes, la presència d’ani-
mals domèstics i la circulació de vehi-
cles no autoritzats, així com altres fets 
o conductes que puguin posar en risc 
la seguretat de banyistes i usuaris de 
la platja.

Manteniment i neteja de l’espai
Els mesos d’estiu impliquen una gran 
afluència de persones a la platja. Per 
aquest motiu, prèviament, han estat 
diverses les actuacions que s’han dut 
a terme des de Manteniment i Serveis 
per tal de posar-la a punt: se n’han 
pintat les papereres i s’han renovat les 
que estaven deteriorades; també s’ha 
pintat el mur del passeig Marítim i la 
caseta de l’emissari, i s’han arranjat i 
posat a punt els jocs infantils, així com 

algunes deficiències de la xarxa de 
clavegueram.

Pel que fa a la neteja de la platja 
i el passeig Marítim, com és habitual 
en aquesta temporada, es preveu un 
augment d’aquest servei, especial-
ment per les vigílies de Sant Joan i 
Sant Pere, quan la platja s’abarrota de 
persones que volen celebrar aquestes 
festivitats a la costa del Maresme. 
Per evitar possibles bretolades com 
les que s’hi han donat altres anys, 
les passeres es muntaran després 
d’aquestes festes. 

En conjunt, les platges de la vila 
ja són a punt per rebre l’allau de 
visitants i per ser l’escenari de molts 
moments que quedaran fixats per 
sempre a la memòria.  

  TEMPORADA   

S’han dut a 
terme diverses 
actuacions de 
manteniment 
per posar a punt 
la platja, que va 
iniciar la tempo-
rada l’1 d’abril i 
s’estendrà fins a 
finals de setem-
bre o fins al mes 
d’octubre

MIREIA CUXART

varietat de productes d’elaboració 
pròpia, pollastres i ous ecològics.

vine i obtindràs el vAl fiDelitAt!

fruitesiverdures_maria_rosa_elviu.indd   10 15/5/14   15:56:42

Jordi matas 
Regidor de Manteniment 
i Serveis Municipals i de  
Medi Ambient i Paisatge

S’inicia una nova temporada de 
platja i els serveis municipals ja 
fa temps que han treballat per 
tenir-la a punt. Al llarg de la tem-
porada, es reforcen els efectius i 
les tasques per garantir-hi un bon 
servei, ja que les platges són el 
nostre principal segell turístic. Faig 
una crida als propietaris d’animals 
per recordar-los que no es poden 
dur sense corretja a la platja i que 
la sorra no és un pipicà. Aprofito 
per animar-vos a participar de tot 
el que es programi a la platja, tant 
de les actuacions a les guinguetes 
com de les diferents activitats es-
portives. Bon estiu!
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CUlTURa

recursos a l’abast de tothom per 
conèixer la riquesa del masnou

adjudicació, l’es-
tiu del 2012, de 
la subvenció del 
Fons Europeu 

de Desenvolupament 
Regional, “Una manera 
de fer Europa”, va suposar 
la posada en marxa i el 
reforç de diversos pro-
jectes de recuperació i 
difusió del patrimoni del 
Masnou, especialment la 
rehabilitació de la Casa 
de Cultura, l’obertura de 
la Mina d’Aigua i l’arran-
jament del parc del Llac. 
Els esforços que s’hi han 
destinat els darrers dos 
anys comencen a donar 
fruit.

La Mina d’Aigua es 
va inaugurar el 17 de 
novembre del 2013, amb 
una gran expectació que 
va posar de manifest l’in-
terès de la població de la 
vila per aquests espais. 
El segon diumenge de 
cada mes s’hi duen a ter-
me visites guiades, que 
pràcticament sempre 
omplen les places ofer-
tes. A més a més, altres 
col·lectius han conegut la Mina, com 
ara les escoles o altres grups d’adults. 
En total, des que es va reobrir, hi 
han passat més de 650 persones. 
L’activitat és possible gràcies a la col-
laboració desinteressada de veïns 
com Jordi Milà, que hi fa de guia, i les 
famílies Cid i Garolera-Vinent, que 
mostren els seus safareigs. En aquest 
sentit, l’Ajuntament fa una crida a 
aquelles persones que tinguin un 
safareig i el vulguin mostrar perquè 
es posin en contacte amb el Museu 
Municipal de Nàutica.

El Museu, un recurs enriquidor 
per a les escoles
Un centre de referència per a la 
difusió del patrimoni del Masnou 
és el Museu Municipal. Durant el 
curs escolar que aviat acabarà, 951 
alumnes de diferents nivells educa-
tius han visitat aquest equipament 
o han participat en alguna de les 
activitats que s’hi proposen: visites 
guiades, tallers i itineraris. Les acti-
vitats més sol·licitades són la visita 
guiada a la Mina d’Aigua, la visita 
guiada al Museu i l’itinerari pel nu-

cli urbà “Gent de mar i 
de terra”.

Un altre dels re-
cursos amb molt bona 
acceptació són els 
tallers gratuïts que es 
fan a l’Arxiu Municipal, 
“Fem d’investigadors a 
través dels documents”, 
i el programa interge-
neracional “Explica’m 
històries del Masnou”, 
que es du a terme amb 
la col·laboració de per-
sones grans de la vila. 
Igualment, els escolars 
han gaudit del privile-
gi que suposa que un 
artista pugui explicar 
personalment la seva 
obra, com Jordi Pericot 
ha fet durant les visites 
guiades a l’espai del Mu-
seu dedicat a l’art cinètic 
que porta el seu nom.

El taller de maquetisme
Amb l’objectiu de fo-
mentar la recuperació, la 
recerca i el coneixement 
de l’àmbit naval, es tro-
ba el taller de maquetis-
me. Gestionat des de fa 

dos anys per l’Associació de Maque-
tistes Navals del Masnou i amb la 
col·laboració del Museu Municipal, 
aquest recurs es troba en una sala 
annexa del Museu, on es poden veu-
re les maquetes que elaboren. Els 
membres de l’associació participen 
activament en les activitats orga-
nitzades pel Museu i fan una petita 
explicació de la seva feina com a 
complement de les visites guiades, 
a més de col·laborar en la consoli-
dació i la neteja de les maquetes de 
vaixells dels fons del Museu.

l’

La reobertura de la Mina ha obtingut una gran resposta, amb més de 650 
visites des del novembre

  INVESTIGAR 
  A L’ARXIU  

L’Arxiu Muni-
cipal proposa 
diverses 
activitats per 
difondre la 
investigació

Les escoles de la vila i altres municipis han visitat la Mina i els safareigs que formen part de l’itinerari. 
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EL MASNOU, PER LA CURA I LA PROMOCIÓ DEL SEU PATRIMONI



EL MASNOU VIU    MAIG 2014 19

en marxa la rehabilitació 
de la casa de cultura

l’arxiu Municipal del Masnou
En aquest espai es custodia la docu-
mentació administrativa i històrica de 
l’Ajuntament, així com més de quinze 
fons documentals provinents de fa-
mílies, empreses o associacions que 
han fet donacions a l’Arxiu.

També es gestiona l’arxiu d’imat-
ges de l’Ajuntament i, des de fa dos 
anys, en aquest equipament s’ha do-
nat un gran impuls a la recuperació 
del patrimoni oral del Masnou. Gràci-
es a la col·laboració de Carme Floren-
sa i Antoni Coll, s’estan duent a terme 
entrevistes a persones que conserven 
records del Masnou d’abans.

Els treballs que es duen a terme 
en l’àmbit del patrimoni sempre re-
ben la col·laboració desinteressada 
de la ciutadania tant pel que fa a 
les donacions com al suport en l’or-
ganització d’activitats, així com a la 
dedicació del Consell Municipal de 
Patrimoni Cultural del Masnou, que 
es va crear l’any 2013, hereu de l’antic 
Patronat.

Amb tot plegat, el Masnou dispo-
sa d’un bon nombre d’eines, testimo-
nis i recursos per conèixer, respectar i 
difondre el patrimoni de la vila.  

És una de les intervencions més destacades dintre del projecte 
“Terra de Mar”

El mur aixecat al davant de la Casa de Cultura és una mesura 
preventiva temporal mentre durin les obres. 
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a han començat les obres de rehabi-
litació de la Casa de Cultura, un dels 
edificis més emblemàtics del patrimoni 

artístic i arquitectònic de la vila. Els treballs, 
amb un pressupost de 293.000 euros, s’es-
tendran al llarg de sis mesos i se centraran 
en la coberta, molt malmesa; en la recupe-
ració del terra hidràulic i tractaments d’hu-
mitats a la planta zero; en la reparació de 
les patologies de la façana i la balconada; 
en la consolidació de les reixes de l’edifici; 
en la restauració de les pintures murals de 
la planta baixa i la primera planta, i dels 
vitralls de la porta de l’entrada; en la instal-
lació de climatització, i en la recuperació 
del triple espai del distribuïdor de l’escala. 
Un cop els treballs estiguin finalitzats, s’hi 
instal·larà la pinacoteca municipal.

La rehabilitació de la Casa de Cultura 
és una de les intervencions més destaca-
des dintre del projecte “Terra de Mar”, que 

vol recuperar alguns dels edificis i punts 
més emblemàtics de la història i la cultura 
del municipi perquè esdevinguin espais 
centrals de l’activitat social, tant per als 
habitants de la vila com per als visitants i 
turistes. La Casa de Cultura, el parc del Llac 
i la Mina Museu són els espais recuperats. El 
pressupost total del projecte és de 640.000 
euros, la meitat dels quals (320.496 euros) 
se sufragaran amb la subvenció dels Fons 
Europeus de Desenvolupament Regional 
(FEDER) que es van adjudicar a l’Ajuntament 
l’estiu del 2012. La resta del finançament del 
projecte ve de la Diputació de Barcelona, 
a través del programa Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015, per un valor de 189.000 
euros. En el projecte s’imputen les obres 
ja realitzades amb anterioritat a la Casa de 
Cultura per un valor de 131.000 d’euros, 
de manera que queda cobert el 100% del 
finançament del projecte.  

Jaume oliveras
Regidor de Cultura

Amb el programa “El Masnou. Terra 
de Mar”, estem posant en valor el 
patrimoni del Masnou: l’èxit de les 
visites a la Mina Museu; el servei 
educatiu del Museu, amb la parti-
cipació de les escoles, i la Casa de 
Cultura, un cop finalitzin les obres, 
com a centre de difusió cultural i 
promoció del municipi.

eduard Garcia
Regidor 
d’Urbanisme

Un cop acabades les obres de la Casa 
del Marquès, és el torn de la Casa de 
Cultura. Amb la intervenció prevista, 
seguim recuperant i promovent els 
actius de la nostra vila. Amb aquesta 
obra, que preveu actuacions mera-
ment tècniques que afecten la repa-
ració de la coberta i la façana, amb 
actuacions més vinculades al seu 
valor cultural i històric, com la re-
cuperació del terra hidràulic i la res-
tauració de pintures murals i vitralls 
de la porta d’accés, esperem tornar 
la Casa de Cultura a la seva màxima 
esplendor.

J
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ESPoRTS

l diumenge 11 de maig, es 
va celebrar la novena edició 
de la Caminada dels Tres 
Pobles, amb un recorregut 

d’aproximadament deu quilòmetres. 
Després de l’èxit d’edicions anteriors, 
l’activitat no va decebre els prop de 
1.200 participants d’enguany, que 
van sortir a primera hora del matí des 
d’Alella i el Masnou, i una mica més 

tard des de Teià, per completar un 
itinerari que els va permetre gaudir 
de la riquesa del seu entorn i que va 
finalitzar pels volts de les 13 h al CAT 
Cella Vinaria, on van compartir un es-
morzar ofert per l’organització. 

El regidor d’Esports, Jordi Matas, 
s’ha mostrat molt satisfet amb la par-
ticipació en aquesta nova edició “amb 
més de 650 masnovins i masnovins 

que, juntament amb els participants 
de les altres dues poblacions, van 
refermar que aquest és un esdeveni-
ment de referència per als vilatans i 
vilatanes de tots tres municipis”.

Aquesta activitat és promoguda 
pels municipis del Masnou, Alella i 
Teià per fomentar una nova cultu-
ra de trobada entre els habitants 
d’aquestes tres localitats.  

Gran augment de participació a la ii cursa Popular

Prop de 1.200 
participants a la Ix 
Caminada dels Tres Pobles
La trobada es consolida com a referent de les cites esportives 
multitudinàries de les tres poblacions que hi participen

Wafaa Azdaou va ser la guanyadora de la categoria femenina.
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GERARD POCH

E

E Jordi matas 
Regidor d’Esports

Amb una participació a l’entorn de 
les 1.100 persones, no podem sinó 
mostrar-nos contents i satisfets per la 
resposta de la població. Amb curses 
com aquesta volem fomentar l’exer-
cici físic en família i amb els amics. I 
també ens satisfà veure l’increment 
de participació de persones que do-
nen suport a d’altres que han lluitat 
i superat proves difícils en la seva 
vida. Em refereixo als participants 
de “Ponte en marcha ya” en benefici 
de la Fundació Josep Carreras. Vol-
dria agrair al Club La Sansi i al Club 
Nàutic Masnou la seva col·laboració.

l diumenge 18 de maig, un 
miler de persones van par-
ticipar en la II Cursa Popular 
del Masnou, organitzada 

pel Club d’Atletisme La Sansi, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament i el Club 
Nàutic. Aquesta participació suposa 
un increment notable respecte de les 
750 persones que van concórrer en la 
primera edició. David Campo i Wafaa 
Azdaou van resultar el guanyador i 
la guanyadora. La bona acceptació 
d’aquesta iniciativa es va poder com-
provar quan es van esgotar els 1.000 
dorsals que s’havien establert com a 
participació màxima quatre dies abans 
de la cursa. Els corredors van omplir el 
passeig Marítim i les instal·lacions del 
Club Nàutic, on els més atrevits van 
desafiar el temps inestable per nedar 
a la piscina del Club. Es poden consul-
tar les classificacions i les imatges de la 
cursa a: www.cursaelmasnou.com.  

  PATRIMONI   
  NATURAL  

La Caminada 
permet gaudir 
del patrimoni 
natural de la 
zona
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GERARD POCH

el club 
de Patinatge 
el masnou, 
bronze 
europeu

El grup de xou gran del Club Patinatge El Masnou va aconseguir la tercera plaça al campionat 
europeu celebrat a Almere, Holanda, el 26 d’abril. Amb el programa Laberint, el conjunt masnoví 
es va proclamar la tercera millor formació d’Europa, només superada pel CPA Olot i la formació 
italiana Cristall Skating Team. Haver aconseguit una posició al podi suposa un gran èxit de les 
patinadores masnovines, ja que es va posar de manifest l’elevat nivell de la competició. Els re-
sultats aconseguits fan que el grup competeixi al mes de setembre al mundial, que se celebrarà 
a Reus. D’altra banda, el grup de quartet, entre divuit grups molt experimentats i d’alt nivell, va 
aconseguir la setena posició del campionat, amb la qual cosa va demostrar que el CP El Masnou 
és a un molt bon nivell dins d’aquesta modalitat de grup de xou, i més tenint en compte que 
aquest és només el segon any en què hi participa. 

OBERTES LES 
INSCRIPCIONS PER 
ALS INTENSIUS 
DE NATACIÓ PER 
A INFANTS
Des de la pàgina municipal www.
elmasnou.cat es poden fer les ins-
cripcions per als cursos intensius de 
natació per a infants de 2 a 14 anys. Es 
faran durant els mesos de juny, juliol i 
setembre, i són mensuals, de dilluns a 
divendres, en dos horaris: a les 18.25 i 
a les 19.25 h. El primer curs, el del juny, 
començarà el dilluns 2 de juny. El preu 
públic de cada curs és de 67,40 euros.

A la imatge, actuació del grup de  xou 
gran al campionat europeu. CE
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Vols una nova 
emoció per al teu 

paladar?

”Pinchitos” 
de bacallà

Per una compra superior a 
10 € tindràs un 5% de descompte 

a la propera compra.

Venda de vins, caves, licors i una mica de tot

Àngel Guimerà, 12, baixos - 08320 El Masnou
Tel. 93 540 29 53 - cellerdelmar@ferranpinel.net

 www.cellerdelmar.com

@cellerdelmar 

cellerdelmar
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CoM FUnCIona

En el Servei de Creació i Consolidació 
d’Empreses de la Regidoria de Promo-
ció Econòmica es desenvolupen línies 
d’actuació per aconseguir un teixit 
empresarial sòlid, diversificat, amb 
capacitat de creixement i generador 
d’ocupació.

S’ofereix acompanyament en totes 
les fases de la creació de l’empresa, 
des del moment en què es planteja 
la idea de negoci fins que s’analitza la 
viabilitat del projecte empresarial, un 
cop enllestit el pla d’empresa. De la 
mateixa manera, se segueix i es dóna 
suport en el procés de consolidació 
de l’empresa.

Aquest Servei està integrat per 
dues tècniques i una auxiliar admi-
nistrativa de suport, que informen, 
orienten i assessoren gràcies a la 
seva formació i experiència, i a la 
informació i infraestructura de què 
disposen.

Més enllà de l’acompanyament 
concret, des d’aquest servei també es 
duen a terme altres tasques, com ara la 
prospecció del teixit empresarial i in-
dustrial ja existent, per tenir informació 
real sobre la situació i poder detectar 

les possibles necessitats, les oportuni-
tats de negoci, i la possibilitat de coo-
peració i interacció entre les diferents 
empreses del territori. Per aconseguir 
aquesta interacció, s’organitzen diver-
ses trobades.

La formació de les persones empre-
nedores és un aspecte fonamental per 
a la consolidació i el desenvolupament 
de qualsevol empresa. Per aquesta raó, 
també es programen cursos i seminaris 
per a persones emprenedores, per a 
establiments comercials i per a empre-
ses en general. 

El Centre d’Empreses, un punt 
d’inflexió
La Regidoria de Promoció Econòmica 
confia que la posada en marxa del 
Centre d’Empreses Casa del Marquès 
suposarà un punt d’inflexió en la tasca 
de promoure i fomentar el teixit em-
presarial, no només del Masnou, sinó 
també de municipis com ara Alella i 
Teià, amb els quals hi ha una relació 
social molt estreta. El nou equipament 
oferirà, a més de diversos tipus d’allot-
jament i de recursos a les empreses i 
persones emprenedores del territori, 

tots els recursos descrits fins ara. Apro-
fitant la posada en funcionament del 
Centre d’Empreses Casa del Marquès, 
el servei de creació i consolidació d’em-
preses de l’Ajuntament engega nous 
programes per millorar els serveis que 
es donen a empreses i emprenedors 
del territori. Un d’aquests programes 
és el Punt PAE (punts d’atenció a l’em-
prenedor), que són finestretes úniques 
promogudes per la Direcció General 
de la Indústria i de la Petita i Mitjana 
Empresa que tenen per objectiu facili-
tar la creació de noves empreses, l’inici 
efectiu de la seva activitat i el seu des-
envolupament.

Una altra novetat és el programa 
“Reempresa”, que facilita la compra o 
el lloguer d’empreses per part d’una o 
més persones emprenedores amb l’ob-
jectiu de continuar el negoci original i 
fer-lo créixer, i evita realitzar els llargs 
tràmits de crear una empresa nova.

“Accelera el creixement” és un 
altre dels nous programes que entren 
en funcionament, promogut entre 
la Diputació de Barcelona i la PIMEC 
amb la voluntat de donar suport a 
empreses amb un elevat potencial de 
creixement. 

També pensant en persones em-
prenedores que es troben en situaci-
ons difícils, s’engega la participació al 
programa “Emppersona”, impulsat per 
la fundació PIMEC i adreçat a persones 
empresàries, autònomes i emprenedo-
res que estiguin en atur o en dificultats 
serioses a causa de la situació econò-
mica actual. En definitiva, el Centre 
d’Empreses Casa del Marquès signi-
ficarà, a partir de la seva posada en 
funcionament el 2 de juny, la concreció 
d’una ferma voluntat de treballar per 
promoure, consolidar i desenvolupar 
en totes les seves vessants el teixit em-
presarial del territori.  

REgIDoRIa DE PRoMoCIó EConÒMICa II. 
CREaCIó I ConSolIDaCIó DEl TEIxIT EMPRESaRIal
Dintre de l’objectiu general de fomentar l’activitat econòmica i l’ocupació al municipi, un dels sec-
tors a què es dedica la Regidoria de Promoció Econòmica és l’empresarial. La posada en marxa 
del Centre d’Empreses Casa del Marquès és una fita important, ja que amb els serveis que s’hi 
oferiran es vol reforçar el suport a la iniciativa emprenedora i empresarial del nostre territori.

Un dels serveis que ofereix la Regidoria és el de formació a les persones emprenedores. 
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La Regido-
ria ofereix 
acompanya-
ment en to-
tes les fases 
de creació de 
l’empresa

El nou Cen-
tre d’Empre-
ses Casa del 
Marquès vol 
promoure i 
fomentar el 
teixit empre-
sarial
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PaRTICIPaCIó CIUTaDana

Imatges del record
Aquesta fotografia va ser feta els primers anys de creació del Càmping Masnou, a finals de la 
dècada dels cinquanta. Actualment, aquest és el càmping més antic de l’Estat espanyol i va 
sorgir fruit de la idea dels seus fundadors, Pere Casas i Maria Crosas, quan es van arruinar perquè  
la collita de les terres que conreaven s’havia gelat. Fotografia cedida per la família Casas-Crosas. 

M’agRaDa
M’agrada la nova distri-
bució d’aparcament feta 
al carrer de Terol. És una 
millora molt positiva, ja 
que es faciliten més places 
d’aparcament al veïnat, 
que són molt necessàries. 
És d’agrair que, en lloc de 
pintar carrers amb zones 
blaves, es realitzin aquest 
tipus d’accions, que aju-
den el ciutadà a conviure 
millor. Jordi Fortea

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.

no M’agRaDa
No m’agrada l’estat en què es troba el carrer 
del Dr. Pere Genové, entre els carrers del Ca-
pità Antoni Pagès Millet i el carrer de Gaietà 
de Planella. Les voreres són molt estretes per 
passar-hi còmodament (i molt a prop hi ha 
un parc infantil i una escola bressol, i amb 
un cotxet és complicat de passar-hi). És un 
niu de merda, hi ha gent que hi llença runa 
i, a més, cada vegada que plou, l’aigua ar-
rossega sorra i pedres i embruta el carrer de 
Gaietà de Planella. Per la part del carrer d’An-
toni Pagès Millet és un “aparcament il·legal”, 
que fa que també sigui complicat l’accés a la 
vorera. S’arreglarà algun dia o sempre estarà 
així de deixat? Maite García Ruiz

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 elmasnou-
viu@elmasnou.cat. Entre les consultes rebudes se’n 
seleccionarà una per publicar-la.

l í n I a  D I R E C Ta

albert Petit pregunta: 
A la plaça de Marcel·lina de Monteys, tot i la 
senyalització de pas de vianants preferent, 
sovint els vehicles hi passen a una velocitat 
superior a la indicada amb el perill que això 
comporta, especialment per als més menuts. 
Quines actuacions hi ha previstes per fer 
compatible el trànsit rodat amb la seguretat 
de les nenes i els nens que juguen cada dia 
a la plaça? 

Quim Fàbregas, regidor de Mobilitat 
respon:
El tram del carrer de Romà Fabra contigu a la 
plaça de Marcel·lina de Monteys és de priori-
tat per al vianants i està senyalitzat adequa-
dament amb el senyal S-28, que hi limita la 
velocitat màxima a 20 km/h. D’altra banda, el 
desnivell entre el ferm del carrer de Sant Mi-
quel i les llambordes de Romà Fabra obliga a 
reduir sensiblement la marxa. De tota manera, 
s’ha donat traslladat de la queixa a la Policia 
Local perquè faci un seguiment en aquell tram 
per evitar velocitats superiors a la permesa.
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Gimnàstica correctiva postural
Horaris amb places disponibles:

Dilluns, dimecres i divendres: de 10.15 a 11.15 h
Dilluns i dimecres: de 20 a 21 h

Vine a provar una classe
GRATIS!

ACEITUNAS SOLIS E HIJOS
Des de 1982...

al seu servei al mercat setmanal

OLIVES - BACALLÀ - FRUITS SECS

Especialitat en olives d’elaboració pròpia

25% dte. en peces*

10% dte. en mà d’obra

Amb Sempre Opel gaudeixi més temps 
del seu Opel i d’aquests descomptes

  Venda de vehicles nous i d’ocasió

República Argentina, 29 - El Masnou - Tel. 93 540 42 05
*Oferta no acumulable a altres promocions. 
Descompte aplicable a totes les operacions 
de taller mecànic. Excepte accessoris i pneumàtics.
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carVinGs

L’any 2009, la Unió Catalana d’Skateboard i els 
representants de diversos clubs de Catalunya es 
van reunir per regular i formalitzar un tipus de 
formació específica per a aquest esport. Uns anys 
després, i com a conseqüència de diversos can-
vis en la gestió, els masnovins José Luis Tormo 
i Robert Arasa, que s’havien format sota aquest 
paraigua, van decidir fer-se càrrec dels cursos. 
Per a això va ser necessària la creació d’un club, 
Carvings, en la qual cosa van col·laborar l’Ajunta-
ment del Masnou, amics i familiars.   

Actualment, el club és format pels dos 
promotors i un tercer integrant, Gonzalo Ara-
cil. Els seus objectius principals són difondre i 
fomentar la pràctica del surf i de l’skate, gau-
dir del temps lliure afavorint un clima amistós 
entre els participants i transmetre els conei-
xements necessaris perquè tots els interessats 
puguin seguir evolucionant.

Al llarg de l’any, organitzen campionats, sor-
tides didàctiques, activitats extraescolars, i els 
campus de setmana santa i d’estiu per a tots els 
públics. Amb les seves propostes, s’estan donant 

a conèixer al municipi i consideren que l’acollida 
ha estat bona. Creuen que és així perquè, d’una 
banda, als més petits els agrada la possibilitat 
d’experimentar noves sensacions i poder millo-
rar la seva tècnica en aquests esports i, de l’altra, 
els pares tenen la tranquil·litat de deixar els seus 
fills en un entorn de confiança amb monitors 
especialitzats i amb experiència.

Els projectes més immediats són el cam-
pus d’estiu, que començarà l’última setmana 
de juny, i el primer campionat d’skate, la 
setmana després de la Festa Major. A més, 
l’activitat de Carvings no s’atura: han contac-
tat amb les escoles de primària del municipi 
per oferir-los activitats extraescolars al mateix 
centre educatiu per als més petits i en dife-
rents parcs d’skate de la zona del Maresme i 
del Barcelonès per als més grans. 

L’objectiu a llarg termini és aconseguir 
unes instal·lacions adequades, on totes les 
persones aficionades puguin gaudir d’un 
espai on poder reunir-se, practicar i fer noves 
amistats.  

José luis 
Tormo
President

És el Masnou un municipi amb 
una afició arrelada a aquests 
dos esports (surf i skate) o es 
tracta d’una moda? 
Es podria dir que al Masnou 
no han tingut un gran nombre 
d’adeptes, però això està relacio-
nat amb les instal·lacions de què 
disposem i la falta d’onatge. Tot i 
així, des dels anys noranta sem-
pre hi ha hagut practicants. Gai-
rebé tots, en el cas de l’skate, vam 
començar a l’antiga pista de Pau 
Casals o als carrers del poble. Amb 
el temps, i un cop adquirit un cert 
nivell, les instal·lacions ens van 
quedar curtes i vam haver de mar-
xar a la rodalia per poder seguir 
evolucionant. En el cas del surf 
és diferent, perquè depèn dels 
fons marins i de les condicions 
climàtiques. Aquesta és una bona 
zona per a aquelles persones que 
s’inicien, per la mida de les onades 
que s’hi donen. Actualment, hi ha 
una crescuda d’iniciats, potser pel 
tipus de vida que representen 
aquests esports i la llibertat que 
sents a l’hora de practicar-los.

I en surf, quines opcions hi ha 
per practicar regularment l’es-
port amb la limitació d’onades 
del Mediterrani?
Al Mediterrani, la pràctica regular 
del surf a l’aigua és impossible, 
ja que aquí les onades vénen en 
certs períodes de l’any i la millor 
temporada és a partir de l’octubre. 
Per poder regular-ho, s’hauria de 
plantejar crear una onada artifici-
al en algun espai natural habilitat. 
Tot i així, hi ha entrenaments fun-
cionals per poder millorar la tècni-
ca sobre la planxa i no és necessari 
ser dins de l’aigua.

Com contactar-hi
www.carvings.es 
info@carvings.es

EnTITaT

Carvings va organitzar una baixada sobre rodes pel municipi durant les celebracions del Carnaval.
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La plaça actual d’skate del Masnou, inaugurada l’any 2010, es troba al parc esportiu de Pau Casals.
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EnTREVISTa

Maria Crosas
Fundadora del Càmping Masnou

La Maria és l’exemple que 
del no-res es pot fer tot. 
Treballadora incansable 
i amb caràcter, aquesta 
dona de somriure con-
tagiós va ser una de les 
ments pensants que van 
idear el càmping més 
antic de l’Estat espanyol, 
que és a punt d’entrar 
en la cinquanta-vuitena 
temporada.  Ara, la seva 
vitalitat, amb gairebé 86 
anys molt ben portats, 
l’han feta mereixedora del 
càrrec (extraoficial) de la 
relacions públiques del 
Càmping Masnou, per on, 
només l’any passat, van 
transitar prop de 64.000 
persones vingudes d’ar-
reu per gaudir d’unes 
vacances al municipi.

El seu càmping va obrir les por-
tes el 18 de juliol de 1956. actu-
alment és el càmping més antic 
d’Espanya. Com va néixer? Què 
la va portar a voler tenir un càm-
ping al Masnou?
La família del meu marit, Pere Ca-
sas, era de pagesos i tenia terrenys 
agrícoles. Aquell any, el 1956, va ser 
l’any dels freds i totes les collites que 
s’havien conreat es van gelar i no 
se’n va poder aprofitar res. Ens vam 
arruïnar. I a grans mals, grans remeis. 
En aquells mateixos terrenys, que fins 
llavors havien servit per conrear-hi 
patates i cols, el meu marit va tenir la 
idea de fer-hi un càmping. Recordo 
que la meva sogra deia: “Però què 
és això d’un càmping?” És clar, en 
aquella època poc se n’havia sentit 
a parlar. Finalment, el meu marit i jo 
vam prendre la decisió per veure si 
prosperàvem una mica i, de seguida, 
vaig pensar: això del càmping pot ser 
una cosa ben divertida.

Com en recorda els inicis? I com 
ha evolucionat al llarg d’aquests 
anys l’establiment?
Els inicis van ser molt durs i vam ha-
ver de treballar molt. Partíem de zero, 

Maria Crosas és una 
dona decidida. Als anys 
cinquanta, juntament 
amb el seu marit, va 
tenir la idea de muntar 
un càmping i, ara, ens 
ho explica des del con-
venciment que és tot 
un luxe  poder tenir-ne 
un en una població com 
el Masnou. M
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EnTREVISTa
va rebre la Medalla de Turisme 
de Catalunya, atorgada per la 
generalitat per la seva dedicació 
i l’esforç continuat a favor del 
turisme català. Què significa el 
món del càmping per a vostè?
Doncs pràcticament tota la vida he 
estat aquí i el càmping m’ha fet molt 
feliç. Aquest guardó em va emocio-
nar molt i també d’altres d’anteriors, 
també de la Generalitat. L’any 1991, 
l’Ajuntament del Masnou ens va re-
conèixer com un dels establiments 
més antics de la vila.

alguna anècdota curiosa o inte-
ressant en la història del negoci?
N’hi ha moltes, però explicaré l’anèc-
dota estrella, la que més em recorden 
la família i els amics. És la del dia en 
què vaig enviar un campista als toros. 
Antigament, nosaltres veníem els bit-
llets per anar a veure els toros a la Mo-
numental de Barcelona. Muntàvem 
un autobús que hi portava la gent. Els 
diumenges, es concentrava un munt 
de gent amb els bitllets a l’entrada del 
càmping per agafar l’autobús i anar 
cap a la ciutat. Va haver-hi una vegada 
que faltava una persona, a vegades 
es retardaven, i, justament, aquell cop 
era una corrida força important i que 
en aquells temps valia força diners. 
Quan l’autobús ja havia marxat, em 
ve un senyor estranger tocant-se la 
butxaca i intentant treure’n un paper 
que em va semblar l’entrada als toros 
i jo, sense pensar-m’ho gaire i sense 
veure ben bé el bitllet que em volia 
ensenyar, vaig cridar un treballador 
del càmping perquè agafés la moto, 
hi pugés l’home i atrapessin l’autobús. 
Va ser com un segrest, ja que resulta 
que el pobre home s’anava a treure de 
la butxaca un bitllet de tren per pre-
guntar-me com anar a la plaça de Ca-
talunya. Però, és clar, jo al principi no 
parlava idiomes i ens enteníem com 
podíem i, amb les presses, només vaig 
pensar que l’autobús ja havia marxat i 
es perdria la corrida. La veritat és que, 
a vegades, em venien com unes rau-
xes... Quan va tornar, pobret, va passar 
tímidament i no va dir ni bona nit. 
Deuria pensar: “A veure si em tornen a 
enviar cap a un altre lloc...”

ara que es parla tant de crisi, 
com s’han viscut al càmping les 
diferents etapes econòmiques al 
llarg de tots aquests anys?
El turisme de càmping no ha notat 
gaire la crisi i esperem que segueixi 

tot estava per fer. El vam haver de 
construir i dissenyar nosaltres amb 
molt d’esforç i sacrifici quan els fons 
de què disposàvem no eren gaires. 
En un principi, vam rebre l’ajut eco-
nòmic de la família Piera. 

L’evolució ha estat molt gran. 
D’un terreny agrícola a un càmping 
que avui en dia disposa, a més a més 
de parcel·les d’acampada, d’habi-
tacions. Tenim piscina, restaurant, 
bar amb terrassa, zona de pícnic i 
barbacoes, supermercat... I, és clar, al 
llarg de tots aquests anys, ens hem 
hagut d’anar posant al dia amb mol-
tes obres de manteniment que han 
suposat inversions importants.

Pensi que m’entusiasma tant el 
món del càmping que, fa uns quants 
anys, vam muntar-ne un altre a Pobo-
leda (Tarragona), al mig del Priorat. 

Què destacaria del seu càmping? 
Quines característiques li donen 
identitat pròpia?
La veritat és que una de les coses que 
els clients més han valorat o agraït de 
la seva estança ha estat l’amabilitat 
en el tracte. En temporada alta hi ha 
una quinzena de treballadors aquí. La 
familiaritat que hi ha es veu reflectida 
en el Llibre d’or, un objecte preuat 
del càmping. Bé, ara ja en tenim dos. 
El primer, ens el va regalar el propi-
etari del càmping de Vidy, Lausana 
(Suïssa), i, a finals del mil·lenni, ja es 
va obrir el segon, que els el vam fer 
encetar a ells mateixos. Allà, hi ha pà-
gines i pàgines de records d’amics del 
càmping: persones destacades, co-
negudes i persones anònimes que hi 
han deixat inscrit el seu pas per aquí. 
Fins i tot ens van dedicar una auca.

la convivència deu ser un valor 
molt important per a aquest 
negoci.
És importantíssima. Hi passa molta 
gent que vol ser ben tractada i, enca-
ra que els hagis de dir alguna cosa no 
gaire agradable, els ho has de saber 
dir de bones maneres. Sempre has de 
trobar una solució als problemes. Va 
bé que hi hagi una persona modera-
dora, com crec que he estat jo al llarg 
de tots aquests anys, però, és clar, ja 
vaig caducant i penso que, quan no 
hi sigui jo, algú o altre ho haurà de 
fer. Sóc molt xerraire, tot i que a vega-
des ja desbarro.

l’any 2006, coincidint amb el cin-
quantè aniversari del càmping, 

així. Sí que es nota més en altres 
serveis, com per exemple, el bar o el 
supermercat. Però la gent, vulguis 
o no, de vacances, en fa. Penso que 
els que probablement poden no-
tar més la crisi són els hotels d’un 
cert nivell, però el càmping és una 
manera econòmica i molt maca a la 
vegada d’anar de vacances. Sembla 
que la tendència d’aquesta opció de 
vacances s’ha anat consolidant cada 
cop més.

actualment, al capdavant del ne-
goci hi ha els seus fills. D’acord 
amb la seva filosofia familiar, 
quins són els plans futurs per al 
càmping?
Tinc quatre fills i col·laboren activa-
ment en el negoci i, gràcies a això, 
pot seguir funcionant, però jo encara 
hi continuo posant el nas, a vegades 
potser més del que em tocaria. Però, 
sap què tinc? Que amb la gent m’hi 
entenc molt bé de seguida.
Els plans de futur són seguir el pre-
sent, perquè no tenim, de cap mane-
ra, terreny per a expandir-nos. Ara bé, 
és un luxe poder tenir un càmping a 
dins d’una població com el Masnou. 
Normalment, els càmpings estan als 
afores i un càmping que té la platja a 
50 metres i a 200 l’estació de tren que 
en vint minuts et porta a una ciutat 
com Barcelona és un dels grans avan-
tatges de la nostra ubicació.

ara, parli’m del Masnou. li agra-
da el Masnou d’avui o tornaria al 
dels inicis del càmping?
La veritat és que, amb els anys que 
tinc, encara no he tingut temps de 
trobar cap defecte al Masnou. He 
estat molt lligada al càmping, he fet 
vida aquí. Bé, he sortit, perquè jo 
conduïa, i en tinc un grat record del 
d’abans, potser la gent se socialitza-
va més.

Pel que fa al turisme, és com tot; 
si per treure patates primer les has 
de sembrar, regar i cultivar, doncs per 
treure diners del turisme també has 
de fer les coses bé i, l’Administració, 
en general, no ha sabut aprendre-ho.  
Ara, en l’àmbit local, sembla que 
es vulguin engegar les coses amb 
la Comissió de Turisme, creada pel 
regidor Jaume Oliveras. El Masnou 
és un poble ben ubicat: la situació 
prop de Barcelona i la proximitat al 
mar són el reclam principal que té el 
municipi per als turistes. Cal seguir 
treballant. 

“Quan vam 
decidir 
muntar el 
càmping, 
poc se n’ha-
via sentit a 
parlar”

“El càm-
ping és una 
manera 
econòmica 
i molt maca 
a la vegada 
d’anar de 
vacances”

“Amb els 
anys que 
tinc encara 
no he tingut 
temps de 
trobar cap 
defecte al 
Masnou”
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al Masnou continua la paràlisi
Des de la seva arribada al Govern, CiU i ERC 
han instaurat la passivitat com a eix princi-
pal de la seva acció política. 

Sense cap mena d’iniciativa, i amb la co-
neguda i reiterada excusa de l’herència re-
buda, la seva acció de govern s’ha centrat a: 

a) Paralitzar molts dels projectes disse-
nyats i pressupostats pel Govern anterior 
(ICV-EUiA i PSC) i a tirar endavant, a pas 
de tortuga, projectes que, com la Casa del 
Marquès, el parc de Vallmora i l’ampliació 
del Complex Esportiu, el mateix Govern ja 
havia deixat redactats, aprovats i amb la 
dotació econòmica corresponent. 

b) Retallar les aportacions a serveis 
públics i augmentar les quotes per als seus 
usuaris i usuàries. 

c) Augmentar impostos i taxes, i in-
complir acords del Ple que els obligaven a 
abaixar-les.

d) Paralitzar, fins a la seva pràctica su-
pressió, les polítiques d’habitatge que s’ha-

vien iniciat l’any 2003 i que van aconseguir 
per al Masnou 110 habitatges públics de 
lloguer. 

És especialment sagnant el cas del 
parc de Vallmora. Només arribar al Govern, 
CiU i ERC van paralitzar-ne l’execució, amb 
una treta indigna que ja hem denunciat en 
diverses ocasions. Des de llavors, han ne-
cessitat tres anys per fer-hi una plantació 
d’arbres i no han estat capaços de convocar 
el concurs per a l’execució de la fase I del 
projecte. Potser som mal pensats, però ens 
ensumem que esperen ser més a prop de 
les eleccions municipals per intentar apun-
tar-se un mèrit que no els correspon. 

I no oblidem Manteniment, una regido-
ria amb un pressupost de més de 4 milions 
d’euros en la qual es va produir la destitució 
fulminant de l’anterior regidor responsable 
i la seva substitució per un altre que, encara 
que sembli estrany, està fent bo el regidor 
substituït, ja que, en dos anys de mandat, 
no ha estat capaç de convocar el nou con-

curs per a la neteja de carrers i recollida de 
brossa i, en el de la jardineria, que sí que 
va convocar, els resultats estan a la vista de 
tots nosaltres i es poden qualificar de qual-
sevol manera menys d’acceptables.

Segueixen als llimbs els horts urbans, 
la solució de la mobilitat a la cruïlla del 
Torrent Umbert amb l’N-II, l’arranjament 
de la zona verda del Bellresguard, la cons-
trucció d’habitatges al solar de la Caserna, 
l’Estampadora..., i s’han negat, sempre 
que ho hem demanat, a destinar tempo-
ralment els tres habitatges del Mercat Vell 
a lloguer social.

No ens oblidem de les europees. Volem 
agrair el seu suport a les 1.037 persones 
que el dia 25 de maig ens van atorgar el 
seu vot al Masnou (fet que ens ha permès 
superar en més de 200 vots el PSC i en 
més de 250 el PP i ser, ara, la tercera for-
ça al Masnou europeu) i els garantim que 
continuarem treballant per no trair la seva 
confiança.

El servei de neteja: mal servei 
a preu de luxe
L’any 2011, en arribar al govern CiU i ERC, 
van establir com a prioritat la neteja del 
municipi i van confirmar que l’any se-
güent quedarien del tot solucionades les 
carències que es patien en aquest sentit.
Han passat tres anys des de llavors i el 
servei de neteja del Masnou no només 
no s’ha resolt, sinó que ha empitjorat 
com mai: poc personal, equips obsolets 
amortitzats i zones del municipi que ni 
es tenen en compte. Aquest és el llegat 
que ens quedarà del Govern de CiU i 
ERC.
Res gens estrany tenint en compte que 
la gestió d’aquests partits ha provocat 
un autèntic trasbals al departament, 
per on s’ha vist la substitució de quatre 
responsables d’àrea i dos polítics en un 

termini tan curt. Cessaments, destituci-
ons, abandonaments..., tot un seguit de 
picabaralles més dignes d’una pel·lícula 
de sèrie B que de la gestió desitjable del 
patrimoni de tothom.

I finalment han decidit, per decret, 
una nova pròrroga del contracte amb 
la mateixa empresa de neteja que, si 
fins ara no ha funcionat, redundarà en 
un empitjorament del servei, ja que ni 
se n’incrementa el personal ni se’n can-
via la maquinària. I el que és pitjor: es 
mantindrà un servei deficient en barris 
com La Colomina, Santa Madrona o el 
Sector Caprabo, molt per sota del mínim 
necessari.

CiU i ERC volien fer neteja i han fet 
del Masnou un poble més brut. I més car.

I nosaltres els vam estendre la mà. 
Des del PSC vam corroborar la prioritat 

d’aquest servei, gens barat per a la ciuta-
dania, per cert. Però el Govern, menyste-
nint-nos, ha seguit fent la seva. 

Cal recordar que des que CiU i ERC 
són al Govern s’han realitzat tres estudis 
diferents –amb el cost que han supo-
sat— per posar en marxa el concurs de 
contractació per a la neteja viària, i cap 
no compleix les expectatives diposita-
des. El darrer fins i tot deixa fora el sector 
de La Colomina i Caprabo. Ah!, però cap 
problema! Segons el regidor competent, 
l’argumentació no és altra que el mateix 
personal que farà Santa Madrona ja s’en-
carregarà d’aquestes zones del municipi, 
tot i no estar previstes. I, cada vegada, el 
Masnou més brut.

En aquests moments, CiU i ERC han 
aconseguit el que era impensable: un 
pitjor servei de neteja a un preu més car.

Inversions 2014
El mes d’abril passat aprovàvem, al Ple 
municipal, i amb l’ajut dels vots del PP, 
la proposta d’inversions per a l’any ac-
tual, amb un import de 825.000 euros. 
Val a dir que l’esforç fet en la contenció i 
la racionalització de la despesa, i la nova 
gestió de les finances municipals van 
permetre, no només sanejar les mal-
meses arques municipals, sinó també 
tancar l’exercici 2013 amb un romanent 
de tresoreria positiu, fet que en econo-
mia domèstica seria d’estalvi. Doncs bé, 
una part d’aquell romanent es destinarà 
enguany a fer una sèrie d’inversions que 
abracen propostes per a tots les edats, 
des dels joves fins als grans, com seran 
les millores en l’Espai Familiar “Ludoteca” 
de Pau Casals, la climatització al centre 
cívic Els Vienesos o actuacions en esplais 
de Gent Gran.

S’hi inclouen també inversions en la via 
pública, com la reurbanització del car-
rer del Primer de Maig, en el tram com-
près entre Lluís Millet i Rafael Casanova, 
i la reurbanització del carrer de la Mare 
de Déu del Carme, entre Buenos Aires i 
Lluís Millet, així com una important par-
tida destinada a pipicans. Especialment 
important per al Grup Municipal de Con-
vergència i Unió és la inclusió, també en 
aquestes inversions, de l’adequació del 
solar situat entre els carrers d’Almeria, la 
Pollacra Goleta Constança i el Berguedà 
per ordenar-ne l’aparcament en superfí-
cie, actualment en condicions molt pre-
càries. Aquesta intervenció, juntament 
amb la feta recentment al carrer de Terol, 
és una mostra de l’interès del nostre Grup 
Municipal per tal de complir velles reivin-
dicacions del Masnou Alt. 

Una altra intervenció que val la pena 

destacar és la de la climatització del Mer-
cat Municipal, una obra del tot necessà-
ria tant per adequar la maquinària i tot el 
sistema vinculat a les necessitats actuals 
per garantir unes condicions de confort 
adequades per als usuaris i els paradistes.

Altres inversions previstes serien l’am-
pliació de la Mina Museu o les vinculades 
al servei d’escombraries i neteja viària. 

Doncs bé, aquestes inversions, tot i 
que creiem que garanteixen un equili-
bri territorial i social, només van rebre el 
vot a favor del PP, vot que agraïm des 
d’aquestes línies. PSC, ICV-EUiA, GIM i la 
regidora no adscrita, Judit Rolán, hi van 
votar en contra. No només això, sinó que 
el Grup d’ICV-EUiA ha interposat un re-
curs per aturar-les. De moment, aquest 
recurs aconseguirà que, aquest estiu, el 
Mercat Municipal no estreni la climatit-
zació que es mereix.  

TRIBUna PolíTICa

Ernest Suñé 
Regidor del 
Grup Municipal
del PSC

Eduard garcia 
Portaveu del 
Grup Municipal
de CiU

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



EL MASNOU VIU    MAIG 2014 29

Xx
xx

xx

I ara què? 
Després de la ressaca de la jornada electo-
ral del 25 de maig, en què, per cert, nova-
ment es va complir el tòpic segons el qual 
tots guanyen, o el que a d’altres els ha anat 
pitjor (mal de muchos, consuelo de tontos), 
toca tornar a centrar-se al municipi, sem-
pre, és clar, amb el permís del “procés”.

Ja només queda un any de mandat 
municipal, i per això he de demanar als 
partits que governen al nostre poble, 
CiU i ERC, que gestionin tan bé com sà-
piguen, o puguin, aquest final, per veu-
re culminats grans projectes pendents i 
necessaris: estem esperant, i ja fa anys, 
el nou poliesportiu, començar a albirar 
el que serà el futur parc de Vallmora, el 

nou contracte del servei de neteja del 
municipi –que, en teoria, ha de donar 
resposta a les noves necessitats que com 
a poble tenim– i, naturalment, el pres-
supost del 2014, que encara a dia d’avui 
segueix pendent.

Aquesta petició, que a priori ni hau-
ria de fer-la, està més que justificada: CiU 
i ERC comencen la carrera a les munici-
pals gairebé empatats, per la qual cosa 
aquest any es preveu crucial per a les as-
piracions de govern dels uns i dels altres. 
Això em fa pensar que dedicaran més 
esforços a reforçar les seves posicions 
ideològiques més que a les seves accions 
de govern, ja que sembla que l’únic que 
preocupa a Catalunya és el “procés” i no 

la gestió del dia a dia, que és la que pot 
resoldre els problemes quotidians dels 
ciutadans.

És per això que la nostra formació 
té dubtes que aquest final de mandat 
sigui fructífer per al nostre Masnou. Si 
el Govern se centra a resoldre i finalit-
zar els interessants projectes que han 
de beneficiar-nos a tots, podrà tenir en 
el nostre Grup un aliat per impulsar-los. 
Si, al contrari, decideix involucrar-se en-
cara més en el “procés” i deixa de banda 
els interessos municipals de tots, tindrà 
un enemic acèrrim que li exigirà que 
treballi per a aquells de qui cobra, és a 
dir, per a tots els ciutadans del nostre 
municipi.    

Europees 2014 
El Partit Popular va guanyar les eleccions 
a Espanya i el Grup Popular, a Europa. Es 
poden fer moltes lectures sobre els re-
sultats, però no podem perdre de vista la 
principal, que és la que acabo d’escriure. 
Dit això, i encara amb escassos resultats a 
l’hora d’escriure aquest article, es poden 
fer nombroses anàlisis, tant per la ma-
jor participació a Catalunya (gairebé 10 
punts més que en les anteriors) com pel 
lleu augment a Espanya i la resta d’Euro-
pa, sense oblidar l’entrada de nous i diver-
sos partits en l’escenari polític.

A Catalunya, s’ha buscat un vot en 
clau independentista, cosa que quan-

tifica el sostre màxim de votants pel 
projecte de la secessió en un entorn de 
participació del 47%. Superar aquest 
percentatge serà l’objectiu dels partits 
no nacionalistes en les pròximes elecci-
ons, especialment en les autonòmiques. 

A Espanya i a Europa es manté el 
bipartidisme, però en menor proporció 
i amb major companyia. En concret, a 
Espanya, sobre el 50%, amb un PSOE 
enfonsat a l’oposició. 

Falta per veure si els nous actors, re-
centment incorporats, seran capaços de 
presentar projectes coherents i de futur 
per als europeus. Allà veurem la seva res-
ponsabilitat fora de la demagògia electoral. 

Respecte al Masnou, s’ha comportat de 
manera similar que la resta de Catalunya, 
amb major participació que la mitjana, 
per la qual cosa felicitem tots els ciuta-
dans per una jornada que es pot qualifi-
car d’exemplar.

I, dit això, encara hem de treballar 
molt per millorar els nostres resultats. 
Ens queda legislatura, en l’àmbit na-
cional i municipal, i queden per visua-
litzar-se els resultats de les polítiques 
econòmiques –dures i difícils— aplica-
des pel Govern del PP, que comencen a 
arribar al ciutadà. I si Mariano ens dóna 
un cop de mà, com per exemple, amb la 
rebaixa de l’IRPF, molt millor...

Un pas endavant cap al 9 
de novembre
El resultat de les eleccions al Parlament 
Europeu, entre altres efectes, manifesta 
la voluntat decidida d’avançar cap a la 
consulta del 9 de novembre. Catalunya, 
a les passades eleccions europees, es va 
situar deu punts per sota de la partici-
pació al conjunt de l’Estat, un 38%. Ara 
ens hem situat dos punts per sobre, el 
47%. També la participació al Masnou ha 
estat molt pel damunt, i ha passat del 
40% al 52%. La victòria de la candidatura 
que encapçalava Esquerra Republicana 
de Catalunya ha esdevingut la millor ga-

rantia per avançar cap al 9 de novembre. 
També al Masnou hem aconseguit la pri-
mera posició, amb un resultat històric. 

L’altra conseqüència, en clau cata-
lana i també local, és la consolidació de 
dues grans opcions que aposten per la 
sobirania: l’una, al centredreta, i l’altra, 
a l’esquerra: CiU i ERC. L’encert de la 
coalició d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya amb Nova Esquerra Catalana i 
la plataforma independent Catalunya 
Sí ha servit per consolidar l’opció pro-
gressista a Catalunya. Josep Maria Ter-
ricabras i Ernest Maragall, amb un Par-
lament Europeu cada cop més complex 

i amb resultats preocupants, com en 
el cas francès, de ben segur que faran 
una gran tasca a Europa. Ells, juntament 
amb els altres eurodiputats de CiU i ICV, 
hauran de defensar la legitimitat de la 
consulta del 9 de novembre davant l’es-
cenari europeu.

Més enllà de la satisfacció per l’alta 
participació i el resultat electoral d’Es-
querra Republicana de Catalunya amb 
coalició amb Nova Esquerra Catalana i 
Catalunya Sí, ara ens toca seguir treba-
llant per fer realitat que les urnes omplin 
els municipis de Catalunya el proper 9 
de novembre.

Jaume 
oliveras 
Portaveu del 
Grup Municipal
d’ERC-Acord 
pel Masnou

Federico 
de las Heras 
Portaveu del 
Grup Municipal 
del PP

Frans avilés
Portaveu del 
Grup Municipal
del GIM
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agEnDa.  Del 29 de maig al 21 de juliol

  MaIg

  Dijous 29 
17 h / Els Vienesos

Taller d’art per a adults 
a els Vienesos  

Dibuix i pintura.
Ho organitza: ADAC

  Divendres 30 
17 h / Plaça de Ramón y Cajal

iii mercat d’intercanvi 
infantil i Juvenil  

L’objectiu és l’intercanvi sense que 
hi intervingui la moneda corrent. 
Després de la bona valoració dels in-
fants en anys anteriors, el III Mercat 
d’Intercanvi Infantil i Juvenil es troba 
consolidat en la programació anual 
del Centre Obert Maricel. Cal que els 
participants hi portin objectes (roba, 
CD, jocs, etc.) per intercanviar-los.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Premis literaris Goleta 
i Bergantí  

Acte de lliurament dels premis de 
la trenta-sisena edició dels Goleta 
i Bergantí, de narrativa i poesia en 
català. Amb la intervenció de la Jove 
Orquestra de Cambra del Masnou i 
el grup de teatre GAT.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines i 
Ajuntament del Masnou

  Dissabte 31 
11.30 h / Biblioteca Joan Coromines 
(sala polivalent)

L’Hora	del	Conte.	Núvols, 
estels i contes del cel  

Contes que ens explicarà la narrado-
ra Alma i la Mar de Contes.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17.30 h / Ca n’Humet Espai Jove

Jornada J de Jocs  
Vine i juga amb els jocs de taula 
moderns de la nostra ludoteca. J de 
Jocs t’ensenya a jugar-hi. A partir 
de 14 anys.
Ho organitza: J de Jocs

18 h / Centre d’Empreses Casa del 
Marquès

Jornada de portes 
obertes a la ciutadania  

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Presentació del disc 
Vistes al mar, de sabina 
Witt i Guillermo rizzotto  

Concert de presentació del disc 
Vistes al mar, treball discogràfic 
dedicat als poetes Joan Maragall, 
Salvador Espriu i Miguel Hernández. 
Sabina Witt, veu; Guillermo Rizzotto, 
guitarra i veu; Joan Antoni Pich, 
violoncel. Preu: 5 €
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

   JUnY

  Diumenge 1 
10 h / Casino del Masnou

35è festival pro 
disminuïts Psíquics 
del masnou  

Dansa, festa, infantils, música. Podreu 
gaudir de les actuacions de diferents 
escoles i entitats del nostre poble.
Ho organitza: DISMA

10 h / Plaça de Marcel·lina de Monteys

Jornada festiva: 
“el Procés constituent 
amb l’escola pública”  

Xerrades sobre la situació de 
l’escola pública al Masnou, Alella i 
Teià. Activitats lúdiques: batucada, 
taller de danses tradicionals, taller 
de txi-kung, jocs diversos i actu-
acions musicals. A les 14 h: dinar 
col·lectiu (cal portar menjar per 
compartir). 
Ho organitza: Procés Constituent 
del Masnou, Alella i Teià

  Dimarts 3 
18 h / El Casinet

“actitud vital: 
connecta amb el teu 
protagonisme”  

Es treballarà el concepte d’actitud 
vital com la manera personal 
de pensar, sentir i comportar-se 
davant diverses circumstàncies 
i esdeveniments diaris. Adreçat 
tant a homes com a dones. Es farà 
també el dia 10 de juny.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18.30 h / Biblioteca Joan Coromines 
(sala polivalent)

“malalties reumàtiques”  
Conferència a càrrec de Lluís 
González, seguida d’un col·loqui 
obert a la participació del públic.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

18.30 h / Ca n’Humet, Espai Jove

Ca	n’Humet	et	
forma. aula d’estudi 
dinamitzada 
i tècniques d’estudi  

Cada dimarts, us ajuden a resoldre 
dubtes, preparar treballs i exà-
mens... Un cop al mes, es fa una 
sessió de tècniques d’estudi. A par-
tir de 12 anys. Per a més informació, 
podeu trucar al telèfon 93 540 32 
07, enviar un correu a canhumet@
elmasnou.cat o consultar el Face-
book Ca n’Humet Espai Jove. Cada 
dimarts, us ajuden a resoldre dub-
tes, preparar treballs i exàmens...
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 

  Dijous 5 
9.30 h / El Casinet

espai de dinamització 
per a dones compartim  

Per compartir amb altres dones els 
temes que us interessen en un espai 
de creixement, suport i aprenentat-
ge personal amb visió de gènere.
Dinamitzadora: Adela Moragas
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17.30 h / Biblioteca Joan Coromines
BiblioLab

Katsumi Komagata  
Taller creatiu i participatiu de llibre 
d’artista, per passar-ho bé en famí-
lia. S’utilitzaran els llibres de l’artista 
Katsumi Komagata perquè cada 
participant realitzi el seu propi llibre 
d’artista. Per a nens i nenes de 5 a 
12 anys, acompanyats d’un familiar, 
que participarà en l’activitat. A càr-
rec de Berenar de Contes. Les places 
són limitades. Cal inscripció prèvia a 
la Biblioteca.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

  Divendres 6 
18.30 h / Ca n’Humet Espai Jove

Tarda de Playstation  
Vine a jugar a la PlayStation. Pots 
portar els teus jocs o jugar als 
nostres. Activitat adreçada a joves 
a partir de 12 anys. Per a més infor-
mació, podeu trucar al telèfon 93 
540 32 07, enviar un correu a can-
humet@elmasnou.cat o consultar el 
Facebook Ca n’Humet Espai Jove.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Presentació del llibre 
Lo que no se dice, de 
lola andrade  

Presentació de la nova novel·la de 
l’escriptora masnovina Lola Andrade 
a càrrec d’Eleonora de Eusebio. El 
tema central de la novel·la és la 
impossibilitat d’oblidar i esborrar 
el passat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Casal de la Gent Gran 
Can Malet

aproximació a 
les cultures  

Presentació de l’audiovisual “Els 
altres gitanos” per Kim Arnal. 
Audiovisual dedicat al poble gitano 
i presentat per Kim Arnal.
Ho organitza: Associació UNESCO Masnou

  Dissabte 7 
9 h / Nacional II i plaça de la Llibertat

fira d’artesania  
Comença el bon temps i la fira d’ar-
tesania us convida a sortir al carrer 
a passejar.
Ho organitza: ADAC

10 h / Edifici Centre (aula núm. 3)

Tècniques de muntatge 
de bijuteria  

Hi aprendreu a muntar diferents 
peces de bijuteria, a utilitzar els 
materials més adequats i les dife-
rents tècniques de muntatge. Els 
materials que s’utilitzen són pedres 
semiprecioses, fornitures de metall, 
cuir, etc. Últim dia d’inscripció: 4 
de juny. Inscripció per correu elec-

trònic: info@sarplataygemas.com. 
Horari: de 10 a 14 hores.
Ho organitza: La Colla de l’Hort

22 h / Ca n’Humet Espai Jove

aula d’estudi nocturna  
Aula d’estudi oberta de 22.00 a 1.00 
h. Ca n’Humet es transformarà en 
una aula d’estudi per preparar-hi 
els últims exàmens del curs. S’hi 
habilitarà una zona per sopar amb 
microones, s’oferirà ajuda en l’estudi 
així com petites activitats per fer 
més amenes les hores de preparació 
dels exàmens.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 

  Diumenge 8 
10 h / Els Vienesos

Jornada d’entitats 2014  
Fira i mostra d’entitats, actuacions i 
activitats de les entitats de la vila.
Fins a les 14 h.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

10 h / Parc temàtic Caramar

circulació del trenet de 
cinc polzades  

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del 
Masnou

11 h / Platja d’Ocata

Visita a la mina d’aigua 
del masnou  

Us convidem a submergir-vos sota 
terra per descobrir un tram de les 
mines d’aigua Cresta i Malet, que 
formen part d’un laberint de gale-
ries de 27 km. Cal inscripció prèvia 
a museu.nautica@elmasnou.cat o al 
telèfon 93 557 18 30.
Ho organitza: Museu Municipal de Nàutica 
del Masnou

  Dimarts 10 
9.30 h / Aparcament d’Amadeu I

deixalleria mòbil  
Fins al 15 de juny de 2014
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 

16.30 h / Biblioteca Joan Coromines 
(sala polivalent)

“Què es la filosofia? 
entre el mite, la 
teologia i la ciència”  

Conferència a càrrec d’Andreu Majó, 
seguida d’un col·loqui obert a la 
participació del públic.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

18 h / El Casinet

 “actitud vital: connecta 
amb el teu protagonisme”  

Es treballarà el concepte d’actitud 
vital com la manera personal 
de pensar, sentir i comportar-se 
davant diverses circumstàncies i 
esdeveniments diaris. Mitjançant 
l’actitud vital, es treballaran ele-
ments com ara la proactivitat, el 
llenguatge positiu, l’optimisme, 
l’autoeficàcia, la responsabilitat... 
És un taller adreçat tant a homes 
com a dones.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dimecres 11 
8 h / Alt Empordà

sortida a l’alt empordà  
Informació i reserves: Casal de Gent 
Gran Can Malet (ptge. de Marià Ros-
sell, 2. Tel. 93 555 47 26).
Ho organitza: Casal de Gent Gran Can Malet

  Dijous 12 
18.30 h / Ca n’Humet Espai Jove

“Viatges joves”  
Viatges de baix cost per a joves.
Xerrada en què s’informarà de dife-
rents opcions de viatges alternatius.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dissabte 14 
9.30 h / Av. del Maresme (davant de 
l’edifici de Manteniment) 

19è Torneig de 3x3.
Bàsquet al carrer  

Celebració del torneig de bàsquet 
al carrer en format de partits de tres 
contra tres. Preu: 50 euros
Ho organitzen: El Masnou Basquetbol i 
Ajuntament del Masnou

11.30 h / Biblioteca Joan Coromines

L’Hora	del	Conte.	
Belindo lo monstruo, 
rondalles alguereses  

Us convidem a gaudir dels contes 
que explicarà la narradora Jordina 
Biosca.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dimarts 17 
18 h / Equipament el Casinet

espai de dinamització 
per a dones compartim  

Per compartir amb altres dones els 
temes que us interessen en un espai 
de creixement, suport i aprenentat-
ge personal amb visió de gènere.
Dinamitzadora: Adela Moragas. 
Grup de matins: 3 de juliol, de 9.30 a 
11.30 h. Grup de tardes: 17 de juny i 
15 de juliol, de 18 a 20 h.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18.30 h / Biblioteca Joan Coromines 
(sala polivalent)

“el Vaticà més secret”  
Conferència a càrrec de Vicens Loza-
no, seguida d’un col·loqui obert a la 
participació del públic.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

18.30 h / Ca n’Humet Espai Jove

“Viatges joves”  
Viatges solidaris i cooperatius.
Xerrada en què es donaran a conèi-
xer diferents projectes i experiències 
en viatges i estades solidàries i 
cooperatives. Activitat per a joves 
a partir de 12 anys. Per a més infor-
mació, podeu trucar al telèfon 93 
540 32 07, enviar un correu a can-
humet@elmasnou.cat o consultar el 
Facebook Ca n’Humet Espai Jove.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou
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No us perdeu cap de les activitats que es fan a la vilaagEnDa.  Del 29 de maig al 21 de juliol

  Dimecres 18 
19 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària. 
comentari de la 
novel·la Rosa càndida, 
d’auður ava ólafsdóttir  

Us convidem a intercanviar i com-
partir sensacions al voltant d’aques-
ta novel·la. Conduirà la tertúlia 
l’escriptora M. Carme Roca.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dissabte 21 
12 h / Club Tennis Masnou

cloenda del taller 
de pintura de carles 
de la Torre  

Exposició de les aquarel·les realitza-
des als tallers de pintura que Carles 
de la Torre ha impartit als centres 
educatius del Masnou.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i 
Carles de la Torre

18.30 h / Ca n’Humet Espai Jove 

carrers engalanats  
Decoració de la placeta de Ca n’Hu-
met per Festa Major
Es decorarà la placeta de Ca n’Hu-
met per Festa Major. Activitat per 
a joves a partir de 12 anys. Per a 
més informació, podeu trucar al 
telèfon 93 540 32 07, enviar un 
correu a canhumet@elmasnou.cat 
o consultar el Facebook Ca n’Humet 
Espai Jove.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Diumenge 22 
Hora per concretar 

Visita guiada a la 
Garriga modernista  

Es visitaran algunes de les cases 
modernistes de la vila i les catifes de 
flors. Informació i inscripcions a: 
masunesco@masunesco.org
Ho organitza: Unesco El Masnou

10 h / Parc temàtic Caramar

circulació del trenet 
de cinc polzades  

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del Masnou

20 h / Carrer de Sant Rafael

la festa de corpus  
Corpus Christi  ha estat durant 
segles una de les festes més impor-
tants de la cristiandat catòlica.
Ho organitza: Veïns del carrer de Sant Rafael

  Dilluns 23 
20.30 h / Carrer de Ciudad Real 
(esplanada de l’antiga caserna de la 
Guàrdia Civil)

flama del canigó, 
revetlla de sant Joan  

La Flama del Canigó s’escamparà 
un any més des del cor dels Pirineus 
arreu dels Països Catalans. Portada 
per corredors voluntaris, arribarà 
al Masnou aproximadament a 

les 20.30 h. Després d’una breu 
recepció als jardins de Can Malet i 
d’una petita cercavila per dins de 
la població, la flama encendrà la 
foguera ubicada a l’esplanada de 
l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, 
on hi haurà revetlla amenitzada pel 
grup Lapsus.
Consulteu al web municipal (www.
elmasnou.cat) tots els actes que es 
faran a la vila per celebrar la festivi-
tat de Sant Joan.
Ho organitza: Colla de Diables del Masnou, 
Al Masnou Decidim i Ajuntament del Mas-
nou, amb la col·laboració de Protecció Civil

  Dimecres 25 
9.30 h / Torrent Can Gaio

deixalleria mòbil  
Fins al 29 de juny de 2014
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dijous 26 
15.30 h / Biblioteca Joan Coromines

“la novel·la romàntica”  
Coneix la història de l’anomenada 
novel·la rosa. Del 26 de juny al 17 
de juliol. 
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines, 
Diputació de Barcelona i Obra Social Caixa 
Sabadell

  Divendres 27 

fesTa maJor  
La vila celebra la Festa Major de 
Sant Pere entre el 27 i el 31 de juny.

  Dissabte 28 
10 h / Carrer de Roger de Flor

Vine i maquilla’t  
Maquillatge infantil a càrrec de 
Sara i Cris.
Ho organitzen: La Colla de l’Hort i Fem Fira

18 h / Carrer de Barcelona fins a J. 
Llimona i Roger de Flor fins a plaça 
de Catalunya

fira d’artesania  
Fins al diumenge 29 de juny a les 
22 hores.
Per a més informació, contacteu 
amb activitatsfemfira@hotmail.com.
Ho organitzen: La Colla de l’Hort i Fem Fira

19 h / Carrer de Roger de Flor

ens ajudes a decorar?  
Taller i concurs per decorar vaixells. 
Els podràs decorar i, si vols dei-
xar-los, serviran per engalanar la 
fira. Si és així, entraràs en un concurs 
en què hi haurà tres premis, segons 
les edats. Tots els tallers de la fira 
seran gratuïts, però, si hi vols parti-
cipar, hi haurà recollida d’aliments 
per a Cáritas.
Ho organitzen: La Colla de l’Hort i Fem Fira

19.30 h / Carrer de Roger de Flor, al 
davant de l’edifici municipal

concurs de truites 
i pastissos  

Ho organitzen: La Colla de l’Hort i Fem Fira

  Diumenge 29 
10 h / Carrer de Barcelona fins a J. 
Llimona i Roger de Flor fins a plaça 
de Catalunya

fira d’artesania  
Ho organitzen: La Colla de l’Hort i Fem Fira

12 h / Plaça de Catalunya

els petits es remullen  
Fins a les 14 hores. Hi haurà una 
petita piscina per a infants fins 
a cinc anys, perquè es remullin i 
juguin amb aigua, amb joguines, 
esponges, etc. Els pares i mares ens 
ajudaran a portar a terme aquesta 
activitat. Cal venir, doncs, disposat 
a mullar-se! Activitat gratuïta, 
però s’acceptaran donacions per 
a Cáritas.
Ho organitzen: La Colla de l’Hort i Fem Fira

18.30 h / Plaça de Catalunya

fem bombolles!  
Activitat gratuïta, però s’acceptaran 
donacions per a Cáritas.
Ho organitzen: La Colla de l’Hort i Fem Fira

18.30 h / Plaça de Catalunya

Jocs amb aigua  
Jocs relacionats amb l’aigua, per 
refrescar-se i divertir-se. Cal anar-hi 
disposat a mullar-se.
Ho organitzen: La Colla de l’Hort i Fem Fira

18.30 h / Plaça de Catalunya

Taller sorpresa  
Taller sorpresa relacionat amb el 
tema mariner.
Ho organitzen: La Colla de l’Hort i Fem Fira

19 h / Plaça de Catalunya

anem a berenar  
Es farà un berenar, per agafar forces, 
de pa amb oli i sucre.
Ho organitzen: La Colla de l’Hort i Fem Fira

20 h / Carrer de Roger de Flor

fi de festa, estirada 
de corda  

Jocs per grups d’edats.
Per acabar la festa, hi haurà jocs 
d’estirades de corda. Es faran grups 
de petits i grans per fer més festa.
Ho organitzen: La Colla de l’Hort i Fem Fira

  JUlIol

  Dijous 3 
9.30 h / El Casinet

espai de dinamització 
per a dones compartim  

Per compartir amb altres dones 
els temes que us interessen en 
un espai de creixement, suport i 
aprenentatge personal amb visió 
de gènere.
Dinamitzadora: Adela Moragas. 
Grup de matins: 3 de juliol, de 9.30 
a 11.30 h. Grup de tardes: 15 de 
juliol, de 18 a 20 h. Els grups són 
oberts i hi podeu participar segons 
la vostra disponibilitat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dissabte 5 
19 h / Pista esportiva Pau Casals

ii nit de flamenc 
del masnou  

Ho organitza: Centre Cultural Luz de l’Alba, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament

  Dimarts 8 
9.30 h / Pau Casals

deixalleria mòbil  
Fins al 13 de juliol de 2014.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dijous 10 
Ca n’Humet, Espai Jove

cuina sense pares  
Per a joves a partir de 14 anys
Taller per ensenyar als joves a 
preparar receptes fàcils, ràpides, 
saludables i econòmiques. Per 
a més informació, truqueu al 93 
540 32 07, consulteu l’app del PIJ 
Masnou, envieu un correu a can-
humet@elmasnou.cat o passeu per 
Ca n’Humet Espai Jove (al carrer de 
Fontanills, 77).
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i 
Diputació de Barcelona

  Dissabte 12 
9 h / Plaça de Ramón y Cajal

mercat de segona mà  
Mercat de segona mà. Hi podeu 
trobar de tot a preus de ganga. No 
us el perdeu!
Ho organitza: ADAC

10 h / Edifici Centre

Tècniques de muntatge 
de bijuteria  

Els materials que s’utilitzen són 
pedres semiprecioses, fornitures de 
metall, cuir, etc. Últim dia d’inscrip-
ció: 9 de juliol. Inscripció per correu 
electrònic: info@sarplataygemas.
com. Horari: de 10 a 14 hores.
Ho organitza: La Colla de l’Hort

  Diumenge 13 
11 h / Plaça d’Ocata

Visita la mina d’aigua 
del masnou  

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

  Dimarts 15 
18 h / El Casinet

espai de dinamització 
per a dones compartim  

Per compartir amb altres dones els 

temes que us interessen en un espai 
de creixement, suport i aprenentat-
ge personal amb visió de gènere.
Dinamitzadora: Adela Moragas.
Últim dia del grup de tardes: 15 de 
juliol, de 18 a 20 h.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dissabte 19 
9 h / Platja d’Ocata

Viii Torneig de Vòlei 
Platja Pro disma  

Modalitat 2 x 2. Categories: masculí, 
femení i mixt. Preu de la inscripció: 
30 euros per equip (donatiu íntegre 
per a DISMA). Més informació a: 
voleyplaya@disma.cat i al telèfon 
645 525 491 (Mario). 
Preu: 15 euros per participant.
Ho organitza: DISMA

22 h / Plaça d’Ocata

Ballada de sardanes  
Amb la cobla Iluro.
Ho organitza: Agrupació Sardanista del 
Masnou

altres informacions

Entrades per als espectacles 
de l’Espai Escènic Ca n’Humet
Les entrades per als espectacles 
de l’Espai Escènic Ca n’Humet 
es poden comprar al portal 
comercial www.quedat.cat o bé 
a les taquilles de la sala muni-
cipal dues hores abans de cada 
espectacle. 

Taller d’artteràpia
Les arts plàstiques ens ofereixen 
la possibilitat de treballar amb 
nosaltres mateixos i ens ajuden a 
conèixer-nos millor. L’Espai Jove 
de Ca n’Humet acull aquest ta-
ller, per al qual cal inscripció prè-
via. Per a joves de 12 a 14 anys: 
cada dilluns, fins al 23 de juny, de 
17.30 a 19.30 h. Per a joves de 15 
a 17 anys: cada dimarts, fins al 17 
de juny, de 19 a 21 h. Per a joves 
de 18 a 35 anys: cada dijous, fins 
al 26 de juny, de 19 a 21 h. Places 
limitades. Per a més informació 
i inscripcions, truqueu al 93 540 
32 07, consulteu l’app del PIJ 
Masnou, envieu un correu a can-
humet@elmasnou.cat o passeu 
per Ca n’Humet Espai Jove.

Estada a Platja d’Aro
El Casal de Gent Gran Can Ma-
let ha programat una sortida 
de vuit dies a Platja d’Aro. La 
sortida és prevista el 29 d’agost 
a les 10.30 h. Informació i re-
serves: Casal de Gent Gran Can 
Malet (ptge. de Marià Rossell, 2. 
Tel. 93 555 47 26).

L’Arxiu Municipal obre dilluns i 
dimecres de 9 a 14 h. L’Arxiu es-
tarà tancat de l’11 al 22 d’agost. 

Al web de l’Ajuntament del 
Masnou, hi podeu consultar tota 
la informació d’aquesta agenda i 
tota l’actualitat municipal actua-
litzades: www.elmasnou.cat.




