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CaRTa DE
L’aLCaLDE

Una tardor plena de reptes

Amb la campanya electoral ja iniciada tenim una cita històrica el proper 27 de setembre. Unes 
eleccions al Parlament de Catalunya que, agradi o no, tenen un caràcter plebiscitari. L’Ajun-
tament del Masnou, com ha fet en aquests darrers anys, ha pres acords sempre de suport al 
procés cap a la sobirania que viu el nostre país. Ara més que mai, vull manifestar la voluntat 
d’aquest alcalde amb aquest procés polític cap a la independència, que una part molt impor-
tant de la societat catalana ha fixat com un objectiu democràtic prioritari. Esperem que els 
veïns i veïnes amb dret a vot participem de manera massiva en aquest procés electoral tan 
important per al present i futur del nostre país.

Un altre gran repte que tenim com a catalans i catalanes, i també com a ciutadans d’Europa, 
és el compromís amb el drama que viu el poble sirià i kurd. L’Ajuntament del Masnou ha estat 
un dels primers a manifestar el suport i la voluntat d’acollir refugiats d’aquella part del món 
que fugen d’una cruel guerra. La memòria de l’èxode republicà pesa en les nostres memòries. 
Catalunya sempre ha estat en primera línia amb la solidaritat, com ho va demostrar també en 
el cas de la guerra dels Balcans. Però si recordem també el nostre passat de l’exili republicà, 
tampoc podem oblidar que en aquell mateix conflicte Europa va jugar la hipòcrita carta de la 
no intervenció.

Aquesta tardor també servirà per definir el pressupost per a l’any 2016 i les prioritats polí-
tiques del Govern mitjançant el Pla d’Actuació Municipal. La neteja viària, el manteniment i la 
via pública han de ser i seran una de les grans prioritats. El Govern municipal està preparant 
un pla de xoc de millora de voreres i calçades, com també un pla de millora dels parcs infantils 
del Masnou. Aquests plans, juntament amb la definició i la concreció d’un Pla d’Acció Social i 
d’altres projectes que vindran, configuren la nostra agenda per als propers mesos, per tal de 
treballar per al benestar dels masnovins i masnovines.
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InSTITUCIonaL

la reivindicació i el reconeixement de la diversitat, 
protagonistes de la diada al masnou
La sala de plens es va omplir per escoltar la xerrada del filòsof Josep Ramoneda 

Una cinquantena d’entitats i col·lectius van participar a l’ofrena floral a la plaça de l’Onze de Setembre.

l Masnou va celebrar la Di-
ada Nacional de Catalunya 
en un ambient festiu marcat 
pel to reivindicatiu en de-

fensa del dret a decidir dels catalans 
i les catalanes. Amb les eleccions del 
27 de setembre a l’horitzó i tot just 
encetada la campanya electoral la nit 
abans, la plaça de l’Onze de Setembre 
del municipi es va omplir de masno-

E vins i masnovines. Abans de la lectura 
del manifest i l’ofrena floral, l’alcalde, 
Jaume Oliveras, envoltat de la majoria 
de regidors i regidores del consistori 
–amb l’absència dels representants 
del PP i de C’s–, va remarcar “el caràc-
ter institucional, polític i reivindicatiu” 
de la jornada. L’alcalde va recordar 
Lluís Companys, “l’únic president 
escollit democràticament que va ser 

afusellat fa 75 anys”. També va fer re-
ferència, aprofitant que enguany feia 
cent anys de la hissada de la primera 
estelada a Barcelona, a Vicenç Albert 
Ballester, el creador de l’estelada i veí 
del Masnou mort l’any 1938. La por-
taveu d’ERC-MES-AM , Sílvia Folch, va 
ser l’encarregada de llegir el manifest 
signat per ERC-MES-AM, CiU i CUP-PA 
i en què es reivindicava el dret a deci-

  MANIFEST   

Es va llegir 
el manifest 
signat per 
ERC-AM-MES, 
CiU i CUP-PA

GERARD POCH
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la reivindicació i el reconeixement de la diversitat, 
protagonistes de la diada al masnou

L’alcalde va conversar una estona amb Josep Ramoneda, a la dreta, abans de la conferència.

G
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dir lliurament del poble català sobre 
el seu futur, així com la voluntat d’un 
canvi econòmic i social.

Desafiant la pluja, la celebració es 
va completar amb una ofrena floral 
del consistori, els grups polítics que el 
formen, i de més d’una cinquantena 
d’entitats i associacions de la vila, així 
com amb una exhibició de la colla 
bastonera Ple de Cops i l’actuació de 
la Coral Xabec de Gent del Masnou. 
Els trets dels Trabucaires d’Ocata van 
tancar l’acte institucional.

La celebració havia començat la 
tarda abans, amb una conferència a 
càrrec del filòsof i periodista Josep 
Ramoneda. En la seva presentació, 
l’alcalde, Jaume Oliveras, va destacar 
com a principals aspectes del pen-
sament del convidat la reivindicació 
de la política, l’europeisme i una visió 
més racional dels fets nacionals. Ja en 
el seu torn de paraula, Ramoneda va 
voler fer una anàlisi de la situació en 
què es troba la societat, dels fets que 
l’han portada fins aquí i que cal ana-
litzar per continuar endavant. La sala 
de plens es va omplir de públic per 
escoltar el filòsof.

Segons ell mateix va afirmar, va 
triar el títol de la seva conferència “Un 
país en trànsit”, perquè “l’ésser humà 
sempre està en trànsit pel caràcter 
contingent de la seva naturalesa, i 
per això hem de construir coses que 
ens facin pensar que tenim vincles i 
que estem arrelats”. És per aquesta 
raó que “ens construïm ficcions”. El 
problema, però, existeix quan es pro-
dueixen esdeveniments o crisis que 
desfan aquestes ficcions o certeses 
que creu tenir l’ésser humà: la caigu-
da del mur de Berlín, que va provocar 
una gran desorientació perquè va 
desfer l’ordre mundial establert; l’11 
de setembre del 2001, que va acabar 
amb la fantasia que feia pensar que 
s’havia acabat la Història; o la crisi 
econòmica del 2008, “que va acabar 

amb la idea que tot era possible i que 
el creixement no tenia límits”, van 
donar pas a una època de desconcert 
i desordre en tot el món.

Segons Ramoneda, a aquest 
desconcert cal afegir la revolució 
tecnològica que han suposat les 
tecnologies de la comunicació, que 
han fet “que el món sigui més petit 
per a la circulació de mercaderies, 
amb la qual cosa hi ha hagut un canvi 
d’escala”. Igualment, s’han produït 
canvis a la demografia i una crisi del 
model de govern de la transició, que 
ha portat a un debilitament del valor 
de la democràcia. Tot això s’ha traduït 
en canvis en la família, el treball i les 
religions que, alhora, han donat pas 
a grans mitologies que no són certes, 
com que Internet dóna la llibertat, la 
necessitat de la transparència, el cos-
mopolitisme i la globalització.

A partir d’aquest panorama, 
citant la sociòloga Marina Subirats, 

Ramoneda va afirmar que és lògic 
que apareguessin moviments que 
volen creure en alguna cosa quan 
tot els deia que no hi havia projecte 
polític, “per això no és casual que 
a l’abril del 2015 aparegués l’As-
semblea Nacional de Catalunya i al 
maig del mateix any, el 15 M”. És en 
aquesta situació actual on Ramone-
da creu que la política ha de recu-
perar la seva dignitat: “La política no 
pot estar en mans d’altres, i per això 
es produeix la pressió que actual-
ment fa la ciutadania”, va afirmar. Per 
finalitzar, el filòsof va assegurar que 
“tots hem de reconèixer els altres” i 
va reivindicar la “diversitat per trobar 
noves maneres d’ordenar-nos: això 
és el que està en joc”.

Després de la conferència, al ves-
pre, l’alcalde i diversos representants 
del consistori van assistir a la inaugu-
ració de la nova pèrgola instal·lada 
als jardins de Cal Ros de les Cabres. 

  SITUACIÓ 
  ACTUAL   

Ramoneda va 
analitzar els 
aspectes que 
han portat 
Catalunya a la 
situació actual

  DIVERSITAT   

El conferenci-
ant considera 
imprescindible 
reconèixer la 
diversitat per 
avançar
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InSTITUCIonaL

el Ple aprova una modificació del 
pressupost del 2015 per a noves inversions
Un altre punt que va ocupar bona part del debat va ser la modificació 
del ROM per a la introducció de personal directiu professional

El Ple de l’Ajuntament, reunit 
a la sessió del 23 de juliol, va 
aprovar dues modificacions del 
pressupost municipal del 2015, 
que havia estat aprovat l’11 de 
desembre. Com a conseqüèn-
cia dels canvis proposats per 
l’Equip de Govern, s’afegeixen 
a les ja previstes un conjunt 
d’inversions que faran possible 
la construcció del pas soterrat 
del carrer de Brasil (212.500 
€), l’adequació de la zona de 
Bell Resguard i la creació del 
casal dels tres barris (80.000 €), 
diverses millores al Masnou Alt 
(58.000 €) i la millora de l’edifici 
de la Policia Local (56.000 €). 
En un altre bloc d’inversions, 
també s’han afegit actuacions 
per a la reforma dels accessos 
i l’entorn del camp de futbol 
que ara ocupa el CD Masnou 
(162.500 €), inversions per 
a instal·lacions tècniques a 
centres escolars (15.000 €) i 
millores al lloc web municipal 
(10.000 €).

Les dues modificacions de 
crèdit, que l’alcalde va recordar 
que són possibles gràcies al 
préstec signat a començament 
de juliol per mediació de la 
Diputació, i que havien de fer 
possibles aquestes actuacions, 
es van votar conjuntament. El 
grup municipal d’ICV-EUiA-E 
va demanar que es retiressin 
els dos punts de l’ordre del 
dia, perquè calia un debat més 
ampli, ja que s’estaven modi-
ficant inversions aprovades 
per unanimitat al desembre. 
La sol·licitud no va prosperar, 
ja que només va comptar amb 
el vot afirmatiu del regidor i 
la regidora d’aquesta forma-
ció, mentre que hi van votar 
en contra l’Equip de Govern 
(ERC-AM-MES i CiU, 11 edils) i 
Ciutadans (3 vots), i la CUP-PA 

(2 vots), el PSC (2 vots) i el regi-
dor del PP s’hi van abstenir. Sí 
que es van incorporar esmenes 
consensuades amb el PSC, que 
van donar com a resultat l’in-
crement de 20.000 € destinats 
a la millora de l’accessibilitat al 
municipi, el compromís de de-
senvolupar un pla d’inversions 
en mobilitat i d’estudiar el pro-
jecte de soterrament de la riera 
de Sistrés, entre d’altres.

En el moment del debat de 
la proposta, el representant del 
PP, Federico de las Heras, va 
mostrar la seva satisfacció per 
les inversions que feien refe-
rència al casal dels tres barris a 
la zona del Bell Resguard. Per 
la seva banda, la portaveu de 
les CUP-PA va mostrar el seu 
desacord amb les inversions, 
especialment en les millores a 
les dependències de la Policia 
Local, en considerar que hi 
ha altres equipaments amb 
més necessitats, com ara el 
Complex Esportiu. Per la seva 
banda, Frans Avilés, portaveu 
de Ciutadans, es va mostrar 
d’acord amb les inversions pro-
posades, tot i que va lamentar 
que no s’hagi ofert més temps 
per discutir-les amb l’oposició. 
En aquest sentit, Jordi Matas, 
regidor d’Hisenda, va explicar 
que es tracta d’actuacions ne-
cessàries que requereixen que 
s’actuï aviat per començar-les. 
Finalment, la proposta presen-
tada va comptar amb els vots 
a favor de l’Equip de Govern 
(ERC-AM-MES i CIU), de Ciuta-
dans, del PSC i del regidor del 
PP, i amb els vots en contra de 
la CUP-PA i d’ICV-EUiA.

Modificacions 
a l’organigrama
Un altre punt que va ocupar 
bona part del debat va ser el 

referent a la modificació parcial 
del Reglament Orgànic Mu-
nicipal (ROM) vigent per a la 
introducció d’un nou títol rela-
cionat amb el personal directiu 
professional. La regidora d’ICV-
EUiA-E Elena Crespo va dema-
nar que el punt quedés sobre 
la taula, però la sol·licitud no va 
prosperar, tot i que va comptar 
amb el suport de tota l’oposi-
ció, ja que l’Equip de Govern, 
amb majoria absoluta, va 
votar-hi en contra. Tampoc no 
van prosperar les esmenes del 
PSC, que només van comptar 
amb el suport de Ciutadans.

Durant el debat, els partits 
de l’oposició van criticar el 
procediment amb què es ges-
tionava aquesta modificació 
al ROM, que l’interpreten com 
una maniobra per crear la figu-
ra del gerent. En aquest sentit, 
la regidora de Serveis Generals, 
Sílvia Folch, va explicar que 
“ja des del mandat anterior, 
l’Equip de Govern ha apostat 
per una tecnificació de la plan-
tilla” i que entre les compe-
tències de l’alcalde es troba la 
d’organitzar l’estructura profes-
sional de l’Ajuntament segons 
el que consideri més adequat 
per assolir els objectius mar-
cats. Finalment, la proposta va 
ser aprovada amb els vots a 
favor de l’Equip de Govern i en 
contra de tota l’oposició.

Mocions debatudes
El Ple de juliol, el primer ordi-
nari d’aquesta legislatura, va 
ser una sessió llarga (va acabar 
poc abans de la una de la 
matinada) i amb diversos mo-
ments de debat intens entre 
els grups municipals. Alguns 
d’aquests moments es van 
viure durant el debat de les 
mocions, en què es va parlar 

molt sobre la posició que ha 
de mantenir l’Ajuntament en 
mocions que contenen punts 
en què es reclama la desobe-
diència de la llei dictada des 
de Madrid, com és el cas de la 
presentada per la CUP-PA en 
referència a l’anomenada “Llei 
Mordassa”; o en el cas de l’exi-
gència de la presència de la 
bandera espanyola al consis-
tori, tema central de la moció 
presentada per Ciutadans.

Les mocions presentades van 
ser les següents:
• Moció presentada pels grups 
municipals d’ERC-AM-MES-
AM, CiU, C’s, CUP-PA, ICV-EUiA-
E, PSC-CP i PP per a l’adhesió 
a la declaració del Maresme 
2015. Aprovada per unanimi-
tat.
• Moció presentada pel Grup 
Municipal del PSC-CP de 
suport a la creació de la pres-
tació “Garantia+55”. Aprovada 
amb el vot a favor de tots els 
grups municipals, excepte el 
PP, que es va abstenir.
• Moció presentada pel Grup 
Municipal de la CUP-PA de 
rebuig a la Llei de seguretat 
ciutadana. Va incorporar es-
menes dels grups municipals 
d’ERC-AM-MES, d’ICV-EUiA-E i 
del PSC. Després de la votació 
de les esmenes presentades 
pel PSC i per Ciutadans, es 
va procedir a la votació de la 
proposta resultant, que es va 
fer per blocs. El primer bloc 
va comptar amb el suport de 
l’Equip de Govern i la CUP-PA, 
mentre que Ciutadans, ICV-
EUiA i el PP van votar-hi en 
contra. En el segon bloc, van 
votar a favor l’Equip de Go-
vern, la CUP-PA i ICV-EUiA-E; 
en contra, Ciutadans i el PP, i el 
PSC es va abstenir.
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Un ciutadà diposita el seu vot a l’urna a les eleccions municipals 
del mes de maig d’enguany. 

• Moció presentada pel Grup 
Municipal de la CUP-PA en 
nom de la Plataforma ciuta-
dana per un nou model de la 
gestió del litoral. Va comptar 
amb el vot a favor de tots els 
grups municipals, excepte 
el regidor del PP, que es va 
abstenir.
• Moció presentada pel Grup 
Municipal d’ICV-EUiA-E sobre 
el transport urbà municipal. El 
PSC va presentar una esmena 
que no va ser acceptada. Sí 
que ho va ser, en canvi, la de 
la CUP-PA. Tot i així, la moció 
no va prosperar perquè hi 
van votar en contra l’Equip de 
Govern, Ciutadans i el PP. ICV-
EUiA, la CUP-PA i el PSC van 
votar-hi a favor.
• Moció presentada pel Grup 
Municipal de C’s per garantir 

que les banderes oficials de 
la vila onegin en tot moment. 
Només va comptar amb el vot 
a favor de Ciutadans, el PSC i 
el PP, la resta de grups munici-
pals van votar-hi en contra.

altres punts aprovats
• Donar compte de l’informe 
corresponent al primer tri-
mestre de l’any 2015 sobre el 
compliment dels terminis de 
pagament de les obligacions 
pendents, emès conforme a 
allò establert per l’article 4 de 
la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
Se’n dóna compte.
• Modificació de la relació de 
llocs de treball. Va ser aprovat 
amb els vots a favor de l’Equip 
de Govern i de la CUP-PA. La 
resta de grups municipals es 
va abstenir.

• Modificació dels articles 
5 i 15.4 apartat 1 de l’acord 
condicions laborals empleats 
i empleades públiques Ajunta-
ment del Masnou. Es va apro-
var per unanimitat.
• Nomenament del jutge/essa 
de pau substitut/a. Es nomena 
jutge de pau substitut titular 
l’exregidor d’ICV-EUiA-E Fran-
cesc Xavier Serra Vigil. Aprovat 
per unanimitat.
• Nomenament dels represen-
tants municipals per a dife-
rents organismes. Aprovat per 
unanimitat.
• Nomenament dels repre-
sentants de la Comissió del 
reglament orgànic municipal. 
Aprovat per unanimitat.
• Aprovació del pagament a 
l’avançada al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolu-

pament, de la totalitat de la 
minuta corresponent a l’any 
2015. Aprovat per unanimitat
• Acceptació de les renúncies 
de subvencions atorgades a 
entitats de solidaritat i coope-
ració, any 2014. Unanimitat
• Resolució del recurs de repo-
sició interposat per l’empresa 
Transports Urbans del Mas-
nou, SL contra l’acord del Ple 
de l’Ajuntament de data 14 
de maig de 2015 en virtut del 
qual s’aprova l’actualització de 
preus del compte d’explotació 
corresponent a l’exercici de 
2015 del contracte de con-
cessió del servei de transport 
urbà. Aprovat amb els vots a 
favor de l’Equip de Govern, la 
CUP-PA, ICV-EUiA-E i el PSC. 
Ciutadans va votar-hi en con-
tra i el PP es va abstenir. 

la vila es prepara per a les 
eleccions del 27 de setembre
Més d’una vintena de persones, a més de la Policia Local i la brigada 
de Manteniment, asseguren el bon funcionament de la jornada electoral

l proper 27 de setembre 
se celebren eleccions al 
Parlament de la Generalitat. 
Al Masnou, podran exercir 

el seu dret a vot un total de 17.496 
persones, que hauran de dipositar 
la butlleta de la seva candidatura a 
una de les 26 meses dels 14 col·legis 
electorals. Perquè la jornada electo-
ral es desenvolupi amb normalitat, 
una trentena de treballadors muni-
cipals realitzaran diverses tasques 
durant la jornada, des de trametre 
les dades dels diferents sondejos 
de participació, informar sobre els 
dubtes que puguin aparèixer o 
actualitzar la informació a la web 
municipal i les xarxes socials. Per la 
seva banda, la Policia Local, amb la 

E col·laboració dels Mossos d’Esqua-
dra, vetllarà per la seguretat, mentre 
que la brigada de Manteniment 
també vetllarà per assegurar l’estat 
correcte dels equipaments i col·legis 
electorals.

El dilluns 31 d’agost, a la sala ca-
pitular de l’Ajuntament, es va dur a 
terme el Ple extraordinari per formar 
les meses electorals a les eleccions 
autonòmiques del proper 27 de 
setembre de 2015. La designació 
dels membres que hauran de com-
pondre les diferents meses electo-
rals es va fer mitjançant un sorteig 
informàtic. Durant els dies següents, 
representants municipals van comu-
nicar la designació a les persones 
que van sortir escollides. 
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InSTITUCIonaL

egons el conseller de Cultura 
de la Generalitat, Ferran Mas-
carell, “a partir d’ara posaré 
el Masnou com a exemple 

de gestió conjunta de la cultura i el 
turisme”. És amb aquest fórmula, al 
parer de Mascarell, com s’aprofita el 
patrimoni: com un important actiu 
econòmic. El conseller va fer aquestes 
declaracions durant la visita del 4 de 
setembre a la Casa de Cultura per 
veure el resultat dels treballs de reha-
bilitació que s’hi han dut a terme en el 
marc del projecte de recuperació del 
patrimoni “El Masnou. Terra de Mar”. 
Després de visitar l’equipament, del 

passat altres èpoques en què “el patri-
moni era vist com una càrrega”.

El conseller va estar acompanyat 
de l’alcalde del Masnou, Jaume Olive-
ras, i d’altres membres del consistori, 
com la regidora de Cultura i de Turis-
me, Neus Tallada, que el van rebre al 
principi de la seva visita a la sala de 
plens de l’Ajuntament. Allà, el conse-
ller va signar al llibre d’honor i l’alcal-
de va agrair la seva estada a la vila, 
que no va ser possible el 29 de març, 
quan es va reobrir la Casa de Cultura. 
Oliveras també va valorar molt posi-
tivament la col·laboració amb la Ge-
neralitat, perquè “no només ha donat 
un suport important per als projectes 
de patrimoni, sinó que també ens ha 
ajudat a desenvolupar projectes d’arts 
escèniques, com la programació de 
l’Espai Escènic Ca n’Humet”. Per la 
seva banda, el conseller va assegurar 
que si ens trobem en un moment en 
què “tots els indicadors de consum 
cultural, per primera vegada després 
de 4 anys, estan en positiu” és perquè 
malgrat els efectes negatius de la crisi, 
els creadors i la gent amb talent “han 
seguit treballant”, i perquè “el món as-
sociatiu ha crescut i ha estat un factor 
important de cohesió” i “també per-
què els ajuntaments han fet un treball 
important per seguir promovent la 
cultura”.

Per acabar, Mascarell va fer re-
ferència a la necessitat d’una llei de 
mecenatge cultural on s’incloguin 
iniciatives com la desgravació fiscal 
del consum cultural. Acompanyat de 
l’alcalde i altres membres de l’Equip 
de Govern, el conseller també va 
visitar altres punts de la ciutat, com 
el teatre del Casino, on va conèixer 
de primera mà l’estat de l’estudi que 
realitza l’Ajuntament per a una possi-
ble rehabilitació, i l’Espai d’Art Cinètic 
Jordi Pericot. 

qual va afirmar que “mai no havia vist 
una casa d’aquestes característiques 
amb una estructura com aquesta. És 
insòlita, celebro que se li pugui donar 
ús”, el conseller va departir amb els 
membres del Consell Municipal de 
Patrimoni Cultural. En resposta a una 
intervenció de l’artista i excatedràtic 
de Comunicació Jordi Pericot, que 
reclamava atenció al patrimoni cul-
tural antic “però també al patrimoni 
actual, ja que al Masnou s’estan fent 
moltes coses interessants”, Mascarell 
va afirmar que “el nostre país és capaç 
de reivindicar el patrimoni, però amb 
consciència del futur”, i que ja han 

S

El conseller visita la Casa de Cultura i altres equipaments culturals de la vila

Mascarell, Oliveras i Tallada durant la visita al teatre del Casino del Masnou.
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ferran mascarell: 
“el masnou és un exemple de gestió 
conjunta de la cultura i el turisme”

  MECENATGE        

Mascarell va 
parlar de la 
necessitat 
d’una llei de 
mecenatge 
cultural
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S’aposta per estar
present a les 
principals xarxes, 
amb l’etiqueta 
#elMasnou

la vila és present a les 
principals xarxes socials
L’Ajuntament vol acostar-se a la ciutadania i promoure la participació per 
aconseguir una administració més propera i una població que prengui part 
als temes importants de la gestió de la vila

#elMasnou
És el nom del municipi i l’etiqueta 
principal. És una etiqueta que es 
fa entre tots els qui la utilitzen i, 
per tant, es demana a la ciutada-
nia que participi i en faci ús i que 
ajudi a potenciar-la utilitzant-la 
de forma correcta en tots els seus 
comentaris.

mb la voluntat que l’Ad-
ministració sigui més a 
prop dels masnovins i 
masnovines, i aprofitant 

tots els canals possibles, l’Ajunta-
ment del Masnou ha apostat per 

a una gestió professional de les xar-
xes socials. En total, el consistori és 
present a Facebook, Twitter, You-
tube, Instagram i LinkedIn, i el seu 
nombre de seguidors experimenta 
un creixement dia rere dia.

Vistes com una eina interactiva que 
ajuda a difondre tota la informació 
relacionada amb l’administració alho-
ra que promouen la participació i la 
complicitat de la societat en la gestió 
i presa de decisions, les xarxes socials 
del consistori segueixen una estratè-
gia digital basada en la participació, 
la transparència, el rigor, l’objectivitat, 
la col·laboració ciutadana i la coadmi-
nistració. 

D’una banda, les xarxes Facebook, 
Twitter i LinkedIn s’han considerat 
xarxes socials actives i, en canvi, You-
tube i Instagram com a xarxes repo-
sitori, on es penjaran vídeos i imatges 
com si es tractés d’una biblioteca. Els 
usuaris d’Instagram ja poden penjar 
les seves fotos del poble amb l’etique-
ta #elMasnou i fer així un gran àlbum 
entre tots els col·laboradors. 

FACEBOOK  
www.facebook.com/elmasnou.cat

TWITTER (#elMasnou) 
www.twitter.com/elmasnou_cat

YOUTUBE  
www.youtube.com/elmasnou.cat*

INSTAGRAM (#elMasnou)  
www.instagram.com/elmasnou.cat

LINKEDIN 
www.linkedin.com/company/ajuntament-del-masnou

www.elmasnou.cat               *URL en tràmit



10 EL MASNOU VIU    SETEMBRE 2015

El Pla preveu diversos processos 
participatius entre la primavera 
i l’estiu del 2016
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L’elaboració del Pla té cinc fases i, actualment , 
el Masnou es troba en la fase de recollida d’infor-
mació i de realització del treball de camp. 

l’ajuntament 
revisa el Pla 
de mobilitat 
Urbana 
i sostenible

MoBILITaT
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Ajuntament del Masnou ha 
iniciat la revisió del Pla de 
Mobilitat Urbana i Sosteni-
ble (PMUS) aprovat al 2006, 

en compliment de la Llei de mobi-
litat que va entrar en vigor al 2003. 
Aquesta normativa pretén integrar 
les polítiques de creixement urbà i 
econòmic amb les de mobilitat do-
nant prioritat al transport públic i als 
sistemes eficients de transport, és 
a dir, potenciant la intermodalitat, 
ajustant els sistemes de transport a 
la demanda en zones de baixa den-
sitat de població, disminuint la con-
gestió de les zones urbanes, aug-
mentant la seguretat viària i reduint 
la congestió i la contaminació.  

Els plans de mobilitat són una 
eina essencial per a la planificació 
de la ciutat a partir dels eixos que es 
marquen a la Llei i que es concreten 
en uns objectius força transversals: 
millora de la qualitat de l’espai pú-
blic, millora de la seguretat viària i 
una optimització dels serveis i infra-
estructures del transport.

L’elaboració del PMUS es divideix 
en cinc fases. Actualment, el Masnou 
es troba en la fase de recollida d’in-
formació i de realització del treball 
de camp; és a dir, s’estan recollint 
indicadors i mesures sobre el trànsit, 
la utilització del transport públic, els 
desplaçaments a l’interior del munici-
pi, etc. Durant el mes de maig, s’han 
realitzat enquestes telefòniques que 
han demostrat els hàbits de la ciuta-
dania en el moment de desplaçar-se 
per l’interior de la vila i també a fora. 

Un cop s’obtinguin totes aquestes 
dades i se n’hagi obtingut una diag-
nosi, serà el moment de treballar per 
arribar a aconseguir un Pla d’Acció 
que estableixi les línies d’actuació 
per aconseguir incrementar les zones 
per a vianants, pacificar el trànsit pels 
carrers de trànsit veïnal (limitar a 30 
km/h la velocitat dels vehicles), regu-
lar l’aparcament i millorar l’eficiència 
i competitivitat del transport públic. 
Per concretar quines seran les accions 
a dur a terme, el PMUS preveu diver-
sos processos participatius perquè la 
població manifesti les seves neces-
sitats, les seves problemàtiques i les 
seves idees per millorar l’espai urbà. 
Segons les previsions, els processos 
participatius es duran a terme entre 
la primavera i l’estiu del 2016. Així, a 
la tardor del proper any ja es podria 
disposar del document definitiu que 
fixa el Pla de Mobilitat Urbana.  

L’

Quim 
fàbregas
Regidor de Mobilitat 
i Via Pública

El Pla de Mobilitat Urbana és un 
instrument que ens ha de servir 
per definir com volem moure’ns 
per dins del nostre municipi. 
Aquest Pla determinarà quins car-
rers han de ser bàsicament per a la 
mobilitat dels vianants i quins han 
de formar part de la xarxa viària 
principal. És necessari que totes 
les persones preocupades per la 
mobilitat i la sostenibilitat al Mas-
nou aportin les seves propostes en 
els processos participatius que es 
posaran en marxa.  

escenari actual
Les 22.742 persones censades al Masnou al desembre de 2014 realitzen diàriament al voltant de 
72.000 desplaçaments, que suposen una mitjana de 4 desplaçaments al dia per persona (incloent 
anada i tornada).
El 58 % dels desplaçaments diaris es realitzen dins del municipi. La major part són en modes 
no motoritzats (66 % a peu i 1 % amb bicicleta). El 32 % es realitza en vehicle privat i un 1 %, en 
transport públic.
Un 36 % dels desplaçaments diaris els realitzen els residents cap a fora del municipi, principalment 
per motius laborals. Els municipis amb major connexió són Barcelona (36,4 %), Badalona (13,9 %), 
Mataró(9,2 %), Alella (7,7 %) i Teià (6,65 %).
Els desplaçaments de connexió es realitzen majoritàriament en vehicle privat (un 75 % en dia 
feiner), i transport públic (23 %). El 2 % es fan en modes no motoritzats.
Finalment, hi ha un 6 % de desplaçaments que els residents al Masnou realitzen externament al 
municipi. Són etapes dels seus desplaçaments que es realitzen dins d’altres municipis. 

objectius del PmUs
• Millorar la qualitat de l’espai públic.
• Millorar la seguretat viària.
• Optimitzar els serveis i infraestructures del transport.  
• Racionalitzar el consum d’energia.
• Reduir la contaminació atmosfèrica. 

estratègies per millorar 
l’espai urbà
• Incrementar les zones per a vianants per millorar
   l’activitat comercial i social.
• Pacificar el trànsit pels carrers de trànsit veïnal. 
   Limitar la velocitat a 30 km/h.
• Regular l’aparcament.
• Millorar l’eficiència i competitivitat del transport
   públic.

La major part dels desplaçaments que es realitzen dins del municipi són a peu. 
RAMON BOADELLA
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el masnou vol 
ser municipi 
acollidor de 
refugiats sirians
L’Ajuntament ha creat l’adreça de correu 
‘elmasnouacull@elmasnou.cat’ per informar 
les persones interessades a col·laborar 

Ajuntament del Masnou es 
va afegir, el dijous 3 de se-
tembre, a la iniciativa pro-
moguda per l’Ajuntament 

de Barcelona de formar una xarxa 
ciutadana i d’ajuntaments disposats 
a acollir refugiats sirians. L’Equip de 
Govern fa explícit el seu suport a la 
població afectada pel conflicte bèl-
lic a Síria. Per gestionar les consultes 
i ofertes de col·laboració de la po-
blació masnovina per a l’acolliment, 
l’Ajuntament ha creat l’adreça de 
correu electrònic elmasnouacull@
elmasnou.cat. Aquesta via de comu-
nicació es mantindrà des de la Regi-
doria de Solidaritat i Cooperació. 
L’Ajuntament del Masnou ha anun-
ciat que també organitzarà una tro-
bada amb les entitats masnovines 
del sector per tal d’organitzar l’aju-
da amb els desplaçats des de Síria. 
El Consell Municipal de Benestar 
Social es reunirà per abordar aquest 
tema el dijous 17 de setembre. Tam-
bé s’ha penjat una pancarta a l’edi-
fici de l’Ajuntament per fer explícit 
el suport institucional a la població 
refugiada de Síria.
L’alcalde del Masnou, Jaume Olive-
ras, ha agraït les mostres de suport 
rebudes, però també ha recordat 
que el procés d’acolliment és llarg i 
que el més urgent ara per ara és “as-
segurar l’ajuda a aquesta població 
en els seus trajectes de desplaça-
ment cap a Europa”. En aquest sentit, 
l’Ajuntament està estudiant maneres 

L’ de col·laborar amb la població de Sí-
ria, directament al seu país, sobre el 
terreny. Oliveras també ha recordat 
que l’acolliment “és un acte que re-
quereix molta responsabilitat, ja que 
caldrà prendre mesures en àmbits 
com l’habitatge, l’ensenyament, la 
salut i l’assessoria jurídica”. 

noemí 
condeminas  
Regidora d’Acció 
Social

Milions de persones pateixen els 
efectes del cada vegada més intens 
conflicte que es desenvolupa a Síria 
i gran part de l’Iraq. Més de quatre 
anys de guerra estan deixant pro-
fundes cicatrius i es pateixen situaci-
ons extremes dins de Síria: pobresa, 
desplaçament i estat de setge.

La comunitat internacional ha 
de reaccionar, i des de cada casa i 
cada poble podem fer esforços per 
minimitzar l’impacte de la crisi hu-
manitària. Per aquest motiu, des de 
la Regidoria d’Acció Social hem tre-
ballat perquè el Masnou esdevingui 
municipi acollidor i puguem ajudar 
en la mesura del possible a pal·liar 
aquest drama sense precedents. 
Junts podem ajudar a canviar el fu-
tur dels qui més ho necessiten.
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Josep Pujal
Guanyador del tercer premi 
d’emprenedoria Jove

Com valores l’existència d’aquest 
Premi?
L’existència del Premi, juntament 
amb els tallers d’emprenedoria or-
ganitzats per la Casa del Marqués, 
són útils per incentivar que futurs 
emprenedors facin l’exercici inici-
al de redactar un projecte o pla de 
negoci. 

En què creus que t’ajudarà ser-ne 
el guanyador?
El Premi ens ajudarà, principalment, 
a millorar carències que tenim a la 
nostra empresa. Una idea que te-
nim és la de millorar els processos 
de comunicació i màrqueting per 
tal de poder explicar millor als cli-
ents a què ens dediquem, així que 
buscarem alguna empresa de la vila 
perquè ens doni un cop de mà.

Què milloraries d’aquest premi? 
Hi trobes a faltar alguna cosa?
Entenc que es vulgui fomentar l’es-
perit d’emprenedoria en la gent 
jove, però crec que seria conveni-
ent crear un altre premi simultani 
per a emprenedors de més edat. Hi 
ha persones que han perdut la feina 
en la maduresa de la seva vida pro-
fessional i a les quals caldria també 
donar un cop de mà.

Animaries altres joves a crear la 
seva empresa? I a presentar-se al 
premi?
Animo a tothom que tingui una 
bona idea, que almenys ho inten-
ti, a creure en si mateix i a no tenir 
por al fracàs. A banda d’animar els 
joves a presentar-se al premi, animo 
a fer l’exercici de discutir la seva idea 
amb amics, familiars, amb tècnics 
d’ocupació i un llarg etcètera, per 
acabar escrivint en uns fulls el què i 
el com de la seva empresa. Sempre 
apareixen sorpreses.

Josep Pujal rep el iii Premi 
d’emprenedoria @elmasnou_jove2015

enginyer Josep Pujal és el 
guanyador de la tercera 
edició dels Premis d’Em-
prenedoria @elmasnou_

jove2015. El 31 de juliol, a l’Ajunta-
ment, Pujal va rebre el guardó de 
mans de la regidora de Promoció Eco-
nòmica, Sílvia Folch, pel seu projecte 
empresarial Happycomputing, fundat 
juntament amb el seu soci, Albert Gil, 
ambdós amb una dilatada experièn-
cia en el món de la programació. El 
Premi d’Emprenedoria estableix una 
única categoria de participació: el 
Premi Emprenedor o Emprenedora 
Jove 2015, dotat amb un import eco-
nòmic de 6.000 euros, que Pujal hau-
rà de destinar al projecte empresarial.

Happycomputing ofereix serveis 
de consultoria i gestió de sistemes, 
infraestructures d’alta computació 
i desenvolupament de programari 

L’ amb l’objectiu d’ajudar grups cientí-
fics en l’àmbit de la recerca. Els dos 
membres del jurat presents a l’acte, 
Jordi Bacaria, director de J3B3 Eco-
nomics i expert en desenvolupament 
econòmic i emprenedoria, i Jordi Cas-
tillo, consultor d’estratègia i manage-
ment, van remarcar la qualitat del 
projecte guanyador, així com també 
la viabilitat de tots els projectes pre-
sentats en aquesta edició. El tercer 
membre del jurat, Ferran Peiró, tèc-
nic del Servei de Teixit Productiu de 
la Diputació de Barcelona, va excusar 
la seva presència.

El guanyador, acompanyat pel 
seu soci, va agrair a l’organització 
l’atorgament del premi i va remar-
car la gran utilitat dels tallers per 
emprendre que l’Ajuntament va 
posar a disposició dels participants 
d’aquesta edició. 

Participació: Aquest premi, que assoleix la tercera edició, té l’objectiu d’incentivar 
l’esperit emprenedor entre el jovent de la vila. Enguany hi han participat, a més del guanyador, 
tres emprenedors masnovins: Oriol Lugo, amb un projecte dins l’àmbit dels serveis sanitaris; Paula 
Giovagnoli, amb una iniciativa per donar servei integral de nutrició i preparació física, i Judit Mar-
tínez, amb un projecte de comercialització de productes tèxtils de disseny propi.
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El guanyador i el seu soci –al centre–, amb la regidora de Promoció Econòmica i membres del jurat.

  VIABILITAT       

El jurat va 
remarcar la vi-
abilitat de tots 
els projectes 
presentats a 
aquesta edició



14 EL MASNOU VIU    SETEMBRE 2015

CoMUnITaT

el casal de cal ros de les cabres ja disposa 
d’una pèrgola a l’exterior del centre
El nou espai permetrà dur a terme les activitats del centre en millors condicions

l Casal d’Avis de Cal Ros de 
les Cabres ja disposa d’una 
pèrgola a l’exterior del cen-
tre que permetrà realitzar les 

activitats habituals en millors condici-
ons. Com que l’edifici, que és seu de 
l’entitat, es troba a l’antic jaciment ar-
queològic i no es pot ampliar, i davant 
la necessitat detectada de disposar de 
més espai es va optar per cobrir una 
part del jardí amb una pèrgola, on es 
podran dur a terme activitats festives, 
culturals o esportives. La regidora de 
Gent Gran, Noemí Condeminas, ha 
afirmat que “és una actuació que era 
necessària i que volíem fer-la des de fa 

E

molt de temps. Les persones usuàries 
del Casal s’ho mereixen, i per això és 
una satisfacció que ja sigui una reali-

tat”. La pèrgola es va inaugurar la nit 
del 10 de setembre, en el marc de la 
celebració de la Diada.  
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La pèrgola es va 
inaugurar l’11 de 
setembre.

www.elmasnou.cat

Us convidem a seguir les noves xarxes socials de l’Ajuntament del Masnou. Un nou servei 
que ajuda a estar al dia de tot el que passa al municipi i que vol aconseguir la participació
i la proximitat de tota la ciutadania.

NOVES XARXES 
SOCIALS

El Masnou es viu a:

elmasnou.cat
FACEBOOK  
www.facebook.com/elmasnou.cat

TWITTER (#elMasnou) 
www.twitter.com/elmasnou_cat

YOUTUBE  
www.youtube.com/elmasnou.cat*

INSTAGRAM (#elMasnou)  
www.instagram.com/elmasnou.cat

LINKEDIN 
www.linkedin.com/company/ajuntament-del-masnou

*URL en tràmit
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ntre el 4 i el 25 d’octubre es 
durà a terme la campanya 
“Les entitats, font de salut”, 
promoguda per l’Ajunta-

ment i el Centre de Salut Mental, 
amb la col·laboració dels centres 
d’atenció primària del Masnou i 
les entitats del municipi. L’objectiu 
principal de la campanya és incidir 
i difondre els beneficis per a la salut 
que l’associacionisme i el fet de 
pertànyer a una entitat poden tenir 
per a les persones. En aquest sentit, 
s’ha començat a treballar amb la 
Subdirecció General de Drogode-
pendències de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya de la Genera-
litat per implementar el Programa 

de Prescripció Social. Amb aquest 
programa es vol millorar el benes-
tar psicològic de les persones amb 
risc de patir algun trastorn mental, 
com per exemple depressions o 
ansietat, mitjançant la prescripció 
per part dels CAP de la participació 
d’aquestes persones en activitats 
col·lectives com les organitzades per 
les entitats. D’aquesta manera es 
desenvolupen recursos socials i psi-
cològics que proporcionen un reforç 
positiu que els ajuda a mantenir un 
estil de vida actiu i saludable, i pre-
veu l’aparició de trastorns mentals.

Per fer evident com les entitats 
treballen per al benestar psicolò-
gic de la població, entre el 4 i el 25 

d’octubre es duran a terme diferents 
activitats, com ara tallers (de con-
trol de les emocions, de teatre, de 
cuina, de sevillanes), exhibicions 
(amb animals, esportives, cantates...) 
i xerrades. L’Ajuntament aviat farà 
públiques les activitats que inclourà 
la campanya, que començarà coin-
cidint amb la Diada de Salut Mental 
d’Esquima i finalitzarà el 25 d’octu-
bre amb la celebració de la Jornada 
d’Entitats. Per primera vegada, la 
trobada girarà al voltant d’un tema 
concret i totes les entitats que hi 
participin faran les seves contribu-
cions als objectius generals. La Jor-
nada es farà a Ca n’Humet i als seus 
voltants. 

E

Durant el mes d’octubre es desenvoluparà una campanya conjuntament 
amb el CAP per promoure la salut mental 

l’associacionisme ajuda a tenir 
una població més sana
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Anualment, es dedica la Jornada d’Entitats a conèixer el teixit associatiu del municipi.

dr. 
Guillem 
Homet

Director mèdic del Centre 
de Salut Mental d’adults 
del Maresme Sud

Pertànyer a una associació ciutada-
na és comptar amb un important 
factor de protecció per a la salut 
mental. La vida ens genera alguns 
patiments, a vegades molt forts, 
però també ens proporciona sa-
tisfaccions. Tant per enfrontar-se 
als patiments com per gaudir de 
les satisfaccions és important te-
nir una salut mental equilibrada, 
amb un bon contacte amb les 
persones i amb l’entorn. Això ho 
pot proporcionar l’associacionis-
me i es pot dir que les associaci-
ons ciutadanes són font de salut. 

  MENYS 
  MEDICACIÓ       

La participació 
en activitats 
ciutadanes pot 
suposar una 
bona alternati-
va a la medi-
cació contra la 
depressió
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l’itinerari “el masnou. 
Terra de mar” ja està 
a punt per gaudir 
del patrimoni local
Una visita guiada institucional i un concert al parc del Llac, el proper 3 d’octubre, 
posaran el punt de cloenda als treballs de rehabilitació i recuperació 
del patrimoni cultural de la vila

aCTUaLITaT

El parc del Llac, que va ordenar construir a principi del segle passat Romà Fabra, marquès del Masnou, com a espai d’esbarjo de la seva residència, ha estat 
la darrera intervenció d’aquest projecte.

RAMON BARRAGAN
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mb una celebració que 
inclourà una visita guiada 
institucional, teatre, mú-
sica i parlaments, es vol 

celebrar, el 3 d’octubre, la finalitza-
ció dels treballs de rehabilitació i 
recuperació del patrimoni local que 
s’han dut a terme sota el paraigua 
del projecte “El Masnou. Terra de 
Mar”. El resultat és un itinerari que 
recorre el municipi d’un extrem a 
l’altre i remarca el valor artístic, ar-
quitectònic o històric de 30 indrets. 
Hi destaquen, per sobre dels altres, 
els tres llocs més especials que han 
estat recuperats: la mina d’aigua de 
la plaça d’Ocata, el parc del Llac i la 
Casa de Cultura. 

La mina es va obrir al públic al 
mes de novembre de 2013, amb 
una gran resposta, i un diumenge 
al mes s’hi fan visites guiades per a 
les quals cal reservar l’entrada amb 
anticipació per assegurar-se l’assis-
tència. La Casa de Cultura va reobrir 
al mes de març, també amb gran 
expectació. Ara hi acull l’Oficina 
de Turisme, la Pinacoteca, una sala 
d’exposicions i una maqueta del 
Masnou del segle XIX, que també 
és molt celebrada pels visitants. 
L’últim espai que s’ha recuperat ha 
estat el parc del Llac, que mostrarà 
el seu nou aspecte millorat el pro-
per 3 d’octubre, quan serà l’escenari 
de l’actuació d’un quartet de corda. 
Aquesta serà només una de les 
activitats previstes per celebrar la 
cloenda oficial de l’itinerari. Des de 
les 18 h, es farà una visita guiada 
oberta a la ciutadania (per confir-
mar assistència cal trucar al telèfon 
93 557 18 30 o bé enviar un correu 

electrònic a l’adreça museu.nauti-
ca@elmasnou.cat), que comptarà 
amb la presència de les autoritats. 
Un cop al parc del Llac, continuarà 
la visita, però en aquest cas teatra-
litzada, fins al moment en què s’ex-
plicaran els treballs que s’han dut 
a terme, una explicació que anirà a 
càrrec del periodista Enric Calpena 
i que es completarà amb els parla-
ments oficials. 

L’itinerari “El Masnou. Terra de 
Mar” s’ha dut a terme amb un pres-
supost global de 640.000 euros. La 
meitat s’ha pogut afrontar gràcies a 
la subvenció rebuda dels fons euro-
peus FEDER al 2013, per un total de 
320.500 euros. La Diputació de Bar-
celona hi va aportar 189.000 euros 
i la resta eren diners que ja havien 
estat imputats a les obres previstes 
a la Casa de Cultura, després que 
greus problemes a la teulada hi fes-
sin urgent una intervenció. 

a

El quart diumenge de cada mes s’orga-
nitzen visites guiades per l’itinerari, les 
persones interessades a assistir-hi s’han 
d’inscriure trucant al telèfon 93 557 18 
30 o bé enviant un correu electrònic a 
l’adreça museu.nautica@elmasnou.cat.

neus Tallada 
Regidora de Cultura
i Turisme

Després de molts recursos dedicats a do-
nar-li forma i després dels esforços per-
sonals i econòmics invertits en aquest 
projecte, podem celebrar-ho amb un 
acte de cloenda i posar en escena la re-
cuperació del patrimoni local que, unit 
a la promoció turística de la vila, fa que 
fem les primeres passes per situar-nos a 
la comarca com a referent i “exemple de 
gestió conjunta de la cultura i el turisme”.RAMON BARRAGAN
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Durant la reobertura de la Casa de Cultura es van fer visites teatralitzades a la finca. 

  PROTAGONISTES       

La mina d’ai-
gua, la Casa de 
Cultura i el parc 
del Llac són els 
tres lloc més es-
pecials que han 
estat recuperats 

  30 INDRETS       

L’itinerari recor-
re una trentena 
de punts del 
municipi remar-
cant-ne el valor 
artístic, històric 
o arquitectònic

Si veniu... repetireu.

RESTAURANT

Tel.             . Plaça Espanya,  . El Masnou
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CULTURa

La sala municipal ofereix un taller gratuït per introduir-se en la il·luminació teatral

l’espai escènic portarà la reconeguda 
ballarina sol Picó i els músics masnovins 

Josep Traver i Jaume maristany

l 3 d’octubre començarà la 
nova temporada de l’Espai 
Escènic Ca n’Humet. Fins al 
mes de desembre, la sala 

municipal acollirà gairebé cada cap 
de setmana una proposta teatral, 
musical o artística diferent. Entre els 
muntatges més destacats, es troba 
l’actuació de la reconeguda ballarina 
Sol Picó, amb el seu espectacle One-
hit wonders (17 d’octubre), que recull 

els millors números de la companyia 
per celebrar els 20 anys des de la seva 
creació. Una altra proposta destacada 
és la presència dels músics masno-
vins Jaume Maristany i Josep Traver, 
acompanyats de la també mares-
menca Txell Sust (12 de desembre), 
que portaran les evocacions del jazz 
fusionat amb altres gèneres musicals.

El teatre familiar és una part de 
l’oferta de l’Espai Escènic que sempre 

obté una gran resposta per part del 
públic. Per a aquesta temporada, 
s’han programat els espectacles de la 
Companyia Jordi del Rio, L’avi Tonet 
(18 d’octubre), i de Tanaka Teatre, La 
botigueta (29 de novembre). A més a 
més, com és habitual, la creació mas-
novina torna a ser present. Les arts 
plàstiques pugen a l’escenari amb 
la xerrada-performance Neofòbia (28 
de novembre), on tres artistes de la 

E

CEDIDA

Sol Picó.

  FET AL MASNOU       

La programa-
ció inclou mol-
tes propostes 
fetes a la vila
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vila volen acostar, amb formats inno-
vadors, l’art contemporani al públic. 
Igualment, les companyies teatrals 
del municipi també hi seran presents, 
amb la comèdia musical Vivim al 
Raval, del GAT (3, 4, 9, 10 i 11 d’oc-
tubre). Per la seva banda, fruit de la 
col·laboració del Banc del Temps del 
Masnou amb altres entitats similars, 
es podrà veure la comèdia romàntica 
Casats per amor... a la pasta!, una obra 
de Lluís Coquard (22 de novembre). 
Plenament immersos en la celebració 
nadalenca, l’Associació de Dansa del 
Masnou representarà El ballet del tren-
canous (27 i 28 de desembre).

Entre les novetats relacionades 
amb les arts escèniques i responent 
a la voluntat de contribuir a la forma-

ció en aquest àmbit, del 10 al 12 de 
novembre la sala municipal ofereix 
un taller gratuït d’introducció a la 
il·luminació teatral. Les places són 
limitades i cal reservar-les a l’adreça 
electrònica cultura@elmasnou.cat.

Quant a la música, el 24 d’octubre 
se celebrarà el I Festival de Música del 
Masnou, promogut pel Cor Scandi-
cus, durant el qual s’oferirà una Gala 
Lírica i la Misa criolla del compositor 
argentí Ariel Ramírez. Per la seva ban-
da, l’entitat Ple de Swing torna a or-
ganitzar una nit de swing amb música 
en directe per al 21 de novembre.

Tots els detalls de la programa-
ció, amb els preus per a les repre-
sentacions, es poden trobar a la 
pàgina web www.elmasnou.cat. 

En paraules de la regidora de Cul-
tura, Neus Tallada, “aquesta progra-
mació ha estat pensada per donar 
continuïtat i millorar l’èxit d’anteri-
ors temporades i per donar cabuda 
a diferents espectacles, dirigits a 
tot tipus de públic i en què es dóna 
l’oportunitat a les entitats del poble 
de participar-hi, des dels més ama-
teurs fins als més professionals en 
música, dansa i teatre”.

Els preus de les entrades oscil·len 
entre els 3 euros per als espectacles 
del teatre familiar i els 10 euros dels 
espectacles per a adults. Les entrades 
es poden adquirir de manera antici-
pada al portal comercial www.quedat.
cat, o bé dues hores abans de l’espec-
tacle, a taquilla. 

Tots els detalls de la programació així com els preus de les entrades es poden trobar a la pàgina web municipal.

  PROGRAMACIÓ        

La nova tempo-
rada acollirà 
gairebé cada 
cap de setma-
na una propos-
ta teatral, mu-
sical o artística 
diferent

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.
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Carrer Roger de Flor, 43

Carrer Francesc macià, 2

Menú TAPeS 
dijous nit / menú curt 12 € / menú llarg 18 €

Menú Burger 
& ginTònic O cerVeSA ArTeSAnA

dilluns i dimarts nit / Clàssic 16 €

Especialitat en arrossos i pollastres al forn. 
Menjar per emportar-se. Vins i caves. Càtering
Menú take away diari (6,60€) i diumenge (15,50€)

Esmorzars, dolços, salats i de forquilla

Telèfon 93 555 01 88
www.restauranteorfila.es

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

Av. de Joan XXIII, 46
08320 El Masnou
Tel. 93 555 52 08
www.pledepasta.com

HORARI:
De dimarts a divendres 
de 8.30 a 15 h i de 17 a 20 h.
Dissabte i dilluns de 8.30 a 15 h

HORARI 
D’ESTIU 
De dimarts a divendres
de 8.30 a 15 h 

Dissabte i dilluns
de 8.30 a 15 h 

Menú a 5,50€ 
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activitats dirigides 
per a persones adultes
Al gimnàs de l’escola Rosa Sensat

AERÒBIC Dilluns i dimecres, de 
20.30 a 21.30 h 
BODY TONO Dimarts i dijous, de 
19.15 a 20.15 h 
PILATES tarda Dilluns i dimecres, 
de 19.15 a 20.15 h 
PILATES vespre Dimarts i dijous, 
de 20.15 a 21.15 h

activitats aquàtiques 
per a tothom
A la piscina del Complex 
Esportiu

• PeR A ADults (50 min)

NATACIÓ PER A ADULTS
Dimarts i dijous, a les 8 h
Dilluns i dimecres, a les 9 h
Dimarts i dijous, a les 10 h
Dimecres i divendres, a les 10 h 
(tecnificació)
Dilluns i dimecres, a les 15 h 
(tecnificació)
Dimarts i dijous, a les 16 h
Dilluns i dimecres, a les 20.45 h 
(tecnificació)

Dimarts i dijous, a les 20.45 h 
(iniciació)

NATACIÓ TERAPÈUTICA
Dimarts i dijous, a les 9 h

AIGUAGIM
Dilluns, dimecres i divendres, 
a les 11 h
Dilluns, dimecres i divendres, 
a les 16 h
Dimarts i dijous, a les 16h

AIGUAGIM INTENS 
Dimarts i dijous, a les 11h

ACTIVITAT AQUÀTICA PER 
A EMBARASSADES
Dimecres, a les 10 h
Divendres, a les 11 h
Dilluns, a les 12 h
Dimarts, a les 15 h
Dimarts, a les 20.15 h
Dijous, a les 20.15 h

AIGUAGIM SUAU (GENT 
GRAN)
Dimecres i divendres, a les 9 h
Dimarts i dijous, a les 10 h
Dilluns i dijous, a les 12 h
Dimarts i divendres, a les 12 h
Dimarts i dijous, a les 16 h

• PeR A iNfANts

NATACIÓ EXTRAESCOLAR PER A 
AMPA (50 min)
De dilluns a divendres, a les 
17.25 h 

NATACIÓ EXTRAESCOLAR 
INFANTIL, PER A NENS I NENES 
A PARTIR DE 2 ANYS (50 min)
De dilluns a divendres, a les 
18.25 h
Dissabtes, a les 9 h, 10 h i 11 h

NATACIÓ PREINFANTIL, PER A 
NENS I NENES DE 2 A 3 ANYS 
(50 min)
Dilluns, a les 9 h
Dimarts, a les 16 h
Dimecres, a les 10 h
Dissabte, a les 11.50 h

PISCINA PER A NADONS (45 min)
Dilluns, dimecres i divendres, a 
les 16 h
Dimarts, a les 10 h
Dimecres, a les 10 h
Dimarts i dijous, a les 19.25 h
Divendres, a les 10 h
Dissabtes, a les 11 h (de 5 a 12 
mesos)
Dissabtes, a les 11.50 h (de 13 a 
24 mesos)

Aeròbic, Pilates, body tono i activitats aquàtiques, la principal oferta 
de l’equipament pensada per a tots els públics

ESPoRTS

comença la temporada al complex 
esportiu municipal

es activitats esportives 
organitzades des de la Re-
gidoria d’Esports per al curs 
2015-2016 engloben tant 

les activitats aquàtiques per a tots 
els públics a la piscina municipal del 
Complex Esportiu com les activitats 
dirigides per a persones adultes al 
gimnàs de l’escola Rosa Sensat. 

Les activitats dirigides per a per-
sones adultes que es faran al llarg 
del curs inclouen disciplines com 
aeròbic, Pilates i body tono. 

Pel que fa a les activitats aquà-
tiques de la piscina del Complex, 
hi haurà classes de natació per a 
adults, natació terapèutica, aigua-
gim, activitat aquàtica per a emba-
rassades, cursets extraescolars de 
natació per a infants i piscina per a 
nadons, entre altres. 
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oberta la piscina 
del complex esportiu 
després de l’incendi 
de les calderes 
La piscina del Complex Esportiu 
Municipal va tornar a l’activitat 
dimarts 8 de setembre després 
que es reparessin alguns dels pro-
blemes causats per l’incendi de les 
calderes del dissabte 29 d’agost. 
Com que els danys patits a la cal-
dera són importants i no s’han re-
parat totalment, en el moment de 
tancar aquesta edició l’aigua de les 
dutxes era freda. En canvi, l’aigua 
de la piscina, com que s’alimenta 
d’un circuit de calefacció diferent 
al que es va malmetre, estava en 
òptimes condicions. L’Ajuntament 
continua treballant per reparar la 
totalitat dels danys causats pel foc.

Més informació: Complex Esportiu Municipal 
Carrer de la Ciutat de Sant Sebastià, 14 - Tel. 93 557 18 60  -  esports@elmasnou.cat
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EnTREVISTa

Josep Traver
Guitarrista
Com a guitarrista acompanya artistes i 
companyies tan reconegudes i presti-
gioses com Dagoll Dagom o Joan Isaac. 
També ha viscut molt de prop l’aparició 
i explosió del fenomen Andrea Motis, 
amb qui comparteix escenari sovint. 
Tot això és el resultat d’una dedicació 
a la guitarra que va començar quan era 
un nen i que no ha deixat de desenvo-
lupar a la recerca de manifestacions 
noves. Josep Traver (Barcelona, 1968)
assegura que l’ensenyament de la 
música li agrada tant com el directe, 
són maneres diverses de compartir una 
passió que s’encomana en parlar amb 
ell. Actuarà amb el saxofonista Jaume 
Maristany, el 12 de desembre, a l’Espai 
Escènic Ca n’Humet

Va començar a tocar la guitarra 
amb 8 anys. Quan va tenir clar 
que volia fer de la música la seva 
professió?
Des de ben petit el so de la guitarra 
em fascinava, quan encara no sabia 
ni escriure vaig demanar als Reis 

Josep Traver ha ac-
tuat diversos cops 
a l’Espai Escènic Ca 
n’Humet.

una guitarra de hippie, ni tan sols 
sabia que era una guitarra elèctrica! 
Però el seu so i les seves formes ja 
em va captivar. Als 8 anys vaig co-
mençar a fer classes extraescolars 
amb la professora Carmen Amo i, 
poc després, ja vam començar a 

muntar grups tocant temes dels 
Beatles i de Tequila. Quan vaig aca-
bar l’institut vaig anar a estudiar 
a l’Escola de Música Moderna de 
Badalona (EMMB), on vaig rebre 
una formació excel·lent de la mà 
dels professors de guitarra Quique 

GERARD POCH

anUnCIa’T a ‘EL MaSnoU VIU’

Informació 
municipal 
i ciutadana   VIU

EL MaSnoU 

Tel. 669 729 687 · viupublicitat@jpuig.cat

Instal·lacions d’electricitat, aigua, gas, 
calefacció, energies alternatives i 
ESTUDIS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Passeig de Joan Carles I, 12
08320 El Masnou (BCN)

m/ 616 272 047
      670 559 744

emescofet@gmail.com
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Soriano i Ramon Montoliu. Quan 
vaig acabar em van oferir feina de 
professor a la mateixa EMMB i, amb 
24 anys, ja vaig tenir clar que volia 
treballar com a músic. 

Com va començar la seva relació 
amb el jazz? 
Quan comences a estudiar a un ni-
vell més professional de seguida et 
familiaritzes amb les escales, acords 
i repertori relacionat amb el jazz. He 
tocat i estudiat estils com el country, 
bluegrass, funky, jazz manouche, etc. 
I per a mi el jazz és un concepte, una 
manera d’aproximar-te a la música, 
on la melodia, l’harmonia i el ritme 
sempre poden ser tocats de manera 
diferent, ja que la improvisació és 
una part fonamental del jazz. Per 
improvisar necessites tenir molts 
recursos, la ment desperta per ex-
perimentar i atenta al que et mani el 
cor. Improvisar no és fàcil, però quan 
surt bé pots crear solos i acompa-
nyaments únics interactuant amb els 
altres músics, això és el que busco.

I amb la guitarra clàssica?
Tinc el títol de professor de guitarra 
clàssica, que vaig cursar amb Vicenç 
Mayol al Conservatori Professional 
de Badalona. M’ha donat molta base 
tècnica per tocar amb els dits i per 
treure so a la guitarra.

Com ha estat l’experiència de po-
sar música a un clàssic del cine-
ma com El cuirassat Potemkin?
Va ser una experiència fantàstica, 
una banda sonora a temps real amb 
en Charlie Fibla. Ell disparava efectes 
i creava ritmes amb els seus aparells 

Has de tenir 
molts re-
cursos per 
improvisar 
i has d’estar 
atent al que 
mani el cor

Tocar al 
Masnou és 
especial, 
sempre 
fa il·lusió 
retrobar-se 
amb gent 
per la qual 
tens estima

electrònics i jo tocava guitarres 
acústiques i elèctriques sintetitza-
des. La pel·lícula és molt dramàtica, 
amb un contingut social potent. 
Imaginar i crear la música va ser 
molt interessant.

Quin dels seus concerts recorda 
com a més especial?
Quan vam estar a Brasil amb l’An-
drea Motis i en Joan Chamorro 
tocant una bossa nova que es diu 
Chega de Saudade. Allà tothom es 
coneixia la lletra i tot el públic la va 
començar a cantar amb nosaltres, 
la música va passar de l’escenari a la 
platea, va ser màgic.

Quins músics li interessen més 
(actuals o del passat)?
En tinc un munt, del passat m’inte-
ressen Django Reinhardt, Charlie 
Christian, Wes Montgomery, Jimi 
Hendrix... Actualment m’agraden 
molt Peter Bernstein, Kenny Burrell, 
John Scofield i Bill Frisell. 

Com es complementen la tasca 
docent amb la seva trajectòria 
musical? 
M’agrada canviar de registre, i així 
com els concerts implica tocar en 
directe, risc, viatges, assajos, etc. 
L’ensenyança comporta estabilitat, 
un horari, escriure, llegir material 
didàctic, etc. Per mi es complemen-
ten perfectament ja que m’agraden 
fer ambdues activitats i perquè son 
molt diferents. Si algú vol veure al-
guns vídeos didàctics i publicacions 
relacionades amb l’ensenyança el 
convido a visitar la meva web www.
joseptraver.com.

Quins objectius es marca per al 
futur més proper?
Seguir aprenent i gaudir al màxim 
tocant i ensenyant.

Quina relació manté amb el Mas-
nou?
Al Masnou hi vaig viure fins als vint 
anys i tinc tots els records d’infàn-
cia i joventut, hi tinc molts amics i 
familiars. Vaig començar a l’escola 
tocant amb en Daniel Pérez, Manel 
Pujol, Vicenç Miravet, Jordi Rojals... 
I més tard a l’institut amb en Jordi 
Pascual i Ramon Serra. 

Són especials els concerts al 
Masnou? S’estableix una relació 
especial amb el públic?
Amb en Jaume Maristany, saxofo-
nista i flautista, estem preparant 
un concert pel 12 de desembre 
a l’Espai Escènic Ca n’Humet, és 
el segon encàrrec que ens fan 
des de l’Ajuntament i estem molt 
agraïts perquè tenim carta blanca 
per fer el que vulguem. Aquest 
cop comptarem amb la cantant 
Txell Sust i amb els músics que ens 
acompanyen sempre: Tito Bus-
quets, Arrigo Tomassi, Esteve Pi i 
Pere Loewe.

Tocar al Masnou per mi és espe-
cial, tornar és una alegria, sempre 
fa il·lusió retrobar-se amb gent per 
la qui li tens estima, la rebuda és 
molt bona i a cada concert mirem 
de tornar la bona energia que ens 
transmet la gent. Penso que la gent 
també veu que ho fem amb ganes 
i que ens esforcem per oferir un es-
pectacle que sigui especial per tots 
plegats.  

GERARD POCH

MIREM 
PER TU!!!

Busques varietat i qualitat en la carn?
A la nostra carnisseria trobaràs carn i elaborats 

de vedella, xai, bou, porc i poltre.

mERCAT mUNICIPAL. Parades 26 i 40 
Tel. 93 540 11 37 · carnsyolanda@hotmail.com

MercaT Municipal. parades 27 i 28
Tel. 93 540 74 99 - ecofruitmasnou@gmail.com

a ecoFruit oferim fruita i verdura, bolets, 
germinats i productes de rebost. 

Vetllem perquè l’origen de tots els nostres 
productes sigui de producció ecològica certificada.

TOT PROdUCTES
ECOLÒGICS

ELABORACIó 
PRÒPIA

SERVEI A 
DOMICILI
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PaRTICIPaCIÓ CIUTaDana

Imatges del record

Vista del tram del carrer de Barcelona entre els carrers de 
Josep Llimona i Roger de Flor a la dècada del 1910. Origi-
nàriament, s’anomenava calle del Correo i en aquesta època 
estava encara sense asfaltar. A l’esquerra hi ha la via del tren, 
encara sense electrificar. A la dreta, trobem la Posada del 
Centro, que acollia els traginers que feien la ruta de la costa. 
Al costat, hi ha la plaça de la Llibertat i, més enllà, el cafè de 
Las Delicias amb la seva marquesina, que va pertànyer a la 
família Roca. Al fons també es pot apreciar l’edifici de la fon-
da de l’Apeadero.

Autor: Thomas
Donació: Jordi Alcuso Van Run
Procedència: Arxiu Municipal del Masnou, fotografia núm. 14613. 

M’aGRaDa
Tenim dutxa 
nova a la platja 
d’Ocata! Un ser-
vei renovat per 
als banyistes 
que segur que 
agradarà a tot-
hom.
Anna Maria 
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 publi-
caran comentaris que atemptin contra persones o institucions.

El Masnou a les xarxes

no M’aGRaDa
No m’agrada que alguns veïns aprofitin la seva plaça de 
gual permanent per obstaculitzar passos de vianants o, fins 
i tot, les voreres. Ser el titular d’un gual no ho permet, ni 
tan sols permet aparcar-hi.
David Díaz Vidal

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

L í n I a  D I R E C Ta

Ajuntament el masnou @elmasnou_cat

Resum de la visita d’avui @ferranmascarell: “#elmasnou és 
un exemple de gestió conjunta de la cultura i el turisme”. 
http://bit.ly/1FnlGIL 
 

Ajuntament el masnou @elmasnou_cat

#elmasnou vol ser acollidor de #refugiats sirians i sumar-se 
a iniciativa @bcn_ajuntament http://bit.ly/1LWUWq9  pic.
twitter.com/sKsxSti8R2
 

Ajuntament el masnou @elmasnou_cat

Informeu-vos a elmasnouacull@elmasnou.cat sobre com 
col·laborar amb els refugiats sirians http://bit.ly/1K1OFY0  
pic.twitter.com/gQLJwKRh6X 
 

Ajuntament el masnou @elmasnou_cat

Avui, el @nauticmasnou acull la final del campionat de 
Catalunya de voleibol platja 2x2. http://bit.ly/1JdmFX3  pic.
twitter.com/CBiOlkVzud
  



25EL MASNOU VIU    SETEMBRE 2015

L’objectiu de l’entitat Grup d’Art és pro-
moure i potenciar l’art i la cultura i dur 
a terme activitats que contribueixin a 
la seva difusió. Va néixer com a entitat 
a començaments de l’any 2013, quan 
els seus integrants van considerar que 
hi havia un buit dintre del món de 
l’art al municipi i, també, perquè els 
agradava fer coses per a la gent i, en 
aquest cas, per als artistes. Des del seu 
inici, la resposta per part del públic ha 
estat molt bona i, des que van obrir la 
seu, aquesta resposta ha millorat tant 
a nivell nacional com internacional, 
asseguren. Actualment, té prop de 600 
socis simpatitzants –simpatitzants per-
què l’associació no cobra cap quota, 
sinó que el cost de les activitats que 
realitzen van a càrrec dels artistes que 
hi participen. 

Al llarg de l’any, l’entitat duu a ter-
me diverses activitats: exposicions col-
lectives o individuals mensuals; el so-
par de l’art, on es fa entrega del premi 
Les mans de les arts a persones o enti-
tats que col·laboren en la promoció i la 
difusió de l’art i la cultura en general; o 
el Diumenge de l’art, que aquest any 
ha assolit la tercera edició. També han 
participat a la Fira Comercial i Gastro-
nòmica i a la Fira d’Entitats del poble, 
així com en exposicions temàtiques 
com la del Dia Internacional de la Dona 
o una dedicada al mar.

A més de les exposicions, també 
ofereixen formació de dibuix i pintura 
per a adults i per a infants, així com 

d’altres tallers més específics d’arte-
sania, com el de pintura sobre roba 
o el decóupage, entre d’altres. Les 
conferències i les presentacions de 
llibres complementen la seva oferta 
com a entitat.

De cara al futur, l’entitat està 
centrada a potenciar les exposicions 
temàtiques, ja que és on han detectat 
una major assistència de públic i de 
participació. La propera que hi ha pro-
gramada serà una de col·lectiva, del 26 
de setembre al 16 d’octubre, dedicada 
a la verema, on el dia de la inauguració 
també es durà a terme una degustació 
de vins. La sala s’ambientarà amb estris 
relacionats amb la temàtica i s’hi podrà 
trobar un catàleg de tots els artistes 
que hi participen. 

La seva activitat ha traspassat fron-
teres i, actualment, estan en contacte 
i col·laboren tant amb entitats d’aquí 
com del país veí, de França. Allà tenen 
relació amb la fundació Pous de Aute-
rive, el departament de cultura de Vela 
Llatina de Barcarès, la ARG d’Argelers, 
l’Academie Artistique du Pays Catalan 
i, aquí, amb l’Associació de Crítics d’Art 
de Catalunya, amb la secció de cultura 
de l’Eix Comercial del Raval –a Barcelo-
na–, amb Gràcia TV –que col·labora en 
les inauguracions– i amb l’Associació 
de Pintors de Vallirana. Especialment, 
estem molt vinculats amb l’associació 
de pintors de Premià de Mar “Premiart”, 
amb l’Associació de Dones d’Avui del 
Masnou i amb la revista Bonart. 

Josep 
aragonès
President

Normalment, els artistes treba-
llen en solitari. Com ajuda una 
entitat com la vostra un artista?
Oferint espai de la nostra sala 
d’exposicions a un preu molt as-
sequible i divulgant la seva obra 
en diferents indrets. 

De l’associació, han sortit col-
laboracions entre els artistes 
que en formen part?
Sí, tenim un nombre important 
d’artistes que col·laboren en la 
majoria d’actes i esdeveniments 
que realitza l’entitat.

Noteu interès per part de la 
població del Masnou al voltant 
dels seus artistes?
Atès que fa poc temps que es va 
inaugurar la nostra seu social, 
pensem que moltes persones 
encara no saben que existim. 
Aprofitem per convidar-les a vi-
sitar-nos i veure l’exposició col-
lectiva que tindrem fins al 25 de 
setembre, protagonitzada, en 
la seva majoria, per pintors del 
Masnou.

Per què creieu que al Masnou 
és habitual que moltes perso-
nes es dediquin a la pintura i 
l’art en general?
L’art és la visió sensible de l’ésser 
humà sobre el món real o ima-
ginari. Els artistes expressen les 
seves percepcions, emocions 
i sensacions a través de diver-
sos recursos. Les condicions de 
vida de la població del Masnou 
–la llum, el clima, el paisatge...– 
contribueixen a la inspiració de 
molts artistes des de les diferents 
vessants de l’art i la cultura en 
general.

Com contactar-hi:  

Adreça de la seu: c. Àngel Guimerà, 15 
Telèfon 617 83 53 35
grupdart.cat@gmail.com 
www.grupart.cat

EnTITaT

La inauguració de la seu de l’entitat va convocar creadors, amics i públic.

GrUP d’arT

G
RU

P 
D

’A
RT

La propera 
exposició 
programa-
da versarà 
sobre la 
verema i es 
podrà veu-
re del 26 
de setem-
bre al 16 
d’octubre 

La nova 
seu al car-
rer d’Àngel 
Guimerà 
ha servit 
per fer 
créixer i 
consolidar 
l’entitat



26 EL MASNOU VIU    SETEMBRE 2015

Junts som imparables
L’efecte mediàtic de la candidatura 
de Junts pel Sí va ser important, 
però al ministre de l’Interior no se 
li va acudir res millor per contrares-
tar-la que muntar un xou policial, 
escorcollant les seus de la funda-
ció Cat.Dem de CDC i la del partit, 
en una operació sense precedents, 
previ avís a alguns mitjans perquè 

fessin guàrdia per deixar constància 
dels fets i donar el màxim abast a la 
notícia. Malauradament, ja estem 
massa acostumats que en vigílies 
electorals el ministre utilitzi la poli-
cia per desprestigiar i calumniar el 
Govern de Catalunya. 

Són massa agressions d’un Go-
vern espanyol desesperat per la pos-
sibilitat que guanyi l’opció indepen-
dentista, que el porten a utilitzar el 
joc brut per intentar evitar que això 
passi. Com a exemple, el Govern ca-
talà havia sol·licitat a la Junta Electo-
ral que allargués el termini per po-
der sol·licitar el vot per correu però 
ho va denegar. L’endemà mateix, es 

va saber que l’exèrcit espanyol havia 
fet la mateixa petició per als soldats 
que estiguin en missió a l’estranger i, 
en aquesta ocasió, la Junta Electoral 
va dir que sí. A això se n’hi pot dir 
estat de dret? Els darrers dies, una 
carta del Sr. González als catalans, 
fent declaracions que ens han ofès 
profundament, titllant-nos de nazi-
feixistes, mentre que una gran ma-
joria del poble l’únic que vol és ser 
com és i que ens deixin decidir. 

El català el que vol és ser ciuta-
dà, no súbdit. S’ha sentit marginat, 
menyspreat i assetjat. En vint anys 
la reculada ha estat brutal. Molts ens 
preguntem si val la pena continuar 

així, entre els parracs d’un imperi 
mort... Ara, la darrera que han fet és 
utilitzar el TC per fer política a cop de 
legislar. Tot plegat indigne. Ja n’hi ha 
prou. Els catalans hem decidit no ac-
ceptar més aquesta situació de súb-
dits per passar a ser amos dels nos-
tre propi destí. Hem demostrat que 
quan hi ha un projecte il·lusionant, 
hem sabut fer pinya arraconant co-
lors i debats i, tots a una, amb un sol 
crit, demanant pacíficament el ma-
teix, un fet tan senzill com expressar 
en democràcia allò que tant anhe-
lem. Cal respondre massivament i 
omplir les urnes el 27S. Junts som 
imparables!

Fent Camí 
El dia 30 d’agost, la plaça d’Ocata es va 
omplir de gom a gom per donar el tret 
de sortida a la precampanya electoral 
de la candidatura Junts pel Sí, en la 
qual des del Masnou ens hem implicat 
fent-nos-en candidats i candidates més 
de 325 persones. Masnovins i masnovi-
nes compromesos amb la llibertat del 

nostre país, que un cop més farem un 
pas endavant per assolir una majoria 
parlamentària que, de forma indiscu-
tible, posi de relleu davant dels ulls de 
tot Europa i del món que els catalans i 
catalanes volem construir un nou país.

L’11 de setembre d’enguany ha 
esdevingut una nova mostra de com 
la voluntat d’un poble està per sobre 
de la voluntat del Govern i de les lleis. 
L’any 2012 ens vam manifestar sota el 
lema “Catalunya, nou Estat d’Europa”; 
l’any 2013, recorrent tot el territori ca-
talà de nord a sud amb les mans entre-
llaçades, i l’any 2014, formant una gran 
V humana. Aquest 2015, per quart any 

consecutiu, ens hem unit en una mani-
festació lliure i voluntària, la Via Lliure a 
la República Catalana, que ha aplegat 
milers de catalans i catalanes plens d’il-
lusió i motivació, i que ha significat el 
punt de sortida cap a les eleccions al 
Parlament de Catalunya.

El proper 27 de setembre serà, 
sens dubte, una data important per a 
Catalunya i per als catalans. Una data 
carregada de simbolisme i d’emoció, 
de mirar enrere i veure el camí assolit 
per arribar on som. Un camí que no ha 
estat fàcil, i en el qual el Govern de l’Es-
tat no ha minvat cap esforç a procurar 
que els catalans i catalanes no assolís-

sim els nostres reptes, menystenint-nos 
de manera continuada en les decisions 
que ens afecten, obviant les nostres 
inquietuds i anhels, i arribant a límits 
inimaginables amb l’únic objectiu de 
manllevar un dels drets més primordi-
als de tota democràcia, el dret a decidir.

És en aquests moments que cal 
recordar i tenir present la Declaració 
dels Drets de l’Home i del Ciutadà 
del 1793, encara ara ben vigent, que 
establia que “Quan el govern viola els 
drets del poble, la insurrecció és, per 
al poble i per a cada porció del poble, 
el més sagrat dels seus drets i el més 
indispensable dels seus deures.”

Un alcalde de tots?
Ja portem tres mesos de legislatu-
ra municipal i els bons desitjos del 
nou alcalde han quedat arraconats. 
Encara recordo el dia de la presa de 
possessió quan el senyor Oliveras va 
assegurar que seria l’alcalde de tot-
hom. Nosaltres vam recollir el guant 
i li vam respondre que ens tindria 

al seu costat si era una premissa de 
govern. Dissortadament, no ha estat 
així, perquè des de juliol ja onegen 
al poble un munt de banderes que 
representen una sola opció política, 
la independència. I ho fan en fanals 
de titularitat pública, impunement, 
sense respectar allò que diu l’orde-
nança municipal i que si ho fes qual-
sevol altre ciutadà per qualsevol al-
tra ideologia o interès personal seria 
sancionat. A més, durant la Festa 
Major ja va retirar la bandera d’Es-
panya del consistori i ho torna a fer 
aquests dies que tenim la Diada i la 
campanya electoral, una nova mos-

tra més de sectarisme polític envers 
la població masnovina.

Per constatar la complicitat de 
l’alcalde i l’Equip de Govern envers 
aquesta imposició ideològica, vam 
presentar al Ple municipal del mes 
de juliol una moció per salvaguardar 
les banderes oficials del poble i la reti-
rada d’aquelles no oficials dels espais 
i elements públics, en l’estricte com-
pliment de la normativa. El resultat va 
ser el següent: ERC, CiU (aquí encara 
van junts), CUP i Iniciativa hi van vo-
tar en contra. Potser els comunistes hi 
haguessin votat a favor si la bandera 
espanyola hagués estat la republica-

na. La moció no va prosperar, tot i el 
vot a favor de Ciutadans, PSC i PP.

Emplacem l’alcalde a rectificar i a 
ser alcalde de tots, no d’uns quants, 
perquè l’alcalde sap que també ha re-
but vots de gent que no està d’acord 
amb aquesta praxi dirigida a dividir la 
societat i a enfrontar-la irremeiable-
ment. La responsabilitat en l’exercici 
de la màxima autoritat en un territori 
implica també la imparcialitat en les 
accions i el respecte a la pluralitat, es-
pecialment des de les institucions. Ni 
el senyor Mas a Catalunya ni el senyor 
Oliveras al Masnou sembla que ho tin-
guin com a norma bàsica d’actuació.

TRIBUna PoLíTICa

noemí 
Condeminas 
Regidora del 
Grup Municipal 
de CiU

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

Frans avilés 
Portaveu del 
Grup Municipal 
de Ciutadans

com és habitual, aquesta secció ofereix l’opinió dels diversos grups municipals 
que formen el consistori. als set grups municipals es dedica el mateix espai i se’ls 
demana un text amb les mateixes característiques. aquí es publica el que cada 
portaveu municipal ha fet arribar al departament de comunicació.
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El PSC dóna veu als masnovins per 
incidir en la millora del nostre poble
Al Ple del passat mes de juliol el nos-
tre partit, el PSC, va proposar una 
sèrie d’esmenes a les modificacions 
presentades al pressupost municipal 
del 2015.

A causa del canvi d’equip de 
govern es van modificar algunes 
inversions pressupostades. Les nos-

tres esmenes proposades van donar 
com a resultat l’increment de 20.000 
euros destinats a la millora de l’acces-
sibilitat al municipi, el compromís de 
desenvolupar un pla d’inversions en 
mobilitat, l’emplaçament del casal 
del tres barris (Bell Resguard) i l’estu-
di del projecte de soterrament de la 
riera de Sistrés, entre altres. Una de 
les propostes impulsades i que re-
centment s’ha portat a terme (igual 
que la instal·lació de les pantalles 
acústiques al marge de l’autopista 
impulsada i aconseguida pel nostre 
Grup Municipal) és la inclusió d’una 
tanca a la zona del Club de Petanca 
del Masnou.

El nostre grup municipal també va 
presentar i defensar una moció relati-
va a impulsar una nova prestació per 
als desocupats majors de 55 anys (ga-
rantia + 55), que va ser aprovada per 
majoria amb l’abstenció del PP.

La finalitat d’aquesta proposta 
impulsada per la UGT és donar su-
port econòmic a un dels col·lectius 
més desfavorits actualment, que són 
els aturats de llarga durada de més 
de 55 anys i que han esgotat totes les 
prestacions, subsidis i rendes... (8 de 
cada 10 persones aturades més gran 
de 55 anys cobra 426 € o res), perquè 
recuperin la seva dignitat i arribin a 
l’edat de jubilació amb millors condi-

cions econòmiques i no perdin tant en 
el futur càlcul de la seva pensió.

Vull expressar la nostra intenció de 
seguir recollint les vostres inquietuds, 
demandes o suggeriments per fer de 
la nostra tasca quelcom útil i pràctic. 

Us puc avançar que, en el proper 
Ple, defensarem una reivindicació de 
moltes i molts masnovins relacionada 
amb els animals de companyia. També 
presentarem amb una moció la nos-
tra postura i actitud davant la rebuda 
de refugiats al nostre municipi. I... fins 
aquí puc llegir! 

Ara només resta que seguiu uti-
litzant la nostra veu per a les vostres 
demandes.

no oblidem: El 27S, que no ens enganyin!
El 27S tindran lloc les eleccions més impor-
tants per a Catalunya des del restabliment de 
la democràcia. 

Són, però, unes eleccions trampa. Han 
estat convocades per Artur Mas amb preme-
ditació i “alevosia”, amb l’única intenció de de-
fensar els seus interessos personals i, també, 
els interessos polítics del seu partit. 

Així, amagat en el quart lloc d’una llista, 
tot i ser el candidat a presidir el nou Govern 
de la Generalitat, Mas intenta evitar que Cata-

lunya el jutgi per les polítiques que ha desen-
volupat en els 5 anys que fa que la governa. I 
ho fa perquè sap que, en un país normal i en 
condicions normals, els catalans i les catala-
nes no li haurien perdonat els patiments que 
les seves polítiques han provocat a milers i 
milers de famílies catalanes. Per això, s’amaga 
rere l’estelada, una bandera que fa tres anys 
ni coneixia, intentant que l’opció sigui el Sí 
o el No i, d’aquesta manera, impedir que el 
debat es faci respecte de les necessitats més 
urgents de la majoria de la ciutadania de 
Catalunya.

Des de Catalunya Sí Que es Pot creiem 
que hem de demostrar a Mas que NO OBLI-
DEM! Que els arbres no ens amaguen el bosc! 
No oblidem que Mas, que ara ens amenaça 
amb Aznar, va governar Catalunya amb el 
suport del PP (2011 i 2012). No oblidem que 
CiU va votar amb el PP a Espanya a favor de la 

Reforma Laboral, de l’amnistia fiscal i de l’es-
tabilitat pressupostària! NO OBLIDEM que, a 
Catalunya, Mas va ser el rei de les retallades, 
fins al punt que el PP el posava com a model 
a les seves autonomies, i que van ser les seves 
retallades les que van aconseguir, com ell ma-
teix va reconèixer, arribar al “moll de l’os” dels 
serveis públics! I, ara que es parla de les pa-
gues extres, NO oblidem que Mas ostenta el 
trist record de ser el president autonòmic que 
més ha perjudicat els treballadors/es públics, 
prenent-los TRES pagues extres i empitjorant 
fins a l’extrem les seves condicions laborals!

Per això, per a Catalunya Sí Que es Pot, el 
debat del 27S no és el SÍ o el No. El debat és si 
volem seguir sent governats per qui ha por-
tat Catalunya a l’actual situació o, al contrari, 
apostem per un govern d’esquerres, amb la 
gent de Catalunya Sí que es Pot al davant. 
Un govern que, des del 28S, lluiti per una Ca-

talunya millor: amb una sanitat sense llistes 
d’espera i sense hospitals tancats, amb una 
educació de qualitat i per a tothom des de 
l’escola bressol fins a la Universitat, amb més 
ocupació, de més qualitat i amb salaris dig-
nes per als treballadors i treballadores, amb 
uns serveis socials eficaços i universals. Una 
Catalunya sense desnonaments, sense priva-
titzacions i amb una gestió pública del cicle 
de l’aigua... En definitiva, una Catalunya sense 
pobresa, sense desigualtats i sense corrupció. 

I, és clar, un govern que impulsarà un 
procés constituent català per refundar el 
país, iniciat des de baix i amb el protagonis-
me de la ciutadania, i que exigeix el dret a 
decidir-ho tot. 

Per això, us demanem que, el 27S, no 
us deixeu enganyar i que, si voleu canviar 
les coses, doneu el vostre vot a Catalunya Sí 
Que es Pot! 

‘27S y no Mas’
El setembre de 2015 no haurà estat 
un mes qualsevol, almenys a Cata-
lunya. Serà la culminació d’una gran 
infàmia política i social. Aquella que 
la seva principal fita va ser dividir la 
societat catalana. D’una manera que 
mai no arribem a imaginar: amics, 
famílies, grups de feina on no es pot 
parlar de la “bitxa” –sense que saltin 

espurnes. Colla de cínics mirant cap 
a una altra banda mentre diuen : “no 
passa res!”.

Amb empatxos de cinisme van 
començar altres aventures a la histò-
ria, totes maleïdes. I ningú no se’n va 
adonar fins que va ser tard, fins que 
van passar els efluvis de l’alcohol que 
tots consumien. Sense cap mesura. 
Sense sentit del pudor.

I tot això, amb uns polítics que 
marxen sense retre cap tipus de 
comptes i que, camuflats entre la 
multitud de les llistes electorals, es-
peren tornar. Dura espera cap a una 
realitat en què el rei despullat ho serà 
a ulls de tots, per a la seva vergonya.

Van signar les retallades i no els va 
tremolar el pols, mentre mantenien 
les estructures que sostenien els seus 
seients: premsa, mitjans i la glòria de 
l’autobombo. No van dubtar a tan-
car plantes d’hospitals mentre lluïen 
esplèndides ambaixades als millors 
carrers de països selectes. I, carregats 
de desvergonyiment, van repetir fins 
a la sacietat que eren espoliats per 
tots, que no paraven de robar-los. L’es-
panyol pervers del terrer, aquell a qui 
Machado descrivia al seu poema com 
“abunda el hombre malo, del campo y 
de la aldea, capaz de insanos vicios y 
crímenes bestiales...” ha estat la idea-
lització de la bèstia a explotar, contra 

qui descarregar la seva mediocritat. La 
seva incompetència.

Es van empassar quantitats in-
gents de recursos de tots, on no els 
havia. I no sabent com afrontar i ges-
tionar la realitat per a la qual van ser 
escollits, van tirar pel camí cap a la 
muntanya. Cap enlloc.

Acompanyants no els van mancar; 
uns per republicans i uns altres per es-
querrans. Tropa diversa on arribistes 
d’última hora –aquells que s’arrimen 
al sol que més escalfa i la jaqueta dels 
quals es regeix pels principis de Groucho 
Marx– coloregen entre el seu horitzó.

Arriba el 27S on, de nou i malgrat 
ells, tornarà a imperar la raó.

Mónica 
González 
Regidora del 
Grup Municipal 
del PSC-CP

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

Federico 
de las Heras 
Portaveu del 
Grup Municipal 
del PP
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La casa de la fusta
Projectes i reformes d’habitatges i locals comercials

C/ Almeria, 25 · El masnou · Tel./fax 93 555 86 91
lacasadelafusta@lacasadelafusta.es · www.lacasadelafusta.es

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

TOT TIPUS dE TREBALLS dE FUSTA
Disseny 

D’interiors 

i reformes

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

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.

TAXI MASNOU 24HTAXI

Carnisseria Cal Tete. C/ Almeria, 35 - El Masnou. Tel. 93 555 94 19
Tornem a obrir els diumenges, de 9 a 13 h

Especialistes en elaborats

Vine i tasta’ls!
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aGEnDa.  Del 16 de setembre al 2 de novembre

  SETEMBRE

  Divendres 18
17.30 h / Ca n’Humet 

ca n’Humet Vibra: 
fet a mà (scrapbook)

 
S’elaborarà un àlbum original per en-
ganxar les fotos de l’estiu. Cal que els 
participants portin les fotografies im-
preses. L’activitat està dirigida a tots 
els públics, però els menors de 12 
anys hauran de venir acompanyats 
d’un adult. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dissabte 19
11 h / Biblioteca Joan Coromines

l’hora del conte: contes 
per sentir

 
A càrrec d’Elisabeth Ulibarri (narra-
dora) i Enric Lluch (intèrpret)
Contes inclusius i adaptats per a per-
sones amb pluridiscapacitat
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

17.30 h / Ca n’Humet 

dissabtes associatius: 
trobada de jocs de taula 
moderns

 
Vine i juga amb els jocs de taula mo-
derns de la ludoteca de l’entitat J de 
Jocs. L’activitat està dirigida a majors 
de 14 anys. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18 h / Inici de la cercavila a la plaça 
d’Ocata i final a la dels Països Catalans

Ple de rauxa: primera 
trobada de balls de 
tradicionals al masnou

 
Ho organitza: Colla bastonera del Masnou 
Ple de Cops, amb la col·laboració de la Colla 
de Diables del Masnou

  Diumenge 20
12 h / Parc Arqueològic Cella Vinaria 
de Teià

Visita teatralitzada a la 
cella Vinaria de Teià.

 
Epictet, el nostre villicus, ens explica 
com fer vi romà. Preu: 6 € (4,20 € en-
trada reduïda)
Ho organitza: Parc Arqueològic Cella Vinaria 
de Teià

De 19 a 21 h / Plaça d’Ocata

swing a ocata: ballada 
de lindy-hop

 
Ho organitza: Ple de Swing

  Dimarts 22
15 h / Els Vienesos 

disseny i tècniques de 
muntatge de bijuteria: 
nivell inicial

 

Inscripció: femfira@hotmail.com / 
Tel.: 645 04 22 12
Ho organitza: Fem Fira el Masnou

16 h / Centre d’Empreses Casa del 
Marquès 

millora el rendiment de 
la teva empresa

 
Coneix com ser més competitiu en 
el teu sector
Fins al 24 de setembre 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i 
Diputació de Barcelona

20.15 h / Cinema La Calàndria

Romeo y Julieta, 
Kenneth macmillan
2015-2016 live: òpera 
i ballet al cinema la 
calàndria

 
Preu: Anticipada 17 € / Taquilla 20 € / 
Abonament 6 títols 90 € Abonament 
4 títols 60 €.
Kenneth MacMillan dóna nova vida 
a la més gran història d’amor de 
tots els temps, el clàssic ballet de 
Prokofiev.
El cinema La Calàndria ha signat un 
contracte de directes amb la Royal 
Opera House de Londres per a la 
temporada 2015-2016. Aquesta tem-
porada 2015-2016 Live en cinemes 
consta de 12 produccions que seran 
transmeses a més de 2.000 cinemes 
i a més de 60 països, entre ells Espa-
nya i Catalunya.
Ho organitza: Cinema La Calàndria i Royal 
Opera House

  Dimecres 23
8 h / Vall d’en Bas i la Gleva

sortida a la Vall d’en 
Bas i la Gleva

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

15 h / Els Vienesos 

Taller entorn a la xarxa 
social Pinterest

 
Inscripció: femfira@hotmail.com / 
Tel. 645 04 22 12
Ho organitza: Fem Fira el Masnou

19 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària: 
Cosmètica de l’enemic, 
d’amélie nothomb

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

  Dijous 24
19 h / Ca n’Humet 

curs de coaching: troba 
el teu camí (primera 
sessió). ens posem les 
piles

 
Dirigit a facilitar l’orientació vocaci-
onal dels adolescents i joves, amb 
l’objectiu d’explorar els gustos, ca-

pacitats i habilitats dels participants 
i les diferents opcions de futur que 
existeixen. L’activitat està dirigida 
a majors de 16 anys. Cal inscripció 
prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Diumenge 27
11 h / Parc temàtic Caramar

circulació del Trenet
 

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del 
Masnou (AFEM)

11 h / Plaça de l’Església, s/n.

itinerari “el masnou. 
Terra de mar”

 
Us convidem a un emocionant i en-
riquidor passeig pels carrers, edificis 
i racons més sorprenents de la vila 
del Masnou. Cal inscripció prèvia a 
casa.cultura@elmasnou.cat o al tel. 
93 557 18 30.
Ho organitza: Museu Municipal de la 
Nàutica
 
19 h / Gent del Masnou

diumenge amb lletres, 
7a Temporada

 
Vetllada artística amb poesia, monò-
legs, còmics, música, cant, fragments
teatrals, dansa, contes...
Ho organitza: RAUXA Arts Escèniques

  Dilluns 28
18 h / La Catequística (c/ de Buenos 
Aires)

matriculació a les 
activitats d’arts

 
Dies de matriculació a les activitats 
curs 2015/2016, 28 i 29 de setembre
L’entitat ofereix un bon nombre de 
propostes per desenvolupar la crea-
tivitat i les habilitats artesanals.
Ho organitza: Associació de les Arts i la 
Cultura

  Dimarts 29
16 h / Centre d’Empreses Casa del 
Marquès 

Twitter per a la 
comunicació de l’empresa 
i el professional

 
Estratègies i tàctiques per assolir ob-
jectius. Les noves formes de comu-
nicació han fet que les xarxes socials 
esdevinguin eines fonamentals per 
a les empreses.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou i 
Diputació de Barcelona

18.30 h / Cinema La Calàndria

conferència: “Grans 
dames del Hollywood 
clàssic”

 
A càrrec d’Albert Beorlegui
A continuació, es projectarà la pel-
lícula La costilla de Adan. Acte per a 
socis i no socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària

  oCTUBRE

  Dissabte 3
9 h / Plaça Ramón y Cajal

mercat de segona mà
 

Tot tipus d’objectes de segona mà: 
vintage, retro, dels anys 70 i 80. Col-
leccions de música.
Ho organitza: ADAC

11 h / Biblioteca Joan Coromines 

l’hora del conte: maixa, 
la petita bibliotecària

 
A càrrec d’Albert Estengre
Maixa, la petita bibliotecària, ens en-
senya la seva biblioteca de contes. A 
partir de 4 anys.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

De 18 a 21h / Plaça de l’Església / 
parc del Llac

cloenda del projecte 
“el masnou. Terra 
de mar”

 
Visita guiada i actuació musical.
A les 18 h es farà l’itinerari cultu-
ral amb sortida des de la plaça de 
l’Església fins al Parc del Llac, que 
tindrà una durada d’1 h 30 min. Cal 
inscripció prèvia al Museu. Tot se-
guit, a les 19.30 h, al parc del Llac, 
tindrà lloc l’actuació d’un quartet de 
corda d’obres de Lluís Millet i Joan 
Comellas.
Més informació: 935 571 830 / mu-
seu.nautica@elmasnou.cat
Ho organitza: Museu Municipal de Nàutica 
del Masnou

20 h / Ca n’Humet 

swing de tardor: 
masterclass de jazz 
steps

 
Masterclass de jazz steps on s’ense-
nyarà la primera part d’una coreo-
grafia que els participants apren-
dran al llarg del curs (una sessió per 
trimestre). Tot seguit s’oferirà una 
ballada de lindy-hop. L’activitat està 
dirigida a majors de 18 anys. Cal ins-
cripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

21 h / Plaça d’Ocata

nit d’havaneres i rom
 

Cantada d’havaneres a la plaça 
d’Ocata. Amb les mateixes condi-
cions de cada any, el grup d’hava-
neres local, Borinquen, promociona 
i organitza una cantada d’havane-
res a la plaça d’Ocata amb la col-
laboració de l’Ajuntament i diversos 
patrocinadors.
Ho organitza: Sons

22 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

Vivim al Raval, el nou 
musical del GaT

 
Comèdia musical per a grans que 
se senten com a nens. Preu: 10 €. 
L’obra també es representarà els 

dies 4, 9, 10 i 11 en diferents ho-
raris. 
Les entrades numerades seran 
accessibles a través de reserva 
(tel. 633 95 86 14 i gatentrades@
gmail.com) i venda directa a ta-
quilla dues hores abans de cada 
representació. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Diumenge 4
11 h / Casino del Masnou

diada de la salut mental 
 

Un dia a l’any, Esquima surt al carrer 
i convida la població a participar en 
unes jornades ludicoparticipatives 
d’interacció amb la comunitat.
PROGRAMA:
12 h: Mostra comunitària de Chi-
kung
13.30 h: Enlairada de globus (preu: 
2 euros)
17.30 h: On és la felicitat? Obra de 
teatre representada pels usuaris de 
l’entitat, adaptada del llibre El camí 
de la felicitat, de Jorge Bucay.
18 h: Tarda de Poesia, amb la col-
laboració de Poesia en acció.
Ho organitza: Esquima

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

Vivim al Raval, el nou 
musical del GaT

 
Comèdia musical per a grans que se 
senten com a nens.
Preu: 10 € 
L’obra també es representarà els dies 
4, 9, 10 i 11 en diferents horaris. 
Les entrades numerades seran acces-
sibles a través de reserva (tel. 633 95 
86 14 i gatentrades@gmail.com) i 
venda directa a taquilla dues hores 
abans de cada representació. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dilluns 5
19.45 h / Cinema La Calàndria

Las bodas de Fígaro, 
Wolfgang amadeus 
mozart

 
2015-2016 Live: Òpera i Ballet al Ci-
nema La Calàndria
Preu: Anticipada: 17 € Taquilla: 20 € 
Abonament 6 títols: 90 € Abonament 
4 títols: 60€
En directe. Royal Opera. La famosa 
producció de David Mc Vicar de la 
brillant òpera còmica de Mozart tor-
na amb Erwin Schrott i la soprano 
Anita Hartig, dirigits per Ivor Bolton.
Ho organitza: Cinema La Calàndria i Royal 
Opera House

  Dimarts 6
15 h / Els Vienesos 

Taller entorn a la xarxa 
social Pinterest

 
Inscripció: femfira@hotmail.com / 
Tel.: 645 04 22 12
Ho organitza: Fem Fira el Masnou
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aGEnDa.  Del 16 de setembre al 2 de novembre

18.30 h / Sala polivalent de la Biblio-
teca Pública Joan Coromines

conferència: “Una 
mirada enrere”

 
A càrrec de Javier Aparicio, seguida 
d’un col·loqui obert a la participació 
del públic assistent. Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària

  Dimecres 7
19 h / sala polivalent de la Biblioteca 
Joan Coromines

Presentació del llibre El 
paradigma del corazón, 
de Xavier caparrós

 
A càrrec de Silvia Gelices i Xavier Ca-
parrós, autors.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

  Divendres 9
18 h / Espai Casinet 

exposició: treballs fets 
als tallers de patchwork 
i muntatge de bijuteria

 
Fins al 12 d’octubre
També es faran petits tallers gratuïts 
durant els dies 10, 11 i 12. Caldrà ins-
cripció prèvia. 
Ho organitza: Fem Fira

18.30 h / Ca n’Humet 

ca n’Humet Vibra: fet a 
mà (personalitza la teva 
agenda)

 
En aquesta sessió els participants 
personalitzaran la seva agenda fent 
servir materials de reciclatge molt 
originals. Cal que els participants 
portin la seva agenda. L’activitat està 
dirigida a adolescents d’entre 12 i 18 
anys. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 

23 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

Vivim al Raval, el nou 
musical del GaT (sessió 
golfa)

 
Comèdia musical per a grans que se 
senten com a nens.
Preu: 13 €. 
L’obra també es representarà els dies 
4, 9, 10 i 11 en diferents horaris. 
Les entrades numerades seran ac-
cessibles a través de reserva (tel. 
633 95 86 14 i gatentrades@gmail.
com) i venda directa a taquilla dues 
hores abans de cada representació. 
L’entrada de la sessió golfa inclou 
una consumició i serà d’aforament 
limitat.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dissabte 10
18 h / Plaça d’Ocata

9a festa del club del 
ritme

 
Rumba catalana en directe
Aquest any la festa del club del ritme 

es trasllada a la plaça d’Ocata amb 
rumba catalana en directe i alguna 
sorpresa més.
Ho organitza: Club del ritme afrollatí

22 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

Vivim al Raval, el nou 
musical del GaT

 
Comèdia musical per a grans que se 
senten com a nens
Preu: 10 € 
L’obra també es representarà els dies 
4, 9, 10 i 11 en diferents horaris. 
Les entrades numerades seran acces-
sibles a través de reserva (tel. 633 95 
86 14 i gatentrades@gmail.com) i 
venda directa a taquilla dues hores 
abans de cada representació. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Diumenge 11
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 galeri-
es de 27 km. 
Cal inscripció prèvia a museu.nau-
tica@elmasnou.cat o al tel. 93 557 
18 30.
Ho organitza: Museu Municipal de Nàutica 
del Masnou

11 h / Parc temàtic Caramar

circulació del trenet
 

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del 
Masnou (AFEM)

11 h / Cementiri del Masnou

el cementiri del 
masnou, un museu 
a l’aire lliure.
Jornades europees del 
Patrimoni 2015

 
Es podrà contemplar la creu de 
terme que ha estat recentment 
restaurada; obres d’art dissenyades 
i esculpides per artistes de renom, 
com ara Frederic Maré i Deulovol, 
Rafael Atché i Farré o Josep Llimona 
i Bruguera; descobrir personatges 
molt rellevants així com fets que han 
conformat la identitat i la història del 
municipi. 
Ho organitza: Museu Municipal de Nàutica 
del Masnou

19 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

Vivim al Raval, el nou 
musical del GaT

 
Comèdia musical per a grans que se 
senten com a nens.
Preu: 10 € 
L’obra també es representarà els dies 
4, 9, 10 i 11 en diferents horaris. 
Les entrades numerades seran acces-
sibles a través de reserva (tel. 633 95 
86 14 i gatentrades@gmail.com) i 
venda directa a taquilla dues hores 
abans de cada representació. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dimarts 13
18.30 h / Sala polivalent de la 
Biblioteca Pública Joan Coromines 

conferència: “filosofia i 
vida quotidiana”

 
Conferència a càrrec de Begoña 
Román, seguida d’un col·loqui obert 
al públic assistent. Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària

  Dimecres 14
10 h / Centre d’Empreses Casa 
del Marquès 

el millor emplaçament 
per ubicar el meu 
negoci

 
Taller per avaluar i decidir el millor 
indret on ubicar el seu negoci.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou 
i Diputació de Barcelona
 
19 h / Biblioteca Joan Coromines

conferència: 
“l’aportació de manuel 
de Pedrolo com a autor 
de ciència-ficció”

 
A càrrec de Jordi Solé Camardon
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

  Dijous 15
18.30 h / Ca n’Humet 

cuina sense pares
 

En commemoració del Dia Mundial 
de l’Alimentació (18 d’octubre). L’ac-
tivitat està dirigida a majors de 12 
anys. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Divendres 16
17.30 h / Ca n’Humet 

cuina creativa
 

En commemoració del Dia Mundial 
de l’Alimentació (18 d’octubre). L’ac-
tivitat està dirigida a tots els públics, 
però els menors de 12 anys han de 
venir acompanyats d’un adult. Cal 
inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

18.30 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària 
D’esquena al mar

 
Tercera tertúlia del cicle “Escriptores”
La tercera autora a descobrir serà 
Helena Valentí, a través del seu llibre 
D’esquena al mar, conduit per Fina 
Llorca.
La Regidoria d’Igualtat i Drets Civils 
i la Biblioteca Joan Coromines ence-
ten un cicle de tertúlies conduït per 
Fina Llorca i Isabel Segura, especia-
litzades 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

  Dissabte 17
10 h / Els Vienesos 

mercat d’intercanvi
 

Mercat d’intercanvi de roba, comple-
ments i joguines. Dissabte 17, de 10 
a 14 h i de 16 a 18 h i diumenge 18, 
de 10 a 14 h.
Com funciona: per cada article en 
bon estat que portis rebràs un tiquet 
i podrà emportar-te el que necessitis 
o t’agradi. No s’acceptaran articles 
pesats ni voluminosos. Tots els arti-
cles que no s’hagin intercanviat se-
ran portats a Càritas i altres entitats.
Ho organitza: Associació 4 Quarts i Banc del 
Temps el Masnou

11 h / Biblioteca Joan Coromines

Hora del conte per a 
nadons: Històries d’un 
jardí

 
Escrit per Rosa Anna Corbinos, a càr-
rec d’Eva González.
Adreçat a infants de 1 a 4 anys. Cal 
inscripció prèvia i les places són li-
mitades.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines
 
18.30 h / Ca n’Humet 

cuinem amb...
 

En commemoració del Dia Mundial 
de l’Alimentació (18 d’octubre) es 
farà un taller de cuina on vindrà un 
expert a ensenyar plats diferents i 
originals.
L’activitat està dirigida a majors de 
18 anys. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

One-hit wonders, 
cia. sol Picó

 
Preu: 10 €
Entrades: Anticipada a www.quedat.
cat i a taquilla una hora abans de 
l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Diumenge 18
De 12 a 14 h / Plaça d’Ocata

swing a ocata: ballada 
de lindy-hop

 
Ho organitza: Ple de Swing

18 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

Teatre familiar: L’avi 
Tonet, cia. Jordi del rio

 
Preu: 3 €
Entrades: Anticipada a www.quedat.
cat i a taquilla una hora abans de 
l’espectacle.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Dimarts 20
18 h / Biblioteca Joan Coromines 

Tertúlia en català a la 
Biblioteca

 

Comentari de la novel·la Elles també 
maten, d’Anna Maria Villalonga.
Per a més informació sobre les tertú-
lies en català, dirigiu-vos a l’Oficina 
de Català del Masnou: Oficina de 
Català del Masnou, CNL del Mares-
me. Consorci per a la Normalització 
Lingüística (Tel. 93 557 18 56). 
La biblioteca proporciona els llibres 
per dur a terme l’activitat. Infor-
meu-vos sobre la disponibilitat dels 
exemplars.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines i 
Oficina de Català del Masnou

18.30 h / Sala polivalent de la 
Biblioteca Pública Joan Coromines

conferència: “neus 
català, seguim 
aprenent de tu”

 
A càrrec de Rosa Vendrell, seguida 
d’un col·loqui obert a la participació 
del públic assistent. Acte per a socis.
Ho organitza: Aula d’Extensió Universitària 
del Masnou

  Dimecres 21
19 h / Biblioteca Joan Coromines

Tertúlia literària L’últim 
patriarca

 
A càrrec de Maria Carme Roca
Les persones interessades a partici-
par hauran de sol·licitar el llibre a la 
biblioteca. Exemplars limitats.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

En horari de l’equipament / 
Biblioteca Joan Coromines

exposició: retrats 
de la paraula

 
Fotografies de Carles Rodríguez 
i Marín. Fins a l’11 de novembre.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

  Dijous 22
19 h / Ca n’Humet 

curs de coaching: troba 
el teu camí (segona 
sessió)

 
Curs de coaching dirigit a facilitar 
l’orientació vocacional dels adoles-
cents i joves, amb l’objectiu d’explo-
rar els gustos, capacitats i habilitats 
dels participants i les diferents opci-
ons de futur que existeixen.
L’activitat està dirigida a majors de 
16 anys. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

  Divendres 23
19 h / sala polivalent de la Biblioteca 
Joan Coromines

Trobades amb najat 
el Hachmi, autora 
de L’últim patriarca

 
Una de les veus més celebrades de 
la literatura catalana actual conver-
sarà sobre la seva obra. 
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines
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  Dissabte 24
17.30 h / Ca n’Humet 

dissabtes associatius: 
trobada de jocs de taula 
moderns

 
Vine i juga amb els jocs de taula mo-
derns de la ludoteca de l’entitat J de 
Jocs. L’activitat està dirigida a majors 
de 14 anys. Cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

20 h / Espai Escènic Ca n’Humet 

Gala lírica: i festival de 
música del masnou

 
Preu: 8 €. Entrades: Anticipada a 
www.quedat.cat i a taquilla una hora 
abans de l’espectacle.
Ho organitza: Cor Scandicus i Ajuntament 
del Masnou

  Diumenge 25
6.30 h / País Basc

sortida de cinc dies 
al País Basc

 
Es visitarà Aralar, Zumaia, Zarautz, 
San Juan de Luz, Biarritz, el mercat 
d’Ordizia, Sant Sebastià i Pamplona.

Informació i reserves: Casal de Gent 
Gran Can Malet (ptge. de Marià Ros-
sell, 2. Tel. 93 555 47 26).
Ho organitza: Casal de la gent gran de 
Can Malet

10 h / Ca n’Humet 

Jornada d’entitats 2015
les entitats com a font 
de salut

 
Les entitats de la vila mostraran la 
seva feina a la població. 
Ho organitza: Ajuntament del Masnou

11 h / Parc temàtic Caramar

circulació del trenet
 

Ho organitza: Amics del Ferrocarril del 
Masnou (AFEM)

11 h / Plaça de l’Església, s/n

itinerari “el masnou. 
Terra de mar”

 
Us convidem a un emocionant i en-
riquidor passeig pels carrers, edificis 
i racons més sorprenents de la vila 
del Masnou. Es visitaran els punts de 
l’església de Sant Pere, Can Millet, Ca-
sino, Casa de Cultura, carrer d’Adra i 
Cal Ros de les Cabres. Cal inscripció 
prèvia a casa.cultura@elmasnou.cat 
o al tel. 93 557 18 30. 
Ho organitza: Museu Municipal de Nàutica

19 h / Gent del Masnou

diumenge amb lletres, 
7a Temporada

 
Ho organitza: RAUXA Arts Escèniques

  Dissabte 31
11 h / Biblioteca Joan Coromines

l’Hora del conte: 
La castanyera perduda

 
Espectacles de titelles i actors amb 
música, i amb cançons en directe. 
Adreçat a infants a partir de 4 anys. 
Aforament limitat.
Ho organitza: Biblioteca Joan Coromines

19.30 h / Plaça d’Ocata

castanyot 2015. cerca-
vila de la plaça d’ocata 
a l’altell de les Bruixes  

Cercavila pels carrers disfressats de 
Haloween, acompanyats pels taba-
lers de la Colla de Diables. A l’Altell 
es reparteixen castanyes i, mentre 
es mengen, s’explicaran contes a la 
vora del foc. Tot seguit, música per 
a tothom.
Ho organitza: Colla de Diables del Masnou, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament

20.30 h / Església de Sant Pere

i festival de música del 
masnou. missa criolla 
d’ariel ramírez

 
Interpretada pel Cor Scandicus i els 
solistes Félix Merino i Augusto Brito, 
acompanyats per un conjunt instru-
mental folklòric i per Miguel Ángel 
Dionis, al piano. Part dels donatius, 
fruït de la taquilla inversa, es dona-
ran a Caritas el Masnou.
Ho organitza: Cor Scandicus i Ajuntament 
del Masnou

altres informacions

activitats per a joves 
i adolescents a ca n’Humet 
Per a més informació i inscripci-
ons sobre les activitats que tro-
bareu en aquesta agenda i que 
es realitzen per a joves a Ca n’Hu-
met, 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.

ca n’Humet et forma: 
aula d’estudi assistit
Tots els dimarts, en aquest taller 
s’ajuda a estudiar amb diverses 

tècniques i també a fer els tre-
balls de classe. 

activitats continuades de 
l’entitat afibromare
L’entitat Afibromare organitza 
sessions d’estiraments, els di-
lluns; txikung, els dimarts, i psi-
comotricitat, els dimecres. Totes 
les sessions s’inicien a les 17.30 h 
i es duen a terme a Els Vienesos.

Taller de patchwork de 
l’entitat fem fira
Els dies 17, 22, 24 i 29 de setem-
bre l’entitat Fem Fira organitza 
un taller de patchwork a Els Vi-
enesos. Les sessions de dimarts 
seran de 18 a 21 h i les de dijous, 
de 17 a 20 h. Les inscripcions es 
poden fer a femfira@hotmail.com 
o al telèfon 669 76 19 05.

Tertúlia literària al voltant 
del llibre Las mujeres que 
corren con los lobos
L’entitat Dones per la Igualtat 
del Masnou organitza una reu-
nió, 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 telè-
fon 655 55 00 27. 

Can Ventura
des de 1964

Horari: Dilluns, de 9 a 13 h. 
Dimarts, dimecres, dijous, divendres 

i dissabte, de 8 a 13.30 h. 
Els divendres també obrim a la tarda, 

de 17 a 20 h

Pg. Romà Fabra, 18 - El Masnou
Tel. 93 555 73 95

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

Pollastres ecològics (per encàrrec)

Temporada tardor-hivern 2015-2016

Sant Miquel 36 - El Masnou - Tel. 93 555 15 72 - info@littlerules.com

tAmBÉ onLine! www.littlerules.com

Moda infantil i Complements



Amb el producte 
del mercat, 

faràs cuina de 
qualitat

Enganxa’t al teu mercat 
C/ Itàlia, 50 - El Masnou

Horaris:
Dilluns, dimecres, dijous i dissabte de 7.30 a 14.00 h, 

dimarts i divendres de 7.30 a 20.00 h

Segueix-nos a               mercatmasnou


