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CARTA DE
L’ALCALDE

Pere Parés
Alcalde

El proper 9 de novembre tots els masnovins i masnovines majors de 16 anys, com la resta de
ciutadans de Catalunya estem cridats a les urnes per participar i deixar constància de la nostra
opinió sobre de com volem que sigui el futur del nostre país. Hi estem cridats malgrat les traves,
obstacles i la contundència expressada per l’Estat per impedir que la consulta inicial fos emparada amb la legalitat catalana. Un sistema que no deixa a la gent que s’expressi perd la seva
legitimitat i el procés participatiu del 9N és la millor manera de canalitzar la voluntat expressada
al carrer i per les institucions. Més de 920 ajuntaments, les quatre diputacions i els 41 consells
comarcals hem expressat la nostra opinió arrelada en la representativitat democràtica de cada
un, amb la finalitat de donar suport a la llei de consultes aprovada àmpliament pel Parlament
de Catalunya, a la consulta i al president de la Generalitat.
El 9 de novembre votarem. Votarem per dignitat. Votarem per respecte democràtic. Votarem
per dir al món què volem i que no volem ser menyspreats. Votarem pel compromís amb les
generacions que ens han precedit. Votarem per traçar un camí per a les generacions futures
i votarem per exercir democràticament el mandat popular expressat a les urnes el passat novembre del 2012.
Al Masnou tenim clar que hi volem ser. I volem ser-hi perquè hi creiem, i és per això ens hi
hem compromès. Donarem suport a aquesta jornada de participació ciutadana amb els mitjans i
recursos que tenim al nostre abast, amb l’objectiu de garantir que tothom pugui exercir el seu dret
a participar i a opinar, sigui quina sigui la seva opció personal. Ho fem amb profund convenciment.
Si el proper 9N sabem donar una imatge potent –que n’estic convençut–, les conclusions
seran igualment inqüestionables. En els moments transcendentals com els que vivim, hem
d’assumir reptes i aquest és, en aquest moment, que sigui un èxit de participació, il·lusió i
comportament cívic.
Per tant, convido a tothom a participar i a anar a votar. Fem que el proper 9N sigui un dia
per viure.
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ANUNCIA’T A ‘EL MASNOU VIU’
Tel. 669 729 687 · viupublicitat@jpuig.cat

Targete

Díptic
Vinils

Varietat de productes d’elaboració
pròpia, pollastres i ous ecològics.
També tenim gall d’índi ecològic.

Menú
Restaur

Vine i obtindràs el VAL FIDELITAT!

Inv
Pintor Domènech Farré, 3 08320 El Masnou Barcelona
935.556.774 4colors@4colors.cat www.4colors.cat

Recordes els
nostres bunyols de
bacallà de la Nit de Tapes?
Doncs compra la massa de
bunyols llesta per cuinar
i prepara’ls fàcilment
a casa teva.
PROVA’LS!

Servei a domicili
Verdures del Maresme,
del pagès a casa.
Tenim pa de baguet.
C/ Navarra, 76, cantonada Cristòfol Colom - 08320 El Masnou
Tel. 93 540 40 04 - Mòbil 627 21 23 16
http://facebook.com/fruittistavero

Opel Corsa 85 cv desde
(amb 2.000

9.000 €

€ de l’equipament més tecnològic)

En el seu OPEL les operacions de taller tindran
fins a un 25% de descompte en peces
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República Argentina, 29 - El Masnou - Tel. 93 540 42 05

Adhesi

ACTUALITAT

Obres de manteniment
i millora a la via pública
A la primavera i l’estiu, s’han reparat més de 250 metres quadrats
de vorera a la zona de Pau Casals

RAMON BARRAGAN

Marinada, on s’han reformat els
lavabos, i a de la Ferrer i Guàrdia,
on s’han pintat les aules del primer
pis. Aquestes intervencions s’afegeixen a altres de menor consideració
habitualment realitzades a la resta
d’escoles de la vila, tant a l’estiu com
durant tot el curs escolar.

Algunes de les intervencions de manteniment i millora dutes a terme a diversos punts de la vila:
carrers d’Agricultura i de Pau Casals, i a la zona de Països Catalans.

L

a conservació de la via
pública és una de les competències que requereix
més esforços i recursos per
part de qualsevol Ajuntament, ja
que es tracta de l’Administració que
ha d’afrontar les necessitats més
properes de la ciutadania. En el cas
del Masnou, des de la Regidoria de
Manteniment es vetlla pel bon estat
de l’espai públic amb constants intervencions de diversa consideració.
Entre els mesos de maig i agost
del 2014, al carrer de Pau Casals,
s’han dut a terme diverses reparacions a la vorera. En total, s’hi han
arranjat més de 250 metres quadrats. S’han corregit els efectes del
creixement descontrolat de les arrels
dels arbres, així com s’han adequat
els trams que contenien enllumenat.
Els treballs realitzats tornen a fer
possible el trànsit de vianants per les
voreres.
També es va aprofitar l’estiu per
fer millores al parvulari de l’escola

Jordi Matas

Regidor de Manteniment
i Serveis Municipals

Des de la Regidoria de Manteniment i Serveis Municipals, estem
donant prioritat a les petites incidències a la via pública que, en
conjunt, són moltes; i tot amb
l’objectiu d’anar condicionant-la i
fer-la més confortable pel que fa
a desplaçament de les persones.
Potser no es veuen grans obres,
però són les necessàries, amb el
pressupost ajustat que tenim, i cal
saber prioritzar-les. Es treballa tant
amb la brigada municipal com amb
externs per fer-ho possible. Cal fer
una crida perquè tots siguem capaços de valorar l’esforç que es destina perquè tinguem un poble en
bones condicions, sobretot pel que
fa al mobiliari urbà.

VORERES
ARRANJADES

A l’avinguda
de Pau Casals
s’han arranjat més de
250 metres
quadrats de
vorera
PINTURA
VIÀRIA

Aviat començarà una
campanya de
pintura viària
a tres quartes
parts de la vila

Properes intervencions
Ja dintre de la tardor, una època
especialment propensa a les pluges,
la Regidoria ha fet un manteniment
preventiu de la xarxa de clavegueram per tal de mantenir neta la xarxa per evitar possibles obstruccions
que puguin ocasionar desperfectes
i molèsties durant les possibles
tempestes. S’ha fet una neteja amb
un camió cisterna de les canonades
ubicades al passeig paral·lel a la Nacional II.
També per als propers mesos, és
prevista una campanya de pintura
viària, durant la qual es repassarà
i millorarà la pintura del paviment
a moltes vies i espais de la vila,
arribant a donar cobertura a tres
quartes parts del Masnou, especialment en zones properes als centres
escolars. Per evitar problemes amb
el trànsit i molèsties a la ciutadania,
aquesta intervenció sobre la pintura
viària es farà en horari nocturn.
Tasques de conservació a Països
Catalans
Els jardins dels Països Catalans han
estat un dels espais on s’han fet, darrerament, treballs de conservació i
millora. S’hi ha polit la tarima de fusta i s’han fet altres petites tasques
de recuperació i manteniment del
mobiliari urbà. A més a més, aviat
s’hi instal·laran noves porteries, atès
que ja no es podien reparar més les
que hi havia.
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INSTITUCIONAL

L’Ajuntament del Masnou
defensa el dret a decidir
L’alcalde va fer lliurament de la moció en suport de la consulta
al president Artur Mas

GENERALITAT DE CATALUNYA

Durant la convocatòria, iniciativa
de l’Assemblea Nacional Catalana
i Òmnium Cultural, la quantitat
d’assistents presents davant l’Ajuntament va fer que s’hagués d’ocupar la
Nacional II. Des del balcó de l’Alcaldia
representants de les entitats convocants van llegir el manifest, que incidia en el caràcter legal de la consulta
i en el dret a decidir dels catalans.
Sota la pluja, els assistents van cantar
diverses vegades el Cant dels segadors. L’Ajuntament es va adherir a la
convocatòria, i s’hi van poder veure
diversos membres del consistori, encapçalats per l’alcalde, Pere Parés.

Pere Parés saluda Artur Mas durant l’acte de rebuda de les mocions en suport de la consulta del 9N.

E

n el moment de tancar
aquesta edició, l’Ajuntament
del Masnou mostrava el seu
suport al procés participatiu
programat per al 9 de novembre en
substitució de la consulta suspesa
pel Tribunal Constitucional. L’alcalde,
Pere Parés, declara que el Masnou
hi col·laborarà posant a disposició
de la Generalitat tots els mitjans que
depenen de l’Ajuntament.
Aquest és el darrer pas en tot un
seguit d’accions en defensa del dret
a decidir que ha dut a terme l’Ajuntament. Com a la immensa majoria
de municipis catalans, el dilluns 22
de setembre de 2014 es va aprovar
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PROCÉS
PARTICIPATIU

L’Ajuntament
treballa per
donar suport
amb mitjans
municipals al
procés participatiu

la moció de suport a la Llei de consultes i la convocatòria de la consulta
sobre el futur polític de Catalunya. La
proposta va comptar amb el suport
de 16 dels 21 regidors i regidores
que formen el consistori masnoví,
en aconseguir els vots a favor de
l’Equip de Govern (10 vots), part dels
membres del PSC (3 vots), ICV-EUiA
(3 vots) i la regidora no adscrita, i les
abstencions del PP (2 vots), el GIM (1
vot) i un regidor del PSC.
El dia 30 de setembre, més de
dues-centes persones, malgrat la
pluja intensa, es van mobilitzar per
rebutjar la suspensió de la consulta
per part del Tribunal Constitucional.

L’alcalde lliura la moció en defensa del 9N a la Generalitat
En aquest context, l’alcalde del
Masnou, Pere Parés, va participar el
dissabte 4 d’octubre, al Palau de la
Generalitat, a l’acte de lliurament
de les mocions aprovades als ajuntaments catalans en defensa de la
consulta del 9N. El president de la
Generalitat, Artur Mas, va rebre els
representants dels 920 consistoris
(el 95 % del total dels municipis catalans) que han aprovat l’esmentada
moció, promoguda per l’Associació
de Municipis per la Independència
i l’Associació Catalana de Municipis.
Pere Parés va fer lliurament del document en mà al secretari general
de Presidència, Jordi Vilajoana.
L’alcalde va declarar que es va sentir
“orgullós de representar el Masnou
per donar suport al president de la
Generalitat i a la convocatòria d’una
consulta conjuntament amb més
de 900 alcaldes i alcaldesses. Mai
oblidaré aquest moment d’enorme
emoció”. L’alcalde també ha volgut
agrair les mostres de suport rebudes: “Gràcies a tots els que s’han dirigit a mi aquests darrers dies”.

Més de dues-centes persones es van manifestar davant l’Ajuntament el 30 de setembre en rebuig a la suspensió de la consulta per part del Tribunal Constitucional.

SÒNIA HERNÁNDEZ

Celebrat el Ple del mes d’octubre

A la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dijous 16 d’octubre de 2014 es van aprovar els punts següents:

Serveis Centrals
Modificació del contracte de la gestió indirecta, en règim de concessió,
del servei d’escola municipal de música del Masnou (SC 10-2013). Aprovat
per unanimitat.
Salut Pública
Modificació de l’annex del conveni d’encàrrec de gestió de prestació de
serveis de salut pública entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya i
l’Ajuntament del Masnou. Aprovat per unanimitat.
Urbanisme
Aprovació inicial del projecte d’adequació del solar ubicat entre els carrers d’Almeria, Polacra Gol·leta Constança, Berguedà i Sevilla del Masnou.
Aprovat per unanimitat.
Mobilitat
Aprovació de l’actualització de preus del compte d’explotació de l’any 2014
de la concessió del servei de transport públic urbà. Aquest punt va ser
retirat de l’ordre del dia.
Manteniment i Serveis Municipals
Cancel·lació de la garantia definitiva del contracte dels serveis de neteja
viària i recollida domiciliària d’escombraries de l’any 1992 i de la garantia
definitiva per a la modificació d’aquest contracte de l’any 2005. Aprovat
per unanimitat.
Aprovar la continuïtat del servei de recollida de residus, neteja viària,
passeig Marítim i platges del terme municipal del Masnou des de l’1 de
novembre de 2014, la revisió de preus a partir de l’1 de maig de 2014 i els
endarreriments d’aquesta revisió de preus fins a data 30 de setembre de
2014. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (10 vots) i el GIM
(1 vot); en contra d’ICV-EUiA (3 vots), i l’abstenció del PSC (4 vots), el PP (2
vots) i la regidora no adscrita.

Hisenda
Es va donar compte del Decret de fixació de les línies fonamentals del
pressupost de l’Ajuntament del Masnou 2015, en compliment de l’article
27 de la LO 2/2012.
Expedient de modificació del pressupost 16/2014, per suplement de crèdit.
Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (10 vots), PSC (4 vots), PP
(2 vots), GIM ( 1 vot) i la regidora no adscrita i, en contra, d’ICV-EUiA (3 vots).
Punt d’urgència:
Expedient de modificació del pressupost 19/2014, per suplement de crèdit.
Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (10 vots), PSC (4 vots), PP
(2 vots), GIM (1 vot) i la regidora no adscrita i, en contra, d’ICV-EUiA ( 3 vots).
Mocions
Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que garanteixi l’atorgament de beques menjador a
tots els infants que compleixin les condicions de la convocatòria. Aprovada
per unanimitat.
Moció presentada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA per a una elecció democràtica dels alcaldes i de les alcaldesses. Aprovada amb els vots a favor de
l’Equip de Govern (10 vots), PSC (4 vots) i ICV-EUiA ( 3 vots); en contra del
PP (2 vots) i l’abstenció del GIM (1 vot) i la regidora no adscrita.
Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM en relació amb la defensa
de la Llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de
l’embaràs. Aprovada amb els vots a favor de part de l’Equip de Govern (8
vots), PSC (4 vots), ICV-EUiA ( 3 vots) i la regidora no adscrita; en contra del
PP (2 vots) i l’abstenció del GIM (1 vot) i de dos regidors de CiU.
Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-PM, amb una esmena incorporada d’ICV-EUiA, sobre el dret de remuneració als autors pels préstecs de
les seves obres realitzades a biblioteques. Aprovada amb els vots a favor
de l’Equip de Govern (10 vots), PSC (4 vots), ICV-EUiA (3 vots), GIM (1 vot) i
la regidora no adscrita; i l’abstenció del PP (2 vots).
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promoció econòmica

Èxit de la segona edició
de la Nit de Tapes al Mercat

La Tetería de Noah, comerç
guanyador del II Concurs
d’Aparadors Plens de Riure

GERARD POCH

El comerç La Tetería de Noah, de te, cafè i accessoris, va guanyar el II Concurs d’Aparadors Plens de Riure, organitzat pel
Festival de Teatre Còmic. El seu va ser l’aparador més votat,
en aconseguir 634 dels 1.457 totals. Verónica Gordillo és la
seva propietària.

Els paradistes van oferir platets elaborats amb els seus productes.
no va dubtar a esperar fins al final per
veure l’espectacle de cloenda dels
Diables, que va servir com a cloenda
d’una nit ben plena d’activitat.

Quim Fàbregas

L’èxit de participació assolit en aquesta segona edició de la nit de tapes ha
servit per donar a conèixer l’àmplia
oferta de productes alimentaris que
ofereixen els nostres paradistes. Els
productes frescos de qualitat que es
venen al Mercat han de ser el reclam
per guanyar la confiança dels ciutadans. Vull donar les gràcies als paradistes, que amb el seu esforç han fet
possible aquesta segona edició, i a les
entitats que hi van col·laborar.

Menú Burger

On és?
Carrer de Sant Miquel, 16 / Telèfon: 648 80 59 47
teteriadenoah@asm.cat / www.cafeote.es

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

Dilluns i dimarts nit / Clàssic 16 €

ra !
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Quina valoració fa de l’activitat comercial
del municipi?
La valoració per a mi és positiva, ja que tot el que sigui
promocionar els comerços del poble em sembla bé. Fins i tot
en els dies que estem vivint necessita tot el que es pugui fer
perquè la gent del poble es quedi al poble.

Regidor de Promoció
Econòmica

& Gintònic O CERVESA ARTESANA
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Com es va inspirar a l’hora de decorar l’aparador?
Vaig voler fer el més semblant al Ple de Riure, que com cada
any s’ha fet a la platja, que fos original, simpàtic i divertit.

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

Menú DEGUSTACIÓ
Totes les nits (excepte dijous)
i dissabte al migdia

TETERIA NOAH

E

l dissabte 4 d’octubre, per
segon any consecutiu, el
Mercat Municipal del Masnou va obrir les portes de nit
per oferir un tast dels seus productes.
Des de les 19 h, el públic que esperava a les portes de l’Edifici Centre va
poder veure l’espectacle dels Diables
del Masnou, a ritme dels tambors
dels Atabalats. Les parades del Mercat, van rebre els assistents guarnides
i amb diverses tapes preparades per a
la degustació.
La celebració gastronòmica va
anar acompanyada d’animació. Entre
les activitats proposades, no hi va
faltar la música, amb les havaneres
de la formació masnovina Borinquen.
També els més petits es van poder
pentinar i maquillar gràcies a la generositat de la Betty Clown, a més d’elaborar ells mateixos xapes per decorar
la seva roba. La vetllada va transcórrer amb un Mercat ple de gent que

Què li va semblar la iniciativa del Concurs
d’Aparadors Plens de Riure?
Molt bona idea, tot el que sigui per promoure els negocis del
Masnou em sembla genial i fa que sigui una manera que la
gent miri les botigues i s’hi aturin. A part, és divertit i bonic.

Una delegació
marroquina s’inspira
al Centre d’Empreses
Casa del Marquès

SÒNIA HERNÁNDEZ

E
Els representants de Tecnocampus van valorar molt positivament la posada en marxa de l’equipament.

l 17 de setembre, una delegació de l’Ajuntament de Chefchaouen (el Marroc), que té un
projecte de cooperació amb l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès, va visitar el Centre d’Empreses Casa del Marquès.
La visita de la delegació s’emmarca en un recorregut per tres vivers d’empresa, l’Àgora de Vilafranca
del Penedès, el TecnoCampus de Mataró i el Centre
d’Empreses Casa del Marquès de l’Ajuntament del
Masnou, per recollir les diferents experiències sobre
el funcionament intern dels vivers, la distribució
d’espais, les accions de comunicació i altres aspectes
d’interès relatius als vivers d’empreses.

Visita
institucional
Curs de
al Centre d’Empreses
Casa del Marquès

l dijous 25 de setembre, el
Centre d’Empreses Casa del
Marquès va rebre la visita del
president del TecnoCampus MataróMaresme, Miquel Rey; el vicepresident de la fundació i alcalde d’Alella,
Andreu Francisco, i el seu director
general, Jaume Teodoro.
L’alcalde, Pere Parés, i el regidor
de Promoció Econòmica del Masnou,
Quim Fàbregas, van ensenyar el nou

equipament als representants de Tecnocampus,
(30 h) que van valorar molt positivament la posada en marxa d’aquest
nou servei adreçat als emprenedors de
la comarca. L’objectiu de la visita era
cercar possibles vies de col·laboració
entre els dos centres de suport a l’emprenedoria, els quals pretenen millorar
els serveis que s’hi ofereixen i contribuir al desenvolupament econòmic de
la comarca.

Curs de

AJUNTAMENT DEL MASNOU

monitors/es
menjador
E
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Per a 8 anys
de 1 ls facin
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monitors/es
de menjador

Membres de la delegació marroquina amb el regidor
de Promoció Econòmica.

(30 h)

Curs de

LLOC

monitors/es
de menjador

(30 h)

Ca n’Humet (carrer de Fontanills, 77)

dates
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els dissabtes 15, 22 i 29 de novembre

horari

de 9 a 14h i de 15.30 a 20.30h

preu

45€ per a empadronats al Masnou
52.50€ per a no empadronats al Masnou

inscripcions del 3 al 14 de novembre a

l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

mÉs informaciÓ

LLOC

Punt d’Informació Juvenil (PIJ) Ca n’Humet

Ca n’Humet (carrer de Fontanills, 77)

dates

els dissabtes 15, 22 i 29 de novembre EL MASNOU VIU octubre 2014
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Activitats per fomentar el consum
responsable entre els més petits

L’

L’espectacle Cercant el sol va ser accessible per a persones amb discapacitats auditives.

GERARD POCH

Primer espectacle accessible a
persones amb discapacitat auditiva

L

10
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sònia hernández

Els jardins dels Països Catalans
estrenen una zona de joguines socials

La caixa de joguines social vol difondre entre els més petits valors com la necessitat de compartir
i el respecte cap a l’espai públic.

espectacle Cercant el sol, de Rocamora Teatre,
el 12 d’octubre a l’Espai Escènic Ca n’Humet,
va explicar als infants el dret de tots els pobles a produir, d’una forma sostenible, respectant
el medi ambient i sense imposicions, els aliments
que volen consumir. Amb aquesta primera actuació
de teatre familiar de la temporada, l’Ajuntament va
voler reivindicar el dret a l’alimentació i la sobirania
alimentària. A més, l’espectacle va ser accessible per
a persones amb discapacitat auditiva.
Per primera vegada i gràcies a la tasca realitzada de forma coordinada entre les regidories de
Benestar Social, Consum i Cultura, l’espectacle va
ser accessible a persones amb discapacitat auditiva, adaptant-se a llenguatge de signes en català,
mitjançant un intèrpret, i també, es va subtitular
en llengua catalana. A l’espectacle van assistir-hi
una desena de persones sordes, que van mostrar
la seva satisfacció amb la iniciativa municipal de fer
accessibles alguns espectacles culturals.
La proposta va voler destacar també la importància de treballar conjuntament per aconseguir
superar els problemes, així com la necessitat de
solidaritzar-se i ajudar les persones que més ho
necessiten.

a inauguració de l’espai de joguines dels Jardins dels Països Catalans va esdevenir una veritable festa on es van posar de manifest i es van
celebrar els valors que es promouen amb aquesta
iniciativa: el consum responsable, l’hàbit de compartir, la responsabilitat i el respecte als espais públics i
als companys de joc. Des de les cinc de la tarda, un
bon nombre d’infants i famílies, el divendres 3 d’octubre, es van reunir als jardins per aportar-hi joguines i
gaudir d’una tarda de joc i un berenar.
La iniciativa, promoguda per l’entitat Cistella
Verda amb la col·laboració de l’Ajuntament, ha
tingut el suport de pares i mares de la vila i una
bona rebuda ciutadana. Molts dels assistents a la
inauguració, que va comptar amb l’assistència de
la regidora d’Infància i Joventut, Sílvia Folch, van
fer les primeres aportacions a la caixa de joguines
socials. Igualment, l’organització havia previst un
berenar col·lectiu que feia incidència en els aspectes de sostenibilitat i consum responsable pels
quals treballa Cistella Verda.
Així, des de la tarda de divendres 3 d’octubre, al
sorral de la zona de jocs dels jardins es dipositarà
una caixa amb joguines que tots els nens i nenes
podran fer-les servir mentre hi juguin, per després
tornar a deixar-les al seu lloc, a disposició d’altres
infants que visitin el parc.

Càritas demana col·laboració
per al Gran Recapte
d’Aliments al Masnou

Celebració de les noces d’or
2014
Les parelles que celebrin les noces d’or aquest any 2014 i desitgin participar a l’acte que organitza l’Ajuntament del Masnou
hauran de comunicar-ho a la Regidoria de Gent Gran, ubicada
al carrer de Roger de Flor (93 557 18 00), i lliurar una fotocòpia
del llibre de família i dels DNI.
L’acte d’homenatge a les parelles que celebren els cinquanta
anys de convivència serà el dissabte 15 de novembre, a les 12 h,
a la sala capitular de l’Ajuntament del Masnou.

GERARD POCH

El 14 i 15 de novembre es podran fer aportacions
a diversos supermercats

Les parelles que van participar a l’acte de l’any passat.

Els dies 14 i 15 de novembre, Cáritas Parroquial del
Masnou serà a diversos supermercats del Masnou
per recollir aliments per
als qui més ho necessiten. Els supermercats
masnovins on es podran
fer les donacions són: Caprabo, Lidl, Consum, Suma,
Condis, Can Mai Tanquis
i Can Rac. Càritas demana
la col·laboració de persones
durant aquests dos dies. Tothom que hi vulgui participar
pot trucar al 699 53 36 87 (Salvador) per apuntar-s’hi.

Can Ventura
des de 1964

50 anys
Horari: Dilluns, de 9 a 13 h.
Dimarts, dimecres, dijous, divendres
i dissabte, de 8 a 13.30 h.
Els divendres també obrim a la tarda,
de 17 a 20 h

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

Pollastres ecològics (per encàrrec)

Pg. Romà Fabra, 18 - El Masnou - Tel. 93 555 73 95
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Activitats infantils i juvenils
per celebrar la Castanyada
Un any més, el Masnou es prepara per a la Castanyada, una celebració que ha anat evolucionant i adaptant-se
a les circumstàncies canviants i als nous costums socials i d’oci. A la vila, les propostes són diverses i hi tenen
cabuda les tradicions més antigues i les activitats més innovadores. Tallers, música, cercaviles i la visita de la
Maria la Castanyera: infants i joves podran trobar la millor manera d’aprofitar la celebració.
Activitats
per a joves
a Ca n’Humet

El túnel del terror és una de les activitats
més populars i reeixides de la programació
de la Castanyada.

Dijous 30 d’octubre
De 18.30 a 20.30 h
TALLER DE DECORACIÓ
DEL TÚNEL DEL TERROR
Ho organitza: Ajuntament
i AJTEM
Divendres 31 de novembre
a les 22 h
CONCERT D’ËRASE, SI CAI
LLORA I D’CALLAOS (5 €)
Ho organitza: Ajuntament i
Ankla Crew

Activitats
per a infants
Les activitats infantils
(a excepció de la
cercavila) es faran
a l’Espai Familiar
“Ludoteca”

GERARD POCH

Dissabte 1 de novembre
De 22 a 01 h, i diumenge 2
de novembre, de 19 a 21 h
TÚNEL DEL TERROR (1 €)
Ho organitza: Ajuntament
i AJTEM
Diumenge 26 d’octubre
A les 17 h
TALLERS DE TARDOR
Es duran a terme diferents
tallers amb materials naturals i habituals de la tardor,
per tal de decorar l’Espai Familiar “Ludoteca” per rebre la
vella Maria, la castanyera.
Ho organitza: Lleureka

Divendres 31 d’octubre
A les 19.30h
CASTANYOT: CERCAVILA
DES DE LA PL.D’OCATA
FINS A L’ALTELL DE LES
BRUIXES
Cercavila pels carrers,
disfressats de Halloween,
acompanyats pels tabalers
de la Colla de Diables. A l’Al-

tell es repartiran castanyes i
s’explicaran contes a la vora
del foc. Al final, música per
a tothom! Ho organitza: La
Colla de Diables
Dissabte 1 de novembre
A les 16.30 h
DANSES TRADICIONALS
Ho organitza: Lleureka

I a les 17.30 h
LA CASTANYADA
La vella Maria la Castanyera
portarà castanyes torrades
als infants.
Ho organitza: Ajuntament

Constituït el Consell d’Equipament de Ca n’Humet
El 24 de setembre es va celebrar una assemblea per a la constitució del Consell d’Equipament de Ca n’Humet que, tal com es preveia, va quedar integrat per dos representants de les entitats usuàries i dos representants dels usuaris individuals, a banda de la representació municipal.
Entre les diferents funcions que assumirà aquest organisme, serà l’encarregat d’elaborar el calendari d’activitats de l’equipament a partir
de les propostes rebudes; farà un seguiment dels aspectes bàsics de l’organització i del funcionament de Ca n’Humet; vetllarà per una
bona convivència entre les persones i entitats que en fan ús, i coordinarà l’intercanvi d’experiències amb altres equipaments cívics.
Properament es convocarà la primera sessió del Consell d’Equipament.

12

EL MASNOU VIU octubre 2014

El Dia Internacional
per a l’Eliminació
de la Violència envers
les Dones el Masnou
també diu prou
L’acte central de la campanya de l’any passat va comptar amb
una breu representació teatral al voltant dels maltractaments.
GERARD POCH

S

ota el lema en forma
d’etiqueta #+9diuprou,
del 10 al 30 de novembre,
l’Ajuntament ha preparat
diversos actes per commemorar el
Dia Internacional per a l’Eliminació
de la Violència envers les Dones.
L’acte institucional serà el dia 25,
en què es llegirà el manifest amb
l’encesa d’espelmes. Abans, a les
18 h, hi haurà una sessió especial
de l’Espai de Dinamització de Dones Compartim, a l’Espai Casinet.
Centre d’Informació i Recursos per
Dones (CIRD).
També el dia 25, a les 20 h, es
donarà el veredicte del guanyador
del concurs fotogràfic a la xarxa Instagram. Al concurs hi podran participar (entre el 10 i el 24 de novembre) totes aquelles persones que
vulguin, penjant les seves fotografies per eliminar la violència masclista a aquesta xarxa social i etiquetant-les amb l’etiqueta #+9diuprou.
Els autors de les tres fotografies

IMPLICACIÓ
DE TOTHOM

Els actes
programats
busquen la
implicació
de diverses
entitats i
col·lectius
CONCURS

Es farà un
concurs per
buscar la millor fotografia
de rebuig de
la violència

guanyadores rebran dues entrades
cadascun per a un espectacle de
la temporada de l’Espai Escènic Ca
n’Humet. Podreu trobar les bases
senceres a www.elmasnou.cat.
Els més petits també podran
participar a la gimcana “Infants,
jugueu plegats” per a infants i joves
per lluitar contra el sexisme i les diferències de gènere en els jocs i les
joguines, el diumenge 7, a les 11 h,
a l’Espai Familiar “Ludoteca” i la pista
esportiva Pau Casals.
A més, durant aquests dies, qui
ho vulgui, podrà acostar-se als equipaments municipals i a altres centres inscrits a la campanya i deixar el
seu desig a la xarxa per l’eliminació
de la violència de gènere i per la
igualtat entre homes i dones.
D’altra banda, les entitats esportives es podran fer una fotografia
amb la pancarta que es trobarà a
totes les instal·lacions per reflectir
la crida per eradicar la violència envers les dones.

Noemí
Condeminas
Regidora
d’Igualtat

Des de la Regidoria d’Igualtat,
juntament amb la comissió del
protocol de violència, s’ha mostrat
una sensibilitat especial sobre els
maltractaments i els ha considerat
com un dels principals objectius a
treballar. En aquest sentit, quan una
dona s’adreça al CIRD (Centre d’Informació i Recursos per a la Dona)
per informar que ha estat víctima
de violència de gènere s’activen immediatament els mecanismes més
adients per atendre-la de forma immediata. Però és en la prevenció on
més volem incidir. Per això, un any
més, emfatitzem la campanya de
novembre, perquè volem tolerància
zero vers la violència de gènere. Al
Masnou, diguem prou!

El CPNL busca voluntaris per la llengua
El Voluntariat per la Llengua és un programa que vol proporcionar a les persones que aprenen català un espai d’ús per poder practicar
els coneixements adquirits, però també facilitar la integració de persones nouvingudes. Poden ser voluntaris totes les persones majors
d’edat que parlin català habitualment i que disposin d’una hora a la setmana. Voluntariat per la Llengua és un programa de la Direcció
General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). Les persones interessades a participar es poden adreçar a l’Oficina de Català del Masnou, carrer de Josep Pujadas Truch, 1 A (Edifici Centre). Tel. 93 557 18 56;
elmasnou@cpnl.cat; www.vxl.cat
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ATENCIÓ CIUTADANA

AJUNTAMENT DEL MASNOU

L’Ajuntament del Masnou
participa a la V Jornada
d’Administració Electrònica

La regidora d’Atenció Ciutadana i treballadors municipals van exposar la implantació dels serveis Via Oberta al Masnou.

L’

Ajuntament del Masnou
va participar a la V Jornada
d’Administració Electrònica,
celebrada el 9 d’octubre al
Consell Comarcal del Maresme, i que
enguany es va centrar en dos temes:
els serveis de Via Oberta i la implantació de la factura electrònica. Des
del Masnou, hi van assistir la regidora
d’Atenció Ciutadana, Sílvia Folch,
acompanyada pels treballadors del
consistori responsables d’aquest projecte per explicar l’experiència i bona
pràctica en la implantació dels serveis
Via Oberta a l’Ajuntament masnoví.
El servei de Via Oberta suposa la
simplificació administrativa en molts
dels procediments administratius.
Permet eximir el ciutadà d’aportar
la documentació necessària per a la
tramitació dels procediments on ell
sigui l’interessat, prèvia autorització
de la consulta de les dades que ja estiguin en poder de les administracions.
Així doncs, només cal que el ciutadà
autoritzi l’Ajuntament del Masnou per
a la consulta de dades en la instància
corresponent i no haurà d’adjuntar
cap document a la sol·licitud.
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Què és
una factura
electrònica?
Una factura electrònica (e-factura)
és un document
electrònic que conté el mateix tipus
d’informació que hi
ha en una factura
tradicional, però
que es transmet a
través de mitjans
electrònics. Té validesa legal quan està
signada digitalment
amb certificats reconeguts i, per tant, és
tan vàlida com les
factures emeses en
paper.

La jornada, impulsada des del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), també va versar sobre
la implantació de la Llei 25/2013,
de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures al sector
públic, que marca que, a partir del 15
gener de 2015, les factures entre els
proveïdors de béns i serveis i les administracions públiques s’hauran de
tramitar electrònicament.
Factura electrònica obligatòria a
partir del 15 gener de 2015
A partir del dia 15 de gener de 2015
totes les factures que es presentin davant qualsevol Administració Pública
hauran de ser en format electrònic. És
a dir, sense paper. Aquest fet és fruit
de l’aplicació de la Llei 25/2013, de 27
de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i, per aquest motiu, tots
els proveïdors de l’Ajuntament del
Masnou hauran de presentar les factures electrònicament.
Per generar les factures amb
aquest format es disposa de diversos
mecanismes, tant públics com pri-

vats. D’una banda, hi ha plataformes
privades de serveis de facturació
electrònica de pagament –com CAIXAFACTURA (La Caixa) o BS Factura
(Banc Sabadell), entre d’altres–, que
permeten generar i tramitar factures
electròniques. D’altra banda, són
diverses les aplicacions gratuïtes per
complir amb la nova normativa; és el
cas de www.facturae.es que, a través
de l’aplicació gratuïta de gestió de
facturació electrònica que ofereix
el Ministeri d’Indústria, Turisme i
Comerç, permet generar la factura
electrònica sempre que es disposi
de certificat. També, el portal www.
b2brouter.net, permet generar i lliurar
les factures en format electrònic i ofereix la possibilitat que el mateix portal signi electrònicament les factures
sense cap cost.
A l’hora d’enviar factures electròniques a l’Administració es poden
utilitzar diversos mecanismes. L’Ajuntament del Masnou, adherit al servei
e.FACT, disposa d’una bústia de lliurament a la seu electrònica (https://
www.seu.cat/elmasnou).

Sílvia Folch
Regidora
d’Atenció Ciutadana

L’Administració ha d’estar al servei del ciutadà, i no a l’inrevés. Per
això, des de la Regidoria d’Atenció
Ciutadana hem posat molt èmfasi a
impulsar l’administració electrònica
dins la nostra Administració, i estic
molt satisfeta de com ha evolucionat durant aquest mandat. Cal remarcar que tots els serveis que ens
dóna la Via Oberta AOC són gratuïts,
i el que ofereixen és la comunicació
entre administracions per evitar tràmits innecessaris als ciutadans.

SALUT PÚBLICA

Tallers de promoció de la salut per
als centres educatius del Masnou
La nutrició, la prevenció del tabac i del consum de drogues i la SIDA
són alguns dels temes tractats

MIREIA CUXART

la prevenció del consum d’alcohol;
a tercer, la prevenció de la SIDA i les
drogodependències, i a quart, a més
de la prevenció de les drogodependències també es parla sobre la sexualitat i l’afectivitat. Pel que fa a batxillerat, tant a primer com a segon,
les activitats i tallers se centren en la
prevenció de les drogodependències
Els programes de prevenció del
consum de tabac, alcohol i drogues
estan inclosos dins del Pla Municipal
de Prevenció de Drogodependències.

Una sessió de teatre va servir a campanyes anteriors per conscienciar els adolescents sobre els riscos de la SIDA.

L

a Regidoria de Salut Pública
organitza, cada any, diversos
tallers de promoció de la
salut per als centres educatius del Masnou amb l’objectiu de
fomentar hàbits de vida saludables.
S’ofereixen tallers per a tots els cicles
i cursos dels centres i es realitzen a
demanda de cada escola o institut.
Les activitats són impartides per professionals de cada àmbit i s’utilitzen
diferents metodologies que van des
del teatre interactiu fins al treball en
grups o el tast de fruites i verdures,
sempre fent participar de manera
activa l’alumnat.

PLA MUNICIPAL

La prevenció
del consum de
tabac, alcohol
i drogues
forma part del
Pla Municipal
de Prevenció

L’oferta educativa d’aquest curs
inclou activitats i tallers de diversos
àmbits de la salut pública. En el cas
de primària, a primer es tracta el
tema de la higiene dental; a segon, la
nutrició; a tercer, la higiene postural;
a quart, la prevenció d’accidents;
a cinquè, la tinença d’animals i el
control del mosquit tigre, i a sisè, la
prevenció del consum de tabac. Els
quatre cursos de secundària se centren en temes on el risc per a la salut
dels adolescents pot ser important.
A primer, es parla de la prevenció del
consum de tabac; a segon, sobre els
trastorns de conducta alimentària i

Ferran Flo
Regidor delegat
de Salut Pública
i Consum

Tal com diu l’OMS a la Carta d’Otawa
de 1986, promoció de la salut és el
procés de capacitar les persones per
tal de controlar i millorar la seva salut. Des de l’Ajuntament pretenem
que els infants, adolescents i joves
aprenguin hàbits de vida saludables
que els proporcionin, ara i en un futur, una bona salut. Moltes d’aquestes activitats s’emmarquen en el Pla
Municipal de Prevenció de Drogodependències, ja que la prevenció
del consum de tabac, alcohol i drogues il·legals és una prioritat dins de
l’àmbit de la promoció de la salut.

L’Ajuntament prepara la ‘Guia sanitària i de salut 2015’
Des de la Regidoria de Salut Pública de l’Ajuntament, s’està preparant la Guia sanitària i de la salut 2015. Les
persones d’aquest sector que vulguin figurar-hi ho han de sol·licitar mitjançant una instància, a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (OAC), carrer de Roger de Flor, 23. Es poden presentar sol·licituds fins al 28 de novembre
de 2014. La guia es trobarà al web municipal i s’inclourà a les pàgines centrals del butlletí municipal El Masnou
Viu del mes de gener. D’aquesta manera, qui ho vulgui podrà separar-ne la guia i conservar-la durant tot l’any.
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ACTUALITAT

Les escoles comencen
el procés per constituir
el Consell dels Infants
Aquest òrgan participatiu aprovarà un compromís que l’Ajuntament haurà de complir

MIREIA CUXART

Els regidors infantils en un moment de la votació de les propostes presentades el 20 de maig.

L

a Regidoria de Participació
Ciutadana prepara l’edició
per a aquest curs del Consell
Municipal dels Infants (CMI).
A aquestes alçades del curs escolar,
ja s’han proposat als centres escolars
tres possibles temes a treballar, entre
els quals, a més d’altres aspectes que
es considerin d’interès, l’alumnat
de sisè de primària haurà de votar
aquell que centrarà el debat, les
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conclusions i les propostes del curs
present.
Segons el calendari que es concreti amb els tutors, el funcionament
del Consell preveu que els escolars
visitin l’Ajuntament, al mes de febrer,
perquè coneguin la seu de l’Administració més propera a la ciutadania.
Paral·lelament, a la classe, es treballa
per centrar el debat sobre les idees
i propostes en relació amb el tema

REPRESENTACIÓ
POLÍTICA

La iniciativa
vol acostar
els escolars al
funcionament
del sistema de
representació
política

escollit. De la mateixa manera que
els regidors del Ple són triats pels vilatans i vilatanes, al CMI els escolars
trien els seus representants, que seran nomenats regidors al plenari, entre els mesos de març i maig. Finalment, a mitjan del mes de maig, tots
els representants faran una sessió
plenària per decidir la proposta que
presentaran al Ple de l’Ajuntament
perquè sigui duta a terme.

MIREIA CUXART

Què és el CMI?

Foto de l’alumnat participant amb les autoritats municipals.
Les propostes del curs anterior,
centrades en la igualtat
Alhora que es prepara l’edició
d’aquest curs escolar, la Regidoria
d’Igualtat estudia el calendari i el
procediment per realitzar les propostes que es va comprometre a portar
a terme com a resultat de l’edició de
l’any passat. Després de sotmetre-ho
a votació, en la sessió plenària del 20
de maig, l’Ajuntament es va comprometre a engegar una campanya de
sensibilització amb perspectiva de
gènere i amb un anunci no sexista,
fer activitats relacionades amb el
teatre que proposin un canvi de rol
entre nens i nenes, i fer unes jornades pròpies del municipi al voltant
de la igualtat, adreçades a nens i nenes. Altres propostes, com promoure
jocs no sexistes a l’hora del pati a les
escoles, fer una gimcana interescolar
per la igualtat, organitzar tornejos esportius amb equips mixtos i millorar
les instal·lacions de patinatge, no van
sortir guanyadores, però la regidora
d’Igualtat, Noemí Condeminas, va
afirmar que es tindrien en compte.
Entre els primers resultats, la
Regidoria d’Igualtat ha iniciat una

RESULTATS

Algunes
propostes
de l’alumnat
s’han concretat en millores
a les papereres i en la
creació del joc
per al telèfon
mòbil que promou el civisme
‘Civinet’

campanya de sensibilització, amb
la qual s’incentiva els escolars de
tercer i quart d’ESO a participar en
el projecte (Re)imagina’t, de l’Observatori de les Dones en els mitjans de
comunicació, que consisteix en un
procés de creació des de les aules
d’un espot publicitari que superi els
estereotips sexistes i promogui visions de transformació positiva dels
hàbits consumistes.

Jaume Oliveras
Regidor de Participació
Ciutadana

El Consell Municipal dels Infants
s’ha consolidat com el fòrum de
debat de l’alumnat de les nostres
escoles. La participació activa dels
infants amb la implicació dels centres escolars ens permet aprofundir
en els valors democràtics, el respecte i la necessitat de la participació
en els afers públics.

El CMI és un òrgan de participació
existent al municipi des de fa deu
anys, format per alumnat de sisè de
primària dels centres educatius del
Masnou i que es renova anualment.
A més d’incentivar la reflexió i la participació dels escolars
en la vida ciutadana de la vila,
serveix per acostar-los al funcionament del sistema de re presentació política i altres mecanismes de la gestió pública.
Després de diversos períodes
amb l’experimentació de fórmules
diferents de gestió del projecte i
d’un curs escolar sense reunir-se
(el 2011-2012), el CMI es va recuperar i reorientar el curs passat, amb
l’objectiu de dur-lo a terme d’acord
amb els objectius de formació i
conscienciació cívica i democràtica
dels seus orígens. De fet, potenciar el CMI com un mecanisme per
formar en democràcia els infants
de la vila fins a esdevenir el primer referent formal per als nens i
nenes del Masnou pel que fa a la
seva projecció com a ciutadans i
ciutadanes que intervenen activament en els afers locals és una
de les actuacions previstes dins
del Pla de Participació Ciutadana.
Dins d’aquests paràmetres, el
nou CMI va treballar el tema del civisme el curs 2012-2013. Com a resultat de les seves propostes, la Regidoria de Civisme i Convivència va
fer una campanya de sensibilització
dins de la qual va crear una app i es
van instal·lar vuitanta nous cendrers
a les papereres d’alguns parcs i jardins del municipi i dels carrers del
Camí Ral, paral·lel a la Nacional II.

GC e lLl e rAd e U
C
tapes
C/ Prat de la Riba nº70
El Masnou 08320
Tlf. 93 540 22 54

glauc70@gmail.com
glauc
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MEDI AMBIENT

Sensibilització ambiental a les
escoles per reduir els residus
Hi han participat prop de 400 alumnes de les escoles Lluís Millet, Marinada,
Ocata, Bergantí, Rosa Sensat, Ferrer i Guàrdia i Sagrada Família
Una de les activitats que
ensenya a comprar de manera
responsable.

CEDIDA

A

mitjan octubre, prop de
400 infants de les escoles
Lluís Millet, Marinada,
Ocata, Bergantí, Rosa
Sensat, Ferrer i Guàrdia i Sagrada
Família del Masnou, van participar
als dos tallers encaminats a fomentar
el consum responsable i també a la
prevenció i el reciclatge de residus.
Al taller “Aprenem a comprar”,
l’alumnat havia d’adquirir el necessari per organitzar diversos àpats generant el mínim de residus possible.
I amb “Reciclar saltant” els escolars

Esmorzar solidari i taller
de cuina per celebrar
la Setmana Europea
de la Prevenció de Residus

D

el 22 al 30 de novembre,
se celebrarà la Setmana
Europea de la Prevenció
de Residus 2014 i, concretament, el dia 22, s’ha nomenat
Dia temàtic de la Prevenció, enguany
centrada a evitar el malbaratament
alimentari.
Al Masnou, les activitats que es
duran a terme seran un esmorzar
solidari contra el malbaratament
alimentari i un taller de cuina d’aprofitament. L’esmorzar solidari es farà
amb productes en perfecte estat però
a punt de caducar donats per diversos
comerços de la població, i serà el 22
de novembre, a les 10 h, a Els Vienesos.
Les persones que vulguin esmorzar
hauran d’aportar productes no periples (especialment oli i llet) destinats al
banc d’aliments de la Fundació Temps
i Compromís, l’entitat col·laboradora.
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El taller de cuina d’aprofitament per
a adults es farà el 29 de novembre al
Centre Obert Maricel, ofert conjuntament pel Servei de Salut Pública
i l’Oficina Tècnica d’Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de
Barcelona. S’aprendrà a preparar uns
àpats resolutius i s’ensenyarà l’elaboració d’una recepta amb aprofitament
d’aliments. També es podrà aprendre
a comprar racionalment.
Els comerços que vulguin participar a l’esmorzar solidari es
poden posar en contacte amb
la Regidoria de Medi Ambient
i Paisatge (93 557 16 00 /
mediambient@elmasnou.cat).
Cal inscripció prèvia al taller de cuina al telèfon 93 557 16 00. Nombre
màxim de participants: 20.

van poder resoldre els dubtes sobre
el reciclatge i la separació de residus.
En aquest segon taller, es va reforçar
especialment la informació sobre el
contenidor de l’orgànica, ja que darrerament hi ha hagut una davallada
al municipi en la recollida d’aquesta
fracció.
En finalitzar l’activitat, els participants van rebre un boc’n roll, un embolcall de roba recobert per l’interior
de plàstic que es pot reutilitzar de
manera indefinida i que s’utilitza per
embolicar l’entrepà.

Taules informatives
per fomentar la recollida
de la fracció orgànica
En els darrers anys ha disminuït la quantitat de
matèria orgànica recollida al Masnou. Per aquest
motiu, s’estan programant diverses actuacions,
entre les quals hi ha l’organització d’unes taules
informatives amb caràcter interactiu els dissabtes
22 i 29 de novembre i 13 de desembre, a diversos
punts de la població. Amb aquesta iniciativa es
pretén resoldre dubtes sobre la recollida de residus orgànics i explicar què se’n fa, des de la seva
producció i recollida fins a la reintroducció de nou
al medi a través del compost, la substància que
se’n genera. En aquestes taules informatives es
repartiran, entre les persones que ho sol·licitin,
contenidors per a la recollida de matèria orgànica,
bosses compostables i compost.

La campanya d’esporga s’inicia
al mes de novembre
Durant 4 mesos s’esporgaran uns 4.500 arbres dels 10.000 que té el municipi
entre carrers, parcs, jardins i escoles municipals

CEDIDA

A

principis del mes de novembre es començaran
a realitzar els treballs
d’esporga de l’arbrat
viari del Masnou. Aquests treballs
tindran una durada aproximada de
4 mesos. L’esporga està sotmesa a
factors climàtics i de disposició de
mitjans humans i materials, que fan
que sigui difícil predir-ne la data
exacta. Per tal de facilitar al màxim
la informació als veïns, s’exposarà al
web municipal www.elmasnou.cat la
llista de carrers en què s’esporgaran
els arbres durant aquesta campanya
d’esporga. L’objectiu de la campanya

Operaris durant l’esporga de campanyes anteriors.

és podar aquells arbres que ho requereixin per aconseguir una millora
estètica i funcional, evitant quan
sigui possible podes dràstiques que
els debiliten i els fan més sensibles
a plagues i malalties. Les tècniques
d’esporga emprades s’adapten a les
condicions de cada arbre en funció
de l’espècie, la floració i la mida dels
arbres i a les condicions de l’entorn,
considerant la proximitat a la calçada, la circulació dels vianants, la
distància a les façanes o a les línies
elèctriques i evitant que interfereixin
en la visibilitat dels semàfors, senyalització i l’enllumenat públic.

SERVEIS CONCERTATS:
Aeroport, Estació de Sants, BCN, I
D’altres. Es pot reservar el servei.
PAQUETERIA, SERVEIS MÈDICS, ETC.

@cellerdelmar

fruitesiverdures_maria_rosa_elviu.indd 10

15/5/14 15:56:42

cellerdelmar

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

22 anys al vostre servei
Almeria, 31 - Tel. 93 540 34 85 - El Masnou
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CULTURA

Iago
Pericot:
“Si no
provoco,
no faig
teatre”
Com va sorgir la idea de crear
Guillotina?
Vaig pensar que la gent s’hauria d’alliberar d’alguna manera, ni que sigui
per un segon, i agafar consciència
que podrien millorar la seva vida.
El teatre ofereix moltes possibilitats
fantàstiques. Llavors, vaig pensar en
la guillotina, que es va inventar en un
moment determinat i que va canviar,
fins i tot, la història de França.
D’alguna manera, es podria
interpretar com una crida a la
violència.
Quan em pregunten què tallaria jo,
contesto que pa i pernill. La idea era
crear un moment d’esbarjo per a la

L’Espai Escènic
acull Guillotina,
la darrera instal·lació
del prestigiós artista
i dramaturg masnoví
El proper 15 de novembre (20 h), l’Espai Escènic
Ca n’Humet acull Guillotina, l’últim espectacle
teatral del prestigiós artista, dramaturg i
escenògraf masnoví Iago Pericot (1929). El
muntatge, segons el creador, vol fer reaccionar
l’espectador davant una realitat que cada vegada
provoca més desfici i desil·lusió. Així, Pericot
provoca el públic perquè s’atreveixi a escapçar
tot allò que l’oprimeix. Oriol Pla, amb una actuació
excepcional, actua com a mestre de cerimònies i
guia els assistents perquè, mitjançant una aplicació
al seu telèfon, facin pujar la temible fulla que acabarà
amb tots els neguits. El mateix dia de l’espectacle, es
projectarà un documental d’Albert Folk sobre el procés
de creació de l’espectacle i diverses personalitats del
món del teatre parlaran del treball de Iago Pericot.

gent, que està molt amoïnada. Tinc
una pila de correus i missatges que
em diuen de tot i m’insulten per haver
fet aquest espectacle. Això és teatre.
El meu pensament personal polític
és una altra cosa, puc manifestar les
meves idees polítiques en un altre
moment i un altre espai. Jo no sóc
ningú per dir a qui s’ha de tallar el
coll. L’únic autor de l’obra és el públic.
Hi ha un actor que reuneix la gent i
presenta la guillotina. El fet de poder
executar-la i pensar que alguna cosa
podria anar diferent, això depèn de
cada espectador.
Hi ha una constant a la seva
trajectòria: la provocació.

“Vaig pensar
que la gent
s’hauria d’alliberar d’alguna
manera, ni que
sigui per un
segon”
“La gent està
contenta perquè ha fet una
cosa que sap
que no faria
de cap altra
manera”

Si no provoco, no faig teatre. Cal
provocar la gent perquè si no, no reacciona, ja sigui en contra o a favor. El
Shakespeare ho feia, i si ell ho feia, jo
també ho puc fer.
Com ha vist la reacció del públic?
La gent està contenta. Està contenta
perquè ha fet una cosa que sap que
no la podrà fer mai i la pot fer mentalment. Té la il·lusió que s’ha alliberat
de les persones o alguns temes que el
molestaven. Hi ha persones que mai
no tallarien el cap a ningú; d’altres,
almenys per un moment i dintre del
meravellós llenguatge del teatre, poden fer-ho. I la persona aquella continuarà existint.

XXV CONCURS DE CARROSSES DELS REIS MAGS 2015
Ja es poden consultar les bases per participar al XXV Concurs de Carrosses dels Reis Mags 2015.
La inscripció finalitza el 5 de desembre. Consulteu les bases al web de l’Ajuntament www.elmasnou.cat
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El projecte “El Masnou.
Terra de Mar”, ben rebut
per la ciutadania

VI Jornades dedicades a
la Fotografia al Masnou
El cicle s’acosta, en aquesta ocasió,
a la representació de l’emigració

L’

La sala Joan Coromines es va omplir de gom a gom per a l’acte de presentació.

L

Coincidint amb les Jornades
Europees de Patrimoni 2014,
el 26 de setembre es va presentar públicament, en una
Sala Joan Comellas plena de públic,
el projecte “El Masnou. Terra de Mar,
recuperació del patrimoni local”. De
la mà del regidor de Cultura, Jaume
Oliveras, es van donar a conèixer els
detalls d’aquest ambiciós projecte,
que promou la rehabilitació, recuperació i adequació de la Mina d’Aigua,
la Casa de Cultura i el parc del Llac.
Oliveras va explicar que aquest projecte suposa valorar el patrimoni per
a la promoció del municipi. “La cultura
és i ha de ser un element clau per a la
revitalització del municipi, que ajudi a
dinamitzar-lo”, va afirmar.
El projecte és possible gràcies a
la subvenció que el Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER)
va adjudicar a l’Ajuntament l’estiu del
2012 i que ha servit per sufragar la
meitat del pressupost, de 640.990,68
euros. La resta, un 30 %, ve de la
Diputació de Barcelona, a través del
programa Xarxa de Governs Locals
2012-2015; i un 20 % s’imputa a les
obres ja realitzades amb anterioritat
a la Casa de Cultura, amb la qual cosa

s’aconsegueix cobrir el 100 % del finançament del projecte. Precisament,
la recuperació d’aquest emblemàtic
equipament s’inaugurarà durant el
mes de desembre.
En el marc de la presentació, també es va donar a conèixer la pàgina
web www.elmasnouterrademar.cat, i
la reconstrucció històrica en 3D del
Masnou a mitjan segle XIX, feta a
partir del plànol del Masnou de Miquel Garriga i Roca l’any 1846 i d’una
recerca gràfica, oral i bibliogràfica.
La pàgina web convida a descobrir
els elements arquitectònics més rellevants del patrimoni local per mitjà
d’un itinerari.
L’acte va cloure amb la intervenció de
l’alcalde, Pere Parés, qui va remarcar
la important feina de documentació
que s’havia dut a terme durant la realització del projecte, i amb la interpretació de quatre peces musicals, entre
les quals s’hi incloïa l’Oda al Masnou,
de Josep Pujadas Truch i música de
Manel Peret, a càrrec de la soprano
Mar Carrero i el pianista Manel Peret.
La pàgina web www.elmasnouterrademar.
cat conté tota la informació del projecte.

FRANCESC CATALÀ ROCA

MIREIA CUXART

La inauguració de la Casa de Cultura serà
al mes de desembre

exposició del reconegut fotògraf Francesc Català
Roca “Regions de Múrcia” obrirà les VI Jornades
de Fotografia, que enguany se centren en la
representació de l’emigració. El cicle, organitzat per l’Associació de Fotografia el Masnou amb la col·laboració de
l’Ajuntament, es presenta el divendres 7 de novembre,
moment en què es farà una visita guiada a l’exposició, a
càrrec de Núria Gil i Andreu Català, i que es presentarà
també l’obra de Juanjo Martínez “Simetries i Perspectives”. A continuació, una taula rodona reunirà, entre altres participants, personalitats del món fotogràfic com el
director de la Filmoteca de Catalunya, Esteve Riambau;
Núria Gil i Pujol, coordinadora de l’arxiu fotogràfic del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, i Rosa Maria Calaf.
El taller teòric i pràctic de les jornades també es
dedicarà a reflexionar sobre les imatges que genera
l’emigració. Tindrà lloc el dissabte 8 de novembre a un
estudi professional de fotografia de Barcelona (RAW
Estudio). La indagació sobre les maneres en què s’han
representat els moviments migratoris continuarà amb
l’exposició “La Perona”, d’Esteve Luceron, a l’Espai Casinet, al voltant de la qual hi ha programada una visita
guiada amb l’autor el dissabte 8 de novembre. Les
Jornades de Fotografia es completen amb les visites
guiades a les exposicions de Roger Marfà, a la Sala Dit
i Fet; Doris Asensio, a la Sala Àgora, i la col·lectiva dels
membres de la FEM “Persones i personatges del Masnou”, a la Sala Glauc. El programa sencer està disponible a www.elmasnou.cat.

Una de les imatges que es podran veure a la mostra
“Regions de Múrcia”.
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ESPORTS

Recepció oficial als regatistes
Sílvia Mas, Paula Igual i Pau Schilt

Mònica Azón Campiona
del Món de Làser Màster

Els edils de l’Ajuntament van voler reconèixer
públicament les fites dels esportistes del Club Nàutic

E

l consistori va oferir, el dilluns 6
d’octubre, una recepció oficial
als regatistes del Club Nàutic
Masnou Sílvia Mas, Paula Igual i Pau
Schilt. Encapçalats per l’alcalde, Pere
Parés, i el regidor d’Esports, Jordi Matas, els edils de l’Ajuntament van voler
reconèixer públicament les fites dels
esportistes del club masnoví. Tant l’al-

La regatista olímpica del Club Nàutic el Masnou i directora esportiva de l’entitat catalana, Mònica Azón, s’ha
proclamat Campiona del Món de Làser Màster, celebrat entre el 5 i l’11 d’octubre a la localitat francesa de
Hyères. Després de deu regates, es va imposar dins de
la seva categoria, women apprentice (35-45 anys), i va
sumar el tercer títol Mundial al seu palmarès: Or al 2012
i 2016 en la categoria olímpica Yngling i Or al 2014 en
Làser Màster.

calde com el regidor d’Esports els van
felicitar i els van encoratjar a seguir treballant i aprofundint en els valors que
transmet la pràctica esportiva. Sílvia
Mas, conjuntament amb Marta Dàvila,
és campiona del món júnior de 420;
Paula Igual és campiona del món de
classe Bic Open, i Pau Schilt, sotscampió del món de la classe Europa.

El Tri+9 present a l’Ironman
Barcelona
El Club Tri+9 va participar a l’Ironman Barcelona 2014,
que es va disputar el 5 d’octubre i va tenir la seu a Calella.
Aquest triatló de llarga distància suposa tot un repte: la
prova consisteix a nedar 3800 m, fer 180 km en bicicleta
i córrer 48 km. El Club masnoví va comptar amb vuit
“homes de ferro” que van participar i superar la prova.

GERARD POCH

Temps dels participants masnovins a l’Ironman:
Sam Rault: 9 h 58’ 19’’ / Paco Gil: 10 h 38’ 43’’ / Sim Ventura: 10 h 42’ 36’’ / Oscar Tomàs: 10 h 43’ 43’’ / Joan Garcia:
11 h 19’ 19’’ / Sergio Del Río: 11 h 45’ 13’’ / Jordi Samaniego: 11 h 49’ 30’’ / Alfredo Saldón: 14 h 53’ 42’’

Regidors i esportistes durant l’acte de reconeixement.

Es busca el millor esportista
que competeixi en una entitat
de fora del Masnou per
a la propera Nit de l’Esport

El grup de xou gran del
Club Patinatge El Masnou,
sotscampió del món
Amb el programa “Laberint”, el grup de xou gran del
Club Patinatge Masnou va aconseguir el segon lloc
al tancament del Mundial, celebrat aquesta vegada
a terres catalanes, l’11 d’octubre. El Club Patinatge
Artístic Olot va aconseguir el vuitè Campionat del Món
de Patinatge Artístic amb “Respira”. El Crystal Skating
Team, d’Itàlia, va ser bronze. L’alcalde del Masnou, Pere
Parés, i el regidor d’Esports, Jordi Matas, van acompanyar els esportistes masnovins en aquesta fita tan
especial i, en el moment de tancar aquesta edició, era
previst fer-los una recepció oficial al consistori.

D

esprés de l’èxit de la passada
edició de la Nit de l’Esport, on
els esportistes i les entitats
esportives van recuperar la seva nit màgica, la nova edició de la festa prepara
la incorporació d’alguna novetat, com
la creació d’una nova categoria, la de
Millor esportista que competeixi amb
una entitat de fora del Masnou, que tindrà un procediment diferent a la resta.
Fins al 31 d’octubre, qualsevol entitat
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esportiva o qualsevol persona a títol individual podrà proposar una candidatura per a aquesta categoria omplint el
formulari que podreu trobar a la pàgina
web municipal www.elmasnou.cat.
La segona Nit de l’Esport se celebrarà el 28 de novembre de 2014, a les
20.30 h a l’Espai Escènic Ca n’Humet,
per fer entrega dels premis als esportistes i equips masnovins, de la temporada 2013-2014.

CEDIDA

La celebració serà el proper 28 de novembre

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Imatges del record
Les obres a la via pública són una constant al llarg de
la història i tenen una importància destacada en la
construcció i la definició del paisatge i l’urbanisme
d’una vila.
En aquesta imatge del 1967, del Fons Quirse de l’Arxiu
Fotogràfic Municipal, es pot veure com van ser les
obres de construcció de la Nacional II.

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

Elena González pregunta:

M’agradaria saber a quins criteris respon el fet que
es permeti l’aparcament a un via estreta de dos
sentits com és l’avinguda de Joan XXIII (al tram
comprès entre els carrers de Lluís Millet i de Silveri
Fàbregas). La visibilitat dels que arriben a l’avinguda des d’un dels carrers d’aquest tram (des del
carrer de Joan Llampalles, per exemple) és pràcticament nul·la a causa dels vehicles que hi ha aparcats, fet que ha ocasionat (tot i que lleus) diverses
col·lisions/atropellaments. A més, amb els cotxes
aparcats, hi ha trams que queden tan estrets que
fa difícil el pas de dos vehicles alhora

Quim Fàbregas, regidor de Mobilitat,
respon:

El carrer Joan XXIII forma part de la xarxa viària bàsica en el Pla de Mobilitat Urbana, és un carrer que
uneix el Masnou Alt amb l’eixample i el nucli antic,
i té una important densitat de trànsit. La seva amplada, en gran part del carrer, permet tenir doble
sentit de circulació i estacionament en un costat.
Aquesta ordenació comporta disposar de dos carrils de circulació estrets, amb la qual cosa s’aconsegueix reduir la velocitat dels vehicles i, per tant, la
possibilitat que hi hagi accidents amb víctimes. Els
creuaments amb els carrers perpendiculars sovint
estant reforçats amb miralls reflectors i amb petites graelles grogues pintades al terra, per millorar
la visibilitat dels conductors i conductores.
Són nombroses les experiències que posen de
manifest que en reduir el carril de circulació, es
redueix la velocitat dels vehicles.

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

M’agrada

M’agrada que finalment
s’hagin arreglat unes
escales que, per la seva
irregularitat, resultaven
perilloses en un tram que
és prou concorregut. L’espai ha millorat molt.
Josep Botey

No m’agrada

No m’agrada que algunes persones utilitzin les jardineres
com a papereres. A la plaça
de Marcel·lina de Monteys en
tenim un lamentable exemple.
No cal dir que a la plaça hi ha
dues papereres ben visibles.
L’altre dia, per sensibilitzar la
gent més incívica, es va realitzar una petita acció que va
consistir a recollir tota la brutícia escampada per les jardineres. En van sortir dues bosses
plenes, que es van penjar com
a símbol de la capacitat d’embrutar d’algunes persones.
Joana Gómez
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ENTREVISTA

Josep
Morera
Pneumòleg

Amb prop de trenta anys com a cap del Servei de Pneumologia de
l’Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) i gairebé vint com a codirector del servei respiratori del Centre Mèdic Teknon –entre altres
centres en què ha treballat–, Josep Morera fa mig segle que es dedica
a la seva professió. Aquesta trajectòria fa inqüestionables els seus
coneixements en pneumologia, un àmbit en què Morera destaca pels
seus estudis d’investigació i d’innovació. Al Masnou, hi viu des de fa
dues dècades i creu que és un municipi bo per als nostres pulmons.

Per què va estudiar Medicina?
Hi van influir molt els antecedents del
pare i l’avi patern, que eren metges,
i també que m’agradava molt intuïtivament, que el meu pare –que estava
ja feble de salut– ho desitjava molt
i jo, des de la infància –això és poc
freqüent–, l’acompanyava a actes mèdics diversos. A darrera hora, la decisió
va tremolar una mica pel respecte a la
mort que sempre m’ha envaït.
Vaig especialitzar-me en pneumologia després de fer-ho en medicina
interna. La pneumologia encara no
estava desenvolupada en el nostre
país, existia com a tisiologia, només
dedicada a la tuberculosi.
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Com definiria breument la
importància de la respiració
més enllà del fet que ens proveeix
de l’oxigen?
Captar l’oxigen i eliminar carbònic
són les funcions principals que, pràcticament, no en té cap altra. Però
també participa en el metabolisme, en el sistema
endocrí, en l’eliminació de fàrmacs, en la
defensa de l’ambient.
Per proximitat amb
el cor, també participa a mitges en
la circulació, i per
mecànica influeix
sobre el funcionament del cor.
Però, bàsicament,
captació d’oxigen,
que és la molècula
simple més vital. El
disseny del sistema
respiratori, com la
de tots els òrgans,
és una meravella.
Tots els dies ens
hauríem d’admirar de fins on ha
arribat el desenvolupament
de l’home, i

no ho dic ni en un sentit filosòfic o
místic, sinó científic.
Quins són els problemes més
freqüents relacionats amb
la respiració?
Els problemes mèdics més freqüents
relacionats amb l’aparell respiratori
són les infeccions –tant de vies respiratòries altes (exemple: bronquitis
aguda) o pulmons (pneumònia)–,
l’asma bronquial, la MPOC o emfisema, el càncer de pulmó, la síndrome
d’apnees obstructives durant el son,
les malalties de la pleura, l’embòlia
pulmonar, la fibrosis i les malalties
professionals respiratòries.
Les malalties respiratòries són molt
prevalents. Per exemple, la malaltia
pulmonar obstructiva crònica és la
quarta causa de mortalitat mundial i
passarà a ser la tercera al 2030, segons
les projeccions fetes per l’OMS. A les
fases avançades de la malaltia, els
costos econòmics i socials que origina
són molt importants, i pràcticament
és la primera causa de reingressos
mèdics hospitalaris. Els càncers broncopulmonars són causa de mortalitat
superior a la suma dels produïts per
càncer de mama, còlon, pròstata, matriu i pàncrees. I tot això, produït pel
tabac.
L’asma, encara que és una malaltia més fàcil de tractar i, en general,
de bon pronòstic, té una prevalença
d’entre el 5 i 10 %. La pneumònia, a les
edats de menys de 5 anys i per sobre
dels 70, també és molt freqüent. La
pneumònia molt sovint és l’esdeveniment final de la vida en els ancians,
encara que pateixin altres malalties. La
tuberculosi segueix sent una malaltia
a considerar. Les pandèmies més temibles són les que es transmeten per
via respiratòria, com la grip o el SARS.
A causa de l’increment de l’obesitat, la
síndrome d’apnees de la son, que ja té
almenys una prevalença del 5 %, cada
vegada serà més freqüent. Però també
cal dir que moltes serien evitables.

Ha estat mai fumador?
Com es pot convèncer els fumadors perquè ho deixin?
No, no he fumat mai, ni una calada.
Encara que, com tothom, he fumat
passivament. No és fàcil aconseguir
l’abstenció tabàquica. Intento donar
missatges positius, no els parlo del
que tenen, els parlo del que guanyen.
El primer contacte té un 5 % d’èxit,
que està molt bé. Un dels problemes
és que les persones més perjudicades
són les més addictes. El poder de les
indústries tabaqueres ha estat immens, i ho segueix sent.
Molta gent assegura que la contaminació és tan perjudicial per
als pulmons com el tabac. És cert?
La contaminació ambiental i també la
de les cases és molt perjudicial, però
mai com el tabac. Estic parlant de Catalunya. És difícil mesurar-ho. Per comparar-ho, estadísticament, potser podríem dir que el tabac a un fumador
de tota la vida li resta de 10 a 12 anys
d’esperança de vida i la contaminació,
potser una mica més de 6 mesos. Ara
bé, la contaminació ha estat causa
de catàstrofes, com la de Bhopal. La
combustió de biomassa es considera
un problema de salut important als
països pobres, al radó se li atribueixen
alguns càncers de pulmó, les mines
d’amiant estan molt restringides o
regulades als països desenvolupats,
però molt menys als països pobres.
El missatge que hem de respirar l’aire com més pur millor és totalment
vigent. Jo he introduït el terme d’aire
potable perquè és molt didàctic, una
analogia amb l’aigua potable, que
no sempre n’hi ha hagut. Anirem cap
aquí en un futur, tant a l’exterior com a
l’interior de les nostres cases.

Vine a tastar les
nostres especialitats
de tardor i hivern

“Les malalties respiratòries són
molt prevalents”

És probable que aviat anem tots
amb mascaretes pel carrer?
Crec que no. No obstant això, s’han
d’evitar les situacions de risc. Trobo
perillós anar amb bicicleta a 2 metres
de distancia d’un camió. A països
de molta pol·lució, potser sí que és
recomanable. Però sempre parlo del
nostre país.

“Hem de
respirar l’aire com més
pur millor”

Vostè ha desenvolupat sistemes
per analitzar els roncs. Per què
ronquem? Com es pot solucionar?
Roncar és molt comú. No obstant això,
roncar sempre és menys sa que no
roncar. El perill de roncar és perquè
està molt vinculat a la síndrome d’apnees obstructives. El ronc està causat
per vibracions del paladar i la faringe
quan dormim, ja que es produeix
una obstrucció parcial de les vies respiratòries altes. Això està relacionat,
sobretot, amb sobrepès i l’obesitat,
obstrucció nasal i cavitat oral petita
relacionada amb una mandíbula petita. També hi juguen més factors. A
la infància, practicar l’ortodòncia si és
necessària i evitar el sobrepès serien
bones formes de prevenir-ho.
Quant a solucions, la més “naturista”
és perdre pes. N’hi ha d’altres de més
complexes, com la CPAP (tractament
que consisteix a bombejar aire dins la
via respiratòria mentre es dorm), que
actualment està molt divulgada però
que té un compliment difícil.

“La meva
vinculació al
Masnou és
forta, però
platònica”

També ha estat molt actiu contra
les cigarretes electròniques.
Creu que ja n’ha baixat el consum
o ha passat aquesta moda?
Ho sóc. Les cigarretes electròniques
contribueixen a mantenir l’hàbit i tenen altres efectes secundaris imprevisibles, sobretot perquè es van introdu-

Reserves: 935 55 13 04
Prat de la Riba, 64 (N-II)
El Masnou (Ocata), Barcelona
restaurantpledebo@gmail.com
www.restaurantpledebo.com
Segueix-nos a facebook

ir sense cap regulació. La majoria de
la comunitat mèdica hi està en contra.
Addicionalment, posar a l’abast petits
dipòsits de nicotina pura ha originat
accidents greus en nens petits. Al
menys al nostre país i a Europa, efectivament està baixant.
I el Masnou, és un municipi bo
per als nostres pulmons?
Si, crec que sí. La proximitat al mar i a
la muntanya, un trànsit discret i l’absència d’indústria pol·luent, converteix
el nostre municipi en un municipi sa.
No tinc totes les dades, però la longevitat al Masnou és bona. La veig una
població saludable.
Quina és la seva vinculació
amb aquest poble?
Hi visc des de fa uns 20 anys. M’hi
vaig traslladar des de Barcelona al cap
d’ un temps de ser cap del Servei de
Pneumologia de Can Ruti. És un canvi
biogràfic important. Tinc més confort
en tots el sentits, i veure el mar té un
efecte apaivagador. La proximitat a
Barcelona la fa molt metropolitana
a la vegada. Aquesta mescla de poble i proximitat a una gran ciutat la
fa estratègicament, des del punt de
vista de qualitat, molt recomanable.
Llàstima que Rodalies, els darrers anys,
hagi empitjorat i que la terminal 1 de
l’aeroport no hagi acabat connectant
amb l’estació de Sants.
La meva vinculació és menor
de la que voldria. La meva professió
m’absorbeix. Els meus orígens són a
la Catalunya central, i d’adolescent
vaig tenir més vinculació a Igualada.
Però hi passejo molt, tant per la platja
com pels carrerons. Diguem-ne que
la meva vinculació és forta, però platònica.

Menú diari

Menú cap
de setmana

Menú grups
des de

10,50 €

16 €

22 €

Et sorprendran la qualitat i preus dels
nostres menús de St. Esteve, Nit de Cap
d’any, Any Nou i Reis. També per emportar. Consulta la nostra Web o truca al
93-5551304 t’informarem de tot.
Cuina meditèrrania i de mercat a la vora del mar
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TRIBUNA POLÍTICA

Eduard Garcia
Portaveu del
Grup Municipal
de CiU

Marta Neira
Portaveu del
Grup Municipal
del PSC

Màxim
Fàbregas

Portaveu del
Grup Municipal
d’ICV-EUiA-E
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Projectant el futur
Aquest mes d’octubre ha estat especialment
prolífic pel que fa als temes vinculats a obres
a la via pública, on projectes d’envergadura
conviuen amb petites obres de proximitat
que ajuden a fer més agradable el dia a dia a
la nostra vila, com la intervenció al carrer Pintor Villà, en el tram situat entre Jaume I i Fontanills, consistent en unes noves escales que
han de permetre salvar el desnivell existent
entre els dos carrers, amb major comoditat i
seguretat que les existents fins ara.
Després de l’aprovació inicial dels projectes de reurbanització d’un tram dels carrers
Primer de Maig i Mare de Déu del Carme,
continuem amb la seva tramitació administrativa amb l’objectiu d’iniciar les obres abans
que acabi l’any.
En paral·lel, Manteniment segueix realitzant intervencions puntuals per tal d’anar
millorant les condicions d’aquelles voreres
més malmeses.

També en el Ple d’octubre vam aprovar inicialment per unanimitat el projecte d’adequació
del solar ubicat al carrer Almeria, Berguedà,
Pol·lacra Goleta Constança i Sevilla, de 1.900
m2. Amb aquesta intervenció esperem ajudar
a resoldre problemes d’aparcament a la zona,
així com ajudar el comerç del sector a generar
un aparcament totalment urbanitzat on els
usuaris puguin aparcar amb total garanties
mentre realitzen les seves compres, millorant
també l’accessibilitat, molt especialment per
a les persones amb mobilitat reduïda. Caldrà
ara seguir treballant amb la intenció que les
obres es puguin iniciar el proper mes de gener.
Seguint amb els projectes que tenim iniciats, volem informar-vos també que aquest
mes d’octubre es farà l’aprovació definitiva del
projecte executiu per a la construcció d’un
pavelló esportiu PAV-2 i reforma del pavelló
actual. Atesa l’envergadura del projecte, amb
un pressupost que ronda els dos milions d’euros, s’iniciarà tot seguit el procés per adjudicar

l’obra, tot esperant que l’inici sigui també una
realitat ben aviat.
Finalment, atès l’interès que han mostrat diverses associacions cannàbiques d’establir-se a la nostra vila, des de l’Equip de
Govern hem decidit fer una suspensió de
l’atorgament de llicències que estiguin relacionades amb la implantació d’associacions
de cànnabis, davant la manca de regulació,
tant en l’àmbit municipal com autonòmic, i
les possibles afectacions d’aquestes activitats
en aquelles zones on s’implantin, així com els
seus efectes sobre la salut pública. Cal evitar
entrar en l’alarmisme, però davant els interrogants que generen les obertures d’aquest
tipus d’establiment, hem cregut oportú fer
aquesta suspensió de llicències, fet que suposarà que iniciem un període d’un any per
tal de realitzar els estudis necessaris per a
l’ordenació de la implantació d’aquests tipus
de clubs i que se n’impossibiliti la implantació
durant aquest període de temps.

Pressupost prorrogat
Hem arribat al mes d’octubre i, malauradament, s’ha complert allò que ens
temíem: que el govern municipal (CiU i
ERC) aniria tirant del pressupost prorrogat del 2013. I això és una mala política,
perquè amb el pressupost anual tenim
la possibilitat d’actualitzar les prioritats
del municipi en funció de les necessitats
detectades. Davant la manca de nou
pressupost estan fent el pitjor que es
pot fer, que és anar posant pedaços al
pressupost prorrogat per tal d’intentar
donar resposta a les necessitats actuals.
Funcionar amb el pressupost prorrogat
té, a més a més, la perversió de mantenir la mateixa pressió fiscal als ciutadans
i ciutadanes del Masnou; ja que, malgrat
haver aprovat una reducció dels impostos, a iniciativa unànime dels grups de
l’oposició, el Govern municipal de CiU

i ERC no l’han aplicat el 2014. I així, un
any més, l’Ajuntament recapta més diners dels que necessita de la ciutadania
a través dels impostos i gasta menys en
serveis. Clar i ras: l’Ajuntament fa caixa a
força d’escanyar la ciutadania.
El pressupost municipal ha de respondre a les necessitats prioritàries de
la població. És obvi que la manca d’ocupació és la principal causa de preocupació dels nostres ciutadans i ciutadanes, i
aquesta ha de ser la prioritat absoluta. Tenim més de 1.500 persones a l’atur, i això
vol dir patiment per a moltes famílies. Per
tant, el pressupost municipal hauria de
potenciar promoció econòmica, per tal
de promoure projectes que generin ocupació i fer propostes valentes per activar
l’economia local. Doncs bé, aquesta prioritat no es reflecteix en cap dels pressupostos presentats per CiU i ERC.

És clar que per fer això es necessita, a
més de pressupost, idees, imaginació i
sensibilitat social. O, simplement, imitar,
copiar projectes d’altres ajuntaments
que estan duent a terme programes eficients per reduir l’atur al seus municipis.
És trist dir-ho, però la veritat és que
del nostre Govern municipal, de promoció econòmica, a banda de la posada en
marxa de la Casa del Marquès (que era un
projecte iniciat el mandat passat) no ha
sortit ni una sola idea, ni un sol projecte
en aquesta línia. I així seguim, amb 1.500
aturats.
I molt ens temem que d’aquest pressupost prorrogat passarem a un pressupost per al 2015 aprovat pel Govern municipal de CiU i ERC, sense la legitimitat
de l’aprovació plenària, aprofitant una de
les mesures més antidemocràtiques de la
LRSAL. Al temps.

El 2015, al Masnou baixen taxes
i impostos!
Per fi una bona notícia per a les famílies
del Masnou: l’any 2015 pagarem menys a
l’Ajuntament per taxes i impostos.
I això serà possible perquè CiU i ERC
aplicaran, amb un any de retard, la rebaixa
que, a proposta del conjunt de l’oposició,
es va aprovar el 21 de novembre de 2013
amb el vot en contra de CiU i ERC.
L’aplicació de la proposta s‘havia d’haver produït enguany, però unes burdes i
poc democràtiques maniobres de CiU, ERC
i l’alcalde del Masnou ho van impedir.
Com preveu la proposta aprovada,
l’any 2015 les famílies del Masnou no
hauran de pagar la taxa de clavegueram,
aprovada fa tres anys pel Govern de CiU i
ERC amb l’excusa d’invertir els ingressos en
la millora del clavegueram, però que tenia
com a real i única finalitat augmentar els
ingressos de l’Ajuntament. Una taxa que,

des de la seva aprovació, ICV-EUiA vàrem
rebutjar i demanar-ne la supressió.
També augmentaran les bonificacions en l’IBI per a les famílies nombroses
i, a més, aquestes bonificacions es faran
no només d’acord amb el valor cadastral
de l’habitatge, sinó també d’acord amb el
nombre de membres de la unitat familiar.
I les famílies del Masnou també gaudiran d’una rebaixa substancial, de més
del 25 %, en la taxa per a la recollida d’escombraries d’habitatge, que es reduirà dels
134,20 que han pagat el 2014 als 100 € que
pagaran el 2015. Recordem que CiU i ERC,
argumentant que s’havia de produir una
nova adjudicació del servei que el milloraria substancialment, la van augmentar l’any
2012 i que, després de tres anys, encara estem a l’espera de l’adjudicació, raó per la
qual la ciutadania del Masnou fa tres anys
que està pagant per un servei que no se
li està oferint en les condicions previstes.

Aquestes eren les principals modificacions
d’un paquet més extens de mesures, que
podreu trobar més àmpliament explicades en aquest enllaç http://www.iniciativa.
cat/elmasnou/documents/6159, i que hem
estimat que es traduiran en una rebaixa
mitjana d’uns 50 - 65 € per família per a
l’any 2015.
Ara restem a l’espera que el Govern
presenti la proposta de pressupost per
a l’any 2015. El nostre grup manifesta el
seu compromís de negociar amb el Govern per intentar arribar a un acord que
faci possible que, l’any vinent, el pressupost municipal permeti atendre les necessitats de totes aquelles famílies que,
amb motiu de la crisi, ho estan passant
més malament i, a la vegada, contingui
mesures d’estímul per incentivar l’activitat
econòmica de les petites i mitjanes empreses i de les persones emprenedores
del Masnou.
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Jaume
Oliveras

Portaveu del
Grup Municipal
d’ERC-Acord
pel Masnou

Compromís amb el Masnou
El passat 10 d’octubre es va fer la presentació de la meva candidatura a l’alcaldia
del Masnou. Encara falten uns quants
mesos perquè arribi el maig del 2015 i
encara queda molta feina a fer des del
Govern i molts compromisos per assolir.
Ara vénen unes setmanes que haurem
de prioritzar i abocar tots els esforços
en la consulta del 9 de novembre. Una
consulta que no és la que volíem, però
no deixa de ser una oportunitat per demostrar la voluntat inequívoca del nostre país de poder decidir el seu present
i futur. Una consulta que també ha de
comportar la convocatòria d’unes eleccions al Parlament de Catalunya per tal
de configurar una majoria favorable a
una declaració d’independència.

A les eleccions municipals del 2011
vam assumir uns compromisos que van
comportar configurar una nova majoria
de govern a partir dels resultats d’aquelles eleccions. Esquerra Republicana de
Catalunya, en un procés d’obertura del
partit, va crear la plataforma d’Acord pel
Masnou. Una experiència positiva, que
no només volem mantenir, sinó també
augmentar, amb els companys i companyes de la Nova Esquerra Catalana i
tots aquells que vulguin configurar una
alternativa progressista i compromesa
amb la sobirania del nostre país.
Durant aquests tres anys, amb algunes dificultats, hem aportat estabilitat
al Govern municipal. I també el nostre
compromís basat en el treball, la seriositat i l’exercici de la responsabilitat

que ha de tenir tot càrrec públic. Estem
convençuts que podem assolir els màxims resultats possibles a les properes
eleccions municipals. Convençuts de la
bona tasca que hem fet i de les coses
que també es poden anar millorant en
el govern municipal.
Tenim un compromís amb el Masnou i també amb el nostre país. Necessitem també la vostra col·laboració amb
les vostres propostes. Per això, hem iniciat la campanya Tens molt a dir per poder fer arribar les vostres aportacions al
web: www.tensmoltadir.cat. Per això, ara
cal centrar tots els esforços en aquestes
setmanes perquè els masnovins i masnovines vagin a votar. El Masnou ha de
demostrar el seu compromís amb el
procés d’independència.

El Ple passat, en clau local
El Govern va rebre, en el Ple passat, una
allau de preguntes sobre temes diversos,
per part de tots els grups municipals. El
PP del Masnou va incidir, entre d’altres,
en els següents temes:

3) Els ciutadans d’aquest estat no serien
ciutadans de la Unió Europea. 4) L’admissió d’un estat nou passa per un procés
en què es requereix la unanimitat de tots
els estats membres.
Atesa la importància de la resposta
de la Comissió Europea, en tant que contradiu obertament els postulats de l’independentisme , hem sol·licitat al nostre
alcalde que, de la mateixa manera que
va buscar la definició sobre el tema de la
UE, publiqui la nostra resposta per al coneixement general de tots els ciutadans.
(Text íntegre a elmasnou.cat/entitats)

L’aspecte de deixadesa de zones determinades del municipi, especialment a la
zona d’Ocata i del centre, requereix una
actuació enèrgica, que hem sol·licitat.
Es necessiten solucions immediates i
d’aplicació ràpida. És qüestió de voluntat
política, i sembla que aquesta llueix per
la seva absència.

Portaveu del
Grup Municipal
del PP

Carta de la Comissió Europea a
l’Ajuntament del Masnou, en resposta a la creació d’un estat propi.
L’octubre del 2012, i mitjançant una moció aprovada per 11 dels 21 regidors del
consistori, es va presentar una moció sobre el tema indicat que va rebre resposta
aquest mes de la Comissió Europea. L’extracte de la qual trasllado:
1) L’organització interna dels estats
no és de la seva competència. 2) Si una
part d’un estat se separés, deixarien
d’aplicar-se els tractats de la Unió, amb
la qual cosa es quedaria fora de la UE.

Frans Avilés

Cap a una nova comunicació amb
el ciutadà
L’arribada de les aplicacions informàtiques ha revolucionat la manera de
gestionar de les empreses, les famílies,
els ciutadans i també dels ajuntaments.
L’Ajuntament del Masnou no n’és
una excepció i, si bé s’han fet avenços
per agilitar la gestió municipal aprofitant les noves tecnologies, de moment
aquestes aplicacions no s’han utilitzat
per facilitar la comunicació dels ciutadans amb la nostra administració,
sinó només per facilitar la realització
d’alguns tràmits i, en moltes ocasions,
havent de disposar d’un certificat electrònic.
El nostre grup presentarà al proper
Ple municipal una iniciativa adreçada

Federico
de las Heras

Portaveu del
Grup Municipal
del GIM

Deteriorament de la neteja
En els últims mesos, l’incivisme sembla
que torna a estendre’s: pintades a les parets, enganxines amb tot tipus d’anuncis,
excrements de gossos, propaganda política sense ordre ni control, etc.

Legionel·la
Davant del mutisme després de deu
persones mortes per legionel·losi a Sabadell i Ripollet per part de la Generalitat,
traslladem la nostra preocupació per conèixer l’estat de la inspecció al Masnou,
principalment a les torres de refrigeració
i camions cisterna. Vam preguntar si s’havia establert un protocol extraordinari
de prevenció per evitar brots, i si s’havien
rebut instruccions de la Generalitat per
coordinar accions en aquest sentit.

a utilitzar nous canals de comunicació amb els ciutadans, que siguin més
àgils, sense necessitat de disposar de
certificat electrònic i que puguin ser
utilitzats per una gran majoria de la
població. Per exemple, sol·licitarem la
implementació d’una línia Whatsapp
perquè els ciutadans puguin comunicar-se, sol·licitar informació, comunicar
incidències, realitzar tràmits, etc. Es podria, per exemple, sol·licitar la recollida
de mobles o andròmines mitjançant
aquest servei instantani, comunicar
qualsevol incidència que observi un
ciutadà, sense haver d’esperar a arribar
a casa per enviar-la, i que sigui suficient fer una foto i enviar-la amb la seva
localització, perquè el departament
corresponent pugui actuar de manera

immediata. I així fins a un gran nombre
d’utilitats.
Creiem que la comunicació ciutadàadministració ha d’adaptar-se als nous
temps , i no només per no “perdre el
tren” de la revolució tecnològica, sinó
perquè els avenços que en aquest camp
s’han realitzat permetran, d’una banda,
que el ciutadà tingui la sensació de poder comunicar-se de manera directa
amb el seu Ajuntament, rebent resposta
i seguiment de la seva sol·licitud, i, de
l’altra, l’Ajuntament disposarà de molta
més informació per mantenir el nostre
poble més segur, net i en bones condicions de manteniment , ja que tindrà molta més informació que la que disposa en
aquest moment. I tot de manera senzilla, àgil, instantània i gairebé gratuïta.
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ENTITAT

FEM FIRA
Piti Poch
Presidenta

FEM FIRA

De què parlem quan ens referim
a artesania?
Avui en dia es difícil de dir. Jo entenc, com a artesà o artesana, tota
persona que crea els seus productes.

Les integrants de Fem Fira donen un valor especial als productes elaborats per un mateix.

Entre les seves principals
activitats es
troba l’organització de
fires

28
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Quins requisits han de reunir els
artesans per participar-hi?
Ser artesà, és a dir, que ho faci un
mateix. S’han de tenir els documents requerits per fer l’activitat
al dia, naturalment. A més, també
tenim en compte, tot i que sovint ve
gent d’altres llocs de Catalunya, que
la gent sigui del Masnou i rodalia.
Quina resposta han tingut per
part de la població del Masnou a
les edicions anteriors de la Fira?
Molt bona, el públic del nostre
poble és magnífic. No és per fer la
pilota, però, sobretot, els infants
que participen a les activitats, que
els hem vist créixer durant anys.
La veritat és que busquem donar
la màxima qualitat per no perdre la
bona assistència del públic.

FEM FIRA

Encara no han complert l’any com a
entitat, però Fem Fira, formada per
les artesanes Chiqui Cabré-Verdiell,
Fina Maristany, Piti Poch, Semka Guso
i Roser Vall, fa molts anys que participa a les fires d’artesania del Masnou
que ha organitzat la Colla de l’Hort .
“Volem començar a treballar amb il·
lusió aportant idees per tal d’afavorir
l’atractiu de les nostres activitats i
donar a conèixer el que es fa aquí”,
expliquen.
Els principal objectiu d’aquesta recent associació és promoure activitats
com les fires, els tallers o els mercats,
enfocades a aconseguir la implicació
d’artesans, així com també l’assistència de públic. En aquest sentit, l’entitat
es marca com a objectiu arribar a
oferir propostes atractives i que donin
resposta a les inquietuds de la població al municipi.

Les seves
propostes
han aconseguit un
públic fidel i
entusiasta

La Fira d’Artesania és, sense dubte,
la celebració principal de l’entitat i
compta amb molt bona acollida del
públic. Per aquest motiu, han decidit
potenciar-les i fer-les més intenses
i riques, però reduint-les a dos cops
l’any, en moments molt importants
per al municipi: Festa Major i Nadal.
No obstant això, les activitats no s’aturaran al llarg de tot l’any. Una de les
novetats previstes és un mercat obert
a tota la gent del poble perquè treguin tot allò que tenen i volen vendre,
a preus assequibles d’entre 1 i 5 euros.
Enguany, els fa una il·lusió especial el fet de participar en l’organització
de les activitats de la Fira de Santa
Llúcia, que fins ara ha portat Gent del
Masnou, entitat de la qual asseguren
que “ha deixat molt alt el llistó”.

Les fires acompanyen les celebracions destacades de la vila.

Per què cal visitar la Fira d’Artesania que organitzen al Masnou? Hi ha productes estrella
en aquesta fira?
D’entrada, perquè posem molta
il·lusió en l’organització, i sempre
intentem portar el millor que trobem. No tenim cap producte estrella, tot i que sempre hi ha modes,
i el caràcter de la persona que ven
també hi fa molt. De totes maneres, nosaltres intentem aportar,
sempre, productes originals, variats i de qualitat. Jo convidaria a
venir a tothom.

Com contactar-hi:
femfira@hotmail.com
(si voleu informació sobre com
participar a la fira, envieu un
correu amb el material a vendre i
unes fotografies).
femfira-elmasnou.blogspot.com

AGENDA.
OCTUBRE
Dilluns 27
10 h / Centre d’Empreses Casa
del Marquès - Passeig de Joan
Carles I, s/n

Taller per a empreses i
persones emprenedores
“Finances per a no
financers”
Fins al 30 d’octubre.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 28
9:30 h / Torrent Can Gaio

Deixalleria mòbil
Fins al 2 de novembre.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Commemoració
centenari Joan Vinyoli
A càrrec de Jordi Llavina,
comissari de l’Any Vinyoli
Amb recital de poesia de la rapsoda Anna Maluquer.
Es podrà veure l’exposició “El
domini màgic” fins al dia 12 de
novembre.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimecres 29
14.30 h / Aula 3 (Edifici Centre)

Taller per a establiments
comercials “Promocions
de venda”
Activitat per a aprendre a millorar
les vendes.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Trobades amb...
Care Santos
Presentació del llibre Desig de
xocolata.

Ho organitza: Institució de les Lletres Catalanes, Generalitat de Catalunya

Del 27 d’octubre fins al 2 de desembre

19.30 h / Plaça d’Ocata

Castanyot 2014

De 18.30 a 20.30 h / Ca n’Humet

Taller de decoració
per al túnel del terror
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres 31
17 h / Mercat Municipal

Taller de manualitats
infantils
Relacionades amb la Castanyada
i la festa de Tot Sants
Activitat gratuïta presentant 2
tiquets de compra del Mercat.
Ho organitza: Assoc. Com. del Mercat del
Masnou

Ho organitza: RAUXA Arts Escèniques

Cercavila de la plaça d’Ocata a
l’Altell de les bruixes

19 h / Ca n’Humet

22 h / Ca n’Humet

Preu: 1 €

Ho organitza: Colla de Diables del Masnou

Concert: Grup convidat,
Sicaillora i D’Callaos
Preu: 5 euros.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i
Ankla Crew

NOVEMBRE
Dissabte 1
Dissabte 1 de novembre
11 h / Plaça d’Ocata

Doble ballada de
sardanes amb les cobles
Jovenívola de Sabadell
i Lluïsos de Taradell
Ho organitza: Agrupació Sardanista del
Masnou

11 h / Mercat Municipal

Taller de manualitats
infantils
Relacionades amb la Castanyada
i la festa de Tot Sants
Activitat gratuïta presentant 2
tiquets de compra del Mercat.
Ho organitza: Associació Comerciants del
Mercat del Masnou

16.30 h / Espai familiar “Ludoteca”

Danses tradicionals en
motiu de la Castanyada
Ho organitza: Lleureka projectes educatius

17.30 h / Espai Familiar “Ludoteca”

La Castanyada
La vella Maria la castanyera portarà castanyes torrades als infants.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

22 h / Ca n’Humet

Túnel del Terror
Preu: 1€

Ho organitza: Ajuntament del Masnou i AJTEM

Dijous 30

còmics, música, cant, fragments
teatrals, dansa, contes, poesia...

Diumenge 2
D’11 a 20 h / Casino del Masnou

Diada de la Salut Mental
Parades i actes lúdics durant tot
el dia. A les 13.30 h, enlairada de
globus amb desitjos i, a les 18 h,
xocolatada i coca. Ambdues activitats solidàries tindran un preu
de 2 € cadascuna. A les 18.30 h, els
usuaris del club social representaran una petita obra de teatre que
duu per títol On és la felicitat?
Ho organitza: Esquima

19 h / Gent del Masnou

Diumenge amb lletres
Vetllada artística, amb monòlegs

Túnel de terror
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i AJTEM

Dimarts 4
16 h / Centre d’Empreses Casa
del Marquès

Sessió formativa per
a empreses i persones
emprenedores:
“M-commerce. La
botiga en línia al mòbil”

talunya; Andreu Català, fotògraf;
Esteve Lucerón, fotògraf; Rosa
M. Calaf, periodista (a confirmar);
Moderador: Héctor Zampaglione
Ho organitza: FEM, Associació Fotogràfica
del Masnou

Dissabte 8

11 h / Plaça d’Ocata

Visita a la Mina
d’Aigua del Masnou
Cal inscripció prèvia a museu.nautica@elmasnou.cat o al tel.
93 557 18 30.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

de 10 a 14 h / RAW Estudio, carrer
de Sardenya, 194 - Barcelona.

Taller teòric i pràctic
“Emigrants”, a càrrec
de Claude Guerra
i Antonio Triano

Dilluns 10
9.30 h / Edifici Centre

Taller: “La comunicació
per a la recerca de feina:
com diferenciar-te
de la resta de
candidatures”

VI Jornades de Fotografia Creativa
Places limitades. Inscripcions fins
al 24 d’octubre al correu electrònic: femfotografia@gmail.com
Ho organitza: FEM, Associació Fotogràfica
del Masnou

Fins al 14 de novembre

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

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

11.30 h / Biblioteca Joan Coromines

A partir de les 9 h / diversos
equipaments municipals

Conferència:
“La Mancomunitat
de Catalunya”
A càrrec de Jordi Serrano.

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Dijous 6
19 h / Biblioteca Joan Coromines

Trobades amb...
Enric Calpena
Presentació de la novel·la Memòria
de sang.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Sala Dit i Fet

Inauguració de
l’exposició “Fotos
d’esports”, de Roger
de Marfà
VI Jornades de Fotografia Creativa.
Ho organitza: FEM, Associació Fotogràfica
del Masnou

Divendres 7
18.30 h / Ca n’Humet

Ca n’Humet Vibra: cuina
amb xocolata

L’hora del conte: Contes
de pau, d’amor... vaja,
de bon rotllo!
Amb motiu del Dia Universal
de la infància
Per a infants a partir de 4 anys, a
càrrec de Gates Gatunes.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17 h / Sala Ágora

Inauguració de
l’exposició “A contrallum”,
de Doris Asensio
VI Jornades de Fotografia Creativa
Ho organitza: FEM, Associació Fotogràfica
del Masnou

18 h / Espai Casinet

Visita a l’exposició
“La Perona”, d’Esteve
Lucerón. Visita guiada
per l’autor
Ho organitza: FEM, Associació Fotogràfica
del Masnou

19:30 h / Sala Glauc

Inauguració de
l’exposició “Persones
i personatges
del Masnou”

19 h / Biblioteca Joan Coromines i
Sala Joan Comellas.

20 h / Parròquia de Sant Pere

Presentació de les VI Jornades de
Fotografia i inauguració de les
exposicions “Regions de Múrcia
(1961-1968)”, de Català Roca, a
càrrec de Núria Gil i Andreu Català,
i “Simetries i perspectives”, de
Juanjo Martínez.
Taula rodona: Fotografia i emigració, a les 20.30 h a la Biblioteca
Joan Coromines. Ponents: Esteve
Riambau, director de la Filmoteca
Catalunya; Núria Gil i Pujol, coordinadora de l’Arxiu Fotogràfic
del Col·legi d’Arquitectes de Ca-

Ho organitza: Ajuntament de Masnou

A partir de les 9 h / diversos
equipaments municipals

Fotografia’t
Fins al 30 de novembre.
Cada entitat esportiva es podrà
fer una fotografia amb la pancarta
que es trobarà a totes les instal·
lacions per reflectir la crida per
eradicar la violència envers les
dones.

Concurs d’Instagram
#+9diuprou contra
la violència
envers les dones
Penja les teves fotografies per eliminar la violència masclista, entre
el 10 i el 24 de novembre.
Etiqueta-les amb l’etiqueta
#+9diuprou i podràs guanyar un
premi!
Ho organitza: Ajuntament de Masnou

Taller per elaborar plats amb xocolata originals i senzills.

VI Jornades de Fotografia

Xarxa dels desitjos
Per l’eliminació de la violència
de gènere i per la igualtat entre
homes i dones.
Fins al 30 de novembre.

Ho organitza: Ajuntament de Masnou

Exposició col·lectiva de la FEM i
lliurament de premis rànking anual
de la FEM. Cloenda de les VI Jornades de Fotografia del Masnou.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Ho organitza: FEM, Associació Fotogràfica
del Masnou

Concert solidari
de gospel de Sedeta
Gospel Singers

Dimarts 11
18.30 h / Sala Polivalent de la
Biblioteca Joan Coromines

Conferència “L’època
daurada de Hollywood”,
a càrrec d’Albert
Beorlegui
Xerrada dins del cicle de l’AEUM
que acosta els secrets del negoci
del cinema.

Preu: la voluntat.

Ho organitza: Esquima

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Diumenge 9

Dimecres 12

10 h / Parc Temàtic Caramar

9.30 h / Pau Casals

Circulació del trenet
de cinc polzades

Deixalleria mòbil

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del
Masnou

Fins al 16 de novembre.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou
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Dijous 13
18 h / Biblioteca Joan Coromines

biblioLAB: Llegir a un
amic de quatre potes
A través dels tallers de lectura
assistida amb gos es millora les
habilitats de lectura i la comunicació en els més petits. Per a nens i
nenes de 5 a 8 anys, que sàpiguen
llegir. Places limitades, cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres 14
Biblioteca Joan Coromines
En horari de l’equipament

“Fes que la biblioteca
bategui”

Del 27 d’octubre fins al 2 de desembre

amb diferents ingredients.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20 h / Espai Escènic Ca n’Humet

19 h / Sala Polivalent de la
Biblioteca Joan Coromines

Per gaudir al màxim de la representació, es recomana als espectadors que tinguin un smartphone
i que es descarreguin l’app de
l’espectacle.

Conferència:
“La dona gitana:
formació i treball”

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Diumenge 16
8 h / Trobada a les 8 h a la plaça
de Marcel·lina de Monteys, o bé,
directament al Pla de l’Arròs a
les 9 h.

XVII Trobada anem
a buscar bolets
L’esmorzar és a càrrec de l’organització. Cal portar el dinar.

19 h / Biblioteca Joan Coromines

12 h / Parc Arqueològic Cella
Vinaria

Cloenda del
col·leccionable l’Abans
Recull gràfic del Masnou
(1900-1975)
Presentació dels fascicles complets que formaven part del col·
leccionable l’Abans. És una edició
promoguda per l’editorial Efadós.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte 15
De 10 a 14 h / Edifici Centre

Disseny i tècniques de
muntatge de bijuteria
Els materials que s’utilitzen són
pedres semiprecioses, fornitures
de metall, cuir, etc. Últim dia d’inscripció: 12 de novembre. Inscripció per correu electrònic:
info@sarplataygemas.com
Ho organitza: Fem Fira

12 h / Sala capitular
de l’Ajuntament del Masnou

Celebració de les noces
d’or 2014
Homenatge a les parelles que durant el 2014 celebren els cinquanta anys de convivència.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Gent del Masnou

Conferència i mostra
gastronòmica:
“Parlem de bolets”
A càrrec de M. Hernández, J. M.
Barrachina, J. Rigau. Moderardor:
X. Noguer.
Ho organitza: Amics i Antics Escoltes del
Masnou amb la col·laboració de Gent del
Masnou i La Caixa

19.30 h / Ca n’Humet

Ca n’Humet Vibra:
Sushi creatiu
Taller per elaborar sushi original

30

Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Guillotina, una metàfora
de Iago Pericot

Llibres solidaris per a la Marató de
TV3. Fins al 13 de desembre
Ho organitza: Xarxa de Biblioteques del
Maresme

Activitat per a socis durant els dies
17, 19, 24 i 26 de novembre.

Ho organitza: Amics i Antics Escoltes del
Masnou

Visita guiada
teatralitzada al Parc
Arqueològic Cella Vinaria
Acompanyada amb el tast d’un vi
( i most per als més petits).
Preu: 6 €

Ho organitza: Parc Arqueològic Cella Vinaria

De 12 a 14 h / plaça d’Ocata

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

11 h / Pistes Esportives Pau Casals
i Espai Familiar “Ludoteca”

Gimcana, infants
jugueu plegats!
Activitat promoguda amb motiu
del 20 de novembre, Dia Internacional dels Drets dels Infants,
i dins de la campanya del 25 de
novembre, Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència envers
les Dones.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Festa del Club del Ritme
Amb el Trio Barril (músiques del
món) i Yumiband (rumba catalana).
Entrada gratuïta i servei de bar.
Ho organitza: Club del Ritme afrollatí

Dilluns 17
9.30 h / Edifici Centre

Taller “Recerca de feina
en un clic”
Fins al 21 de novembre.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

16 h / Sala Polivalent de
l’Edifici Centre

La intel·ligència
emocional
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Aproximació al canvi del paper
de la dona en la societat gitana.
A càrrec de Pepita Domingo,
vicepresidenta de la Federació
d’Associacions Gitanes de
Catalunya.

Ho organitza: Associació UNESCO Masnou

Dimarts 18
18.30 h / Sala Polivalent de la
Biblioteca Joan Coromines

Conferència: “Camí
cap a la interioritat
humana”, a càrrec
de Goretti Salbanyà
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària
del Masnou

Dimecres 19
14.30 h / Aula 3 (Edifici Centre)

Taller per a establiments
comercials “Com
calcular el guany d’un
comerç”
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària:
Comentari de la
novel·la La dona que
es va perdre, de Marina
Espasa
Conduirà la tertúlia l’escriptora
M. Carme Roca.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres 21
22 h / Espai Escènic Ca n’Humet

L’estranya parella,
a càrrec d’AJTEM
(Associació Juvenil
de Teatre el Masnou)
També dissabte 22, a les 22 h i
diumenge 23, a les 19 h. Preu: 5 €.
Ho organitza: d’AJTEM (Associació Juvenil
de Teatre el Masnou)

Diumenge 23
9 h / Lloc de trobada: a les 9 h
a l’Associació veïnal Cul d’Ocata

Tercera matinal
“Can Colomer”
Excursió caminant de Teià a l’Ermita de Sant Mateu.
Preu: 5 € (socis) i 7 € (no socis)
Durada aproximada comptant
l’esmorzar 5 h.
Equipament: Calçat de muntanya,
aigua i esmorzar.
A les 14 h, final de festa amb
un dinar a la plaça del Països
Catalans.
Inscripcions i més informació tots
els matins de 9 a 14 h al local, fins
al 18 de novembre.
Ho organitza: Associació veïnal del Cul
d’Ocata

10 h / Parc Temàtic Caramar

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

10.30 h / Sala Polivalent
La Barqueta

Massatge per a nadons
(1 a 13 mesos)
Per participar a l’activitat s’ha de
fer inscripció prèvia a infancia@
elmasnou.cat abans del 14 de
novembre.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dijous 20
16 h / Centre d’Empreses Casa
del Marquès

Sessió formativa
per a empreses i
persones emprenedores
“Màrqueting
de guerrilla”
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Biblioteca Pompeu Fabra
de Mataró

Trobada de Clubs
de Lectura del Maresme
Comentari de la
novel·la Victus amb
la presència de l’autor,
Albert Sánchez Piñol
Més informació i inscripcions a la
Biblioteca Joan Coromines.
Ho organitza: Xarxa de Biblioteques del
Maresme

12.30 h / Sala Polivalent
La Barqueta

Contes sobre la pell
(3 a 6 anys)
Sessió de narracions que es poden
trancriure a la pell de l’infant.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dimarts 25
9.30 h / Aparcament d’Amadeu I

Deixalleria mòbil
Fins al 30 de novembre

Ho organitza: Ajuntament de Masnou

10 h / Mercat setmanal

Punt d’informació
mòbil municipal
(PIMM)
Amb motiu del mes per l’eliminació de la violència de gènere.
Ho organitza: Ajuntament de Masnou

16 h / Centre d’Empreses Casa
del Marquès

Sessió formativa per
a empreses i persones
emprenedores “Eines
avançades de baix cost
per a l’autònom i la PIME”
Ho organitza: Ajuntament de Masnou

18 h / Centre d’Informació
i Recursos per a Dones

Compartim, espai de
dinamització per a dones
Per compartir els temes que t’interessen en un espai de creixement,
suport i aprenentatge personal
amb visió de gènere.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Biblioteca Joan Coromines

El país de les emocions
Vine i descobreix com s’elabora la
revista Descobrir Catalunya
a càrrec de Joan Morales, director
de la publicació
Ho organitza: Revista Descobrir Catalunya i
Ajuntament del Masnou

20 h / plaça de la Llibertat, 17

Commemoració del Dia
Internacional per a l’Eliminació de la Violència
envers les Dones
Acte institucional, lectura del
manifest amb l’encesa d’espelmes
i el veredicte del guanyador del
concurs d’Instagram.
Ho organitza: Ajuntament de Masnou

Dimecres 26
19 h / Biblioteca Joan Coromines

Humor humà
Contes per adults amb Carme
Pla, dins el marc del Festival
Multipolar.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Divendres 28
19 h / Sala Polivalent de la Biblioteca Joan Coromines

Conferència i música:
“El flamenco”
A càrrec de José Candado

Ho organitza: Associació UNESCO Masnou

20.30 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Nit de l’esport 2014
Entrega de premis a esportistes i
equips masnovins, de la temporada 2013-2014.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Dissabte 29
11.30 h / Biblioteca Joan Coromines

Hora del conte El cuc
i la cuca
A càrrec de Mon Mas. Especial per a
nadons (1-4 anys), aforament limitat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

17.30 h / Ca n’Humet

Ca n’Humet Vibra:
Jornada de J de Jocs

inscripcions fins al 21 de novembre enviant un correu electrònic
a l’adreça cultura@elmasnou.cat o
trucant al telèfon 93 557 18 51.

Ho organitza: J de Jocs

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20 h / Espai Escènic Ca n’Humet

11 h / Jardins dels Països Catalans

Jazz del Masnou,
amb Jaume Maristany
i Josep Traver
Recorregut pels diferents estils i
èpoques del jazz. Preu: 10 €
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Diumenge 30
De 9 a 13 h / Espai Escènic Ca
n’Humet

Classe mestra,
amb Jaume Maristany
i Josep Traver
Classe mestra en format d’audició
per a saxofonistes i clarinetistes
de tots els nivells. Podeu fer les

OAC

I Mercat d’Intercanvi
de joguines
Els nens i nenes (sempre acompanyats d’un adult) podran intercanviar-se les joguines.
També hi haurà un espai de recollida de joguines solidàries, que
es faran arribar als infants més
necessitats del municipi.
L’edat dels participants serà de 6
a 12 anys.
Ho organitza: Associació veïnal Cul d’Ocata

18 h / Espai Escènic Ca n’Humet

Històries de jazz per a
infants, amb la Harpo’s
Band
Música (EMMUM). Preu: 3 €. Adre-

Campanyes en
marxa a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana

çat a infants a partir de 5 anys.

Altres informacions

19 h / Gent del Masnou

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

Ho organitza: Ajuntament del Masnou amb
la col·laboració de l’Escola Municipal de

Diumenge amb lletres
Vetllada artística, amb monòlegs
còmics, música, cant, fragments
teatrals, dansa, contes, poesia...
Ho organitza: RAUXA Arts Escèniques

DESEMBRE
Dilluns 1
9.30 h / Edifici Centre

Taller per a la recerca
de feina “Xarxes socials:
comunica’t i comparteix”
Fins al 12 de desembre.

Tertúlia literària al voltant del llibre Las mujeres que corren
con los lobos
L’entitat Dones per la Igualtat del Masnou organitza una reunió,
dos dissabtes al mes, d’11 a 12.30 h, a la seva seu (al Casinet),
per llegir i comentar el llibre Las mujeres que corren con los lobos,
de Clarissa Pinkola Estés. Per a més informació, truqueu
al telèfon 655 55 00 27.
Ca n’Humet et forma: aula d’estudi assistit
Tots els dimarts, en aquest taller s’ajuda a estudiar amb diverses
tècniques i també a fer els treballs de classe.
Per a més informació sobre aquesta activitat i la resta que es
realitzen per a joves a Ca n’Humet, es pot trucar al 93 540 32 07,
consultar l’app del PIJ Masnou, enviar un correu a
canhumet@elmasnou.cat o fer la consulta presencialment
a Ca n’Humet.
Al web de l’Ajuntament del Masnou, hi podeu consultar tota
la informació d’aquesta agenda i tota l’actualitat municipal
actualitzades: http://www.elmasnou.cat.

Ho organitza: Ajuntament del Masnou

El dia 18 de novembre, a l’OAC es donarà cita
per a la renovació del DNI que es farà el dia 28
del mateix mes, a l’equipament del Casinet
(antiga ONCE) (carrer de Barcelona, núm. 5).

Fins al 28 de
novembre,
inclusió a la GUIA
SANITARIA 2015.

Del 10 al 21 de novembre,
termini per presentar les
sol·licituds de bonificacions
de la taxa de l’IBI.

OLIVES

BACALLÀ

ESPECIALITATS D´OLIVES
D’ELABORACIÓ PRÒPIA

BACALLÀ D’IMPORTACIÓ
D’ISLÀNDIA

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

EL MASNOU VIU octubre 2014
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Mossèn Jacint Verdaguer, 49
08320 El Masnou

TEL. OFICINA: 93 540 74 07
SERVEI TÈCNIC: 902 931 261

www.bentechnology.com

