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Jaume oliveras és el 
nou alcalde del Masnou 
amb el suport de CiU
Pàg. 4-8
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Per a més informació:

 
C/ Mossèn Jacint Verdaguer, 14

Tel. 93 555 10 60 / 93 555 17 61
info@finquespuig.net

CENTRE DE NEGOCIS LA CALÀNDRIA

LLOGUER D’OFICINES
IDEAL PER A NOUS EMPRENEDORS I PROFESSIONALS

Al Masnou, carrer de Cuba 
(zona d’Ocata - 2a línia de mar, a prop de l’estació de Renfe)

DESPATXOS INDEPENDENTS DINS DEL CENTRE DE NEGOCIS 
SALA DE REUNIONS COMPARTIDA

BANYS COMPARTITS DE DONA, HOME I MINUSVÀLIDS
ACCÉS A WIFI

A PARTIR DE 125 €

Gràcies a la tecnologia SUN&SAFE acaba amb el pèl tot i que la pell estigui broncejada.

ESPATLLA + PIT + ABDOMENCAMES I ENGONALS
PER A ELL 60€*PER A ELLA 60€*

Fotodepilació IPL - Fotorejoveniment IPL - Actiu Facial LED - Reductor Anticel.lulític - Reafirmant Corporal
Enblanquiment Dental - Neteja Facial

  

Gaudeix
d’una pell
sense pèl
també a 
l’estiu!

Gaudeix
d’una pell
sense pèl
també a 
l’estiu!

*Més informació al teu centre o a www.nomasvello.es

El pèl
per a qui
el vulgui 

www.nomasvello.es
No+Vello El Masnou
C/ Navarra 46 · Tel. 93 540 54 45

Tots els tractaments 
i les últimes tecnologies

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

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

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

Tot l’equip 
de FIO us 

desitja una 
bona Festa 

Major
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CaRTa DE
l’alCalDE

Treballar per la vostra confiança

És la primera vegada que m’adreço com a alcalde a vosaltres des d’aquestes pàgines, si bé 
ja us vaig poder saludar a l’edició especial del butlletí dedicada a la Festa Major. En aquesta 
ocasió, El Masnou Viu torna al seu format habitual per repassar l’actualitat del consistori i de 
la vila. L’Ajuntament és l’administració més propera a la ciutadania i estar-hi al capdavant com 
a alcalde és una responsabilitat que assumeixo amb gratitud, no només cap a les persones 
que han confiat en mi, sinó cap al conjunt de tots els masnovins i masnovines. Tindrem un 
equip de govern estable fruit de l’acord entre Esquerra Republicana de Catalunya – Acord pel 
Masnou – MES i Convergència i Unió. Tenim un programa de govern que ens ha de comportar 
tirar endavant un bon nombre de projectes importants per al Masnou. Però també tenim la 
voluntat de compartir-lo amb molta gent, per arribar al màxim d’acords amb tots els grups 
que formen el nostre consistori. Tenim el compromís de treballar per un Masnou amb més 
cohesió social, que combini la identitat amb la modernitat i del qual ens sentim orgullosos 
tots plegats. El moment que viu el país també ens porta a refermar el nostre compromís per 
contribuir a la construcció de la república catalana. 

Ja vaig fer públic el meu compromís durant la investidura com a alcalde del Ple del dia 13 de 
juny. Reitero la meva voluntat ferma de treballar pel Masnou. Aportaré la meva experiència, 
la fermesa de les meves conviccions i la voluntat de proximitat amb tots vosaltres.

VIU
El MasnoU 

Edició: 
     

Redacció: Departament de Comunicació
Correcció lingüística: Eva Rodríguez ollé
Disseny i maquetació: Josep Puig
Producció: RRB    

Dipòsit legal: B-9961-1979

Ajuntament 
93 557 17 00

Àrea de Manteniment 
i Serveis 
93 557 16 00

Àrea de Promoció 
Econòmica 
93 557 17 60

Àrea de Serveis a 
les Persones 
93 557 18 00

Arxiu Municipal 
93 557 18 29

Biblioteca Pública 
Joan Coromines 
 93 55718 88

Ca n’Humet. Punt 
d’Informació Juvenil. 
ACCÉS
93 557 18 43

Cementiri Municipal 
93 555 76 02

Centre de Formació 
de Persones Adultes 
El Masnou 
93 557 18 80

Jutjat de Pau 
93 555 07 13

Mercat Municipal 
93 557 17 71

Museu Municipal 
de Nàutica 
93 557 18 30

Oficina Local d’Habitatge 
93 557 16 41

Oficina de Benestar 
Social i Família 
93 540 65 54 
Oficina Municipal 
d’Informació de Consum 
(OMIC) 
93 557 18 00

Oficina Municipal 
d’Escolarització (OME)
93 557 18 47

Poliesportiu Municipal 
93 557 18 60

Recaptació
93 557 17 00

Sales de Vetlla 
Municipals 
93 540 18 22

Servei Municipal 
de Català 
93 557 18 56

Servei d’aigües (SOREA) 
93 555 06 28

SOREA (urgències) 
902 250 370

Taxis 
93 540 33 18 (Associació 
del Taxi del Masnou) 

Correus i Telègrafs 
93 555 09 96

 Notaria 
93 540 20 11

Autobusos Casas 
93 796 14 23
93 798 11 00

Transports Urbans del 
Masnou (Aragó)  
93 555 00 98

Policia Local 
092 / 93 555 22 44

Comissaria dels Mossos 
d’Esquadra  
088

Protecció Civil  
93 555 17 44

Bombers de Badalona 
085 / 93 388 00 80

Àrea Bàsica de Salut (ABS) 
902 111 444 
(24 h)
CAP el Masnou 
93 555 74 11
CAP Ocata
93 540 78 90

Urgències ambulàncies 
UTE 
061

Telèfons d’inTerès

informació

serVeis

URGÈNCIES

SUMARI
PORTADA
Jaume Oliveras és 
felicitat al carrer 
després de ser 
proclamat alcalde. 
Foto: Gerard poch

INSTITUCIONAL
Punts aprovats als 
plens de març, abril i 
maig. 
Pàg. 9

MEDI AMBIENT
La temporada de 
platja ja està en marxa. 
Pàg. 10 i 11

La deixalleria reprèn 
l’activitat després de 
les obres d’ampliació 
i millora. 
Pàg. 12

COMUNITAT
S’han renovat 600 
contenidors. 
Pàg. 13

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA
Tot a punt perquè 
el Consell de la Vila 
comenci a caminar. 
Pàg. 14 i 15

ACTUALITAT
La Festa Major, el 
Fascurt, el Ple de 
Riure i l’Ankla Festival 
omplen d’activitat 
l’estiu. 
Pàg. 16 i 17

PROMOCIÓ 
ECONÒMICA
La Casa del Marquès 
esdevé un punt de 
referència en només 
un any. 
Pàg. 18

Es poden presentar 
projectes als III Premis 
d’Emprenedoria fins 
al 10 de juliol. 
Pàg. 19

JOVENTUT
La FP Dual, un 
projecte per 
afavorir la formació 
i l’ocupació juvenil. 
Pàg. 20 i 21

CULTURA
Itineraris culturals i de 
patrimoni per la vila. 
Pàg. 22

ENTREVISTA
Enric López Vilalta. 
Editor d’esports a TV3. 
Pàg. 24 i 25

L’ENTITAT
Associació 4 Quarts. 
Pàg. 27

TRIBUNA POLÍTICA
Pàg. 28-29

L’AGENDA
Pàg. 30-31

Jaume Oliveras
Maristany
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El ja exalcalde Pere Parés no va prendre possessió del càrrec de regidor 
durant el Ple d’investidura del 13 de juny. Els regidors i regidores 
van prometre “per imperatiu legal”, en molts casos, el seu càrrec i l’acte 
va finalitzar amb ‘El cant dels segadors’

GERARD POCH
El nou batlle va rebre el bastó de comandament de mans de l’alcalde sortint, Pere Parés.

el Ple proclama Jaume 
oliveras alcalde amb 
els vots a favor de ciU
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aume Oliveras, el candidat 
d’ERC-AM-MES-AM, va ser 
proclamat alcalde del Mas-
nou durant el Ple extraordi-

nari de constitució del nou consis-
tori que es va dur a terme el 13 de 
juny de 2015. Oliveras va comptar 
amb el vot a favor del seu grup 
municipal (amb 6 representants) i 
del de CiU (5 representants), amb la 
qual cosa va aconseguir la majoria 
absoluta. A l’inici de l’acte, l’alcalde 
sortint, Pere Parés, va fer pública la 
seva renúncia com a regidor i no 
va prendre possessió del càrrec. Va 
afirmar que marxa “satisfet per la 
feina feta” i va fer un repàs de les 
fites aconseguides durant el seu 
mandat, del qual ha assegurat que 
ha transcorregut en uns temps “que 
no han estat fàcils, marcats per la 
crisi econòmica, però també per 
una crisi de valors i de les institu-

cions”. En aquest sentit, l’exalcalde 
va voler recordar el treball fet en 
tasques de manteniment del patri-
moni municipal, en el redreçament 
dels comptes municipals, en el 
manteniment de l’oferta educativa 
o en l’inici de projectes de trans-
cendència per al municipi. Mirant 
cap al futur, Pere Parés va instar els 
nous regidors i regidores a seguir 
caminant en el camí de la cohesió 
social, en l’atenció de les persones 
que més ho necessiten i en la cons-
trucció del país. Com a conseqüèn-
cia de la renúncia de Pere Parés, 
Romà López Bolart va ser nomenat 
regidor.

Precisament, López Bolart va ser 
el regidor de menor edat i, com a 
tal, va formar part de la mesa d’edat 
que va declarar constituïda la cor-
poració. Joan Fontcuberta Tort, de 
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, 

va ser el president d’aquesta mesa, 
com a regidor de més edat. Quant 
a la constitució del nou consistori, 
el compromís per treballar pel 
municipi va ser present en els mo-
ments de jurament o promesa del 
càrrec dels regidors i regidores. Van 
predominar les promeses “per im-

J

GERARD POCH

GERARD POCH

  SALES PLENES    

La sala consis-
torial i la de la 
segona planta 
de Can Malet 
es van omplir 
de persones 
que van voler 
seguir l’acte

noU ConsIsToRI

L’acte de constitució del nou consistori va aixecar una gran expectació.

resultat de les votacions 
per triar l’alcalde 
Jaume Oliveras 11 vots
Noemí Condeminas 0 vots
Frans Avilés  3 vots
Sandra Miras  2 vots
Màxim Fàbregas 0 vots
Ernest Suñé  2 vots
Federico de las Heras  1 vot
Vots en blanc  2 vots
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  PACTE    

Condeminas 
va parlar de la 
voluntat d’es-
tabilitat per 
part de CiU

peratiu legal”, i en el cas dels edils 
d’ERC-AM-MES-AM, CiU i la CUP-PA 
també van manifestat el seu com-
promís amb el procés sobiranista. 

Justificació del vot
En els discursos dels portaveus, els 
representants dels partits que que-
den a l’oposició van demostrar la 
seva voluntat d’exercir una oposició 
responsable que vigilarà de prop la 
tasca del nou govern municipal. La 
representant de CiU, Noemí Con-
deminas, va justificar el vot positiu 
del seu grup municipal per donar 
“estabilitat a un equip de treball co-
hesionat” i que comparteix “la visió 
del poble i els eixos sobre els quals 
s’ha de treballar” i seguir un camí 
que té “la propera parada al 27 de 
setembre”. 

Eixos de govern
Jaume Oliveras, escollit ja com a 
alcalde, va fer referència als eixos 
en què es fonamentarà la seva 
tasca de govern: la cohesió social, 
la promoció econòmica, el mante-
niment de la via pública, la cultura, 
la millora de la comunicació amb 
la ciutadania i el procés de cons-
trucció de la república catalana. 
L’alcalde va agrair el suport de CiU, 
ja que gràcies al pacte assolit entre 
els dos grups municipals s’aconse-
guirà un “govern estable”, en part 
continuador de la “intensa tasca 
de col·laboració” duta a terme els 
darrers quatre anys. Oliveras també 
va tenir paraules d’agraïment i re-
coneixement per a l’alcalde sortint, 
Pere Parés. Altres exalcaldes també 
van ser presents al discurs d’Olive-

ras, des de Josep Azuara i Eduard 
Gisbert –tots dos presents a l’acte–, 
fins a Jaume Itxart, el regidor més 
votat als comicis del 1931, i que “va 
portar la república”. Primer alcalde 
d’ERC després de la guerra del 
1936, Oliveras també es va reivindi-
car com hereu “d’aquesta gent d’es-

querres” que reclamava “república 
i cordialitat”. Per finalitzar el seu 
discurs, el nou alcalde va incidir en 
el seu compromís amb el Masnou, 
al qual aporta la seva “experiència 
institucional”, i va demanar als regi-
dors que es facin “dignes de la vo-
luntat popular a qui representem”.  

resultat de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015 
La llista presentada per ERC-AM-MES-AM va ser la més votada al Masnou (2.843 vots, el 27,27 % 
del total). Aquesta llista va doblar el nombre de regidors i regidores respecte els resultats del 
2011, amb la qual cosa va obtenir 6 representants a l’Ajuntament del Masnou. La segona força 
més votada va ser CiU (2.262 vots, un 21,70 % del total), que va patir una davallada dels 8 repre-
sentants obtinguts al 2011 fins als 5 que va obtenir en aquests comicis. Al tercer lloc es va situar 
Ciutadans (C’s) (1.258 vots, el 12,07 %), amb 3 representants; formació que va ser seguida per la 
CUP-PA (1.231 vots, l’11,81 %), amb 2 representants; ICV-EUiA-E (1.081 vots, el 10,37 %), amb 2 
representants; PSC-CP (971 vots, el 9,32 %), amb 2 representants, i PP (561 vots, el 5,38 %) amb 
1 representant. Es van comptabilitzat 217 vots en blanc, un 2,08 % del total.
La participació va ser del 59,38 %, amb un 5,19 % més que a les eleccions del 2011.

27,27 %

12,45 %

31,24 %

13,22 %

18,76 %

10,52 %

6,34 %

21,70 %

12,07 % 11,81 %
10,37 % 9,32 %

5,38 %

2,08 %

ERC-AM
MES-AM

CiU C’s CUP-PA ICV-EUA-
E

PSC-CP PP VOTS EN 
BLANC

24/05/2015
Eleccions municipals
% vots

Escrutat: 100 %
Participació: 59,38 %
Cens: 17.673

Votants: 10.494
Vots nuls: 70
Vots vàlids: 10.424

        Resultats a les eleccions municipals del 2011

Mercat del Masnou - Parada 41-42
C/ Itàlia, 50   -   Tel. 93 540 83 90

TASTA ELS NOSTRES PRODUCTES D’ELABORACIÓ PRÒPIA
Massa de bunyols llesta per cuinar i preparar fàcilment a casa · ”Pinchitos” de bacallà · Brandada de bacallà

BONA 
FESTA 
MAJOR

noU ConsIsToRI

0 %0 %
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Foto de grup de tots els regidors i regidores que formen el nou consistori.

Jaume Oliveras i Noemí Condeminas van signar l’acord de govern. El nou alcalde durant el seu discurs d’investidura. 

695 797 939
Si ens truques per recollir-te al teu domicili no et cobrem 

el trajecte des de la parada fins al domicili.

Demana el teu cupó i tindràs viatges bonificats. 
Cada 10 segells 1 viatge bonificat.

Bona Festa Major
TAXI MASNOU 24HTAXI

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

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

 www.cellerdelmar.com

@cellerdelmar 

cellerdelmar
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noU ConsIsToRI

REGIDoRs I REGIDoREs a l’EQUIP DE GoVERn

REGIDoRs I REGIDoREs a l’oPosICIÓ

ICV-EUIa-E PsC-CP

Màxim Fàbregas 
Añaños

Ernest Suñé 
Nicolás

PP

Federico de las 
Heras Garrido

Elena Crespo 
García

Mònica 
González 
Huerva

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía CUP-Pa

Francisco Avilés 
Salazar

Sandra Miras 
Martínez

Laia Noy
Oliveras

Stella Parodi 
Barriga

Joan 
Fontcuberta 
Tort

ERC-aM-MEs-aM

CiU

Jaume Oliveras
Maristany
Alcalde

Noemi Condeminas 
Riembau
Tinenta d’alcalde primera 
i coordinadora de l’Àrea 
de Comunitat i Persones. 
Regidora delegada d’Acció 
Social, i Gent Gran

Neus Tallada 
Moliner
Regidora delegada de 
Turisme, Cultura i Joventut

Meritxell Blanch 
Daura
Regidora delegada 
d’Ensenyament, Igualtat 
i Infància

Sílvia Folch Sánchez
Tinenta d’alcalde segona 
i coordinadora de l’Àrea de 
Serveis Generals. Regidora 
delegada de Promoció Econò
mica, Serveis Generals, Segu-
retat Ciutadana i Acció Cívica

Eduard García 
Gebani
Tinent d’alcalde tercer. 
Regidor delegat de Projec-
tes i Obres

Joaquim Fàbregas 
Sagué
Regidor delegat de Mo-
bilitat i Via Pública; i de 
Manteniment, Serveis 
Municipals i Paisatge

Romà López 
Bolart
Regidor delegat 
de Medi Ambient

Ricard Plana Artús
Tinent d’alcalde quart i 
coordinador de l’Àrea de 
Territori. Regidor delegat 
d’Urbanisme i Activitats

Jordi Matas 
Claramunt
Regidor delegat d’Hisen-
da, Esports i Habitatge

Albert Alfaro 
Giró
Regidor delegat 
de Salut Pública i 
Consum
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InsTITUCIonal

Plens dels mesos de marÇ, aBril i maiG

Punts aprovats al Ple del mes 
de març
A la sessió ordinària del Ple de l’Ajun-
tament del dijous 19 de març, es van 
aprovar els punts següents:
• Donar compte del Decret amb nú-
mero 240, de data 19 de febrer de 
2015, d’aprovació de la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2014. El Ple en 
resta assabentat.
• Donar compte de les persones assis-
tents a la sessió. Es va excusar l’absèn-
cia d’un regidor d’ICV-EUiA.
Es van presentar dos punts d’urgència 
fora de l’ordre del dia. La urgència va 
ser aprovada per unanimitat:
• Donar compte de la resolució de 
concessió d’una comissió de serveis 
per ocupar el lloc de treball d’Inter-
venció a l’Ajuntament del Masnou. 
En Ple en resta assabentat.
• Règim de sessions del Ple del mes 
d’abril. Aprovat per unanimitat.
Continuant amb l’ordre del dia esta-
blert, es van votar la resta de punts:
• Resums numèrics corresponents a 
les variacions padronals a 1 de gener 
de 2015. Aprovat per unanimitat.
• Modificació del fitxer de dades 
de caràcter personal XISSAP (Xarxa 
d’Informació dels Serveis Socials 
d’Atenció Primària). Aprovat per 
unanimitat.
• Aprovació inicial del Reglament del 
Consell de la Vila. Aprovat per unani-
mitat.
• Autorització del canvi de titularitat 
del contracte d’explotació, mitjançant 
concessió demanial, de l’àrea de ser-
vei número 1 de la platja del Masnou. 
Aprovat per unanimitat.
• Resolució de l’expedient per a la 
imposició de penalitats per incompli-
ment de contracte a la UTE Jardins del 
Masnou, concessionària del servei de 
manteniment i neteja d’espais verds 
del Masnou. Aprovat per unanimitat.
• Informe corresponent al quart tri-
mestre de l’any 2014 sobre compli-
ment dels terminis de pagament 
de les obligacions pendents, emès 
d’acord amb allò establert per l’arti-
cle 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
Se’n va donar compte. El Ple en resta 
assabentat.

Mocions
La votació de les mocions es va fer 
amb l’absència d’un regidor de CiU.
•  Moció presentada pels grups muni-
cipals d’ERC-AM i CiU en defensa del 
manteniment de l’oferta educativa al 
municipi, amb les esmenes incorpo-
rades del Grup Municipal d’ICV-EUiA. 
Aprovada per unanimitat.
• Moció presentada pel Grup Muni-

cipal del PSC-PM en relació amb la 
gestió i l’atorgament de les beques 
de menjador a Catalunya. Aprovada 
per unanimitat.
• Moció presentada pel Grup Muni-
cipal del PSC-PM amb motiu del 8 
de març, dia internacional dels drets 
de les dones. Aprovat amb els vots a 
favor de l’Equip de Govern (CiU i ERC-
AM; 9 vots), del PSC (4 vots), d’ICV-
EUiA (2 vots), el regidor del GIM i la 
regidora no adscrita; i les abstencions 
del PP (2 vots).
Es va presentar una moció fora de l’or-
dre del dia, la urgència de la qual va 
ser aprovada per unanimitat:
Moció del Partit Popular del Masnou 
com a repulsa als greus insults rebuts 
contra aquesta formació al fòrum 
públic “El Masnou” de Facebook per 
part d’alguns dels seus integrants. 
No va ser aprovada, ja que només va 
comptar amb els vots a favor del PP 
(2 vots). L’Equip de Govern (CiU i ERC-
AM; 9 vots), el PSC (4 vots) i el regidor 
del GIM hi van votar en contra, i ICV-
EUiA (2 vots) i la regidora no adscrita 
es van abstenir.

Punt aprovats al Ple del mes 
d’abril
Al Ple celebrat el 22 d’abril a la sala 
consistorial es van aprovar els punts 
següents:
• Aprovació inicial de la nova Orde-
nança reguladora de l’administració 
electrònica a l’Ajuntament del Mas-
nou. Aprovada per unanimitat.
• Acord de condicions laborals dels 
empleats i empleades públiques de 
l’Ajuntament del Masnou. El PSC va 
sol·licitar retirar el punt de l’ordre del 
dia, però la demanda no va prosperar. 
El punt va ser aprovat amb els vots a 
favor de l’Equip de Govern (CiU i ERC-
AM, 9 vots), a excepció d’un regidor 
de CiU, i del GIM (1 vot); en contra del 
PSC (2 vots, en no poder votar una re-
gidora per ser treballadora del consis-
tori en excedència i en absència d’una 
altra), el PP (2 vots), un regidor de CiU 
i la regidora no adscrita, i l’abstenció 
d’ICV- EUiA (3 vots).
• Sol·licitud de compatibilitat d’un 
treballador. Aprovada per unanimitat
• Sol·licitud de compatibilitat d’un 
treballador. Aprovada per unanimitat.
• Sol·licitud de compatibilitat d’una 
treballadora. Aprovada per unanimi-
tat.
• Aprovació inicial del Reglament del 
servei municipal de biblioteca públi-
ca. Aprovat per unanimitat.
• Aprovació, creació i composició de 
la comissió política de seguiment, del 
II Pla municipal de prevenció de dro-

godependències 2015-2019. Aprovat 
per unanimitat.
• Modificació del Pla de Distribució 
d’Usos i Serveis de Temporada de 
les Platges i del Mar Territorial i la sol-
licitud de les autoritzacions correspo-
nents del nostre terme municipal per 
al període comprès entre l’any 2012 i 
el 2016. Aprovat per unanimitat.
• Es va donar compte del Decret 
d’aprovació del marc pressupostari 
2015-2017.
• Modificació de l’apartat 29.5 de les 
bases d’execució del pressupost de 
subvencions nominatives a atorgar 
pel procediment de concessió direc-
ta exercici 2015, per tal d’adequar la 
relació de subvencions nominatives, 
de gent gran i ensenyament, als crè-
dits pressupostaris aprovats. Després 
de no prosperar l’esmena presentada 
per ICV- EUiA, va ser aprovat amb els 
vots a favor de l’Equip de Govern (CiU 
i ERC-AM, 10 vots) i del PSC ( 3 vots); 
en contra d’ICV- EUiA (3 vots) i la regi-
dora no adscrita i l’abstenció del PP (2 
vots) i del GIM ( 1 vot). 
• Aprovació i reconeixement extraju-
dicial de factures sense contractació 
i factures sense suficient consignació 
pressupostària en exercicis anteri-
ors. Aprovat amb els vots a favor de 
l’Equip de Govern (CiU i ERC-AM, 10 
vots) i del GIM (1 vot), i les abstencions 
del PSC ( 3 vots), d’ICV- EUiA (3 vots), 
PP (2 vots) i la regidora no adscrita.
• Aprovació de l’expedient de modifi-
cació de pressupost 5/2015, per crèdit 
extraordinari. Aprovat amb els vots a 
favor de tots els grups municipals i 
l’abstenció de la regidora no adscrita.

Punt d’urgència
• Execució de la resolució 67/2015, de 
13 d’abril de 2015, del Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic, rela-
tiva al recurs especial en matèria de 
contractació interposat contra l’acord 
d’adjudicació del contracte de serveis 
de recollida de residus, neteja viària, 
passeig marítim i platges del terme 
municipal del Masnou de data 19 de 
febrer de 2015. Aprovat amb els vots 
a favor de tots els grups municipals i 
l’abstenció de la regidora no adscrita.

Moció
• Moció presentada pel Grup Munici-
pal d’ICV-EUiA demanant l’ampliació 
dels espais assignats a l’Aula d’Exten-
sió Universitària del Masnou per a la 
realització de les seves activitats. La 
moció original va incorporar esmenes 
del PSC i també s’hi van sumar a pre-
sentar-la el GIM i la regidora no ads-
crita. Va ser aprovada per unanimitat.

Ple extraordinari del mes de maig
El dijous 14 es va celebrar el darrer Ple 
–en sessió extraordinària– del man-
dat 2011-2015 abans de les eleccions 
municipals del 24 de maig, on es van 
aprovar els punts següents:
• Aprovació inicial de la modificació 
puntual del Pla General en l’àmbit de 
la parcel·la delimitada pels carrers de 
Roger de Llúria, Maria Canaleta, Ciu-
tat Reial i Josep Tarradellas. El Grup 
Municipal del PSC va demanar que 
aquest punt es quedés sobre la taula. 
La petició va ser desestimada gràci-
es als vots a favor només del PSC (4 
vots), ICV-EUiA (3 vots) i PP (2 vots); 
en contra de l’Equip de Govern (CiU i 
ERC-AM, 10 vots) i l’abstenció del GIM 
(1 vot). El punt va ser aprovat amb els 
vots a favor de l’Equip de Govern (CiU 
i ERC-AM, 9 vots) i del GIM (1 vot); en 
contra del PP (2 vots) i l’abstenció del 
PSC (4 vots) i ICV-EUiA (3 vots).
• Aprovació de l’actualització de preus 
del compte d’explotació de l’any 2015 
de la concessió del servei de transport 
públic urbà. El punt va ser aprovat 
amb els vots a favor de l’Equip de 
Govern (CiU i ERC-AM, 10 vots), PSC 
(4 vots), ICV-EUiA (3 vots), PP (2 vots) i 
les abstencions del GIM (1 vot) i la regi-
dora no adscrita ja incorporada al Ple.
• Adjudicació del contracte de serveis 
de recollida de residus, neteja viària, 
passeig Marítim i platges del terme 
municipal del Masnou. El punt va ser 
aprovat amb els vots a favor de l’Equip 
de Govern (CiU i ERC-AM, 10 vots), PSC 
(4 vots), ICV-EUiA (3 vots), GIM (1 vot) 
i la regidora no adscrita, i l’abstenció 
del PP (2 vots).

Moció
• Moció presentada pel Grup Munici-
pal d’ICV-EUiA demanant actuacions 
en relació amb l’ocupació de la platja 
pel Club Nàutic el Masnou. CiU va de-
manar la retirada del punt 3 ―ja que 
ja s’havia complert― i la rectificació 
del punt 4, que ICV-EUiA va acceptar. 
El punt va ser aprovat amb els vots a 
favor de l’Equip de Govern (CiU i ERC-
AM, 10 vots), PSC (4 vots), ICV-EUiA (3 
vots), GIM (1 vot) i la regidora no ads-
crita, i en contra del PP (2 vots).
A l’últim Ple del mandat també es van 
produir paraules d’agraïment i de ba-
lanç per part de l’alcalde, Pere Parés, 
en una sessió emotiva que va servir 
de comiat per als regidors i regidores 
que no continuaran la propera etapa: 
Carmen Martínez (PP), Judit Rolán (no 
adscrita), Xavier Serra (ICV-EUiA), Llo-
renç Birba (CiU), Ferran Flo (CiU), Artur 
Gual (PSC), Marta Neira (PSC) i Núria 
Fusellas (PSC).
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MEDI aMBIEnT

n poble que viu tan a 
prop del mar com és el 
Masnou, quan arriba el 
bon temps es transforma. 

La calor, les ganes de platja i el fet 
que cada vegada les vacances són 
més a prop fan que es noti que la 
temporada estival ha arribat. A l’es-
tiu, les platges del Masnou passen a 
ser el centre neuràlgic del municipi, 
el millor escenari on celebrar les ac-
tivitats culturals i d’oci programades, 
com la Festa Major o els festivals Ple 
de Riure i Fascurt. 

Les sis guinguetes que recorren 
el litoral masnoví disposen d’una 

La Creu Roja tornarà a realitzar el 
servei de vigilància, salvament i so-
corrisme, que tindrà tres mòduls de 
socorrisme, un a la platja del Masnou 
i dos a la d’Ocata. Les persones que 
vulguin fer ús del bany adaptat, cal 
que ho sol·licitin al telèfon de la Creu 
Roja (607 08 34 84 / 93 555 21 21), 
de 10.30 a 18.30 h. A més, al mòdul 
de socorrisme podreu sol·licitar les 
polseres identificatives per evitar 
que els infants es puguin perdre o 
desorientar. L’estat de les platges es 
pot consultar des del web municipal. 

Pel que fa a la seguretat, a partir 
del 20 de juny i fins al final de tem-

HORARI 
DE COBERTURA
L’horari de 
cobertura 
del serveis 
de vigilància, 
salvament i 
socorrisme a 
la platja  és de 
10 a 19 h fins 
al 30 d’agost, i 
també els dies 
5, 6 , 11, 12 i 13 
de setembre.

oferta variada per a tots tipus de 
públics i gustos. La Rotonda, la 
Canya, el Bambú, el Dreams, el Ca-
lima i la Xankla es reinventen cada 
any per trobar noves propostes 
que facin del litoral masnoví un 
espai d’oci o de descans, segons el 
públic. 

Tot i que les guinguetes són 
obertes des de finals d’abril, el servei 
de prevenció, salvament i socorrisme 
va entrar en funcionament a finals 
de maig a les platges de la vila. L’ho-
rari de cobertura és de 10 a 19 h fins 
al 30 d’agost, i també els dies 5, 6 , 
11, 12 i 13 de setembre.

U

A l’estiu, les platges masnovines passen a ser el centre neuràlgic del municipi, el millor 
escenari on celebrar les activitats culturals i d’oci programades

la temporada de platja 
comença amb bon peu

Av. de Joan XXIII, 46
08320 El Masnou
Tel. 93 555 52 08 Per a comandes, càtering, celebracions familiars... podeu trucar al 93 555 52 08 

www.pledepasta.com

HORARI 
D’ESTIU 

Matins de dilluns a dissabte
de 8.30 a 15 h 

Tardes de dimarts a divendres
de 17 a 20 h 

Menú a 5,50€ 
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  GUINGUETES    

La Rotonda, la 
Canya, el Bam-
bú, el Dreams, 
el Calima i la 
Xankla són les 
sis guinguetes 
que animen el 
litoral mas-
noví

porada, hi haurà vigilància perma-
nent a la platja per part dels agents 
cívics, els quals col·laboraran amb 
el personal de la Creu Roja per a la 
col·locació de banderes (verda, groga 
o vermella, en funció de l’estat de la 
mar). També, entre les seves tasques, 
hi ha la detecció de les infraccions o 
desperfectes que es poden donar a 
la platja, com la venda ambulant, les 
possibles deficiències tant del pas-
seig com de la platja, la pràctica de la 
pesca amb canya als llocs i hores no 
permeses, la presència de gossos o 
de vehicles no autoritzats a la platja, 
la navegació d’embarcacions no au-
toritzada a la zona de bany, la pràc-
tica d’esports no autoritzats (com el 
kitesurf o el flysurf) dins aquesta zona 
–compresa des de la línia de costa 
fins 200 metres mar endins–, o els 
presumptes autors de furts. L’ajuda, 
en general, als usuaris de la platja 
en cas de necessitat és dins de les 
tasques principals d’aquests agents 
cívics. En coordinació amb ells, la 
Policia Local també participa en tas-
ques de vigilància a la platja.

Les infraestructures de la platja 
també s’han posat a punt. Els serveis 
de manteniment municipals són 
els qui regularment vetllen pel bon 
estat i la conservació de les lleres de 

platja i la recollida de residus de pa-
pereres i guinguetes, corresponent a 
la temporada alta de platges.

la bandera blava ja oneja a les 
platges del Masnou i d’ocata
La bandera blava oneja aquest estiu 
a les platges del Masnou i d’Ocata. 
El dimecres 17 de juny, l’alcalde, 
Jaume Oliveras, l’actual regidor de 
Medi Ambient, Romà López, i també 
l’anterior, Jordi Matas, la van penjar 
a totes dues platges. Les platges 
del municipi han recuperat aquesta 
distinció que atorga la Fundació 
Europea d’Educació Ambiental (FEE) 
i l’Associació d’Educació Ambiental i 
del Consumidor (ADEAC) després de 
perdre-la l’any 2013. A més, enguany 
el port esportiu també ha estat re-
conegut amb el distintiu que valora 
el compliment de paràmetres ambi-
entals així com la qualitat de l’aigua, 
l’accessibilitat a la platja, la neteja, 
la sanitat, la seguretat, la informació 
ambiental que es dóna als usuaris o 
el respecte a la legislació.

El dilluns 15 de juny, el que fins 
ara havia estat regidor de Medi Am-
bient, Jordi Matas, va assistir a l’acte 
de lliurament de les banderes blaves, 
que es va celebrar al Club Nàutic 
Port d’Aro de Platja d’Aro. 

les rieres. També han inspeccionat 
tots els elements urbans de la platja 
(bancs, papereres...) per fer-ne una 
valoració de l’estat. Tots els passos 
soterrats s’han pintat i, a més, s’ha 
arreglat la tarima de fusta que hi ha 
al passeig marítim de la platja d’Oca-
ta, a tocar de Premià. D’altra banda, 
les tasques que fa l’empresa que 
gestiona la neteja de platges són el 
llaurat intensiu de la sorra a l’inici de 
la temporada, el desbrossat inicial de 
les males herbes de la sorra i del pas-
seig marítim i la neteja regular de la 

D’esquerra a dreta, Romà López, Jaume Oliveras i Jordi Matas 
durant la hissada de la bandera blava.
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MIREIA CUXART

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

la deixalleria torna 
a funcionar després de les 
obres que s’hi han dut a terme
S’hi ha incorporat una nova bàscula i millorat alguns espais d’aportació

Visita institucional de l’antic Equip de Govern a la deixalleria, dimarts 10 de juny.

M
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es del 2 de juny, la dei-
xalleria mancomunada 
del Masnou, Alella i Teià 
ja torna a funcionar des-

prés de les obres de millora de les 
instal·lacions. Entre principi d’any 
i el mes de juny s’ha incorporat 
una nova bàscula i s’ha renovat i 
reubicat l’antiga. L’objectiu princi-
pal era garantir la funcionalitat i la 
idoneïtat de les infraestructures i 
serveis necessaris i dotar els vials 
de pavimentació per aconseguir 
una bona qualitat del servei. Men-
tre han durat els treballs de millora, 
diversos regidors i els alcaldes dels 
tres municipis hi han realitzat diver-
ses visites d’obres.

La deixalleria mancomunada 
d’Alella, el Masnou i Teià va ser in-
augurada l’any 2002, i l’any 2007 la 
mancomunitat de serveis va posar 
en funcionament el servei de deixa-
lleria mòbil. Els residus recollits a la 
deixalleria mancomunada es trans-

D

porten a les plantes de gestió cor-
responents, on es reciclen i tracten 
amb la finalitat que tornin a entrar 
en el cicle productiu i de consum, 
així com per minimitzar la fracció de 
residus enviats a la incineradora. 

Horari:
De dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Diumenge, de 10 a 13 h. Dilluns és tancat
El telèfon és el 93 555 86 99
Tota la informació a www.ladeixalleria.cat.

L’aparcament de l’antic solar situat entre els carrers d’Almeria, Pollacra 
Goleta Constança i Berguedà ja és una realitat. Les obres dutes a terme, 
que van començar a l’abril, han consistit en l’anivellament del terra del 
solar –uns 1.900 metres quadrats–, que quedarà com a planta soterrani 
respecte del carrer Almeria. A més a més, s’ha fet la pavimentació, la ca-
nalització d’aigües pluvials i la instal·lació de diverses peces de mobiliari 
urbà i il·luminació. L’aparcament té capacitat per a 62 places, 2 de mobilitat 
reduïda i zona de motos. Les obres van començar a principis del mes d’abril. 
El pressupost per a aquesta actuació ha estat d’uns 200.000 euros. També 
s’han realitzat canvis a la mobilitat dels carrers dels voltants de l’aparca-
ment. El carrer de la Selva ha canviat el sentit de circulació. Per tant, a partir 
de la seva implementació i de manera indefinida, l’entrada al carrer de la 
Selva es farà pel carrer de Berguedà i la sortida serà pel carrer d’Almeria. RA
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L’APARCAMENT DEL CARRER ALMERIA ESTà EN fUNCIONAMENT

El nou aparcament té capacitat per a més 
d’una seixantena de places. 
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la deixalleria torna 
a funcionar després de les 
obres que s’hi han dut a terme

a ha finalitzat la implantació 
dels nous contenidors de 
fracció resta i orgànica a tot 
el municipi, que s’ha dut a 

terme de mitjan de maig a mitjan 
de juny. S’han renovat tots els con-
tenidors d’aquestes fraccions, uns 
380 de fracció resta i 200 de fracció 
orgànica. A més, encara que els con-
tenidors de la fracció resta continu-
en sent de 1.100 litres de capacitat, 
els de la fracció orgànica han passat 
de 240 litres de capacitat que tenien 
els antics a 360 litres que tenen els 
nous. Els contenidors de les fracci-
ons vidre, paper i cartró i envasos no 
s’han canviat. Tampoc no s’han col-
locat els contenidors petits del nucli 
antic perquè la seva compra estava 
vinculada al nou contracte de reco-
llida de residus i neteja viària, pen-
dent de resolució d’uns recursos. 

J
renovats prop de 600 contenidors

Els nous contenidors de fracció resta són de color negre.

CE
D

ID
A

MR ASESORES
93.540.46.56

STAY SERVICE
93.540.28.25

VELAS - DAVID MAS
YACHT EQUIPMENT

93.555.60.93
VOLVO MOTORPROJECT

93.555.67.03
CHARTER MARINA ESTRELLA

93.540.39.00
MEDITERRANEAN CHARTER

93.555.63.24
VARADERO MASNOU

93.555.02.58

ALTRES SERVEIS

RESTAURANTE OCIO 
LOLA'S LOUNGE

93.555.71.41
RESTAURANT XINÈS 

LA GRAN MURALLA DE ORO
93.540.48.54

RESTAURANT - POLLERIA EL 
GUIRIGALL

93.540.83.70
XARCUTERIA - RESTAURANT COLOMA

93.555.51.02
RESTAURANTE COSI

93.540.33.17

OCI NOCTURN

BAR MUSICAL 2 STILS
652.541.755

CUBIK DISCOTECA
652.86.67.01

DISCOTECA DEJA VÚ
658.868.501

BAR MUSICAL EL ÚLTIMO
649.047.891

BAR MUSICAL EUROPA
93.540.15.29

BAR MUSICAL LA NIT REAL
658.868.502

BAR MUSICAL SAL
606.711.880

BAR MUSICAL TAKE IT EASY
607.610.998

DISCOTECA TITUS MASNOU
93.464.27.10

DISCOTECA @PuntoG
651.109.082

GINTONERIA DEL PORT
609.743.009
ANTIK BAR

670.874.207

TOT EL 
QUE 
DESITGIS 
AQUEST 
ESTIU A 

EL TEU PUNT DE
PARTIDA, 365 DIES

PORT 
MASNOU

PORT MASNOU
www.portmasnou.com

+34 93 540 30 00

LUXURY MARESME
Inmobiliaria

93.540.71.51
ERKHO SIDER

Productos siderúrgicos
93.555.22.53

CREATIVOS EN LA PLAYA
Publicidad y diseño gráfico

93.555.99.54
ANTONIO RODRIGUEZ

Albañilería
94.540.84.94

FRANKURT LEO
93.555.23.61

GELATERIA FREDDISSIMO
649.402.920

MARISQUERIA EL PEIX BURLETA
93.555.00.38

NOU WOK
93.555.18.54

PIZZERIA LA PIZZA DI PIERO
93.555.47.97

PIZZERIA LA CAPRICCIOSA
93.540.72.29
PUNYETETES
93.540.61.97

FRANKFURT PIZZERIA 
EL SALERO DEL PORT

93.540.51.54
RESTAURANT EL SALERO

DEL PORT
93.540.51.54

EL SALERO DOP
93.116.59.24

RESTAURANT EL TIMONEL
93.540.19.87

RESTAURANT JAPONÈS MINATO
93.540.07.45

LA CUINA DELS CAPITANS
93.555.81.18

RESTAURANT LA SANTA
93.555.77.03

SALOMA RESTAURANT
93.193.55.43

RESTAURANT MOLL OEST
93.540.29.11

RESTAURANT O'GALEGO
93.540.15.29

RESTAURANTS / BARSTOT EL QUE DESITGIS 
AQUEST ESTIU 

SERVEIS NÀUTICS

EL TINGLADO DE PERICO
93.540.52.90

JORDI'S NAUTIC
93.540.45.79

MARINA ESTRELLA
93.540.39.00

YACHTING&DREAMS
626.682.707

NÁUTICA MAR - MARINA GRUP
93.540.71.61

NÁUTICA MASNOU
93.555.19.08

PRINCESS YACHTS
93.751.63.94
SENT YACHT
93.540.27.61
SERVIMAR

93.555.33.16
STAY NAUTICA
93.540.28.25

MIQUEL MORALES NAUTICAL 
SERVICES

626 502 621
ACCESORIOS NÁUTICOS - 

NÁUTICA LUGO
93.555.41.86

BASE NÁUTICA
93.555.88.17

CARPINTERÍA NAUTICA - 
JOAQUIM COSTA

93.555.27.92
CLUB NAUTIC MASNOU

93.555.06.05
ESCOLA NAUTICA MASNOU

93.540.72.76
MOTORTECNIC
93.540.20.62



EL MASNOU VIU    JUNY 201514

Aprovat inicialment al Ple de març, es constituirà com el màxim òrgan permanent 
de participació ciutadana de caràcter consultiu al Masnou

PaRTICIPaCIÓ CIUTaDana

el consell de la Vila comença 
a ser una realitat

l Pla de Participació Ciuta-
dana 2012-2015, aprovat 
pel Ple al juny de 2012, 
recollia el repte de millorar 

i impulsar els òrgans de participa-
ció del municipi. Entre les diverses 
actuacions que s’hi incloïen per 
tal d’afrontar aquest repte, hi ha la 
creació d’un Consell de la Vila com 
a òrgan de participació general al 
municipi i de coordinació de les 
diferents instàncies de participació 
estables o temporals. En el darrer 
mandat, es van fer els tràmits que 

corresponen per a l’aprovació del 
seu reglament que, un cop aprovat 
inicialment pel Ple municipal del 
19 de març de 2015 sense que s’hi 
presentessin al·legacions, entrarà en 
vigor properament. 

El Consell de la Vila es constituirà 
com el màxim òrgan permanent de 
participació ciutadana de caràcter 
consultiu, en el qual els represen-
tants de la ciutadania i els repre-
sentants municipals debatran els 
assumptes públics de la vila, tant 
estratègics com econòmics, socials, 

culturals o sostenibles. L’ens ha d’es-
devenir l’espai de coordinació de 
tots els actors socials i econòmics 
de la ciutat i, per tant, es constituirà 
amb la finalitat de permetre la par-
ticipació estable de tots els sectors 
socials. 

El Consell de la Vila es reunirà a 
convocatòria de la seva presidèn-
cia, dues vegades a l’any en sessió 
ordinària. També es podrà reunir a 
iniciativa de la presidència, quan 
ho consideri adient, i a proposta 
escrita i raonada d’un terç de les 
persones membres. A més, els veïns 
i veïnes inscrits al padró municipal 
del Masnou també podran sol·licitar 
la inclusió de punts a l’ordre del dia, 
d’acord amb el procediment per a 
l’exercici del dret d’iniciativa popular 
que recull el reglament de participa-
ció ciutadana. 

Les sessions del plenari seran 
públiques i qualsevol ciutadà o ciu-
tadana podrà assistir-hi sense veu 
ni vot. La sessió en què es debatin 
els pressupostos municipals tindran 
caràcter d’audiència pública. Atès 
el caràcter participatiu del Consell 
de la Vila, la presidència vetllarà per 
potenciar el diàleg i l’adopció de 
propostes consensuades. Quan el 
Consell tracti aspectes o qüestions 
que afectin molt directament i de 
manera singular determinats col-
lectius, aquests podran prendre la 
paraula en el moment corresponent 
de l’ordre del dia i a indicació de la 
presidència. 

La secretaria del Consell aixecarà 
acta de les reunions, que s’aprovarà 
a la sessió següent. Les actes de les 
sessions es trametran a totes les 
entitats i associacions del municipi 
i se’n publicarà un resum en els mit-
jans de comunicació municipals. 

E   PERSONES
  ESCOLLIDES      

Les persones 
del Masnou que 
tinguin entre 
18 i 67 anys 
tenen la pos-
sibilitat de ser 
escollides com 
a representants 
de la ciutadania
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La participació ciutadana es considera un dret fonamental de la ciutadania. 
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el consell de la Vila comença 
a ser una realitat

funcions 

Les funcions generals del Consell són les d’informació, estudi, debat i assessorament, 
per a l’acompanyament i contrast de l’acció de govern en aspectes de caràcter ge-
neral. El Consell de la Vila és també un espai d’informació i un àmbit per compartir 
el treball dels diferents òrgans específics de participació. Les funcions específiques 
del Consell de la Vila són:

a) Conèixer i debatre els projectes de pressupost municipal i de Pla d’Actuació Mu-
nicipal, i emetre informes preceptius durant els processos d’aprovació respectius.

b) Assessorar els òrgans de govern municipals en les grans línies estratègiques i en 
la gestió municipal, generant consens ciutadà en temes d’interès general.

c) Presentar propostes de resolució i mocions per al debat i la votació al Ple de 
l’Ajuntament.

d) Conèixer i debatre les ordenances, reglaments i grans projectes que incideixen 
en el desenvolupament estratègic, econòmic, social, cultural i sostenible del 
municipi.

e) Donar suport als consells sectorials del municipi i conèixer-ne les conclusions, 
les iniciatives i les deliberacions.

f ) Emetre informes sobre altres qüestions a petició de l’alcalde o l’alcaldessa, de la 
junta de govern local o de la majoria simple del Ple municipal.

g) Proposar iniciatives ciutadanes, sol·licitar la convocatòria d’audiències públiques, 
proposar l’impuls de processos participatius i consultes ciutadanes.

h) Debatre i aprovar un informe anual de les actuacions realitzades durant el perí-
ode, amb propostes d’iniciatives per millorar-les, que serà dirigit al Ple de l’ajun-
tament.

i) Altres funcions que li puguin atribuir l’alcaldia o el ple municipal de la corporació.

El Consell de la Vila ha de liderar 
processos de reflexió, coordina-
ció i consens al voltant dels in-
teressos que afecten la qualitat 
de vida de la ciutadania

Tothom podrà sol·licitar la 
inclusió de punts a l’ordre del 
dia, assistir a les sessions i llegir 
el resum, que es publicarà a la 
pàgina web municipal

composició 

• Presidència: persona que ostenta l’alcaldia.

• Vicepresidència: regidor/a nomenat per l’alcalde, tenint en compte el règim de 
delegacions existent en matèria de participació ciutadana.

• Una persona representant, sigui o no sigui regidor, de cadascun dels grups muni-
cipals amb presència al consistori.

• Una persona, que no podrà ser membre de la corporació, representant de cada 
òrgan de participació operatiu present al municipi.

• Fins a 5 persones expertes en algun dels àmbits de competència municipal.

• Fins a 5 persones representants d’associacions veïnals del municipi inscrites al 
Registre d’Entitats Municipals (REM).

• Fins a 5 persones representants d’altres entitats municipals inscrites a Registre 
d’Entitats Municipals (REM).

• Fins a 5 persones representants de la ciutadana a títol individual*.

* Les persones del Masnou que tinguin entre 18 i 67 anys tenen la possibilitat de ser escollides 
com a representants de la ciutadania. S’escolliran cinc representants, un per a cada una de les 
següents franges d’edat: 18-27, 28-37, 38-47, 48-57 i 58-67 anys.

EL CONSELL DELS 
INfANTS APROVA 
UNA MILLORA 
DE L’ACCESSIBILITAT 
A LA PLATJA

a sessió plenària del Consell Municipal dels Infants 
es va celebrar el 9 de juny, a la sala consistorial. Els 
vint representants de l’alumnat de 6è de primària 

dels centres educatius del Masnou que han format part 
d’aquesta iniciativa van presentar les seves propostes al 
voltant de la mobilitat a la vila, que havia estat el tema 
suggerit. Acompanyats per l’alcalde i regidors en funci-
ons del consistori, es van debatre les diferents propostes 
que feien els representants de cada escola. Finalment, 
es va escollir la sol·licitud per millorar l’accessibilitat a 
la platja, i especialment a la zona d’Ocata, adaptant els 
baixadors per a les persones amb mobilitat reduïda. 
Com a resultat de la votació entre tots els representants, 
aquesta serà la sol·licitud feta a l’Ajuntament. El regidor 
de Mobilitat –llavors en funcions–, Quim Fàbregas, va 
fer una valoració molt positiva de la discussió i la feina 
feta a cada escola al voltant de la mobilitat i l’accessibi-
litat a la vila. Altres temes que es van debatre va ser la 
revisió i l’ampliació de les voreres, la instal·lació de se-
nyals acústics als semàfors i la millora de l’accessibilitat a 
diversos equipaments municipals. 

La regidora d’Igualtat i Drets Civils en funcions, No-
emí Condeminas, va explicar al Consell les accions que 
s’havien dut a terme per millorar la igualtat entre nois i 
noies, que va ser la sol·licitud aprovada en l’edició ante-
rior. Des de la Regidoria s’han dut a terme activitats com 
tallers de teatre i altres campanyes per treballar la igual-
tat entre el jovent. 

A l’acte, també hi van assistir l’alcalde en funcions, 
Pere Parés, i el regidor de Participació Ciutadana en fun-
cions, Jaume Oliveras. El Consell Municipal dels Infants 
és un projecte pedagògic de participació infantil, impul-
sat per la Regidoria de Participació Ciutadana dins del 
marc del Pla de Participació Ciutadana 2011-2015. 

L
MIREIA CUXARTEls membres del darrer Consell Municipal dels Infants.



EL MASNOU VIU    JUNY 201516

Clowns i actors com Pep Callau o Tortell Poltrona tornaran a actuar al Masnou

aCTUalITaT

el Ple de riure vol estendre per 
tota la vila l’energia d’una rialla

ntre el 14 i el 18 de juliol se 
celebra la XIX edició del Fes-
tival Internacional de Teatre 
Còmic Ple de Riure. Com ja va 

passar l’any passat, en què el festival va 
apostar per reforçar els espectacles a les 
places i els carrers del Masnou, deixant 
de banda els recintes tancats. Enguany, 
pràcticament tots els espectacles tor-
nen a ser gratuïts, excepte el de Tortell 
Poltrona, a l’Espai Escènic. Volen recor-
dar la importància de la rialla com a 
manifestació d’un moment de benestar, 
alegria i bon humor, i que per això és 
un dels fils conductors dels espectacles. 
Tornaran a passar per les places, platges 
i carrers del Masnou alguns dels actors, 
clowns i artistes de circ que ja van visi-
tar el festival en d’altres ocasions, com 
ara Pep Callau i la seva banda, els Pepsi-
colen; Tortell Poltrona; Gorka Ganso o el 
col·lectiu d’artistes residents al Masnou 
LACAM. Hi haurà circ, humor absurd, es-
pectacles per als més petits i per a totes 
les edats i números de circ aparentment 
impossibles. I tot això en idiomes de 
molts països diferents i en un únic idio-
ma: el riure. Entre els convidats, destaca 
la presència d’en Peyu, popular per ser 
el presentador del programa televisiu 
Alguna pregunta més? APM. Es pot con-
sultar tota la programació a la web del 
Festival: www.plederiure.cat. 

E Dimarts 14 de juliol
12 h, plaça d’Espanya (amb la col·laboració de 
la Biblioteca Municipal Joan Coromines) 
PEP CALLAU I ELS PEPSICOLEN 
Després de l’espectacle es continuarà amb la 
cercavila itinerant.

Dimecres 15 de juliol
20 h, plaça de Ramón y Cajal
CIA LP – Espectacle LP Mix

Dijous 16 de juliol
20 h, plaça de Marcelina Monteys
CIRC LOS – Xarivari blues
21.30 h, Espai Escènic  Ca n’Humet
TORTELL POLTRONA - Post-Clàssic

Divendres 17 de juliol
20 h, platja d’Ocata
GANSO & CIA - Walkman
21.30 h, espai Exterior
PEP CALLLAU / BANDA PLE DE RIURE
22.00 h, espai Ple de Riure 
ACROBAROUF- Scratch!
23 h, sortida escenari La Mar
BANDA PLE DE RIURE
23.15 h, escenari La Mar de Riure 
PEYU – Jo tinc un amic que

Dissabte 18 de juliol
19.30 h, sortida plaça de la Llibertat (itinerant)
BANDA PLE DE RIURE
20 h, plaça de Roger de Flor
WILBUR – Piensa en Wilbur
21.30 h, espai Ple de Riure
BANDA PLE DE RIURE I PEP CALLAU
22.15 h, espai Ple de Riure
COMPANYIA DEL FOC – Ple de foc
22.30 h, espai Ple de Riure 
CIRQUE HIRSUTE – Les butors
23.30 h, escenari La Mar de Riure
LACAM - Cabaret ple de circ
Presentació a càrrec de la Banda Ple de Riure

Carnisseria Cal Tete. C/ Almeria, 35 - El Masnou. Tel. 93 555 94 19
Obrim els diumenges al matí de 10 a 13.30 h

Especialistes en elaborats

Vine i tasta’ls!

US DESITGEM 
UNA BONA 

FESTA MAJOR

C/ Navarra, 112 (cantonada av. Joan XXIII) - El Masnou - Tel. 615 518 330

· Roba femenina i complements
· Assessorament 
  amb personal shopper
· Showroom privat
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L’Ankla Fest, el Fascurt, el grup Rauxa i Luz del Alba fan que continuïn la festa i els festivals

Un estiu ple de propostes per al temps d’oci

a Festa Major se celebra del 
26 al 29 de juny (per conèi-
xer-ne totes les activitats 
que s’hi duran a terme, con-

sulteu l’edició especial d’El Masnou 
Viu que conté el programa. També el 
podeu escanejar al codi QR al final 
d’aquesta pàgina). Un cop acabada, 
pren el relleu, el 3 i 4 de juliol, l’An-
kla Fest, que se celebrarà als jardins 
de la Nimfa del Masnou. Organitzat 
per l’associació Ankla Crew i l’Ajun-
tament del Masnou, al festival parti-
ciparan una quinzena de bandes de 

l

Plats i tapes de qualitat 
Peix fresc de temporada

Hamburgueses de vedella del Pirineu fetes a mà

 

PL. D'OCATA, 9  · EL MASNOU · 93 176 37 00 · DILLUNS TANCAT

la taverna 
EL TASTET

rock, des de les 18.30 fins a les 3 h 
de la matinada.

El següent cap de setmana, del 
9 a l’11 de juliol, serà el torn del Fes-
tival de Curtmetratges Fascurt, que 
enguany se celebra sota el lema “Una 
edició de por”, una referència cine-
matogràfica al número 13, que co-
incideix amb l’edició que se celebra. 
També es durà a terme el 20è aniver-
sari de l’Escola Superior de Cinema i 
Audiovisuals de Catalunya (ESCAC). 
Entre les novetats, a més de les sec-
cions oficials, aquesta edició té la 

secció fora de concurs “curts playeros”, 
i es projectaran tres curts de terror. 

Una altra proposta per a aquest 
estiu és la representació de Mama!!!, 
a càrrec del grup Rauxa, que acosta el 
públic a la particular relació entre un 
fill i una mare molt possessiva. Serà el 
4 i el 5 de juliol. El Cercle Cultural Luz 
del Alba, per la seva banda, celebra el 
mateix cap de setmana, el 4 de juliol, 
la seva III Nit de Flamenc a la fresca, a 
la pista esportiva de Pau Casals, amb 
un bon nombre d’activitats relaciona-
des amb el món del flamenc. 

  SANT PERE     

Per conèixer 
totes les 
activitats de 
la Festa Major, 
consulteu 
l’edició especi-
al d’El Masnou 
Viu, que conté 
el programa

  ACTIVITATS      

Passada la 
Festa Major, 
les activitats 
estiuenques 
continuen 
amb festivals, 
teatre, con-
certs i altres 
activitats

Festa Major 
de Sant Pere
Del 26 al 29 de juny de 2015

C/ Àngel Guimerà, 12, local 2 
El Masnou
Tel. 667 744 762

ORXATA 
I GRANITZATS 
NATURALS. 
GELATS
I GALETES 
SENSE GLUTEN.
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EL NOU OH!
AMB INNOVACIONS 
DE CLASSE PREMIUM

En el seu OPEL les 
operacions de taller 

tindran fins a un 
25% de dte.

en peces

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

Taller distingit

Nou Corsa. Desde 9.840 €

PRoMoCIÓ EConÒMICa

l Centre d’Empreses Casa 
del Marquès es va inaugurar 
el 31 de maig del 2014. En 
el seu primer any de vida, 

l’equipament emparat per l’Ajunta-
ment del Masnou amb el suport d’Ale-
lla i Teià no només ha començat amb 
peu ferm la seva singladura, sinó que 
ha esdevingut un referent per a altres 
municipis i institucions que volen en-
gegar projectes similars. Un exemple 
són les visites que han fet delegacions 
de les localitats marroquines de Fez, 
al mes de febrer, i de Chefchaouen, al 
setembre del 2014.

Altres indicadors que serveixen 
com a mostra del bon començament 
del Centre d’Empreses són les xifres. 
Actualment, hi ha instal·lades 23 
empreses: 18 despatxos cedits (actu-
alment l’ocupació és plena i no n’hi ha 
de disponibles) i 5  a l’espai coworking 
i 4 més que tenen com a domicili la 
Casa del Marquès. També s’ofereix 
la possibilitat de cessió de sales de 
reunió i d’aules, un servei que té molt 
bona acceptació, tant per a les em-
preses allotjades com per a altres que 
necessiten un espai on desenvolupar 
reunions i trobades.

Des la pàgina web www.casadel-
marques.cat es pot accedir al catàleg de 
serveis que ofereix el centre. També ha 
crescut el servei de creació i consolida-
ció d’empreses, que ha incrementat tant 

el nombre d’usuaris com el de serveis 
oferts. En aquest primer any de funcio-
nament, s’hi ha posat en marxa el punt 
PAE (per a la tramitació d’altes d’autò-
noms i societats limitades) i el programa 
Reempresa (per a la intermediació entre 
compra i venda d’empreses). 

la importància de la formació
Un altre dels fonaments de la Casa 
del Marquès és la formació perquè 
els projectes empresarials es puguin 
consolidar i créixer. El centre disposa 
de dues aules, una equipada amb 12 
ordinadors, i un auditori. En el seu 
primer any de vida, s’hi han organitzat 

31 accions formatives per a empreses i 
emprenedors. Entre altres temes, a les 
accions formatives s’han treballat as-
pectes com les finances i el control de 
la gestió del negoci, el comerç en línia 
o la utilització de les xarxes socials per 
optimitzar els resultats de l’empresa. 

Directament relacionat amb la 
formació i l’intercanvi d’experiències 
és la iniciativa que es va dur a terme al 
mes de març amb la col·laboració dels 
ajuntaments d’Alella i Teià: les jorna-
des d’emprenedoria Enlaira’t, que van 
comptar amb una àmplia participació 
i una bona valoració per part de l’orga-
nització. 

E

CE
D

ID
A

en el seu primer any, la casa del marquès 
esdevé un referent per als centres d’empreses
Actualment, una trentena d’empreses i emprenedors s’allotgen a l’equipament

  fORMACIÓ      

S’han orga-
nitzat més 
d’una trente-
na d’accions 
formatives 

La Regidoria 
de Promoció 
Econòmica es 
troba al Centre 
d’Empreses Casa 
del Marquès
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ins al 10 de juliol, es poden 
presentar projectes per optar 
a la tercera edició de la con-
vocatòria @elmasnou_jove 

2015. Com en les anteriors edicions, 
la convocatòria pretén incentivar el 
foment de l’esperit emprenedor entre 
el jovent de la vila i l’aparició de noves 
iniciatives empresarials que siguin vi-
ables tècnicament i econòmicament.

Els premis estableixen una única 
categoria de participació: el Premi Em-

prenedor o Emprenedora Jove 2015, 
dotat amb un import econòmic de 
6.000 euros, que s’haurà de destinar al 
projecte empresarial. Els emprenedors 
i emprenedores participants han de 
ser nascuts a partir de l’1 de gener de 
1980 (inclòs), han de ser els principals 
impulsors del projecte empresarial i 
han de tenir almenys un 25 % de par-
ticipació de l’empresa. A més, no han 
de tenir el projecte empresarial en 
marxa o no han d’haver-lo posat en 

marxa abans de l’1 de gener de 2015, 
entre d’altres requisits que es poden 
consultar a les bases. Els projectes 
que optin als premis s’hauran de 
presentar a l’OAC, acompanyats del 
formulari. Podeu llegir les bases com-
pletes a la pàgina web municipal. 

A l’inici del període de presentació 
de projectes, es va dur a terme un Ta-
ller per emprendre per a joves al Cen-
tre d’Empreses Casa del Marquès, per 
tal de fer-ne un acompanyament.

F

fins al 10 de juliol es poden presentar 
projectes als iii Premis d’emprenedoria
El premi està dotat amb 6.000 euros, que s’hauran de destinar al projecte empresarial

com valores l’existència d’aquest premi?
És una gran aportació en el món de l’emprenedoria que 
permet que els joves del Masnou es motivin. El premi 
que s’ofereix permet que petites empreses emergents 
o negocis que arrenquen tinguin un gran suport per als 
primers passos que són tan complicats.

Quan vam saber que existia el premi no vam dubtar 
a presentar-nos-hi. No tan sols el premi, sinó també el 
suport que se’ns va oferir i els consells ens han ajudat 
molt a definir el nostre model de negoci.

Aquesta és una gran iniciativa que ajuda a fomentar 
empreses de nova creació ajudant a fer créixer el poble 
i a donar oportunitats als joves que busquem innovar i 
crear noves línies de negoci.

en què t’ha ajudat ser-ne el guanyador?
El fet de guanyar ens ha aportat dos grans valors: d’una 

banda, ens ha permès créixer i que la gent ens conegu-
és mes. És com un vot de confiança per part de l’Ajun-
tament que fomenta l’interès i la curiositat del poble 
del Masnou i dels voltants. I, en segon lloc, la quantitat 
monetària que s’ofereix ha estat de gran ajuda per po-
der constituir l’empresa i poder créixer més ràpid del 
que en un principi pensàvem.

animaries altres joves a crear la seva empresa? i 
a presentar-se al Premi?
I tant! 6.000 euros és una gran quantitat i, ben gestio-
nat, pot ser el pas que t’ajudi a fer créixer el teu model. 
Aconsellem a la gent que s’hi presenti, però no amb 
una idea, que agafin un projecte i l’intentin validar, i 
una vegada en marxa un premi d’aquestes caracte-
rístiques pot ser fonamental per a la consolidació del 
negoci.

Robert arasa, guanyador de l’anterior edició del Premi

  PARTICIPANTS      

Poden optar al 
Premi les perso-
nes nascudes a 
partir de l’1 de 
gener de 1980 
(inclòs) que 
reuneixin els re-
quisits establerts 
a les bases

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

SERvEI A DOMICILI

verdures del Maresme,
del pagès a casa.
Tenim pa de baguet.

BONA FESTA MAJOR!
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Cinc alumnes treballaran i es formaran als serveis municipals a partir del tercer 
trimestre del curs vinent

JoVEnTUT

l’ajuntament signa un conveni 
amb l’institut maremar 
per implementar la fP dual

Ajuntament ha signat un 
conveni amb el Departa-
ment d’Ensenyament de la 
Generalitat en el marc del 

programa de Formació Professional 
Dual amb l’objectiu, d’una banda, 
d’implicar-se en la formació dels 
joves i, d’altra banda, lluitar contra 
l’atur juvenil. Segons l’acord, un to-
tal de 5 alumnes del cicle formatiu 
de grau superior d’Integració Social 
que s’imparteix a l’Institut Maremar 
faran pràctiques formatives remune-
rades a l’Ajuntament, a serveis com 
el Centre Obert, el Servei d’Atenció 
Domiciliària, el Punt d’Informació 
Juvenil o els casals de gent gran. 

Les estades tindran una durada 
mínima de 2 mesos i màxima de 
10. Atès que es tracta d’un ajut a la 
formació i a la inserció laboral pos-
terior, no es preveu la possibilitat 
de la contractació un cop es finalitzi 
l’estada. Els alumnes començaran 
la seva estada formativa a l’Ajun-
tament el tercer trimestre del curs 
2015-2016, i el curs 2016-2017 
continuarien amb la modalitat de 
beques de formació remunerades. 

Per optimitzar la relació entre 
l’Ajuntament i l’Institut Maremar, 
durant el mes de maig, la mestra de 
l’institut que coordina el projecte 
ha estat fent una estada a les instal-
lacions municipals per ajustar la 
futura formació del seu alumnat a 
les necessitats de l’Ajuntament en 
l’àmbit de la integració social.

El conveni de suport a la FP Dual 
s’emmarca en el Pla de Garantia 
Juvenil, una iniciativa europea que 
promou la Generalitat per reduir 
l’atur juvenil. 

l’   ESTADES      

Les estades als 
serveis muni-
cipals tindran 
una durada 
mínima de 
2 mesos i 
màxima de 10 
i seran remu-
nerades

  CONVENI      

El conveni 
de suport a 
aquest projec-
te s’emmarca 
en el Pla de 
Garantia Juve-
nil, una inici-
ativa europea 
que promou 
la Generalitat 
per reduir 
l’atur juvenil
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L’institut Maremar 
ofereix l’ESO, el 
batxillerat i els cicles 
formatius
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entrevista a carme González amo
Coordinadora de la FP Dual Institut Maremar

Com creu que ajuden l’alumnat les estades formatives i les pràc-
tiques remunerades a l’ajuntament?
El benefici principal per a l’alumnat és la millora i el desenvolupament 
del potencial ocupacional i del currículum professional, atès que les 
persones que estudien sota aquesta modalitat de formació aprenen 
en situacions reals de treball i adquireixen experiència professional. En 
concret, parlem de millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants i 
afavorir-ne la incorporació al món la-
boral adequant i actualitzant constant-
ment la formació de les persones a les 
necessitats de cada sector productiu i 
de serveis.

Com es prepara aquest alumnat 
perquè realitzi aquesta feina?
Cadascun dels cicles formatius de la 
formació professional es regeix per 
una normativa autonòmica que de-
senvolupa tant els aspectes curriculars 
com organitzatius de la seva formació. 
S’hi concreten els objectius professio-
nals i personals i els continguts que ha 
d’assolir l’estudiant. Cada centre do-
cent concreta com es desenvoluparan 
aquests continguts i objectius al llarg 
de tota la durada del cicle formatiu. 

L’alumnat que estudia en moda-
litat de formació professional dual 
ha de cursar una sèrie de continguts, 
tant d’ordre professional com laboral, 
abans d’incorporar-se com a aprenent a l’empresa. Pel que fa als con-
tinguts professionalitzadors, l’alumnat cursa durant el primer any mò-
duls que desenvolupen aspectes generals i fonamentals de la professió, 
com també continguts que desenvolupen lleis, normes o metodologies 
d’aplicació ineludible per a cada sector i àmbit professional i principis 
generals d’actitud i actuació professional. En el cas dels continguts d’or-
dre laboral previs a l’estada de l’alumnat a l’empresa, per exemple, tot 
l’alumnat en modalitat de FP Dual ha de cursar obligatòriament la part 

corresponent als continguts d’incorporació al treball d’un dels mòduls 
comuns i obligatoris que anomenem formació i orientació laboral. 

En concret, l’alumnat de cicles formatius de grau superior d’Integra-
ció Social que cursi per al curs vinent 2015-2016 la formació professional 
en modalitat de dual realitzarà un primer curs íntegrament al centre do-
cent, tret de la realització a partir del mes d’abril d’una estada formativa 
d’acollida a l’empresa d’aproximadament cent hores al lloc d’ocupació 

pactat amb l’empresa. I no serà fins al 
segon any que l’estudiant ja realitzarà 
l’aprenentatge i la formació combina-
da entre el centre docent i l’empresa al 
llarg de tot el curs.

Com valora en general el funcio-
nament del cicle formatiu de grau 
superior que s’imparteix al seu 
centre? 
El CFGS d’Integració Social va ser 
ofert per primera vegada a l’Institut 
durant el curs 1999-2000. L’estabili-
tat i l’experiència de l’equip docent 
d’aquest cicle formatiu ha fet possi-
ble un treball coherent i rigorós pel 
que fa al desenvolupament curricu-
lar. Un altre element important que 
fa de la nostra oferta un interessant 
destí formatiu ha estat la constant i 
intensa relació al llarg de tots aquests 
anys amb les empreses i entitats del 
territori i sector per tal d’oferir unes 

pràctiques formatives en centres de treball adequades al perfil d’ocu-
pació del nostre alumnat.

Al llarg de les jornades de portes obertes realitzades al mes de maig, 
i també en d’altres contextos i situacions informatives i de difusió de la 
nostra oferta formativa, hem presentat la FP Dual i hem pogut constatar 
que és una modalitat formativa per la qual força famílies i estudiants 
estan molt interessats i esperançats. Pel que fa al que ens correspon a 
nosaltres, els docents, procurarem estar a l’alçada de les expectatives. 

B O N A
F E S TA
MAJORSelecció de vins, caves, cerveses i 

licoreria. Especialitzats en gintònics. 
Disposem d’alimentació gurmet, 
utensilis per al vi i la cuina

EL DIA 27 DE JUNY PODREU GAUDIR D’UNA TAPA AMB 
PRODUCTES ROSARA I UNA COPA DE CAVA ANNA DE CODORNIU 
BLANC DE BLANCS PER NOMÉS 1€. RECORDA: CADA CAP 
DE SETMANA DEGUSTACIÓ GRATUÏTA DELS NOSTRES VINS.

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

Feliç 
revetlla de 

Sant Joan i molt 
bona FeSta 

maJor!
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CUlTURa

la casa de cultura, punt emblemàtic
Des de la seva reobertura, a finals del mes de març, la Casa de Cultura acull 
l’Oficina de Turisme. Allà, a més de rebre informació sobre les possibilitats 
d’oci, gastronomia i culturals, entre d’altres, que ofereix la vila, també es pot 
visitar la maqueta i una projecció en tres dimensions que reprodueix com era el 
Masnou al segle XVIII, i una exposició de la pinacoteca municipal. Fins a mitjan 
de juny, un miler de persones ja ha visitat l’Oficina de Turisme. 

L’Oficina de Turisme rep un miler de visites des de la seva obertura a la Casa de 
Cultura per informar de les possibilitats d’oci, gastronomia i culturals, entre altres 
coses, que ofereix la vila

comença la instal·lació dels 
panells informatius de l’itinerari 
“el masnou. Terra de mar”

es de mitjan mes de juny, 
ja s’estan instal·lant a di-
versos carrers delmunici-
pi els panells informatius 

que han d’indicar i informar sobre 
els punts d’interès de l’itinerari 
turístic “El Masnou. Terra de Mar”. 
L’objectiu fonamental del projecte 
és realçar el patrimoni de la vila, per 
això es vol cridar l’atenció dels visi-
tants i passejants cap als elements 
més emblemàtics del municipi. Al 
panell, a més, hi haurà la informació 
en català, castellà i anglès de l’edifici 
o racó en qüestió.

Entre els punts més emblemà-
tics de l’itinerari es troben el Parc 
del Llac, la Casa de Cultura i la Mina 
d’Aigua, que han estat recuperats 
recentment dintre del projecte “El 
Masnou. Terra de Mar”. La Casa de 
Cultura va tornar a obrir les seves 
portes el 29 de març després dels 
treballs de rehabilitació. Durant la 
reobertura, es van fer visites guiades 
en les quals van prendre part més 
de 600 persones, i que van continu-
ar durant el mes d’abril i van tenir 
una bona resposta de públic.

Per conèixer els avenços que ja 
s’han fet en la recuperació del patri-
moni, durant la Festa Major es faran 
visites guiades per l’itinerari que 
comprèn els punts d’interès turístic 
de la vila. Seran els dies 27, 28 i 29 
de juny, a les 10.30 i a les 12 h. Cal 
fer la inscripció prèvia al web muni-
cipal www.elmasnou.cat o a l’adreça 
electrònica casa.cultura@elmasnou.
cat o als telèfons 93 557 18 34 
i 93 557 18 30. 

D

  VISITES      

Durant la 
Festa Major es 
faran visites 
guiades per 
l’itinerari
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Un moment de la visita guiada teatralitzada el dia de la reobertura de la Casa de Cultura.
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El divendres 29 de maig, la sala Joan 
Comellas de l’Edifici Centre va acollir 
el lliurament de guardons de la XXXVII 
edició dels Premis Literaris Goleta i 
Bergantí. Diversos membres del GAT 
(Grup Amateur de Teatre) van llegir 
alguns fragments dels textos escollits. 
En aquesta ocasió, la convocatòria ha 
comptat amb la col·laboració de Carme 
Giol, Gemma Montoya i Josep Rossell 
com a membres del jurat de narrati-
va; i d’Esteve Pujol, Gisa Mohr i Noemí 
Fernández, com a membres del jurat de 
poesia. A l’acte, hi van assistir l’alcalde 
en funcions, Pere Parés, i el regidor de 
Cultura en funcions, Jaume Oliveras, a 
més d’una bona representació del con-
sistori en funcions.

El dissabte 6 de juny, l’Escola Municipal de Música (EMUMM) va oferir dos concerts a l’Espai Escènic Ca n’Humet en què van participar tot l’alumnat 
de l’escola (150 alumnes, aproximadament). La doble sessió es va programar per poder donar cabuda als familiars més directes de l’alumnat. El 
concert d’enguany va ser una representació musical que va prendre com a fil conductor l’obra El rei Lleó, amb el títol Hakuna Matata. Hi van prendre 
part l’orquestra de l’escola, les corals i els grups d’iniciació i sensibilització de l’escola. Tota la comunitat educativa de l’escola s’ha implicat en la 
representació, que també va comptar amb la col·laboració de l’escola Blanc de Guix i la Jove Orquestra de Cambra del Masnou.

lliurament dels premis de la XXXVii 
edició dels Goleta i Bergantí

l’espai escènic s’omple amb les 
representacions de l’emUmm
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Els guanyadors i guanyadores d’aquesta edició amb el jurat del Premi i els representants municipals. 

El concert va ser 
una representa-
ció musical de 
l’obra Hakuna 
Matata.
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EnTREVIsTa

Enric lópez 
Vilalta
Editor d’esports de TV3

És una de les cares més conegudes de la televisió 
catalana. Recorda que des de ben petit ja jugava a 
retransmetre partits i que omplia llibretes amb les 
medalles que guanyaven els esportistes olímpics. 
Als seus 54 anys, manté la mateixa passió per la 
seva feina, tot i que també es mostra crític amb 
alguns aspectes. Viu al Masnou des de fa vuit anys 
i li encanta preparar maratons i curses corrent pel 
passeig Marítim

Estem al final d’una temporada 
en què el Barça ho ha guanyat 
tot, com l’afecta?
Per a mi això significa més feina, 
però feina més agradable, deixant 
de banda els colors de cadascú 
–cada cop en tens menys, quan 
treballes en això se’t passa la passió 
del principi. Òbviament, és diferent 
l’estat d’ànim. No faig informació 
estrictament de futbol, perquè ja hi 
ha un equip que fa el Barça; però, 
igualment, hi ha un esforç afegit si 
guanyen. 

De vegades sembla com si els 
periodistes esportius s’encoma-
nen de la fama dels esportistes.
Cada cop hi ha més televisions, més 
gent que hi surt, cada cop és menys 
important sortir a la tele. Quan jo 
vaig començar sí que tenia reper-
cussió, però ara ja s’entén que és 
una feina com qualsevol altra, tot i 
el component mediàtic.

Però el periodisme esportiu 
cada cop és més seguit.
És curiós, perquè abans semblava 
que l’esport era una cosa menor, 
que s’utilitzava per tapar altres 

coses quan no es podia fer un peri-
odisme més polític. Semblava una 
cosa secundària i, després, quan 
ja hi ha hagut la llibertat perquè 
hi hagi mitjans de tota mena, amb 
informació política i social, l’esport 
s’ha mantingut. Fins i tot hi ha 
qui diu que té massa presència. 
Sobre això es pot debatre, també 
reflexionar, si es fa com s’hauria 
de fer o si és molt superficial o si 
es presta massa atenció a segons 
quins esdeveniments, a les figures 
mediàtiques o milionàries... Però 
el periodisme esportiu continua 
tenint índexs d’audiència molt po-
sitius. Quant a la premsa escrita, ha 
baixat; però com tota la premsa de 
paper, que ha tingut una davallada 
important. 

Vostè és crític amb la seva 
professió?
S’ha de mantenir un equilibri que 
no sempre és ben entès. La crítica 
més gran que rebem és que fem 
massa cas als mites o genis, o ídols 
del futbol. Però, per què ho són? 
Perquè la gent els segueix, i nosal-
tres no podem donar l’esquena a 
això. Són uns esdeveniments lúdics, 
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dades, amb classificacions, amb les 
medalles olímpiques, m’ho empas-
sava tot.

Com va arribar al Masnou?
Es podria dir que estava predesti-
nat. Sempre havia tingut molta re-
lació amb el Maresme, per família, 
amistats, feina... I després d’alguns 
canvis a la meva vida, vaig venir a 
viure amb la meva dona aquí. La 
meva dona hi tenia casa, ens vam 
conèixer a Barcelona, i al final és 
com si la vida em portés cap a allò 
que abans m’havia atret.

Què li agrada del Masnou?
Tot és molt còmode: hi ha el mar, 
la muntanya, està molt a prop de 
la capital sense que t’afecti massa, 
és a la distància justa. Tot i que he 
d’anar a treballar a l’altra banda 
de Barcelona, no tinc problemes 
de mobilitat. És la vida ideal, una 
manera de tenir-ho tot sense pro-
blemes de masses. M’agrada el fet 
que és una població de costa, que 
té platja –tot i que jo no sóc gaire 
de platja–, però tenir-la està molt 
bé. I també m’agrada que no és 
una població turística, que no ho 
suportaria. 

I què no li agrada?
La carretera i la via del tren, perquè 
dificulten el contacte amb el litoral, 
amb el mar. Potser també li falta un 
centre històric més ampli, més con-
solidat. No hi ha una plaça pública 
o un passeig, que podria ser-hi si no 
hi hagués la carretera, però no es 
pot tenir tot.

Ha col·laborat amb iniciatives de 
la vila, com ara la Festa de l’Es-
port, on va ser membre del jurat 
dels premis.
Sempre que em demanen alguna 
cosa, en la mesura del que sigui 
possible, ho faig. M’agrada estar 
en contacte amb la vida del poble. 
A través dels fills, de l’escola i de 
les activitats, hi connectes molt. 
M’agradaria estar-ho més, però tinc 
uns horaris molt estranys que no 
em permeten fer res. M’agradaria 
fer una mica de música, que sem-
pre m’ha encantat, i mai no n’he 
fet, una mica de coral o alguna cosa 
així; però els assajos són a hores 
que no puc. Però sí, com més im-
plicat millor, en la mesura del que 
sigui possible.  

esportius o el que vulguis, però 
transcendeixen. Com s’acaba de 
comprovar amb les celebracions 
del Barça, s’ha vist que arrosseguen 
masses. Nosaltres hem de donar 
resposta a aquest interès. Ara, tam-
bé es pot dir que això de vegades 
ens tapa o no ens deixa veure que 
hi ha moltes més activitats, molts 
esports als quals hauríem de fer 
més cas. Però no és comparable, sí 
que és compatible. No pots deixar 
de parlar dels esdeveniments que 
més gent arrosseguen, perquè fa-
ries el ridícul, però has de tenir en 
compte la resta. I jo crec que ja ho 
tenim en compte, cada cop més, i 
en el cas d’un mitjà públic com el 
meu, s’ha de tenir més en compte 
encara. Cada vegada es fa més cas 
a l’esport femení, a l’esport per a 
discapacitats, amateur, de carrer... 
Segur que no és suficient i que se’n 
podria fer més, però hem d’intentar 
fer aquest equilibri. 

l’esport no és només una feina 
per a vostè?
No, no, és fonamental. No només 
per al cos, també per al cap. Sem-
pre he intentat fer esport, potser 
d’una manera no organitzada, però 
sempre he anat fent coses. Ara, tot 
i que van sortint lesions i que l’edat 
no perdona, intento no parar. Em 
dedico a córrer, a la bici, anem a la 
neu...

També ha fet maratons.
La primera l’he fet molt tard. Sem-
pre havia corregut, però amb cur-
ses més modestes. Ara ja en porto 
cinc: quatre a Barcelona i una a 
Nova York, al 2014, que va ser una 
experiència molt maca. Hi havia 
anat dos anys abans, però es va sus-
pendre pels danys de la tempesta 
Sandy. L’any passat vaig anar-hi i la 
vaig fer, finalment, i espero seguir.

la passió per l’esport el va 
portar al periodisme esportiu?
Una mica de tot, però jo diria que 
de petit m’agradava més seguir 
l’esport que practicar-lo. No feia es-
port amb una norma, no estava en 
cap equip, ni a cap club, perquè els 
meus pares no eren especialment 
esportistes i no em van portar per 
aquí. Diria que va començar abans 
la meva passió per veure, escriure 
i seguir les competicions. Feia re-
sums dels partits, feia llibretes amb 

“Es pot criti-
car que els 
mitjans fem 
massa cas 
als ídols o 
mites, però 
no es pot 
ignorar que 
arrosseguen 
masses”

“L’esport és 
fonamental, 
no només 
per al cos, 
també per 
a la ment”

Enric López Vilalta 
viu al Masnou des 
de fa vuit anys.
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PaRTICIPaCIÓ CIUTaDana

Imatges del record

Coincidint amb la constitució del nou consistori, recu-
perem una imatge del govern municipal constituït a 
partir de les eleccions del 12 d’abril de 1931, que van 
portar la proclamació la Segona República, el dia 14 
d’abril del mateix any. Concretament, podem veure 
d’esquerra a dreta de la imatge a: Tomàs Ferrer i Sust, 
Francesc Maristany Millet amb la vara d’alcalde, Juani-
to Villà, Jaume Itxart Ballester, Joaquim Cusí Furtunet. 
Les autoritats municipals van assistir a l’acte d’home-
natge als mestres Villà i a la col·locació de la placa al 
carrer, que porta el seu nom.  

Donació: Rosa Pagès Arenas
Autor: Manuel Sendra Donació: Rosa Pagès Arenas
Procedència: Arxiu Històric Municipal, fons fotogràfic 
L’Abans – recull gràfic del Masnou

M’aGRaDa
M’agrada com ha quedat la plaça d’Alsina Sensat després d’ha-
ver repintat el banc i de treure un arbre mort i plantar-ne un de 
nou. El manteniment de la plaça ara és, també, una assignatura 
de tots.  
Anna Parera

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

no M’aGRaDa
No m’agrada que la gent deixi les andròmines al carrer. Entre tots i 
totes hauríem de cuidar més els nostres carrers i la imatge del poble. 
Algunes persones haurien de tenir present que existeix la deixalleria 
i que hi ha un servei de recollida d’andròmines.
Núria Garcia
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L’Associació 4 Quarts té el seus orígens en el 
Banc del Temps, que va néixer al Masnou al 2012 
gràcies a la voluntat d’un grup de persones que 
volien tirar endavant un sistema alternatiu a 
l’actual economia de mercat, i que a la vegada 
fos solidari i democràtic. El Banc del Temps no 
utilitza la moneda, sinó el temps, i és democràtic 
en el sentit que totes les hores tenen el mateix 
valor, sigui qui sigui qui les aporti. L’entitat es va 
crear a l’octubre del 2013 i es va posar en marxa 
al gener del 2015. Per tant, ara es troben en una 
etapa d’informació i difusió. En formen part tot 
l’equip gestor del Banc del Temps, i també comp-
ten amb l’adhesió de persones pròximes.

L’objectiu principal de l’associació és apostar 
per noves formes de funcionament basades en 
l’intercanvi sense diners, que siguin sostenibles, 
solidàries i democràtiques, d’una manera pràcti-
ca a més d’ideològica. Al Banc del Temps, són les 
persones usuàries qui decideixen què intercan-
vien i què necessiten. A més, es fan activitats de 
grups per compartir aprenentatges i oci, per cre-
ar una xarxa real entre les persones vinculades al 
projecte, de manera que l’intercanvi va més enllà 
d’una necessitat puntual. 

Un banc molt actiu
Segons l’entitat, la resposta del Masnou ha estat 
“molt bona”. Actualment, el Banc té 150 usuaris 
inscrits, dels quals més de 100 es troben en actiu, 
fet que suposa un nivell per sobre de la mitjana 
d’altres iniciatives similars. Són un banc on els 
membres són molt actius, tant en intercanvis 
com en ofertes de tallers i activitats. Al maig 
de 2013, van celebrar la I Jornada de Bancs del 
Temps del Maresme, amb l’assistència de més 
d’una seixantena de persones. 

Els projectes més rellevants en què estan treba-
llant són la implementació de la plataforma en 
línia per a la gestió dels intercanvis –un projecte 
que permetrà accedir a un públic més jove– i 
la celebració d’un mercat d’intercanvi de roba 
i joguines dos cops l’any, que ja ha tingut dues 
edicions, amb un resultat molt gratificant. 

Mirant cap al futur, l’horitzó que es plan-
tegen és convertir-se en una plataforma real 
d’economia solidària, en àrees tan concretes com 
la formació, la conciliació i la qualitat de vida, 
fomentant intercanvis de coneixements, habili-
tats i serveis. També preveuen la possibilitat de 
contribuir a canalitzar el talent de les persones, 
tinguin l’edat que tinguin, i potenciar polítiques 
intergeneracionals en un entorn de col·laboració 
i confiança. 

núria 
Fusellas
Presidenta 

Com intenten difondre la seva 
tasca de suport al Banc del 
Temps el Masnou? 
Mitjançant els mateixos parti-
cipants del projecte, publicitat, 
xarxes socials... Utilitzem tots els 
mitjans a l’abast, especialment 
la gratificació que ve donada del 
mateix intercanvi de temps, on 
s’estableixen noves relacions, i de 
les activitats en grup, que expan-
deixen la xarxa. Activitats obertes 
com ara el Mercat d’Intercanvi fan 
conèixer el projecte i difondre’l, i 
animar al fet que cada vegada 
més gent busqui alternatives a 
un sistema que no ens cau bé a 
la majoria.

Quins projectes concrets s’han 
marcat per enfortir les relacions 
entre els membres d’una matei-
xa comunitat?
Celebrem reunions mensuals i tro-
bades amb altres entitats de fora 
del municipi, de moment. Tenim 
previst, a partir del setembre, in-
troduir altres iniciatives i propos-
tes en què estem treballant ara 
mateix, i que encara és molt aviat 
per parlar-ne. Creiem que en un 
futur serà possible establir relaci-
ons amb altres entitats per crear 
sinergies.

Creu que el Masnou és un poble 
ric en solidaritat?
Evidentment, atesa la gran quan-
titat d’associacions que hi ha al 
poble i la gran feina que fan. Cata-
lunya és un dels països on l’asso-
ciacionisme està més arrelat, i el 
Masnou n’és un molt bon exemple. 
Dur a terme propostes de futur a 
partir de les associacions fins que 
es tornen indispensables i siguin 
assumides per l’Administració és 
una manera molt bona d’anar can-
viant les coses que no ens agraden 
d’aquest món on vivim. El Masnou 
està canviant, és més dinàmic, 
cada vegada té una vida cultural i 
associativa més rica, i això és grà-
cies al treball de molts voluntaris i 
voluntàries que donen cos als seus 
ideals i transformen de mica a mica 
el poble i la societat.

Com contactar-hi:  

Secretaria Banc del Temps i A4Q
C. de Segarra 12 - Espai Cívic Els Vienesos
Tel. 93 557 18 80 
(Podeu deixar missatges de dilluns a divendres, 
de 15 a 20 h)
Secretaria: els dimecres, de 17 a 19 h

Punts d’informació del Banc del Temps
Biblioteca Joan Coromines – 2n dimarts de mes, 
de 17 a 18.30 h
Mercat Municipal Edifici Centre – 3r dimarts de mes, 
de 10.30 a 12 h

Web
http://entitats.elmasnou.cat/A4Q
http://elmasnou.bancdeltemps.org/

També són al Twitter i al Facebook

EnTITaT

La inauguració del Banc del Temps es va fer amb una festa a la plaça de Marcel·lina de Monteys. 
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Voldria agrair a totes les persones que 
ens varen fer confiança el 24 de maig. 
Hem començat complint amb el primer 
dels nostres compromisos electorals: 
recollir escrupulosament la voluntat 
democràtica del poble del Masnou, és 
a dir, donar suport a la llista més votada.
El mandat acabat han estat quatre anys 
no exempts de dificultats, però plens 

d’il·lusió. Hem fet una gestió responsa-
ble i realista, amb el Pere Parés al cap-
davant vàrem ser valents a l’hora de 
prendre decisions necessàries i actuar 
amb honestedat. Gràcies, Pere, per tot 
l’esforç i treball.

Fruit d’haver resultat la segona 
força més votada, ens veiem amb l’em-
penta i la il·lusió de ser partícips del nou 
govern per dotar-lo d’estabilitat i d’un 
equip de treball cohesionat i, per això, 
hem decidit reeditar un pacte amb els 
nostres companys de viatge, ERC-AM-
Mes. És el resultat de la suma de volun-
tats i d’un pla estratègic amb una visió 
de poble compartida, on hem pogut 

encaixar maneres de fer diferents, però 
objectius comuns, dos dels quals fona-
mentals: continuar amb el sanejament 
de les finances engegat en el mandat 
anterior fins aconseguir una òptima es-
tabilitat pressupostària que, amb rigor i 
eficàcia, ens permeti millorar i rebaixar 
l’esforç col·lectiu i garantir els serveis a 
les persones i als col·lectius més vulne-
rables, centrant l’acció pressupostària 
en el manteniment dels ajuts socials a 
les famílies, a la infància i a la gent gran.

Aquest no és només un pacte amb 
visió municipalista, té un eix compartit, 
la línia estratègica que ha de seguir 
Catalunya. L’única alternativa que ens 

queda és seguir avançant pel camí que 
tenim traçat i que té com a propera es-
tació les eleccions del 27-S, i que per-
metrà als catalans expressar-se sobre el 
futur del país. El 9-N no es pot esborrar 
i quedarà com un moment estel·lar de 
la història democràtica de Catalunya. 
El procés segueix endavant. Per això, 
aquest és un pacte per treballar conjun-
tament per la sobirania i el dret a decidir 
del poble català, donant suport des de 
l’Ajuntament al Parlament i al president 
de la Generalitat. El futur polític no el 
decidirà cap tribunal sinó el poble, i vo-
lem ser partícips del treball per aconse-
guir un nou estat català, lliure i sobirà. 

Voldria expressar el meu agraïment als 
2.843 votants que ens heu fet confian-
ça i que ha significat que ERC-AM-MES 
hagi estat la llista més votada en les 
darreres eleccions municipals. 

Durant 4 anys els regidors d’ERC-
AM hem treballat amb voluntat de 
servei, hem estat al costat dels nostres 
conciutadans i, amb el suport dels tre-

balladors municipals, hem encarat els 
projectes amb rigor i exigència per la 
feina ben feta.

Encarem un nou mandat amb una 
candidatura molt més àmplia i oberta, 
amb voluntat d’integrar perfils diversos 
amb idees comunes, persones vincu-
lades fortament al municipi i compro-
meses amb la sobirania del nostre país. 
El projecte al qual ens heu atorgat la 
vostra confiança es basa en els eixos 
següents: 

- La cohesió social amb un pla d’ac-
ció que eviti l’exclusió de la població en 
situació de risc i mesures que facilitin 
l’accés als serveis públics.

- La promoció tant econòmica com 
turística, amb el projecte Terra de Mar.

- El manteniment i l’espai públic, 
amb ajudes a la rehabilitació d’habi-
tatges, al pla d’estalvi energètic i a la 
finalització de grans projectes.

- La cultura, com a motor del nos-
tre municipi (programació de l’Espai 
Escènic Ca n’Humet, aposta pels cre-
adors locals, suport a les festes popu-
lars...) que culmini amb la creació d’un 
eix cívic i cultural.

- La modernització, amb nous 
canals de comunicació i participació 
ciutadana, avançant cap a la fines-
treta única; posant de relleu el valor 

humà dels empleats públics.
- I, finalment, la participació activa 

en el procés de construcció de la repú-
blica catalana.

Uns eixos i uns reptes per als quals 
treballarem des d’un govern estable 
assolit amb CiU. I com a portaveu mu-
nicipal d’ERC-AM-MES m’ofereixo a tre-
ballar amb la màxima col·laboració amb 
la resta de grups municipals per arribar 
a acords més amplis que permetin tirar 
endavant els projectes del municipi.

El meu agraïment a tots els qui 
ho heu fet possible, ens farem dignes 
d’aquesta confiança. Felicitacions al 
nou alcalde.

Vull donar les gràcies a l’alcalde i als regidors 
sortints, als membres del Grup Independent del 
Masnou i de C’s que han treballat de valent en 
aquesta campanya electoral, a la meva família i 
als 1.258 votants que han confiat en el projecte 
que jo he tingut l’honor d’encapçalar.

Les urnes ens han donat un paper prou 
important, un èxit per a nosaltres. Esperem 
tornar la confiança que ens han donat amb 
grans esforços i treball. Com que som la terce-
ra força política, i la segona, CiU, ha renunciat a 
fer oposició, a Ciutadans li toca fer el paper de 

liderar aquesta oposició. I ens encanta aquesta 
posició.

Què volem impulsar? Sobretot, la recu-
peració econòmica perquè arribi a tothom, i 
seguirem exigint el manteniment dels recursos 
assistencials. És un motiu d’orgull que aquest 
Ajuntament hagi fet front a la crisi sense minvar 
els recursos assistencials i és una exigència que 
seguirem demanant. Volem una transformació 
completa dels jardins, dels parcs, dels parcs in-
fantils per fer-los de primera. També volem un 
millor accés a la informació a través d’un ambi-
ciós portal de transparència. Impulsarem projec-
tes que, tot i ser de competència privada, ens 
afecten i molt als ciutadans, com és el projecte 
de l’Illa Centre, el camí del mig i l’Estampadora. 

Hem de facilitar la comunicació entre els 
ciutadans i l’Ajuntament, i és importantíssim fer-
ho amb les noves tecnologies. 

El més important és estar al costat de tots 
els ciutadans. No permetrem que el nou Equip 

de Govern segueixi utilitzant l’Ajuntament per 
dividir i enfrontar la gent. Els demanem que dei-
xin d’utilitzar l’Ajuntament com a casa seva i que 
el mantinguin com una institució respectable. 
Electoralment parlant, el famós procés s’està de-
sinflant. Només cal veure els resultats al Masnou 
a les dues últimes votacions que hi ha hagut. Del 
9 N a les eleccions municipals, s’ha perdut quasi 
un 30 % de votants independentistes. 

Apostem per un altre procés: la gent del 
Masnou. L’any 2006 hi havia 657 aturats al Mas-
nou i a l’abril de 2015, un total de 1.389 persones 
desocupades, més del doble. Aquest és el verita-
ble procés: generar activitat econòmica i ajudar 
a la creació de llocs de treball. Cuidar els nostres 
menuts i la gent gran, donar suport a les nos-
tres entitats. Si el govern aposta per aquesta línia 
de treball, ens trobarà al seu costat. Si opta per 
convertir-se en altaveu de l’independentisme, 
aleshores, que no compti amb nosaltres, tot el 
contrari, ens trobarà davant per tal d’impedir-ho.

calen veure els resultats al municipi del Masnou 
a les dues últimes votacions que hi han hagut. 
Del 9N a les eleccions municipals, s’han perdut 
quasi un 30% de votants independentistes. 

Apostem per un altre procés, que el com-
partirem amb vosaltres Ple rere Ple, que és la 
gent de Masnou, les persones. L’any 2006 hi 
havia 657 aturats al Masnou i a l’abril de 2015, 
un total de 1.389 persones desocupades, més 
del doble. Aquest és el veritable procés: generar 
activitat econòmica i ser un poble atractiu per 
ajudar a la creació de llocs de treball pels nostres 
veïns. Cuidar dels nostres menuts i gent gran, 
donar suport a les nostres entitats. Si el Sr. Oli-
veras, aposta per aquesta línea de treballar per 
a tots els masnovins, ens trobarà al seu costat. Si 
opta per deixar de ser un gestor dels recursos 
municipals per convertir-se en un altaveu de 
l’independentisme, aleshores, que no hi compti 
amb nosaltres, tot el contrari, en trobarà davant 
per tal d’impedir-ho.

TRIBUna PolÍTICa

noemí 
Condeminas 
Grup Municipal 
de CiU

sílvia Folch 
Grup Municipal 
d’ ERC-AM-MES-
AM

Francisco 
avilés 
Grup Municipal 
de Ciutadans

com és habitual, aquesta secció ofereix l’opinió dels diversos grups municipals que formen 
el consistori. en aquesta ocasió, es publica un extracte dels discursos que es van llegir durant 
l’acte de constitució del nou consistori o els textos que els representants de cada grup han 
fet arribar a El Masnou Viu.
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Abans que res, el nostre agraïment és 
per a les 1.231 persones del Masnou 
que voleu que la CUP estigui també 
en aquest espai: estem segures que 
ens heu votat perquè reclameu noves 
maneres de fer política, i us volem dir 
que tenim moltes ganes de comen-
çar a treballar i que ens sentim molt 
i molt fortes. 

Agraïm també a totes les perso-
nes que ens han posat entrebancs, 
aquells que no ens donaven la docu-
mentació, aquells que ens mentien, 
fins i tot aquell policia local del Mas-
nou que ens va enviar un correu elec-
trònic insultant-nos: volem dir-los que 
cadascun dels seus esculls ens ha fet 
més fortes i no han aconseguit treu-
re’ns la il·lusió. 

Avui la nostra foto és blau turque-
sa, símbol de la resistència Movistar 
i de la Revolta de les Escales, en so-
lidaritat amb els treballadors i treba-
lladores contractats, subcontractats i 
autònoms de Telefónica Movistar, ara 

mateix en lluita contra la precarització 
laboral i els salaris indignes i en vaga 
indefinida. La majoria de mitjans ni ho 
ha explicat: és per a ells aquest petit 
homenatge. 

Ens trobareu amb tota la intenció 
d’incorporar dins l’Ajuntament un nou 
discurs obertament rupturista, social, 
anticapitalista, feminista i indepen-
dentista, intentant recuperar la gestió 
dels serveis públics, impulsant mesu-
res d’urgència contra la pobresa, tam-
bé donant veu i capacitat d’impacte a 
tots aquells col·lectius que treballen 
per a la transformació social, recupe-
rant el poder popular i la democràcia 

directa, que està tocada en aquest po-
ble… Hi ha una altra manera de fer 
política i ho volem demostrar. 

Som aquí amb totes les nostres 
contradiccions, però amb la idea 
obstinada d’obrir les portes i fines-
tres d’aquest Ajuntament opac i ple 
de caspa, i estem entrenades per a 
la frustració. Per a nosaltres, l’Ajunta-
ment no és un objectiu, és un mitjà, i 
la política és una cosa molt seriosa per 
deixar-la només en mans de polítics 
professionals. La nostra militància és 
diària. Tenim molta feina i molt d’en-
tusiasme, perquè la història és nostra 
i la fan els pobles.

En nom del nostre grup, vull felicitar el 
Sr. Jaume Oliveras, des d’ara el nostre 
alcalde, felicitació que faig extensiva 
a la seva formació política, ERC, pels 
bons resultats obtinguts en aquestes 
eleccions. Felicitacions també a la res-
ta de regidors i regidores que avui as-
sumeixen la condició de servidors pú-
blics, ja sigui al govern o a l’oposició. 

També vull expressar el nostre agraï-
ment als regidors i regidores de totes 
les formacions polítiques sortints per 
la tasca que han realitzat els darrers 
anys i que se suma ja a la història de 
la nostra vila. 

Volem reconèixer especialment 
la feina que han fet els nostres com-
panys i també amics Marta Neira, Ar-
tur Gual i Núria Fusellas. Moltes grà-
cies a tots tres. Adreço també unes 
paraules al nostre ja exalcalde, Pere 
Parés, amb qui hem compartit molts 
debats al llarg d’uns quants anys i de 
qui recordo encara l’etapa com a regi-
dor de Joventut.

Els resultats que hem obtingut no han 
estat bons, ans al contrari, hem perdut 
representació i hem aconseguit dos re-
presentants: la Mònica i jo mateix. Se-
guirem treballant de forma incansable 
per defensar els interessos de tots els 
masnovins i masnovines, per mantenir 
la confiança de les gairebé mil perso-
nes que ens han donat suport i incre-
mentar aquesta xifra. Treballarem per 
arribar a acords amb el govern i l’opo-
sició per desllorigar els grans temes 
que resten aturats i sense solució, però 
també per donar compliment al nostre 
programa electoral, així com defensar 
i motivar la participació ciutadana, 

garantir una absoluta transparència i 
exigir el compliment de la legalitat en 
totes les actuacions municipals. 

També volem fer un reconeixe-
ment a les nostres companyes i com-
panys de la candidatura i a totes les 
persones que ens han donat suport 
durant aquesta campanya i que enca-
ra avui m’animen a seguir treballant, 
i també a la meva família, en què tro-
bo sempre el suport i la comprensió 
necessaris.

A totes aquestes persones, no-
més un missatge: “sabrem estar a 
l’alçada de la responsabilitat que ens 
heu atorgat”.

Per a ICV-EUiA els resultats del 24 M no 
han estat els que esperàvem! Perdre 116 
vots i un dels tres regidors que teníem fa 
que els valorem com a poc satisfactoris. 
Creiem que no es corresponen amb la 
tasca feixuga feta en els darrers 4 anys, 
controlant l’acció de govern, presentant 
propostes i mocions, formulant cente-
nars de preguntes... Una tasca que no 

ha estat prou recompensada, probable-
ment perquè no hem sabut contactar 
amb la ciutadania per informar-la i fer-
la participar en les nostres alternatives.

A l’hora de formar govern, un cop 
més i malgrat que tant en vots com en 
representants les opcions d’esquerra su-
peraven les de centre i dreta, ERC ha op-
tat per pactar amb la dreta. Una opció, 
perfectament legítima, que deixa clares 
les prioritats d’ERC. 

ICV-EUiA farà una oposició cons-
tructiva. Treballarem per un ajuntament 
transparent i obert a la participació, que 
lluiti a cara de gos contra els desnona-
ments i la pobresa, que defensi els més 

febles i garanteixi el dret a l’alimentació 
i als subministraments energètics per 
a tothom. Un ajuntament compromès 
amb la igualtat de gènere, amb la no 
discriminació, el medi ambient, la reac-
tivació econòmica i l’educació en valors. 
Un ajuntament amb més i millors serveis 
públics, que recuperi la gestió pública 
d’una part important: transport urbà, 
escoles bressol..., que controli eficaç-
ment les empreses que gestionen ser-
veis públics i les sancioni si no complei-
xen les seves obligacions. I, també, per 
un ajuntament compromès en la lluita 
per garantir l’exercici del dret a decidir 
el futur de Catalunya. Desitgem, en in-

terès del Masnou, que el nou alcalde i el 
seu govern tinguin èxit en la seva tasca. 
I volem fer un especial reconeixement 
a Xavier Serra, que ha tancat una llarga 
etapa de dedicació al municipi i que me-
reix l’agraïment de la nostra coalició i el 
de molts masnovins i masnovines. 

Vull, finalment, en nom d’ICV-EUiA, 
vull agrair el vot a les 1.081 persones 
que ens han atorgat la seva confiança 
i reiterar-los el nostre compromís de fer 
tot el possible per no defraudar-les, i 
també vull agrair a tots els membres de 
la nostra candidatura i de la coalició el 
seu esforç i dedicació en la preparació i 
en la realització de la campanya.

El Partit Popular del Masnou segueix 
present al consistori masnoví. Després 
d’unes difícils eleccions, els populars 
tindrem veu i vot. En clau interna, ens 
toca treballar per recuperar la confian-
ça dels qui en el seu dia ens van votar 
i en aquesta ocasió no ho han fet. Sens 
dubte, la duresa de les mesures econò-
miques i la corrupció ens han castigat. I 

l’elector, i per tant el ciutadà, sempre té 
la raó. Ens agradi o no. 

En l’àmbit general, continuem sent 
el partit més votat, per tant no s’ha de 
perdre la perspectiva, malgrat que al-
guns ho intentin. A Catalunya, haurem 
de canviar moltes dinàmiques, a més a 
més de les que toquin des de Madrid. 
Per a això, poden comptar amb la nostra 
lleialtat i treball.  En clau local, ens centra-
rem en les coses que a tots ens importen 
i que tots necessitem. Coses que com-
partim i en les quals el color ideològic 
queda aparcat, tret de sectarismes. Par-
lem d’asfaltat de carrers i voreres, de la 
neteja –avui en litigi per la seva adjudica-

ció–, de la mobilitat i l’accessibilitat en un 
poble amb una especial orografia com el 
nostre, on les dificultats s’agreugen per 
a la gent gran (manca de baranes, bancs 
per al descans, paviments en mal estat, 
pendents pronunciats, etc.), de les degu-
des ajudes socials, perquè arribin als qui 
les necessiten i mereixen, de les millores 
de seguretat –vigilància activa i patru-
lles– i del necessari civisme. Replantejar 
la cultura del civisme i el respecte per a 
totes i per a tot és una tasca contínua 
que mereixerà tots els nostres esforços. 

Per una altra banda, el regidor que 
subscriu jura el càrrec amb el correspo-
nent respecte cap a la ciutadania del 

Masnou, que l’ha escollit. A la vegada, 
ciutadans de Catalunya i Espanya. Amb 
lleialtat plena a la nostra Constitució. I 
afegeixo: i a qualsevol que decidim en-
tre tots; ja que no podem fer un afront a 
la Constitució. Li devem respecte. No per 
imperatiu legal, sinó per sentit comú. O 
és que algú tiraria pedres contra el seu 
propi terrat, que és garantia de convivèn-
cia, d’estabilitat econòmica, de seguretat 
de la nostra gent gran, de la nostra sani-
tat, de la mobilitat de les persones, del 
lliure comerç i paraigua de benestar i pau 
a la Comunitat Europea?

Alguns s’entossudeixen en el contra-
ri. Que no comptin amb nosaltres. 

Grup Municipal 
de la CUP-PA

Ernest suñé 
Grup Municipal 
del PSC-CP

Màxim 
Fàbregas 
Grup Municipal 
d’ICV-EUiA-E

Federico 
de las Heras 
Grup Municipal 
del PP
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aGEnDa.  Del 22 de juny fins al 25 de juliol

Les activitats relatives a 
la Festa Major del Masnou 
es troben al número espe-
cial d’El Masnou Viu que 
podreu consultar a www.
elmasnou.cat, o bé esca-
nejant aquest codi:

  JUnY

  Dilluns 22
17.30 h / Els Vienesos 

Teràpia del dolor: 
estiraments

 
Preu: Trimestral 25 €.
Estiraments per facilitar el movi-
ment a les persones afectades de 
malalties inflamatòries.
Ho organitza: Afibromare

  Dimarts 23
20.30 h / Jardins de Can Malet

flama del canigó 
i revetlla

 
La Flama del Canigó s’escamparà 
un any més des del cor dels Piri-
neus arreu dels Països Catalans. 
Portada per corredors voluntaris, 
arribarà al Masnou aproximada-
ment a les 20.30 h, després d’ha-
ver recorregut dues etapes des 
de Coll d’Ares al Masnou. Un cop 
al Masnou, després d’una breu 
recepció als jardins de Can Malet i 
d’una petita cercavila pel Masnou, 
la Flama encendrà la foguera 
ubicada a l’esplanada de l’antiga 
caserna de la Guàrdia Civil, on hi 
haurà revetlla popular amb DJ.
Ho organitza: Flama del Canigó, Colla de 
diables, Colla Gegantera, Colla Bastonera, 
ANC, Òmnium Cultural, Protecció Civil i 
Ajuntament del Masnou

  Dijous 25
18.30 h / Biblioteca Joan 
Coromines

Tertúlia literària 
Paradisos oceànics, 
d’aurora Bertrana
segona tertúlia 
del cicle “escriptores”

 
Cicle de tertúlies sota el títol “Es-
criptores”, conduït per Fina Llorca 
i Isabel Segura, especialitzades en 
literatura i història de les dones. 
Per participar-hi, cal sol·licitar els 
llibres a la biblioteca; les places 
són limitades.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines, 
Regidoria d’Igualtat i Drets Civils
 

  JUlIol

  Dissabte 4
De 9 h a 14 h / Plaça Ramón y Cajal

mercat de segona mà  
Moda vintage, antiguitats, objec-
tes retro dels setanta... No us ho 
perdeu, podeu trobar qualsevol 
cosa de segona mà.
Ho organitza: ADAC

20.30 h / Pista esportiva Pau 
Casals

iii nit de flamenc 
a la fresca!

 
Actuació de Los Desmadraos, ball 
flamenc i servei de bar amb sopar.
Ho organitza: Centre cultural i de lleure 
Luz del Alba

20.30 h / Ca n’Humet 

estiu a ca n’Humet. 
swing d’estiu

 
Classe oberta de jazzsteps seguida 
d’una ballada de lindy hop.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

21 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

Teatre: Mama!!!
comèdia a càrrec del 
Grup escènic rauxa  

També s’oferirà una altra sessió el 
diumenge 5 a les 19 h.
Els dies 2 i 3 de juliol, de 18 a 19 
hores, es podran comprar entra-
des a l’Associació Gent del Mas-
nou. També les podreu adquirir 
anticipadament a www.quedat.cat 
o dues hores abans de l’especta-
cle. Preu: 5 €.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou amb 
la col·laboració de Rauxa

  Dilluns 6
18.30 h / Ca n’Humet 

estiu a ca n’Humet. 
cuina creativa: cuina 
sense pares

 
Cuina sense pares és un taller de 
cuina dirigit a adolescents majors 
de 14 anys on s’elaborarà un menú 
complet format per primer, segon 
plat i postres.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dimarts 7
19 h / Ca n’Humet 

estiu a ca n’Humet. 
cosmètica d’estiu: 
cosmètica natural

 
Cosmètica natural és un taller on 
els participants realitzaran dife-
rents productes per cuidar la pell 
amb ingredients naturals. Taller 
dirigit a adolescents i joves.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dijous 9
19 h / Ca n’Humet 

estiu a ca n’Humet. 
Tardes a ca n’Humet: 
torneig de Buzz!

 
Un cicle d’activitats lúdiques 
dirigides a adolescents i joves. En 
aquesta sessió jugarem al joc de 
play station Buzz! Taller dirigit a 
adolescents i joves. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

22.30 h / Platja d’Ocata

festival de curtmetrat-
ges del masnou, fascurt

 
Projeccions de curtmetratges. 
A la 1 h de la matinada, un DJ 
amenitzarà la festa a la guingueta 
La Canya. Més informació: www.
fascurt.com
Ho organitza: Akonga

  Divendres 10
19 h / Ca n’Humet

estiu a ca n’Humet. 
capoeira

 
Taller d’iniciació a la capoeira que 
consta de dues sessions, dirigit a 
adolescents i joves.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet

escac 20 anys, dins del 
festival de curtmetratges 
del masnou, fascurt

 
Selecció dels millors curts de 
l’Escola Superior de Cinema i 
Audiovisuals de Catalunya. Més 
informació: www.fascurt.com
Ho organitza: Akonga

  Dissabte 11
De 10 a 14 h / Edifici Centre 

disseny i tècniques de 
muntatge de bijuteria

 
Realitzarem el muntatge de 
diferents peces de bijuteria per 
tal d’aprendre a utilitzar els 
materials més adequats i les 
diferents tècniques de muntatge. 
Els materials que s’utilitzen són 
pedres semiprecioses, fornitures 
de metall, cuir, etc. 
Últim dia d’inscripció: 8 de juliol. 
Inscripció per correu electrònic: 
info@sarplataygemas.com
Ho organitza: Fem Fira

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

escac 20 anys, dins del 
festival de curtmetratges 
del masnou, fascurt

 
Selecció dels millors curts de 
l’Escola Superior de Cinema i Au-
diovisuals de
Catalunya. Més informació: www.
fascurt.com
Ho organitza: Akonga

22.30 h / Platja d’Ocata

festival de curtmetratges 
del masnou, fascurt

 
Projeccions de curtmetratges. 
A la 1 h de la matinada, un DJ 
amenitzarà la festa a la guingueta 
La Canya. Més informació: www.
fascurt.com
Ho organitza: Akonga

  Diumenge 12
11 h / Plaça d’Ocata

Visita a la mina d’aigua 
del masnou

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

17 h / Els Vienesos 

Taller: el secret de 
tornar a veure-hi bé

 
A càrrec d’Elena Martínez, educa-
dora visual. Tens curiositat, temps, 
ganes de passar-ho bé? Llavors, 
tens la possibilitat de veure-hi bé 
de manera natural, sense ulleres. 
Participa a l’activitat i comprova 
com fer-ho d’una manera senzilla 
i divertida. Activitat indicada per a 
miopia, astigmatisme, presbícia i 
estrabisme.
Inscripcions a: bdtelmasnou@
gmail.com. Cal portar roba còmo-
da i estoig per a les ulleres o les 
lentilles. 
Ho organitza: Banc del Temps El Masnou

  Dimarts 14
19 h / Ca n’Humet 

estiu a ca n’Humet. fet 
a mà: espelmes d’estiu

 
Fet a mà és un cicle de tallers on 
els participants realitzen objectes 
usant materials diversos i reciclats. 
En aquesta sessió aprendrem a 
elaborar espelmes aromàtiques 
amb ingredients naturals. Taller 
dirigit a adolescents i joves. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

Sense hora / diversos punts del 
municipi

inici del XiX festival 
internacional de Teatre 
còmic Ple de riure

 
Podeu consultar la programació 
completa al web del festival: www.
plederiure.cat. Fins al 18 de juliol.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dijous 16
19 h / Ca n’Humet 

estiu a ca n’Humet. 
cuina creativa: dips

 

Cuina creativa és un cicle de tallers 
de cuina dirigit a adolescents d’en-
tre 12 i 18 anys. En aquesta sessió 
es realitzaran salses i acompanya-
ments per servir com a aperitiu o 
sopar fred.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Divendres 17
19 h / Ca n’Humet 

estiu a ca n’Humet. 
capoeira

 
Taller d’iniciació a la capoeira que 
consta de dues sessions. Activitat 
dirigida a adolescents i joves. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dissabte 18
De 9 a 20 h / Platja d’Ocata

iX Torneig de vòlei 
platja pro-disma

 
Preu: 30 euros per equip (dona-
tiu íntegre per a l’associació).
Torneig de modalitat 2 x 2 (mas-
culí - femení - mixt). A les 9 h es 
farà la confirmació dels equips, 
a les 9.30 h s’iniciarà la compe-
tició, que s’estendrà al llarg del 
dia i és previst que finalitzi a 
les 20 h.
La informació sobre les inscrip-
cions, que es tancaran el 16 de 
juliol, la podeu trobar a http://
www.elmasnou.cat/document.
php?id=14259.
Ho organitza: Associació Disma

De 10 a 14 h / Edifici Centre 

disseny i tècniques 
de muntatge 
de bijuteria

 
Realitzarem el muntatge de di-
ferents peces de bijuteria per tal 
d’aprendre a utilitzar els materials 
més adequats i les diferents tèc-
niques de muntatge. Els materials 
que s’utilitzen són pedres semi-
precioses, fornitures de metall, 
cuir, etc.
Últim dia d’inscripció: 15 de juliol. 
Inscripció per correu electrònic: 
info@sarplataygemas.com
Ho organitza: Fem Fira

17.30 h / Ca n’Humet 

dissabtes associatius: 
trobada de jocs 
de taula moderns

 
Vine i juga amb els jocs de taula 
moderns de la ludoteca de l’en-
titat J de Jocs. Si no hi saps jugar, 
ells t’hi ensenyaran.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i 
l’Associació J de Jocs

  Diumenge 19
De 19 a 21 h / Plaça d’Ocata

swing a ocata: 
ballada de lindy Hop

 
Ho organitza: Ple de Swing
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  Dimarts 21
19 h / Ca n’Humet

estiu a ca n’Humet. 
cosmètica d’estiu: henna

 
Consisteix a realitzar tatuatges 
amb aquest material. Taller dirigit 
a adolescents i joves. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dijous 23
19 h / Ca n’Humet 

estiu a ca n’Humet. 
Tardes a ca n’Humet: 
torneig de ping-pong

 
Torneig de ping pong. Activitat 
dirigida a adolescents i joves. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

No us perdeu cap de les activitats que es fan a la vila

al juliol, fakaló
El programa d’activitats ludicoesportives per a infants i joves del Masnou FAKALÓ, que en-
globa el Casal Infantil i el Campus Esportiu, comença el  6 de juliol. D’una banda, el Casal 
Infantil (adreçat a infants nascuts entre el 2005 i el 2011), proposa un seguit d’activitats on 
es treballaran les diferents tècniques plàstiques, promovent també les danses, el teatre i 
les activitats musicals. Es donarà continuïtat, també,  a la proposta de potenciar activitats 
en anglès des d’un vessant lúdic. Per l’altra, el Campus Esportiu (per a joves nascuts entre 
el 1999 i el 2005) oferirà activitats ludicoesportives com el bàsquet, el surf de vela, el patí 
català, el tennis, el vòlei platja i el caiac, entre d’altres. Enguany, tindrem noves propostes 
d’espais per al desenvolupament de les diferents activitats que es realitzen en aquest servei.
Per concloure la programació d’activitats, el dia 31 de juliol es faran les festes de cloenda 
del Casal Infantil i del Campus Esportiu.  

Especialitats mèdiques afiliades 
a les principals mútues

Oftalmologia: Dr. Joaquín Mauricio

Osteopatia: Sr. Juli Bustos

Ginecologia: Dr. Vicenç Díaz de Brito

Cirurgia general i de l’aparell digestiu: 
Dr. Jordi Comajuncosas

Psiquiatria: Dra. Gloria Cruceta

Podologia: Sra. Marta Gómez

Anàlisis clínics: Laboratori Echevarne

Reeducacions psicopedagògiques: 
Sres. Núria Estragués i Anna Mauricio

Reeducació en necessitats educatives 
especials (NEE) · Reeducació en escriptura / 

disgrafia (trastorn del gest gràfic)
 

Properament ampliarem les especialitats

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

BONA 

FESTA

MAJOR!

anUnCIa’T a ‘El MasnoU VIU’

Informació 
municipal 
i ciutadana   VIU

El MasnoU 

Tel. 669 729 687 · viupublicitat@jpuig.cat

pollastres a l’ast

menjars preparats

begudes

llaminadures

gelats

Pg. Romà Fabra, 44 - El Masnou - Tel. 93 540 30 50

altres informacions
Arxiu Municipal
Horari d’estiu (de juny a setembre): els dilluns i dimecres, de 9 a 14 h.
Activitats per a joves i adolescents a Ca n’Humet. 
Per a més informació i inscripcions sobre les activitats que trobareu en 
aquesta agenda i que es realitzen per a joves a Ca n’Humet, es pot trucar 
al 93 540 32 07, consulteu l’app del PIJ Masnou, envieu un correu a 
canhumet@elmasnou.cat o feu la consulta presencialment a Ca n’Humet.

Sortida a Platja d’Aro del Casal de Gent Gran Can Malet
El Casal de Gent Gran Can Malet organitza una viatge de 8 dies a Platja 
d’Aro. La sortida des del Masnou serà el divendres 28 d’agost a les 10.30 
h. Informació i reserves al mateix Casal (ptge. de Marià Rossell, 2. Tel. 
93 555 47 26).

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 (El 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. 



OSMOSI I DESCALCIFICADORS

Beu aigua pura les 24 h 
del dia

Purificador 
amb filtre de PH

Descalcificador 
 estrats

Cuina amb aigua lliure 
100% d’impureses

Ideal per a infusions i té Deixa de comprar 
ampolles d’aigua

Mossèn Jacint Verdaguer, 49 - 08320 El Masnou / Tel. oficina 93 540 74 07 - Tel. servei tècnic 902 931 261

www.bentechnology.com

Tenim 
la solució 
per al teu 
problema 
amb la cals!

Domèstics
Restauració
Indústries
Comunitats
Agricultura
etc.


